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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ

 المقدمة
، ٟمحٛمُده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمُره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ إنَّ احلٛمد هلل

ـ هيده اهلل ومال ُمْمؾَّ ًمف، وُمـ ي ف ْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُم

ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، أرؾمٚمف اهلل سملم يدي اًم٤ًمقم٦م  إَّٓ اهلل وطمده 

وم٠مدَّى إُم٤مٟم٦م، وٟمّمح إُم٦م وضم٤مهد ذم وداقمٞم٤ًم إمم اهلل سم٢مذٟمف وهاضم٤ًم ُمٜمػمًا، سمِمػمًا وٟمذيرًا 

 اهلل طمؼَّ ضمٝم٤مده طمتك أشم٤مه اًمٞم٘ملم، ومّمٚمقات رِّبي وؾمالُمف قمٚمٞمف.

 وسمٕمد:

٤ٌمَع ؾمٜم٦َّم رؾمقل اهلل  ، وُمٕمروم٦َم واىمتٗم٤مَء آصم٤مر َُمـ ُم٣م وم٢منَّ اًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل، واشمي

ـ صح٤مسم٦مٍ وشم٤مسمٕملم،  ٚمػ ُم ًَّ ـ اًم ٦م ـ ُمِ ُم ووطمدهت٤م، وهق دًمٞمؾ وضمقده٤م أؾم٤ٌمب قِمِز إُمَّ

يـ؛ وم٤مظمت٤مر ًمف رضم٤مًٓ ص٤محللم، قمدوًٓ وضِمدي  د اهلل شمٕم٤ممم سمحٗمظ هذا اًمدي ه٤م، وىمد شمٕمٝمَّ

و٤مسمٓملم، يٜمٗمقن قمٜمف حتريػ اًمٖم٤مًملم واٟمتح٤مل اعمٌٓمٚملم وشم٠مويؾ اجل٤مهٚملم، ُمـ ًمدن 

٦م اعم٤ٌمريم٦م قمغم احلؼي إمم يقم اعمٕم٤مد، ومال شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ هذه إُمَّ  صح٤مسم٦م رؾمقًمف 

ـ ٟم٤موأهؿ إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وضمٕمؾ  ٓ َُم ـ ظم٤مًمٗمٝمؿ و هؿ َُم ٓ ييُّ ذم اهلل قمزَّ وضمؾَّ ىم٤مئٛملم، 

د هلذه إُم٦م أُمر ديٜمٝم٤م، وُُيٞمك ُم٤م اٟمدرس ُِمـ ـ ُُيدي ـ َُم قمٚمقُمٝم٤م وأظمالىمٝم٤م وآداهب٤م  يمؾي ٍ زُم

ُؿ قمٚمامئٝم٤م حلٗمظ ه ذم يمؾي  ٝم٧م ِِهَ يـ سم٢ميداقمف ذم قمٍم وُمٍم؛ ًمذًمؽ وهمػمه ادمَّ ذا اًمدي

ـ اًمٗمٜمقن، متثَّٚم٧م  ٍـّ ُم ـ واًمًٓمقر، ومٙمثرت اعم١مًمَّٗم٤مت ذم يمؾي وم اًمّمدور، ومجٕمف ذم اًمدواوي

يـ،  ذم مجع ؾمٜم٦م ؾمٞمد إوًملم وأظمريـ، وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف صح٤مسمتُف اعمٞم٤مُملم، ُمـ وم٘مف ذم اًمدي

 واقمت٘م٤مد ذم ربي اًمٕم٤معملم.

ـ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن يدظمَؾ ذم هذا اعمٞمد  أصح٤مب، ُمـ ن اًمقاؾمع َُمـ ًمٞمس سم٠مهؾاًمٙم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
صملم ذم قمٚمٛمٝمؿ، ورووا ُم٤م ًمٞمس ًمف ظمٓم٤مم  اسملم، ومح٤ميمقا اعمحدي إهقاء واًمْمٕمٗم٤مء واًمٙمذَّ

ٓ زِ  ف ف ًمروايتف، وُمزاضُم ، يمؾٌّ سمح٥ًم ُم٤م شمدومٕمف قم٘مٞمدشمُ ٟم٤مؾمٌلم ذًمؽ إمم ٟمٌٞميٝمؿ  ،ُم٤ممو

ٞمؼ، واًمتٕمديؾ اإليامن واًمٕمٚمؿ واًمٕمروم٤من سم٤مًمتٛمحٞمص واًمتدىم ًمّمٞم٤مهمتف، وم٤مٟمؼمى هلؿ أهُؾ 

واًمتجريح، ومُٕمرف اًمٙم٤مذب ُمـ اًمّم٤مدق، واعمخٓمُئ ُمـ احل٤مذق، وُصٜميٗم٧م ُمّمٜمَّٗم٤مت 

ـ طمٞم٨م اًمٙمذُب واًمّمدق، واًمث٘م٦ُم واًمْمٕمػ، ومتٛمٞمَّز ُمٜمٝمؿ  شمٌلمي أطمقاهلؿ ودرضم٤مهتؿ، ُم

ت إًمٞمف اًمرواطمُؾ واجِلامل، وازدطمؿ قمٚمٞمف قمٜمف َُمـ يم٤من أهالً ًمألظمذ  واًمؽمطم٤مل، ومُِمدَّ

وقان، ومًٛمٕمقا ويمتٌقا، وأذاقمقا وٟمنموا، ومُحٗمٔم٧م سمذًمؽ اًمًٜمـ ري ـمالَّب احلدي٨م واًم

٦م اعمروٞميلم، وإقمالم اًم٤ًمسم٘ملم، واًم٘مدوة  ))وأصم٤مر ومـ رطمؿ اهلل ؾمَٚمَٗمٜم٤م ُمـ إئٛمَّ

رهؿ  ـ أهؾ احلدي٨م ووم٘مٝم٤مئٝمؿ، ىمرٟم٤ًم سمٕمد ىمرن، ومٚمقٓ اهت٤ٌمهُلؿ سمٜم٘مٚمف، وشمقومُّ اًمّم٤محللم، ُم

ف وٟمنمه، وسمحثٝمؿ قمـ ُمِمٝمقره وهمريٌف، قمغم ؾمامقمف ومحٚمف، واطمت٤ًمهبؿ ذم إذاقمت

ٜمـ وأصم٤مر، واظمتٚمط إُمر واًمٜمٝمل،  ًُّ وشمٜمخٞمُٚمٝمؿ ًمّمحٞمحف ُمـ ؾم٘مٞمٛمف، ًمْم٤مقم٧م اًم

((وسمٓمؾ آؾمتٜم٤ٌمط وآقمت٤ٌمر 
(1)

. 

وأصم٤مر، ويم٤من ُمـ ه١مٓء إقمالم اعمٗم٤مريد اًمذيـ ضم٤مسمقا اًمدٟمٞم٤م سمحث٤ًم قمـ اًمًٜمـ 

ٖم٤مر سم٤مًمٙم٤ٌمر، وإقمالم وإطم٤ٌمر، ُُمٚم ٜمد اًمدٟمٞم٤م  اإلُم٤ممُ ِحُؼ اًمّمي ، ُم اًمٕمَٚمؿ، واًمِمٞمخ إضَمؾُّ

ٚمٗمل إصٌٝم٤مين ٟمزيؾ  ًي ـ ؾِمَٚمٗم٦م اًم ـ إسمراهٞمؿ سم ـ حمٛمد سم ـ أمحد سم ـ حمٛمد سم أسمق ـم٤مهر أمحد سم

٦م، اعمقًمقد ؾمٜم٦م )  ضم٤موز اعم٤مئ٦م. رٍ هـ( قمـ قُمٛمْ 576هـ(، واعمتقرمَّ ؾمٜم٦م )474اإلؾمٙمٜمدريَّ

سمٚمده، ومٗم٤مق أىمراٟمف سمٙمثرة  اقمتٜمك سمف واًمده ذم ِصٖمره، وم٠مؾمٛمٕمف احلدي٨م قمغم ؿمٞمقخ

ر اًمتدريس ذم سمٚمده وًمَ  غ اًمٕمنميـ ُمـ ٌٚمِ امَّ يَ ـُمًٛمققم٤مشمف، وضمقدة ىمرُيتف وطمٗمٔمف، ومتّمدَّ

ٝم٤ًم إمم ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ  ف ًمٚم٘م٤مء اًمٙم٤ٌمر، وم٤مرحتؾ قمـ سمٚمده أصٌٝم٤من ُمتقضمي ًُ قمٛمره، صمؿ شم٤مىم٧م ٟمٗم

ٓ يٕمٚمٛمف إَّٓ اخل٤مًم ؼ اًمٕمالَّم، ُمـ واًمًالم، سمٖمداد اًمتل شمريم٧م ذم ٟمٗمقس أهؾ اإلؾمالم ُم٤م 

ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم هل٤م اخلالَص، وطمزن قمغم وىمققمٝم٤م سم٠ميدي أقمدائٝم٤م، ك قمغم َوٞم٤مقمٝم٤م، أؾًم 

                                                 

 (.7ُمـ يمالم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف اإلعم٤مع )ص  (1)
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 وٕهٚمٝم٤م اًمٕمقدة عم٤م يم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمٗمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ واإليامن واإلظمالص.

ف ؿمقٌق ًمٚم٘م٤مء َُمـ هب٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وم٤مًمت٘مك  ~ دظمٚمٝم٤م ذم أواظمر اًم٘مرن اخل٤مُمس، يمٚمُّ

ـ يمت٥م اهللُ ًمف ًمُ  ـ إقمالم، ومًٛمع ُمٜمٝمؿ، وطمٗمظ قمٜمٝمؿ، وم٠مصم٧ٌم يمؾَّ َُمـ قمٚمَّؼ قمٜمف ٘مٞم٤مه َُم ُم

ك يمؾَّ َُمـ اؾمتٗم٤مد  ـ قم٤مروم٤ًم سم٘مقاٟملم اًمرواي٦م واًمتحدي٨م، وؾَمٛمَّ ـ احلدي٨م وإن مل يٙم ؿمٞمئ٤ًم ُم

ـ ؿمٕمره وسمٜم٤مت ومٙمره، أو  ُمٜمف وم٤مئدة وم٘مٝمٞم٦َّم أو أدسمٞم٦َّم أو زهدي٦م، أو اؾمتٜمِمده وم٠مٟمِمده ؿمٞمئ٤ًم ُم

ـ أدي٥م ـ ؿم٤مهده ُم سم٤مرع أو راوي٦م ضم٤مُمع، ومروى يمت٤ًٌم وأضمزاء، وُمرومققم٤مت  مم٤م أٟمِمده َُم

وُمقىمقوم٤مت، وأظم٤ٌمر وطمٙم٤مي٤مت وإٟمِم٤مدات، وومقائد وُمٜمت٘مٞم٤مت، ُمـ قم٘م٤مئد وآداب 

ـ اؾمتحؼ أن ُيًتج٤مز وم٠مضم٤مزوه، وؾم٠مهلؿ وم٠موم٤مدوه، ومجٛمع  وطِمَٙمؿ وزهدي٤مت، واؾمتج٤مز َُم

 يمؾَّ ذًمؽ، وأدرضمف يمت٤مسمف اًمٗمذَّ اعمقؾمقم سمـ:

 

أؾمامء آسم٤مئٝمؿ وٟمًٌتٝمؿ وأٟم٤ًمهبؿ، وذيمر ٟمامذج مم٤م اؾمتٗم٤مده أؾمامء ؿمٞمقظمف وومٞمف ذيمر 

ٜمده اعمتّمؾ إًمٞمٝمؿ سم٤مًمًامع واًم٘مراءة واإلظم٤ٌمر، ومجٛمع قمٚماًم  ـ قمٚمقُمٝمؿ وُمروي٤َّمهتؿ، سم ُم

ٜم٤ًم إمم طمًـ ذيمُره ًمٚمٛمح٤ملي واعمقاوع وإُم٤ميمـ اًمتل  مج٤ًّم ذم ُمِمٞمختف هذه، وزاده٤م طُم

ىَمَػ قمغم ؿمقارقمٝم٤م وأؾمقاىمٝم٤م، ؾمٛمع ومٞمٝم٤م ُمـ ؿمٞمقظمف، ومقصػ سمٖمداد وصَػ َُمـ وَ 

وُمدارؾمٝم٤م وُم٤ًمضمده٤م، ودوره٤م ودروهب٤م وأهن٤مره٤م، ذم همرسمٞميٝم٤م وذىمٞميٝم٤م، ومّم٤مر يمت٤مسُمف 

 ُمقؾمققم٦ًم قمٚمٛمٞم٦م ذم قمٚمقم ؿمتك:

، وأىمقال صح٤مسمتف اًمٙمرام، وَُمـ ذم ُمٕمروم٦م طمدي٨م اعمّمٓمٗمك  ومٝمق ُمقؾمققم٦مٌ 

ٗمف رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ أ ٦م إقمالم إمم قمٍم ُم١مًمي  مجٕملم.سمٕمدهؿ ُمـ إئٛمَّ

٦م ؿمٞمقخ اعمّمٜميػ، وهؿ ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمتل ضم٤مءت  وُمقؾمققم٦مٌ  ذم ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، ظم٤مصَّ

ر هلؿ أن ُيذيَمروا ذم شم٤مريخ سمٖمداد  ـ مل ُي٘مدَّ سمٕمد اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي أو يم٤مٟمقا ذم قمٍمه، ًمٙم

ٚمٗمل ذم هذا اًمت٤مريخ، وم٠مطمٞم٤م ذيمَرهؿ، وطمٗمظ أٟم٤ًمهبؿ، وسملمَّ  ًي ًمٚمخٓمٞم٥م، ومذيمرهؿ اًم
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 هذا ووم٤مٌء ُمٜمف هل١مٓء إقمالم اًمذيـ اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝمؿ وأوم٤مدوه.قمٚمقُمٝمؿ وُمٕم٤مرومٝمؿ، و

ضمٖمراومٞم٦م ذم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤ممل ُمديٜم٦م اًمًالم ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن اخل٤مُمس،  وهق ُمقؾمققم٦مٌ 

٤م ودروهب٤م وؿمقارقمٝم٤م وأؾمقاىمٝم٤م وأهن٤مره٤م وُمقاوٕمٝم٤م ذم سمٖمداد، أذم  سمٛمٕمروم٦م أؾمامء حم٤مهلي

 .ذىمٞميٝم٤م أم همرسمٞميٝم٤م واًمتل ي٘مًٛمٝم٤م هنر دضمٚم٦م اًمٕمٔمٞمؿ

ذم ُمٕمروم٦م احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ذًمؽ اًم٘مرن اًمذي شمقاًم٧م ومٞمف اًمٜمَّٙم٤ٌمت،  وُمقؾمققم٦مٌ 

دت ومٞمف اًمٗمتـ، ويمثر أهؾ إهقاء واإلطمـ، ُمـ راومْم٦م وسم٤مـمٜمٞم٦م، وطمروب  وشمٕمدَّ

يـ؛ إذ ٓ ٟمج٤مة هلذه  ـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم رواي٦م اًمًٜم٦َّم وشمٕمٚمٞمؿ اًمدي صٚمٞمٌٞم٦َّم، ُمع ذًمؽ يمٚميف مل يٜمث

ٓ قِمزَّ هل٤م إ ٦م و ـ يمت٤مب اهلل احلٙمٞمؿ، وؾمٜم٦َّم رؾمقًمف إُمَّ ـ اًمّمحٞمح، ُم ي َّٓ سم٤مًمرضمقع إمم اًمدي

 . إُملم

ة  ٚمٗمل ُمدَّ ًي ومٙم٤من يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م أطمد ٟمقاة شمٚمؽ احل٘م٦ٌم اًمزُمٜمٞم٦م، مجٕمٝم٤م اًم

ث هب٤م سمٕمد أن هم٤مدره٤م إمم ُمقـمٜمف إظمػم اإلؾمٙمٜمدري٦م.  إىم٤مُمتف هب٤م، وطمدَّ

ٓ حُت  ف أن طمٗمظ ًمٜم٤م ٟمّمقص٤ًم وومقائُد اًمٙمت٤مب وقمقائده يمثػمة  ـ ذًمؽ يمٚمي َم، يٙمٗمٞمف ُم

٦م، وـمرىم٤ًم إؾمٜم٤مدي٦َّم ىمؾَّ أن شمقضمد إَّٓ قمٜمده، ٟم٤مهٞمؽ قمـ أصم٤مر وإؿمٕم٤مر واحلٙم٤مي٤مت  ٟمٌقيَّ

ـ يمت٥م وُم٘مدت، وأضمزاء طمديثٞم٦م اٟمدصمرت، مل يٌؼ إَّٓ  وإُمث٤مل، سمؾ طمٗمظ أُمثٚم٦م وٟمامذج ُم

ٗمٞمٝم٤م ذم يمت٥م اًمؼماُم٩م واعمٕم٤مضمؿ،  ومج٤مءت اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م حُتٞمل أؾمامؤه٤م وأؾمامء ُم١مًمي

 ذيمره٤م، وشمٌلم ُم٤م ظمٗمل ُمـ  أهاره٤م.

ٚمتف، صمؿ ٟمًختف و ، ىم٤مسَمٚمتفوىمد ـم٤مل إقمج٤مِّب هبذا اًمٙمت٤مب سمٕمد أن وىمٗم٧م قمٚمٞمف وشم٠مُمَّ

ومتٌلمَّ زم يمثرُة ومقائده وقمقائده؛ إذ طمقى سملم ـمٞم٤َّمشمف قمٚمقُم٤ًم مج٦َّم ُمـ قمٚمقم اًمًٜم٦َّم وهمػمه٤م، 

ـ أر سمٕمامئ٦م ورىم٦م ذات وضمٝملم، وقمدد ٟمّمقصف ي٘مرب ُمـ وىمد سمٚمغ قمدُد أوراىمف أيمثر ُم

ٗمٝم٤م قُمرف  ٓ وُم١مًمي ـ سملم طمدي٨م وأصمر، وؿمٕمر وإٟمِم٤مد وظمؼم،  يمٞمػ  صمالصم٦م آٓف سمٞم٘ملم، ُم

٥م سم٠مًم٘م٤مب شُمٜمٌئ قمـ  سم٢مشم٘م٤مٟمف وضمقدة اظمتٞم٤مره واٟمت٘م٤مئف، وقُمرف سمحٗمٔمف وإوم٤مدشمف، طمتك ًُم٘مي

ٜمد اًمدٟمٞم٤م، وسم٘مٞم٦م اعمًٜمديـ،  م، وأقمغم أهؾ إرض طم٤مومظ اإلؾمالوقمٚمٛمف وومْمٚمف، ومٝمق ُم
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 إؾمٜم٤مدًا، إمم همػم ذًمؽ مم٤م ىمٞمؾ ومٞمف وذم قمٚمٛمف.

ومٕمزُم٧ُم قمغم شم٘مديٛمٝم٤م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمديمتقراه، ومٚم٘م٧م ىمٌقًٓ ذم جم٤مًمس 

ٓ يٙمٗمل ًمتًجٞمؾ  د ًمت٘مديٛمٝم٤م  اًمٙمٚمٞم٦م واًمدراؾم٤مت سمحٛمد اهلل وقمقٟمف، وسمام أنَّ اًمقىم٧م اعمحدَّ

ة إومم ُمٜمٝم٤م، وشم٘مع ذم ُم٤مئ٦م ومخس ومخًلم مجٞمٕمٝم٤م، ىمٛم٧ُم سمتًجٞمؾ إضمزاء اًمٕمنم

سمٚمٖم٧م ومٞمف ًمقطم٦م، وهل متثيؾ أيمثر ُمـ صمٚمثٝم٤م؛ إذ زاد قمدُد ٟمّمقصٝم٤م قمغم إًمػ وُم٤مئ٦م، 

( طمديث٤ًم، وأصم٤مر اعمقىمقوم٦م واعم٘مٓمققم٦م وإؿمٕم٤مر واحلٙم٤مي٤مت 654إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م )

ف )452وُم٤م يٚمحؼ ذًمؽ ) ٜم٧م اهلل قمغم وم٤مؾمتٕم( ٟمّمقص، 1106( أصمرًا، وجمٛمقع ذًمؽ يمٚمي

 دراؾمتٝم٤م وحت٘مٞم٘مٝم٤م، ويم٤مٟم٧م اخلٓم٦م اعمتٌٕم٦م ذم ذًمؽ يمام يكم:

 يٜم٘مًؿ اًمٕمٛمؾ ذم هذه إـمروطم٦م إمم ىمًٛملم أؾم٤مؾمٞملم:

ول: افدراشة.  افؼسؿ ٕا

 افؼسؿ افثاين: افتحؼقؼ.

 أواًل: قشُه الدزاسُ

 ويشتؿؾ ظذ مؼّدمة وؾصؾغ.

قي٦م، وـمرق مجٕمٝم٤م : اؿمتٛمٚم٧م قمغم يمٚمٛم٦ٍم ُمقضمزةٍ قمـ طِمٗمظ اًمًٜم٦َّم اؾادؼّدمة ًمٜمٌَّ

 واًمت٠مًمٞمػ ومٞمٝم٤م، وؾم٥ٌم اظمتٞم٤مر اعمقوقع، واًمٕمٛمُؾ ذم اًمرؾم٤مًم٦م، وسمٞم٤مُن ُمٜمٝم٩م اًمتح٘مٞمؼ.

ول: ترمجة ادصـِّػ ترمجة خمترصة، وؾقف أحد ظؼ مبحثاً.  افػصؾ ٕا

 مدخؾ إػ ترمجتف.

ول  : اؾمٛمف وٟمًٌف وٟمًٌتف ويمٜمٞمتف.ادبحث ٕا

 : ُمقًمده.ادبحث افثاين

 ِم٠مشمف وقمٜم٤ميتف سم٤مًمٕمٚمؿ وًم٘م٤مء اًمرضم٤مل.: ٟمادبحث افثافث
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 : أهشمف.ادبحث افرابع

 : رطمالشمف.ادبحث اخلامس

 : ؿمٞمقظمف.ادبحث افسادس

 : شمالُمٞمذه.ادبحث افسابع

 : قم٘مٞمدشمف.ادبحث افثامـ

 : ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وصمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف.ادبحث افتاشع

 : ُمّمٜمّٗم٤مشمف.ادبحث افعاذ

 : ووم٤مشمف.ادبحث احلادي ظؼ

 فثاين: دراشة افؽتاب، وؾقف شبعُة مباحث.افػصؾ ا

ول : قمٚمؿ اعمِمٞمخ٤مت سم٤مظمتّم٤مر، اعم١مًمٗم٤مت ومٞمف، وومقائُده، وُمٜمزًم٦ُم اًمٙمت٤مب ادبحث ٕا

 سمٞمٜمٝم٤م.

ٗمف.ادبحث افثاين  :  إصم٤ٌمت اؾمؿ اًمٙمت٤مب، وٟمًٌتف إمم ُم١مًمي

 : ُمٜمٝمجف ذم اًم٘مًؿ اعمح٘مؼ.ادبحث افثافث

 ذيمر ؿمٞمقظمف قمغم أطمرف اعمٕمجؿ.ادبحث افرابع: 

 : ُمقارده ذم اًم٘مًؿ اعمح٘مؼ.دبحث اخلامسا

ٚمٗمل: إُم٤ميمـ اجلٖمراومٞم٦م عمديٜم٦م سمٖمداد، اًمتل ؾمٛمع ومٞمٝم٤م اًمادبحث افسادس ُمـ  ًي

 ظمالل اًم٘مًؿ اعمح٘مؼ ُمـ اًمٙمت٤مب.

 : وصػ اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦َّم اعمٕمتٛمدة ذم اًمتح٘مٞمؼ.ادبحث افسابع

 ويكم ذًمؽ شمّمقير ٟمامذج ُمـ اًمٜمًختلم اخلٓمٞمتلم.

 لثانًًا: قشه التحكً
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 افدراشة شؿ
 ـ مـفجل دم حتؼقؼ افـصِّ وَضبطف: 1

 ـ يمت٤مسم٦م اًمٜمصي قمغم اًمرؾمؿ اإلُمالئلي احلدي٨م.

ـ ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمًخ٦م إصؾ وٟمًخ٦م ومٞمض اهلل اعمرُمقز هل٤م سمـ)ف( ُم٘م٤مسمٚم٦م دىمٞم٘م٦م؛ وُوومي٘م٧م 

ات، إطمداه صمالثعم٘م٤مسمٚم٦م ٟمًخ٦م إصؾ   ُمع اعمنمف قمغم اًمرؾم٤مًم٦م ضمزاه اهلل ظمػمًا. َـّ ُمرَّ

ٓ أدَّقمل اًمٙمامل  ؼ، و ؛ ومٛمٕم٤مرو٦ُم اًمٙمت٤مِب أهؿُّ قَمَٛمٍؾ ي٘مقُم سمف اعمح٘مي ذم وٌط اًمٜمصي

ـ راؿمد  َٚمُؿ ُمـ أن  )): ~وىمد ىم٤مل اإلُم٤مُم ُمٕمَٛمر سم ًْ ة ُم٤م يم٤مد َي ًَمق قُمقِرَض اًمٙمت٤مُب ُم٤مئ٦َم ُمرَّ

((يٙمقن ومٞمف ؾَم٘مط ـ أو ىم٤مل ظمٓم٠م ـ 
(1)

. 

 ـ شمرىمٞمؿ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر شمرىمٞماًم شمًٚمًٞم٤ًم ُمـ أول اًمٙمت٤مب إمم هن٤ميتف.

وىمد اُمت٤مزت اًمٜمًخ٦م سمٕمدة ُمٞمزات ُمـ ُم٘م٤مسمٚم٦م وُمٕم٤مرو٦م؛ ٟمت٩م قمـ ذًمؽ وضمقد 

٤م مل ختُؾ إحل٤مىم٤مت  ـ ؾَم  ورضب ويمِمط، يمام أهنَّ ٘مط وشمّمحٞمػ وحتريػ، ومٙم٤من شمٕم٤مُمكم ُم

 ُمع يمؾي ذًمؽ يمام يكم:

: مل أٟمٌيف قمغم اًمَٚمَحؼ اًمذي قمٚمٞمف قمالُم٦م )صح( اعمث٧ٌم ذم هقاُمش اًمٜمًخ٦م، افَؾَحؼـ 

ْٚم٥ِم، واًمٜم٤مؾمخ أصمٌتف سمٕمد اعم٘م٤مسمٚم٦م واًمٕمرض شمٜمٌٞمٝم٤م  وَأدظمٚمتُف ذم اعمتـ؛ ٕنَّ طمٙمَٛمف طمٙمُؿ اًمّمُّ

ـ اًمٙمت٤مب؛ ًمذا مل أوٕمف سملم ُمٕم٘مقوملم، ومل أٟمٌيف قمغم ذًمؽ ذم طمقار اًمٙمت٤مب؛ إذ ٓ  ف ُم أٟمَّ

ف ُمـ اًمٙمت٤مب، واعمٚمحؼ ًمف هق ٟم٤مؾمخ اًمٙمت٤مب واعمٕم٤مِرض ًمف.  رضورة ًمذًمؽ، ُم٤م دام أٟمَّ

ت اًمتل ُيٚمح٘مٝم٤م سملم إؾمٓمر؛ إذ ُمثٚمٝم٤م ُيٛمٙمـ ويٚمحؼ سمذًمؽ أيْم٤ًم شمٚمؽ اًمٙمٚمام

ج هل٤م حَلَ٘م٤ًم ذم اهل٤مُمش.  إدراضمٝم٤م ذم اعمتـ دون أن ُُيرَّ

ْؼط  :ـ افسَّ

ـ ؾَم٘مٍط ذم اًمٜمًخ٦م، وم٢مذا يم٤من اًم٤ًمىمُط يمٚمٛم٦ًم أو طمروم٤ًم ووٕمتف سملم  ٟمٌّٝم٧ُم قمغم ُم٤م وىمع ُم

ـ إصؾ أو اًمٜمًخ٦م إظمرى، و َّٝم٧ُم ذم احل٤مؿمٞم٦م أٟمَّف ؾم٘مط ُم اًمتّمقي٥ُم ُمـ ُمٕم٘مقوملم وٌٟم

                                                 

 (.1/93( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ )1)
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يمذا، أو وسمف يًت٘مٞمؿ اًمٙمالم، أو ٟمحق ذًمؽ، وىمد يِمػم اًمٜم٤مؾمخ إمم سمٕمض ُم٤م ؾم٘مط ُمـ 

 اًمٜمًخ٦م سمقوع َو٦ٌَّم ذم ُمٙم٤من اًمً٘مط، أو إؿم٤مرة إمم ذًمؽ ذم اهل٤مُمش سم٘مقًمف: )ؾم٘مط(.

 ـ افتصحقُػ وافتحريػ.

إذا وىمع اًمتّمحٞمػ واًمتحريػ ذم ٟمًخ٦مِ إصؾ ٟمٌَّٝم٧ُم قمٚمٞمف، وم٢من يم٤من ُم٤م ذم إصِؾ 

ضم٤مل  ـ أوضمف اًمٚمُّٖم٦م، أو أًمٗم٤مظ إطم٤مدي٨م، أو شمراضمؿ اًمري ٓ ُيتٛمٚمف وضمفٌ ُم شمّمحٞمٗم٤ًم سُي٤ًم 

ُت ُم٤م ذم إصؾ، وأذُت ذم اهل٤مُمش إمم اًمتّمحٞمػ، ظم٤مص٦م إن يم٤من اًمتّمقي٥م ُمـ  همػمَّ

٤م إن اشمٗم٘م٧م اًمٜمًخت٤من قمغم اًمذي أراه شمّمحٞمٗم٤ًم وحتريٗم٤ًم وم٢مٟمَّٜمل ُأسم٘مٞمف  اًمٜمًخ٦م إظمرى، وأُمَّ

ٟمٌيف قمٚمٞمف ذم احل٤مؿمٞم٦م، وأذيمر ُم٤م ىمد يٙمقن صقاسم٤ًم؛ وذًمؽ ٓطمتامل أن يٙمقن ذم إصؾ، وأ

ٚمٗمل، وىمد وىمٗم٧م قمغم ُمث٤مل ًمذًمؽ ًي اخلٓم٠م واىمٕم٤ًم ذم إصقل اًمتل ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م اًم
(1)

، إَّٓ إن 

ُه وأضمٕمٚمف سملم ُمٕم٘مقوملم، وأٟمٌيف قمغم  ـ وىمقع اًمتّمحٞمػ ذم اعمِمٞمخ٦م وم٢مٟمَّٜمل أهمػمي دتُّ ُم شم٠ميمَّ

 ذًمؽ.

 ـ افزيادات.

ىمع ذم إصؾ اعمٕمتٛمد سمٕمُض اًمٙمٚمامت اًمزائدةِ ٓ ي٘متْمٞمٝم٤م اًمًٞم٤مق، ويم٤من اًمٜم٤مؾمُخ و

ُب قمغم شمٚمؽ اًمزي٤مدات، ومٝمذه ٓ أٟمٌيف قمٚمٞمٝم٤م، وًمٞمس هل٤م طمٙمؿ إصؾ.  أصمٜم٤مَء اعم٘م٤مسمٚم٦م َيْيِ

ـ سمٕمِْمٝم٤م ومٚمؿ ييب قمٚمٞمٝم٤م، ومؽميمٝم٤م زائدة، وميسم٧ُم قمٚمٞمٝم٤م  إَّٓ أنَّ اًمٜم٤مؾمخ هَمَٗمؾ قم

، وٟمٌّٝم٧م قمغم ذًمؽ ذم احل٤مؿمٞم٦م.ومل أصمٌِتْٝم٤م ذم اًمٜمَّ  صي

 ـ مـفجل دم خدمة افـص: 2

 أيات افؼرآكقة:

 ـ يمت٧ٌم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين.

                                                 

ٚمٗمل )أُم٤مزم اًمٜمج٤مدـ  خمٓمقط( 234اٟمٔمر اًمٜمص: )( 1) ًي (، وم٘مد اشمٗم٘م٧م اعمِمٞمخ٦م ُمع اعمقرد اًمذي ٟم٘مؾ ُمٜمف اًم

  إسمدال )قمـ( سمـ)واو(.قمغم إؾمٜم٤مد واطمد، وىمع ومٞمف ظمٓم٠م ذم
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 ـ قمزوُت أي٤مت إمم ؾمقره٤م ُمـ اًم٘مرآن، ُمع سمٞم٤من رىمؿ أي٦م.

حاديث افـبقية:  ٕا

 :ـ افعزو 1

، يم٤مٟم٧م أطم٤مدي٨م اعمّمٜميػ قم٤مش ذم قمٍم رواي٦م اًمٙمت٥م وإضمزاء احلديثٞم٦مأنَّ سمام 

ٝم٤م شمٚمت٘مل ذم إؾمٜم٤مده٤م قمٜمد أطمد اعمّمٜميٗملم ذم احلدي٨م، ومٕمٚمٞمف يٙمقن  اًمٙمت٤مب وآصم٤مره يمٚمُّ

 اًمٕمزو قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

ٚمٗمل أو ؿمٞمخف،  ًي قمزُو احلدي٨م إمم أطمد اعمّمٜمٗم٤مت اًمتل أظمرضمتف ُمـ ـمريؼ اًم

 وهٙمذا.

ـ دوٟمف سمدأت سم٤مًمٕمزو إمم اعم ٚمٗمل ومَٛم ًي ـ اًم ـ أظمرضمف قم ّمٜمَّػ اًمذي إن مل أىمػ قمغم َُم

ٚمٗمل احلدي٨م أو إصمر ُمـ أضمزاء طمديثٞم٦م وهمػمه٤م، وم٠مىمقل )وهق ذم ضمزء  ًي ج قمٜمف اًم ظمرَّ

، سمؾ ىمد أؿمػم إمم اًمٗمروىم٤مت اًمقاىمٕم٦م ذم اًمٜمص  ـ ظمدُم٦م اًمٜمصي ومالن( ُمثالً، وُيٕمتؼم هذا ُم

ٚمٗمل ُمع شمٚمؽ إضمزاء واًمٙمت٥م. ًي ضمف اًم  اًمذي ظمرَّ

ـ دون أصح٤مب شمٚمؽ اًمٙمت٥م، وهٙمذ ا، إمم أن أصؾ إمم َُمـ قمٚمٞمف صمؿ يٙمقن اًمٕمزو مم

 ُمدار احلدي٨م وهمػمه.

حاديث 2  :ـ افتخريج واحلؽؿ ظذ ٕا

إن يم٤من احلدي٨م ذم أطمد اًمّمحٞمحلم ايمتٗمٞم٧ُم هبام دون همػمِه٤م، سمٕمد قمزوه ًمٚمٛمّمدر 

ج ُمٜمف اعمّمٜميػ طمديثَف إن ُوضمد.  اًمذي ظمرَّ

ـ ُمّم٤مدر أظمرى، وذيمرُت درضمتَف، ضمتف ُم  وإن يم٤من احلدي٨م ظم٤مرج اًمّمحٞمحلم ظمرَّ

وأىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف، وىمد راقمٞم٧م ذم أيمثر ذًمؽ قمدم اًمتٓمقيؾ اعمُٛمؾ، أوآظمتّم٤مر 

 اعمخؾ.

 أثار.

 ختري٩م أصم٤مر ُمـ ُمّم٤مدره٤م، وسمٞم٤من اًمّمحٞمح ُمـ همػمه.
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ظالم.  ٕا

وم٧ُم ًمألقمالم اًمقارد ذيمرهؿ ذم إؾم٤مٟمٞمد شمرمج٦م خمتٍمة، و شمرمج٧م سم٤مٕقمالم  قمرَّ

 ، وأؾمتثٜمل ُمـ ذيمر اًمؽماضمؿ:اًمقارديـ ذم اعمتـ ُمع وٌط اعمِمتٌف ُمٜمٝمؿ

٤م، ذيمرت ومٞمف أؾمامءهؿ وػ، وىمد ـ ؿمٞمقخ اعمّمٜمي 1 أظم٤ٌمرهؿ قم٘مدتُّ هلؿ ُمٌحث٤ًم ظم٤مصًّ

ـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: قمغم طمروف اعمٕمجؿ ًمٞمًٝمؾ ُمٕمرومتٝمؿ وشمٕمدادهؿ ، وهق اعمٌح٨م اًمراسمع ُم

 .)دراؾم٦م اًمٙمت٤مب(

ـ يم٤من َُمداُر اًمٕمٚم٦َّم قمٚمٞمف وًمق يم٤من 2 صم٘م٦ًم، وم٠مذيمر ظمالص٦م  ـ رضم٤مَل اًمٙمت٥م اًمًت٦م، إَّٓ َُم

ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف، وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م أذيمر طمٙمَؿ احل٤مومظ اسمـ طمجر، إَّٓ إن رأي٧م اًمّمقاب ذم ظمالومف، 

 وم٠مطم٤مول اؾمتخالص طمٙمؿ ُيٜم٤مؾمٌف مم٤م ىم٤مًمف ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ.

وَُمـ مل أىمػ قمغم شمرمجتف ٟمٌَّٝم٧م قمغم قمدم وىمقذم قمٚمٞمف ذم احل٤مؿمٞم٦م، وىمد سمذًم٧م 

ـ مل أَوومَّؼ ًمذًمؽ، وطمًٌل أٟميٜمل سمحث٧م ىُمّم٤مرى ضمٝمدي ذم اًمقصقل إمم شمرامجٝمؿ ًمٙم

٦م إن يم٤من اًمرضمؾ  وومتَِّم٧م، واًمقىمقف قمغم شمرمج٦م رضمؾ ُيت٤مج إمم وىم٧م وُمٕمروم٦م، ظم٤مصَّ

، أو ُٟم٥ًم إمم همػم أسمٞمف،  ػ اؾمٛمف ذم اخلؼم أو هُمػمي  اهللُ ورطمؿتُٝمر سمف، أو ُذيمر سمٖمػم ُم٤م اؿمُصحي

ـ هق اإلُم٤ممَ  احلًـ اًمقارد ذيمره ُمٝمٛمالً ذم  أسم٤م ُمقؾمك اعمديٜمل، وم٘مد يمت٥م ضمزءًا ذم سمٞم٤من َُم

ه: )اًمنمح اعمُ  طمدي٨ٍم  ـ اعمٝمٛمؾ(، ومٙمت٥م قمدة ٙمٛمَ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ، ؾمامَّ ؾ ذم ٟم٥ًم احلً

ـ رمحؽ  ))ورىم٤مت ذم ذًمؽ، صمؿ ىم٤مل ذم آظمره:  ـ ذم ٟم٥ًم رضمؾ واطمد ذم إؾمٜم٤مدوم٤مٟمٔمر   اهلل 

ُيت٤مج ـم٤مًم٥م احلدي٨م أن يٓم٤مًمٕمف، ويمؿ شمٕم٥م يامرؾمف، وُمـ يٜمٔمر ذم ذًمؽ يمت٤مب إمم يمؿ 

ه ُمـ اهلدر واهلذي٤من، ويٜمًٌٜم٤م إمم شمْمٞمٞمع اًمقرق واحلؼم واًمزُم٤من، ُم ـ همػم أهٚمف َيٕمدُّ

((...  ؟!ومٞم٘مقل: وُم٤م ٟمٕمٛمؾ إن يم٤من سمٍمي٤ًّم أو يمقومٞم٤ًّم
(1)

. 

 :افؽؾامت افغريبة وافبؾدان

ُمٜمٝم٤م ُم٤م َُيت٤مج إمم َوٌٍط، سم٤مًمٕمزو إمم يمت٥م  وٌٓم٧ُم إًمٗم٤مَظ اًمٖمري٦ٌم، و ذطم٧مـ 

                                                 

٥م احلًـ اعمٝمٛمؾ )ص( 1)  (.48 اًمنمح اعمٙمٛمؾ ذم ًٟم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 حلدي٨م.اًمٖمري٥ِم، واًمٚمٖم٦م، وذوح ا

اعمقاوَع واًمٌٚمداَن اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜميػ ذم يمت٤مسمف، ُمراقمٞم٤ًم ذم ذًمؽ ُم٤م َذيَمَره  سمٞمَّٜم٧ُم ـ 

 اًم٘مدُم٤مُء واعمٕم٤مسون.

ٚمٗمل، وم٘مد قم٘مدتُّ هل٤م  اؾمتثٜمٞم٧ُم و ًي ـ ذًمؽ ُمقاوع ُمديٜم٦م اًمًالم اًمتل ؾمٛمع ومٞمٝم٤م اًم ُم

٤م ذم ومّمؾ دراؾم٦م اًمٙمت٤مب.  ُمٌحث٤ًم ظم٤مصًّ

 افػفارس.

 قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:سمقوع ومٝمرؾم٤ًم ًمٚمٙمت٤مب  ىمٛم٧ُم 

 .اًم٘مرآٟمٞم٦م ـ ومٝمرس أي٤مت

 .اًمٜمٌقي٦م ـ ومٝمرِس إطم٤مدي٨م

 ـ ومٝمرِس أصم٤مر.

 ـ ومٝمرس إؿمٕم٤مر وإرضم٤مز.

 ـ ومٝمرس إُمث٤مل.

 ـ ومٝمرِس اًمٙمٚمامت اًمٖمري٦ٌم.

 ـ ومٝمرِس اعمقاوع واًمٌٚمدان.

 ـ ومٝمرِس إقمالم.

 ـ ومٝمرس اًمٗمقائد اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 ـ صَم٧ٌَِم اعمراضمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 قم٤مت.ـ ومٝمرس اعمقوق

ٚمٗمل ؾمٜملم قمديدة،  ًي هذا آظمر ُم٤م شمٞمنَّ سمٞم٤مٟمف واًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف، وىمد قم٤ميِم٧م ُمِمٞمخ٦م اًم

ضم٧م أطم٤مديثٝم٤م، وشمرمج٧م ًمرضم٤مهل٤م، وسمحث٧م قمـ ٟمّمقصٝم٤م، وآُمؾ أٟمَّٜمل ُوومي٘م٧م خلدُمتٝم٤م  ظمرَّ

،ظمدُم٦م شمريض رِّبي  ّم٤مهتؿ.  قمزَّ وضمؾَّ  صمؿ َيرَى قمٜمٝم٤م ـُمالَّب اًمٕمٚمؿ قمغم خمتٚمػ ختّمُّ

ـ ظمٓم٠م وزًمؾ، وم٠مؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن وطمًٌل أٟمَّٜمل سمذًم٧م  ُم٤م ذم ُوؾمٕمل، ومام يم٤من ومٞمف ُم

ف احلٛمد واعمٜم٦َّم قمغم ذًمؽ. يتج٤موزَ   قمٜميل، وُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ صقاب ومٚمٚمَّ
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 افدراشة شؿ
 صؽر وتؼدير

ف سم٤مًمِمٙمر هلذه اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ُم٤م أوًمتٜمل سمف ُمـ  وذم اخلت٤مِم وم٢مين أشمقضمَّ

هذا، وىمد ىمْمٞم٧م ومٞمٝم٤م ُم٤م ي٘مرب ُمـ هـ( إمم يقُمٜم٤م 1409رقم٤مي٦م ُمٜمذ اًمتح٤مىمل هب٤م ؾمٜم٦م )

وم٠مؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٖمٗمر ويرطمؿ وُيزي اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م أطمًـ ٟمّمػ قمٛمري، 

اجلزاء، ومال ٟمٛمٚمؽ هلؿ إَّٓ اًمدقم٤مء، ومّمٜم٤مئع ُمٕمروومٝمؿ يمثػمة، وُمٙم٤موم٠مهتؿ ُمًتحٞمٚم٦م، 

 ، وُيثٞمٌٝمؿ أقمٔمؿ اًمثقاب.وقمـ اعمًٚمٛملم ظمػماً ٤م وم٤مهلل شمٕم٤ممم ُيزهيؿ قمٜمَّ

ـِ سمٙمر قم٤مسمد ٗمْمٞمٚم٦مصمؿ اًمِمٙمر ُمقصقل ًم إؾمت٤مذ  ،اًمِمٞمِخ اًمديمتقر قمٌد اًمّمٛمد سم

اعمنمُف قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م واعمِم٤مرك سمٙمٚمٞم٦م احلدي٨م اًمنميػ سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 

ظِمر ُوؾْمٕم٤ًم ومَل َي٠ْمُل ضُمٝمدًا ذم ؾمٌٞمؾ إٟمج٤مز هذا اًمٕمٛمؾ، وذًمؽ سمِام ىم ُمف ُمـ اًمذي مَل َيدَّ دَّ

ل، وىمّقم سمف رؾم٤مًمت لسمف، ووضّمٝمٜم ؿمٙمره قمغم ُم٤م أوم٤مدين٠مُمٚمحقفم٤مت وآراء ؾمديدة، وم

ف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.  وأؾم٠مل اهلل أن ي٤ٌمرك ذم قمٚمٛمف وقمٛمٚمف وأهٚمف؛ إٟمَّ

ـ حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مِم٘مري،  يمام أؿمٙمر ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٌد اًمرطمٞمؿ سم

ذ سمٙمٚمٞم٦م احلدي٨م اًمنميػ واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واًمِمٞمخ إؾمت٤م

ـ دُمٗمق إؾمت٤مذ اعمِم٤مرك  اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ ذم ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم يمٚمٞم٦م طمً

ـمٞم٦ٌم سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، أؿمٙمرِه٤م قمغم إلٟم٤ًمٟمٞم٦م وقمٛمٞمده٤م ، سمج٤مُمٕم٦م ااًمؽمسمٞم٦م واًمٕمٚمقم و

ىمرائتٝمام هل٤م رهمؿ يمثرة ُمِم٤مهمٚمٝمام اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ُمقاوم٘متٝمام أوًٓ ُمٜم٤مىمِم٦م هذه اًمرؾم٤مًم٦م، صمؿ قمغم

ن ي٤ٌمرك هلام ذم وىمتٝمام وقمٚمٛمٝمام، وأن يٜمٗمٕمٜمل واإلداري٦م، أؾم٠مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أ

سمتقضمٞمٝم٤مهتام وُم٤م ؾمٞمٌُدي٤مٟمف ُمـ آراء وشمًديدات هلذه اًمرؾم٤مًم٦م، وهل حمؾ ىمٌقل إن ؿم٤مء 

 اهلل، ومجزاِه٤م قمٜمل وقمـ اعمًٚمٛملم ظمػم اجلزاء.
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 ة خمترصةترمجة ادصـِّػ ترمج

 مبحثاً: أحد ظؼ وؾقف

 مدخؾ إػ ترمجتف.

ول  ًٌف وٟمًٌتف ويمٜمٞمتف.: اؾمٛمف وٟمادبحث ٕا

 : ُمقًمده.ادبحث افثاين

 : أهشمف.ادبحث افثافث

 : ٟمِم٠مشمف وقمٜم٤ميتف سم٤مًمٕمٚمؿ وًم٘م٤مء اًمرضم٤مل.ادبحث افرابع

 : رطمالشمف.ادبحث اخلامس

 : ؿمٞمقظمف.ادبحث افسادس

 : شمالُمٞمذه.ادبحث افسابع

 : قم٘مٞمدشمف.ادبحث افثامـ

 : ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وصمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف.ادبحث افتاشع

 : ُمّمٜمّٗم٤مشمف.دبحث افعاذا

 : ووم٤مشمف.ادبحث احلادي ظؼ
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 سؿ افدراشةؿ

 مدخل إىل تسمجته افدراشة شؿ

ـ ٟمٗمًف، صمؿ يكم ذًمؽ ُم٤م  ـ إئٛم٦م هق ُم٤م يٙمتٌف اًمٕم٤ممل قم ـ ُمّمدر ًمؽممج٦م إُم٤مم ُم إنَّ أطمً

 يٙمتٌف قمٜمف شمالُمذشمف، وسمٕمده ُم٤م يٙمتٌف اعمٕم٤مسون ًمف، صمؿ ُمـ سمٕمدهؿ وهٙمذا.

ٚمٗمل مل ُيؽمضمؿ ًمٜمٗمًف شمرمج٦م ُمًت٘م ًي ـ ًمٙمٜمف ذيمر ذم واإلُم٤مم اًم ـ ومٞمام أقمٚمؿ  يمتٌف  سمٕمضٚم٦م 

سمٕمض احلقادث اًمتل شمٜم٤موًم٧م ضمقاٟم٥م ُمـ طمٞم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م، شُمٕمدُّ شمٚمؽ احلقادث 

ـ أهؿي اعمّم٤مدر اًمتل يًت٘مل ُمٜمٝم٤م ُمـ أراد  شمرمج٦م هلذا اإلُم٤مم اًمٕمَٚمؿ،  يمت٤مسم٦مواحلٙم٤مي٤مت ُم

ءة قمغم وذًمؽ ذم يمت٤مسمف ُمٕمجؿ اًمًٗمر، واًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمُج٤مز واعمجٞمز، وذط اًم٘مرا

 اًمِمٞمقخ، واعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م، وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م وإضمزاء.

ـ قمٌد اًمرمحـ شم٦ٌم شم٠ميت يمت٥م شمالُمذشمف، وىمد شمرضمؿ ًمف أسمق قمٌد اهلل وسمٕمده٤م ذم اًمرُّ  حمٛمد سم

ث شمِٚمٛم٤ًمن  جٞمٌلاًمتُّ اعمُرد  وذيمره  ))٤مر وم٘م٤مل: ، يمام ٟم٘مؾ ذًمؽ اسمـ إسمَّ هـ(610)حمدي

رًا سمف وُمٌتدئ٤ًم ًمًٜميف وومْمٚمف وقِمٔمؿ جؿ مشقختف معؿمٞمخٜم٤م أسمق قمٌد اهلل اًمتجٞمٌل ذم  ُمّمدي

(( ىمدره وقمٚمقي ؾمٜمده
(1)

. 

 صمؿ يكم ذًمؽ يمت٥م اعمٕم٤مسيـ ًمف، وىمد شمرضمؿ ًمف سمٕمض ُمٕم٤مسيف، ُمٜمٝمؿ اًمًٛمٕم٤مين

كسابذم يمت٤مسمف  هـ(562) ٚمٗمل( ، ذيمر ومٞمف اؾمٛمف وٟمًٌف وٟمًٌتف، ٕا ًي ، ذم ُم٤مدة: )اًم

ـ ؾمٛمع سم٠مصٌٝم٤من وصحٌتف ٕسمٞمف أِّب سمٙمر اًمًٛمٕم٤مين ذم رطمٚمتف  ـ سمٖمداد إمم احلج٤مز، وقمٛمَّ ُم

ـ اعمدن، صمؿ إىم٤مُمتف سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م إمم طملم يمت٤مسم٦م اًمًٛمٕم٤مين ًمذًمؽ، وذيمر ؿمٞمئ٤ًم  وهمػمه٤م ُم

ُمـ ؿمٕمره اعمٚمٞمح
(2)

. 

ُمٜمف ًمٞم٤مىمقت  ادختار، يمام ذم ادذيَّؾ ظذ تاريخ بغدادوشمرضمؿ ًمف أيْم٤ًم ذم يمت٤مسمف 

ـ ـمري٘مف، ذيمر اؾمٛمف وٟمًٌف سماحلٛمقي، وايمتٗمك ذم اعمختٍم  ًٌتف، وذيمر سمٕمض أصم٤مر ُم وٟم

                                                 

 (.50ُمٕمجؿ أصح٤مب اًمّمدذم )ص  (1)

٤مب ) (2) ًٟٕم  (.3/274اٟمٔمر: ا
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
وسمٕمض أؿمٕم٤مره وم٘مط

(1)
. 

٤م ُمـ  ظمال ُمٜمف اعمختٍم ادذيَّؾوأورد اًمذهٌل ٟمّمًّ
(2)

. 

ٚمٗمل، وإَّٓ ٕظمذ قمٜمف ومل ُيقضمف قمدم ًم٘م٤مئف  ًي وئمٝمر أنَّ اًمًٛمٕم٤مين مل يٚمؼ أسم٤م ـم٤مهر اًم

 أن يذيمر أؿمٕم٤مره سمقاؾمٓم٦م ؿمٞمقظمف.

ـ قم٤ًميمر  ، وذيمر ووم٤مدشمف قمغم تاريخ دمشؼذم هـ( 571)وسمٕمد اًمًٛمٕم٤مين شمرضمؿ ًمف اسم

دُمِمؼ ؾمٜم٦م شمًع ومخًامئ٦م، وذيمر ؿمٞمقظمف اًمدُمِم٘مٞملم، وطمي اسمـ قم٤ًميمر جم٤مًمس قمدة 

صمف أظمقه  ٚمٗمل، ومل ئمٗمر هق سم٤مًمًامع ُمٜمف، وًمف قمٜمف إضم٤مزة، وطمدَّ ًي  ؾمٛمع ومٞمٝم٤م سم٘مراءة اًم

ٚمٗمل، وذيمر طمديث٤ًم ُمـ ـمري٘مف، وسمٕمض أؿمٕم٤مره. ًي  ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ قمـ اًم

شمقضمٝمف إمم ُمٍم واإلؾمٙمٜمدري٦م، وشمزوضمف هب٤م سم٤مُمرأة ذات ي٤ًمر،  وذيمر أيْم٤مً 

وطمّمقًمف قمغم صمروة سمٕمد وم٘مر وطم٤مضم٦م، وشمدريًف سم٤معمدرؾم٦م اًمٕم٤مدًمٞم٦م
(3)

. 

افتاريخٞمس ذم ُم٤مدة اًمؽممج٦م ؿمٞمئ٤ًم زائدًا قمامَّ ذم ، وًممعجؿ صققخفوذيمره أيْم٤ًم ذم 
(4)

. 

 ٘م٦م، يم٤مسمـ ٟم٘مٓم٦مـ سمٕمد اسمـ قم٤ًميمر شمرضمؿ ًمف اًمٕمديد ممَـّ ضم٤مء سمٕمد هذه اًمٓمٌوُمِ 

ـ إصمػم ،تؽؿؾة اإلـاملو افتؼققدذم  هـ(629) اسمـ و ،افؽامؾو افؾبابذم  هـ(630) واسم

 وهمػمهؿ. ،معجؿ أصحاب أيب ظع افصددمذم  هـ(658) إسم٤مر

تاريخ اإلشالم و ـافسرذم اًمٕمديد ُمـ يمتٌف،  هـ(748) اًمذهٌلـ سمٕمدهؿ صمؿ ُمِ 

ٓ ًمتْمٕمٞمٗمف، طمٞم٨م ىم٤مل  وذيمره ذم اعمٞمزان ًمٚمدوم٤مع، ، وهمػمه٤مادقزانو سمـ اأمحد  )): ~قمٜمف، 

ض ًمف طمتك  ٚمٗمل، ُم٤م قمٚمٛم٧م أنَّ أطمدًا شمٕمرَّ ًي حمٛمد سمـ أمحد احل٤مومظ اًمث٘م٦م أسمق ـم٤مهر اًم

٦م اًمرواة  ٚمٗمل ؿمٞمخ اإلؾمالم وطمجَّ ًي ((فمٗمرت سمِم٤مردة سم٤مردة ... وم٤مًم
(5)

. 

                                                 

 /ب(.99اٟمٔمر: اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: ( 1)

ح٨م صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف.( 2)  ؾمٞم٠ميت ذيمره ذم ٌُم

 (.209، 5/208اٟمٔمر: شم٤مريخ دُمِمؼ )( 3)

 (.1/92ٕمجؿ اًمِمٞمقخ )اٟمٔمر: ُم( 4)

٤من. (5) ٕمف قمغم ذًمؽ احل٤مومظ ذم اًمًٚم ٤من )1/155اٟمٔمر: اعمٞمزان ) وشٌم  (.1/299(، اًمًٚم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ صمؿَّ  ـ يمثػمو، هـ(771) ضبؼات افشاؾعقةاًمًٌٙمل ذم شم٤مج اًمدي  (هـ774) احل٤مومظ اسم

 وهمػمهؿ. ،افبداية وافـفايةذم 

صمؿ شمقاًم٧م اًمؽماضمؿ إمم قمٍمٟم٤م، ومتٜم٤موًمف سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ذم أـمروطم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُمـ 

 :ُمًتنمىملم وُمًٚمٛملم، ُمٜمٝمؿ

ٚمٗمل، شمرضمؿ ًمف ذم ُم٘مدُم٦م دعجؿ افسػر اًمديمتقر ؿمػم حمٛمد زُم٤من ذم حت٘مٞم٘مف  ًي ًمٚم

٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦ماًمٙمت٤مب شمرمج٦م ُمٓمقًم٦م،   .إَّٓ أهنَّ

ؾػل أصفر ظؾامء افزمانقمٜمف حمٛمد حمٛمقد زيتقن يمت٤مسمف:  ويمت٥م ، وهق احلاؾظ افسِّ

 .ُمٓمٌقع ذم جمٚمد ًمٓمٞمػ

يمام شمٜم٤موًمف اًمديمتقر طمًـ قمٌد احلٛمٞمد ص٤مًمح ذم أـمروطمتف اًمديمتقراه سم٤مًمدراؾم٦م، 

ٚمٗمل اًم٘مًؿ إول ُمـ أـمروطمتف، وىمد ـُمٌع اًمٙمت٤مب، وهل  ًي ويم٤مٟم٧م شمرمج٦م احل٤مومظ اًم

ٚمٗمل ًي ـ شمرمج٦م ًمٚم ، اضمتٝمد ذم مجع ُم٤مدة اًمؽممج٦م ُمـ خمتٚمػ اًمٙمت٥م، ويمتٌٝم٤م أٟمٗمس وأطمً

ه: أدِّبٍّ سم٠مؾمٚمقب  ٓ يٛمؾُّ ىم٤مرؤه٤م، وًمق ىمرأه٤م ُمرارًا، ؾمامَّ ؾػل،  ، وىمد احلاؾظ أبق ضاهر افسِّ

ـ عم٤َّم يم٤مٟم٧م ـم٤ٌمقم٦م اًمٙمت٤مب ؾمٜم٦م ) ـ هذا اًمٙمت٤مب ومقائد مج٦َّم، ًمٙم م( أي 1977اؾمتٗمدت ُم

ـ ؾمٜم٦م، وشمقذم ُم١مًمٗمف ىمٌؾ ـمٌ ٤مقمتف سمٕم٤مم اؾمتدرك قمٚمٞمف َُمـ ضم٤مء سمٕمده، سمٜمحق صمامن وقمنمي

ٚمٗمل اعمٓمٌقع ُمٜمٝم٤م واعمخٓمقطظم٤مص٦م ذم ذيمر ُم١مًمٗم٤مت  ًي  .اًم

ٚمٗمل افطققرياتـ ذيمر ُم١مًمٗم٤مشمف ُم٤م ىم٤مم سمف حم٘م٘م٤م أطمًـ ُمَ  ُمـو ًي ًمٚم
(1)

ُمـ دراؾم٦م ، 

ٚمٗمل، وىمد وم٤مشمتٝمؿ أؿمٞم٤مء ٟمٌَّٝم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م. ًي  واومٞم٦م جلٛمٞمع ُم١مًمٗم٤مت اًم

ٚمٗمليمام شُمرضمؿ ًمٚم ُم٤مت يمتٌف اعمٓمٌققم٦م، وهم٤مًم٥م شمٚمؽ اًمؽماضمؿ خمتٍمة، ذم ُم٘مدي  ًي

 شمٜم٤مؾم٥م طمجؿ اًمرؾم٤مئؾ وإضمزاء اعمٓمٌققم٦م.

ٚمٗمل ىمد شمٜم٤موًمف اعمٕم٤مسون سم٤مًمؽممج٦م، ويُمت٧ٌم قمٜمف دارؾم٦م ُمقوققمٞم٦م  ًي وعم٤م يم٤من اًم

                                                 

ًتػم سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ( 1) ٤مس صخر احلًـ، وٟم٤مٓ سمف درضم٦م اعم٤مضم وِه٤م: دؾمامن ُيٞمك ُمٕم٤مزم، وقٌم

ٚمػ سم٤مًمري٤مض قم٤مم ) ٦م أوقاء اًًم  هـ( ذم أرسمٕم٦م جمٚمدات.1425وـمٌُع اًمٙمت٤مب سمٛمٙمٌت
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ز قمغم أهؿي إُمقر اًمتل ذم طمٞم٤مشمف  ؿم٤مُمٚم٦م رأي٧م أن شمٙمقن شمرمجتل ًمف خمتٍمة، شمؽميمَّ

 ؛ٕمقا ومٞمف٤م وم٤مت سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ذيمره، أو سمٞم٤من ظمٓم٠م وىماًمِمخّمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م، وقمغم ُم

 ًمتتؿ اًمٗم٤مئدة ُمـ يمؾي اًمؽماضمؿ، واهلل وزم اًمتقومٞمؼ واًمًداد.

 

 

 

* * * 
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 سؿ افدراشةؿ

 امسه ونشبه ونشبته وكنًته: املبحح األول افدراشة شؿ

َٚمٗمل اجلُْرواَءاين  ًي هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾِمٚمٗم٦م، اًم

 امد اًمديـ أسمق ـم٤مهر.إصٌٝم٤مين، صدر اًمديـ، وقم

ٚمٗمل. ًي  وقمرف سم٠مِّب ـم٤مهر اًم

ه إقمغم ؾِمَٚمَٗم٦م، وهل يمٚمٛم٦م  ٚمٗمل: سمٙمن اًمًلم، وومتح اًمالم، ٟم٦ًٌم إمم ضمدي ًي واًم

سم٦م ُمـ )ؾمف ًمٌف(، وُمٕمٜم٤مه ذو صمالث ؿمٗم٤مه، وذًمؽ أنَّ إطمدى ؿمٗمتٞمف يم٤مٟم٧م  وم٤مرؾمٞم٦م ُمٕمرَّ

ُمِم٘مقىم٦م، ومّم٤مرت ُمثؾ اًمِمٗمتلم
(1)

. 

ومْمٌٓمٝم٤م اًمًٛمٕم٤مين سمٗمتح اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمراء  واجلُْرواَءاين: اظمتٚمػ ذم وٌٓمٝم٤م،

وإًمٗملم اعمٛمدودشملم سمٕمد اًمقاو، وذم آظمره٤م اًمٜمقن، ووٌٓمٝم٤م اًمذهٌل سمْمؿ اجلٞمؿ، وىم٤مل 

سمٕمْمٝمؿ: ضَمروان
(2)

. 

٦م يمٌػمة سم٠مصٌٝم٤من. وهل اًمتل ُي٘م٤مل هل٤م اًمٞمقم   .يمرواءانوهل حمٚمَّ

ـ أىمدم اعمدن وأؿمٝمره٤م، وشم٘مع اًمٞمقم إمم اجلٜمقب ُمـ سمالد ج  وأصٌٝم٤من ُم إيران، خترَّ

 ُمٜمٝم٤م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ذم يمؾي ومـ.

 املبحح الجانٌ: مىلده

ٚمٗمل ذم ُمديٜم٦م أصٌٝم٤من، ذم حمٚم٦م سم٤مب اًم٘مٍم، يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ  ًي وًمد احل٤مومظ اًم

سمٜمٗمًف
(3)

ـ ىم٤مئؾ: ؾمٜم٦م  ، وىمٞمؾ: 470، إَّٓ أٟمَّف اظمتُٚمػ ذم ؾمٜم٦م وٓدشمف قمغم أىمقال قمدة، ومٛم

                                                 

٤مب ) (1) ًٟٕم ف )3/274اٟمٔمر: ا ػم )5/131(، شمقوٞمح اعمِمٌت (، ُم٘مدُم٦م يمت٤مب اًمقضمٞمز 21/6(، اًًم

ٚمٗمل )ص 11)ص  ًي  (.16(، احل٤مومظ أسمق ـم٤مهر اًم

٤مب )( اٟمٔمر: 2) ًٟٕم ٤مب )4/1298(، شمذيمرة احلٗم٤مظ )2/49ا  (.1/274(، اًمٌٚم

٤مب ُي ٟم ٛمٕم٤مين وٌٓمٝم٤م سمْمؿ اجلٞمؿ، وُم٤م ذم ا د احلٛمٞمد أنَّ اًًم  .~تٚمػ قمامَّ ٟم٘مٚمف وذيمر د. طمًـ قٌم

 (.44اًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمُج٤مز واعمجٞمز )ص ( اٟمٔمر: 3)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ٚمٗمل ٟمٗمًف ذيمر قمدة 78، وىمٞمؾ: 75، وىمٞمؾ: 74، وىمٞمؾ 72 ًي ، وُمرضمع آظمتالف أنَّ اًم

ٓ سم٤مًمٞم٘ملم، وأرضمح إىمقال ذم ذًمؽ واهلل أقمٚمؿ ىمقل ُمـ ىم٤مل:  شمقاريخ ًمقٓدشمف سم٤مًمتخٛملم 

حف احل٤مومظ اًمذهٌل و ف ُوًمد ؾمٜم٦م أرسمع أو مخس وؾمٌٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وهذا ُم٤م رضمَّ شمٌٕمف إٟمَّ

اًمديمتقر طمًـ قمٌد احلٛمٞمد
 (1)

. 

 املبحح الجالح: أسسته

ام هل ُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ يمالم مل ٚمٗمل، وإٟمَّ ًي  شمًٕمٗمٜم٤م اعمّم٤مدر سمذيمر اًمٙمثػم قمـ أهة اًم

ه يم٤من ُمريدًا  ـ أظم٤ٌمرِه٤م، ومجدُّ ـ ؾمػمة ضمده وأسمٞمف، ورء ُم ٚمٗمل ٟمٗمًف أورده ذم يمتٌف قم ًي اًم

ِّٕب ه٤مؿمؿ اًمًٞمد اًمزاهد، ويمذا أسمقه يم٤من ُمـ رضم٤مل اًمّمقومٞم٦م، وم٤مٕهة اًمتل شمرسمك ومٞمٝم٤م 

ٚمٗمل أهة شمٜمت٥ًم ذم ًي ٚمٗمل ذم اًم ًي  ـمري٘متٝم٤م ًمٚمتّمقف، وهذا أصمَّر ذم ؿمخّمٞمتف؛ ًمذا ٟمجد اًم

ـ أظم٤ٌمر اعمتّمقوم٦م، سمؾ يروي هلؿ طمٙم٤مي٤مت ذم سمٕمْمٝم٤م همٚمق يمام ؾمٞم٠ميت  يمتٌف يًجؾ اًمٙمثػم ُم

 سمٞم٤من ذًمؽ ذم ُمٌح٨م قم٘مٞمدشمف.

ف يم٤من ذا قمٜم٤مي٦م سم٤محلدي٨م وروايتف، وىمد اٟمتخ٥م ًمف  وإمم ضم٤مٟم٥م شمّمقف واًمده إَّٓ أٟمَّ

ٚمٗمل ومقائد ىمر ًي صمف أيْم٤ًم سم٠مصٌٝم٤مناًم أه٤م قمٚمٞمف ذم سمٖمداد عم٤م زاره أسمقه، وىمد طمدَّ
(2)

، وؾمٞم٠ميت 

ذيمر ىمّم٦م ظمروضمف إمم احل٩م واًمت٘م٤مئف سم٤مسمٜمف ذم سمٖمداد، ويم٤من ذم شمٚمؽ اًمرطمٚم٦م ُمّم٤مطم٤ًٌم ًمٕمٚمامء 

سمٚمده وُم٤م وراء اًمٜمٝمر، وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم أسمق سمٙمر اًمًٛمٕم٤مين، واًمد أِّب ؾمٕمد ص٤مطم٥م إٟم٤ًمب 

 وهمػمه.

٤م اُمرأة  وُمـ أهشمف اًمتل ذيمره٤م ٚمٗمل أيْم٤ًم زوضمتف ؾم٧م إهؾ، ووصٗمٝم٤م سم٠مهنَّ ًي اًم

ٜم٦م ص٤محل٦م ديي
(3)

ـ قم٤ًميمر:  وشمزوج هب٤م اُمرأة ذات  ))، وىمد شمزوضمٝم٤م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م، وىم٤مل اسم

                                                 

قمٞم٤من )( اٟمٔمر: 1) ػم )1/105وومٞم٤مت ٕا (، احل٤مومظ أسمق 6/32(، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )21/7(، اًًم

ٚمٗمل )ص  ًي  (.24ـ  18ـم٤مهر اًم

 ( ُمـ هذه اعمِمٞمخ٦م.694(، واًمٜمص )58اًمقضمٞمز )ص ( اٟمٔمر: 2)

ٗمر )ص( 3)  (.54ُمٕمجؿ اًًم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
((ي٤ًمر، ومًٚمَّٛم٧م إًمٞمف ُم٤مهَل٤م ومحّمٚم٧م ًمف صمروة سمٕمد وم٘مر وشمّمقف 

(1)
. 

صم ه٤م ظمدُي٦م، ويم٤مٟم٧م حمدي اإلؾمٜم٤مد  قم٤مًمٞم٦مَ  ٦مً وأٟمج٧ٌم ًمف ؾم٧م إهؾ اسمٜمتف اًمقطمٞمدة، وؾمامَّ

وًمف قمٜمٝم٤م إضم٤مزةاعمٜمذري ذيمره٤م يم٠مسمٞمٝم٤م، 
(2)

ـ قمٌد اًمرمحـ  ث، وهل واًمدة اعمحدي  مج٤مل اًمدي

ًِ ا ـ ُمٙمل اإلؾمٙمٜمدراين اعمِمٝمقر سم ٚمٗمل، اًمذي اٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜم٤مد ذم اًمدي٤مر ٌْ سم ًي ط اًم

 اعمٍمي٦م.

 وعنايته بالعله ولكاء السجالاملبحح السابع: نظأته 

ٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمِمٝمقرة، ُمـ أقمالم اعمدن وأقمٞم٤مهن٤م، شمزظمر سم٤مًمٕمٚمؿ يم٤مٟم٧م أصٌٝم٤من ُمدي

واًمٕمٚمامء، ويم٤من ٕهٚمٝم٤م قمٜم٤مي٦م سمًامع احلدي٨م وهمػمه ُمـ اًمٗمٜمقن، واحل٤مومظ أسمق ـم٤مهر 

ـ طم٥مٍّ ًمٚمٕمٚمامء، واًمًٕمل ذم إظمذ قمٜمٝمؿ، ظم٤مص٦م  ٞمئ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُم ٚمٗمل ٟمِم٠م ذم شمٚمؽ اًم ًي اًم

ر ًمٜم٤م احل٤مومظ صقرة ُمـ شمٚمؽ اعمِم٤م هد ومٞم٘مقل ذم شمرمج٦م أطمد ؿمٞمقظمف اًمٖمرسم٤مء، وىمد صقَّ

اإلُم٤مم أسمق حمٛمد رزق اهلل سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمتٛمٞمٛمل، ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م هب٤م  ))سم٤مإلضم٤مزة: 

ورئٞمًٝمؿ، ىمدم أصٌٝم٤من رؾمقًٓ ُمـ ىمٌؾ اخلٚمٞمٗم٦م إمم اًمًٚمٓم٤من، وأٟم٤م إذ ذاك صٖمػم، 

زيد وؿم٤مهدشمف يقم دظمقًمف إمم اًمٌٚمد ووصقًمف، ويم٤من يقُم٤ًم ُمِمٝمقدًا يم٤مًمٕمٞمد، سمؾ أسمٚمغ ذم اعم

ػمي ـ اًمذي سم٤مًم٘مرب ُمـ سم٤مب اًم٘مٍم حمّٚمتٜم٤م ـ جمٚمًف ضمِ قرْ ... وطميت ذم اجل٤مُمع اجلُ 

ضم٤ًم يمٕم٤مدة اًمّمٖم٤مر  ((سمٜمٗمز، ٓ سمٛمحي ُمـ اًمٙم٤ٌمر، سمؾ ُمتٗمري
(3)

. 

صمف هق سمٜمٗمًف، وأىمرأه اًم٘مرآن قمغم  وسمٕمد أن شمرقمرع اقمتٜمك سمف أسمقه أؿمدَّ قمٜم٤مي٦م، ومحدَّ

صمٞمٝم٤م، ومتّمدَّ  ٦م، ى ًمٚمًامع ويمت٥م احلدي٨م قمغم رهم٦ٌم شم٤مُمَّ ؿمٞمقخ أصٌٝم٤من، وؾمٛمع قمغم حمدي

ُمـ اعمحدصملم ، وأول ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف  حمٛمد سمـ هب٤م وقمزيٛم٦م ُمًتداُم٦م، وم٤مًمت٘مك سمٛمـ يم٤من 

هـ(، وُمـ اًمرئٞمس أِّب قمٌد اهلل 409حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمديٜمل، وًمف ؾمامع ؾمٜم٦م )

                                                 

 (.5/209شم٤مريخ دُمِمؼ )( 1)

 (.3/187ٜم٘مٚم٦م )اًمتٙمٛمٚم٦م ذم وومٞم٤مت اًم( 2)

 (.45، 44اًمقضمٞمز )ص ( 3)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ اًمٗمْمؾ اًمث٘مٗمل، وًمف ؾمامع ؾمٜم٦م ) ـ أروى سمٜم٧م حمٛمد، وهل ا403اًم٘م٤مؾمؿ سم سمٜم٦م هـ(، وُم

شمف وم٤مـمٛم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م، وهمػمهؿ ُمـ ؿمٞمقخ أصٌٝم٤من، وىمد أًمػ ُمٕمجاًم ذم ؿمٞمقظمف  قمؿ ضمدَّ

ـ اعمٗمْمؾ:  ٚمٗمل سم٠مصٌٝم٤من  ))إصٌٝم٤مٟمٞملم، ي٘مقل شمٚمٛمٞمذه احل٤مومظ اسم ًي قمدة ؿمٞمقخ احل٤مومظ اًم

((شمزيد قمغم ؾم٧م ُم٤مئ٦م ٟمٗمس 
(1)

. 

وسمٕمد ؾمٜمقات ىمٚمٞمالت ُمـ اًمتٚم٘مل آٟمس ُمـ ٟمٗمًف ىمدرة قمغم اإلًم٘م٤مء واإلوم٤مدة، 

ٚمغ اًمٕمنميـ، ي٘مقل هق قمـ ٟمٗمًف:  ومتّمدى يُمت٥َِم قمٜميل  ))ًمٚمتدريس سمٌٚمده أصٌٝم٤من ومل ي

ـ ؾمٌع قمنمة ؾمٜم٦م أو أيمثر، أو أىمؾَّ  ل ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وأٟم٤م اسم سم٠مصٌٝم٤من أوَّ

((يٕمٜمل عم٤ََّم  يمتٌقا قمٜمف  ~سم٘مٚمٞمؾ، وُم٤م ذم وضمٝمل ؿمٕمرة، يم٤مًمٌخ٤مري 
(2)

. 

وـمالَّب احلدي٨م ًمٚم٘م٤مء اًمِمٞمقخ واإليمث٤مر ُمـ صمؿ ارحتؾ سمٕمد ذًمؽ يمٕم٤مدة اعمحّدصملم 

 اًمرواي٤مت.

 املبحح اخلامص: زحالته

صملم، وىمٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ مل يرطمؾ ذم  اًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م احلدي٨م ؾمٜم٦م إوائؾ، ودأب اعمحدي

ٚمٗمل قُمرف سمٙمثرة دمقاًمف وشمرطم٤مًمف، ىم٤مل اسمـ ٟم٘مٓم٦م:  ًي يم٤من  ))ـمٚم٥م احلدي٨م، وأسمق ـم٤مهر اًم

ب ويمت٥م  آً ذم أوم٤مق، شمٖمرَّ ((اًمٙمثػم ضمقَّ
(3)

. 

ـ قمٛمره، سمدأ ه٤م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من  ـ ُم وأول رطمٚم٦م يم٤مٟم٧م ًمف إمم سمٖمداد ومل يٌٚمغ اًمٕمنمي

ـ ؾمٜم٦م  ، ووصؾ إًمٞمٝم٤م ذم أواظمر ؿمٝمر ؿمقال ُمـ اًمًٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م، يمام أوم٤مده هق (هـ493)ُم

ـ هذه اعمِمٞمخ٦م ذم أول طمدي٨م ُم
(4)

، وم٘مرأ قمغم ؿمٞمقخ سمٖمداد، ويم٤من أول ؿمٞمخ اًمت٘م٤مه هق 

أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٌَٓمِر اًم٘م٤مرئ، ورطمٚمتف هذه ومٞمام يٌدو يم٤مٟم٧م  أسمق اخلٓم٤َّمب ٟمٍم سمـ

                                                 

ػم )( 1)  (.21/21اًًم

ػم )( 2)  (.4/1298(، شمذيمرة احلٗم٤مظ )21/7اًًم

 (.177اًمت٘مٞمٞمد )ص ( 3)

 (.49، 45واٟمٔمر أيْم٤مً: اًمقضمٞمز )ص ( 4)
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 افدراشة شؿ
قمنة صٕم٦ٌم، ذاق ومٞمٝم٤م أًمقان اًمتٕم٥م واعمِم٘م٦م، وُم٤م وصؾ سمٖمداد إَّٓ وذم ضمًٛمف دُم٤مُمٞمؾ 

ٚمٗمل وسمٙمك ُمـ ٓمِ ُمـ ـمقل اًمًٗمر، وىمد طمدصم٧م ًمف ُمع ؿمٞمخف اسمـ اًمٌَ  ًي ر ىمّم٦م رواه٤م اًم

ـ ؿمقال، وم٤ٌمدرُت دظمٚم٧م سمٖمد )): ~اء ُم٤م وىمع ًمف ومٞمٝم٤م، ي٘مقل رَّ ضَم  ـ ُم اد ذم اًمراسمع واًمٕمنمي

ـ اًمٌَ  ر، ومدظمٚم٧ُم قمٚمٞمف، ويم٤من قمِنًا، وم٘مٚم٧م: ىمد وصٚم٧ُم ُمـ أصٌٝم٤من ٕضمٚمؽ، ٓمِ إمم اسم

ـ وٟمٓمؼ سم٤مًمراء همٞمٜم٤ًم ـ وم٘مرأُت ُمتَّٙمئ٤ًم ُمـ دُم٤مُمٞمؾ ِّب، وم٘م٤مل: أسمٍِم ذا اًمٙمٚم٥م!  وم٘م٤مل: اىمرأ 

ـ يمالُمف، وىمرأت ؾمٌٕم٦م وقمنميـ طمدي ث٤ًم، وىمٛم٧ُم، صمؿَّ وم٤مقمتذرُت سم٤مًمدُم٤مُمٞمؾ، وسمٙمٞم٧م ُم

((شمرددُت إًمٞمف، وم٘مرأت قمٚمٞمف مخ٦ًم وقمنميـ ضمزءًا، ومل يٙمـ سمذاك 
(1)

. 

ـ اًمٌٓمر مل هيز ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم ذم ٟمٗمًٞم٦م اعمحدي  ف ٤مل، اًمذي َِهُّ طمَّ ث اًمرَّ وُمع ىمًقة يمالم اسم

اًمت٘م٤مء اًمِمٞمقخ واًمًامع ُمٜمٝمؿ، ومرضمع إمم ؿمٞمخف وؾمٛمع ُمٜمف أطم٤مدي٨م وؾمجؾ سمٕمْمٝم٤م ذم 

 أول هذه اعمِمٞمخ٦م.

، وم٘مد يم٤مٟم٧م ُمديٜم٦مَ  وسم٘مل ٍـّ ـ يمؾي وم اًمٕمٚمؿ آٟمذاك،  ذم سمٖمداد ُمِمتٖمالً سمٛمدارؾم٦م اًمٕمٚمامء ُم

٤مُمٞم٦م أصمر واوح ذم يمثرة اًمٕمٚمامء واًمٕمٚمقم اًمتل ٔمَ شمزظمر سم٤مًمٕمٚمقم، ويم٤من ًمٚمٛمدرؾم٦م اًمٜمي

ٚمٗمل، ودرس اًمٗم٘مف واحلدي٨م قمغم ؿمٞمقظمٝم٤م، ومل يٙمتػ سمام  ًي يدرؾمقهن٤م، وم٘مد ؾمٛمع ومٞمٝم٤م اًم

يمؾي قم٤ممل ووم٘مٞمف وأدي٥م ذم اعمديٜم٦م همرسمٞميٝم٤م وذىمٞميٝم٤م، يذه٥م  ذم شمٚمؽ اعمدرؾم٦م، سمؾ ؾمٛمع ُمـ

ىم٤مل قمٜمف يمام ومٙم٤من إمم دورهؿ وُم٤ًمضمدهؿ، يتٚم٘مك قمٜمٝمؿ أٟمقاقم٤ًم ُمـ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف، 

ـ ٟم٤مس:  ـ سمٌٖمداد يم٠مٟمَّف ؿُمٕمٚم٦م ٟم٤مر ذم حتّمٞمؾ احلدي٨م  ))اسم ٚمٗمل  ًي ـ يٕمٜمل اًم ((يم٤من هٝمٜم٤م 
(2)

. 

 ٛمع واؾمتٗم٤مد ومٞمٝم٤م ُمـ ؿمٞمقظمف، ومٚمؿ يؽمك وذيمر ذم هذه اعمِمٞمخ٦م إُم٤ميمـ اًمتل ؾم

ة  ف ُمـ ؿمدَّ ٓ ؾمقىم٤ًم ؾمٛمع ومٞمٝم٤م إَّٓ وذيمره٤م، طمتك إٟمَّ ٓ سمٞمت٤ًم و ٓ درسم٤ًم و ٓ ُمدرؾم٦م و ٦م و حمٚمَّ

أظمؼمٟم٤م  ))وؾمط هنر دضمٚم٦م، يمام ىم٤مل: ذم قمٜم٤ميتف سم٤مًمًامع واًمتٚم٘مل وم٘مد يم٤من يًٛمع وهق 

ـ أمحد سمـاًمِمٞمخ  ٚمٞمف وأٟم٤م ذم اًمًٗمٞمٜم٦م وؾمط احلًلم اًمناج، سم٘مراءيت قم أسمق حمٛمد ضمٕمٗمر سم

                                                 

الء ) (1)  (.61/176، شم٤مريخ اإلؾمالم )(61/61ؾمػم أقمالم اًمٌٜم

ػم )179اًمت٘مٞمٞمد )ص ( 2)  (.21/23(، اًًم



 

 
 

 
 23 
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 افدراشة شؿ
((دضمٚم٦م سمٌٖمداد 

(1)
حر، ىم٤مل  ًَّ  : ~، وؾمٛمع ذم يمؾي وىم٧م ُمـ ؿمٞمقظمف، طمتك ذم اًم

َٛمِدي )) ُيٜمِمد  ؾمٛمٕم٧ُم اًم٘م٤ميض أسم٤م حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمروزي اًمّمَّ

حر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم  ًَّ ((ًمٜمٗمًف ًمٗمٔم٤ًم، ًمٞمٚم٦م إطمد اًمراسمع ُمـ ؿمٝمر رضم٥م وىم٧م اًم
(2)

 ،

هـ( زاره 497قمغم هذه احل٤مل ُمدة أرسمع ؾمٜمقات ُمـ دظمقًمف سمٖمداد، وذم ؾمٜم٦م )٘مل وسم

ـ أمحد إصٌٝم٤مين، واًمت٘م٤مه سمٌٖمداد، ورطمؾ ُمٕمف ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م إمم احلج٤مز  واًمده حمٛمد سم

ـ أِّب اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين،  ٕداء ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م، وصحٌٝمام ذم شمٚمؽ اًمًٗمرة احل٤مومظ أسمق سمٙمر سم

ٚمٗمل ُمٖم٤مدرة سمٖمداد ذم هذه اًمٗمؽمة؛ واًمد أِّب ؾمٕمد ص٤مطم٥م يمت٤مب إٟم٤ًم ًي ب، ومل ُيِرد اًم

وم٠مًمحَّ قمكمَّ ـ يٕمٜمل واًمده ـ طمتك أصحٌف، وسم٤مًمغ ذم  ))ٟٓمِمٖم٤مًمف سم٤مًمٕمٚمؿ، ومٞم٘مقل ذم ذًمؽ: 

ذًمؽ، واُمتٜمٕم٧م عم٤م يمٜم٧م سمّمدده ُمـ اًمتٗم٘مف وآؿمتٖم٤مل سم٤محلدي٨م وىمراءة إدب، وم٠مسمك 

سمٙمر حمٛمد سمـ أِّب اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين، إَّٓ اخلروج ُمٕمف، وأقم٤مٟمف قمغم ذًمؽ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أسمق 

٤مظ  ٤م وسمٕمُض طمٗمَّ إُم٤مم أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل سمٛمرو وٟمقاطمل ظمراؾم٤من، ويم٤من ىمد ىمدم طم٤مضمًّ

ٓ اؾْم  قن إمم اخلػم، قمُ دْ ٝم٤م؛ إذ يم٤مٟمقا يَ ٜمتُ ًَ تحْ أصٌٝم٤من وهمػمه٤م، ومٚمؿ أؾمتّمقب خم٤مًمٗمتٝمؿ و

٤م ُمٕمف   ُمـ ومٕمٜمد وصقًمٜم٤م إمم اًمٙمقوم٦م ؾمٛمٕمٜم٤م ... صمؿ إيني سمٕمد ىمٗمقزم ~ومخرضم٧م طم٤مضمًّ

صمٞمٝم٤م، واؾمتٕمرت إصقل  احلج٤مز ووصقزم إمم اًمٙمقوم٦م ؿمتقت هب٤م واؾمتقومٞم٧م قمـ حمدي

((وـم٤مًمٕمتُٝم٤م 
(3)

. 

ف دظمؾ اًمٙمقوم٦م ُمرَّ  ج هب٤م، ومٗمل هذا اًمٜمص سمٞم٤من أٟمَّ شملم، ُمرة قمٜمد ذه٤مسمف إمم احلج٤مز قمرَّ

واعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد ىمٗمقًمف
(4)

. 
                                                 

ٚمٗمل قمغم ؾمامقمف 1627اٟمٔمر اًمٜمص )( 1) ًي ُم٤ميمـ اًمتل ٟمصَّ اًم ، وؾمٞم٠ميت ذيمر ٕا ( ُمـ اجلزء اًمراسمع واًمٕمنمـي

ًت٘مؾ. ح٨م ُم  ومٞمٝم٤م، ذم ٌُم

 (.977اٟمٔمر اًمٜمص )( 2)

 /أ(.6ذط اًم٘مراءة قمغم اًمِمٞمقخ )ل: ( 3)

د احلٛمٞمد دظمقًمف إمم اًمٙمقوم٦م هذه (4) ح أٟمَّف دظمٚمٝم٤م سمٕمد رضمققمف ُمـ احل٩م،  ٟمٗمك د. طمًـ قٌم ٜم٦م، ورضمَّ اًم

ٚمٗمل ذيمر ُمراراً أٟمَّف يم٤من ذم اًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م ) ًي هـ(، ومل يذيمر ُمرة واطمدة أٟمَّف يم٤من 498ودًمؾ قمغم ذًمؽ سم٠منَّ اًم

 هـ(.497ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م )
= 
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ـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وؾمٛمع ُمٜمٝمؿ، وأظمذ قمٜمٝمؿ ُمروي٤مهتؿ، هق  وذم احلج٤مز اًمت٘مك سمٓم٤مئٗم٦م ُم

ـ يُ وأسمق سمٙمر اًمًٛمٕم٤مين، إَّٓ أٟمَّف ذم ومؽمة احل٩م وظم٤مصَّ  ًَ  ُؾ ِمٖمِ ٦م ذم يقم قمروم٦م مل يٙم ف سمًامع ٟمٗم

ـ ٟمت٤مج  إًمٞمف ذم ُمثؾ هذا اًمٞمقم، َب رسميف واًمت٘مرُّ  ف اًمِم٤مهمؾ قم٤ٌمدةَ ٖمٚمُ احلدي٨م، ويم٤من ؿُم  ويم٤من ُم

ـ ىمدم ٕداء احل٩م،  َّ ن يم٤من ذم ، وآٟمًف أًمؽومّمؼم قمغم ذذًمؽ أن وم٤مشمف اًمًامع قمغم ؿمٞمخ مم

ف قم٤ٌمدة روى ذم ذًمؽ ىمّم٦م وىمٕم٧م ًمف ُمع أِّب سمٙمر اًمًٛمٕم٤مين، وم٘م٤مل ذم شمرمج٦م ؿمٞمخف و، رسمي

وىمد اضمتٛمٕمٜم٤م ذم قمروم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع  ))سم٤مإلضم٤مزة أِّب ُمٙمتقم قمٞمًك سمـ أِّب ذر اهلروي: 

، ىم٤مل زم اإلُم٤مم أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أِّب اعمٔمٗمر ~ُمع اًمِمٞمخ واًمدي  ج٧ُم جَ وشمًٕملم عم٤َّم طَم 

 ًَّ ٛمٕم٤مين اعمروزي: اذه٥م سمٜم٤م إًمٞمف ًمٜم٘مرأ ؿمٞمئ٤ًم قمٚمٞمف، وم٘مٚم٧م ًمف: هذا اعمقوُع ُمقوع اًم

س، وم٤مؾمتّمقسمف َر اًمٕم٤ٌمدة، وإذا دظمٚمٜم٤م إمم ُمٙم٦م ٟمًٛمع قمٚمٞمف وٟمجٕمٚمف ُمـ ؿمٞمقخ احلَ  م اعم٘مدَّ

ـ قمروم٤مت إمم ُمٙمَّ  ~ ـ أهؾ ٦م رطمؾ إمم َهَ شمٕم٤ممم ... ومٚمامَّ طم٩مَّ ورضمع ُم اة ُمع اًمٜمٗمر إول ُم

ـ اًم ًم٧ُم قمٚمٞمف وىمٚم٧م: ٓ ٜمِل قمغم ومِ ُمَ طمٞمٚمف َٓ ًٛمٕم٤مين عم٤م ؾمٛمع سمَر اًمٞمٛمـ، ويم٤من اسم ٕمكم، ومٝمقَّ

رضم٦م واطمدة، شم٠مؾمػ! ومل يٙمـ ُمٕمف مِم٤َّم يرويف ؾمقى يمت٤مب اًمٌخ٤مري، وأٟم٧م وهق ذم دَ 

ٛمران ؿمٞمقخ أسمٞمف أِّب ذر ذم اًمٙمت٤مب أسمق اهلٞمثؿ، وىمد ؾمٛمٕمتَف أٟم٧م قمغم أِّب اخلػم سمـ قمِ  دُ وم٠مطَم 

ف طمٞمٜمئذ و، قمـ أِّب اهلٞمثؿ، ومٓم٤مسم٧م ٟمٗمْر سمٛمَ  ًُ))
(1)

. 

ٝم٤ًم إمم سمٖمداد ُمرة صم٤مٟمٞم٦م، ومٕمّرج ذم ـمري٘مف قمغم 498صمؿ هم٤مدر ُمٙم٦م ؾمٜم٦م ) هـ( ُمتقضمي

اًمٙمقوم٦م ذم اًمًٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وؾمٛمع ُمـ أهٚمٝم٤م، صمؿ دظمؾ سمٖمداد، وؾمٛمع ومٞمٝم٤م إمم ؾمٜم٦م 

هـ(، وىمد أصم٧ٌم هذا اًمًامع ذم ُمِمٞمختف499)
(2)

. 

                                                 

ًت٤مين: ٘مدَّم، وىم٤مل أيْم٤مً ذم شمرمج٦م مخ٤مرىمٚم٧م: وومٞمام ذيمره ٟمٔمر؛ ًمٚمٜمص اًمذي شم د اهلل اجل  شمٙملم سـم قٌم

. (( وؿبؾ ذفؽ بافؽقؾة شـة شبع وتسعغ وأربع مائةىمرأت قمٚمٞمف قمـ أِّب حمٛمد اجلقهري سم٤معمديٜم٦م،  ))

ٗمر )ص   (.69ُمٕمجؿ اًًم

ؾ احلج٤مز.  وهذا ٟمصٌّ ضمكمٌّ واوح ذم دظمقًمف اًمٙمقوم٦م ىٌم

رسمٕملم )ص 85اًمقضمٞمز )ص( 1) ٚمٗمل أيْم٤مً قمكم سـم اعمٗمْمؾ ذم يمت٤مب ٕا ًي  (.484(، وذيمره٤م قمـ اًم

 (.169، 168ن )اًمٜمّم٤م( اٟمٔمر: 2)
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ٜم٦م اًمٌٍمة ذم ؿم500صمؿ هم٤مدره٤م ؾمٜم٦م ) ٝمر مج٤مدى إوممهـ(، ودظمؾ ذم هذه اًم

(1)
 ،

ف قم٤مد إمم  وؾم٠مل قمـ قمٚمامئٝم٤م، وروى قمـ صم٘م٤مهت٤م، وذيمر اًمديمتقر طمًـ قمٌد احلٛمٞمد أٟمَّ

ٝم٤ًم إمم ُمدن وىمرى اخلالوم٦م اًمنمىمٞم٦م،  ٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م هم٤مدره٤م ُمتقضمي سمٖمداد، ُمرة أظمرى، وذم اًم

ٚمٗمل قمدة ُمدن دظمٚمٝم٤م وروى قمـ أؿمٞم٤مظمٝم٤م ذم يمت٤مسمف ذم إرسمٕملم،  ًي وىمد ذيمر اًم

وهمػمه٤م، وذم رطمٚمتف هذه  ان وأهبر وسم٤مب إسمقاب واًمديٜمقررُمٞمٜمٞم٦م وِهذيم٠مذرسمٞمج٤من وأ

يم٤من يًٛمع ويٜمتخ٥م ويٜمًخ، ويم٤من يٜمًخ اعمجٚمد اًمْمخؿ ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمقاطمدة، ويم٤من يٛمكم 

ويّمٜمػ، ومٛمام صٜمٗمف ذم شمٚمؽ اًمرطمٚم٦م، إرسمٕمقن اًمٌٚمداٟمٞم٦م، وشمراضمؿ ؿمٞمقظمف إهبريلم، 

ع ًمديف قمدد يمٌػم ُمـ إضمزاء واًمٙمت٥م، ويم٤من ُمـ اًمّمٕم٥م قمٚمٞمف محٚمٝم٤م  وهمػمه٤م، ودَمٛمَّ

ـ ُمتٕمدي  امس، وصمٖمر آُمد، وؾمٞم٠ميت ذيمر ذًمؽ ٚمَ ، يمثٖمر ؾَم ةدُمٕمف، ومؽميمٝم٤م واؾمتقدقمٝم٤م ذم أُم٤ميم

 ذم ُمٌح٨م ُمّمٜمٗم٤مشمف ويمتٌف.

هـ(، وذيمره اسمـ قم٤ًميمر ذم 509وسمٕمده٤م شمقضمف إمم اًمِم٤مم، ومدظمؾ دُمِمؼ ؾمٜم٦م )

ُم٤مئ٦م، وأىم٤مم هب٤م ُمدة،  ىمدم قمٚمٞمٜم٤م دُمِمؼ ـم٤مًم٥م طمدي٨م ؾمٜم٦م شمًع ومخس ))شم٤مرُيف، وم٘م٤مل: 

ث سمدُمِمؼ ومًٛمع ُمٜمف سمٕمُض أصح٤مسمٜم٤م ومل  ويمت٥م هب٤م قمـ مج٤مقم٦م ُمـ ؿمٞمقظمٜم٤م ... وطمدَّ

((أفمٗمر سم٤مًمًامع ُمٜمف، وىمد ؾمٛمٕم٧م سم٘مراءشمف ُمـ ؿمٞمقخ قمدة 
(2)

. 

هـ(، ومدظمؾ صقر، وسمٕمده٤م 511ومل يٚم٨ٌم يمثػمًا ذم دُمِمؼ، طمٞم٨م ظمرج ُمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م )

 ٟمٞمتف اًمتقضمف إمم اعمٖمرب وإٟمدًمس ريم٥م اًمٌحر ذم ٟمٗمس اًمًٜم٦م إمم اإلؾمٙمٜمدري٦م، وذم

ًمٚمًامع ُمـ أصح٤مب أِّب قمٛمر اسمـ قمٌد اًمؼم، صمؿ اًمٕمقد إمم أصٌٝم٤من، ومٚمام دظمؾ إمم 

ٍـّ ُمـ ومٜمقن اًمنميٕم٦م، وم٤مطمتٗمك سمف يمؼماؤه٤م، وأيمرُمف  اإلؾمٙمٜمدري٦م دظمٚمٝم٤م قم٤معم٤ًم ذم يمؾ وم

شمردَّد أهٚمٝم٤م، ومٕم٘مد هلؿ جم٤مًمس ًمٚمًامع وإظمذ قمٜمف، ومُرطمؾ إًمٞمف ُمـ اعمنمق واعمٖمرب، و

ف يم٤من حت٧م  ٝم٤ًم ُمٜمٝمؿ إمم احل٩م، ُمع أٟمَّ ٟمدًمًٞمقن، ظم٤مص٦م ُمـ يم٤من ُمتقضمي قمٚمٞمف اعمٖم٤مرسم٦م وا

                                                 

 (.83اًمقضمٞمز )ص  ( اٟمٔمر: 1)

 (.209، 5/208شم٤مريخ دُمِمؼ )( 2)
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ٟمٗمقذ اًمدوًم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م، وعم٤ََّم زاًم٧م شمٚمؽ اًمدوًم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ارحتؾ إًمٞمف ظمٚمؼ يمثػم، سمؾ ارحتؾ 

ـ إيقِّب وإظمقشمف وأُمراؤه، ومًٛمٕمقا ُمٜمف أُم٤مًمٞمف احلديثٞم٦م، و ىمٌؾ إًمٞمف اًمًٚمٓم٤من صالح اًمدي

ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م سمٜمك ًمف اًمٕم٤مدل اسمـ ؾمالَّر وازم اعمديٜم٦م ًمٚمٗم٤مـمٛمٞملم ُمدرؾم٦م اًمٕم٤مدًمٞم٦م  ذًمؽ

ٚمٗمٞم٦م( ًي )اًم
 (1)

، ومدرَّس ومٞمٝم٤م أٟمقاع اًمٕمٚمقم، واؾمت٘مٓم٧ٌم هذه اعمدرؾم٦م اًمٙمثػم ُمـ اًمتالُمٞمذ 

ٚمٗمل ُمٙم٤ًٌّم قمغم اًمٙمت٤مسم٦م وآؿمتٖم٤مل واًمرواي٦م، ٓ  ًي ُمـ داظمؾ اًمٌٚمد وظم٤مرضمٝم٤م، ويم٤من اًم

زم ؾمتقن ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ُم٤م  ))َّٓ ذم ذًمؽ، طمتك ىم٤مل هق قمـ ٟمٗمًف: راطم٦م ًمف هم٤مًم٤ًٌم إ

ـ هذه اًمٓم٤مىم٦م، وأؿم٤مر إمم همروم٦م ُيٚمس ومٞمٝم٤م  ((رأي٧م ُمٜم٤مرهت٤م إَّٓ ُم
(2)

، وهذا يٜمٌئ قمغم ؿمدة 

طمرصف قمغم اًمتحّمٞمؾ واإلوم٤مدة واًمتّمٜمٞمػ، ومل يٖمره مج٤مل اًمٌٚمدة وٟمًٞمٛمٝم٤م، ومٚمؿ يٙمـ 

، ورطمؾ ُمدة شمقاضمده ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م إمم اًم٘م٤مهرة، يٖم٤مدر ُمدرؾمتف إَّٓ ذم اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜم٤مدر

صمٞمٝم٤م، وأوم٤مد ُمـ يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتالُمٞمذ.  وم٠مىم٤مم ومٞمٝم٤م صمالث ؾمٜمقات، وؾمٛمع ُمـ حمدي

ؾ هب٤م، ومٓم٤مب ًمف اعم٘م٤مم،  صمؿ رضمع إمم اإلؾمٙمٜمدري٦م وسم٘مل ومٞمٝم٤م إمم آظمر طمٞم٤مشمف، وشم٠مهَّ

ـ صمالصملم  ؾمٜم٦م ذم اًمتجقال وووع قمّم٤م اًمؽمطم٤مل سمٕمدُم٤م ؿمؼَّ إرض ؿم٘م٤ًّم، وأُم٣م أيمثر ُم

~. 

ومل َيُٕمد إمم ُمً٘مط رأؾمف أصٌٝم٤من، ويم٤من يتٛمٜمَّك ذًمؽ، سمؾ يتحنَّ قمغم ومراق إهؾ 

ٚمٗمل إمم أهٚمف وسمٚمده، وم٘م٤مل ذم شمرمج٦م أِّب  ًي وإطم٦ٌم، وذيمر اًمرقمٞمٜمل ىمّم٦م ومٞمٝم٤م سمٞم٤من ؿمقق اًم

ـ اعمَُٚمٞمَّح:  ـ اًمِمٞمخ ُُي٤مـم٥م احل٤مومظ أسم٤م ـم٤مهر  ))حمٛمد سم ٚمٗمل أٟمِمدين احل٤مج أسمق احلج٤مج سم ًي اًم

 رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم:

ـ طم٤مز يمؾَّ قُمالً وزيـ  أي٤م ُمـ طمؾَّ ُمٜميل ٟمقَر قمٞمٜمل  وي٤م َُم

                                                 

ٚمٗمل سم٘مقًمف: ( 1) ًي مم يٙم٤مومئ مل يُٜمِم٠م ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ومل يـٌُ ىمطُّ ُمثٚمٝم٤م ذىم٤مً وهمرسم٤مً، سُمٕمداً وىمُرسم٤مً، واهلل شمٕم٤م ))وصٗمٝم٤م اًم

ؤ ٌقي ٜمك، وي ُمٜمِمئَٝم٤م واًم٘م٤مئَؿ قمٚمٞمٝم٤م ، وَُمَدح ُمدرؾم٦َم اًمٕم٤مدًمٞم٦م و((ه ضمٜم٤مت قمدن ذم اًمُٕمٌ٘مك ُمٜمِمئٝم٤م احلُ

د اًمقه٤مب سـم إؾمامقمٞمؾ اًمقراق. ٚمٗمل(: اًمِم٤مقمُر قٌم ًي  )اًم

ؾمتذيم٤مر )ص  ٗمر )ص 26اٟمٔمر: ُم٘مدُم٦م إُمالء ٓا  (.207(، ُمٕمجؿ اًًم

ػم )( 2)  (.21/22اًًم



 

 
 

 
 27 

 
 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 أٟم٤م ُمْذ سُت قمٌَدك زدُت ومخراً 

 أشمٞمتٙمؿ ٕىمرأ أو ٕروي

 ءىمريح اًم٘مٚم٥م مل أفمٗمر سمٌم

 يروح اًمٜم٤مس قمٜمٙمؿ سمٙمؾي ظمػم

 ٤م ذٟمـٌل ؾمـقى أيني همـــريـ٥ٌم وُم

 وزال سمٛمٚمٙمٙمؿ ٟم٘ميص وؿمٞمٜمل

 َر اًمٞمديـومٕمدُت عمٜمززم صٗم

ـِ   يم٠ميني مل أيمـ أهالً ًمَِذْي

ل طُمٜملموأرضمع ٓ  سم٤ًًم ظُمٗمَّ

 ٜملـؾ سمٞمٜمـٝمُؿ وسمٞمـل طمٞمـوىمـقُم

ىم٤مل أسمق حمٛمد اعمذيمقر: ىم٤مل زم أسمق احلج٤مج: عم٤ََّم وىمػ اًمِمٞمخ أسمق ـم٤مهر قمغم هذه 

 إسمٞم٤مت، وسمٚمغ إمم ىمقزم:

 وُم٤م ذٟمٌل ؾمقى أيني همري٥م .... اًمٌٞم٧م.

 :شمقاضمد وسمٙمك، وص٤مح سم٠مقمغم صقشمف

 وىمقُمل طمٞمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمل

طمٜمٞمٜم٤ًم إمم وـمٜمف أذرسمٞمج٤من، وؿمقىم٤ًم إمم ُمـ ظمٚمَّػ هب٤م ُمـ اًم٘مراسم٦م واإلظمقان، وهمٌم 

قمٚمٞمف، ومجٕمؾ ـمٚمٌتُف يٚمقُمقٟمٜمل، وي٘مقًمقن: ُم٤م هذا اًمذي ضمٜمٞم٧َم قمٚمٞمٜم٤م اًمٞمقم؟! وُأدظمؾ 

 .((داَره، ومَٚمؿ ُيرج إَّٓ سمٕمد أرسمٕم٦م أي٤مم  اًمِمٞمخ 

 املبحح الشادض: طًىخه

ٚمٗمل ـ يم٤من أُمَ  ًي جقال يّمٕم٥م سمؾ يًتحٞمؾ ٦م اًمرطمٚم٦م، ويمثرة اًمتَّ ٕمَ ذم ؾَم  ~ُمث٤مل اًم

ٓ ُيّمٞمٝمؿ إَّٓ اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم، ومٗمل سمٚمده ؾمٛمع  شمٕمداد ؿمٞمقظمف، وم٘مد يم٤من ومٞمٝمؿ يمثرة يم٤مصمرة 

ـ ُم٤مئتلم وأرسمٕملم  ـ ؾمت٦م ُم٤مئ٦م ؿمٞمخ، وأًمَّػ ُمٕمجامً هلؿ، وذم سمٖمداد ؾمٛمع أيمثر ُم ـ أيمثر ُم ُم

ـ ٟمصَّ قمٜمٝمؿ ذم اعمِم ٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م، وأًمَّػ يمت٤مسمف ُمٕمجؿ اًمًٗمر ذم سم٘مٞم٦م ؿمٞمقظمف ؿمٞمخ٤ًم مِمَّ

 أظمريـ، وذم ؿمٞمقظمف اعمٕمروف اًمث٘م٦م، واعمجٝمقل اعمًتقر، واًمْمٕمٞمػ، واعمحدث

واًمِم٤مقمر، وهمػمهؿ، ومل يؽمك ومٜم٤ًّم ُمـ اًمٗمٜمقن وإَّٓ وؾمٛمع ُمـ أهٚمف، وإدي٥م واًمٗم٘مٞمف، 

ـ ؿمٞمقظمٝم٤م، وم٘مد يدرك  ام دظمؾ ُمديٜم٦م أو ىمري٦م ؾم٠مل قم ـ يدرك ُمٜمٝمؿ، وىمد يٗمقشمف ومٙم٤من يمٚمَّ ُم

ٛمٜمٕمف يسمٕمض اًمِمٞمقخ ويٙمقن سملم دظمقًمف وووم٤مهتؿ ؿمٝمر أو أيمثر، وىمد يٙمقن قم٤مرض آظمر 
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ـ اًمًامع، ويتحنَّ ًمذًمؽ، ويمثػمًا ُم٤م يم٤من يًكم ٟمٗمًف سم٘مقًمف:  ، ىم٤مل ذم (( زٌق رِ  واًمًامعُ  ))ُم

ـ أِّب اًمرقمد اًمٕمٙمؼمي:  ٖمداد وأٟم٤م هب٤م ذم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع  ))شمرمج٦م حمٛمد سم وشمًٕملم، شمقذم سٌم

ومل يتٗمؼ زم ؾمامع رء قمٚمٞمف، ُمع أيني ىمّمدشمف همػم ُمرة، ومٚمؿ أصؾ إًمٞمف ًمٕم٤مرض ُمرض سمرح 

((سمف وسمٚمغ ُمٜمف، وطميت ضمٜم٤مزشمف 
(1)

 ، وىم٤مل ذم شمرمج٦م أِّب ـم٤مهر اسمـ حمٛمقيف اًمٕمٌدي: 

ـ ضم٤مسمر اًمتٛمٞمٛمل احل٤مومظ  )) ـ حمٛمد سم وىمد ؾم٠مًم٧م أٟم٤م قمٜمف عم٤ََّم دظمٚم٧م اًمٌٍمة أسم٤م حمٛمد ضم٤مسمر سم

((ٕومم ؾمٜم٦م مخس ُم٤مئ٦م، وم٘م٤مل: ُم٤مت ىمٌؾ وصقًمؽ سمِمٝمر ذم مج٤مدى ا
(2)

، وه١مٓء اًمِمٞمقخ 

ـ أدريمٝمؿ ومل يًٛمع ُمٜمٝمؿ اؾمتدقمك ًمٜمٗمًف ُمٜمٝمؿ إضم٤مزات وم٠مضم٤مزوه، وشمقمم أيْم٤ًم  اًمذي

اًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمُج٤مز  )) :سمٕمض حمٌيٞمف أظمذ اإلضم٤مزة ُمٜمٝمؿ ًمف، ومّمٜمَّػ ومٞمٝمؿ يمت٤مسم٤ًم ؾماّمه

 .(( واعمجٞمز

٤م ؿمٞمقظمف اًمذيـ أد ريمٝمؿ وؾمٛمع ُمٜمٝمؿ ومٝمؿ يمثرة يم٤مصمرة، واًمٙمت٤مب اًمذي سملم وأُمَّ

أيديٜم٤م ٟمٛمقذج هل١مٓء اًمِمٞمقخ اًمذيـ ؾمٛمع ُمٜمٝمؿ، وؾمٞم٠ميت ذم دراؾم٦م اًمٙمت٤مب ُمٌح٨م ذم 

 ذيمرهؿ وذيمر قمددهؿ وشمرامجٝمؿ.

 الشابع: تالمًرهاملبحح 

ٚمٗمل، ومٝمؿ أيمثر ُمـ ؿمٞمقظمف، رضمؾ سمدأ ذم اًمتدريس واإلوم٤مدة ُمٜمذ  ًي ٤م شمالُمٞمذ اًم وأُمَّ

، واخلٚمػ سم٤معمت٘مدم غم ذم رطمالشمف، وأظمذ قمٜمف اًمّمٖم٤مر واًمٙم٤ٌمر، وأحلؼ اعمت٠مظمرصٖمره، وأُم

ـ ُمثٚمف أن يٙمقن ذم شمالُمٞمذه يمثرة، وأظمذون قمٜمف وومرة، سمحٞم٨م ٓ  سم٤مًمًٚمػ، طمريٌّ سمٛم

ـ طمٍمهؿ وشمٕمدادهؿ، وم٘مد شمقمم ا اًمٕمنميـ،  ًمتدريس ذم أصٌٝم٤من وقمٛمره مل يتج٤مزيٛمٙم

٤مًمس يمثػمة ذم شمرطم٤مًمف ودمقاًمف، صمؿ عم٤م ورطمؾ سمٕمد ذًمؽ إمم اًمنمق واًمٖمرب، وأُمغم جم

اؾمت٘مر سمف اعم٘م٤مم ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م، وظم٤مص٦م سمٕمد ووم٤مة ؿمٞمخف اسمـ احلٓم٤مب وشمقًمٞمف اًمتدريس 

ٚمٗمٞم٦م( قم٤مدت اإلؾمٙمٜمدري٦م داَر طمدي٨م، وطميه اًمٙم٤ٌمر واًمّمٖم٤مر،  ًي ذم اًمٕم٤مدًمٞم٦م )اًم
                                                 

 (.68(، واٟمٔمر أيْم٤مً ً )ص 65اًمقضمٞمز )ص ( 1)

 ( وومٞمٝم٤م.49(، واٟمٔمر أيْم٤مً )ص 82اًمقضمٞمز )ص ( 2)
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جتٛمع، واًمقٓة واًمقزراء وإُمراء، واًمٖمرسم٤مء وإدسم٤مء واًمِمٕمراء، ويم٤موم٦م ـمٌ٘م٤مت اعم

ـ اًمنمق واًمٖمرب، وٟمِمٓم٧م احلريمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيام ٟمِم٤مط، ودرَّس ومٞمٝم٤م أيمثر  وُرطمؾ إًمٞمف ُم

ٓ يٙم٤مد اًم٘م٤مرئ يتّمٗمح إضمزاء احلديثٞم٦م وهمػمه٤م إَّٓ وًمٚم ـ ؾمتلم قم٤مُم٤ًم،  و ٚمٗملُم  ٤مومٞمٝم ًي

 يد، ُمـ ختري٩م أو رواي٦م أو ؾمامع وهمػمه.

ث قمٜمف ُمِم٤مهػم أقمالم، أُمث٤مل قمٌد اًمٖمٜمل اعم٘مدد، ويم ت٥م قمٜمف اًمٙمثػم، ىم٤مل وطمدَّ

((ضمزء  ًمٕمٚمف يمت٥م قمٜمف أًمَػ  ))اًمذهٌل: 
(1)

، واحل٤مومظ أسمق حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ قمٌد اهلل 

ٚمٗمل، وأسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد  ًي اًمره٤موي احلٜمٌكم، وًمف ضمزء ومٞمف ومقائد طم٤ًمن قمـ اًم

ـ وو٤مح اعمرد، واًم٘م٤ميض ؾَم  ـ اعمٗمٜمَاسم ـ قمكم سم ـ قمٜم٤من اعم٤مًمٙمل، واإلُم٤مم أسمق احلً ْمؾ د سم

اإلؾمٙمٜمدراين اعم٤مًمٙمل، ص٤مطم٥م يمت٤مب إرسمٕملم اعمرشم٦ٌم قمغم ـمٌ٘م٤مت إرسمٕملم، وىمد أيمثر 

قمٜمف ذم هذا اًمٙمت٤مب، وروى قمٜمف ظمٚمؼ يمثػم، وآظمرهؿ ُمقشم٤ًم أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ سمـ 

وذا مل يتٗمؼ  ))قمٌد اًمًالم اًمًٗم٤مىمز، وسمٞمٜمٝمام ذم اًمقوم٤مة ؾمٌع وأرسمٕمقن ؾمٜم٦م، ىم٤مل اًمذهٌل: 

((اًم٤ًمسمؼ واًمالطمؼ  ُمثٚمف ٕطمد ذم يمت٤مب
(2)

. 

 املبحح الجامن: عكًدته

ت قمٚمٞمف  ث وم٘مٞمف، روى اًمٙمثػم ُمـ يمت٥م احلدي٨م وأضمزائف، وُمرَّ ٚمٗمل حمدي ًي اإلُم٤مم اًم

ٜم٦م واجلامقم٦م ذم آقمت٘م٤مد، وضم٤مل اًمٌالد ورأى ُم٤م  يمٚمامت ًمٚمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م سمٞم٤من ُمذه٥م أهؾ اًم

احلقادث، ومل يثٜمف ٌدع ويم٤من يتخٌط ومٞمف اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل آٟمذاك ُمـ اٟمتِم٤مر اًمٗمرق واًم

يم٤من قمٚمٞمف ُمـ آقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح اعمٜم٤مذم عم٤م يم٤من يٜمتنم هٜم٤م وهٜم٤مك ُمـ  ٤مذًمؽ قمـ سمٞم٤من ُم

صم٤ًم أن يٙمقن ؾمٚمٗملَّ ُمِ  ))اقمت٘م٤مدات سم٤مـمٚم٦م وظمراوم٤مت ضم٤مئرة، و ـ ُم٘مت٣م يمقن اًمرضمؾ حمدي

ـ وؾمقاس اًمِمٞمٓم٤من، و أن اًمٕم٘مٞمدة، وىم٤َّموم٤ًم قمٜمد طمدود اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦َّم، يرى ُم٤م ؾمقاِه٤م ُم

يٙمقن ُمًت٘مالًّ ذم آؾمتدٓل عم٤م ُي١مظمذ وُيؽمك ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمديـ، وىمد شمٕم٤مًم٧م ِهؿ 
                                                 

 (.4/1373شمذيمرة احلٗم٤مظ )( 1)

ػم )( اٟمٔمر: 2) امع واإلضم٤مزة.21ـ  17اًًم  (، وىمد ذيمر ظمٚم٘م٤مً ممَـّ روى قمٜمف سم٤مًم
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٤مًملم، وقُمرومقا سم٤مًمقىمقف  صملم قمـ شم٘مٚمٞمد إئٛم٦م اعمجتٝمديـ، ومٙمٞمػ سم٤معمٌتدقم٦م اًمدضمَّ اعمحدي

ٓ يْٕمدوهن٤م  إمم ىمقل همػم اعمٕمّمقم إَّٓ ذم آضمتٝم٤مدي٤مت اعمحْم٦م  قمٜمد أصم٤مر واًمٕمٛمؾ هب٤م، و

ٓ ٟمصَّ  ((ومٞمٝم٤م اًمتل 
(1)

قمـ  بُّ ُمتٌٕم٤ًم هل١مٓء إقمالم، وىمد أٟمِم٠م ىمّمٞمدة ومٞمٝم٤م اًمذَّ  ~، ويم٤من 

اعمٕمت٘مد اًمّمحٞمح ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت، وسمٞم٤من ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء إقمالم ذم ذًمؽ، 

وومٞمٝم٤م احل٨م قمغم اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م واىمتٗم٤مء آصم٤مر وُمٜمٝم٩م َُمـ ُم٣م ُمـ ذوي اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م 

 ك، اسمتدأه٤م سم٘مقًمف:٘مَ واًمتُّ 

ؿ ُمثٚمف       قمـ ُمٜمٝم٩م احلؼ اعمٌلم والَٓ  وؾَّ  ًي  اعمٕمٓمؾ واعمج

 وأهن٤مه٤م سم٘مقًمف:

 وإصُؾ ُم٤م يم٤من اًمرؾمقل وصحٌُف     ىمِدُم٤ًم قمٚمٞمف وُم٤م ؾمقاه ومالَ َٓ 

 وهل صٖمػمة احلجؿ ذم شمًع وقمنميـ سمٞمت٤ًم.

ف روى ذم اعمِمٞمخ٦م  ومم٤َّم يدل قمغم صح٦م اقمت٘م٤مده واىمتٗم٤مئف ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م أٟمَّ

ـ اًمٌٖمد ، وومٞمٝم٤م سمٞم٤من اعمٕمت٘مد اًمّمحٞمح ذم إؾمامء اًمّم٤مًمحًٚمػ اًمادي٦م ٟمّمقص٤ًم يمثػمة قم

واًمّمٗم٤مت، وإصم٤ٌمت اًم٘مدر، ويمالم اهلل، وقمدم اًمتٕمرض ًمٚمّمح٤مسم٦م، وطمٌٝمؿ واًمؽميض 

ٚمػ يم٤مإلُم٤مم أمحد واًمِم٤مومٕمل، ومروى قمـ  ؿمٞمخف أِّب قمٜمٝمؿ، سمؾ روى اقمت٘م٤مدات أئٛم٦م اًم

ـ قمٌد اجل٤ٌمر اًمّمػمذم ىمراء ة قمٚمٞمف، ىم٤مل: وىم٤مل زم: واهلل ًمق رطمٚم٧َم إمم احلًلم اعم٤ٌمرك سم

هذه عم٤ََم و٤مقم٧م رطمٚمتُؽ، ىم٤مل: أٟم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمكم إزضمل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م سمٙمر 

ـ حمٛمد اعمٗمٞمد ذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم وصمالصمٛمئ٦م، ٟم٤م احلًـ سمـ إؾمامقمٞمؾ  ـ أمحد سم حمٛمد سم

ٜم٦َّم واًمّم ًُّ ـ طمٜمٌؾ إُم٤مم أهؾ اًم سَمٕمل، ىم٤مل: ىم٤مل زم أمحد سم  ٤مسمُر هلل قمزَّ وضمؾَّ حت٧م اعمِحٜم٦م: اًمرَّ

َٚمِػ َووُمَ٘مَٝم٤مُء إَُْمَّم٤مِر قَمغَم  )) ًَّ ٦ُم اًم ٚمِِٛملَم َوَأئِٛمَّ ًْ ٦ُم اعمُ ـَ اًمت٤َّمسمِٕملَم َوَأئِٛمَّ َأمْجََع ؾَمٌُْٕمقَن َرضُمالً ُِم

َ قَمَٚمٞمَْٝم٤م َرؾُمقُل  تِل شُمُقذمي ٜم٦َّم اًمَّ ًُّ    اهللَأنَّ اًم
ِ
َو٤م سمَ٘مَْم٤مء هُل٤َم: اًمري ٚمِٞمُؿ قمَ  اهللَأوَّ ًْ زَّ َوضَمؾَّ َواًمتَّ

ؼْمُ قَمغَم طُمْٙمِٛمفِ، َوإظَْمُذ سمِاَم أََُمَر اهللُ سمِف، َواًمٜمَّْٝمُل قَمامَّ هنَك اهللُ قَمٜمُْف، َوإظِْمالَُص  َُْٕمِرهِ، َواًمّمَّ
                                                 

ِمػم اإلسمراهٞمٛمل ( 1)  (.3/544يمام ذم آصم٤مره ) ~ُمـ يمالم اًمِمٞمخ حمٛمد اًٌم
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 َواجِلَداِل َواخلُُّمقَُم٤مِت ذِم 

ِ
هِ، َوشَمْرُك اعمَِراء ، اًمَٕمَٛمِؾ هللِ، َواإِلياَمُن سم٤مًمَ٘مَدِر ظَمػْمِهِ َوَذي ـِ ي  اًمدي

ـْ َأْهِؾ  ـْ َُم٤مَت ُِم الَةُ قَمغَم َُم ، َواجِلَٝم٤مُد َُمَع يُمؾي ظَمٚمِٞمَٗم٦مٍ سَمرٍّ َووَم٤مضِمٍر، َواًمّمَّ لْمِ ُح قَمغَم اخلُٗمَّ ًْ َواعمَ

ٌل  اهللاًمِ٘مٌَْٚم٦ِم، َواإِلياَمُن ىَمْقٌل َوقَمَٛمٌؾ، َيِزيُد سم٤مًمٓم٤َّمقَم٦مِ َوَيٜمُْ٘مُص سم٤معمَْٕمِّمٞم٦َِم، َواًمَ٘مْرآُن يَمالَُم   ُُمٜمَزَّ

ْٚمَٓم٤مِن قمغم َُم٤م يم٤َمَن قَمغَم ىَمْٚم٥ِم ٟمٌٞميف  ًُّ  اًم
ِ
ؼْمُ حَت٧َْم ًمَِقاء ـْ طَمٞم٨ُْم َُم٤م شُمكم، َواًمّمَّ ، هَمػْمُ خَمُْٚمقٍق ُِم

ـْ  ُر َأطَمٌد ُِم ٞمِْػ َوإِْن ضَم٤مُروا، َوَٓ ُيَٙمٗمَّ ًَّ  سم٤مًم
ِ
َٓ ُُيَْرُج قَمغَم إَُُمَراء ـْ قَمْدٍل َأْو ضَمْقٍر، َو ومِٞمِف ُِم

،  اهللَوإِْن قَمِٛمُٚمقا سم٤مًمَٙم٤ٌَمئِِر، َواًمَٙمػُّ قَمامَّ ؿَمَجَر سَملْمَ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل  َأْهِؾ اًمتَّْقطِمٞمدِ 

ـُ قَمؿي َرؾُمقِل اَأسُمق سَمْٙمٍر َوقُمَٛمُر َوقُمثاَْمُن َوقَمكِمُّ   اهللَوَأوْمَْمُؾ اًمٜم٤َّمِس سَمْٕمَد َرؾُمقِل    اهللسْم

َٚمُٛمقا، َأظْمُذَه٤م قمٚمٞمٝمؿ َأمْجَ  اهللَوَأْوَُٓدُه َوَأْصَٝم٤مُرُه ِرْوَقاُن  ًْ ٜم٦َُّم اًْمَزُُمقَه٤م شَم ًُّ ِٕملَم، وَمَٝمِذهِ اًم

((ُهًدى، َوشَمْريُمَٝم٤م َوالًََم٦ٌم 
(1)

. 

ـ اًمٓمٞمقري، ىمراءة قمٚمٞمف ُمرشملم وأٟم٤م أؾمٛمع، وىم٤مل أيْم٤ًم:  أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق احلًلم سم

ـ اًمٗمْمؾ إصٌٝم٤مين ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم  إومم سم٘مراءة أِّب ٟمٍم حمٛمقد سم

ع ُم٤مئ٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م سم٘مراءة أِّب ٟمٍم اعم١ممتـ سمـ أمحد اًم٤ًمضمل، ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م وأرسم

ـ قمكم سممخس وشمًٕملم وأرسمع ُم ـ اًمٗمتح اًمُٕمِم٤مري احلرِّب، أٟم٤م أسمق ٤مئ٦م، أٟم٤م أسمق ـم٤مًم٥م حمٛمد سم

ـ ُمَ  ـ قمٌد اًمٕمزيز سم ـ قمكم سم ردك اًمؼمدقمل، ىمراءة قمٚمٞمف، أٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ احلً

ـ قمٌد إقمغم اعمٍمي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أِّب طم٤مشمؿ اًمرازي،  ٟم٤م يقٟمس سم

 إدريس اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل، وىمد ؾمئؾ قمـ صٗم٤مت اهلل وُم٤م يٜمٌٖمل أن ي١مُمـ سمف، وم٘م٤مل:

تَف، ٓ يًع  هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أؾمامء وصٗم٤مت، ضم٤مء هب٤م يمت٤مسمف، وأظمؼم هب٤م ٟمٌٞمُّف  )) أُمَّ

ـ ظمٚمؼ اهلل ىم٤مُم٧م ًمديف احلج٦م أنَّ اًم٘مرآن لي ومٞمام روى  أطمد ُم ٟمزل سمف وصحَّ قمٜمده سم٘مقل اًمٜمٌَّ

٤م ىمٌؾ  قمٜمف اًمٕمدل ظمالومف، وم٢من ظم٤مًمػ ذًمؽ سمٕمد صمٌقت احلج٦م قمٚمٞمف ومٝمق سم٤مهلل يم٤مومر، وم٠مُمَّ

صمٌقت احلج٦م ُمـ ضمٝم٦م اخلؼم ومٛمٕمذور سم٤مجلٝمؾ؛ ٕنَّ قمٚمَؿ ذًمؽ ٓ ُيدرك سم٤مًمٕم٘مؾ، وٓ 

 ـ سم٘مقًمف: يْ دَ ف يَ سم٤مًمرؤي٦م واًمٗمٙمر، وٟمحق ذًمؽ إظم٤ٌمر اهلل إي٤مٟم٤م أٟمَّف ؾمٛمٞمع، وأنَّ ًم     

                                                 

 ( ُمـ هذه اعمِمٞمخ٦م.498اًمٜمص )( اٟمٔمر: 1)
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  سم٘مقًمف: ٤مً ، وأنَّ ًمف يٛمٞمٜم ،                     وأنَّ ًمف ، 

 وضمٝم٤ًم سم٘مقًمف:             :وىمقًمف ،                 

      لي دَ أنَّ ًمف ىمَ ، و ف(، يٕمٜمل ذم ُمَ دَ : )طمتك يْمع اًمربُّ ومٞمٝم٤م ىمَ ُم٤ًم سم٘مقل اًمٜمٌَّ

ـ قمٌده اعم١مُمـ، ًم٘مقًمف  ٞمؾ اهلل: )أٟمَّف ًم٘مل اهلل  ضمٝمٜمَّؿ، وأٟمَّف يْمحؽ ُم ًمٚمذي ي٘متؾ ذم ؾم

سمذًمؽ، وأٟمَّف  وهق يْمحؽ إًمٞمف(، وأٟمَّف هيٌط يمؾَّ ًمٞمٚم٦م إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م، سمخؼم رؾمقل اهلل 

لي ًمٞمس سم٠مقمقر، ًم٘مق ٤مل، وم٘م٤مل: )إٟمَّف أقمقر وإنَّ رسمَّٙمؿ ًمٞمس سم٠مقمقر(، ضمَّ ر اًمدَّ يمَ إذ ذَ  ل اًمٜمٌَّ

ؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠مسمّم٤مرهؿ يمام يرون اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر، وأنَّ ًمف أصٌٕم٤ًم  وأنَّ اعم١مُمٜملم يرون رهبَّ

 .ٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمرمحـ قمزَّ وضمؾ(: )ُم٤م ُمـ ىمٚم٥م إَّٓ وهق سملم أصسم٘مقًمف 

ٓ ُيدرك طم٘مٞم٘م٦م  ًمتل وصػ اهلل هب٤م ٟمٗمًف ووصٗمف هب٤م رؾمقًمف وإنَّ هذه اعمٕم٤مين ا

ر سم٤مجلٝمؾ هب٤م أطمد إَّٓ سمٕمد اٟمتٝم٤مء اخلؼم إًمٞمف هب٤م، وم٢من يم٤من  ٓ ُيٙمٗمَّ ذًمؽ سم٤مًمٗمٙمر واًمرؤي٦م، و

اًمقارد سمذًمؽ ظمؼمًا ي٘مقم ذم اًمٗمٝمؿ ُم٘م٤مم اعمِم٤مهدة ذم اًمًامع وضم٧ٌم اًمديٜمقٟم٦م قمغم ؾم٤مُمٕمف 

، وًمٙمـ ٟمث٧ٌم هذه ؾمٛمع ُمـ رؾمقل اهلل سمح٘مٞم٘متف واًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف، يمام قم٤ميـ و

 اًمّمٗم٤مت وٟمٜمٗمل اًمتِمٌٞمف، يمام ٟمٗمك ذًمؽ قمـ ٟمٗمًف شمٕم٤ممم ذيمره، وم٘م٤مل:          

                 ))
(1)

. 

وهذان آقمت٘م٤مدان اعمٜم٘مقٓن قمـ إُم٤مُمٞملم قمٔمٞمٛملم يم٤مومٞم٤من ذم إصم٤ٌمت صح٦م اقمت٘م٤مد 

ٚمٗمل  ًي  ؾ ضم٤مء ُمٜمف اًمتٍميح سمٌمء ُمـ اقمت٘م٤مده، وم٘م٤مل:، سم ~اإلُم٤مم اًم

أسمق هم٤مًم٥م حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ احلًـ اًم٘مزاز، سم٘مراءيِت قمٚمٞمف سم٤محلريؿ أظمؼمٟم٤م 

م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ـ ، اًمٓم٤َّمهري سمٌٖمداد ذِم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ذِم اعمحرَّ أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد احلً

ُ ا اًمرمحـ  ؿْمٜم٤َميِن، ٟم٤م أمحد سمـ قمٌدسمـ قمكم اجلقهري، ٟم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمتح ٕا

اًمٌُُزوِري، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م احلًـ سمـ قمكم احلٚمقاين وم٘مٚم٧م: إنَّ اًمٜم٤مَس ىمد اظمتٚمٗمقا قمٜمدٟم٤م ذم 

. ((هَمػْمُ خَمُْٚمقٍق، َوَُم٤م َٟمْٕمِرُف هَمػْمَ َهَذا  اهللاًمُ٘مْرآُن يَمالَُم  ))اًم٘مرآن، ومام شم٘مقل؟ وم٘م٤مل: 

                                                 

 /أ( ُمـ هذه اعمِمٞمخ٦م.296/ب، 295اٟمٔمر اًمقرىم٦م )( 1)
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٘مقل: ؾمٛمٕم٧ُم أمحد سمـ أِّب قَمقف ي٘مقل: سمـ أِّب اًمَٕمَّم٥م يٕمٜمل إُؿْمٜم٤َميِن ياوؾمٛمٕم٧م 

ٜم٦َّم إَِّٓ  ))ؾمٛمٕم٧ُم ه٤مرون اًمَٗمْروي ي٘مقل:  ًُّ ـْ َأْهِؾ اًمِٕمْٚمِؿ سم٤ِمعمَِديٜم٦َِم َوَأْهِؾ اًم مَلْ َأؾْمَٛمْع َأطَمدًا ُِم

ُروَٟمُف، َوَأَٟم٤م َأىُمقُل سمَِذًمَِؽ، َهِذهِ َوُهْؿ ُيٜمْٙمُِرونَ  ـْ ىَم٤مَل اًمُ٘مْرآُن خَمُْٚمقٌق، َوُيَٙمٗمي ٜم٦َُّم  قَمغَم َُم ًُّ  .((اًم

ىم٤مل أمحد: وأٟم٤م أىمقل سمٛمثؾ ذًمؽ، ىم٤مل اسمـ أِّب اًمَٕمَّم٥م: وأٟم٤م أىمقل سمٛمثؾ ذًمؽ، ىم٤مل 

َؾػل اجلقهري: وأٟم٤م أىمقل سمٛمثؾ ذًمؽ، ىم٤مل ًمٜم٤م أسمق هم٤مًم٥م: وأٟم٤م أىمقل سمٛمثؾ ذًمؽ،  ؿال افسِّ

، ىم٤مل إسمراهٞمؿؾقام أكبلين: وكحـ كؼقل بذفؽ
(1)

: وأٟم٤م أىمقل سمذًمؽ
(2)

. 

ؿ أشم٤ٌمع اًمٜمٌل وروى أيْم٤ًم آصم٤مرًا يمثػم وروم٘م٤مؤه،  ة ذم ُمدح أهؾ احلدي٨م وأهنَّ

 واًمقاردون طمقوف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهؿ احل٤مومٔمقن ًمٚمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م.

ٚمٗمل  ًي أصمٜم٤مء إىم٤مُمتف ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م حت٧م فمؾ دوًم٦م ؿمٞمٕمٞم٦م وم٤مـمٛمٞم٦م ُمـ ؾمٜم٦م  ~ويم٤من اًم

ُمع هـ( قمغم يد إُمػم صالح اًمديـ إيقِّب، و567هـ( إمم زوال ُمٚمٙمٝمؿ ؾمٜم٦م )511)

ث سمٗمْم٤مئٚمٝمؿ وُمآصمرهؿ، {ذًمؽ يم٤من يٜمنم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ، ظم٤مص٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م  ، وُيدي

 ويذيمر اًمراومْم٦م وُمث٤مًمٌٝمؿ، وذم اعمِمٞمخ٦م ٟمّمقص قمدة ذم ذًمؽ.

ٓ يّمٓمدم سمرضم٤مهل٤م اًمًٞم٤مؾمٞملم، سمؾ  وُمع هذا ُم٤م يم٤من يثػم ومتٜم٤ًم ُمع دوًم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞملم، و

ـ اجلقاب، ختٚمّم٤ًم  ـ سمٓمِمٝمؿ وإيذائٝمؿ ًمف، يم٤من يتخٚمص إذا اظمتؼموه سم٤معمٕم٤مريض وطمً ُم

ـ ؾمقار اًمٚمخٛمل أطمد وٓة اًمٗم٤مـمٛمٞملم ىم٤مل ًمف خمتؼمًا  ذيمر ذم يمت٤مسمف ُمٕمجؿ اًمًٗمر أنَّ ِه٤مم سم

ٚمٗمل: ((ُم٤م اخلٚمٗم٤مء قمٜمدي ؾمقى اًمٕمٚمامء  ))رأيف ذم اًمدوًم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م:  ًي وذًمؽ  ))، ىم٤مل اًم

ـ ووم٘م ـ إُمراء، ومتداريم٧م إُمر  وىمٚم٧م: ُم٤م أسمٕمَد إُمػم  ـ مج٤مقم٦م ُم ف اهلل ـ وم٘مد سمٛمحي ُم

ـ اًمٜمٌل  ـ ظمٚمٗم٤مؤك؟  روي قم أٟمَّف ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ ارطمؿ ظمٚمٗم٤مئل، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل! وُم

ـ سمٕمدي يروون أطم٤مديثل وؾمٜمتل ويٕمٚميٛمقهن٤م اًمٜم٤مس. ًمٙمـ اًمٜمٌل  قمٚمٞمف ىم٤مل: ىمقم ي٠مشمقن ُم

ث اًمٕمٚمؿ واًمًٞمػ، وم٤مًمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٚمامء ي٘مقًمقن ُم٤م أُمر سمف اًمِم٤مرع واًمًٞمػ  اًمًالم عم٤َّم شمقذم ورَّ

                                                 

ٚمٗمل.( هق إسمراهٞمؿ سـم قمثامن سـم قمًٞم1) ًي  ك سـم درسم٤مس اعم٤مراين، رواي اعمِمٞمخ٦م قمـ اًم

 (.76، 75اٟمٔمر اًمٜمّم٤من: ) (2)
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ـ يٗمٕمؾ سمقٌن ًمألُم ـ ي٘مقل: اومٕمؾ، وسملم ُم ـ سملم ُم راء وضمٞمقش اإلؾمالم ي٠ممترون ذًمؽ، ًمٙم

سمٕمٞمد وومرق فم٤مهر، وٟمحـ أن وأٟمتؿ وإن اظمتٚمٗمٜم٤م ذم اًمزي، ومقارصم٤من إلرث اًمٜمٌقة 

خقؾاً مـ ويمجًؿ واطمد، وم٤مؾمتحًٜمقا هذا، وأصمٜمقا سمخػم، وأروٞمتٝمؿ هبذا اًمٗمّمؾ 

(( افتشعقث
(1)

. 

ـ اًمدوًم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م  يٜمنم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ~هٙمذا يم٤من  سملم ـمالَّسمف، وإن أطمسَّ سمخٓمر ُم

هؿ، وومرح يمثػمًا عم٤َّم زاًم٧م دوًمتٝمؿ، وأصٌح ذم  ـ ذي ـ ذًمؽ سمجقاب ًمٌؼ، ظمقوم٤ًم ُم ومرَّ ُم

ـ ُمثؾ شمٚمؽ إضمقسم٦م، ومٜمنم قم٘مٞمدشمف  إذ ي٘مقل  ؛وقم٘مٞمدة ُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ قمٚمامء اعمٚم٦مهمٜمك قم

 ومٞمٝمؿ:

٦م     وهؿ اًمرضم٤مل ًمئـ أر دت رضم٤مَٓ وهؿ إئٛم٦م إن أردَت أئٛمَّ
(2)

 

ـ ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة اقمت٘م٤مد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح روقان اهلل  وإمم ضم٤مٟم٥م اقمت٘م٤مده ذم يمثػم ُم

ٚمٗمل ذم يمت٤مسمف هذا، خت٤مًمػ ُم٤م يم٤من  ًي ٦م أُمقر يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م أورده٤م اًم قمٚمٞمٝمؿ، إَّٓ أنَّ صمٛمَّ

قمٚمٞمف اًمًٚمػ إوًمقن، وهل ذم اجلٛمٚم٦م أُمقر شمتٕمٚمؼ سمٌٕمض اعمحدصم٤مت وىمع ومٞمٝم٤م سمٕمض 

ٚمٗمل ومل يٜمٙمره٤م، سمؾ فم٤مهره شم٘مقيتٝم٤م واًمٗمخر إئٛم ًي ـ ورواه٤م قمٜمٝمؿ اًم ـ همٗمر اهلل ًمٜم٤م وهلؿ  ٦م 

م أنَّ  ـ آصم٤مر اًمتّمقف اًمذي يم٤من يامرؾمف ذم رطمالشمف ذم ُرسُمط اًمّمقومٞم٦م، وشم٘مدَّ هب٤م، وهل ُم

ه يم٤مٟم٤م صقومٞملم، وسمٕمض ؿمٞمقظمف ُمٕمروف سم٤مًمتّمقف، وىمد طمٙمك قمٜمٝمؿ وُمـ  أسم٤مه وضمدَّ

عم٤م يم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م ُمـ طمًـ آقمت٘م٤مد، ومٛمـ شمٚمؽ  ـمري٘مٝمؿ سمٕمض أصم٤مر اعمخ٤مًمٗم٦م

 أصم٤مر اًمتل رواه٤م ذم يمت٤مسمف، ىم٤مل:

ـ زيمري٤م اًمّمقذم، سم٘مراءيت قمٚمٞمف  ـ  1 ـ احلًُلم سم ـ قمكم سم ؾمٛمٕم٧م اًمِمٞمخ أسم٤م سمٙمر أمحد سم

ـ احلًلم اعم٘مرئ ي٘مقل:  ـ قمكم سم ـْ ِزَي٤مَرةِ  ))ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧ُم واًمدي أسم٤م احلً يُمٜم٧ُْم َراضِمٕم٤ًم ُِم

ـِ طَمٜمٌََْؾ ىَمؼْمِ أَ  ٚمِِٛملَم، وَمَ٘م٤مَل مْحََد سْم ًْ  اعمُ
ِ
ـْ ُصَٚمَح٤مء ، َويَم٤مَن ُِم ـ اعمَْقِصكِمُّ ًَ ، وَمَٚم٘مِٞمَٜمِل َأسمُق احلَ

                                                 

ٗمر )ص ( 1) ق واًمتٗمريؼ.411ُمٕمجؿ اًًم  (، واًمتِمٕمٞم٨م هق اًمتٗمرُّ

ٚمٗمل )ص ٞمىمّم( 2) ًي  (.22دة ُمـ إٟمِم٤مء اًم
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ِٖمػِم،  ـَ اًمٌَِ٘مٞمِع اًمّمَّ ـْ سَم٤مِب طَمْرٍب، وَمَ٘م٤مَل زِم: َٓ شَمُ٘مْؾ َهَٙمَذا، ىُمْؾ: ُِم ؟ وَمُ٘مْٚم٧ُم: ُِم ـَ ـْ َأْي زِم: ُِم

 ًَ ـَ ؾَمْٛمُٕمقَن اًمَقاقِمَظ َيُ٘مقُل: يُمٜم٧ُْم ؿَم٤مسم٤ًّم، وَمَٛمِْمٞم٧ُم َوطْمِدي إمَِم ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُأؾْمت٤َمذِي َأسم٤َم احلُ لم سْم

قَرةِ  ًُ ٞمَْٚم٦َم، وَمٌََدْأُت سم ـْ ؿَمْٕم٤ٌَمَن، طَمتَّك ُأطْمٞمِل شمِْٚمَؽ اًمٚمَّ اًمٌََ٘مَرةِ َوَأَٟم٤م  ىَمؼْمِ َأمْحََد ًَمٞمَْٚم٦َم اًمٜميّْمِػ ُِم

ـْ ؾُمقَرةِ َوطْمِدي، إ ـَ اعمِئ٦َمِ ُِم  ُهقدٍ،  مَم َأْن سَمَٚمْٖم٧ُم ُِم         ٞم٧ُم َُم٤م ًِ وَمٜمَ

ِٛمْٕم٧ُم ىَم٤مئاِلً َيُ٘مقُل ـ َومَلْ  ًَ شَملم طَمتَّك َأْذيُمَر َُم٤م سَمْٕمَدَه٤م، وَم ةً أو َُمرَّ ٔي٦َم ُمرَّ ْرُت َهِذهِ ا سَمْٕمَدَه٤م، وَمَٙمرَّ

لْمَ  ًَ ُر َهِذهِ أيَ إِمَم  !َأَر ؿَمْخّم٤ًم ـ: َي٤م َأسَم٤م احلُ ! َواهللِ َُم٤م ومِٞمٜم٤َم  ؟٦مَ  يَمْؿ شُمَٙمري َواهللِ َُم٤م ومِٞمٜم٤َم ؿَمِ٘ملٌّ

 ! ! َواهللِ َُم٤م ومِٞمٜم٤َم ؿَمِ٘ملٌّ ((ؿَمِ٘ملٌّ
(1)

. 

ـ ؿمٕم٤ٌمن ذم ىمؼم اإلُم٤مم  ـ إطمٞم٤مء ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُم ـ ؾمٛمٕمقن ُم ـ اسم ومٛمثؾ هذه احلٙم٤مي٦م قم

لي  وٓ أصمر قمـ أصح٤مسمف   أمحد سم٤مًمّمالة وىمراءة اًم٘مرآن مل يرد سمف طمدي٨م قمـ اًمٜمٌَّ

ه٤م قمـ ٤مطمٙم ~ ُينمع ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ، سمؾ هق سمدقم٦م ُمٜمٙمرة، واعمّمٜمػ إـمٝم٤مر، ومال

ـ وٓ ُيٕمرف ُمـ هقؿمٞمخف اًمٓمريثٞمثل اًم ـ أسمٞمف  ومل يٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٌمء، وومٞمٝم٤م  ـ ّمقذم، قم

 ُمـ إُمقر اعمٜمٙمرة ُم٤م ومٞمٝم٤م، ٟم٠ًمل اهلل أن يٖمٗمر ًمألوًملم وأظمريـ ُمـ اعمًٚمٛملم.

إزمَّ قمكم سمـ احلًـ سمـ حمٛمد سمـ  يمت٥مـ وروى سمًٜمده إمم أِّب حمٛمد اخلالل ىم٤مل:  2

ـ أمحد اًم٘مٓم٤من، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم إسمراهٞمؿ سمـ ؿمٞم٤ٌمن،  ٞم٘مؾ اًمقاقمظ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم قمٛمر سم اًمّمَّ

،  ))ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م قمٌد اهلل اعمٖمرِّب ي٘مقل:  ـِ َوَٓ ِرضْمَٚملْمِ َرأَي٧ُْم ذِم اًم٤ٌَمدَِي٦مِ اُْمَرأًة سمالَ َيَدْي

َء إُُذٟم ، َصامَّ ، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َأَُم٦َم قَمْٛمٞم٤َمَء اًمَٕمٞمْٜملَْمِ ؟ وم٘م٤مًم٧م: إمَم سَمٞم٧ِْم َرِّبي َوىَمؼْمِ اهلللْمِ ـَ ! إمَم َأي

ْض قَمٞمْٜمَٞمَْؽ، ىم٤مل:  ٟمٌٞميل، وَمُ٘مْٚم٧ُم: قَمغَم َهذهِ احل٤َمِل؟ وم٘م٤مًم٧م: َي٤م َوِٕمٞمَػ اًمٞمَِ٘ملِم، هَمٛمي

 اًمَٙمْٕم٦ٌَِم، وَمٌَِ٘مٞم٧ُم وَمَٖمَٛمْْمتُُٝماَم، صمؿَّ ىم٤مًَم٧م زِم: اوْمتَْح قَمٞمْٜمَٞمَْؽ، وَمَٗمتَْحتُُٝماَم، وَم٢مِذا َأٟم٤م 
ِ
هَب٤م سمِحذاء

ـْ ىَمِقيٍّ مَحََؾ َوِٕمٞمٗم٤ًم؟ ٤ًٌم، وم٘م٤مًم٧ْم: َأْيٍش شَمْٕمَج٥ْم؟! ُِم ((!  ُُمتََٕمجي
(2)

. 

ـ ومٗمل اإلؾمٜم٤مد إًمٞمٝم٤م ُمـ ُُي  ـ ومل يتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م اعمّمٜمػ سمٌمء  ٝمؾ وهذه احلٙم٤مي٦م سم٤مـمٚم٦م 

                                                 

 (.314اٟمٔمر اًمٜمص )( 1)

 (.6161اٟمٔمر: اًمٜمص )( 2)
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ـ اًمّمقومٞم٦م، وإن صمٌت٧م ومال يمراُم٦م ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمرأة، وٓ ِّٕب قمٌد اهلل  اعمٖمرِّب، سمؾ هذا طم٤مًمف ُم

ـ يزقمؿ أٟمَّف دظمؾ ُمٙم٦م ًمٞمٓمقف سمٖمػم إطمرام، وىمد  ـ شمالقم٥م اًمِمٞمٓم٤من هب١مٓء اجلٝمٚم٦م، مِمّ ُم

ـ شمٞمٛمٞم٦م  ـي أو همػمهؿ ذم  )): ~محٚمتف اجلـ، ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسم وذه٤مسمف حمٛمقًٓ ُمع اجل

ن اهلقاء ًمٞمٓمقف ًمٞمس ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م اعمنموقم٦م، ٓ واضم٤ًٌم وٓ ُمًتح٤ًٌّم، وًمق يم٤م

قن، وهذا مل  ذًمؽ ُمنموقم٤ًم ًمٙم٤من إٟمٌٞم٤مء أىمدَر قمغم ذًمؽ، ويم٤مٟمقا يذهٌقن ذم اهلقاء َُيجُّ

ـ أطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء وٓ اًمّمح٤مسم٦م، وإٟمٌٞم٤مء أومْمؾ اخلٚمؼ، واًمّمح٤مسم٦م أومْمؾ  ُيٕمرف قم

ام  اخلٚمؼ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء، وًمق يم٤من قمٛمالً ص٤محل٤ًم ًمٙم٤من ه١مٓء أطمؼُّ سمف ُمـ همػمهؿ، وٟمٌٞمُّٜم٤م إٟمَّ

((ـ اعمًجد احلرام إمم اعمًجد إىمَم ًمػُميف اهلل ُمـ آي٤مشمف سم٤معمٕمراج ... ُأهي سمف ُم
(1)

. 

صمؿ إنَّ ذم احلٙم٤مي٦م ٟمٙم٤مرة واوح٦م، ومٙمٞمػ ُي٤مـم٥م أسمق قمٌد اهلل اعمٖمرِّب هذه اعمرأة 

ء، ويمٞمػ ؾمٛمٕمتف وومٝمٛم٧م يمالُمف وردَّت قمٚمٞمف؟!  اًمٕمٛمٞم٤مء اًمّمامَّ

ـ  ٤م يم٤مٟم٧م ذم سمري٦م شمٌقك، ٞمؿ أهنَّ همػم حمرم، وضم٤مء قمٜمد أِّب ٟمٕموومٞمٝم٤م أيْم٤ًم ؾمٗمر اعمرأة ُم

 وهذا ُمٜمٝملٌّ قمٜمف ذم اًمنمع.

ـ وذيمر أيْم٤ًم أسمٞم٤مشم٤ًم ؿمٕمري٦م ًمٚمحًلم سمـ ُمٜمّمقر احلالج، اًم٘م٤مئؾ سم٤محلٚمقل  3

 وآٟمحالل، وم٘م٤مل:

ـْ َأْٟم٧َم ىَم٤مَل َأْٟم٧َم   َرَأْي٧ُم طمٌيل سمَٕملْمِ ىَمْٚمٌِل       وَمُ٘مْٚم٧ُم َُم

إمم آظمر إسمٞم٤مت
(2)

، ومٙم٤من قمغم وطمدة اًمقضمقدٚمقل ومم اًم٘مقل سم٤محلوومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إ، 

ـ هذه إىمقال اًمِمٜمٞمٕم٦م، وًمٕمٚمف ذيمره٤م ًمٌٞم٤من والًمف، واهلل أقمٚمؿ. ه يمت٤مسمف ُم ٚمٗمل أن ُيٜمزي ًي  اًم

ا ذم يمت٤مب اعمّمٜمػ، وضمؾُّ ُم٤م ذيمره ُمـ آقمت٘م٤مدات  وُمثؾ هذه احلٙم٤مي٤مت ىمٚمٞمؾ ضمدًّ

ًمؾ، وُيتؿ ًمٜم٤م اًمًٚمػ إول، ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٖمٗمر ًمٜم٤م وًمف اًمز ُمقاوم٘م٦م عم٤م يم٤من قمٚمٞمف

 سمحًـ اًمٕمٛمؾ.

                                                 

ٕول  (1) ـ اعمجٛمققم٦م ا ٤مئؾ   (.161)ص ضم٤مُمع اعًم

 (.117اٟمٔمر اًمٜمص: ) (2)
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 ناء بعض العلناء علًهاملبحح التاسع: مكانته العلنًُ وث افدراشة شؿ

ٚمٗمل  ًي أ احل٤مومظ اًم ُمٙم٤مٟم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمرُمقىم٦م، ؿمٝمد ًمف هب٤م اًمٙمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ~شمٌقَّ

وأصمٜمقا قمٚمٞمف وقمغم قمٚمٛمف، ومٙم٤من أطمٗمظ احلٗم٤مظ، ومل يٙمـ ذم قمٍمه آظمر قمٛمره ُمثٚمف، يمام 

ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من
(1)

. 

 قل قمـ سمٕمض إئٛم٦م ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف.وهذه ٟم٘م

٤مًٓ، قُمٜمل سمجٛمع  )): هـ(562) ىم٤مل أسمق ؾمٕمد اًمًٛمٕم٤مين يم٤من وم٤موالً  ُمٙمثرًا رطمَّ

((احلدي٨م وؾمامقمف، وص٤مر ُمـ احلٗم٤مظ اعمِمٝمقريـ 
(2)

. 

ـٌ ُمتثٌي٧م، طم٤مومظ ومٝمؿ، ًمف طمظٌّ ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م، يمثػم  ))وىم٤مل أيْم٤ًم:  هق صم٘م٦م ورع، ُمت٘م

((ومٞمف احلدي٨م، طمًـ اًمٗمٝمؿ واًمٌّمػمة 
(3)

. 

ـ ٟم٘مٓم٦م ؾمٛمع ُمٜمف احلٗم٤مظ، وُرطمؾ إًمٞمف ُمـ اعمنمق واعمٖمرب،  )): هـ(629) وىم٤مل اسم

((ويم٤من طم٤مومٔم٤ًم صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤ًم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف 
(4)

. 

ـ إسم٤مر إٟمدًمز ريـ، وظم٤ممت٦م اعمحدصملم  )): هـ(658) وىم٤مل اسم سم٘مٞم٦م اعمًٜمديـ اعمٕمٛمَّ

ـ ... وذيمره ؿمٞمخٜم٤م أسمق قمٌد اهلل اًمتجٞمٌ رًا سمف وُمٌتدئ٤ًم اعمٙمثري ل ذم ُمٕمجؿ ُمِمٞمختف ُمّمدي

د ذم  ًمًٜميف وومْمٚمف وقِمٔمؿ ىمدره وقمٚمقي ؾمٜمده ... وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق اًمرسمٞمع سمـ ؾم٤ممل ... شمٗمرَّ

اًمدٟمٞم٤م سم٤مإلُم٤مُم٦م ذم قمٚمؿ احلدي٨م، وقمٚمق اًمدرضم٦م ذم اإلؾمٜم٤مد ، وأظمذ قمٜمف أهؾ إرض 

((ف ضمٞمالً سمٕمد ضمٞمؾ، وؾمٛمع اًمٜم٤مس قمغم أصح٤مسمف وهق مل يٌٕمد قمٝمده سمِم٤ٌمسم
(5)

. 

طم٤مومظ اإلؾمالم، وأقمغم أهؾ إرض إؾمٜم٤مدًا ذم  )): (هـ833) وىم٤مل اسمـ اجلزري

                                                 

قمٞم٤من )( 1)  (.1/105وومٞم٤مت ٕا

٤مب )( 2) ًٟٕم  (.3/274ا

 (.12/574شم٤مريخ اإلؾمالم )اًمذيؾ قمغم شم٤مريخ سمٖمداد، ٟم٘مالً ُمـ ( 3)

 (.3/340شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )( 4)

 (.51، 50، 48ُمٕمجؿ أصح٤مب اًمّمدذم )ص ( 5)
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 افدراشة شؿ
((احلدي٨م واًم٘مراءات، ُمع اًمديـ واًمث٘م٦م واًمٕمٚمؿ 

(1)
. 

ث احل٤مومظ اعمٗمتل ؿمٞمخ اإلؾمالم  )): هـ(748) وىم٤مل اًمذهٌل اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمحدي

ريـ ... وأُمغم جم٤مًمس سمًٚمامس وهق ؿم٤مب، واٟمتخ٥م قمغم  همػم واطمد ُمـ ذف اعمٕمٛمَّ

ـ إضمزاء ُم٤م ٓ ُُيَم يمثرةاعمِم٤ميخ، ويمت٥م اًمٕم٤مزم واًمٜم٤مزل، وٟم ـٌ  ...  ًخ ُم ف ُمتَ٘م وظمٓمُّ

هيع، ًمٙمٜمف ُمٕمٚمَّؼ ُمْٖمَٚمؼ ... ويم٤من ُُمٙم٤ًٌّم قمغم اًمٙمت٤مسم٦م وآؿمتٖم٤مل واًمرواي٦م، ٓ راطم٦م ًمف 

((هم٤مًم٤ًٌم إَّٓ ذم ذًمؽ  
(2)

. 

دًا، وحم ))وىم٤مل أيْم٤ًم:  صم٤ًم طم٤مومٔم٤ًم ضِمٝمٌذًا، ووم٘مٞمٝم٤ًم ُمت٘مٜم٤ًم، وٟمحقي٤ًّم ويم٤من إُم٤مُم٤ًم ُم٘مرئ٤ًم جمقي دي

٘م٤ًم، صم٘م٦م ومٞمام يٜم٘مٚمف طمج٦م، اٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمقُّ اإلؾمٜم٤مد ذم اًمٌالد  ((ُم٤مهرًا، وًمٖمقي٤ًّم حم٘مي
(3)

. 

ا، وومٞمام ذيمرت يٙمٗمك ًمٚمدًٓم٦م قمغم همػمه.  ويمالم اًمٕمٚمامء ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف يمثػم ضمدًّ

 املبحح العاطس: كتبه ومصّنفاته

ًي   مج٤َّمع ًمٚمٙمت٥م وإضمزاء، ي٤مت،رواعم يمثػم اًمرطمٚم٦م، يمثػم اًمِمٞمقخ،ٚمٗمل واؾمع اًم

 ، واختذ جلٛمٕمٝم٤م ـمري٘ملم:ٝم٤موٟمًخ اًمٙمثػم ُمٜم

ف يٜمًخ اجلزء اًمْمخؿ ذم ًمٞمٚم٦م 1 يمام ذيمر  ـ ـمريؼ اًمٜمًخ، ومٜمًخ اًمٙمثػم سمٞمده، سمؾ إٟمَّ

ُمتك مل يٙمـ  ))، ويم٤من يٓمٛمئـ إمم ُم٤م ٟمًخف سمٜمٗمًف، وُيّدث سمف، ويم٤من ي٘مقل: اًمذهٌل

((ٓميل مل أومرح سمف إصؾ سمخ
(4)

. 

ـ قمٌد اًم٘مقي اعمٜمذري سمٛمٍم ىم٤مل:  صمٜمل قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سم ـ ٟم٘مٓم٦م: طمدَّ عم٤م أرادوا  ))وىم٤مل اسم

ٚمٗمل، أشمقه سمٜمًخ٦م ؾمٕمد اخلػم وهل  ًي أن ي٘مرؤوا ؾمٜمـ أِّب قمٌد اًمرمحـ اًمٜم٤ًمئل قمغم اًم

وين، وم٘م٤مل: ُم٤م شمريدون شم٘مرؤون؟ وم٘م٤مًمقا: ؾمٜمـ  ـ أِّب حمٛمد اًمدُّ ح٦م، ىمد ؾمٛمٕمٝم٤م ُم ُُمَّمحَّ

                                                 

 (.1/102هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )( 1)

ػم )( 2)  (.21، 16، 21/5اًًم

 (.12/572ؾمالم )شم٤مريخ اإل( 3)

ػم )( 4)  (.21/22اًًم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
اًمٜم٤ًمئل، وم٘م٤مل: ومٞمٝم٤م اؾمٛمل أمحد سمـ حمٛمد؟ ىم٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: وم٤مضْمتَذهَب٤م ُمـ َيَدي اًم٘م٤مرئ 

ـ أصكم، وم٘م٤مًمقا ًمف: هذا سمخطي ؾمٕمد اخلػم، وهق  ُث إَّٓ ُم ٓ أطمدي سمٖمٞمظ ورُمك هب٤م، وىم٤مل: 

ث هب٤م، ومل  ـ ؿمٞمخؽ، وم٘م٤مل: إن يم٤من ومٞمٝم٤م اؾمٛمل، وإَّٓ ومال أطمدي صم٘م٦م طم٤مومظ، ىمد يمتٌٝم٤م قم

ث هب٤م  ((طمتك ُم٤مت ُيدي
(1)

. 

ـٌ هيع، ًمٙمٜمَّف ُمٕمٚمَّؼ ُمٖمٚمؼ. ف ُمت٘م ف سم٠مٟمَّ م وصػ اًمذهٌل خلٓمي  وشم٘مدَّ

ٚمٗمل ًمٚمًامع سمخٓميف، وهذه ٟمامذج ُمٜمٝم٤م. ًي  وىمد وىمٗم٧م قمغم قمدة أضمزاء ومٞمٝم٤م شمّمحٞمح اًم

               

 

         
                                                 

 (.177اًمت٘مٞمٞمد )ص ( 1)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 : ة دمقاًمف وُم٘م٤مُمف، ىم٤مل اعمٜمذريـ ـمريؼ اًمنماء، وم٤مؿمؽمى اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م ُمدَّ  2

ٚمٗمل ُمُ  )) ًي ـ اعم٤مل ُيرضمف ذم صمٛمٜمٝم٤م رً ٖمْ يم٤من اًم ((ى سمجٛمع اًمٙمت٥م، وُم٤م طمّمؾ ًمف ُم
(1)

، وىم٤مل 

ـ قمكم اعمُ  ٚمٗمل ذم شمرمج٦م أمحد سم ًي ـ اعمقوم٘مل هذا يمُ  ))٘مل: ومَّ قَ اًم ُمِمٝمقر سمٛمٍم، اؿمؽمي٧م  تٌلٌّ اسم

((ُمٜمف هب٤م يمثػمًا ُمـ اًمٙمت٥م 
(2)

. 

 رطمالشمف، ويث٘مٚمف ويّمٕم٥م ويم٤مٟم٧م يمتٌف اًمتل يٜمًخٝم٤م أو اًمتل يِمؽمهي٤م شمٙمثر قمٚمٞمف ذم

ـ أصح٤مسمف ذم ُمدن ؿمتك، ويٜمٗمذ سمٕمْمٝم٤م إمم  ـ يثؼ سمف ُم قمٚمٞمف محٚمٝم٤م ُمٕمف، ومٙم٤من يقدقمٝم٤م َُم

أصٌٝم٤من ـمٛمٕم٤ًم ذم اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م، وم٠مودع يمت٤ًٌم سمٌٖمداد، وأظمرى سمثٖمر آُمد، وسمًَٚمامس، 

 وأذرسمٞمج٤من، وهمػمه٤م.

ٝم٤منوعم٤ََّم اؾمت٘مرَّ سمف اعم٘م٤مم ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م مُحٚم٧م ًمف سمٕمْمٝم٤م ُمـ أصٌ
(3)

، وىمد ذيمر أطمَد 

ؿ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل ذم  دٌ ه١مٓء اًمذيـ يم٤مٟم٧م هلؿ يَ  ذم محؾ يمتٌف إًمٞمف، وؿَمَٙمَر ًمف ؾَمٕمٞمَف، وشمرطمَّ

ـ ُمروان اًمِم٤مـمٌل اًمت٤مضمر:  أسمق اًمٕم٤ٌمس هذا أٟمدًمز ص٤مًمح،  ))شمرمج٦م أِّب اًمٕم٤ٌمس أمحد سم

ئل اًمتل وًمف قمكمَّ يد ٓضمتٝم٤مده وذم إيّم٤مًمف ُم٤م محؾ إزمَّ ُمـ أصٌٝم٤من ُمـ ؾمامقم٤ميت وأضمزا

يمتٌتٝم٤م سمٙمؾي ىمٓمر وأٟمٗمذت هب٤م إمم أصٌٝم٤من ـمٛمٕم٤ًم ذم اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م، ومل يتٗمؼ، وم٠مطم٧ٌٌم 

(( ~إطمٞم٤مء ذيمره واًمؽمطمؿ قمٚمٞمف 
(4)

. 

وأُم٤م ُمٙمتٌتف اًمتل أٟمِم٠مه٤م ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م، ومٙم٤مٟم٧م قم٤مُمرة سم٤مًمٙمت٥م وإضمزاء، ىم٤مل 

غ ًمٚمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، ومٕمٗمٜم٧م وشمٚمّم ))اعمٜمذري:  ٓ يتٗمرَّ ـ يمت٥م  ٘م٧م ًمٜمداوة اًمٌٚمد، يم٤من قمٜمده ظمزائ

((ومٙم٤مٟمقا ُيٚمّمقهن٤م سم٤مًمٗم٠مس، ومتٚمػ أيمثره٤م 
(5)

. 

٤م ُمّمٜمٗم٤مشمف ومٙمثػمةهذا ذم اًمٙمت٥م وإضمزاء اًمتل ؾمٛمٕمٝم٤م وٟمًخٝم٤م ومتٚمَّٙمٝم٤م،   ، وأُمَّ

                                                 

 (.4/1303شمذيمرة احلٗم٤مظ )( 1)

ٗمر )ص ( 2)  (.19ُمٕمجؿ اًًم

ٚمداٟمٞم٦م )ص  ( اٟمٔمر:3) رسمٕملم اًٌم  (.66، 57اًمقضمٞمز )ص  (، 28ٕا

ٗمر )ص( 4)  (.23ُمٕمجؿ اًًم

 (.3/1303شمذيمرة احلٗم٤مظ ) (5)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ إئٛم٦م، وسملم أؾمئٚم٦م  ـ سملم ُمّمٜمَّػ ُمًت٘مؾ، وسملم ختري٩م قمغم ُمًٛمققم٤مت إُم٤مم ُم ومٝمل ُم

 ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت.ُمقضمٝم٦م ًمٕم٤ممل ُمـ قمٚمامء قمٍمه ذم اًمرضم٤مل، وهمػم ذًمؽ 

ٓ يٛمثؾ ىمدر اًمثٚم٨م مِم٤َّم ُذيمر ُمٜم وٓ  ٝم٤م،وىمد ـُمٌع سمٕمض ُمّمٜمٗم٤مشمف، إَّٓ أنَّ اعمٓمٌقع ُمٜمٝم٤م 

ٚمٗمل، وإٟمَّام أؿمػم إمم سمٕمْمٝم٤م، وم٘مد ذيمره٤م يمثػم ممَـّ  ًي أذيمر ذم هذا اعمٌح٨م يمؾَّ ُمّمٜمٗم٤مت اًم

تل مل شمرضمؿ ًمف، وأٟمٌيف قمغم ُم٤م وىمٕمقا ومٞمف ُمـ أظمٓم٤مء، وأذيمر أيْم٤ًم سمٕمض اعمّمٜمٗم٤مت اًم

رم اًمدراؾم٤مت عمّمٜمٗم٤مشمف ذم ٟمٔمري ُم٤م ىم٤مم سمف حم٘م٘م٤م وْ يذيمره٤م أطمد ممـ شمرضمؿ ًمف، وأَ 

 .ذًمؽاًمٓمٞمقري٤مت )ـمٌٕم٦م أوقاء اًمًٚمػ(، وم٘مد ذيمرا مجٚم٦م واومرة ُمـ 

 :ؾؿـ ادطبقع

 يمت٤مب ُمٕمجؿ اًمًٗمر، ذم جمٚمد.

 واًمٓمٞمقري٤مت، ذم أرسمٕم٦م جمٚمدات )ـمٌٕم٦م أوقاء اًمًٚمػ(.

 ُمـ أهؾ واؾمط.وؾم١مآشمف خلٛمٞمس احلقزي قمـ مج٤مقم٦م 

 واًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمُج٤مز واعمُجٞمز.

 واعمٜمت٘مك ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م اًمٌٖمدادي٦م.

 وهمػمه٤م.

 :ومـ ـتبف افتلٓ  تزال خمطقضة

 ذط اًم٘مراءة قمغم اًمِمٞمقخ.

ٚمٗمل قمغم أِّب قمٌد اهلل اًمٓمؼمي سمٛمٙم٦م. ًي  أطم٤مدي٨م وطمٙم٤مي٤مت اٟمتخ٤مب اًم

 طمديثف قمـ إهبريلم.

 ٤مب اًمرازي.اًمًداؾمٞم٤مت اعمخرضم٦م ُمـ ؾمامقم٤مت اسمـ احلٓم

 وهمػمه٤م.

ُم٧م ـ جمٛمققم٦م ُمـ يمتٌف اعمٓمٌققم٦م واعمخٓمقـم٦م  وىمد ذيمر حم٘م٘م٤م اًمٓمٞمقري٤مت ـ يمام ىمدَّ

ُمٝمؿ سم٤مًمؽممج٦م.  واعمٗم٘مقدة، وٟمٌَّٝم٤م قمغم أظمٓم٤مء وىمع ومٞمٝم٤م ُمـ شم٘مدَّ
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 وؿد وؿعا أيضاً دم أخطاء، مـفا:

ٚمٗمل( ضمزءًا ًمٚم24ذيمرا سمرىمؿ: )ـ  1 ، (( ضمزء ومٞمف صمالصم٦م أطم٤مدي٨م ُمًٚمًٚم٦م ))سمٕمٜمقان:  ًي

ـ رواي٦م اعمرشم٣م سمـ أِّب اجلقد طم٤مشمؿ اًمِم٤مومٕمل ) ))وىم٤مٓ:  هـ(، 634وهذه إطم٤مدي٨م ُم

ٚمٗمل  ًي ((قمـ أصح٤مسمف، قمـ اًم
(1)

. 

ٚمٗملىمٚم٧م: اجلزء ًمٞمس ًمٚم  ، وًمٞمس ًمف ذم هذا اجلزء إَّٓ احلدي٨م إول، وىمقهلام: ًي

ٚمٗمل  فُمـ رواي٦م اعمرشم٣م قمـ أصح٤مسم )) ًي قد شمٚمٛمٞمذ ظمٓم٠م، وم٤معمرشم٣م سمـ أِّب اجل ((قمـ اًم

ٚمٗملًمٚم ٚمٗمل، ًي ًي ، وهق يروي إطم٤مدي٨م اًمثالصم٦م قمـ ؿمٞمقظمف، احلدي٨م إول قمـ اًم

واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م رواي٦م اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ميض أِّب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد 

سمـ ُمٜمّمقر سمـ اًمٗمْمؾ احلٍمي، قمـ ؿمٞمقظمف، واعمرشم٣م يروي إطم٤مدي٨م اًمثالصم٦م ا

ًي   ٚمٗمل.قمٜمٝمام، وم٤مجلزء ًمٚمٛمرشم٣م ٓ ًمٚم

ي٨م ُمًٚمًٚم٦م، احلدي٨م إول ُمـ رواي٦م ضمزء ومٞمف صمالصم٦م أطم٤مد ))يم٤مًمت٤مزم:  واًمٕمٜمقان ومٞمف

اًمِمٞمخ احل٤مومظ سم٘مٞم٦م اًمًٚمػ أِّب ـم٤مهر أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ 

ٚمٗمل إصٌٝم٤مين، واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م رواي٦م اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ميض أِّب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ  ًي اًم

ـ حمٛمد سم ـ سم ـ ؿمٞمقظمف، رواي٦م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم قمٌد اًمرمح ـ اًمٗمْمؾ احلٍمي، قم ـ ُمٜمّمقر سم

ـ ؾمٚمٛم٦م اًمِم٤مومٕمل، قمٜمٝمام، ؾمامع  ـ اًمِمٞمخ أِّب اجلقد طم٤مشمؿ سم ـ ُمرشم٣م سم احل٤مومظ ريض اًمدي

 . ((قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد احلٜمٌكم قمٜمف 

ٚمٗمل( يمت٤مسم٤ًم ًمٚم26ذيمرا سمرىمؿ: )ـ  2 ٤مدي٨م ُمٜمتخ٦ٌم ُمـ أضمزاء اًمِمٞمخ أطم ))سمٕمٜمقان:  ًي

٤م قم٤ٌمرة قمـ أطم٤مدي٨م وآصم٤مر ((أِّب ُمٜمّمقر اخلقضم٤مين اعمذيمر  ، ووصٗم٤م اًمٜمًخ٦م سم٠مهنَّ

وطمٙم٤مي٤مت ُمٗمٞمدة
(2)

. 

ح٤م اجلزء  ال قمٜمقان اعم١مًمػ يم٤مُمال، وشمّمٗمَّ ام ًمق شم٠مُمَّ ىمٚم٧م: اجلزء يمام ذيمرا، إَّٓ أهنَّ

                                                 

 (.1/116اًمٓمٞمقري٤مت )( 1)

 (.1/117اًمٓمٞمقري٤مت )( 2)
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 افدراشة شؿ
خ٦ٌم ُمـ أضمزاء اًمِمٞمخ أِّب اجلزء ومٞمف أطم٤مدي٨م ُمٜمت ))ًمقضمداه أيمثر مم٤م ذيمرا، ومٝمق سمٕمٜمقان: 

ـ ٟمٍم اخلقضم٤مين اعمذيمر، ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٗم٦م إصٌٝم٤مين، ٟمٗمٕمف اهلل  ُمٜمّمقر أمحد سم

وؾقف مـ حديث اًمٙمريؿ سمف، رواي٦م أِّب اًمٗمْمؾ ضمٕمٗمر سمـ أِّب احلًـ اهلٛمداين قمٜمف، 

صتاذجردي   .((افـفاوكدي أيب افػرج وأيب ضاهر، ومـ حديث ٕا

إمم هٜم٤م قمـ أِّب ُمٜمّمقر  ))هذا اعمجٛمقع ُم٤م ٟمّمف: /أ( ُمـ 135ىمٚم٧م: وذم اًمقرىم٦م )

ٚمٗمل، صمؿ يٌدأ طمدي٨م أِّب ـم٤مهر اًمٜمٝم٤موٟمدي وهق ؿمٞمخ ًمٚم((اخلقضم٤مين  ، وهذا اجلزء همػم ًي

( وهق جمٚمس أُماله اًم٘م٤ميض أسمق ـم٤مهر اًمٜمٝم٤موٟمدي ذم 29اًمذي ذيمراه اعمح٘م٘م٤من سمرىمؿ: )

ٚمٗمل، وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م مخس ُم٤مئ٦م، ٕنَّ ا ًي ًمذي هٜم٤م يم٤من ؾمٜم٦م صمالث ضم٤مُمع اًمٌٍمة سم٤مٟمت٘م٤مء اًم

 ومخس ُم٤مئ٦م يمام ذم أول طمدي٨م ُمٜمف.

ٚمٗمل ذم 137صمؿ ذم اًمقرىم٦م ) ًي /أ( يٜمتٝمل طمدي٨م أِّب ـم٤مهر اًمٜمٝم٤موٟمدي، وينمع اًم

ـ إسمراهٞمؿ اًمٜمٝم٤موٟمدي ، وهق ذم ورىم٦م واطمدة، وسمٕمده  ـ حمٛمد سم طمدي٨م أِّب اًمٗمرج أمحد سم

ٚمٗمل قمـ طمدي٨م أِّب اًمٕم٤ٌمس إؿمت٤مذضمردي، وهق آظمر اجلزء، وسمٕمده ومقائد ذيم ًي ره٤م اًم

 ؿمٞمخف أِّب ُمٜمّمقر اخلقضم٤مين.

ٚمٗملًمٚم اٟمتخ٤مسم٤متوم٤معمجٛمقع ومٞمف قمدة   ، ٓ طمدي٨م اخلقضم٤مين وم٘مط.ًي

ٚمٗمل قمـ أِّب ضمٕمٗمر  ))( يمت٤مب 28ذيمرا سمرىمؿ: )ـ  3 ًي أطم٤مدي٨م وطمٙم٤مي٤مت اٟمتخٌٝم٤م اًم

ـ  ))، وذيمرا هل٤م ٟمًختلم، ووصٗم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٘مقهلام: ((اًمناج  ـ  88ورىم٦م ) 29... شمتٙمقن ُم

117 )))
(1)

. 

ـ اًمٙمت٤مب، وًمٞمس قمدد أوراىمف يمام ىم٤مٓ؛ ٕنَّ  ىمٚم٧م: هذه اًمٜمًخ٦م هل اجلزء إول ُم

ٚمٗمل، وومٞمف: 117ذم آظمر اجلزء )ص  ًي ف يمت٤مب آظمر همػم يمت٤مب اًم آظمر اجلزء  ))( سمٞم٤من أٟمَّ

 سمـ اًمٗم٤مزم وهمػمه، اٟمت٘م٤مء  قمٛمروهق ضمزء ُمـ طمدي٨م أِّب احلًلم أمحد سمـ حمٛمد سمـ أِّب 

 .((...  ~أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اجل٤مرودي أِّب اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ 
                                                 

 (.118، 1/117اًمٓمٞمقري٤مت )( 1)
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 افدراشة شؿ
ٚمٗمل وم٘مد ـمرأ قمٚمٞمف ٟم٘مص، وًمٞمس ومٞمف آظمره، واًمذي يقهؿ أنَّ اًمٙمت٤مب  ًي ٤م يمت٤مب اًم وأُمَّ

ٚمٗمل يٜمتٝمل قمٜمد  ًي واطمد شمقطمد ظمط اًمٜم٤مؾمخ، ومٝمام ُمٙمتقسم٤من سمخط واطمد، وًمٕمٚمف يمت٤مب اًم

 ف ٟم٘مص.( ُمـ اعمخٓمقط واهلل أقمٚمؿ، ومٞمٙمقن اجلزء إول ُمـ اًمٙمت٤مب ومٞم106)ص 

ٚمٗمل ُمـ ومقائد ُمٕمٛمر سمـ أمحد سمـ 31ذيمرا سمرىمؿ: )ـ  4 ًي ( يمت٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان: ) اٟمت٘م٤مء اًم

 زي٤مد(، وذيمرا وضمقده سمٔم٤مهري٦م دُمِمؼ، وقمٜمٝم٤م صقرة ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

ام ٟم٘مالَ اعمٕمٚمقُم٤مت طمقل اًمٙمت٤مب ُمـ ُم٘مدُم٦م ؾمٕمقد اجلرسمققمل ذم ىمٚم٧م:  ئمٝمر أهنَّ

واعمجٛمقع اعمِم٤مر إًمٞمف طمقى أضمزاء يمثػمة سمرواي٦م ًمٙمت٤مب اعمٝمرواٟمٞم٤مت، حت٘مٞم٘مف ودارؾمتف 

ٚمٗمل مل يذيمره٤م اًم٤ٌمطمث٤من، وىمد ضم٤مء ذم ًي : )اجلزء ومٞمف ومقائد أِّب قمٌد اهلل أول اعمجٛمقع اًم

ـ احلًلم اعمٚمٜمجل  ـ حمٛمد سم ـ طمٞم٤من أِّب اًمِمٞمخ، رواي٦م أِّب قمٌد اهلل أمحد سم ـ ضمٕمٗمر سم حمٛمد سم

ـ احلًلم احل٤ٌم ـ حمٛمد سم ل. رواي٦م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم احل٤مومظ ؿمٞمخ قمٜمف، وقمٜمف أسمق ؾمٕمٞمد أمحد سم

ٚمٗمل  ًي ـ أمحد اًم ـ حمٛمد سم اإلؾمالم ومخر إئٛم٦م مج٤مل احلٗم٤مظ سم٘مٞم٦م اًمًٚمػ أِّب ـم٤مهر أمحد سم

 .((. وومٞمف ومقائد يمثػمة همػم ذًمؽ ... إصٌٝم٤مين قمٜمف 

ىمٚم٧م: وسمٕمد ومقائد أِّب اًمِمٞمخ ومقائد أِّب ُمٜمّمقر ُمٕمٛمر سمـ أمحد سمـ زي٤مد، وسمٕمده 

اًمذي  سمـ إؾمح٤مق اًمناج، وهٜم٤م يٓمرأ ٟم٘مص ذم اعمجٛمقع أطم٤مدي٨م أِّب اًمٕم٤ٌمس حمٛمد

ف  أؿم٤مرا إمم رىمٛمف سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وسم٤مًمرضمقع إمم صقرة ومٞمٚمٛمٞم٦م ُمـ اعمجٛمقع يتٌلمَّ أٟمَّ

ٚمٗمل، وهق سمخط واطمد،  ًي ـ رواي٦م اًم ـ أطم٤مدي٨م ؿمٞمقخ قمدة ُم ٓ ٟم٘مص ومٞمف، يتْمٛمَّ يم٤مُمؾ 

 وومٞمف ُمـ إضمزاء ُم٤م يكم:

 قمٌد اًمقاطمد اعمٍمي.ـ إُمالء أِّب ُمٓمٞمع حمٛمد سمـ 

 ـ طمدي٨م ًم٘مٞمط سمـ قم٤مُمر.

 ـ جمٚمس ُمـ جم٤مًمس اًم٘م٤ميض أِّب سمٙمر اًمٞمزدي، وهل مجٞمٕم٤ًم ُمـ رواي٦م اًمًٚمٗمل.

 ـ احل٨م قمغم شمٕمٚمؿ اًمٜمحق، ِّٕب ـم٤مهر سمـ أِّب أمحد اًمٜمحقي.

 ـ ومقائد أِّب اًمِمٞمخ اسمـ طمٞم٤من.
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 افدراشة شؿ
 أطم٤مدي٨م ُمًتخرضم٦م ُمـ ومقائد أِّب ُمٜمّمقر ُمٕمٛمر سمـ أمحد سمـ زي٤مد.ـ 

 ٨م أِّب اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمناج.ـ ُمـ أطم٤مدي

 ـ ُمـ أطم٤مدي٨م ُيٞمك سمـ ُمٜمده.

 ُمـ إُمالء اًمِمٞمخ أِّب سمٙمر أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمذيمقاين.ـ 

  احلًلم حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر اًمٌزاز.ِّبـ ُمـ ومقائد أ

 ـ ُمـ أطم٤مدي٨م اًمِمٞمخ أِّب اًمٕم٤ٌمس اسمـ سمنمويف.

 ـ ُمـ أطم٤مدي٨م أِّب اًم٘م٤مؾمؿ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اعمٜم٤مديكم.

ومقائد اإلُم٤مم أِّب سمٙمر اًمِم٤مرـ ُمـ 
(1)

. 

 ـ أدب اًمٗم٘مػم ٕمحد سمـ قمٓم٤مء.

 ـ ؿمٞمقخ ٓطمؼ سمـ حمٛمد.

 ـ أطم٤مدي٨م ُمٜمتخ٦ٌم ُمـ يمت٤مب إرسمٕملم ِّٕب سمٙمر سمـ أِّب قمكم.

٤م ُمـ مجٕمف  ٚمٗمل، سمؾ اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ئمٝمر أهنَّ ًي ٝم٤م ُمـ رواي٦م اإلُم٤مم اًم وهذه اًمٙمت٥م يمٚمُّ

ٚمٗمل  ،وشمّمٜمٞمٗمف، إَّٓ يمت٤مب شمٕمٚمؿ اًمٜمحق، وأدب اًمٗم٘مػم ًي وذم سمٕمض إضمزاء شمّمحٞمح اًم

ف، ٓ يُٗمّمؾ  ومٙم٤من إومم ذيمُر  ًمٚمًامع سمخٓمي ـ هذه اعمجٛمققم٦م، و ـ شم٠مًمٞمٗمف ومجٕمف ُم ُم٤م يم٤من ُم

 قمٜمٝم٤م رء دون همػمه.

ٚمٗمل( يمت٤مسم٤ًم ًمٚم48ذيمرا سمرىمؿ: )ـ  5 سمٕمٜمقان: )ومقائد أِّب حمٛمد اخلالل(، وأؿم٤مرا إمم  ًي

ٗمقائد ذم اجلزء اًمث٤مين قمنم ُمـ اعمِمٞمخ٦م وهذه اًم ))ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم اًمٔم٤مهري٦م، صمؿ ىم٤مٓ: 

((اًمٌٖمدادي٦م 
(2)

. 

ىمٚم٧م: ومقائد اخلالل هٜم٤م قمٜمقان اسمتدأ سمف اعم١مًمػ اجلزء اًمث٤مين قمنم ُمـ اعمِمٞمخ٦م 

                                                 

ًت٘مالًّ قمـ هذا اعمجٛمقع سمٛمٓمٌٕم٦م اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض.( 1) ٞمف: ـمٌُع يمت٤مب ومقائد أِّب سمٙمر اًمِم٤مر ُم  شمٜم

 (.1/124اًمٓمٞمقري٤مت )( 2)
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 افدراشة شؿ
 اًمٌٖمدادي٦م، وًمٞمس يمت٤مسم٤ًم ُمًت٘مالًّ طمتك ُيذيمر وٛمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف وُيٕمٓمك ًمف رىمؿ ظم٤مص.

ٚمٗمل( يمت٤مسم٤ًم ًمٚم50ذيمرا سمرىمؿ: )ـ  6 (، وقمزي٤م ذًمؽ سم٤مؾمؿ: )أضمزاء أذرسمٞمج٤من ًي

 ًمٚمٛمّمٜمػ ذم يمت٤مسمف ذط اًم٘مراءة قمغم اًمِمٞمقخ.

ٚمٗملىمٚم٧م: اًمذي ئمٝمر زم أنَّ أضمزاء أذرسمٞمج٤من ًمٞمس يمت٤مسم٤ًم ًمٚم  ، وإٟمَّام ذيمر ٟمّمقص٤ًم ذمًي

ـ طمٗمٔمف، وقمز وضمقده٤م قمٜمده ذم أضمزاء شمريمٝم٤م سمٛمديٜم٦م أذرسمٞمج٤من ذم  ايمت٤مسمف ذط اًم٘مراءة ُم

م أٟمَّف يم٤من يقدع يمتٌف وأضمزاء ـ ُمدن ُم٤م وراء اًمٜمٝمر ـمٛمٕم٤ًم رطمٚمتف، وىمد شم٘مدَّ ه ذم قمدة ُمدن ُم

 ذم اًمٕمقد إمم أصٌٝم٤من ومحٚمف ُمٕمف ُمرة أظمرى.

ُم٧م، ومل يذيمر  وذيمر سمٕمد أضمزاء أذرسمٞمج٤من ُمًٛمققم٤مت ذوان، وهل يمام ىمدَّ

 اًم٤ٌمطمث٤من هذه اعمًٛمققم٤مت وٛمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف!!

 صمالصم٦م ضمزء ومٞمف اٟمتخ٤مسمف قمغم أِّب قمكم اًمؼماداين ذم ))( ىم٤مٓ: 73ذيمرا يمت٤مسم٤ًم سمرىمؿ: )ـ  7

أضمزاء، ُمـ ُمروي٤مت احل٤مومظ اسمـ طمجر ... ورواه أيْم٤ًم احل٤مومظ اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم 

ـ جمٚمَّدًا ذم اعمٜم٤مُم٤مت اًمٜمٌقي٦م، ؾمٛمٕمٜم٤م ُمٜمت٘م٤مه قمغم إُملم  ـ يٕمٜمل اًمؼمداين  اًمٜمٌالء وىم٤مل: مجع 

ٚمٗمل، قمٜمف  ًي  .((اًمّمٗم٤مر، قمـ اًم٤ًموي، قمـ اًم

 همػم اعمٜم٤مُم٤مت، سمدًمٞمؾ:زاء اًمثالصم٦م ىمٚم٧م: وهذا ظمٚمط سملم يمت٤مسملم، وم٤مٕضم

ـ أنَّ اعمٜم٤مُم٤مت ذيمره٤م احل٤مومظ ذم ُمقوع آظمر ُمـ اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس واعمجٛمع  1

 اعم١مؾمس، وذيمر أيْم٤ًم هذه إضمزاء اًمثالصم٦م ذم اعمٕمجؿ.

ـ اظمتالف اإلؾمٜم٤مد إمم اًمٙمت٤مسملم، وم٤معمٜم٤مُم٤مت يرويف احل٤مومظ واًمذهٌل ُمـ ـمريؼ  2

ٚمٗمل ًي يقؾمػ سمـ حمٛمقد اًم٤ًموي، قمـ اًم
(1)

. 

اء اًمثالصم٦م يروهي٤م اسمـ طمجر قمـ اسمـ ؾمٙمر، قمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، وإضمز

ٚمٗمل ًي قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهل٤مدي، قمـ اًم
(2)

. 

                                                 

 (.120(، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 2/154اٟمٔمر: اعمجٛمع اعم١مؾمس )( 1)

 (.244، 243اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص ( 2)
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 افدراشة شؿ
وهذا اخلٚمط سملم اًمٙمت٤مسملم وىمع ومٞمف حم٘مؼ اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس

(1)
 ، وشمٌٕمف قمٚمٞمف اًم٤ٌمطمث٤من.

ٚمٗمل ، وؾمٌ٘مٝمام ذم ٟمًٌت((إضمزاء اًمٕمراىمٞم٦م  ))( يمت٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان 77ذيمرا سمرىمؿ: )ـ  7 ًي ف ًمٚم

د. ؿمػم حمٛمد زُم٤من ذم ومٝمرس أؾمامء اًمٙمت٥م
(2)

. 

ـ احلًلم:  صمؿ قمٚم٘م٧م  ))وىمد ورد ذيمره ذم ُمٕمجٛمف، وم٘م٤مل ذم شمرمج٦م أِّب اعمٔمٗمر ؿمٌٞم٥م سم

((قمٜمف سمٕمد ىمٗمقًمٜم٤م ُمـ احلج٤مز سم٤مجل٤مُمٕملم طمٙم٤مي٤مت قمٜمدي ذم إضمزاء اًمٕمراىمٞم٦م 
(3)

. 

ْم٤ًم أن يٙمقن ُمراده ىمٚم٧م: وهذا ُيتٛمؾ أن يٙمقن يمت٤مسم٤ًم ُمًت٘مالًّ، وومٞمف اطمتامل أي

 سم٤مٕضمزاء اًمتل شمريمٝم٤م سم٤مًمٕمراق، واهلل أقمٚمؿ.

ٚمٗمل أؿم٤مر إًمٞمف ذم هذه اعمِمٞمخ٦م، وهق ٟمًخ٦م يمت٥م ومٞمٝم٤م ـ  7 ًي وم٤مهتام ذيمر يمت٤مب ًمٚم

 إضم٤مزات ؿمٞمقظمف ًمف، وذيمر ومٞمٝم٤م أؾمامءهؿ وأٟم٤ًمهبؿ، وقمٚمٞمٝم٤م ظمٓمقـمٝمؿ.

ٟمزيؾ  ىم٤مل ذم ذيمر ؿمٞمخف أِّب احلًـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيقب إصٌٝم٤مين

ـَ أيقب ـ وم٘م٤مل: ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم وأرسمع ُمئ٦م، ))سمٖمداد  ؾم٠مًمٜم٤مه قمـ ُمقًمده ـ يٕمٜمل اسم

ف قمٜمدي ذم  (( كسخة اإلجازاتوأضم٤مز ًمٜم٤م مجٞمع ُم٤م قمٜمده، وظمٓمُّ
(4)

. 

اًمنميػ إضَمؾُّ أسمق يٕمغم محزة سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمزيٜمٌل، أظمؼمٟم٤م  ))وىم٤مل أيْم٤ًم: 

ـ ُمقًمده وم٘م٤مل: ؾمٜم ٦م ؾمٌع وأرسمع ُمئ٦م، ويمت٧ٌم ٟمًٌف ُمـ ًمٗمٔمف ذم سم٘مراءيت قمٚمٞمف وؾم٠مًمتف قم

((كسخة اإلجازة 
(5)

. 

ٚمٗمل ومٚمػماضمع  ًي هذا ُم٤م شمٞمنَّ اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف، وُمـ أراد آؾمتزادة ذم ُمٕمروم٦م يمت٥م اًم

ُم٘مدُم٦م يمت٤مب اًمٓمٞمقري٤مت ًمٚمٛمح٘م٘ملم ضمزاِه٤م اهلل ظمػمًا قمغم ُم٤م سمذٓ ُمـ ضمٝمد جلٛمع 

 ُم١مًمٗم٤مت هذا اإلُم٤مم.

                                                 

 اًمٙمت٤مب طمٞم٨م أطم٤مل ذم ذيمر صمالصم٦م أضمزاء قمغم ُمٜم٤مُم٤مت اًمؼمداين. ( ُمـ601اٟمٔمر: )ص ( 1)

ٗمر )ص  (2)  (.674ُمٕمجؿ اًًم

ٗمر )ص  (3)  (.101ُمٕمجؿ اًًم

 (.232اٟمٔمر: اًمٜمص )( 4)

ٗمر )ص 611اٟمٔمر: اًمٜمص )( 5)  (.331(، واٟمٔمر أيْم٤مً ُمٕمجؿ اًًم
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 املبحح احلادٍ عظس: وفاته افدراشة شؿ

ٝم٤م ًمٚمٕمٚمؿ، ومٌدأ ذم اًمتٚم٘مل ذم سمٚمده أصٌٝم٤من صمؿ هم٤مدره٤م قم٤مش  ٚمٗمل طمٞم٤مشمف يمٚمَّ ًي احل٤مومظ اًم

ـ همػم رضمٕم٦م إمم أٟمح٤مء اًمدٟمٞم٤م، ـم٤مًم٤ًٌم ُمًتٗمٞمدًا، وقم٤معم٤ًم ُمٗمٞمدًا، إمم أن اؾمت٘مر سمف اعم٘م٤مم ذم  ُم

اإلؾمٙمٜمدري٦م، ومٕم٤مش ومٞمٝم٤م أزيد ُمـ ؾمتلم ؾمٜم٦م يٜمنم رواي٤مشمف اًمتل مجٕمٝم٤م، وقمٚمٛمف اًمذي 

ؿ ضم٤مءه ٟمداء رسميف وم٤مؾمتج٤مب ًمف، وذًمؽ ذم ص٤ٌمح يقم اجلٛمٕم٦م ـ وىمٞمؾ ذم أومٜمك قمٛمره ومٞمف، صم

هـ(، ومل يٜم٘مٓمع قمـ اًمتدريس ـمقال طمٞم٤مشمف 576ًمٞمٚمتف ـ اخل٤مُمس ُمـ رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م )

ٝم٤م، سمؾ وذم ًمٞمٚم٦م ُمقشمف  مل يزل ُي٘مرأ قمٚمٞمف احلدي٨م يقم اخلٛمٞمس، وهق يردُّ قمغم اًم٘م٤مرئ  ~يمٚمي

 ُمـ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م، ىم٤مل قمٚمؿ اًمديـ اًمًخ٤موي:  اًمٚمَّحـ اخلٗمل، وىمد سمٚمغ قمٛمره أزيد

ٚمٗمل ُيٜمِمد ًمٜمٗمًف ُم٤م ىم٤مًمف ىمدياًم: )) ًي  ؾمٛمٕم٧م يقُم٤ًم أسم٤م ـم٤مهر اًم

 أٟم٤م ُمـ أهؾ احلديـ         ـ٨ِم وهؿ ظمٞمـُر ومئف

 ضُمزت شمًـٕملم وأر       ضمق أن أضمقزنَّ اعم٤مئف.

ف ىمد ضم٤مز اعم٤مئ٦م، وذًمؽ ذم ؼ اهلل رضم٤مَءك، ومٕمٚمٛم٧ُم أٟمَّ  اصمٜمتلم ىم٤مل: وم٘مٞمؾ ًمف: ىمد طم٘مَّ

((وؾمٌٕملم ومخس ُم٤مئ٦م 
(1)

. 

ـ قمقف اعم٤مًمٙمل وم٘مٞمف اإلؾمٙمٜمدري٦م سمٕمد فمٝمر اجلٛمٕم٦م  وصغمَّ قمٚمٞمف ص٤مطمٌف أسمق ـم٤مهر سم

ـ ذم ُم٘مؼمة وقمٚم٦م،  ـ اًمٕم٤مص، وُدوم ـ قمٛمرو سم رمح٦م واؾمٕم٦م، وأدظمٚمف  ~سمج٤مُمع قمٌد اهلل سم

ومًٞمح ضمٜم٤مشمف، وطمنمه ُمع اًمٜمٌٞملم واًمّمديؼ واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم، وطمًـ أوًمئؽ 

 رومٞم٘م٤ًم.

 

* * * 

                                                 

ػم )( 1)  (.78، واٟمٔمر: ضمزء ومٞمف أهؾ اعم٤مئ٦م ًمٚمذٌهل )ص (21/7اًًم
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 سؿ افدراشةؿ

   افدراشة شؿ
 دراشة افؽتاب

 مباحث. شبعةوؾقف 

ول: ظؾؿ ادشقخات باختصار، ادمفػات ؾقف، وؾقائده، ومـزفة افؽتاب بقـفا.  ادبحث ٕا

 وؾقف ثالثة مطافب:

ول: تعريػ ادشقخة.  ادطؾب ٕا

 ادطؾب افثاين: بعض ادمفػات ؾقف.

 ادطؾب افثافث: ؾقائده.

 اب، وكسبتف إػ ممفِّػف.ادبحث افثاين:  إثبات اشؿ افؽت

 ادبحث افثافث: مـفجف دم افؼسؿ ادحؼؼ.

 .ظذ أحرف ادعجؿافقارد ذـرهؿ دم ادشقخة ادبحث افرابع: صققخف 

 :وؾقف مطؾبان

ول: صققخف ادذـقرون دم ادشقخة افبغدادية )افؼسؿ ادحؼؼ( مع ذـر  ادطؾب ٕا

ؾػل.ء مـ أحقاهلؿ وـالم افعؾامء ؾقفؿ، وافـصقص افتر  ل رواها ظـفؿ افسِّ

جزاء. شامء صققخف ادذـقريـ دم بؼقة ٕا  ادطؾب افثاين: رسدٕ 

 : مقارده دم افؼسؿ ادحؼؼ.اخلامسادبحث 

ـ اجلغراؾقة دديـة بغداد، افتل شؿع ؾقفا  ماـ ؾػلادبحث افسادس: ٕا ـ خالل  افسِّ م

 افؼسؿ ادحؼؼ مـ افؽتاب.

 ادعتؿدة دم افتحؼقؼ. افسابع: وصػ افـسخ اخلطقَّةادبحث 
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ه، وفىائده، املبحح األول: عله املظًخات باختصاز، املؤلفات فً افدراشة شؿ
 ومنزلُ الكتاب بًنها

أِهٞم٦م ذم ُمٕمروم٦م طمدي٨م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم؛ إذ هؿ اًمقصٚم٦م ذو قمٚمٌؿ إنَّ قمٚمؿ اعمِمٞمخ٤مت 

ث وسملم ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم،  ـي اجلرح واًمتٕمديؾ، ُيدرك ُمـ ظمالًمف سملم اعمحدي وهق ضمزء ُمـ وم

صملم، ُمـ طمٞم٨م وٓدشمف ٗملم، وحمدي قخ ُمّمٜميػ ُمـ اعمّمٜميؿمٞم وقمداًمتف، ث ُمـ اعمحدي

ـ ؾمػمشمف،  ومٞمف طمٗمظ ًمذيمر رضم٤مل هذه إُم٦م اًمتل وأظم٤ٌمره وُمآصمره، وووم٤مشمف وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُم

 دُ ٚمُ هلؿ طمٞم٨م َُي  هل أطمًـ إُمؿ، واًمذايمر هلؿ ُمـ أىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمٝمؿ، وومٞمف ذٌف 

 يم٤من أسمق قمكم احلًـ سمـ أمحد اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٜم٤م  هؿ ضمٞمالً سمٕمد ضمٞمؾ، هلذا وهمػمهذيمُر 

ـ قمدم ذيمر اخلٓمٞم٥م ًمف ذم شم٤مرُيف، وًمق 471)ت  اًمٙمذاسملمُمع هـ( يتحنَّ ُم
(1)

وإومراد  ؛

ث ًمؽماضمؿ ؿمٞمقظمف ذم ُمّمٜمَّػ ُمًت٘مؾ ومٞمف ردٌّ جلٛمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمذي ورصمف ُمٜمٝمؿ، وومٞمف  اعمحدي

 اًمٕمٚمؿ وًم٘م٤مء اًمِمٞمقخ. تف ذم ـمٚم٥مٜمزًمتف وقمٚمق ِهَّ سمٞم٤من عم

ـ أظمذوا قمٜمف ُمـ ُمَ   أؾمامءَ ٗم٤مت شمٌلمي وىمد درج اًمٕمٚمامء ىمديامً وطمديث٤ًم ذم شمّمٜمٞمػ ُمّمٜمَّ 

ٗم٧م ذم ذًمؽ ُم١مًمٗم٤مت وم٠مًمي ، وشمذيمر ُمروي٤مهتؿاًمرضم٤مل، وشمٌلم أطمقاهلؿ وُمآصمرهؿ وُمٜم٤مىمٌٝمؿ، 

٤م مل إ، وىمد ىم٤مُم٧م دراؾم٤مت طمديث٦م ًمٌٞم٤من هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٚمقم، شمٗمقق احلٍم َّٓ أهنَّ

؛ وذًمؽ ًمٙمثرهت٤م وشمٕمذر مجٕمٝم٤م، سمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ٤مت دراؾم٦ماعمِمٞمخ شمًتقف مجٞمع يمت٥م

ـ دراؾم٦م وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م وأووم٤مه٤م ًمٚمٛمقوقع ُمـ طمٞم٨م اًمت٠مصٞمؾ  ٓ يقضمد، وأطمً ُمٗم٘مقد 

ـ قمٌد اعمِمٞمخ٤مت وُمٕم٤مضمؿ اًمِمٞمقخ، واًمتٛمثٞمؾ ًمٕمٚمؿ  اًمدراؾم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمديمتقر ُمقومؼ سم

ثبات ومعاجؿاهلل سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر، واًمتل سمٕمٜمقان:  وؾـ  خ وادشقخات،افشقق ظؾؿ ٕا

اجؿسـتابة اف
(2)

وُمٜم٤مه٩م اًمت٠مًمٞمػ ومٞمف  ػ ومٞمفوُم٤م أًمي  دراؾمتل هلذا اًمٕمٚمؿ وقمٚمٞمف شمٙمقن ،

                                                 

ػم )( 1)  (.18/381اًًم

هـ(، ذم 1421وـمٌٕم٧م سمٛمريمز سمحقث اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، قم٤مم )( 2)

 ( صٗمح٦م.294)
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 افدراشة شؿ
 خمتٍمة، سمح٥ًم ُم٤م شم٘متْمٞمف احل٤مضم٦م.

 وم٠مىمقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

ول:  تعريػ ادشقخة. ادطؾب ٕا

، وفمٝمر قمٚمٞمف ًمٚممجع اؾمؿ  اعمِمٞمخ٦م ًمٖم٦م: ُـّ ِمٞمخ، واًمِمٞمخ اًمذي اؾمت٤ٌمٟم٧م ومٞمف اًمً

ـ مخًلم إمم آظمره، وىمٞمؾ: هق ُمـ إطمدى ومخًلم إمم آظمر اًمِمٞم٥م،  وىمٞمؾ: هق ؿمٞمخ ُم

ـ اخلٛمًلم إمم اًم وؿِمٞمَخ٦م ؿُمٞمقخ ثامٟملم، واجلٛمع: أؿمٞم٤َمخ وؿمٞمخ٤من وقمٛمره، وىمٞمؾ: هق ُم

، وشمّمٖمػمه٤م ؿُمٞمَٞمخ، َُمَِم٤ميِخوؿِمٞمََخ٦م وَُمِْمٞمََخ٦م وُِمِْمٞمََخ٦م وَُمِِمٞمَخ٦م وَُمِْمٞمُقظَم٤مء و

وؿِمٞمَٞمْخ
(1)

 وإؾمت٤مذ؛ ًمٕمٔمٛمتف ويمؼمه ذم اًمٜمٗمقس.، وُيٓمٚمؼ قمغم اعمٕمٚميؿ 

: اعم١مًمٗم٤مت اًمتل يذيمر ومٞمٝم٤م اعمّمٜميػ أؾمامء ؿمٞمقظمف أو سمٕمْمٝمؿ ُمع هد واصٓمالطم٤ًم: 

 ٟمامذج ُمـ ُمروي٤مشمف قمٜمٝمؿ واًمٙمت٥م اًمتل ؾمٛمٕمٝم٤م ُمٜمٝمؿ.

اًمتل ُيٛمع اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م ؿمٞمقظمفشُمٓمٚمؼ قمغم اًمٙمراريس وىمٞمؾ: 
(2)

. 

وهل اًمتل شمِمتٛمؾ قمغم ذيمر يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت،  ))وىم٤مل حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمت٤مين: 

((و أضم٤مزوه وإن مل يٚم٘مٝمؿ ظمذ قمٜمٝمؿ، أاًمذيـ ًم٘مٞمٝمؿ اعم١مًمػ وأ اًمِمٞمقخ
(3)

. 

 ويمت٥م اعمِمٞمخ٤مت هل٤م قمالىم٦م وـمٞمدة سمٙمت٥م إصم٤ٌمت واًمٗمٝم٤مرس واًمؼماُم٩م، واعمٕم٤مضمؿ.

 ٥م قمغم طمروف اعمٕمجؿ.قمغم اعمِمٞمخ٦م ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ؛ إذا ُرشمي  وم٘مد ُيٓمٚمؼ

ٟم٤مُم٩م، صمؿ ص٤مروا ي٘مقًمقن ذم اًم٘مرون إظمػمة وأهؾ إٟمدًمس ُيٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م اًمؼم

اًمٗمٝمرؾم٦م، وأهؾ اًمنمق اًمث٧ٌَم
(4)

. 

                                                 

 (. 329(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ) ص  1/272اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )( اٟمٔمر: 1)

 (.1/68ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس )( اٟمٔمر: 2)

ًتٓمروم٦م )ص ( 3)  (.105اًمرؾم٤مًم٦م اعم

 (.1/67اٟمٔمر: ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس )( 4)
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 .ادطؾب افثاين: بعض ادمفػات ؾقف

اًمت٠مًمٞمػ ذم اعمِمٞمخ٤مت وُمٕم٤مضمؿ اًمِمٞمقخ سمدأ ُمـ وىم٧م ُمٌٙمر، وم٠مًمٗم٧م ومٞمف اعم١مًمٗم٤مت 

اًمٙمثػمة، ومل شمٜم٘مٓمع إمم وىمتٜم٤م احل٤مرض؛ ًمذا ومٛمـ اًمّمٕم٥م، سمؾ اعمح٤مل اؾمتٞمٗم٤مؤه٤م 

ُمٜمٝم٤م ُمِمٞمخ٤مت ي٘مقل اإلُم٤مم اًمّمٗمدي وىمد قمدَّ سمٕمض يمت٥م احلدي٨م، و، واؾمت٘مّم٤مؤه٤م

، وٓ ي٘مٍمه قمد، وٓ يًت٘مّمٞمف وٌط، وٓ ... وم٢مهنَّ  ))احلٗم٤مظ:  ٤م رء ٓ ُيٍُمه طمدٌّ

٤م يم٤مصمرت إُمقاج أومقاضم٤ًم، ويم٤مسمرت إدراج اٟمدراضم٤ًم  ((يًتدٟمٞمف رسمط؛ ٕهنَّ
(1)

، وىم٤مل 

ٓ أؾمتٌٕمد زي٤مدهتؿ قمغم إًم ))اًمًخ٤موي:  ٝمؿ ػ، ومل أر ذم اؾمتٞمٗم٤مئٝمؿ وم٤مئدة، ؾمٞمام وضمٚمُّ و

((مل يؽمضمؿ اًمِمٞمقخ ... 
(2)

. 

ـ سمذل ضمٝمدًا ذم ذيمر شمٚمؽ اعمّمٜمٗم٤مت واؾمتٞمٕم٤مب اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م د. يقؾمػ  ىمٚم٧م: ومِمَّ

اعمرقمِمكم ذم يمت٤مب: ُمٕمجؿ اعمٕم٤مضمؿ واعمِمٞمخ٤مت واًمٗمٝم٤مرس واًمؼماُم٩م وإصم٤ٌمت
(3)

. 

 خ٤مت:وُمـ اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمِمٞمقخ أو اعمِمٞم

 هـ(.163ُمِمٞمخ٦م اسمـ ـمٝمامن ) ـ 1

 .هـ(277) يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمًقيُمِمٞمخ٦م  ـ 2

 هـ(.307ؿمٞمقخ أِّب يٕمغم اعمقصكم ) ُمٕمجؿ ـ 3

 هـ(.340اعمٕمجؿ ٓسمـ إقمراِّب ) ـ 4

 هـ(.360اعمٕمجؿ إوؾمط واًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼماين ) ـ 5

 هـ(.371اعمٕمجؿ ذم أؾم٤مُمل ؿمٞمقخ أِّب سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم ) ـ 6

 .هـ(381اعمٕمجؿ ِّٕب سمٙمر اسمـ اعم٘مرئ ) ـ 7

ـ مجٞمع اًمّمٞمداوي ) ـ 8 ـ أمحد سم  هـ(.402ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ، ِّٕب احلًلم حمٛمد سم

 حمٛمد سمـ أطم٤مدي٨م اًمِمٞمقخ اًمث٘م٤مت، أو اعمِمٞمخ٦م اًمٙمؼمى، ِّٕب سمٙمر  ـ 9

                                                 

 (.1/61اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت )( 1)

 (.237اإلقمالن سم٤مًمتقسمٞمخ )ص ( 2)

٦م اًمرؿمد، اًمري٤مض.1423ـمٌُع ؾمٜم٦م )( 3)  هـ( سمٛمٙمٌت
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 هـ(.535قمٌد اًم٤ٌمىمل إٟمّم٤مري )

 هـ(.562اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ أِّب ؾمٕمد اًمًٛمٕم٤مين ) ـ 10

ٚمٗمليمت٥م ـ    10 ًي ًٗمر، واًمقضمٞمز ذم ذيمر ، وُمٜمٝم٤م اعمِمٞمخ٦م إصٌٝم٤مٟمٞم٦م، وُمٕمجؿ اًماًم

 اعمج٤مز واعمجٞمز.

ا، واعمذيمقرة آٟمٗم٤ًم يمٚمُّ  ـ اعمّمٜمٗم٤مت، وهل يمثػمة ضمدًّ ٝم٤م ُمٓمٌققم٦م إَّٓ يمت٤مب وهمػم ذًمؽ ُم

 اًمٗمًقي، واعمِمٞمخ٦م إصٌٝم٤مٟمٞم٦م.

 ؾقائد ـتب ادشقخات.: ادطؾب افثافث

ع ومقائد يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت وُمٕم٤مضمؿ اًمِمٞمقخ طم٥ًم شمٜمقع أؾم٤مًمٞم اًمت٠مًمٞمػ  ٥مشمتٜمقَّ

ـ ُيٛمع أؾمامء ؿمٞمقظمف ويذيمر ُمروي٤مشمف قمٜمٝمؿ أو ٟمامذج ُمٜمٝم٤م ُمـ وأؾم٤ٌمسمف، ومٛم ـ اعمّمٜمٗملم ُم

ع ذم ذيمر شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مس، همػم سمٞم٤من ًمٙمثػم ُمـ قمٜم٤مس اًمؽممج٦م اًمٙمثػمة، وُمٜمٝمؿ ُمـ  يتقؾمَّ

ـ سمٞم٤من اؾمٛمف وٟمًٌف ويمٜمٞمتف وؾمٜم٦م  ومٞمذيمر يمؾَّ  وٓدشمف وووم٤مشمف وؿمٞمقظمف ُم٤م يتٕمٚمَّؼ سمِمٞمخف ُم

 وهمػم ذًمؽ. ـ طمٞم٨م اجلرح واًمتٕمديؾ،ف وُمرشمٌتف ُمل ؾمٛمٕمٝم٤م ُمٜمواًمٙمت٥م اًمت

وم٤مًمٗمقائد اًمتل شمًتخرج ُمـ يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت شمتقىمَّػ قمغم ُمٜمٝم٩م اعمّمٜمػ ذم مجع 

 :ومٞمام يكمؿمٞمقظمف، ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص شمٚمؽ اًمٗمقائد 

ـ سم٘م٤مء ؾمٚمًٚم٦م اإلؾمٜم٤مد، وم٤معمّمٜمػ اًمذي يذيمر ُمِم٤مُيف ذم يمت٤مب ُمٕملمَّ ويقرد  1

ـ ذًمؽ اًمِمٞمخ سم٢مؾمٜم٤مده إمم اًمٜمَّ أو إمم أصح٤مسمف أو ُمـ دوهنؿ  ٌِلي إطم٤مدي٨م وأصم٤مر قم

 يٙمقن ىمد طمٗمظ ًمٜم٤م ؾمٚمًٚم٦م اإلؾمٜم٤مد، وهل ُمـ ُمٞمزات هذه إُم٦م.

ضمؿ شُمٕمتؼم ُمـ ُمّم٤مدر يمت٥م اًمرضم٤مل سم٠مٟمقاقمٝم٤م، ُمـ ـ أنَّ يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت واعمٕم٤م 2

أٟم٤ًمب وُم١مشمٚمػ وخمتٚمػ ويمٜمك وأًم٘م٤مب وضمرح وشمٕمديؾ وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٗمٜمقن 

ـ قمٚمؿ اًمرضم٤مل، ـ همػمه، وأدرى سم٠مطمقاهلؿ  وذًمؽ أنَّ  اعمتِمٕم٦ٌم قم اعمّمٜميػ أقمٚمؿ سمِمٞمقظمف ُم

وأصح٤مب وهمػمه٤م،  ٚم٘مٞم٦م وظُمٚم٘مٞم٦مصٗم٤مت ظَم يمؾي ُم٤م يتٕمٚمَّؼ سم٤مًمِمٞمخ ُمـ ووأؾمامئٝمؿ 

ُم٤م يتٕمٚمؼ سمِمٞمقظمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م إؾمامء واًمٙمٜمك  يمؾي يٕمتٜمقن سمٌٞم٤من  اعمِمٞمخ٤مت يمثػمًا ُم٤م

ؽ، ظم٤مص٦م اًمٙمت٥م قوم٤مة، واجلرح واًمتٕمديؾ، وهمػم ذًموإٟم٤ًمب وإًم٘م٤مب، واًمقٓدة واًم
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 اًمتل ُووٕم٧م عمٕمروم٦م ؾمػم اًمِمٞمقخ وأطمقاهلؿ.

ٚمٗمل ُمـ هذه اًمٗمقائد ذم ُمٌح٨م ُمٜمٝمجف ذم شمّمٜمٞمػ  ًي وىمد سمٞمَّٜم٧م ُم٤م ذم يمت٤مب اًم

 اًمٙمت٤مب.

إنَّ يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت شُمٕمدُّ أيْم٤ًم وصم٤مئؼ ه٤مُم٦م عمٕمروم٦م يمثػمًا ُمـ إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سمٖمػم ـ  3

ـ اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، احلدي٨م وقمٚمقُمف، ومٝمل وصم٤مئؼ قمٚمٛمٞم٦م عمج٤مٓت يمثػم ة ُم

ـ اعمّمٜمٗملم ذم  وىمٕم٧م ذم زُمـ ؿمٞمقظمٝمؿ، ٕم٤مضمؿ يِمػمون إمم إطمداث اًمتل اعمومٙمثػم ُم

٦م إن يم٤من اًمِمٞمخ شمقذم ذم شمٚمؽ إطمداث، وهذه وصم٤مئؼ شم٤مرُيٞم٦م ه٤مُم٦م، ىمد ٓ ُيده٤م  ظم٤مصَّ

٤م اًم٘م٤مرئ ذم ُمٔم٤مهني
(1)

. 

ٚم ًي طمٞم٨م اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ومٞمٝم٤م، ٗمل ُمٕمٚمقُم٤مت يمثػمة طمقل سمٖمداد، ُمـ وذم ُمِمٞمخ٦م اًم

ـ واًمدور واعم٤ًمضمد واًمٓمرق واًمِمقارع وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤ممل  ٚمٗمل إُم٤ميم ًي وم٘مد ذيمر اًم

اًمتل ؾمٛمع ومٞمٝم٤م ُمـ ؿمٞمقظمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، يٌلمي ُمقىمٕمٝم٤م ذم ُمديٜم٦م دار اًمًالم، وىمد اٟمٗمرد 

ـ أًمػ ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمٌٚمدان ومٞمام وىمٗم٧م قم ـ ؾم٤مئر ُم  ٚمٞمف.سمذيمر سمٕمض شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ واعمٕم٤ممل قم

يمقرة ذم ٤ممل اجلٖمراومٞم٦م عمديٜم٦م سمٖمداد اعمذواعمٕم٤ممل ذم ُمٌح٨م اعمٕموىمد ذيمرت شمٚمؽ اعمقاىمع 

 اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م.

 ومٝمذه وصم٤مئؼ شم٤مرُيٞم٦م وضمٖمراومٞم٦م متت٤مز هب٤م يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت قمـ ؾم٤مئر يمت٥م احلدي٨م.

در ُمـ ُمّم٤مدر ٛمٞم٦م دىمٞم٘م٦م ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ومٝمل ُمّمشُمٕمدُّ يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت وصم٤مئؼ قمٚمـ  4

اًمًٜم٦م  ُمروي٤مت، وُمّمدر وصمٞمؼ عمٕمروم٦م ـمرق احلدي٨م، وشُمٕمتؼم أيْم٤ًم ُمّمدرًا ًمتقصمٞمؼ اًمًٜم٦م

ـ يمتٌٝم٤م إصٞمٚم٦م، ومٗمل اًمٖم٤مًم٥م يروي ص٤مطم٥م اعمِمٞمخ٦م  ـ ُم ٜم٦م شمٚمؽ اًمٜمّمقص ُم يمت٥م اًم

 .اعمِمٝمقرة وهمػمه٤م

، طمٞم٨م يّمؾ اعمّمٜمػ إمم شمٚمؽ ُمـ شمٚمؽ اًمٜمّمقصدي٦م اًمٙمثػم وذم اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدا

                                                 

د اهلل ذم يمت٤مسمف: ( 1) ٤مت ..  ))ذيمر سمٕمض اًمٜمامذج ذم ذًمؽ د. ُمقومؼ سـم قٌم صٌم  (.230)ص  ((قمٚمؿ ٕا
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ٜم٧م ذم ُمٌح٨م ُمقارده ذم اًم٘مًؿ اعمح٘مؼ اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م ُمـ ـمريؼ ؿمٞمقظمف، وىمد سمٞمَّ 

 شمٚمؽ اعمّم٤مدر.

ـ شُمٕمتؼم يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت وصمٞم٘م٦م ه٤مُم٦م ًمتّمحٞمح ُم٤م ىمد يٓمرأ قمغم اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م  5

صملم ُمـ أُم٤مزم وأطم٤مدي٨م وأضمزاء وهمػمه٤م إؾمٜم٤مدي٦م  ُمـ أظمٓم٤مء ًمٙمت٥م اًمٕمٚمامء واعمحدي

وائؾ ُمـ ُم٤ًمٟمٞمد يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت قمٛمدة ٟمّمقصٝم٤م يمت٥م إ هم٤مًم٥موُمتٜمٞم٦م، وذًمؽ أنَّ 

ـ وأضمزاء طمديثٞم٦م وهمػمه٤م، ومٝمل قم٤ٌمرة قمـ ٟمًخ أظمرى هلذه اًمٙمت٥م وضمقاُمع وؾمٜم
(1)

. 

ٓمٌققم٤مت اًمٞمقم ُمـ يمت٥م ختتٚمػ ـ وهل أيْم٤ًم وصمٞم٘م٦م ه٤مُم٦م ًمتّمحٞمح ُم٤م ذم قم٤ممل اعم 6

ة اعمح٘مؼ واًمٜم٤مذ ذم ىمراءة ٤مب وآظمر سمٜم٤مء قمغم ىمقاًمتّمحٞمػ ومٞمٝم٤م سملم يمت درضم٤مت

ن ح٘م٘مقاعممم٤م وىمع ومٞمف  سمٕمْم٤مً قاُمش اًمٙمت٤مب اًمٜمّمقص اخلٓمٞم٦م، وىمد ذيمرت ذم ه

ةٚمٙمت٥م ُمـ أظمٓم٤مء وشمّمحٞمٗم٤مت، وإُمثٚم٦م ذم ذًمؽ يمثػمًم واًمٜم٤مذون
(2)

. 

ـ ُمّم٤مدر ـ  7 ـ يمت٥م احلدي٨م اًمتل اقمتٜم٧م سم٤معمروي٤مت، ومٝمل ُم شُمٕمدُّ يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت ُم

 ختري٩م احلدي٨م وشمتٌع اًمٓمرق عمٕمروم٦م صحٞمح احلدي٨م ُمـ ؾم٘مٞمٛمف.

قوم٦م أصم٤مر اعمقىمويمر إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت قمغم ذ اؿمتٛمٚم٧مـ  8

ـ أٟمقاع اعمروي٤مت، وهل إصمراء ًمٚمٕمٚمقم واعم٘مٓمققم٦م، وإؿمٕم٤مر واإلٟمِم٤مد ات، وهمػم ذًمؽ ُم

اًمٗمٜمقن اعمتٜمققم٦م  شمٚمؽاإلؾمالُمٞم٦م سمِمتك أٟمقاقمٝم٤م؛ وذم اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م اًمٕمديد ُمـ 

 واًمٜمّمقص اًمٌديٕم٦م.

ـ اًمِمٞمقخ وم٘مط، سمؾ اعمِمٞمخ٤مت قمغم ذيمر  سمٕمض اعمّمٜميٗملم ذمـ مل ي٘متٍم  9 صملم ُم اعمحدي

ٙمت٥م اعمِمٞمخ٤مت ُمـ همػم ذًمؽ، ومؿمٞمقظمٝمؿ ذم اًمٕمٚمقم إظمرى ُمـ وم٘مف وٟمحق و ذيمروا

ث ُمراضمع يمت٥م اًمؽماضمؿ سمِمتك أٟمقاقمٝم٤م، ومٞمُٕمرف ُمـ ظمالهل٤م اًمٜمحقي واًمزاهد واعمحدي 

                                                 

ُمثٚم٦م ُمـ هذه اعمِم228، 214، 59اٟمٔمر ُمثالً اًمٜمص: )( 1)  ٞمخ٦م.(، وهمػمه٤م ُمـ ٕا

ُمثٚم٦م.818، 784، 529، 374، 28، 25، 24اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمص )( 2)  (، وهمػمه٤م ُمـ ٕا
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ٚمٗمل ذم هذه اعمِمٞمخ٦موإدي٥م واًمٗم٘مٞمف وهمػم ًي ُمـ  ذيمر قمددًا ُمـ ؿمٞمقظمف  ذًمؽ، واًم

ن واًمٕمٚمقمخمتٚمػ اًمٗمٜمق
(1)

. 

شُمٕمدُّ يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت ُمـ أهؿ اعمّم٤مدر اًمتل شمٕمتٜمل سمٌٞم٤من أؾمامء اًمٙمت٥م ـ  10

وإضمزاء اعمًٛمققم٦م، وٟمًٌتٝم٤م عم١مًمٗمٞمٝم٤م، ومٝمل أؾم٤مٟمٞمد ًمتٚمؽ اًمٙمت٥م وإضمزاء، وهل 

ٌتٝم٤مدٓئؾ قمغم صح٦م  إؾمٜم٤مده إمم أصح٤مب اًمٙمت٥م  يذيمرص٤مطم٥م اعمِمٞمخ٦م وذًمؽ أنَّ ؛ ٟمً

٥م اعمِمٞمخ٦م طمص٤مسمٕمض إضمزاء واًمٙمت٥م هل ُمـ رواي٦م  وإضمزاء احلديثٞم٦م، سمؾ إنَّ 

ٗمؼ اعمِمٞمخ٦م واجلزء احلديثل ذم ذًمؽ اإلؾمٜم٤مد اًمقاطمد، وم٤ٌمًمت٤مزم شمٙمقن تتسم٢مؾمٜم٤مده اعمذيمقر، وم

ٚمٗمل دًمٞمالً وا ًي اًمٞمد اًمٓمقمم ذم  مِمَـّ يم٤من ًمف ~وح٤ًم قمغم صح٦م ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب عم١مًمٗمف، واًم

أو خترُيف، وسمٕمْمٝم٤م ُمقاومؼ عم٤م ذيمره ذم رواي٦م إضمزاء احلديثٞم٦م، ويمثػم ُمٜمٝم٤م ُمـ روايتف 

ُمِمٞمختف
(2)

. 

ا، وُم٤م ذيمرشمف ٓ ُيٕمدُّ أن يٙمقن إَّٓ  واًمٗمقائد واًمٕمقائد ذم يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت يمثػمة ضمدًّ

 عم٤ًمت ُمـ شمٚمؽ اًمٗمقائد ًمالؾمتدٓل هب٤م قمغم همػمه٤م.

 

 

* * * 

                                                 

ح٨م اًمراسمع ُمـ هذا اًمٗمّمؾ.( 1)  اٟمٔمر: اعٌم

ؿ اعمح٘مؼ.( 2) ح٨م اخل٤مُمس ُمـ هذا اًمٗمّمؾ، ُمقارده ذم اًمً٘م  وىمد ذيمرت سمٕمض اًمٜمامذج ذم اعٌم
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 سؿ افدراشةؿ

 اسه الكتاب، ونشبته إىل مؤلِّفه املبحح الجانٌ: إثبات افدراشة شؿ

 اشؿ افؽتاب:ـ  1

اًمقرىم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمف، وهق ىمٌؾ سمداي٦م اجلزء إول سم٤مؾمؿ ؾمؿ اًمٙمت٤مب ذم سمداي٦م ورد ا

 .يمؾي ضمزء ُمـ أضمزاء اًمٙمت٤مب، وورد يمذًمؽ ذم ادشقخة افبغدادية

تاريخ ادشقخة افبغدادية دم وورد ذم اًمقرىم٦م إومم سمخط ُمٖم٤مير ًمٜمًخ٦م اًمٙمت٤مب: 

ثغ رمحة اهلل ظؾقفؿ أمجعغ  .ادحدِّ

دٍّ ُم٤م، ًمٙمـ اًمٙمت٤مب همػم خمتص سمت٤مريخ اعمحدصملم، وهذه اًمتًٛمٞم٦م صحٞمح٦م حل

 واًمّمقاب ُم٤م ضم٤مء قمغم فمٝمر اًمقرىم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وذم سمداي٦م يمؾ ضمزء ُمـ اًمٙمت٤مب.

 ويمذا ذيمره سمٕمض اًمٕمٚمامء يمام ؾمٞم٠ميت.

 :ـ كسبتف فؾؿمفػ 2

٤م ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب ًمٚمٛم١مًمػ ومٙم٤مًمِمٛمس ذم ٓ ُيت٤مج ًمذيمرأُمَّ دٓئؾ يمثػمة   راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر، و

 ، ومٛمٜمٝم٤م:قمٚمٞمف

ٚمٗمل ذم سمداي٦م يمؾ ضمزء ُمـ أضمزائٝم٤م. 1 ًي  ـ وضمقد اؾمؿ اًم

 ضمزء ُمٜمٝم٤م. ـ اًمًامقم٤مت اعمقضمقدة ذم آظمر يمؾي  2

ٚمٗمل، سمؾ إنَّ سمٕمْمٝمؿ وـ اًمِمٞمقخ اعمذيمقر 3 ًي ـ ؿمٞمقخ اًم فذُ ن ُم ٚمٗملؿمٞمخ ًمٚم يمر أٟمَّ ، ًي

وُمًدد سمـ حمٛمد اجلٜمزي ٕمٌد اًمقدود سمـ أمحد اهل٤مؿمٛملومل يذيمروا همػم ذًمؽ، يم
(1)

. 

اعمِمٞمخ٦م قمـ أسمٞمف، وشمٍمُيف سم٤مؾمٛمف روايتف ذمـ  4
(2)

. 

يم٤مًمٜمص  ،سمٕمض اًمٕمٚمامء سمٕمض اًمٜمّمقص هلذه اعمِمٞمخ٦م، وٓ شمقضمد قمٜمد همػمه ـ قمزو 5

ًي  )) :أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي( ىم٤مل 716) ضمف اًم (( ٚمٗمل ذم اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦مظمرَّ
(3)

. 

                                                 

ح٨م اًمراسمع ُمـ هذا اًمٗمّم125، 67اٟمٔمر: اًمِمٞمخ )( 1)  ؾ.( ذم اعٌم

 (.694اٟمٔمر اًمٜمص: )( 2)

 (.668. واٟمٔمر أيْم٤مً: اًمٜمص )(1/288اًمري٤مض اًمٜمية ) (3)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ٚمٗمل 6 ًي ـ رواي٦م سمٕمض اًمٕمٚمامء ًمٜمّمقص ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ُمـ ـمريؼ اًم

(1)
. 

ٚمٗمل يمت٤مسم٤ًم سم٤مؾمؿ اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦مـ ٟم 7 ًي  ، ُمٜمٝمؿ:أو ٟمحق ذًمؽ ٦ًٌم اًمٕمٚمامء ًمٚم

وُمِمٞمختف اًمٌٖمدادي٦م مخ٦ًم  ))، ىم٤مل: هـ(611) شمٚمٛمٞمذه قمكم سمـ اعمٗمْمؾ اعم٤مًمٙملـ 

((وصمالصمقن ضمزءًا 
(2)

. 

ـ اًمٜمج٤مر ـ   هـ(، ذيمره٤م ذم شمرمج٦م قمٌد اًمقدود سمـ أمحد اهل٤مؿمٛمل643اًمٌٖمدادي )اسم

ٚمٗمل ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف  روى ))، وم٘م٤مل: اًمٌٖمدادي ًي  .((قمٜمف أسمق ـم٤مهر اًم

ـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي ) م قمزوه هلذه اعمِمٞمخ٦م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، 694ـ أمحد سم وهل هـ( ، وشم٘مدَّ

ذم يمت٤مسمف اًمري٤مض اًمٜمية إصقل اًمتل اقمتٛمده٤مُمـ 
(3)

. 

((وقمٛمؾ ُمٕمجاًم ًمِمٞمقخ سمٖمداد  ))، طمٞم٨م ىم٤مل: هـ(748) ـ اإلُم٤مم اًمذهٌل
(4)

. 

٦م يم٤مومٞم٦م إلصموهذه أ  ٤ٌمت ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب عمّمٜمٗمف.دًمَّ

 

 

 

* * * 

                                                 

 (، وهمػمه٤م.372، 307، 229، 227اٟمٔمر ُمثالً اًمٜمّمقص: )( 1)

ػم )( 2)  (.21/21اًًم

ضمزاء ذم اعمِمٞمخ٦م اًمتل سملم أيديٜم٤م ُمقاومؼ عم٤م ذيمره اسـم اعمٗمْمؾ.  ىمٚم٧م: وقمدد ٕا

 (.1/145اٟمٔمر: )( 3)

ًٌٙمل ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م )12/571م )شم٤مريخ اإلؾمال( 4)  (.6/34(، ويمذا ىم٤مل اًم
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 سؿ افدراشةؿ

 منهج املصنف يف الكشه احملكل من الكتاب املبحح الجالح: افدراشة شؿ

د ُمِم٤مرهبؿ وُمٜم٤مهجٝمؿ، وًمٙمؾٍّ  ُيتٚمػ اعم١مًميٗمقن ذم ـمرق اًمت٠مًمٞمػ واًمتّمٜمٞمػ، وشمتٕمدَّ

ـمري٘م٦م يتٛمٞمَّز هب٤م قمـ همػمه، وهذا ذم يمؾي ومٜمقن اًمٕمٚمؿ، وُمـ ذًمؽ يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت 

اعمّمٜمٗملم ذم ذًمؽ ُيٌلمي ُمٜمٝمجف اًمذي يًػم قمٚمٞمف ذم اًمت٠مًمٞمػ، وُمٕم٤مضمؿ اًمِمٞمقخ، وسمٕمض 

يم٤مإلُم٤مم اإلؾمامقمٞمكم ذم يمت٤مسمف اعمٕمجؿ، سملمَّ ـمري٘متف ذم مجع ؿمٞمقظمف، وشمرشمٞمٌٝمؿ قمغم طمروف 

طمديث٤ًم واطمدًا أو طمٙم٤مي٦م،  اعمٕمجؿ؛ ًمٞمًٝمؾ قمغم اًمٓم٤مًم٥م شمٜم٤موًمف، وذيمر ًمٙمؾي واطمد ُمٜمٝمؿ

ـ ُذمَّ ـمري٘مف ذم احلدي٨م ووُيٌلمي  ـ اًمٗمقائد طم٤مل َُم همػم ذًمؽ ُم
(1)

ٓ يٌٞميٜمقن ؿمٞمئ٤ًم  ، وآظمرون 

ـ ذًمؽ، سمؾ يٙمتٗمقن سم٤محلٛمد واًمًٌٛمٚم٦م، صمؿ يذيمرون أؾمامء ؿمٞمقظمٝمؿ قمغم شمرشمٞم٥م ُمٕملمَّ  ُم

ـ اعم٘مرئ ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف، واسمـ إقمراِّب وأرادوه، يم٤مًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف إوؾمط،  اسم

 وهمػمهؿ.

 يمام ىم٤مل اًمٓمؼماين ذم  وىمد ُيٌلمي ُمٜمٝمجف ًمٙمـ سمٌمء ُمـ آىمتْم٤مب وآظمتّم٤مر،

هذا أول يمت٤مب ومقائد ُمِم٤مُيل اًمذيـ يمت٧ٌم قمٜمٝمؿ  ))ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم: 

ـ يمؾي واطمد ُمٜمٝمؿ طمديث٤ًم واطمدًا، وضمٕمٚم٧م أؾمامءهؿ قمغم طمروف  ضم٧م قم سم٤مُٕمّم٤مر، ظمرَّ

((اعمٕمجؿ 
(2)

. 

ٚمٗمل  ًي ـ اًمّمٜمػ اًمث٤مين، ومٚمؿ ُيٌلمي ُمٖمزاه ُمـ هذا اًمت٠مًمٞمػ، وٓ ـمري٘م ~واًم تف يم٤من ُم

ف، وُمـ ظمالل قمٛمكم ذم اًمتل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م ذم مجع ُم٤مدة يمت٤مسمف، وٓ اًمؽمشمٞم٥م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞم

ُمٜمٝم٤م إمم يمت٥م  ُم٤مزم واًمٗمقائد أنَّ اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م هل أىمرب إمم يمت٥م إاًمٙمت٤مب شمٌلمَّ 

اعمِمٞمخ٤مت، وؾم٠مقمرض ظمالل هذا اعمٌح٨م أهؿَّ ؾمامت اًمٙمت٤مب، وـمري٘م٦م شمرشمٞمٌف، وُم٤مدَّشمف 

ٚمٗمل ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل سمثَّ  ًي  اًمٙمت٤مب، وم٠مىمقل ُمًتٕمٞمٜم٤م سم٤مهلل: أصمٜم٤مءٝم٤م اًم

                                                 

 (.1/309( اٟمٔمر: اعمٕمجؿ )1)

 (.1/21( اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم )2)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 :ًٓ  ترتقب افؽتاب:أوَّ

ٚمٗمل  ًي يمت٤مسَمف شمرشمٞم٤ًٌم ُمٕمٞمَّٜم٤م يمام يٗمٕمؾ أصح٤مب اعمٕم٤مضمؿ واعمِمٞمخ٤مت،  ~مل ُيرشمي٥م اًم

وم٤مًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ُيرشمي٥م يمت٤مسمف قمغم طمروف اعمٕمجؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٌتدئ سم٤مؾمؿ حمٛمد أو أمحد 

ٜم٤ًم سم٤مؾمٛمف  ًمٓمؼماين إوؾمط واًمّمٖمػم، وُمٕمجؿ اإلؾمامقمٞمكم، وُمٕمجؿ ، يمٛمٕمجٛمل اشمٞمٛمُّ

ٚمٗملاًمًٗمر ًمٚم وهمػمه٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ رشم٥َّم شم٠مًمٞمٗمف قمغم وومٞم٤مت ؿمٞمقظمف، يم٠مِّب اًم٘م٤مؾمؿ  ًي

، واسمـ اًمٌخ٤مري ذم (( شم٤مريخ ووم٤مة اًمِمٞمقخ اًمذيـ أدريمٝمؿ اًمٌٖمقي ))اًمٌٖمقي ذم يمت٤مسمف: 

م ذيمر واًمده شمٌجٞمالً ًمف واقمؽماوم٤مً  سمٗمْمٚمف ُمِمٞمختف، إَّٓ أٟمَّف ىمدَّ
(1)

، وُمٜمٝمؿ ُمـ رشمٌَّٝمؿ قمغم 

رشمٌَّٝمؿ قمغم اًمٌٚمدان اًمتل  ))اًمٌٚمدان، يمٞمٕم٘مقب اًمٗمًقي ذم ُمِمٞمختف، ىم٤مل اًمًخ٤موي: 

((دظمٚمٝم٤م 
(2)

 ، وهمػم ذًمؽ ُمـ أًمقان اًمؽمشمٞم٥م.

ٚمٗمل  ًي ُمٜمٝمج٤ًم ُمٕمٞمَّٜم٤م ذم اًمؽمشمٞم٥م، ومٚمؿ يذيمر ؿمٞمقظمف اًمٌٖمداديلم قمغم  مل يراع ~واًم

ٓ قمغم ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة، وٓ قمغم أؾمامء اًمٙمت٥م اًمتل ؾمٛمٕمٝم٤م ُمٜمٝمؿ، ًمٙمٜمَّف  طمروف اعمٕمجؿ، و

ـ يمثػمة يمام  ـ ؿمٞمقظمف ذم ُمقاـم ؾمٞم٠ميت، إَّٓ اًمِمٞمخ ذيمرهؿ يمٞمٗمام اشمٗمؼ، سمؾ يٕمٞمد ذيمر ؿمٞمخ ُم

م ذيمره  ـ ؾمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد دظمقًمف سمٖمداد، وهق ٟمٍم سمـ أمحد ُمَ  سم٤مقمت٤ٌمر أٟمَّف أوُل إول، ىمدَّ

سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٌَٓمِر أسمق اخلٓم٤َّمب اًمٌزارا
(3)

٤م سم٘مٞم٦َّم اًمِمٞمقخ ومٚمؿ يراع ، ذيمرهؿ قمغم  وأُمَّ

.  شمرشمٞم٥م ُمٕملمَّ

 تؼسقؿ افؽتاب:ثاكقاً: 

ء إمم مخً ٚمٗمل جمزَّ ًي وصمالصملم ضمزءًا، وهذا اًمت٘مًٞمؿ ذيمره شمٚمٛمٞمذه اسمـ  ٦ميمت٤مب اًم

((وُمِمٞمختف اًمٌٖمدادي٦م مخ٦ًم وصمالصمقن ضمزءًا  ))اعمٗمْمؾ، ىم٤مل: 
(4)

. 
                                                 

خ٤مري )1)  (.1/78( اٟمٔمر: ُم٘مدُم٦م ُمِمٞمخ٦م اسـم اًٌم

 (.239( اإلقمالن سم٤مًمتقسمٞمخ )ص 2)

ح٨م ُمِمٞمختف قمغم طمروف اعمٕمجؿ.3)  ( اٟمٔمر: ٌُم

ػم )4) خ٦م اخلٓمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اعمقضمقدة سملم أيديٜم٤م.، وهذا اًمت(21/21( اٟمٔمر: اًًم ٞمؿ ُمقاومؼ ًمٚمًٜم  ٘م

ـبقف:  ت

 ( أنَّ مجٚمتٝم٤م شمزيد قمغم ُم٤مئ٦م ضمزء!2/1696ذيمر طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ذم يمِمػ اًمٔمٜمقن )
= 
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 ذًمؽ يم٤مجلزء اًمت٤مؾمع.وذم يمؾي ضمزء أزيد ُمـ ُم٤مئ٦م ٟمص، وسمٕمْمٝم٤م أيمثر ُمـ 

ًٛمٚم٦م  يٌتدئ يمؾُّ  ، ويٜمٝمل إضمزاء ـ هم٤مًم٤ًٌم ـ صمؿ يذيمر حتدي٨م ؿمٞمخف ًمفضمزء ُمٜمٝم٤م سم٤مًٌم

ٙمؿ أو طمٙم٤مي٤مت، يمام درج قمٚمٞمف سمٗمقائد قمٚمٛمٞم٦م ُمـ آصم٤مر أو أؿمٕم٤مر وإٟمِم٤مدات أو طمِ 

 ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل:ويمام  وإُم٤مزم، اعمّمٜمٗمقن ذم اًمٗمقائد

 احلٙم٤مي٤مت ُمع اًمٜمقادر واؾمتحًـ اإلٟمِم٤مد ذم إواظمر     سمٕمد

 مادة افؽتاب:ثافثاً: 

ٚمٗمل يمت٤مسمف سمذيمر أول ؿمٞمخ ؾمٛمع ُمٜمف سمٌٖمداد، سم٤مدر إًمٞمف ًمٕمٚمقي ؾمٜمده، ومذيمر  ًي اسمتدأ اًم

ـ ذًمؽ اًمِمٞمخ، وأؾمٜمد قمٜمف مخ٦ًم ٟمّمقص، ُمـ سملم طمدي٨م وأصمر،  ـ اعمروي٤مت قم ٟمامذج ُم

ٟمامذج ُمـ  وهذا ُمٜمٝمجف اًمٕم٤مم ذم مجٞمع اًمٙمت٤مب، يذيمر إظم٤ٌمر اًمِمٞمخ ًمف، صمؿ يقرد قمٜمف

، أو أؿمٕم٤مر وطمٙم٤مي٤مت ًٜمدة، أو آصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿُمروي٤مشمف، ُمـ أطم٤مدي٨م ُم

وومقائد قمٚمٛمٞم٦م ُمـ سمٞم٤من ًمقومٞم٤مت أو همػم ذًمؽ، وهذا ضمؾُّ ُم٤مدة اًمٙمت٤مب، ومٝمق ُمقؾمققم٦م 

ٜم٧م ٟمّمقص٤ًم ٟمٌقي٦م وآصم٤مرًا ؾمٚمٗمٞم٦م وومقائد قمٚمٛمٞم٦م وشمرسمقي٦م.  قمٚمٛمٞم٦م شمْمٛمَّ

٤مطم٥م شمٚمؽ اًمٜمّمقص اًمتل ؾمٞمقرده٤م يٌتدئ اعم١مًمػ ذًمؽ سمذيمر قمٜمقان يدلُّ قمغم ص

ـ ؿمٞمخف، ومٞمُٕمؼمي  ـ طمدي٨م ومالن  ))سم٘مقًمف: ـ ذم اًمٖم٤مًم٥م ـ  قمٜمٝم٤م قم ـ طمدي٨م  ))، يم٘مقًمف: ((ُم ُم

ـ طمدي٨م أِّب حمٛمد اخلالل  ))، أو ((أِّب سمٙمر اًمِم٤مومٕمل  ، ((ُمـ ومقائد ومالن  ))و سم٘مقًمف: ، أ((ُم

 .وهٙمذا

ػ ذم اًمٙمت٤مب، ويِمػم وؾمٞم٠ميت ذم ُمٌح٨م ُمقارده ذيمر اًمٕم٤ٌمرات اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اعمّمٜم

ـ رواي٦م ذًمؽ اعمّمٜمي  ـ ـمريؼ ؿمٞمخف إمم سمذًمؽ إمم أنَّ هذه اًمٜمّمقص ُم ػ، ومٞمّمؾ سم٤مًمت٤مزم قم

                                                 

د اهلل اًمٓمؼمي ذم ُم٘مدُم٦م  وهذا ظمٓم٠م، واًمذي فمٝمر زم أنَّ طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م أظمذ ذًمؽ ُمـ يمالم أمحد سـم قٌم

داً ُمقارده ذم اًمٙمت٤مب: ( طمٞم٨م ىم٤مل ُمٕم1/145يمت٤مسمف اًمري٤مض اًمٜمية ) ٚمٗمٞم٤مت ًمٚمح٤مومظ أِّب واًم ))دي ًي
ٟمامـمل، وُمـ أصقل اسـم اًمٓمٞمقري، ـم٤مهر أمحد سم ٚمٗمل ُمـ اٟمتخ٤مسمف ُمـ أصقل سمنم اعمنمف ا ًي ـ ؾِمٚمَٗم٦م اًم

ٖمدادي٦م، وهمػمه٤م، ومجٚمتٝم٤م شمزيد قمغم ُم٤مئ٦م ضمزء   .((وُمِمٞمخ٦م اًٌم

ٚمٗمٞم٤مت و ًي ـ وواوح ُمـ يمالُمف أنَّ اًمذي يزيد قمغم ُم٤مئ٦م ضمزء هل اًم اًمٓمٞمقري٤مت واعمِمٞمخ٦م وهمػمه٤م ُم

ٚمٗمل، وىمد ذيمر هذا اًمٙمالم ًي  (.1/587سمٜمّمف ذم ) طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م أصقل اًم
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د ومقائد  ُمّمٜمَّػ ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت، وهذا ذم اًمٖم٤مًم٥م، وىمد شمٙمقن شمٚمؽ اًمٜمّمقص جمرَّ

اؾمتٗم٤مده٤م ُمـ ؿمٞمخف، أو َُمـ دوٟمف وإن مل شمٙمـ ذم ُمّمٜمػ ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت احلديثٞم٦م 

 وهمػمه٤م.

ٚمٗمل يمٗم٤مصؾ سملم ؿمٞمقظمف، ومل يذيمره ذم سمداي٦م إضمزاء،  وهذا اًمٕمٜمقان ًي اؾمتٕمٛمٚمف اًم

إَّٓ ذم اًمٜم٤مدر، يمام ذم اجلزء اًم٤ًمدس، واجلزء اًمراسمع واخل٤مُمس واًم٤ًمسمع، يمام ذم ٟمًخ٦م 

 ومٞمض اهلل، وىمد ظمٚم٧م ُمٜمٝم٤م ٟمًخ٦م إصؾ.

ـ ذًمؽ اًمِمٞمخ، ويٙمتٗمل سمذيمر ؿمٞمخف ذم أول  ـ اعمروي٤مت قم صمؿ سمٕمده٤م يقرد ٟمامذج ُم

ن ًمف، أو ص٤مطم٥م ـ سمٕمده إمم أن يّمؾ إمم ص٤مطم٥م احلدي٨م اًمذي قمٜمقويمذا ُمَ  اإلؾمٜم٤مد

ـ ؿمٞمقظمف أو َُمـ دوهنؿ، ومال ُيٕمٞمد ذيمرهؿ ومٞمام شمٌ٘مك ُمـ  اًمٗم٤مئدة أو اًمِمٕمر، وىمد يٙمقن ُم

٤م سمّم٤مطم٥م احلدي٨م أو ؿمٞمخف، وهذا ُمـ طمًـ اًمت٠مًمٞمػ  اًمٜمّمقص، سمؾ يٌتدئ إُمَّ

ر ُم٤م ًمٞمس ومٞمف طم٤مضم٦م.  واًمتّمٜمٞمػ، طمتك ٓ ُيٙمري

احلدي٨م أو اًمٜمص اًمقاطمد ذم أُم٤ميمـ خمتٚمٗم٦م، يم٠من يٙمقن ؾمٛمع شمٚمؽ  رُ ري وىمد يٙم

اًمٜمّمقص قمـ ؿمٞمخلم أو أيمثر
(1)

. 

 ترتقب مادة افؽتاب:رابعاً: 

ٚمٗمل ُم٤مدة اًمٙمت٤مب ُمـ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر وإؿمٕم٤مر وهمػمه٤م شمرشمٞم٤ًٌم  ًي مل يرشمي٥م اًم

ٓ يراقمل ومٞمٝم٤م وطمدة اعمق ـ ُمروي٤مت اًمِمٞمخ، و وقع ومٞمام يذيمره، ُمٕمٞمَّٜم٤م، سمؾ يذيمر ٟمامذج ُم

وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يٌتدئ سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م، ويذيمر أصم٤مر اعمقىمقوم٦م واعم٘مٓمققم٦م، وإؿمٕم٤مر 

ٚمٗمل رشم٥َّم وهمػمُ  أصم٤مرُ  واحلٙم٤مي٤مت، وىمد يتخٚمَّؾ اعمرومقعَ  ًي ه٤م، ومٚمذا ٓ يٛمٙمـ اجلزم أنَّ اًم

 .واهلل أقمٚمؿ ،ُم٤مدة اًمٙمت٤مب شمرشمٞم٤ًٌم ُمٕمٞمَّٜم٤م، سمؾ يذيمر ذًمؽ يمٞمٗمام اشمٗمؼ ومٞمام ئمٝمر

 ظدد ما يذـر مـ ادرويات فؽؾِّ صقخ مـ صققخف:خامساً: 

ـ طمٞم٨م اًمٕمدد سملم ؿمٞمخ وآظمر، وم٠ميمثر ُمـ ذيمر اًمٜمامذج ًمٌٕمض  اظمتٚمٗم٧م اعمروي٤مت ُم
                                                 

 (.170( اٟمٔمر ُمثالً اًمٜمص: )1)
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٤م واطمدًا واًمٜمّملم واًمثالصم٦م،  ـ مل يذيمر ًمف إَّٓ ٟمّمًّ اًمِمٞمقخ، وىمؾَّ ذًمؽ ذم سمٕمْمٝمؿ، وُمٜمٝمؿ ُم

ـ يمت٤مسمف، وم ذم ُمقاوع خمتٚمٗم٦م سمٕمض ؿمٞمقظمف أقم٤مد ذيمرهؿ ُمرات قمديدةو ُمـ  ت٤مزم أيمثَر ٤مًمٌُم

د ذم  ،ؿاعمروي٤مت قمٜمٝم يم٤مسمـ اًمٓمٞمقري، وأِّب حمٛمد اًمناج، وهمػمِه٤م، ومٚمؿ يٙمـ ًمف ُمٜمٝم٩م حمدَّ

ذيمر اعمروي٤مت قمـ يمؾي ؿمٞمخ ُمـ ؿمٞمقظمف
(1)

، وىمد يم٤من ذم سمٖمداد يًٛمع قمـ اًمِمٞمخ اًمقاطمد 

ٞمك سمـ اًمقيمٞمؾ، أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق اًمؼميم٤مت حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُي ))قمدة ُمرات، يمام ىم٤مل: 

م ُمـ ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م، وسمٕمد ذًمؽ سم٘مراءة همػمي  ((سم٘مراءيت قمٚمٞمف ذم اعمحرَّ
(2)

. 

ر سمـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ضم٤مُمع اًمٌٞميع،  ))وىم٤مل:  أظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٍم اعمٕمٛمَّ

ة  ((سم٘مراءيت قمٚمٞمف ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م همػم ُمرَّ
(3)

. 

وم٠ميمثر ذم ُمقوع واطمد، يم٠من يٙمقن ؾمٛمع ُمٜمٝمؿ ٟمٗمس اجلزء،  ويمذا ىمد يذيمر ؿمٞمخلم

 أو أطم٤مدي٨م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اجلزء.

أٟم٤م أسمق اعمٕم٤مزم أمحد وأسمق اًمؼميم٤مت ه٦ٌم اهلل اسمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد  ))يم٘مقًمف: 

((اًمٌخ٤مري، سم٘مراءيت قمٚمٞمٝمام، وىمرأُت قمغم أِّب اًمؼميم٤مت ه٦ٌم اهلل قمغم آٟمٗمراد 
(4)

. 

ٚمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر سمـ صم٤مسم٧م اًمًٛمٜم٤مين إؾمدي، رأت قمغم أِّب ُمًىم )) وىم٤مل: 

((وقمغم أِّب ؾَمْٕمد حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًم٘م٤مهر إؾمدي 
(5)

. 

ُمـ طمدي٨م أِّب ُمًٚمؿ اًمٙمجل ُمًٛمقع ُمـ اسمـ اًمقيمٞمؾ واسمـ اًمٜم٘مقر،  ))وىم٤مل: 

((جمتٛمٕملم وُمٗمؽمىملم 
(6)

. 

ٕمزيز سمـ َوْه٤ٌمن، أظمؼمٟم٤م اًمرئٞمس أسمق اعمٙم٤مرم حمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمٌد اًم ))وىمقًمف: 

 ، وأسمق حمٛمد سمـ يقؾمػ، اًمَٙمْٚمَقَذايِن سم٘مراءيت قمٚمٞمف، وأسمق ي٤مه سمـ يم٤مدش، وحمٗمقظ 

 .((وأسمق ٟمٍم سمـ روقان 
                                                 

ح٨م ُمِمٞمختف قمغم طمروف اعمٕمجؿ (1)  ، وذيمرت هٜم٤مًمؽ ُم٤م ًمٙمؾي ؿمٞمخ ُمـ اًمٜمّمقص سم٠مرىم٤مُمٝم٤م.اٟمٔمر: ٌُم

 (.150( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)

 (.411( اٟمٔمر: اًمٜمص )3)

 (.93اًمٜمص ) ( اٟمٔمر:4)

 (.135( اٟمٔمر: اًمٜمص )5)

 (.245، 244( اٟمٔمر: اًمٜمص )6)
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ـ ضمزء اًم٘مٓمٞمٕمل:  ـ أِّب حمٛمد سمـ يقؾمػ  ))صمؿ ىم٤مل سمٕمد أن أورد طمديثلم ُم ؾمٛمٕم٧ُم ُم

ـ ُم٤مًمؽ اٟمت٘م٤مء قمٛمر اًمٌٍمي، وهل مخ٦ًم أضمزاء، اًم ٗمقائد يمٚمُّٝم٤م سم٘مراءيت قمٚمٞمف مجٞمع ومقائد اسم

((اسمـ يقؾمػ وطمده، وهذه إطم٤مدي٨م ُمـ اعمذيمقريـ  قمغمؾمٛمٕمتُٝم٤م 
(1)

. 

 :)افؼسؿ ادحؼؼ( شادشاً: ظدُد كصقص افؽتاب مـ أحاديث وآثار

ـ صمالصم٦م آٓف ٟمص، وُمـ ظمالل اًم٘مًؿ  اؿمتٛمٚم٧م اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م قمغم ُم٤م ي٘مرب ُم

هت٤م إمم ) وطمٙم٤مي٦م وؿمٕمر ُمـ طمدي٨م وأصمر  قص؛ٜمّمُمـ اًم( 1106اعمح٘مؼ وصٚم٧م قمدَّ

( 654) ُمٜمٝم٤م؛ طمٞم٨م سمٚمغ قمدده٤موهمػمه٤م، ومٙم٤من ٟمّمٞم٥م إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م احلظ إوومر 

ـ قمدد اًمٜمّمقص 59 ، 13) ٤مً ُمرومققم ٤مً طمديث ، 86أصمرًا ) (452)وسمٚمغ قمدد أصم٤مر  ،%( ُم

 وشم٘مًٞمٛمٝم٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: ،%( 40

حاديث، وتؼسقُؿفا مـ حقث افصحة وافضعػ  .أ ـ ظدد ٕا

٦م ووٕمٗم٤ًم، وم٤مًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمِمٞمخ٦م صح اظمتٚمٗم٧م درضم٤مت

إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م واًمقاهٞم٦م، صمؿ  ٞم٨م اًمٕمددُ صحٞمح صم٤مسم٧م، صمؿ يكم ذًمؽ ُمـ طم

 اًمْمٕمٞمٗم٦م وٕمٗم٤ًم يًػمًا، صمؿ احلًٜم٦م، صمؿ إطم٤مدي٨م اعمٕمٚم٦م، وشم٘مًٞمٛمٝم٤م يم٤مًمت٤مزم.

 :افصحقح

٨م اًمّمحٞمح٦م ويدظمؾ ومٞمف اًمّمحٞمح ًمذاشمف وًمٖمػمه، وأدظمٚم٧م ذم شمٕمداده٤م إطم٤مدي

ٚمٗمل سمًٜمد وٕمٞمػ أو ؿمديد اًمْمٕمػ ًي ٤م ذم اعمتـ، ًمٙمـ رواه٤م اًم ، ومٞمٙمقن اًمْمٕمػ إُمَّ

ـ ـمرق أظمرى، ويدظمؾ ذم اًمتٕمداد أيْم٤ًم  ـ دوٟمف، واحلدي٨م صحٞمح صم٤مسم٧م ُم ؿمٞمخف أو ُم

ٚمٗمل رواه٤م سم٠مؾم٤مٟمٞمد خمتٚمٗم٦م ذم ًي ؿمٞمخف ُمثالً، وهل ىمٚمٞمٚم٦م  إطم٤مدي٨م اعمٙمررة؛ وذًمؽ أنَّ اًم

اًمٙمت٤مبًمٕمدد أطم٤مدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم 
(2)

. 

                                                 

 (.379( اٟمٔمر: اًمٜمص )1)

، 380، 379، 375، 360، 359، 355، 222، 224، 170، 142، 17: اًمٜمص )ُمثالً  ( اٟمٔمر2)

432 ،442 ،475 ،518 ،519 ،550 ،556 ،572 ،728 ،838 ،865 ،994 ،995 ،1032 ،

1034 ،1076.) 
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، متثيؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ( طمديث٤مً 290حٞمح٦م ذم اًمٙمت٤مب سمٚمغ )وقمٚمٞمف وم٢منَّ قمدد إطم٤مدي٨م اًمّم

 %( ُمـ قمدد إطم٤مدي٨م. 44،  34) اعمئقي٦م

 احلسـ:

ـ ًمذاشمف و %( ُمـ  14، 22 ( طمديث٤ًم، )93ًمٖمػمه، وسمٚمغ قمدد ذًمؽ )ويدظمؾ ومٞمف احلً

 قمدد إطم٤مدي٨م.

 :ادعؾ 

رؾم٤مهل٤م، ووىمٗمٝم٤م ورومٕمٝم٤م، وهمػم ذًمؽ ُمـ وهل إطم٤مدي٨م اعمختٚمػ ذم وصٚمٝم٤م وإ

 ( طمديث٤مً 39اًمٕمٚمؾ، واظمتٚمػ ٟمٔمر اًمٕمٚمامء ذم اًمراضمح ُمٜمٝم٤م، وسمٚمغ قمدد إطم٤مدي٨م اعمٕمٚم٦م )

 .%( ُمـ قمدد إطم٤مدي٨م 5،  96)

 :افضعقػ

وذم سمٕمْمٝم٤م مجٌؾ ُمٜمٝم٤م ذم اًمٙمت٤مب قمدد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م وٕمٗم٤ًم يًػمًا، 

يمره وٛمـ اًمْمٕمٞمػ ُمراقم٤مة ًمألصؾ، صحٞمح٦م، إَّٓ أنَّ أصؾ احلدي٨م وٕمٞمػ، وم٠مذ

 .%( ُمـ قمدد إطم٤مدي٨م 16،  36 ، )أطم٤مدي٨م( 107وقمدده٤م )

حاديث ادقضقظة وافقاهقة  :مـ ادـؽرات وافباضؾة وما يؾحؼ ذفؽ ٕا

ـ طمٞم٨م اًمٕمدد، ومل  وهذه إطم٤مدي٨م يمثػمة ذم اًمٙمت٤مب ٟمققم٤ًم ُم٤م، ومٝمل شمكم اًمّمحٞمح ُم

ٚمٗمل ووٕمٝم٤م وٓ سمٓمالهن٤م، إَّٓ  ًي ذم طمدي٨م واطمد ُمٜمٝم٤ميٌلمي اًم
(1)

، وايمتٗمك سمنده٤م 

سم٤مإلؾمٜم٤مد دون سمٞم٤من قمٚمَّتٝم٤م، ويم٤من إومم سمٞم٤من شمٚمؽ إطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م واًم٤ٌمـمٚم٦م؛ ًمذا 

اٟمت٘مده سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم ومٕمٚمف ذًمؽ، ذيمر اسمـ دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل طمدي٨م ؿم٤مصقٟم٦م اًمٞمامُمل
(2)

 ،

ٚمٗمل إضم٤مزة، صمؿ ىم٤مل:  ًي ًي  ))ورواه ُمـ ـمريؼ اًم ٚمٗمل يروي ويم٤من اًمِمٞمخ أسمق ـم٤مهر اًم

ه ومٞمف، ويم٤من ُي٥م قمٚمٞمف ذقم٤ًم أن ُيٌلمي ُم٤م  يرويف ُمـ طمدي٨م ؿم٤مصقٟم٦م وَيٗمخُر سمف ًمٕمُٚمقي
                                                 

 (.776: )اٟمٔمر اًمٜمص( 1)

 (.55اٟمٔمر اًمٜمص: )( 2)
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 .((...  دي٨م اعمقوققم٤مت ظمقوم٤ًم ُمـ اًمققمٞمد اًمقاردإطم٤م

ث سمٙمؾي ُم٤م ؾمٛمع ُمـ  ))صمؿ ذيمر شمٚمؽ إطم٤مدي٨م وىم٤مل:  وُمٕمٜمك احلدي٨م أن ُُيدي

 ث هب٤م ُمع قمٚمٛمف سمح٤مهل٤م ومل ومٞم٠مصمؿ إذا طمدَّ  إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م قمغم رؾمقل اهلل 

((ٜمٝم٤م ٞمي يٌ
(1)

. 

ٚمٗمل ذم روايتف ىمٚم٧م: ًي ُمف اٟمتٝم٩م ُمٜمٝم٩م تٚمؽ إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ًم وًمٕمؾَّ اًم َُمـ شم٘مدَّ

صملم ذم إقمّم٤مر اعم٤موٞم٦م ُمـ  ))؛ يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أيمثُر اعمحدي

ـ قمٝمدشمف ؾمٜم٦م ُم٤مئتلم وهٚمؿَّ ضمّرا إذا ؾم٤مىمقا احلدي٨َم سم٢مؾمٜم٤مده اقمت٘مدوا ؿ سمرئقا ُم (( أهنَّ
(2)

 ،

وإن يم٤من إومم اًمٌٞم٤من طمتك شمٜمتٗمل اًمِمٌٝم٦م ويزول اًمٚمٌس، وُيٕمرف اعمقوقع ُمـ 

 اًمّمحٞمح اًمث٤مسم٧م.

( 125وقمدد إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م واًمقاهٞم٦م واعمٜمٙمرة ذم اًمٙمت٤مب وصٚم٧م إمم )

 .( ُمـ قمدد إطم٤مدي٨م، أي ُم٤م ي٘مرب ُمـ اًمرسمع%19،  11) طمديث٤مً 

 :ب ـ ظدد أثار

٤م أصم٤مر ومتِمٛمؾ قمغم اعمقىمقوم٤مت واعم٘مٓمققم٤مت، ويمذا احلٙم٤مي٤مت وإؿمٕم٤مر وأُمَّ 

%( ُمـ ٟمّمقص  40،  86) ( أصمراً 452وذيمر اًمقومٞم٤مت وُم٤م يٚمحؼ ذًمؽ، وقمدده٤م )

 .اًمٙمت٤مب

، ُمع هذا جمٛمؾ ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب )ذم اًم٘مًؿ اعمح٘مؼ( ُمـ قمدد إطم٤مدي٨م وأصم٤مر

 .سمٞم٤من قمدد اًمّمحٞمح ُمـ اًمْمٕمٞمػ

                                                 

ٞمٜم٤مت )ص ( 1) ٔي٤مت اًم  (.330ـ  327اٟمٔمر: ا

 .(3/75ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 2)

ؿ يروون مجٞمَع ُم٤م ذم اًم٤ٌمب ٕضمؾ اعمٕمروم٦م و صملم أهنَّ ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أنَّ قم٤مدَة اعمحدي

ث ي روي ُم٤م ؾمٛمٕمف يمام سمذًمؽ، وإن يم٤من ٓ ُيت٩م ُمـ ذًمؽ إَّٓ سمٌٕمْمف، وذيمر أيْم٤مً أنَّ اعمحدي

رك قمغم همػمه ٓ قمٚمٞمف، وأهُؾ اًمٕمٚمؿ يٜمٔمرون ذم ذًمؽ، وذم رضم٤مًمف وإؾمٜم٤مده اٟمٔمر: . ؾمٛمٕمف واًمدَّ

 .(53، 7/52ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦َّم )
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شا: شابعاً  ؾػل فصقاؽة ترمجة صققخف:شقة افتل يذـافعـاس ٕا  رها افسِّ

إنَّ أهؿَّ ُم٤م يٕمتٜمل سمف أصح٤مب اعمِمٞمخ٤مت ذم صٞم٤مهم٦م شمراضمؿ ؿمٞمقظمٝمؿ سمٞم٤من اؾمؿ 

اًمِمٞمخ واؾمؿ أسمٞمف وأضمداده، وسمٞم٤من ٟمًٌتٝمؿ وٟمًٌٝمؿ ويمٜم٤مهؿ، وسمٚمداهنؿ، ووٓدهتؿ 

ذًمؽ  ووومٞم٤مهتؿ، وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سمذات اعمؽمضَمؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يزيد قمغم

 همػم ذًمؽ.ؿمٞمقظمف، إمم  ًمتقصمٞمؼ واًمتجريح، وأهؿَّ ومٞمذيمر درضمتف ُمـ طمٞم٨م ا

ٚمٗمل ذيمر قمٜم٤مس أؾم٤مؾمٞم٦م ذم ُمٕمروم٦م ؿمٞمقظمف اًمٌٖمداديلم، شُمٕمتؼم ُمـ أهؿي  ًي واإلُم٤مم اًم

ومٜم٤م سم٠مهؾ سمٖمداد اًمذيـ ضم٤مؤوا سمٕمد ووم٤مة اخلٓمٞم٥م، ومٙمت٤مسمف ُيٕمدُّ ُمـ يمت٥م  اعمراضمع اًمتل شمٕمري

ف اظمتصَّ شمراضمؿ اًمٌٚمدان اًمتل ذيَّٚم٧م قم غم يمت٤مب اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي شم٤مريخ سمٖمداد؛ ٕٟمَّ

 سم٤مًمٌٖمداديلم.

 ـ شمٚمخٞمص قمٜم٤مس اًمؽممج٦م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:ٙمٛموي

 ـ ذـر افؽـقة: 1

ُمٝم٤م ذم ذيمر ؿمٞمقظمف قمغم ذيمر  ٚمٗمل ىمدَّ ًي ُم٧م ذيمر اًمٙمٜمٞم٦م قمغم آؾمؿ؛ ٕنَّ اًم وىمدَّ

 هد شمراضمؿ اعمّمٜمٗملم ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمِمٞمقخ ذمسمٕمض أؾمامئٝمؿ، وهق ُمٜمٝم٩م ؾم٤مر قمٚمٞمف 

٤ًٌم قمغم طمروف اعمٕمجؿ، يم٤مًمتحٌػم واعمٜمتخ٥م ُمـ ُمٕمجؿ  ؿمٞمقظمٝمؿ، وًمق يم٤من اًمٙمت٤مب ُمرشمَّ

ويمذا ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اإلؾمامقمٞمكم، وًمق ظم٤مًمػ اعمّمٜمػ ذًمؽ ذم سمٕمض  ؿمٞمقخ اًمًٛمٕم٤مين،

٥ًٌم ُم٤م، يم٠من يٙمقن اعمؽمضَمؿ ًمف ٓ يمٜمٞم٦م ًمف، أو اؿمتٝمر سم٤مٓؾمؿ أيمثر  ف يٙمقن ًم اًمؽماضمؿ وم٢مٟمَّ

 دت يمٜم٤مه.ُمـ اًمٙمٜمٞم٦م، أو شمٕمدَّ 

 أظمؼمٟم٤م ))اؾمتٝمالل اعمّمٜمػ سم٤مًمٙمٜمٞم٦م ـ وهق هم٤مًم٥م قمغم يمت٤مسمف ـ ىمقًمف:  وُمـ أُمثٚم٦م

((أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم احلٚمقاين 
(1)

. 

((أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٙمرم ه٦ٌم اهلل سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمرىم٤مىمل  ))وىمقًمف: 
(2)

. 

                                                 

 (.9( اٟمٔمر: اًمٜمص )1)

 (.12( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)
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 :قمدم اسمتدائف سم٤مًمٙمٜمٞم٦م عمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مينوُمـ أُمثٚم٦م 

ٓل ... وؾم٠مًمتف قمـ أظمؼمٟم٤م ومْم٤مئؾ  ))ىمقًمف:  ـ ُمالطمظ اًمِمٞم٤َّمل اًمدَّ ـ قمكم سم ـ ضمقهر سم سم

((يمٜمٞمتف وم٘م٤مل: هق اؾمٛمل ويمٜمٞمتل 
(1)

. 

أظمؼمٟم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ـم٤مهر اعمٕم٘مكم، وؾم٠مًمتُف قمـ يُمٜمٞمتف وم٘م٤مل: اًم٘م٤مؾمؿ هق  ))وىمقًمف: 

((اؾمٛمل ويمٜمٞمتل 
(2)

. 

...  أظمؼمٟم٤م ُمٜمّمقر سمـ اعم١مُمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ أِّب اًم٤ًٌمع اًمٖمزال اًميير ))وىمقًمف: 

((وؾم٠مًمتف يمٜمٞمتف، وم٘م٤مل: أٟم٤م ُمٜمّمقر هق اؾمٛمل ويُمٜمٞمتل 
(3)

. 

 إؿم٤مرة إمم ٟمقع ُمـ قمٚمقم اعمّمٓمٚمح، وهق ُمـ واوم٘م٧م يمٜمٞمتف اؾمَٛمف. فوذم هذا يمٚمي 

 ـ ذـر اشؿ افشقخ واشؿ أبقف وأجدداه. 2

((أٟم٤م أسمق اخلٓم٤َّمب ٟمٍم سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٌَٓمِر اًم٘م٤مرئ  ))يم٘مقًمف: 
(4)

. 

٤مل أظمؼمٟم))وىمقًمف:  ًَّ ٤م اًمِمٞمخ أسمق اخلػم اعم٤ٌمرك سمـ احلًلم سمـ أمحد سمـ ص٤مًمح اًمٖم

((اعم٘مرئ ؾمٌط اخلقاص اًمزاهد 
(5)

. 

 وىمد يزيد ومٞمذيمر أضمداده إمم أقمغم ٟم٥ًم، ظم٤مص٦م إن يم٤من ُمـ إذاف.

 سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ سمـ حمٛمد أظمؼمٟم٤م اًمنميػ أسمق اًمِٕمز حمٛمد سمـ اعمخت٤مر  ))يم٘مقًمف: 

ـ اعم ـ اعم١ميَّد سم ـ اعمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سم ـ اعمٝمدي سم ـ اًمرؿمٞمد سم ـ اعمٕمتّمؿ سم ؾ سم تقيمي

(( {قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس 
(6)

. 

ـ ضمٕمٗمر  ))وىمقًمف:  ـ حمٛمد سم ـ حمٛمد سم ـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر سم ـ أمحد سم أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سم

                                                 

 (.301( اٟمٔمر اًمٜمص )1)

 (.348( اٟمٔمر اًمٜمص )2)

 (.365( اٟمٔمر اًمٜمص )3)

 (.1( اٟمٔمر اًمٜمص )4)

 (.21ر اًمٜمص )( اٟمٔم5)

 (.409( اٟمٔمر اًمٜمص )6)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ ىمريش سمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمٔمٞمػ اعم٘مرئا (( سمـ هم٤مًم٥م سمـ أمحد سم

(1)
. 

 ـ ذـر افـسبة: 3

ـ ؿمٞمخ ٔظمر، وم٘مد ذيمر سمٕمْمٝمؿ ُمٜمًقسم٤ًم إمم ىمٌٞمٚمتف، وآظمريـ  ختتٚمػ ٟم٦ًٌم اًمِمٞمقخ ُم

إمم سمٚمداهنؿ، وسمٕمْمٝمؿ إمم طمرومٝمؿ، أو ُمذهٌٝمؿ اًمٗم٘مٝمل أو اًمٕم٘مدي، وىمد ُيٛمع سملم سمٕمض 

 اًمٜم٥ًم؛ ًمزي٤مدة سمٞم٤من وشمقوٞمح.

د اهلل سمـ أظمؼمين أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ احلًـ سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌ ))يم٘مقًمف: 

٤مر  ((ُيٛمـ إود إٟمّم٤مري اًم٘مّمَّ
(2)

. 

ر سمـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ضم٤مُمع اًمٌٞميع ))وىمقًمف:  أظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٍم اعمٕمٛمَّ

((اًمِم٤مومٕمل 
(3)

. 

((ؾمٛمٕم٧م اًمِمٞمخ أسم٤م سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ احلًُلم سمـ زيمري٤م اًمّمقذم  ))وىمقًمف: 
(4)

. 

سَمْختَٙملم سمـ قمٌد اهلل اعمُٔم٤مومري اًمؽميمل مَتَْرشَم٤مش سمـ  اهلل دأظمؼمٟم٤م أسمق قمٌ ))وىمقًمف: 

((اعمجّٚمد 
(5)

. 

فؼاب4  :ـ ذـر ٕا

ٚمٗمل قمغم سمٞم٤من سمٕمض أًم٘م٤مب ؿمٞمقظمف اًمتل هب٤م ُيٕمرومقن، وهق قمٚمؿ ًمف أِهٞم٦م  ًي طمرص اًم

ـ ؿمخص  ـي اًمقاطمد اصمٜملم، وهذه إًم٘م٤مب ختتٚمػ ُم ـ فم ـ اًمٚمٌس ُم ذم ُمٕمروم٦م اًمرواة، وأُم

شمٜم٥ًم إمم اًمّمٜم٤مئع واحلرف، وهٙمذا، وىمد  ةٔظمر، ومتٙمقن شم٤مرة يم٠مًمٗم٤مظ إؾمامء، وشم٤مر

 .((اعمٕمروف أو ُيٕمرف سمٙمذا  ))يذيمر اًمٚم٘م٥م أو اًمٜم٦ًٌم اًمتل ُيٕمرف هب٤م ؿمٞمخف، ومٞم٘مقل: 

ٚمٗمليم٘مقل  ًي أظمؼمٟم٤م أسمق ـم٤مًم٥م أمحد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اخل٤ٌَّمز،  )): اًم
                                                 

 (. 354( اٟمٔمر اًمٜمص )1)

 (. 341( اٟمٔمر اًمٜمص )2)

 (. 383( اٟمٔمر اًمٜمص )3)

 (.314( اٟمٔمر اًمٜمص )4)

 (.265( اٟمٔمر اًمٜمص )5)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
((ُيٕمرف سم٤مسمـ اًمٌٍَمي 

(1)
. 

حمٛمد سمـ قمٛمر اعمُريمزي اعمُٕمٚميؿ، سم٘مراءيت قمٚمٞمف  أظمؼمٟم٤م أسمق اًمؼميم٤مت أمحد سمـ ))وىمقًمف: 

٘مالـمقين  ًَّ يم٦م اًم ((وهق ُيٕمرف سمؼَمَ
(2)

. 

اًمنميػ أسمق ُمٜمّمقر أمحد سمـ أِّب اًمٗمقارس قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أظمؼمٟم٤م  ))ىمقًمف: و

ـ ُمقؾمك اهل٤مؿمٛمل اًمٕم٤ٌَّمد اعمقؾمقي،  ـ قمٞمًك سم ـ إؾمامقمٞمؾ سم ـ حمٛمد سم ـ اًمٗمْمؾ سم قمكم سم

سَمخ ا ((ًمٙمقذم اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمدَّ
(3)

. 

ـ قمكم ُيٕمرف سم ))وىمقًمف:  ـ قمٌد اًمٕمزيز سم ـ حمٛمد سم ((اج ٌَٖمرأظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٍم أمحد سم
(4)

. 

سم٤َّمس أسمق ؾَمٕمد اًمً٘مالـمقين أظمؼمٟم٤م  ))وىمقًمف:  أمحد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ حمٛمد اًمدَّ

((ُيٕمرف سم٤مسمـ احلريري 
(5)

. 

جتامظقة أو افعؾؿقة فؾشقخ 5  :ـ ذـر ادؽاكة ٓا

آضمتامقمٞم٦م أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ شمزيد ذم ُمٕمروم٦م اعمؽمضَمؿ ًمف، ظم٤مص٦م إن مل إنَّ ذيمر اعمٙم٤مٟم٦م 

رًا  ـ هٜم٤مًمؽ أىمقال ذم ضمرطمف أو شمٕمديٚمف، ومٛمٙم٤مٟمتف آضمتامقمٞم٦م أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمٕمٓمٞمٜم٤م شمّمقُّ  يٙم

ـ ُم ـ قم ًي ـ وًمق وئٞمالً  ٚمٗمل ذم سمٞم٤من ُمٙم٤مٟم٦م ؿمٞمقظمف، ومذيمر رشم٦ٌم هذا اًمِمٞمخ، ومٚمذا اقمتٜمك اًم

 ؤؾم٤مء وإضمالء، سمؾ يم٤من يٌتدئ شمرامجٝمؿ سم٘مقًمف: ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ إذاف واًمر

، ويمذا سمٞم٤من ُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ومذيمر ُمـ ((أو اًمرئٞمس ومالن  ))، ((أظمؼمٟم٤م اًمنميػ ومالن  ))

 يم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم ُمذهٌف، وذيمر اًم٘مراء، واًمٜمح٤مة، واخلٓم٤ٌمء، وهمػمهؿ.

سمـ أظمؼمٟم٤م اًمنميػ أسمق قمكم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز ))وأُمثٚم٦م ذًمؽ ىمقًمف: 

((اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قُمٌٞمد اهلل سمـ اعمٝمدي 
(6)

. 

                                                 

 (.160( اٟمٔمر اًمٜمص )1)

 (.352( اٟمٔمر اًمٜمص )2)

 (.473( اٟمٔمر اًمٜمص )3)

 (.394( اٟمٔمر اًمٜمص )4)

 (.613( اٟمٔمر اًمٜمص )5)

 (.6اًمٜمص )( اٟمٔمر 6)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
اًمنميػ أسمق اًمٖمٜم٤مئؿ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ اعمٝمتدي أظمؼمٟم٤م  ))وىمقًمف: 

((سم٤مهلل ظمٓمٞم٥م ضم٤مُمع اعمٜمّمقر 
(1)

. 

صمٜم٤م اًمنميػ أسمق اًمٙمرم قمكم سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ُمقؾمك اهل٤مؿمٛمل،  ))وىمقًمف:  طمدَّ

ص٤موم٦م ظمٓم ((ٞم٥م ضم٤مُمع اًمرُّ
(2)

. 

أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٌزاز احلٜمٌكم  ))وىمقًمف: 

ل ... وهق إُم٤مم ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م ُيٕمرف سم٤مسمـ صٝمر ه٦ٌم  ((اًمٗم٘مٞمف اعمٕمدي
(3)

. 

أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمرزاق  ))وىمقًمف: 

((ئ اعمٕمروف سم٤مخلٞم٤مط اعم٘مر
(4)

. 

((أظمؼمٟم٤م اًمرئٞمس أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ أمحد سمـ سمٞم٤من اًمرزاز  ))وىمقًمف: 
(5)

. 

أظمؼمٟم٤م إضمؾ اًمًٞميد ُُمٕملم اعمٚمؽ أسمق ُمٜمّمقر قم٤ٌَّمد سمـ احلًلم سمـ هم٤مٟمؿ  ))وىمقًمف: 

((إصٌٝم٤مين 
(6)

. 

 ـ ذـر تاريخ وٓدة افشقخ ووؾاتف: 6

٤م اعم١مًمػ ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف سمٞم٤من ؾمٜم٦م وٓدة ُمـ اًمٕمٜم٤مس إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل يٕمتٜمل هب

صملم هلؿ قمٜم٤مي٦م سمٕمٚمؿ وومٞم٤مت اًمِمٞمقخ  ؿمٞمخف وؾمٜم٦م ووم٤مشمف، وذًمؽ أنَّ اًمٙمثػم ُمـ اعمحدي

ـ ُمٕمروم٦م اًمًامع واًمٚم٘م٤مء، واجل٤مُمع عمٕمجؿ ؿمٞمقظمف يمثػمًا ُم٤م ي٠ًمهلؿ قمـ  ووٓدهتؿ، سمف يٛمٙم

، وىمد ذيمر ؾمٜم٦م وٓدهتؿ، ومٝمق هبؿ أقمٚمؿ وأًمّمؼ، وإن طمي ووم٤مهتؿ ذيمره٤م ذم يمت٤مسمف
                                                 

 (.77( اٟمٔمر اًمٜمص )1)

 (.311( اٟمٔمر اًمٜمص )2)

 (.311( اٟمٔمر اًمٜمص )3)

 (.163( اٟمٔمر اًمٜمص )4)

 (.155( اٟمٔمر اًمٜمص )5)

 (.615( اٟمٔمر: اًمٜمص )6)

ا، ويٛمٙمـ اًمرضمقع إمم ُمٌح٨م ؿمٞمقظمف، ومٞمُٜمٔمر ذم ُمٙم٤مٟم٦م ؿمٞمقظمف  وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ضمدًّ

 آضمتامقمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م.
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ٚمٗمل مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص ومٞمٝم٤م سمٞم٤من ُمقًمد ؿمٞمقظمف، إَّٓ أنَّ ذًمؽ مل يٙمـ ُم ًي ٕم٤ًم ذم يمؾي اًم تٌَّ

 ، سمؾ يم٤من ًمٌٕمْمٝمؿ وهق ىمٚمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمدد ؿمٞمقظمف.شمرمج٦م ُمـ شمراضمؿ اًمٙمت٤مب

ـ اًمروم٤مء ... وذيمر َأنَّ ُمقًمَده ؾمٜم٦م  ))يم٘مقًمف:  ـ اعمحً ـ راومع سم ـ قمكم سم أظمؼمين أسمق احلً

((وأرسمٕمٛمئ٦م  اصمٜمتلم وقمنميـ
(1)

. 

ـ حمٛمد سمـ أسمٜمقد اًمّمػمذم  ))وىمقًمف:  ـ أمحد سم ـ حمٛمد سم أظمؼمين أسمق هم٤مًم٥م حمٛمد سم

((... وُمقًمده ىم٤مل: ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وأرسمع ُمئ٦م ومٞمام ؾم٠مًمتف 
(2)

. 

أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ أِّب ـم٤مًم٥م حمٛمد سمـ قمكم سمـ قُمٌٞمد اهلل اهلٛمذاين  ))وىمقًمف: 

((ه ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم اعم١مديب ... وذيمر أنَّ ُمقًمدَ 
(3)

. 

٤م اًمقوم٤مة،  ومٚمؿ يذيمره٤م ذم شمرمج٦م يمؾي ؿمٞمخ، سمؾ ذيمره٤م ذم ُمقاوع يًػمة سم٤مًمٜم٦ًٌم وأُمَّ

ـ سمٖمداد ىمٌؾ ووم٤مة اًمٙمثػم ُمٜم، وًمٕمؾ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أٟمَّف ظمًمٕمدد ؿمٞمقظمف ، ومٚمذا مل ٝمؿرج ُم

؛ سمٕمْمٝم٤م ذم أول ؿمٞمقظمفووم٤مة  ٤مذيمر ومٞمٝميًػمة  وعا، ووىمٗم٧م قمغم ُمقووم٤مهتؿ يذيمر

 ذم آظمر شمرمج٦م اًمِمٞمخ، سمٕمد هد ٟمامذج ُمـ ُمروي٤مشمف. ٝم٤موسمٕمْمد، اإلؾمٜم٤م

ـ اخلؾ اًمٌزاز ... أظمؼمٟم٤م  )): يم٘مقًمف ـ قمٛمر سم ـ أِّب قمٛمر أمحد سم ـ قمكم سم اًمِمٞمخ أسمق احلً

((سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ذم أواظمر مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م ؾم٧مٍّ وشمًٕملم  ~وشمقذم 
(4)

. 

ـ قمٌد ا ))وىم٤مل أيْم٤ًم:  ـ أمحد سم ًمٖمٗم٤مر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سم

ـ ىمريش سمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمٔمٞمػ  ـ أمحد سم ـ هم٤مًم٥م سم ضمٕمٗمر سم

((اعم٘مرئ ... وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ذم ؿمٕم٤ٌمن 
(5)

. 

٤م اًمتل ذم  اًمِمٞمخ أسم٤م ُمٜمّمقر وؾمٛمٕم٧م  ))٘مقًمف: يم، ظمر اًمؽممج٦م سمٕمد ذيمر اًمٜمامذجآوأُمَّ

                                                 

 (.312( اٟمٔمر: اًمٜمص )1)

 (.420( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)

 (.1106، 725، 689، 611، 431، 397(، واٟمٔمر أيْم٤مً اًمٜمّمقص: )423( اٟمٔمر: اًمٜمص )3)

 (.233( اٟمٔمر: اًمٜمص )4)

 (.587، 354، 298، 242، واٟمٔمر أيْم٤مً: )(354( اٟمٔمر: اًمٜمص )5)
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 افدراشة شؿ
م ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم ي٘مقل: ُوًمدُت ذم ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕمٛمئ ((٦م. وشمقذم ذم حُمرَّ

(1)
. 

 أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم  ))وأؿم٤مر ذم ُمقوع واطمد قمـ طم٤مًم٦م ؿمٞمخف اًمّمحٞم٦م، وم٘م٤مل: 

ـ قَمَٚمٙم٤من اجلَٜمْزي، سم٘مراءيت قمٚمٞمف ـ ويم٤من َُمريْم٤ًم ـ ذم مج٤مدى  ـ حمٛمد سم د سم أسمق ـم٤مهر ُُمًدَّ

((أظمرة ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم 
(2)

. 

 : ترمجة افشقخدم ـ ذـر ظـرص اجلرح وافتعديؾ 7

ـ يمت٥م اعمٕم٤مضمؿ واعمِمٞمخ٤مت؛ وذًمؽ أنَّ اجل٤مُمع  ـ أهؿي اًمٕمٜم٤مس اًمتل شُمًتٗم٤مد ُم وهق ُم

ًمًػمة ؿمٞمقظمف وُمروي٤مهتؿ أقمٚمؿ هبؿ ُمـ همػمه؛ عمالزُمتف هلؿ، وؾمامقمف ُمـ أومقاهٝمؿ، 

ٗمقن ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ُمـ يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت  وطمْمقر جم٤مًمًٝمؿ، وىمد اؾمتٗم٤مد اعم١مًمي

ض يمت٥م اعمِمٞمخ٤مت اىمتٍمت قمغم اًمِمٞمقخ اًمث٘م٤مت وم٘مط، يمٙمت٤مب واعمٕم٤مضمؿ، سمؾ إنَّ سمٕم

ـ قمٌد اًم٤ٌمىمل إٟمّم٤مري، أطم٤مدي٨م اًمِمٞمقخ اًمث٘م٤مت أو اعمِمٞمخ٦م اًمٙمؼمى، ِّٕب سمٙمر حمٛم د سم

اًمٕمداًم٦م وقمدُمٝم٤م، يم٤مًمًٛمٕم٤مين ذم  اعمّمٜمٗملم ُمـ اًمتزم سمٞم٤من ُمرشم٦ٌم اًمِمٞمخ ُمـ طمٞم٨م وُمـ

ـ ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف، وي٘مقل اإلؾمامقمٞمكم ذم ُم٘مديم وأسملمي طم٤مل  ))ُم٦م ُمٕمجٛمف: ت٤مسمف اعمٜمتخ٥م ُم

ـ ذمم٧ُم ـمري٘مف ذم احلدي٨م، سمٔمٝمقر يمذسمف ومٞمف، أو اهت٤مُمف سمف، أو ظمروضمف قمـ مجٚم٦م أهؾ  َُم

((احلدي٨م، ًمٚمجٝمؾ سمف واًمذه٤مب قمٜمف ... 
(3)

. 

ٚمٗمل  ًي ع ُمٜمٝم٩م سمٞم٤من ُمراشم٥م ؿمٞمقظمف ذم هذا اعمّمٜمػ، وهل وم٤مئدة قمزيزة  ~واًم مل يتٌَّ

٦م أنَّ اعمّمٜمٗم٤مت اًمتل ذيَّٚم٧م قمغم شم٤مريخ سمٖمداد ذم عمـ ضم٤مء سمٕمده وم٤مشمف اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م، ظم٤مصَّ 

ٚمٗمل ُمٕمروم٦م اًمرواة اًمٌٖم٤مددة ىمٚمٞمٚم٦م واعمقضمقد ُمٜمٝم٤م ٟم٤مىمص، ومٚمق أنَّ ا ًي ذيمر ُمراشم٥م ؿمٞمقظمف ًم

ُمـ طمٞم٨م اًمٕمداًم٦م وقمدُمٝم٤م ًمؽمك ًمٜم٤م قمٚماًم مج٤ًّم ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، ظم٤مص٦م أنَّ سمٕمض 

طمد ممـ صٜمَّػ ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل ؿمٞمقظمف مل أىمػ هلؿ قمغم شمرمج٦م إَّٓ قمٜمده، ومل يذيمرهؿ أ

 قم٤مُم٦م أو اجلرح واًمتٕمديؾ ظم٤مص٦م، صمؿَّ إنَّ ذم ؿمٞمقظمف اًمث٘م٦م واًمْمٕمٞمػ واعمتٝمؿ.
                                                 

 (.168( اٟمٔمر: اًمٜمص )1)

 (.344( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)

 (.1/309( اعمٕمجؿ )3)
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 افدراشة شؿ
ؤه٤م  ـ اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل يتٌقَّ وُمع ذًمؽ وم٘مد ذيمر سمٕمض ؿمٞمقظمف سمّمٗم٤مت ىمد شمٜمٌئ قم

هذا اًمِمٞمخ، ووصمَّؼ سمٕمَْمٝمؿ سمٍميح اًمٚمٗمظ وهؿ أىمؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمدد ؿمٞمقظمف 

 وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: اعمذيمقريـ،

ـ أمحد اعم١مديب اًمٌٖمدادي هب٤م، يم٤من يًٙمـ  ))ىمقًمف:  ـ حمٛمد سم أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٖمٜم٤مئؿ أمحد سم

((اعم٠مُمقٟمٞم٦م، ويٓمٚم٥م ُمٕمٜم٤م احلدي٨َم، صم٘م٦م 
(1)

. 

أظمؼمٟم٤م إضمؾُّ أسمق ـم٤مًم٥م قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ يقؾمػ  ))وىمقًمف: 

((ويم٤من صم٘م٦م صم٘م٦م صم٘م٦م 
(2)

. 

ـ اًمِمٞمخلم، ومل أىمػ قمغم شمقصمٞمؼ  ـ ؿمٞمقظمف )ذم اًم٘مًؿ اعمح٘مؼ( إَّٓ هلذي آظمر ًمِمٞمخ ُم

ٓ شُمٓمٚمؼ إَّٓ ًمّم٤مطم٥م قمداًم٦م، وهل  ُم٧م ذيمر سمٕمض ؿمٞمقظمف سمّمٗم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م  ف يمام ىمدَّ إَّٓ أٟمَّ

 شم٤ًمقمد قمغم ُمٕمروم٦م ُمرشم٦ٌم ذًمؽ اًمراوي، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ىمقًمف:

 ار قَ سمـ ؾِم  أظمؼمين اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اعم٘مرئ أسمق ـم٤مهر أمحد سمـ قمكم سمـ قُمٌٞمد اهلل ))

(( اًمدىم٤َّمق
(3)

. 

أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٌزاز احلٜمٌكم  ))وىمقًمف: 

ل ... وهق إُم٤مم ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م ُيٕمرف سم٤مسمـ صٝمر ه٦ٌم  ((اًمٗم٘مٞمف اعمٕمدي
(4)

. 

 أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ إضمؾ أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ  ))وىمقًمف: 

((يقؾمػ 
(5)

 . 

 وهمػم  ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص.

                                                 

 (.106ٜمص )( اٟمٔمر: اًم1)

 (.1032( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)

 (.500( اٟمٔمر: اًمٜمص )3)

 (.401( اٟمٔمر: اًمٜمص )4)

 (.289( اٟمٔمر: اًمٜمص )5)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 وما يؾحؼ ذفؽ: : مـفجف دم افتحؿؾ: ثامـاً 

ٚمٗمل ذم ُمِمٞمختف اًمٌٖمدادي٦م أن يذيمر اًمِمٞمقخ اًمذيـ أظمذ قمٜمٝمؿ  ًي اىمتٍم احل٤مومظ اًم

ُمِم٤مومٝم٦م، ومل يذيمر اًمذيـ أظمذ قمٜمٝمؿ سم٤مإلضم٤مزة دون اًمًامع
(1)

، وه١مٓء ىمد صٜمَّػ هلؿ 

ه٤م  ، سم٤مإلضم٤مزة ، ذيمر ُمٜمٝمؿ ؿمٞمقظمف سمٌٖمداد(( عمجٞمزاًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمُج٤مز وا ))ُمِمٞمخ٦م ؾمامَّ

٤م اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م ومٝمؿ ؿمٞمقظمف سم٤مًمًامع وم٘مط، ًمذا يذيمر صٞمغ اًمتحٛمؾ اعمٗمٞمدة  وأُمَّ

 ًمٚمًامع، يم٘مقًمف: )أظمؼمٟم٤م(، أو )ؾمٛمٕم٧م(، أو )أٟمِمدٟم٤م(، وهٙمذا.

 ويم٤من يمثػمًا ُم٤م ي٘مرأ قمغم اًمِمٞمخ إصقل اًمتل ؾمٛمٕمٝم٤م ُمٜمف، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ:

ـ قمٌد اهلل سمـ اًمٌَٓمِر اًم٘م٤مرئ سمٌٖمداد، سم٘مراءيت أٟم٤م أ ))ىمقًمف:  ـ أمحد سم سمق اخلٓم٤َّمب ٟمٍم سم

قمٚمٞمف ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم، وؾَمٛمٕم٧م ُمٜمف ىمٌؾ ذًمؽ سم٘مراءيت قمٚمٞمف يقم وصٚم٧ُم 

((سمٖمداد ذِم ؿمقال ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وأرسمٕمٛمئ٦م 
(2)

. 

كم سمـ أمحد أٟم٤م أسمق اعمٕم٤مزم أمحد وأسمق اًمؼميم٤مت ه٦ٌم اهلل اسمٜم٤م حمٛمد سمـ قم ))وىمقًمف: 

اًمٌخ٤مري، سم٘مراءيت قمٚمٞمٝمام، وىمرأُت قمغم أِّب اًمؼميم٤مت ه٦ٌم اهلل قمغم آٟمٗمراد ذِم صٗمر ؾمٜم٦م 

((أرسمع وشمًٕملم وأرسمٕمٛمئ٦م 
(3)

. 

ىمرأُت قمغم اًمِمٞمخ أِّب اًمٖمٜم٤مئؿ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ قمكم إزرق ))وىمقًمف: 

ْٝمَرؾْمت٤َميِن   .((اًمِمَّ

ـ حمٛمد اعم ))وىمقًمف:  ـ أصؾ ؾمامقمف زيٜملقاأظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سم ((، ىمرأت قمٚمٞمف ُم
(4)

. 

ـ قمكم سمـ قُمٌٞمد اهلل سمـ ؾِم  ))وىمقًمف:  ار قَ أظمؼمين اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اعم٘مرئ أسمق ـم٤مهر أمحد سم

                                                 

ًتثٜمك ُمـ1) ٛمع ُمٜمف ُمِم٤مومٝم٦م سمؾ أظمذ قمٜمف إضم٤مزة، ويم٤من ىمد روى قمٜمف سمقاؾمٓم٦م  ( وُي ذًمؽ ؿمٞمخ واطمد، مل ًي

ٌزاز ا عمراشٌمل، وىمد روى قمٜمف أسمٞمف ذم أصٌٝم٤من، وهق قمكم سـم احلًلم سـم قمكم سـم أيقب أسمق احلًـ اًم

 (، رواه٤م قمٜمف سم٤مإلضم٤مزة.699ـ  694اًمٜمّمقص )

 (.1( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)

 (.93( اٟمٔمر: اًمٜمص )3)

 (.399( اٟمٔمر: اًمٜمص )4)
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 افدراشة شؿ
((اًمدىم٤َّمق، سم٘مراءيت قمٚمٞمف ُمـ أصؾ يمت٤مسمف وُمٜمف ٟمًخ٧ُم 

(1)
. 

أظمؼمٟم٤م اًمنميػ أسمق ُمٜمّمقر أمحد سمـ أِّب اًمٗمقارس قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ  ))وىمقًمف: 

ـ اًمٗم ـ ُمقؾمك اهل٤مؿمٛمل اًمٕم٤ٌَّمد اعمقؾمقي، قمكم سم ـ قمٞمًك سم ـ إؾمامقمٞمؾ سم ـ حمٛمد سم ْمؾ سم

سَمخ اًمٙمقذم، سم٘مراءيت قمٚمٞمف ُمـ أصؾ يمت٤مسمف اًمٕمتٞمؼ   .((اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمدَّ

وإن يم٤من اعمجٚمس سم٘مراءة همػمه سملمَّ ذًمؽ، طمتك ًمق ذيمر ؿمٞمخلم ذم اإلؾمٜم٤مد اًمقاطمد 

يف ًٕمٗم٤مظ  ،ُيٌٞميٜمفأطمدِه٤م ؾمٛمع سم٘مراءشمف هق، وأظمر سم٘مراءة همػمه  ة حتري وهذا ُمـ ؿمدَّ

 اًمتحٛمؾ، وُمـ أُمثٚمف ذًمؽ:

أظمؼمٟم٤م أسمق قمكم حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ َٟمٌْٝم٤من اًمٙم٤مشم٥م، سم٘مراءة  ))ىمقًمف: 

((إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد اًمًٛمرىمٜمدي قمٚمٞمف 
(2)

. 

ـ قمٌد اجل٤ٌمر اًمّمػمذم، سم٘مراءة أِّب ٟمٍم اعم١ممتـ  ))وىمقًمف:  أظمؼمٟم٤م أسمق احلًلم اعم٤ٌمرك سم

((اًم٤ًمضمل قمٚمٞمف وأٟم٤م أؾمٛمع سمـ أمحد ا
(3)

. 

ـ اًمقيمٞمؾ، سم٘مراءيت  ))وىمقًمف:  ـ ُيٞمك سم ـ قمٌد اهلل سم أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق اًمؼميم٤مت حمٛمد سم

م ُمـ ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م، وسمٕمد ذًمؽ سم٘مراءة همػمي  ((قمٚمٞمف ذم اعمحرَّ
(4)

. 

٤مل، ىمراءة قمٚم ))وىمقًمف:  ـ إسمراهٞمؿ اًمٌ٘مَّ ـ سمُٜمدار سم ٞمف وأٟم٤م أؾمٛمع، أظمؼمٟم٤م أسمق اعمٕم٤مزم صم٤مسم٧م سم

ر، سم٘مراءيت قمٚمٞمف  ((وأسمق سمٙمر أمحد سمـ اعمٔمٗمر سمـ احلًلم سمـ ؾُمقؾَمـ اًمتامَّ
(5)

. 

ًي  قمغم ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ ؿمٞمقظمف، وم٘مد يم٤من يًٛمع ُمٜمٝمؿ ٟمامذج ُمـ  ~ٚمٗمل ومل ي٘متٍم اًم

واقمتٜمك ذم يمت٤مسمف هذا سمٌٞم٤من ُمِم٤مُيف اًمذيـ ، ُمروي٤مهتؿ ويٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ إضم٤مزة ُمًٛمققم٤مهتؿ

 ذًمؽ: أُمثٚم٦مـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اإلضم٤مزة، وُمـ 

                                                 

 (.500( اٟمٔمر: اًمٜمص )1)

 (.131( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)

 (.871( اٟمٔمر: اًمٜمص )3)

 (.150( اٟمٔمر: اًمٜمص )4)

 (.689( اٟمٔمر: اًمٜمص )5)
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ـ قمٌٞمد اهلل اخلقاص، سم٘مراءيت قمٚمٞمف ذِم ؿمٝمر  ))ىمقًمف:  ـ قمٛمر سم أظمؼمٟم٤م أسمق ي٤مه ؿم٤ميمر سم

ظ سمف  ((رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم، وأضم٤مز ًمٜم٤م مجٞمَع ُمًٛمققم٤مشمف وشمٚمٗمَّ
(1)

. 

د سمـ حمٛمد سمـ قَمَٚمٙم٤من اجلَٜمْزي،  ))وىمقًمف:  أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أسمق ـم٤مهر ُُمًدَّ

ـ ويم٤من ظ سمف،  سم٘مراءيت قمٚمٞمف  ـ ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم، وأضم٤مزٟم٤م وشمٚمٗمَّ َُمريْم٤ًم 

((ضمزاه اهلل ظمػمًا 
(2)

. 

ـ حمٛمد سمـ قمٛمر اعمُريمزي اعمُٕمٚميؿ، سم٘مراءيت قمٚمٞمف  ))وىمقًمف:  أظمؼمٟم٤م أسمق اًمؼميم٤مت أمحد سم

٘مالـمقين، ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ذم َُمٜمِْزًمف سم٤مًمٜمٍَّْمي٦م، وشمٚمٗمَّ  ًَّ ظ وهق ُيٕمرف سمؼَمَيم٦م اًم

((سم٤مإلضم٤مزة وأٟم٤م ؾم٠مًمتف 
(3)

. 

ر سمـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ضم٤مُمع اًمٌٞميع  ))وىمقًمف:  أظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٍم اعمٕمٛمَّ

((اًمِم٤مومٕمل، سم٘مراءيت قمٚمٞمف وؾم٠مًمتف اإلضم٤مزة ومتٚمٗمَّظ هب٤م وىم٤مل: أضمزُت ًمٙمؿ 
(4)

. 

ـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٓمرائٗمل، سم٘مراءيت قم ))وىمقًمف:  ـ حمٛمد سم ٚمٞمف أظمؼمٟم٤م أسمق هم٤مًم٥م قُمٌٞمد اهلل سم

((وأضم٤مز ًمٜم٤م مجٞمَع ُمًٛمققم٤مشمف وإضم٤مزاشمف 
(5)

يث٧ٌُم يمؾَّ ذًمؽ ذم ٟمًخ٦م  ~، ويم٤من 

 اإلضم٤مزات.

حاديثتاشعاً  كػراد وادرويات مـ حقث افصح : ـالمف ظذ ٕا ة وافضعػ أو ٓا

 وؽر ذفؽ: ةوافعؾ

ٚمٗمل مل يتٙمٚمَّؿ  ًي  ٤مً قمغم إطم٤مدي٨م شمّمحٞمح٤ًم وشمْمٕمٞمٗم٤ًم أو سمٞم٤مٟمذم اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م اًم

يمام ومٕمؾ ذم سمٕمض يمتٌف يم٤مًمٓمٞمقري٤مت؛ إذ يذيمر ومٞمٝم٤م خترُيف ُمـ  ٝم٤م أو ختري٩م ـمرىمٝم٤مًمٕمٚمٚم

 اًمّمحٞمحلم ًمٌٞم٤من اعمقاوم٘م٦م واًمٌدل.
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وىمد ورد أيْم٤ًم أطم٤مدي٨م يمثػمة ُمٕمٚم٦م وسمٕمْمٝم٤م ؿمديد اًمْمٕمػ سمؾ ومٞمف ُمـ 

ٓ سم٠مس سمف، ومل يٕمتـاعم سمتخرُيٝم٤م وسمٞم٤من قمٚمٚمٝم٤م ووٕمٗمٝم٤م، وهذا ذم مجٞمع  قوققم٤مت قمدد 

ٚمٗمل يٜمص قمغم ختري٩م ـمريؼ اًمٙمت٤مب )اجلزء ا ًي عمح٘مؼ( إَّٓ ذم ُمقاوع ىمٚمٞمٚم٦م ٟمجد اًم

 وشمْمٕمٞمػ طمدي٨م وسمٞم٤من ظمٓم٠م راو ذم إؾمٜم٤مد.

ـ قم٤ٌمس:  ِلَّ  ))وم٘مد روى طمدي٨م اسم ج ُمٞمٛمقٟم٦م وهق حمرم  أنَّ اًمٜمٌَّ ٤مل ذم ، وىم((شمزوَّ

قمـ أِّب اعمٖمػمة، واؾمٛمف قمٌد اًم٘مدوس سمـ احلج٤مج  (أظمرضمف خ )أي اًمٌخ٤مري))آظمره: 

((وهق طمدي٨م وٞميؼ  اخلقٓين،
(1)

. 

 ومل يًتٕمٛمؾ هذا اًمتخري٩م ذم يمؾي اًمٙمت٤مب.

ـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ أِّب ه٤مرون، قمـ  ـ مح٤مد سم ـ إؾمح٤مق، قم ـ ـمريؼ حمٛمد سم وذيمر طمديث٤ًم ُم

سُمقا إًَِمٞمُْٙمْؿ َأيْم٤ٌَمَد اإِلسمِِؾ ذِم  )):  اهللأِّب ؾمٕمٞمد ىم٤مل: ىم٤مل َرؾُمقل  ُيقؿِمُؽ اًمٜم٤َّمُس َأْن َيْيِ

 ، صمؿ ىم٤مل:((يُمْؿ وَم٤مؾْمتَْقُصقا هبِْؿ ظَمػْمًا اًمِٕمْٚمِؿ، إَِذا ضَم٤مُؤو

ٓ أقمٚمؿ روى حمٛمد  )) ـ ؾمٚمٛم٦م، و ـ مح٤مد سم ـ إؾمح٤مق، قم ـ رواي٦م حمٛمد سم هذا همري٥م ُم

ـ إؾمح٤مق صم٘م٦م يمٌػم، ا ـ ؾمٚمٛم٦م إَّٓ طمديثلم، هذا أطمُدِه٤م، وحمٛمد سم ـ مح٤مد سم ـ إؾمح٤مق، قم سم

 ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م صم٘م٦ٌم يمٌػم.

  ٟمزًم٧م  امَّ ـ، قمـ أٟمس ًمَ رويف قمـ مح٤مد، قمـ صم٤مسم٧مواحلدي٨م أظمر ي   

         احلدي٨م ذِم اًمّمحٞمح ،))
(2)

. 

ـ ا ـ ـمريؼ ؿمٞمخف أِّب احلًلم اسم  ًمٓمٞمقري، قمـ أِّب اًمٕمالء اًمقاؾمٓمل،وذيمر طمديث٤ًم ُم

ف ىم٤مل:  صمؿ ٟم٘مؾ قمـ ؿمٞمخف أٟمَّ

ـ اسمـ اًمً٘م٤مء سمٌٖمداد: ا )) ـُ اعمٔمٗمر واًمدارىمٓمٜمل وهمػُمِه٤م ىم٤مل زم أسمق اًمٕمالء: يمتٌف قَم سم

ف قمٜميل أسمق قمٌد اهلل سمـ سمٙمػم، صمؿَّ أظمرج أسمق اًمٕمالء يمت٤مب  ـ احلٗم٤مظ، واؾمتٖمرسمقه، ويمٌت ُم

                                                 

 (.560( اٟمٔمر: اًمٜمص )1)

 (.294( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)



 

 
 

 
 79 

 
 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ة أطم٤مدي٨م  ف وومٞمف احلدي٨م ىمد يمتٌف قمـ أِّب اًمٕمالء ُمع قمدَّ  .((اسمـ سُمٙمػم سمخٓمي

ٚمٗمل:  ًي ٖمداد واسمـ يم٤من ذِم أصؾ اًمِمٞمخ أِّب احلًُلم: يمتٌف قمٜميل اسمـ اًمً٘م٤مء سمٌ ))ىم٤مل اًم

ـ اعمٔمٗمر ٖمداد: اسم ـ اًمً٘م٤مء سٌم ـ اسم واًمدارىمٓمٜمل؛  اعمٔمٗمر، وهق ظمٓم٠م فم٤مهر، واًمّمقاب: يمتٌف قم

ـ قمثامن احل٤مومظ ؿمٞمخ أِّب اًمٕمالء، ويدلُّ قَمغَم ذًمؽ  ـ حمٛمد سم ـَ اًمً٘م٤مء هق قمٌد اهلل سم ٕنَّ اسم

ـَ اعمٔمٗمر واًمدارىمٓمٜمل وم٘م٤مل: وهمػمِه٤م، وىم٤مل أيْم٤ًم: ويمتٌف قمٜميل اسمـ سمُ  ف ذيمر اسم ٙمػم، وًمق أٟمَّ

((يَم٤مَن يمام ذِم أصؾ اًمِمٞمخ أِّب احلًلم ًمٙم٤من يذيمر أسم٤م قمٌد اهلل سمـ سمٙمػم ُمٕمٝمام 
(1)

. 

ٚمٗمل ذم يمت٤مسمف إَّٓ ذم هذا اًمقوع  ًي وُمثؾ ُم٤م ي٘مع ومٞمف اًمرواة ُمـ إظمٓم٤مء مل يذيمره اًم

 اًمقاطمد.

وذيمر طمديث٤ًم ُمقوققم٤ًم ذم ومْمؾ إيمرام اًمٌ٘مر ُمـ ـمريؼ اسمـ وه٥م، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ 

 ًمزٟم٤مد، قمـ إقمرج، قمـ أِّب هريرة، صمؿ ىم٤مل:أٟمس، قمـ أِّب ا

ؾمٛمٕمٜم٤م اًمِمٞمخ أسم٤م احلًُلم وىم٧َم ىمراءشمِٜم٤م قمٚمٞمف هذا احلدي٨م ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧ُم اًمّمقري  ))

ف، ىم٤مل اًمّمقري: هذا طمدي٨م  ي٘مقل: هذا طمدي٨ٌم ُمقوقع، صمؿ رأي٧ُم ذم ٟمًختف سمخٓمي

ِلي  ـ اًمٜمٌَّ ٓ أصؾ ًمف قم ـ همػمه، واسمـ وه٥م أشم٘م سم٤مـمؾ  ٓ ُم ـ هذا اًمٓمريؼ و ك هللِ ُِمـ ُم

((أن َيْروي قمـ ُم٤مًمؽ ُِمثَٚمف، وًمق َرَأى ُم٤مًمٌؽ َُمـ يرويف قمٜمف ٕىم٤مَم طَمدَّ اهلل ومٞمف 
(2)

. 

اًمٙمت٤مب ومل يٌلمي ووٕمٝم٤م  أصمٜم٤مءوىمد وردت أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م وؿمديدة اًمْمٕمػ ذم 

ٓ سمٙمالم همػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وًمق ذيمر  ًمٙم٤من ومٞمف وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م، ذًمؽ ٓ سمٙمالُمف هق و

م سمٞم٤مٟمف.وعم٤م شمٙمٚمَّؿ اًمٕم  ٚمامء ذم ؾمٙمقشمف قمـ اعمقوققم٤مت يمام شم٘مدَّ

ُمث٤مل ذًمؽ  وىمد ذيمر ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمٗمرد سمٕمض اًمرواة هب٤م،

ـ يمالم اخلالل مَل يرو إسمراهٞمؿ قمـ أظمٞمف ؾمٗمٞم٤من  ))ذم طمدي٨م اعمٌم أُم٤مم اجلٜم٤مئز:  ُم٤م ٟم٘مٚمف ُم

((إَّٓ طمديثلم، هذا أطمُدِه٤م، ىم٤مًمف اخلالل 
(3)

. 
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 :اإلشـاد أثـاءـره فػقائد متعددة دم : ذظاذاً 

ٚمٗمل  ًي يمت٤مسمف ُمـ ذيمر ومقائد إؾمٜم٤مدي٦م قمٜمد ذيمر ؿمٞمخ ُمـ ؿمٞمقظمف، وهذه  ~مل ُُيؾ اًم

دة ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمتٕمٚمؼ سمٛمٕمروم٦م أٟمقاع ُمـ قمٚمقم احلدي٨م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمف قمالىم٦م  اًمٗمقائد ُمتٕمدي

وهل  يذيمر إُم٤ميمـ اًمتل ؾمٛمع ومٞمٝم٤م ُمـ ؿمٞمخف، سمٛمٕمروم٦م ظمٓمط ُمديٜم٦م سمٖمداد؛ إذ يم٤من

دة ذم ُمديٜم٦م دار اًمًالم اعمٜم٘مًٛم٦م إمم ىمًٛملم رئٞمًلم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب  ٟمقاطمل ُمتٕمدي

لمي أيْم٤ًم شم٤مريخ ؾمامقمف سم٤مًمِمٝمر واًمًٜم٦م ُمـ هذا اًمِمٞمخ، وهذا ومٞمف  واجل٤مٟم٥م اًمنمىمل، وٌي

ـ شم٤مريخ ووم٤مة ذًمؽ اًمِمٞمخ ُمثالً. وم٤مئدة؛ إذ إنَّ  ـ وشم٤مريخ اًمًامع يٕمٓمل ومٙمرة قم  ذيمر اعمقـم

ـَ ُمَ ذيمُر يزيد قمغم ذًمؽ ومٞمو ـ اعم٠مُمقٟمٞم٦م يَ  ))اًمِمٞمخ، يم٘مقًمف:  ًٙم ((ًٙم
(1)

يًٙمـ هنر  ))، 

((ـم٤مسمؼ 
(2)

((يًٙمـ دار اخلالوم٦م  ))، 
(3)

 ، وهٙمذا.

ـ اجلٖمراومٞم٦م عمديٜم٦م سمٖمداد اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ ذم يمت٤مسمف،  وىمد ذيمرُت  ُمٌحث٤ًم ذم إُم٤ميم

 وذيمرت أيْم٤ًم ذم ُمٌح٨م ؿمٞمقظمف شم٤مريخ ؾمامقمف ُمٜمٝمؿ.

٤م اًمٗمقائد اًمتل يذيم ٤م ُمٜمف هق أو ُمـ ؿمٞمقظمف، واإلؾم أصمٜم٤مءره٤م ذم وأُمَّ سمٕمْمٝم٤م ُمـ ٜم٤مد إُمَّ

 أىمراٟمف ذم اًمٓمٚم٥م، ويم٤من يٙمتٌٝم٤م أصمٜم٤مء جم٤مًمس اإلُمالء، يمام ىم٤مل سمٕمد أن ذيمر قمدة ومقائد: 

ـ أِّب احلًلم ذم أصمٜم٤مء اعمََج٤مًمِس ىمد يُمٜم٧ُم  )) ((قَمٚمْ٘م٧ُم قَم
(4)

ـ ذيمر سمٕمْمٝم٤م،  ، ومل ُُيؾ يمت٤مسمف ُم

 لم:وهل يم٤مًمت٤مزم ُمـ همػم شمرشمٞم٥م ُمٕم

شامء:  ـ بقان ادشتبف مـ ٕا

سَمخ اهل٤مؿمٛمل اًمٙمقذم،  ))يم٘مقًمف:  ـ قمٌد اهلل سمـ اًمدَّ أظمؼمٟم٤م اًمنميػ أسمق ُمٜمّمقر أمحد سم

((وُيِمتٌف سمٖم٤مٟمؿ سمـ ذيخ، أوم٤مدٟمٞمف اعم١ممَتَـ 
(5)

. 
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 ـ بقاكف فألفؼاب وشببفا:

كم أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٌزاز احلٜمٌ))يم٘مقًمف: 

ل ... وهق إُم٤مم ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م ُيٕمرف سم٤مسمـ صٝمر ه٦ٌم، ؾمٛمٕم٧ُم سمٕمَض  اًمٗم٘مٞمف اعمٕمدي

٥م  ج واًمده سم٤مسمٜمتف، ومُٚم٘مي أصح٤مسمف واؾمٛمف ه٦ٌم اهلل ي٘مقل: يم٤من رضمٌؾ ُي٘م٤مل ًمف ه٦ٌم، وىمد شمزوَّ

((سمّمٝمر ه٦ٌم وقُمرف سمف 
(1)

. 

 :يادة بقان فبعض افرواة ادجفقفغـ ز

ـ وىمد أور يم٘مقًمف ذم ـ احلً سمِم٤مر هذا يروي قمٜمف أسمق  ))ف طمديث٤ًم: د ُمـ ـمري٘مسمِم٤مر سم

سمٙمر سمـ أِّب قم٤مصؿ اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم يمت٤مب اًمًٜم٦َّم، وي٘مقل: ٟم٤م سمِم٤مر سمـ 

((احلًـ 
(2)

. 

شامء، وهق ما ُيعرف  ؾراد مـ افرواة، مثافف:بـ بقاكف فغرائب ٕا  ٕا

 هذه ظِمداش سمـ اًمدظمداخ سمـ اًمَٗمٜمْجالخ، وٓ أقمٚمؿ أطمدًا ينميمف ذم ))ىمقًمف: 

((اًمتًٛمٞم٦م، ىم٤مًمف اًمّمقري 
(3)

. 

 ـ بقاكف فؾؿـػردات وافقحدان، مثال ذفؽ:

مَل يرو ظمٞمثٛم٦ُم قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ  ))ىم٤مل اًمّمقري: ىم٤مل زم أسمق قمٌد اهلل:  ))ىمقًمف: 

((اًمّم٤مئغ همػم هذا احلدي٨م اًمقاطمد 
(4)

. 

((ي٦م مَل يًٛمع أسمق سمٙمر احلداد ُمـ أِّب يزيد اًم٘مراـمٞمز همػم هذه احلٙم٤م ))وىمقًمف: 
(5)

. 

 :ـ بقاكف اإلخقة مـ افرواة

 أظمؼمٟم٤م أسمق ؾَمْٕمد أمحد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر سمـ أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمّمػمذم،  ))يم٘مقًمف: 

                                                 

 (.401( اٟمٔمر: اًمٜمص )1)

 (.858( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)

 (.782( اٟمٔمر: اًمٜمص )3)

 (.787( اٟمٔمر: اًمٜمص )4)

 (.789( اٟمٔمر: اًمٜمص )5)
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((أظمق اًمِمٞمخ أِّب احلًلم 

(1)
. 

 ـ بقاكف فؽـقة بعض آباء صققخف، مثافف:

ـ  ))ىمقًمف:  ـ أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق ٟمٍم أمحد سم ـ سم ـ اعمَزرَّ احلً  سمٌٖمداد، سم٘مراءيت احلًلم سم

((قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رضم٥م ذم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم، وذيمر أنَّ يمٜمٞم٦م واًمده أسم٤م قمكم 
(2)

. 

قمٌد اًمقاطمد سمـ  أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق اًمؼميم٤مت ُمًٕمقد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ))وىمقًمف: 

((اعمٙمتٜمِل أسمقه سم٠مِّب سمٙمر  ر٤مٌَّ اًمٙم٤مرد اًمت٤مضمر احل
(3)

. 

ـ قم ))وىمقًمف:  ـ حمٛمد سم ـ أمحد سم ـ قمكم سم ٤من اعمَُرشمي٥م، أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق احلً هَّ ـ اًمدَّ كم سم

((اعمٙمتٜمِل أسمقه سم٠مِّب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أِّب سمٙمر سمـ أِّب احلًـ 
(4)

. 

 ـ ؿد يذـر بعض صققخ صققخف:

٤من اعمَُرشمي٥م  ))يم٘مقًمف:  هَّ ـ قمكم سمـ اًمدَّ ـ حمٛمد سم ـ أمحد سم ـ قمكم سم أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق احلً

((... وروى ًمٜم٤م قمـ اسمـ مَحدويف واسمـ ؿمٌؾ واسمـ ٟم٤مىمٞم٤م 
(5)

. 

ر ... وىمد  ))ف: وىمقًم ـ احلًلم سمـ ؾُمقؾَمـ اًمتامَّ ـ اعمٔمٗمر سم أظمؼمٟم٤م ... وأسمق سمٙمر أمحد سم

((ىمرأٟم٤م قمٚمٞمف قمـ اسمـ ؿم٤مذان واحلُرذم واسمـ سمنمان وهمػمهؿ 
(6)

. 

 :ـ اظتـك برواية بعض ادسؾسالت

يمٛمًٚمًؾ إوًمٞم٦م
(7)

، وُمًٚمًؾ اًمٕمٞمديـ
(8)

، وُمًٚمًؾ اًمتِمٌٞمؽ سم٤مًمٞمد
(9)

ٚمًؾ  ، وُم

                                                 

 (.198اٟمٔمر: اًمٜمص )( 1)

 (.725( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)

 (.279( اٟمٔمر: اًمٜمص )3)

 (.369( اٟمٔمر: اًمٜمص )4)

 (.369ٟمٔمر: اًمٜمص )( ا5)

 (.689( اٟمٔمر: اًمٜمص )6)

 (.224، 185( اٟمٔمر: اًمٜمص )7)

 (.642، 558( اٟمٔمر: اًمٜمص )8)

 (.635( اٟمٔمر: اًمٜمص )9)
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ؿ ًُّ وُمًٚمًؾ اًمتٌ

(1)
٤مًم١ًمالسماًمتحدي٨م ، وُمًٚمًؾ 

(2)
. 

جمافس افتحديث، وشؿعقا ظذ ـ ؿد يذـر بعض أؿراكف افذيـ حرضوا معف 

 :صققخف

ىمرأت قمٚمٞمف اعمجٚمس اًمذي اٟمتخ٧ٌم  ))يم٘مقًمف قمٜمد ذيمر ؿمٞمخف أِّب اًمٗمرج اًمِمٕمػمي: 

((ُمٜمف هذه إطم٤مدي٨م، ومًٛمٕمف أمحد اًمٜمخ٤مس واجلامقم٦م 
(3)

. 

ـ اًمدسمخ اهل٤مؿم وؾم٠مًمتف اإلضم٤مزة وم٠مضم٤مز زم  ))ٛمل: وىمقًمف قمٜمد ذيمر ؿمٞمخف أِّب ُمٜمّمقر اسم

ـ حمٛمد اًمٜمخ٤مس، وم٘م٤مل: أضمزُت ًمٙمام مجٞمَع ُمًٛمققم٤ميت وإضم٤مزايت قمـ ؿمٞمقظمل،  وٕمحد سم

وىمرأت قمٚمٞمف مجٞمع ُم٤م ذم ه٤مشملم اًمقرىمتلم، وم٠مىمرَّ سمام ومٞمٝمام وُمٕمل أمحد سمـ اًمٜمخ٤مس يًٛمع، 

((وصحَّ ذم داره ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م 
(4)

. 

حاديث افت  ل يسؿعفا مـ صققخف إما تؽقن باكتؼائف هق ـام دم افـص ادايض،ـ ٕا

 :وؿد تؽقن باكتؼاء ؽره ؾقذـر ادـتؼل

أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق اًمٙمَرم اعم٤ٌمرك سمـ وم٤مظمر سمـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٜمَّحقي،  ))يم٘مقًمف: 

سم٘مراءيت قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م، ىمرأُت قمٚمٞمف سم٤مٟمت٘م٤مء حمٛمد 

((سمـ حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل اًمٌٍمي ا
(5)

. 

ٚمٗمل ذم  ًي  اًمٙمت٤مب. أصمٜم٤مءإمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٗمقائد اًمتل ذيمره٤م اًم

ٚمٗمل  ًي ذم هذا اًمٙمت٤مب، وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٝمق يمت٤مب  ~هذا آظمر ُم٤م شمٞمنَّ ُمـ سمٞم٤من ُمٜمٝم٩م اًم

ـ صٜمقف اًمت٠مًمٞمػ، ومٝمق يمت٤مب ُمِمٞمخ٦م وومقائد وأُم٤مزم طمديثٞم٦م،  يدظمؾ ذم أٟمقاع ؿمتك ُم

 ٗمرائد اًمٌمء اًمٙمثػم.وومٞمف ُمـ اًمٕمقائد واًم

                                                 

 (.636( اٟمٔمر: اًمٜمص )1)

 (.980( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)

 (.590( اٟمٔمر: اًمٜمص )3)

 (.497( اٟمٔمر: اًمٜمص )4)

 (.358( اٟمٔمر: اًمٜمص )5)
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علِ البغداديُ املبحح السابع: طًىخه الىازد ذكسهه يف املظًخُ  افدراشة شؿ
 أحسف املعجه

ٚمٗمل ـمقال أي٤مُمف اًمتل ىمْم٤مه٤م يم٤من  ًي ٌَّع أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمًامع ُمٜمٝمؿ وإظمذ تتيسمٌٖمداد  اًم

ـ ي٘متٍم قمغم ُمَ وقمٜمٝمؿ، ومًٛمع قمغم ؿمٞمقخ يمثػميـ،  ـ هؿ أيمؼم ُمٜمف ؾمٜم٤ًّم، سمؾ ؾمٛمع مل يٙم

ون ُمـ أىمراٟمف ذم اًمٓمٚم٥م، ممَـّ يُ   أسمق اًمٖمٜم٤مئؿ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أظمؼمٟم٤م  ))يمام ىم٤مل: ٕمدُّ

أمحد اعم١مديب اًمٌٖمدادي هب٤م ـ يم٤من يًٙمـ اعم٠مُمقٟمٞم٦م، ويٓمٚم٥م ُمٕمٜم٤م احلدي٨َم، صم٘م٦م ـ ىمراءًة 

((قمٚمٞمف 
(1)

. 

، صمامٟمٞم٦م اًمٌٖمدادي٤مت ٤مء أيْم٤ًم، وذيمر اًمذهٌل أنَّ ؿمٞمقظمف ُمـ اًمٜم٤ًمءوؾمٛمع ُمـ اًمٜمً

((ٌٖمداد ُمـ اًمٜم٤ًمء ؾمقى صمامٟمٞم٦م سمًٛمع مل ي ))وم٘م٤مل: 
(2)

. 

ىمٚم٧م: ومل أىمػ ذم هذه اعمِمٞمخ٦م إَّٓ قمغم أرسمع ؿمٞمخ٤مت وم٘مط، واطمدة ذم اًم٘مًؿ 

 اعمح٘مؼ، وصمالصم٦م ومٞمام سم٘مل ُمـ إضمزاء.

وؿمٞمقظمف ومٞمٝمؿ اًمث٘م٦م واًمّم٤مًمح واًمْمٕمٞمػ واًمٙمذاب، وومٞمٝمؿ اًمٜمحقي واًمٗم٘مٞمف  

ُم٧م ومٚمؿ يذيمر ًمٕمٚمؿ، ويموإدي٥م واًمِم٤مقمر، ومٝمؿ ُيتٚمٗمقن ذم اًمدرضم٤مت وصٜمقف ا ام ىمدَّ

ـ أطمقاهلؿ ذم  اجلرح واًمتٕمديؾ إَّٓ اًمٌمء اًم٘مٚمٞمؾ، ًمٙمٜمف وصػ سمٕمْمٝمؿ سمّمٗم٤مت شمدلُّ ُم

ـ طم٤مهل ، يم٤مًمنميػ واًمرئٞمس وإضمؾ واإلُم٤مم واًمٗم٘مٞمف واعم٘مرئ وهمػم ذًمؽ ؿقمغم رء ُم

 ُمـ اًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة.

ـ مم اًمٙمثػمأنَّ وسمٕمد دراؾم٦م ًمِمٞمقظمف، وُم٤م ىم٤مل ومٞمٝمؿ أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ، شمٌلمَّ 

ـ مل أىمػ سمٕمد قمغم  ـ ضُمرح، وومٞمٝمؿ ُم ـ اًمٕمٚمامء اًمث٘م٤مت، وىمٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ُم ٚمٗمل ُم ًي ؾمٛمع ُمٜمف اًم

ـ طمٞم٨م اجلرح واًمتٕمديؾ، وهذا سمٞم٤من سمٛمراشمٌٝمؿ وهؿ ) وؿمٞمخ٦م  ،( ؿمٞمخ٤مً 140شمرمجتف ُم

 واطمدة.

                                                 

 (.106اٟمٔمر: اًمٜمص )( 1)

ػم( 2)  (.21/12) اًًم
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 ـ افشققخ افثؼات: 1

هتؿ  ـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومل  (51)وقمدَّ ٚمٗمل وهمػُمه ُم ًي ُُيتٚمػ ومٞمٝمؿ، وهؿ ؿمٞمخ٤ًم، وصمَّ٘مٝمؿ اًم

 سم٤مٕرىم٤مم اًمت٤مًمٞم٦م:

(4 ،6 ،7 ،11 ،15، 17، 18 ،19، 21، 27، 30، 32 ،35 ،39 ،41 ،42، 

43، 45 ،50 ،53 ،55 ،56، 57، 59، 63، 65، 70، 71 ،72 ،73 ،77، 81، 

83 ،88 ،89 ،91 ،99 ،100 ،101 ،105 ،108 ،113 ،115 ،116 ،117 ،

119، 120، 124 ،133 ،135 ،137.) 

ؾػل أو ؽره بقصػ يػقد كقظاً ـ  2 ـ ذـره افسِّ ـ مل أؿػ ظذ جترحيف وتعديؾف، فؽ م

 :مـ افتعديؾ

ٚمتٛمس ومٞمٝم٤م وه١مٓء اًمِمٞمقخ مل أىمػ قمغم شمقصمٞمؼ سيح هلؿ، ًمٙمـ ُذيمرت قم٤ٌمرات يُ 

ؿ يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ اًمٕمداًم٦م واخلػم هتؿ أهنَّ  ، وهؿ سم٤مٕرىم٤مم اًمت٤مًمٞم٦م:( ؿمٞمخ٤مً 26)، وقمدَّ

(2، 3، 20، 28، 29، 23، 37 ،44، 58، 49، 51، 54 ،62 ،67 ،69 ،75 ،

79، 86 ،92، 98، 102 ،125، 128، 129، 138، 141.) 

 ـ اختؾػ ؾقف:ـ مَ  3

هتؿ  ٗمف آظمرون، وقمدَّ ٘مف مج٤مقم٦م ووٕمَّ ؿمٞمخ٤ًم، وسمٕمْمٝمؿ اًمّمقاب ومٞمف  (13)طمٞم٨م وصمَّ

ؿ ذم ديٜمف وُمذهٌف، وُمٜمٝمؿ ُمـ  ٗمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ اهتُّ ٓ ييه شمْمٕمٞمػ ُمـ وٕمَّ ف صم٘م٦م، و أٟمَّ

 ضمع قمـ سمٕمض اعم٘م٤مٓت اًمِمٜمٞمٕم٦م، وهؿ سم٤مٕرىم٤مم اًمت٤مًمٞم٦م:ر

(1 ،12 ،13 ،76 ،80 ،93 ،96 ،104 ،110 ،121 ،122، 127، 131.) 

 :ـ ادجروحقن جرحاً َ يسراً  3

 (.97 ،90 ،74 ،33سم٤مٕرىم٤مم: ) ، وهؿؿمٞمقخ أرسمٕم٦م

 :ـ ادجروحقن جرحاً صديداً  4

ـ ومٞمٝمؿ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من يُ  تَّٝمؿ سمنمب اعمًٙمر، وُمٜمٝمؿ وُيتٚمػ ه١مٓء ذم وضمف اًمٓمٕم
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 افدراشة شؿ
٦م ـ ُيٚمحؼ اؾمٛمف ذم اًمًامقم٤مت، ًمٙمٜمٝمؿ ىمٚمَّ ـ يم٤من يٙمذب وُيتٚمؼ اعمقوققم٤مت، وُمٜمٝمؿ ُم  ُم

ٚمٗمل ٟمٗمًف يم٤مسمـ ودقم٤من، سم٤مًمٜمً ًي ٛمف اًم ٚمٗمل، سمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ اهتَّ ًي ٦ٌم عمجٛمقع ؿمٞمقظمف اًم

هتؿ   ؿمٞمقخ، وهؿ سم٤مٕرىم٤مم: (6)وقِمدَّ

(5 ،26، 94، 103، 112 ،123.) 

ؾػل  ـ مـ مل أؿػ ظذ 6 وصػاً يػقد أو ؽره جترحيف وتعديؾف، ومل يذـر ؾقف افسِّ

 :تعديؾف

ٚمٗمل ومل يذيمر ومٞمٝمؿ ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمديالً، ويمذا مل وه١مٓء  ًي اًمِمٞمقخ ؾمٙم٧م قمٜمٝمؿ اًم

ـ سمٕمْمٝمؿ ىمقًمف  صٗم٤ًم يدلُّ قمغم قمداًمتٝمؿ، وإٟمَّاميذيمر و ، ((أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ  ))هم٤مي٦م ُم٤م ذيمره قم

ـ وىمٗم٧م قمغم ذيمر ًمف ذم  ـ ه١مٓء ُم ضمرطم٤ًم وٓ ومٞمٝمؿ ؿ مل يذيمروا إَّٓ أهنَّ يمت٥م اًمرضم٤مل، وُم

هتؿ ) شمٕمديالً،  ، وهؿ سم٤مٕرىم٤مم اًمت٤مًمٞم٦م:ؿمٞمخ٤مً  (28وقمدَّ

(8 ،9 ،10 ،14 ،16 ،24، 25، 31، 36، 38، 40 ،46 ،47، 52، 61، 66، 

68، 78، 82، 84، 84، 106، 107، 111، 114، 118، 130، 136). 

ٓ قم  ـ مل أىمػ ًمف قمغم شمرمج٦م و  اًمرضم٤مل أو اًمتقاريخ وهمػمه٤م غم ذيمر ذم يمت٥موُمٜمٝمؿ ُم

هتؿ  ـ طم٥ًم اـميالقمل اًم٘م٤مس ـ  ٚمٗمل، وقمدَّ ًي ، وهؿ ؿمٞمخ٤مً  (13)وًمٞمس ًمف ذيمر إَّٓ قمٜمد اًم

 سم٤مٕرىم٤مم اًمت٤مًمٞم٦م:

(22، 34 ،48، 60، 64 ،85، 95 ،109 ،126، 132، 134 ،139 ،140.) 

ـ أهٚمٝم٤م، وسمٕمْمٝمؿ وأيمثرهؿ ُم ذم سمٖمداد وؾمٛمع ُمٜمٝمؿ، ًم٘مٞمٝمؿيمٚمُّٝمؿ وه١مٓء اًمِمٞمقخ 

ـ همػمه٤م، يم٠مِّب اًمٗمرج اسمـ اًمِمٕمػمي اًمٙمقذم، وأِّب احلًـ حمٛمد سمـ احلًـ  ـ ٟمزهل٤م ُم مِمَّ

إصٌٝم٤مين
(1)

، أو يم٤من جمت٤مزًا هب٤م، يم٠مِّب ٟمٍم سمـ ودقم٤من طم٤ميمؿ اعمقصؾ
(2)

. 

                                                 

 (.587، 231اٟمٔمر اًمٜمص: )( 1)

 (.1027اٟمٔمر اًمٜمص: )( 2)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ أظمذ قمٜمف اإلضم٤مزة سم٤مٓؾمتدقم٤مء أو ومل يذيمر  ٤م ُم ـ ًم٘مٞمف وؾمٛمع ُمٜمف، وأُمَّ ٚمٗمل إَّٓ ُم ًي اًم

ـ أهؾ ٤م وه١مٓء ، سمٖمداد، ومٚمؿ يذيمره ذم هذه اعمِمٞمخ٦م همػمه ُم ىمد صٜمَّػ هلؿ ُمّمٜمَّٗم٤ًم ظم٤مصًّ

ه  يمر، سمدأ هبؿ ، ((اًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمج٤مز واعمجٞمز  ))ؾمامَّ سمٖمػمهؿ ُمـ أهؾ إىم٤مًمٞمؿ  صمؿذم اًمذي

 إظمرى.

ـ ؿمٞمٌخ  ـ ؿمٞمقظمف اعمجٞمزي وهق  ،اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦مذم يمت٤مسمف واطمد ذيمره  وُيًتثٜمك ُم

ـ قمكم سمأسمق  ـ أيقب اًمٌزازاحلً ـ قمكم سم ٚمٗمل سمٖمداد  ،هـ(492)ت  ـ احلًلم سم ًي دظمؾ اًم

أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق احلًـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيقب اًمٌزاز  ))ىم٤مل: سمٕمد ووم٤مشمف، 

((اًمٌٖمدادي إضم٤مزة، وأظمؼمين قمٜمف واًمدي اًمِمٞمخ أسمق أمحد حمٛمد سمـ أمحد سم٠مصٌٝم٤من 
(1)

 ،

ـ محَّّم٦م ضمزء اًمٌٓم٤مىم٦م، و ـ اسم يم٤من  ))ذيمره أيْم٤ًم ذم يمت٤مسمف اًمقضمٞمز، وم٘م٤مل: وىمد روى قمٜمف قم

ـ أهؾ سمٖمداد وقمـ اسمـ محَّّم٦م اًمراوي  ـ ؿم٤مذان وـمٌ٘متف ُم ـ اسم قمـ صم٘م٦م ذم اًمرواي٦م روى قم

ـ هذا اعمجٚمس قمٜمف سمٌٖمداد  ؾمٜم٦م ؾمٌع  محزة اًمٙمٜم٤مين سمٛمجٚمس واطمد، وىمرأت أٟم٤م قمغم أِّب ُم

ضمتف ذم ومقائده  ((وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م ؿمٞمئ٤ًم، ظمرَّ
(2)

. 

يمره ذم اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م )وهق ؿمٞمخف سم٤مإلضم٤مزة( ىمراءشمف هلذا اعمجٚمس ىمٚم٧م: وًمٕمؾ ذ

 واهلل أقمٚمؿ. ،قمغم أسمٞمف قمٜمف سمٌٖمداد

ـ ومٝمؿ ؿمٞمقظمف سم٤مًمًامع،  ٤م سم٘مٞم٦َّم ؿمٞمقظمف أظمري د ٞمٝمؿ أضمزاء طمديثٞم٦م، وشمٗمرَّ ىمرأ قمٚموأُمَّ

وإطم٤مدي٨م سمرواي٦م سمٕمْمٝم٤م قمٜمٝمؿ، وؾمٛمع سم٘مراءة همػمه، واٟمتخ٥م هلؿ سمٕمض اعمًٛمققم٤مت 

ومٞمٝمؿ اُمرأة  ( ؿمٞمخ٤مً 141ػُمه سم٘مراءشمف، وىمد سمٚمغ قمدد ؿمٞمقظمف ذم اًم٘مًؿ اعمح٘مؼ )ومًٛمٕمٝم٤م هم

ـ اًمٙمت٤مب ) ( ؿمٞمخ٤ًم، ومٞمٝمؿ صمالث ٟمًقة، 121واطمدة، وسمٚمغ قمددهؿ ذم إضمزاء اعمتٌ٘مٞم٦م ُم

ـ همػم أو ـ ُم ؼ ظم٤مص، ومل يذيمرهؿ هؾ سمٖمداد ذيمرهتؿ ذم ُمٚمحىمد ذيمر  مخ٦ًم ؿمٞمقخ آظمري

ًٓ إٟمَّ  ـ ؿ، ويمذا ذيمر ؿمٞمخ٤ًم واطمدًا ذمام ذيمرهؿ شمٌَٕم٤ًم ًمٖمػمهاؾمت٘مال  إضمزاء إظمرى وهق ُم

                                                 

 (.694اٟمٔمر: اًمٜمص )( 1)

 (.58اًمقضمٞمز )ص ( 2)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ٝم٤م ) أصٌٝم٤من، ( ؿمٞمخ٤مً 262ومٞمٙمقن قمدد ؿمٞمقظمف اًمٌٖمداديلم ذم اعمِمٞمخ٦م يمٚمي

(1)
. 

 ، وىمًٛمتف إمم ُمٓمٚمٌلم:وهذا شمٗمّمٞمؾ سم٠مؾمامء ؿمٞمقظمف

                                                 

د احلٛمٞمد ص٤مًمح  (1) لمي ظمٓم٠م د. طمًـ قٌم ٖمدادي٦م ىم٤ملإذ وهذا ٌي وهذا اعمٕمجؿ  )): سمٕمد أن ذيمر اعمِمٞمخ٦م اًٌم

ًمٗملم قمٜمدي صقرة ُمٜمف، وىمد طم٤موًم٧م أن أقمدَّ اًمِمٞمقخ اعمذيمقرـي ومٞمف ومقضمدهت احل٤مومظ  .((ؿ ُي٘م٤مرسمقن ٕا

ٚمٗمل )ص  ًي  (.1طم٤مؿمٞم٦م  225اًم

ؼ اًمٜمٔمر ذم أؾمامء ومل يدىمي  ،روي٤متىمٚم٧م: وهذا ظمٓم٠م حمض، واًمٔم٤مهر أنَّ اًمديمتقر ٟمٔمر وم٘مط إمم قمدد اعم

ٚمٗمل يٕمٞمد ذيمر  ًي نَّ اًم  ٕ اًمِمٞمقخ، ومٚمذا ٟمت٩م ًمف هذا اًمٕمدد اًمْمخؿ ُمـ اًمِمٞمقخ، واًمّمقاب ُم٤م ىمدَُّم٧م؛

 قاوع يمثػمة يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف.اًمِمٞمخ اًمقاطمد ذم ُم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ول: صققخف ادذـقرون دم ادشقخة افبغدادية )افؼسؿ ادحؼؼ( مع ذـر  ادطؾب ٕا

ؾػل.ء مـ أحقاهلؿ وـالر  م افعؾامء ؾقفؿ، وافـصقص افتل رواها ظـفؿ افسِّ

فػ  حرف ٕا

ـ إبراهقؿ أبق يارس افبؼَّال   ـ 1 ـ بـدار ب ْيـََقِريأمحد ب ، أخق ثابت بـ بـدار، افدِّ

 هـ(.497تقدم شـة )

ث سمٌٖمداد، ويم٤من صم٘م٦م، وروى قمٜمف ؿمٞمقظمٜم٤م ))ىم٤مل اسمـ اجلقزي:   .(( طمدَّ

ك سمـ أمحدوأصمٜمك قمٚمٞمف قمٌد اًمقه٤مب إٟمامـمل اعم٤ٌمر
(1)

. 

 ؾمٛمع ُمٜمف ذم ؿمٝمري رضم٥م وؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤م: ] ـ  979[، ]729ـ  727[، ]651ـ  644[، ]531ـ  527صمامٟمٞم٦م قمنم ٟمّمًّ

980[ ،]982.] 

ـ   ـ 2 ـ ضاهر ب ـ أمحد ب ـ ب ـ احلس ِ  أمحد ب أبق ادعايل افبغدادي، مقفده  يجالَف

 هـ(.513هـ(، وتقدم شـة )441شـة )

ِ  و ـ ٟم٘مٓم٦م وهمػمِه٤م سمٗمتح اًمٗم٤مء وؾمٙمقن اًمٞم٤مء اعمٜم٘مقـم٦م ْيجالَف : وٌٓمف اًمًٛمٕم٤مين واسم

 صمؿ ي٤مء ُمثٜم٤مة ُمـ حتتٝم٤م سم٤مصمٜمتلم، وذم آظمره٤م ضمٞمؿ.

ـ ُيٛمؾ اًمرؾم٤مئؾ سمنقم٦م ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد.  ووٌٓمف اًمذهٌل سمٙمن اًمٗم٤مء، وهق اؾمؿ عم

ٚمٗمل:  ًي  يم٤من ُمـ أقمٞم٤من أهؾ سمٖمداد، وىمد رأيتف سمقاؾمط أيْم٤ًم، ويم٤من ُمـ ))وىم٤مل اًم

 .((اعم٘مٚميلم، مل ُير ًمف ؾمامقم٤ًم إَّٓ ُمـ أِّب اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي 

 .(( يم٤من رضمالً ص٤محل٤مً  ))وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: 

(( سمٖمداديٌّ ضمٚمٞمؾ ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(2)

. 

                                                 

ٛمٕم٤مين )ل: (1) شم٤مريخ اإلؾمالم (، 9/619/ب(، اعمٜمتٔمؿ )16اٟمٔمر: اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد ًمًٚم

(61/786.) 

٤مب ) (2) ًٟٕم /أ(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر 61(، اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد )ل:6/661اٟمٔمر: ا
= 
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 ؾمٛمع ُمٜمف ُمًٚمًؾ اًمٕمٞمديـ.

 [.643ـ  642ٟمّم٤من: ]

ـ ادَزرَّ أمحد   ـ 3 ـ احُلسغ ب ـ ب ـ احَلس هـ(، 416أبق كرص افبزاز، مقفده شـة ) ب

 هـ(.496شـة )وتقدم 

ر(.  ووىمع ذم شم٤مريخ اإلؾمالم: )اعمزرَّ

((ؿمٞمخ ص٤مًمح  ))ىم٤مل اًمذهٌل: 
(1)

. 

 ؾمٛمع ُمٜمف ذم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم.

 [.726ـ  725ٟمّم٤من: ]

أمحد بـ احلسغ بـ حمؿد بـ إبراهقؿ أبق ضافب اخلبَّاز، ُيعرف بابـ   ـ 4

 هـ(.498افبغدادي افؽرخل، تقدم شـة )، افبَرصي

ٚمٗمل ذم  ))ىم٤مل اًمذهٌل:  ًي ؿمٞمخ قم٤مُملٌّ صحٞمح اًمًامع ... وهق ُمـ ؿمٞمقخ اًم

((اًمٌنماٟمٞم٤مت 
(2)

 أي: أُم٤مزم اسمـ سمنمان. .

 [.162ـ  160صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ـ بؼ أبق ؽافب افعطار افبغدادي افؽرخل،   ـ 5 ـ أمحد ب ـ ظبد افباؿل ب أمحد ب

 (.521هـ(، وتقدم شـة )434مقفده شـة )

صمقن؛ ٕنَّ  ))ذهٌل: ذيمره اًمًٛمٕم٤مين ذم ذيؾ اًمت٤مريخ، وىم٤مل اًم أقمرض قمٜمف اعمحدي

ـ سمنم، وم٘م٤مل: يم٤من ينمب إمم  ـ أِّب هم٤مًم٥م سم اًمًٛمٕم٤مينَّ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤م ُمٕمٛمر إٟمّم٤مري قم

((أن ُم٤مت، يٕمٜمل اخلٛمر 
(3)

. 

                                                 

ف 66/116شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 6/611(، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )6/16) (، شمقوٞمح 698)ص (، اعمِمٌت

ف ) ف )7/18اعمِمٌت  (.1/6111(، شٌمّمػم اعمٜمٌت

 (.61/771شم٤مريخ اإلؾمالم )( 1)

 (.61/799شم٤مريخ اإلؾمالم )( 2)

ػم )18اٟمٔمر: اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل:( 3) (، 66/119شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 69/111/أ(، اًًم

٤من )  (.6/161اًمًٚم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 ىمرأ قمٚمٞمف ذم اعمحرم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [338ـ  336صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

د افصردم ابـ افطققري أمحد بـ ظبد اجلبار بـ أمحد بـ افؼاشؿ أبق َشعْ   ـ 6

ـ افطققري، مقفده شـة ) هـ(، وتقدم 434افبغدادي ادؼرئ، أخق افشقخ أيب احلسغ اب

 هـ(.517شـة )

 .((ُمـ أهؾ اخلػم واًمٕمٗم٤مف واًمّمالح  ))ىم٤مل اسمـ ُم٤ميمقٓ: 

ٚمٗمل:  ًي ث يمٌػم ُمٗمٞمد وِرع، مل يِمتٖمؾ ىمطُّ سمٖمػم احلدي٨م، وطمّمؾ ُم٤م مل  ))وىم٤مل اًم حمدي

 .((ومؼ اًمّمقريَّ واؾمتٗم٤مد ُمٜمف ُيّمٚمف أطمد، را

 .((صدوق صحٞمح اًمًامع، دَّٓل ذم اًمٙمت٥م  ))وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر: 

ٕمف واؾمتج٤مز ًمف  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ((ؿمٞمخ ص٤مًمح ُمٙمثر، اقمتٜمك سمف أظمقه وؾمٛمَّ
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.199ـ  198ٟمّم٤من: ]

ابـ أيب كرص بد ادؾؽ بـ رضقان أبق كرص أمحد بـ ظبد اهلل بـ أمحد بـ ظ  ـ 7

 هـ(.524، تقدم شـة )ادراتبل افبغدادي

ٚمٗملوصٗمف  ًي  ؾ.سم٤مٕضَم  اًم

ـ اجلقزي  يم٤من  )): أمحد سمـ أِّب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ روقان، وىم٤مل: ًا اؾمٛمفخمتٍِم وذيمره اسم

((ؾمامقمف صحٞمح٤ًم، ويم٤من رضمالً ص٤محل٤ًم يمثػم اًمّمدىم٦م واًمّمالة 
(2)

. 

                                                 

/أ(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر 11خت٤مر ُمـ ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد )ل:(، اعم1/187اإليمامل )( اٟمٔمر: 1)

ػم ) (،1/116شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل ) (،9/167اعمٜمتٔمؿ )(، 6/11) شم٤مريخ اإلؾمالم ، (69/161اًًم

ًتٗم٤مد 66/118)  (.111)ص (، اعم

(، اعمٜمتٔمؿ 1/43/ب(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )47:اٟمٔمر: اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد )ل (2)

ػم10/15)  (.11/393شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 19/530 )(، اًًم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 ل ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رسمٞمع إو

 [.557ـ  555[، ]380ـ  379مخ٦ًم ٟمّمقص: ]

ـ حيقك افؼَقْز أبق بؽر افؼرواين  ـ 8 ـ َشبُْعقن ب ـ ظبد اهلل ب ، ثؿ افبغدادي أمحد ب

 هـ(.511تقدم شـة )

وؾَمٌٕمقن: سمٗمتح اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًم٤ٌمء اعمٕمجٛم٦م سمقاطمدة، ووؿ اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م. 

  )ُمٜمّمقر(.وشمّمحػ ذم اعمٜمتٔمؿ إمم

ذيمره اسمـ اجلقزي وهمػُمه ومل يذيمروا ومٞمف ؿمٞمئ٤مً 
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.318ـ  316صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

أمحد بـ أيب افػقارس ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظع بـ افػضؾ بـ حمؿد بـ   ـ 9

ي افؼيػ، إشامظقؾ بـ ظقسك بـ مقشك أبق مـصقر اهلاصؿل افعبَّاد ادقشق

َبخ افؽقدم، مقفده شـة )   هـ(.498، وفعؾف تقدم شـة )هـ(422ادعروف بابـ افدَّ

سَمخ سمٗمتح اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م واًم٤ٌمء اعمٕمجٛم٦م سمقاطمدة أيْم٤مً   واخل٤مء ُمٕمجٛم٦م. ،واًمدَّ

ٚمٗملوىم٤مل  ًي  .((وُيِمتٌف سمٖم٤مٟمؿ سمـ ذيخ، أوم٤مدٟمٞمف اعم١ممَتَـ  )): اًم

سْمح(!  وشمّمحػ ذم شم٤مريخ اإلؾمالم إمم )اًمذَّ

ـ ؾمٛمع. ٚمٗمل ُمقًمَده وقمٛمَّ ًي  ذيمره اسمـ ٟم٘مٓم٦م وٟم٘مؾ قمـ اًم

ـ شمقذم ؾمٜم٦م ) مل أضمد  ))(، وىم٤مل: 500هـ(، وأقم٤مده ذم ؾمٜم٦م )498وذيمره اًمذهٌل ومٞمٛم

((ووم٤مشمف 
(2)

. 

                                                 

(، 1/116(، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )9/618/أ(، اعمٜمتٔمؿ )48( اٟمٔمر: اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد )ل:1)

ف )66/11شم٤مريخ اإلؾمالم )  (.1/66(، شمقوٞمح اعمِمٌت

ف )811، 61/799شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 1/111اٟمٔمر: شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل ) (2) (، 1/186(، شٌمّمػم اعمٜمٌت

 ( ُمـ هذه اعمِمٞمخ٦م.691، 669ٔمر اًمٜمص: )واٟم
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٦م اعمٕمرووم٦م سم٤مًمٜم٤مضمٞم٦م،  ـ أصؾ يمت٤مسمف اًمٕمتٞمؼ سمٛمديٜم٦م اًمًالم ذم اعمحٚمَّ ىمرأ قمٚمٞمف ذم داره ُم

 ٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م.ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعم٠مُمقٟمٞم٦م ذىمٞمٝم٤م، ذم رُمْم٤من ؾم

٤م: ] ٦مؾمٌٕم  [.498ـ  473[، ]419وقمنمون ٟمّمًّ

بَّاس أبق َشعد افسؼالضقين ُيعرف بابـ   ـ 11 أمحد بـ ظبد افقاحد بـ حمؿد افدَّ

 هـ(.516تقدم شـة )، احلريري

ذيمره اًمًٛمٕم٤مين، واًمذهٌل
(1)

. 

ؿمقال ىمرأ قمٚمٞمف قمغم سم٤مب داره سمدرب احلريؿ ُمـ ؿم٤مرع دار اًمرىمٞمؼ همرِّب سمٖمداد، ذم 

 ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م.

 [.613ٟمص واطمد ]

َعرِّ أبق ؽافب افبغدادي أمحد بـ ُظبقد اهلل بـ أيب افػتح حمؿد بـ أمحد ادُ   ـ 11

 هـ(.518ادؼرئ، تقدم شـة )

: سمْمؿ اعمٞمؿ وومتح اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م، وشمِمديد اًمٞم٤مء اعمثٜم٤مة ُمـ حت٧م ويمنه٤م. ىم٤مل  واعمَُٕمػمي

ُيٗمظ قمٞم٤مر اًمذه٥م طمتك ٓ ُُي٤مًمٓمقا سمف اًمٖمش، وُي٘م٤مل ًمف هذه اًمّمٗم٦م عمـ  ))اًمًٛمٕم٤مين: 

، واًمّمقاب اعمُٕم٤ميِر، وًمٙمـ اؿمتُٝمر قمغم هذا اًمقضمف   .((اعمَُٕمػمي

(( صم٘م٦م ُم٘مرئ٤ًم ص٤محل٤مً يم٤من  ))ىم٤مل اًمذهٌل: 
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم صٗمر ومج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم.

 [.197ـ  195صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ـ بدران بـ ظع   ـ 12 ـ ظع ب احلؾقاين أبق بؽر افبغدادي ادؼرئ، ُيعرف أمحد ب

 هـ(.517تقدم شـة ) هـ(،421مقفده دم حدود شـة ) بخافَْقه،

                                                 

 (.66/71شم٤مريخ اإلؾمالم )/ب(، 17اٟمٔمر: اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل:( 1)

٤مب )2) ًٟٕم /أ(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر 16اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: (،1/169( اٟمٔمر: ا

ػم ) (،6/11) ف ) (،66/619شم٤مريخ اإلؾمالم ) (،69/161اًًم  (.8/696شمقوٞمح اعمِمٌت
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ٚمٗملىم٤مل  ًي  .((يم٤من صم٘م٦م زاهدًا  )): اًم

ًمٞمس ًمف ُمٕمروم٦م سمٓمريؼ احلدي٨م، روى  ٤مً يم٤من ؿمٞمخ ))وشمٙمٚمَّؿ ومٞمف اسمـ ٟم٤مس وم٘م٤مل: 

ـ ٟمًخ٦م ـمري٦َّم ُمًت ـ اًمُٕمِم٤مري ُم ـ ؿم٤مهلم قم جدة، وهق ؿمٞمخ ص٤مًمح يمت٤مب اًمؽمهمٞم٥م ٓسم

 .((ومٞمف وٕمػ، ٓ ُُيت٩مُّ سمحديثف 

ٗمف اسمـ ٟم٤مس سمف ٓ ذٟم٥م ًمف ومٞمف؛واًم٥ًٌم اًمذي و ))ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:   وم٢منَّ  ٕمَّ

ف سم٤مـمؾ  ث سمف، صمؿ فمٝمر أٟمَّ سمٕمض اًمٓمٚم٦ٌم ٟم٘مؾ ًمف قمغم يمت٤مب اًمؽمهمٞم٥م ٓسمـ ؿم٤مهلم ومحدَّ

 .((ومرضمع قمٜمف 

ج ًمف احلٛمٞمدي ؿمٞمخ ص٤مًمٌح دييـ، ؾمٛمع اًمٙمثػم  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  سمٜمٗمًف ويمت٥م، وظمرَّ

((ومقائد قمـ ؿمٞمقظمف 
(1)

. 

ؾمٛمع قمٚمٞمف سم٤ٌمب اعمراشم٥م ذِم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م صمالٍث وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م، وىمرأ قمٚمٞمف 

 ُمًٚمًؾ اًمٕمٞمديـ.

 [.643ـ  642[، ]11ـ  9مخ٦ًم ٟمّمقص: ]

ـ زـريا أبق بؽر افصقدم افطُريثقثل ثؿ افبغدادي   ـ 13 ـ احُلسغ ب ـ ظع ب أمحد ب

 هـ(.497هـ(، وتقدم شـة )412ـ افزهراء، مقفده شـة )ادعروف باب

ـ حتتٝم٤م ويمن اًمث٤مء  واًمُٓمريثٞمثل: سمْمؿ اًمٓم٤مء اعمٝمٛمٚم٦م وومتح اًمراء وؾمٙمقن اًمٞم٤مء اعمثٜم٤مة ُم

اعمثٚمث٦م، وؾمٙمقن اًمٞم٤مء آظمر احلروف، وسمٕمده٤م صم٤مء ُمثٚمث٦م، ٟم٦ًٌم إمم ـُمَرْيثٞم٨م، وهل ٟم٤مطمٞم٦م 

 يمٌػمة ُمـ ٟمقاطمل ٟمٞم٤ًمسمقر. 

ٞمح اًمًامع ذم أضمزاء، ًمٙمٜمف أومًد ؾمامقم٤مشمف سم٤مديقم٤مء اًمًامع ُمـ صح ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: 

 .((اسمـ رزىمقيف، ومل يّمحَّ ؾمامقُمف ُمٜمف 

سمف اسمـ ٟم٤مس، وىم٤مل ؿمج٤مع اًمذهكم:   .((أمجع اًمٜم٤مس قمغم وٕمٗمف  ))ويمذَّ

ٚمٗملوىم٤مل  ًي اًمثالصملم ُمـ هذه اعمِمٞمخ٦م سمٕمد أن ذيمر سمٕمض اًمث٤مًم٨م وذم اجلزء  اًم

ـ ؿمٞمخف اًمٓمريثٞمثل ـ  )) :اعمروي٤مت قم صمٜم٤م ُم وأٟم٤م أؿمؽ ذم ؾمامع اًمِمٞمخ؛ ٕنَّ شمرمج٦م اجلزء طمدَّ

أوًمف، وصقرة اًمتًٛمٞمع سمخط أِّب قمكم اًمٙمرُم٤مين، وُيتٛمؾ أٟمَّف ٟم٘مٚمف ُمـ أصٚمف، وًمٙمٜمف يم٤من 
                                                 

٤من ) (،66/81شم٤مريخ اإلؾمالم ) /أ(،76اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: اٟمٔمر: (1)  (.6/117اًمًٚم
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ل قمغم ىمقًمف وٟم٘مٚمف  صملم، وٓ ُيٕمقَّ ا، همػم قم٤مرف سمٓمرائؼ اعمحدي ًمٌت٦م، واًمٕمٝمدة أوٕمٞمٗم٤ًم ضمدًّ

ُم٦م، ويمٜم٧م ىمد أظمذت ُمـ أِّب قمكم هذا ىمري٤ًٌم قمٚمٞمف وقمغم اًمِمٞمخ، وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم اًمًال

ـ قمنمة أضمزاء، ومام يم٤من ومٞمٝم٤م ضمزء يم٤من ومٞمف ؾمامقمف صحٞمح٤ًم، ومرددهت٤م قمٚمٞمف وُمْمٞم٧ُم  إمم  ُم

داره، وم٠مظمرج إزمَّ أضمزاء، وم٠مظمذت همػم ضمزء، ويم٤من ؾمامقمف ومٞمف صحٞمح٤ًم، ويمت٧ٌم ُمٜمف 

٤م ُم٤م وىمد رأيتف ويمت٧ٌم قمٜمف ُمـ أصؾ ؾمامقمف سمخط همػمِ ...  هت٤م قمٚمٞمفأأطم٤مدي٨م وىمر ه، وم٠مُمَّ

 .(( يم٤من سمخٓمف ومٚمٞمس سمٌمء

ـ طمجر:  ف ُمـ  ))ىم٤مل اسم ٚمٗمل قمٜمف وم٢مٟم٤َّم ٟمٕمٚمؿ ذم اجلٛمٚم٦م أٟمَّ ًي ـ طمدي٨م يرويف اًم ُم٤م يم٤من ُم

((صحٞمح ؾمامقم٤مشمف 
(1)

. 

ٚمٗملىمٚم٧م: ؾمٛمع ُمٜمف  ًي ومم طمٙم٤مي٦م وُمٜم٤مُم٤ًم، ومٞمٝمام أصمر اًمتّمقف. اًم ضمزاء اًمٕمنمة ٕا  ذم ٕا

 [.315ـ  314ٟمّم٤من: ]

ـ احلسغ  ـ 14 ـ ظع ب ادعروف بابـ احلداد، افدَّٓل،  أبق ادعايل ادستعؿؾ أمحد ب

 .هـ(497تقدم شـة )

ومٞمف ؿمٞمئ٤مً  وا، ومل يذيمراًمًٛمٕم٤مين وهمػمهذيمره 
(2)

. 

ظ سم٤مإلضم٤مزة ذِم مج٤مدى  ىمرأ قمٚمٞمف ذِم اجل٤مٟم٥م اًمنمىملي ذِم ظم٤من اخلٚمٞمٗم٦م، وأضم٤مزه وشمٚمٗمَّ

 [.310ـ  308إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمٕمٛمئ٦م. صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ار أبق ضاهر افدؿَّاق افبغدادي قَ ِش ظؿر بـ أمحد بـ ظع بـ ُظبقد اهلل بـ   ـ 15

 هـ(.496هـ(، وتقدم شـة )412افرضير، مقفده شـة )

 اًمًلم، وختٗمٞمػ اًمقاو. سمٙمنوؾِمَقار: 

ٚمٗملوصٗمف  ًي يم٤من وم٤موالً قم٤معم٤ًم، ُمـ أقمٞم٤من  ))، وىم٤مل أيْم٤ًم: سم٤مًمِمٞمخ اإلُم٤مم اعم٘مرئ اًم

يمت٤مب ومٞمٝم٤م، ؾمٛمٕمٜم٤مه ُمٜمف، وىمرأ قمٚمٞمف ظمٚمٌؼ يمثػم، ويم٤من صم٘م٦م  أهؾ زُم٤مٟمف ذم اًم٘مراءات، وًمف

 .((صمٌت٤ًم أُمٞمٜم٤ًم 

                                                 

ٖمدادي٦م )ل: /أ(،18اٟمٔمر: اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: (1) ٚمدان ) (،/أ111اعمِمٞمخ٦م اًٌم (، 6/11ُمٕمجؿ اًٌم

٤مب ) ػم )9/618(، اعمٜمتٔمؿ )1/186اًمٌٚم (، اعمٞمزان 61/786شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 69/611(، اًًم

٤من )6/611)  (.6/117(، اًمًٚم

 (.61/781شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 9/618/أ( اعمٜمتٔمؿ )71اٟمٔمر: اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: (2)
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 .((صم٘م٦م ٟمٌٞمؾ ُمت٘مـ صم٧ٌم  ))وىم٤مل اسمـ ٟم٤مس: 

 .((يم٤من صم٘م٦م أُمٞمٜم٤ًم، ُم٘مرئ٤ًم وم٤موالً، طمًـ إظمذ ًمٚم٘مرآن  ))وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: 

ـ اجلقزي:  ٤م يمت٤ًٌم يم٤من صم٘م٦م صمٌت٤ًم ُم٠مُمقٟم٤ًم إُم٤مُم٤ًم ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات وصٜمَّػ ومٞمٝم ))وىم٤مل اسم

((وؾمٛمع احلدي٨م اًمٙمثػم 
(1)

. 

٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م. ـ أصؾ يمت٤مسمف وُمٜمف ٟمًخ، ذم ذي احلجَّ  ىمرأ قمٚمٞمف ُم

 [.506ـ  500ؾمٌٕم٦م ٟمّمقص: ]

ـ   ـ 16 ـ حمؿد افؼيػ أبق احلسغ افعؾقي ادعروف باب ـ مقؿقن ب ـ ظع ب أمحد ب

 برؽقث.

ذيمره اًمًٛمٕم٤مين ذم ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد
(2)

. 

ـ ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمٕمٛمئ٦م، وسمٕمد ذًمؽ ذِم ذي ىمرأ قمٚمٞمف ذِم ؿم ٝمر رسمٞمع أظمر ُم

 احلج٦م ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم.

 [.268ـ  267ٟمّم٤من: ]

ْيـََقِريّي ؿر أبق كرص اإِلَبرِ أمحد بـ افػرج بـ ظُ   ـ 17  ، وافد افشقخة صفدةافدِّ

 هـ(.516، تقدم شـة )صاحبة ادشقخة

وذم آظمره٤م اًمراء اعمٝمٛمٚم٦م، ٟم٦ًٌم واإِلسَمري: سمٙمن إًمػ وومتح اًم٤ٌمء اعمٜم٘مقـم٦م سمقاطمدة، 

 إمم سمٞمع اإلسمر وقمٛمٚمٝم٤م، وهل مجع إسمرة، وهل اًمتل ُُي٤مط هب٤م.

صمٞمٝم٤م  )): اًمًٛمٕم٤مينىم٤مل  ... وؾمٛمع ُمٜمف واًمدي أضمزاء ُمـ  ُمـ ُمِم٤مهػم سمٖمداد وحمدي

 .((شم٤مريخ سمٖمداد 

                                                 

ػم 1/111(، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )9/611/أ(، اعمٜمتٔمؿ )19اٟمٔمر: اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل:( 1) (، اًًم

ف )61/771شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 69/111)  (.1/116(، شمقوٞمح اعمِمٌت

 /أ(.71عمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل:ا (2)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
((ؿمٞمخ زاهد صم٘م٦م ظمػمي  ))وىم٤مل اًمذهٌل: 

(1)
. 

 دة ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.ىمرأ قمٚمٞمف ذم اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ذم ذي اًم٘مٕم

 [.581ـ  574صمامٟمٞم٦م ٟمّمقص: ]

َداين   ـ 18 افبغدادي، أمحد بـ حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد بـ احلسـ أبق ظع افَزَ

 هـ(.498هـ(، وتقدم شـة )426مقفده شـة )

ٚمٗمل:  ًي ـ يٕمٚمٛمقن ُم٤م ي٘مقًمقن احلٗمَّ  أطمدُ  ))ىم٤مل اًم ٦م اًمذي يم٤من  ))، وىم٤مل أيْم٤ًم: ((٤مظ إئٛمَّ

، ووصٗمف ذم ((أطمٗمظ وأقمرف ُمـ ؿمج٤مع اًمذهكم، ويم٤من صم٘م٦م ٟمٌٞمالً ًمف شمّم٤مٟمٞمػ  أسمق قمكم

 اعمِمٞمخ٦م سم٤محل٤مومظ.

ج ًمٜمٗمًف  ))وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ٤مفمف، ظمرَّ ـ ذم َصٜمٕم٦م احلدي٨م وأطمَد طمٗمَّ يم٤من أطمَد اعمتٛمٞميزي

 .(( وًمٚمِمٞمقخ، ويمت٥م اًمٙمثػم، ويم٤من صم٘م٦م ص٤محل٤مً 

 .((واًمّمدق واًمث٘م٦م واًمدي٤مٟم٦م يم٤من ُمقصقوم٤ًم سم٤محلٗمظ واعمٕمروم٦م  ))وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر: 

 ووصم٘مف اسمـ اجلقزي، وهمػمه.

ـ اًمرضم٤مل، وم٠مضم٤مسمف ضمقاب  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ـ مج٤مقم٦م ُم اس قم ٚمٗمل ذم يمرَّ ًي وىمد ؾم٠مًمف اًم

ؼ  ((قم٤مرف حم٘مي
(2)

. 

م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م. ىمٞمؼ ذِم اعمحرَّ  ىمرأ قمٚمٞمف سمِم٤مرع دار اًمرَّ

٤م: ]  [.1106ـ  1105[، ]604ـ  591[، ]20ـ  17شمًٕم٦م قمنم ٟمّمًّ

 .أمحد بـ حمؿد بـ أمحد أبق افغـائؿ ادمدِّب افبغدادي  ـ 19

ٚمٗملىم٤مل  ًي ـ اعم٠مُمقٟمٞم٦م، ويٓمٚم٥م ُمٕمٜم٤م احلدي٨َم، صم٘م٦م  ))ذم هذه اعمِمٞمخ٦م:  اًم ، ((يم٤من يًٙم

                                                 

٤مب )611اٟمٔمر: اًمٕمٛمدة ُمـ اًمٗمقائد ... ذم ُمِمٞمخ٦م ؿمٝمدة )ص  (1) ًٟٕم (،  اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ 6/71(، ا

 (.66/71شم٤مريخ اإلؾمالم )/أ(، 78اًمت٤مريخ )ل:

ٚمٗمل 2) ًي ت اًم ػم /أ(، 91اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل:  (،97)ص خلٛمٞمس احلقزي ( اٟمٔمر: ؾم١مٓا اًًم

ًتٗم٤مد  (،61/799شم٤مريخ اإلؾمالم ) (،69/111)  (.1/96(، ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )17)ص اعم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
وذيمره اًمًٛمٕم٤مين ذم ذيؾ اًمت٤مريخ

(1)
. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وأرسمٕمٛمئ٦م.

 [.107ـ  106ٟمّم٤من: ]

ـ   ـ 21 ـ ظع أبق كرص افدَّٓ أمحد ب ـ ظبد افعزيز ب ُيعرف  ،ل افسؼالضقينحمؿد ب

 هـ(.518هـ(، وتقدم شـة )423)مقفده شـة ، اجرغْ بَ ب

((، يمثػم اًمتالوة يم٤من ؿمٞمخ٤ًم ص٤محل٤مً  ))، وىم٤مل اًمذهٌل: ذيمره اًمًٛمٕم٤مين
(2)

. 

ـ ٟم٤مطمٞم٦م احلريؿ اًمٓم٤َّمهري ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم،  ىمرأ قمٚمٞمف ذم درب ذيؽ ُم

ظ سم٤مإلضم٤مزة.وأضم٤مز  ه وشمٚمٗمَّ

 [.394ٟمص واطمد: ]

ـ أمحد أبق ادقاهب   ـ 21 ـ ظبد اهلل ب ـ ظبد افعزيز ب ـ ظبد ادؾؽ ب ـ حمؿد ب أمحد ب

 .هـ(525، ادعروف بابـ ُمؾقك، تقدم شـة )اقافقرَّ 

 ، واسمـ قم٤ًميمر ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف.ذيمره اًمًٛمٕم٤مين ذم ذيؾ اًمت٤مريخ

((ػمي صحٞمح اًمًامع اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح اًمث٘م٦م ... ؿمٞمخ ظم ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(3)

. 

 ، ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم.همرِّب سمٖمداد اًمُٗمرسـمرارة سمَِجٝم٤مر ؾمقج ؾمٛمع قمٚمٞمف ذم 

 [.606ٟمص واطمد: ]

ري أبق ادؽارم افؽاتب  ـ 22 ؽَّ ـ ظبقد اهلل بـ افسُّ ـ ظبد افقهاب ب ـ حمؿد ب  .أمحد ب

 وشمًٕملم.ىمرأ قمٚمٞمف ذم داره سم٤محلريؿ اًمٓم٤َّمهري همرِّب سمٖمداد، ذم ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع 

 [.995ـ  994ٟمّم٤من: ]
                                                 

 /ب(91اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: (1)

 (.661، 66/619شم٤مريخ اإلؾمالم )/ب(، 91اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: (2)

ػم )6/616/ب(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )91اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: (3) (، 69/181(، اًًم

 (.66/618يخ اإلؾمالم )شم٤مر
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ حمؿد بـ ظع بـ أمحد   ـ 23 بـ ظع بـ أمحد بـ ظع بـ أمحد بـ خرك أمحد ب

 هـ(.514تقدم شـة )و هـ(،431مقفده شـة ) ،افبزاز أبق ادعايل افبخاري

ـ اًمٌُخقري، ومُجٕمؾ اًمٌخ٤مري يمام ضمرت قم٤مدة اًمٌٖم٤مددة  ))ىم٤مل أسمق سمٙمر اعمٗمٞمد:  هق اسم

 .((ذم شم٘مٚمٞم٥م إًمٗم٤مظ 

ر ًمٚمٜم٤مس ذم اعمجٛمرة أي٤مم ه يٌخي اًمٌخ٤مري هق اًمٌخقري .. يم٤من ضمدُّ  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: و

 .((اجلٛمع 

ًا  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ((يم٤من ؿمٞمخ٤ًم ُمًتقرًا ظمػمي
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.95ـ  93ٟمّم٤من: ]

ـة أمحد بـ حمؿد بـ ظؿر ادُرـزي أبق افزـات ادُعؾِّؿ، ُيعر  ـ 24 ف بَزَ

ؼالضقين  هـ(.511)تقدم شـة ، افسَّ

((ؿمٞمخ ُم١مديب سمٌٖمداد  ))، وىم٤مل اًمذهٌل: ذيمره اًمًٛمٕم٤مين ذم ذيؾ اًمت٤مريخ
(2)

. 

ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم ذم َُمٜمِْزًمف سم٤مًمٜمٍَّْمي٦م، وؾم٠مًمف اإلضم٤مزة ومتٚمٗمَّظ هب٤م.
 

 [.353ـ  352ٟمّم٤من: ]

ـ حمؿد أبق بؽر ادقازيـ  ـ 25  .هـ(499، تقدم شـة )افعتايب ل اإلشؽافأمحد ب

ووىمع ذم إصؾ: )اعمقاريثل(، وذم )ف( وشم٤مريخ اإلؾمالم )اعمقازيٜمل(، وورد ذيمره 

ـ اًمتٜم٘مٞمط، وصقرشمف ـ اعمِمٞمخ٦م ُمٝمٛمالً ُم وهل حمتٛمٚم٦م  : هٙمذا ذم ُمقوع آظمر ُم

 ًمٚمٗمٔملم.

ًي  ه وم٘م٤مل: ُم٤م أقمرومف  ))ٚمٗمل: ىم٤مل اًم  .((وؾم٠مًمتف قمـ اؾمؿ ضمدي

                                                 

شم٤مريخ اإلؾمالم (، 6/617/أ(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )91اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل:اٟمٔمر:  (1)

(66/161). 

 (.66/616شم٤مريخ اإلؾمالم )/ب(، 91اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: (2)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمديالً ذيمره اًمذهٌل، ومل يذيمر 

(1)
. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ُمـ أصؾ ؾمامقمف ذم اًمٕمت٤مسمٞميلم.

 [.400ـ  399ٟمّم٤من: ]

ر، مقفده شـة )  ـ 26 ـ أبق بؽر افتامَّ ـ ُشقَش ـ احلسغ ب ـ ادظػر ب هـ(، 411أمحد ب

 (.هـ513وتقدم شـة )

(، و)ف(: )احلًـ(، وهق ظمٓم٠م، وذم ُمّم٤مدر اًمؽممج٦م: 153وىمع ذم إصؾ سمرىمؿ: )

ٚمٗمل سمرىمؿ: ))احلًُلم(، ويم ًي  (.689ذا هق قمٜمد اًم

رة، إومم ُمٜمٝمام ُمْمٛمقُم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م ُمٗمتقطم٦م، سمٞمٜمٝمام واو  وؾُمْقؾَمـ: سمًلم ُمٝمٛمٚم٦م ُمٙمرَّ

 ؾم٤ميمٜم٦م، وذم آظمره ٟمقن.

ٗمتٛمقه؟ ىم٤مل: سم٠مؿمٞم٤مء  ))ىم٤مل ؿمج٤مع اًمذهكم:  ا، ىمٞمؾ ًمف: سمامذا وٕمَّ يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم ضمدًّ

ف يم٤من ُيٚمحؼ ؾمام  .((قم٤مشمف ذم إضمزاء فمٝمرت ُمٜمف دًم٧َّم قمغم وٕمٗمف، ُمٜمٝم٤م أٟمَّ

ـ اًمًٛمٕم٤مين: ؾم٠مًم٧م إٟمامـمل قمٜمف، وم٘م٤مل:  ف ذم رأي٧م ؾمامقمَ  ُم٘م٤مرٌب  ؿمٞمٌخ  ))وىم٤مل اسم

 .((ذم ُمٚمح٘م٤ًم ْر ضمزء قمـ احلُ 

 .، وسمٛمثٚمف ىم٤مل اسمـ ٟم٘مٓم٦م((يم٤من ُيٚمحؼ ؾمامقم٤مشمف ذم إضمزاء  ))وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين أيْم٤ًم: 

((يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم  ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(2)

. 

 ع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.ىمرأ قمٚمٞمف ذم رضم٥م ؾمٜم٦م أرسم

 [.693ـ  689[، ]154ـ  153ؾمٌٕم٦م ٟمّمقص: ]

                                                 

ٖمدادي٦م )ل:( 1)  (.61/861شم٤مريخ اإلؾمالم )/أ(، 186اعمِمٞمخ٦م اًٌم

اعمٜمتٔمؿ  (،6/611/ب(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )661ذيؾ اًمت٤مريخ )ل:اعمخت٤مر ُمـ  ( اٟمٔمر:2)

ػم )1/116(، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )9/616) شمقوٞمح (، 66/61شم٤مريخ اإلؾمالم ) (،69/161(، اًًم

ف ) ٤من ) ،(1/161اعمِمٌت  (.6/166اًمًٚم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ هبة اهلل بـ أمحد بـ حمؿد بـ أمحد بـ َحْسـقن، أبق َكرص افـَّرد  ـ 27 ، أمحد ب

 .هـ(517مـ أهؾ باب ادراتب، تقدم شـة )

ًمف وؾمٙمقن اًمراء ويمن اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م.  واًمٜمَّرد: سمٗمتح أوَّ

ٚمٗمل:  ًي ث اسمـ حم ))ىم٤مل اًم ث، وهق ُمـ أضمالَّء أهؾ سمٖمداد هق حمدي ث اسمـ حمدي  .((دي

ٜم٤ًم، طمًـ اًمٓمري٘م٦م ىمٞمؾ: إٟمَّف شمٖمػمَّ سم٠مظمرة واظمتٚمط  ))ىم٤مل اًمذهٌل:  ((... ويم٤من ُمتديي
(1)

. 

ٚمٗمل قمٜمف، وم٘مد روى قمٜمف ىمٌؾ  ًي ىمٚم٧م: ٓ يي اظمتالـُمف ـ إن صحَّ ـ رواي٦َم اًم

 آظمتالط سمال ؿمؽ.

 وشمًٕملم.ؾمٛمع ُمٜمف ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ُمـ ؾمٜم٦م أرسمع 

 [.188ٟمص واطمد: ]

ـ هبة اهلل بـ حمؿد بـ ظع   ـ 28 ـ أيب احلس افؼيػ أبق ابـ ادفتدي باهلل أمحد ب

 هـ(.513ابـ افغريؼ اهلاصؿل افبغدادي، تقدم شـة ) امَتَّ 

ًي   .((ظمٓمٞم٥م ضم٤مُمع اخلٚمٞمٗم٦م  ))ٚمٗمل: ىم٤مل اًم

ًملم  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ((يم٤من ُمـ يم٤ٌمر اعمٕمدي
(2)

. 

 ٤مب اًمٌٍمة ذم ؿمقال ؾمٜم٦م مخ٦ًم وشمًٕملم.ىمرأ قمٚمٞمف سم٤ٌمب داره سمٌ

 [.586ـ  582مخ٦ًم ٟمّمقص: ]

، تقدم شـة ادؼرئافبغدادي افصائغ أبق حمؿد بـ احلسغ إدريس بـ هارون   ـ 29

 هـ(.516)

ٚمٗمل وأسمق قم٤مُمر اًمٕمٌدي، وُم٤م زال  ))ىم٤مل اًمذهٌل:  ًي ؿمٞمٌخ ص٤مًمٌح ... روى قمٜمف اًم

((ع إمم أن ُم٤مت ًٛمي يُ 
(3)

. 

                                                 

م شم٤مريخ اإلؾمال (،1/79(، )1/116شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل ) /أ(،668اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: ( اٟمٔمر:1)

ف ) (،66/176) ٤من )9/19شمقوٞمح اعمِمٌت  (.111، 6/169(، اًمًٚم

 (.66/66شم٤مريخ اإلؾمالم )( 2)

 (.66/71شم٤مريخ اإلؾمالم )( 3)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 أرسمع وشمًٕملم، وسمٕمد ذًمؽ ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم.ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م 

 [.382ـ  381ٟمّم٤من: ]

 .هـ(511، تقدم شـة )إشامظقؾ بـ حيقك بـ احُلسغ بـ ادصباح أبق كرص ادالَّح  ـ 31

 .ذيمره اًمًٛمٕم٤مين ذم ذيؾ اًمت٤مريخ

ث سمٌمء يًػم قمـ اجلقهري  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ((سمٖمداديٌّ ٓ سم٠مس سمف، طمدَّ
(1)

. 

ظ ًمف سم٤مإلضم٤مزة، ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم.ىمرأ قمٚمٞمف سم٤م  حلريؿ اًمٓم٤َّمهري، وشمٚمٗمَّ

 [.351ـ  349صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

 حرف افتاء

مـ  ،دافسـل ادجؾِّ  اهلل دـ ظبد اهلل ادُظاؾري أبق ظبْرَتاش بـ َبْختَؽغ بَت   ـ 31

 .هـ(515، تقدم شـة )أهؾ افؽرخ

هكم ذم ُمٕمجٛمف، يمام ذم وذيمره أيْم٤ًم ؿمج٤مع اًمذ، ذيمره اًمًٛمٕم٤مين ذم ذيؾ اًمت٤مريخ

ف وىمع قمٜمده: )سَمجتٙملم(  .شم٤مريخ اإلؾمالم، إَّٓ أٟمَّ

ث سم٤مًمٞمًػم  ))وىم٤مل اًمّمٗمدي:  ((طمدَّ
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤من: ]  [.266ـ  265ٟمّمَّ

 حرف افثاء

ـ احلسـ بـ بـدار افبؼال أبق ادعايل   ـ 32 ـ إبراهقؿ ب ـ ُبـدار ب ْيـَ ثابت ب  َقِريافدِّ

 هـ(.498هـ(، وتقدم شـة )416افبغدادي ُيعرف بابـ احلاممل، مقفده شـة )

                                                 

 (.66/16شم٤مريخ اإلؾمالم )/ب(، 618اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: (1)

(، اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ًمٚمّمٗمدي 66/17شم٤مريخ اإلؾمالم )/ب(، 619اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: (2)

(61/167.) 
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 .((صم٤مسم٧ٌم صم٤مسم٧م  )): ، وأسمق سمٙمر اًمًٛمٕم٤مينىم٤مل أسمق سمٙمر اسمـ اخل٤مو٦ٌم

ًا  ))وىم٤مل قمٌد اًمقه٤مب إٟمامـمل:  ٜم٤ًم يمٞمي٤ًًم ظمػمي  .((يم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤ًم ديي

ٚمٗمل:  ًي  .((اًمِمٞمخ اًمث٘م٦م  ))وىم٤مل اًم

ث  )) وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: يم٤من ص٤محل٤ًم صم٘م٦م وم٤موالً، واؾمع اًمرواي٦م، أىمرأ اًم٘مرآن وطمدَّ

((سم٤مًمٙمثػم 
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤م: ]  [.795[، ]723ـ  720[، ]719ـ  716[، ]693ـ  689[، ]499مخ٦ًم قمنم ٟمّمًّ

، فرساجثعؾب بـ افشقخ أيب حمؿد جعػر بـ أمحد بـ احلسغ أبق ادعايل ا  ـ 33

 هـ(.524تقدم شـة )

 .، واسمـ قم٤ًميمر ذم ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخذيمره اًمًٛمٕم٤مين ذم ذيؾ اًمت٤مريخ

 وذيمره أيْم٤ًم ذم شم٤مريخ دُمِمؼ، ًمٙمـ وىمع ومٞمف: )صمٕمٚم٦ٌم(!

ف ىم٤مل:  مل يٙمـ احلدي٨م ُمـ  ))وٟم٘مؾ قمـ أِّب اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٓم٤مف أٟمَّ

اسم٤ًم ًمدار اًم٘م٤ميض أِّب ؾمٕمد اهلروي   .((ؿم٠مٟمف، يم٤من سمقَّ

ٕمف أسمقه سمدُمِمؼ ُمـ أِّب  ))اًمذهٌل: ىم٤مل و ام ؾمٛمَّ ، ٓ يدري ؿمٞمئ٤ًم، إٟمَّ سمٖمداديٌّ قم٤مُملٌّ

ـ أِّب احلديد، وأِّب ـ قمٌد اًمقاطمد سم  سمٙمر اخلٓمٞم٥م، وقم٤مد اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم احلٜم٤مئل، وأمحد سم

((سمف إمم سمٖمداد 
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم.

 [.393ـ  391صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

                                                 

ٖمدادي٦م )ل:( 1) (، 9/666/أ(، اعمٜمتٔمؿ )611/أ(، اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل:161اٟمٔمر: اعمِمٞمخ٦م اًٌم

ػم )  (.61/811شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 69/116اًًم

(، شم٤مريخ دُمِمؼ 6/117/أ(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )616اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: (2)

ف )ص 66/198اإلؾمالم )شم٤مريخ (، 6/616(، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )66/611) (، 666(، واعمِمٌت

ف )  (.6/699شٌمّمػم اعمٜمٌت
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 .ن بـ أمحد افبقازكجلثعؾب بـ شؾام  ـ 34

 [.607ٟمص واطمد: ]

 حرف اجلقؿ

ـ جعػر، أبق حمؿد افؼارئ، ادعروف   ـ 35 ـ أمحد ب ـ احُلسغ ب ـ أمحد ب جعػر ب

اج، مقفده شـة )  هـ(.511هـ(، وتقدم شـة )417بافرسَّ

هق ؿمٞمخ وم٤موؾ، مجٞمؾ وؾمٞمؿ، ُمِمٝمقر، يٗمٝمؿ، قمٜمده ًمٖم٦م  ))ىم٤مل أسمق قمكم اًمّمدذم: 

ٕمر، وٟمٔم وىمراءات، ويم٤من اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ِّٕب إؾمح٤مق اًمِمػمازي، وٟمٔمؿ  ؿاًمِمي

 .((ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م 

ٚمٗمل:  ًي ـ ُيٗمتخر سمرؤيتف ورواي٤مشمف ًمدي٤مٟمتف ودرايتف، ًمف شمقاًمٞمػ ُمٗمٞمدة،  ))ىم٤مل اًم َّ يم٤من مِم

 .((وذم ؿمٞمقظمف يمثرة 

ج ًمف اخلٓمٞم٥م ومقائد ذم مخ٦ًم أضمزاء، وشمٙمٚمَّؿ قمغم  ))وىم٤مل اسمـ اجلقزي:  ظمرَّ

ًا ًمٓمٞمٗم٤ًم صدوىم٤ًم صم٘م٦م، وصٜمَّػ يُمت٤ًٌم طم٤ًمٟم٤ًم، وؿمٕمره ُمٓمٌقع، وىمد إطم٤مدي٨م، ويم٤من ؿم٤مقمر

 .((ٟمٔمؿ يمت٤ًٌم يمثػمة ؿمٕمرًا ... 

ث سم٤مًمٙمثػم، ويم٤من  ))وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر:  يم٤مٟم٧م ًمف ُمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م وإدب، وطمدَّ

ٜم٤ًم، طمًـ اًمٓمري٘م٦م ُمع فمرومف وًمٓمػ أظمالىمف  ((ُمتديي
(1)

. 

ٚمٗملؾمٛمع ُمٜمف  ًي قمٜمف أطم٤مدي٨م وآصم٤مرًا، وأٟمِمده ًمٜمٗمًف وىمرأ قمٚمٞمف، وأيمثر قمٜمف، وروى  اًم

ف  ـ إؿمٕم٤مر، وروى قمٜمف ُمًٚمًؾ إوًمٞم٦م، وُمًٚمًؾ اًمٕمٞمديـ، وٟمصَّ أٟمَّ وًمٖمػمه يمثػمًا ُم

ؾمٛمع ُمٜمف ذم صٗمر ومج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وذم اعمحرم ومج٤مدى 

٤ٌمب إومم وأظمرة ورضم٥م ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، ذم اعمًجد اعمٕمٚمؼ دم٤مه اًم

 اًمنميػ ُمـ دار اخلالوم٦م، ُيٕمرف سم٤ٌمب اًمٜمقِّب.
                                                 

ػم )9/616اعمٜمتٔمؿ ) /ب(،611اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل: ( اٟمٔمر:1) شم٤مريخ ، (69/118(، اًًم

ًتٗم٤مد (، 61/811اإلؾمالم )  .(96)ص اعم
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٤م: ] افدراشة شؿ ـ  328[، ]278ـ  271[، ]228ـ  224[، ]134ـ  131ؾمٌع وشمًٕمقن ٟمّمًّ

ـ  711[، ]643ـ  642[، ]627ـ  625[، ]547ـ  541[، ]435ـ  432[، ]334

 [.1069ـ  1068[، ]993ـ  988[، ]807ـ  800[، ]767ـ  732[، ]715

 حرف احلاء

ـ أمح  ـ 36 ـ ب ـ افبر أبق ظع افسؼالضقيناحلس ك ُيعرف باب ـ افسامَّ ـ ب ـ احلس ، د ب

هـ(.514تقدم شـة )
 

 واًمٌِػم: سمٙمن اًم٤ٌمء وؾمٙمقن اًمٞم٤مء وآظمره راء.

ث قمـ احلًـ سمـ قمكم اجلقهري  ))ذيمره اسمـ ٟم٘مٓم٦م، وىم٤مل:  ((طمدَّ
(1)

. 

 [.614ٟمص واطمد: ]

ـ حمؿد ـب يقشػ أبق حمؿد افع  ـ 37 ـ أيب مـصقر ظبد ادؾؽ ب  .دل افبغدادياحلسـ ب

ٚمٗملوصٗمف  ًي  .وذيمره اًمًٛمٕم٤مين ذم ذيؾ اًمت٤مريخ، سم٤مًمِمٞمخ إضَمؾ اًم

((يم٤من ذا أُمقال وطمِمٛم٦م  ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(2)

. 

ىمرأ قمٚمٞمف ذم رضم٥م وؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وذم اعمحرم ؾمٜم٦م شمًع 

٤َّم ىمرأه قمٚمٞمف ضمزء وخؿ ُمـ ُمّمٜمٗم٤مت اخلالل، وأيمثر ُمـ  ذيمر وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، ومِم

 ُمروي٤مت هذا اًمٙمت٤مب.

٤م: ] [، 701ـ  700[، ]380ـ  379[، ]289[، ]170ـ  169مخس وصمامٟمقن ٟمّمًّ

 [.1098[، ]870ـ  807]

ـ افشقخ أبق ؽافب افبزاز  ـ 38 ـ ب ـ احلس ـ ظع ب ـ ب هـ(، 514، تقدم شـة )احلس

 هـ(.513وؿقؾ: )

ٚمٗمل قمٜمف ًي ذيمره اًمذهٌل، وذيمر رواي٦م اًم
(3)

. 

 وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م، ويم٤من يًٙمـ دار اخلالوم٦م. ىمرأ قمٚمٞمف ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع

٤م: ]  [.288ـ  287[، ]130ـ  111اصمٜم٤من وقمنمون ٟمّمًّ
                                                 

ف )6/161شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل ) (1)  (.6/177(، شمقوٞمح اعمِمٌت

 (.61/789شم٤مريخ اإلؾمالم )/ب(، 689:اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ )ل (2)

 (.11/50شم٤مريخ اإلؾمالم )( 3)
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احلسـ بـ حمؿد بـ ظبد افعزيز أبق ظع افتَِّؽؽِل افبغدادي، مقفده شـة   ـ 39

 (.511هـ(، وتقدم شـة )414)

 ووىمع ذم إٟم٤ًمب أنَّ يمٜمٞمتف أسمق حمٛمد، وذم ذيؾ اًمت٤مريخ: أسمق قمكم.

سمٙمن اًمت٤مء اعمٜم٘مقـم٦م ُمـ ومقىمٝم٤م سم٤مصمٜمتلم وومتح اًمٙم٤مف وذم آظمره٤م يم٤مف  واًمتيَٙمٙمِل:

 أظمرى، ٟم٦ًٌم إمم شمِٙمؽ وهل مجع شمٙم٦م.

((صحٞمح اًمًامع  ))، وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر ((ؿمٞمخ ص٤مًمح  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: 
(1)

. 

 [.724ٟمص واطمد: ]

ود   ـ 41 ـ أبق افؼاشؿ ٕا ـ ُيؿ ـ ظبد اهلل ب ـ ظع ب ـ حمؿد ب ـ ب ـ احلس احلسغ ب

كصار ارٕا  .هـ(511، تقدم شـة )ي افؼصَّ

 .وهمػمه، ومل يذيمروا ومٞمف ؿمٞمئ٤مً ذيمره اسمـ قم٤ًميمر 

ـ قم٤ًميمر ذم ضمده إقمغم: )قمٌد اًمرمحـ( سمدل )قمٌد اهلل( ، وذم شم٤مريخ ووىمع قمٜمد اسم

٤مر( سمدل )اًم٘مّم٤مر( اإلؾمالم: )اًمٕمّمَّ
(2)

. 

٦م ؾمٜم٦م صمامن وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.  ىمرأ قمٚمٞمف قمغم سم٤مب داره ذم ذي احلجَّ

 [.343ـ  341قص: ]صمالصم٦م ٟمّم

ـ ظع بـ  ـ 41 دار، أبق ظبد اهلل افبغدادي،  أمحد بـ احلسغ ب ـ افبُرْسي افـب حمؿد ب

 هـ(.497هـ(، وتقدم شـة )419مقفده شـة )

واًمٌُني: سمْمؿ اًم٤ٌمء اعمٜم٘مقـم٦م سمقاطمدة، وؾمٙمقن اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م، وذم آظمره٤م اًمراء، 

 ٟم٦ًٌم إمم سُمن سمـ أرـم٤مة.

صمل سمٖمدادص٤مر ُمـ  ))ىم٤مل قمٜمف اًمًٛمٕم٤مين:   .((ًمٙمؼم ؾمٜميف وقمٚمقي ؾمٜمده ذم قمٍمه  ؛حُمدي

                                                 

٤مب )( 1) ًٟٕم /ب(، اعمخت٤مر ُمـ ذيؾ اًمت٤مريخ 1شم٤مريخ سمٖمداد )ل: (، اعمذيؾ قمغم6/671اٟمٔمر: ا

ػم )691)ل:  (.66/11(، شم٤مريخ اإلؾمالم )69/119/ب(، اًًم

 (.66/671ؾمالم )شم٤مريخ اإل، (9/696(، اعمٜمتٔمؿ )6/171ر )ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميماٟمٔمر:  (2)
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د سم٤مًمرواي٦م قمـ  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  صمٝم٤م، يم٤من رضمالً ص٤محل٤ًم، شمٗمرَّ ث سمٖمداد واسمـ حمدي حمدي

(( قمٌد اهلل اًمًٙمري
(1)

. 

 [.159ـ  158ٟمّم٤من: ]

يْـَبِل احلـػل   ـ 42 ـ أبق ضافب افزَّ ـِ احَلس ـِ ظع ب ـُ حمؿد ب كقر اهلاصؿل احُلسغ ب

 هـ(.512هـ(، وتقدم شـة )421افبغدادي، مقفده شـة ) اهلدى

ْيٜمٌَِل: سمٗمتح اًمزاي وؾمٙمقن اًمٞم٤مء اعمٜم٘مقـم٦م سم٤مصمٜمتلم ُمـ حتتٝم٤م وسمٕمده٤م اًمٜمقن وذم  واًمزَّ

 آظمره٤م اًم٤ٌمء اعمٜم٘مقـم٦م سمقاطمدة، ٟم٦ًٌم إمم زيٜم٥م سمٜم٧م ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم.

ٚمٗمل:  ًي سم٤ٌمب  إُم٤مم أصح٤مب أِّب طمٜمٞمٗم٦م، واعمدرس سمٌٖمداد ذم ُمدرؾمتٝمؿ ))ىم٤مل اًم

اًمٓم٤مق، ومل أر سمٌٖمداد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أضمؾ رشم٦ٌم ُمٜمف ... ويم٤من ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر واخلٓمر، 

 .((ُمتقاوٕم٤ًم إمم هم٤مي٦م ُمع ضمالًمتف وشم٘مدُمف وري٤مؾمتف 

ـ اجلقزي:  ـ يمريٛم٦م ... وسمرع ذم اًمٗم٘مف  ))وىم٤مل اسم اٟمٗمرد ذم سمٖمداد سمرواي٦م اًمّمحٞمح قم

٤من ذيػ اًمٜمٗمس يمثػم ودرس واٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م أصح٤مب أِّب طمٜمٞمٗم٦م سمٌٖمداد ... ويم

يـ  ((اًمٕمٚمؿ همزير اًمدي
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.182ـ  180صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

 .مَحْد بـ إشامظقؾ بـ مَحْد افزـلُّ أبق احلسـ اهَلؿَذاين  ـ 43

ٚمٗمل ذم ُمٕمجؿ اًمًٗمر، وىم٤مل:  ًي قمٜمد  يمل، ويم٤من حمؽمُم٤مً د هذا ُيٕمرف سم٤مًمزَّ مَحْ  ))ذيمره اًم

اخلٚمٞمٗم٦م اعمًتٔمٝمر سم٤مهلل، وُي٩مُّ يمؾَّ ؾمٜم٦م وُمٕمف يمًقة اًمٙمٕم٦ٌم ورؾمؿ أُمػم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وَُمـ 

 .((وىمٌؾ ذًمؽ سمٌٖمداد  ،هبام ُمـ اعمًتح٘ميلم، ىمرأت قمٚمٞمف سمٛمٙم٦م واعمديٜم٦م

                                                 

٤مب )1) ًٟٕم ػم )6/111( اٟمٔمر: ا  (.61/789شم٤مريخ اإلؾمالم )، (69/681(، اًًم

٤مب )(، 16اًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمج٤مز واعمجٞمز )ص اٟمٔمر:  (2) ًٟٕم ، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر (1/696ا

 (.66/691شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 9/116(، اعمٜمتٔمؿ )6/191)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
٤مضم٤ًم  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ((يم٤من صدوىم٤ًم طمجَّ

(1)
. 

م ؾمٜم٦م صمامن وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م ذم ُمٙم٦م،  مَل  ))وىم٤مل ذم اعمِمٞمخ٦م: ؾمٛمع ُمٜمف ذِم اعمحرَّ

 .((يتٗمؼ ؾمامقمف ُمٜمف سمٌٖمداد ومًٛمٕمتُف سمٛمٙم٦م 

ٚمٗملوًمٕمؾ  ًي اًمِم٤مومٕمل سمٌٖمداد، وإن يم٤من  أِّب سمٙمر أراد أٟمَّف مل يتٗمؼ ًمف ؾمامع طمدي٨م اًم

 واهلل أقمٚمؿ. ،ؾمٛمع ُمٜمف أؿمٞم٤مء أظمر

٤من: ]  [.256ـ  255ٟمّمَّ

أخق ، افبغدادياهلاصؿل محزة بـ حمؿد بـ ظع أبق يعذ افزيـبل افعباد   ـ 44

 هـ(.514هـ(، وتقدم شـة )417، مقفده شـة )ضراد افزيـبل

ًي   .((يم٤من أسمق يٕمغم ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر  ))وىم٤مل أيْم٤ًم: ، ٚمٗمل سم٤مًمنميػ إضمؾوصٗمف اًم

 .((ؿمٞمخ سمٜمل ه٤مؿمؿ  ،راًمنميػ اًمٙمٌػم اعمٕمٛمَّ  ))وىم٤مل اًمذهٌل: 

ع ذم صٖمره ُمثؾ أظمٞمف ـمراد، ًمًٛمع ُمـ أِّب  ))وىم٤مل أيْم٤ًم:  احلًلم وًمق أنَّ محزة ؾُمٛمي

٥م يمٞمػ مل  ٤مر، وًمّم٤مر ُمًٜمَد اًمدٟمٞم٤م ذم قمٍمه، وأٟم٤م أشمٕمجَّ  اسمـ سمنمان، وهالل احلٗمَّ

ٕمقه (( ُيًٛمي
(2)

. 

 [.612ـ  611ٟمّم٤من: ]

 حرف افسغ

شعد اهلل بـ ظع بـ احلسغ بـ ظع بـ أيقب أبق حمؿد افبزاز، تقدم شـة   ـ 45

 هـ(.514)

ٚمٗمل ذم شمرمج٦م واًمده:  ًي حمٛمد ؾمٕمد اهلل سمـ قمكم، قمـ أِّب ويمتٌٜم٤م قمـ اسمٜمف أِّب  ))ىم٤مل اًم

 .((ضمٕمٗمر سمـ ُمًٚمٛم٦م اعمٕمدل وهمػمه، ويم٤من ص٤محل٤ًم صم٘م٦م 
                                                 

ٗمر  (1)  (.66/77شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 11)ص ُمٕمجؿ اًًم

ػم )11اٟمٔمر: اًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمج٤مز واعمجٞمز )ص ( 2) (، 66/11(، شم٤مريخ اإلؾمالم )69/111(، اًًم

 (.1/181اًمٕمؼم )
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
((ػمًا ص٤محل٤ًم صحٞمح اًمًامع طمًـ اًمٓمري٘م٦م يم٤من ؾمتي  ))ىم٤مل اسمـ اجلقزي: و

(1)
. 

((سمٖمداديٌّ ُمـ أوٓد اًمِمٞمقخ اعمٕمرووملم، ص٤مًمح ُمٙمثر  ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(2)

. 

 [.223ـ  220أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

 .ـ حمؿد أبق حمؿد افشرازي افبقِّعشعقد بـ أمحد ب  ـ 46

ذيمره اسمـ قم٤ًميمر ذم ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ
(3)

. 

ىمرأ قمٚمٞمف، وأضم٤مز ًمف مجٞمَع ُمًٛمققم٤مشمف قمغم سم٤مب ظم٤مٟمف ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م أرسمع 

 وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.416ـ  414صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

َؾاَمِد أبق ؽافب  ـ 47 ـ بـ جعػر بـ حمؿد بـ افسَّ  .شعقد بـ ادَُحسِّ

َٚمام ًَّ د: سمٗمتح اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م واًمالَّم واعمٞمؿ، وسمٕمده٤م إًمػ، وذم آظمره٤م ؾملم واًم

 .أظمرى ُمٝمٛمٚم٦م، ٟم٦ًٌم إمم ؾَمَٚمامس، وهل ُمـ سمالد أذرسمٞمج٤من

ذيمره اسمـ قم٤ًميمر ذم ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ
(4)

. 

٤من: ]  [.191ـ  190ٟمّمَّ

 .ُشؾطان بـ ظقسك بـ ظسؽر بـ احلسغ أبق َظؿرو افشقباين  ـ 48

٤من اًمٕمْمدي سمٛمديٜم٦م اًمًالم، ذِم ؿمقال ؾمٜم٦م مخس ىمرأ قمٚمٞمف ذِم ظمزاٟم٦م اًمٌٞمامرؾمت

 وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.325ـ  322أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

                                                 

 (.9/111(، اعمٜمتٔمؿ )11اًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمُج٤مز واعمجٞمز )ص  (1)

 (.66/111شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 9/111(، اعمٜمتٔمؿ )11اًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمُج٤مز واعمجٞمز )ص  (2)

 (.6/176جؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )ُمٕم( 3)

٤مب ) اٟمٔمر: (4) ًٟٕم  (.6/188، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )(1/171ا



 

 
 

 
 111 

 
 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 حرف افشغ

 هـ(.515، تقدم شـة )صاـر بـ ظؿر بـ ظبقد اهلل أبق يارس اخلقاص  ـ 49

((ؿمٞمٌخ ُأُملٌّ ُمـ أهؾ سم٤مب إَزج  ))ىم٤مل اًمذهٌل: 
(1)

. 

ع ُم٤مئ٦م، وأضم٤مز ًمف مجٞمَع ىمرأ قمٚمٞمف ذِم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسم

ظ سم٤مإلضم٤مزة.  ُمًٛمققم٤مشمف وشمٚمٗمَّ

 [.306ـ  305ٟمّم٤من: ]

فروردي   ـ 51 ُصجاع بـ ؾارس بـ احُلسغ بـ ؾارس أبق ؽافب افذهع افسَّ

 هـ(.517هـ(، وتقدم شـة )431افبغدادي افـاشخ، مقفده شـة )

ٚمٗمل:  ًي  .((يم٤من ُمـ طمٗم٤مظ سمٖمداد اعمذيمقريـ  ))ىم٤مل اًم

ىمؾَّ ُم٤م يقضمد سمٚمٌد ُمـ سمالد اإلؾمالم إَّٓ وومٞمف رء  ))ـمل: وىم٤مل قمٌد اًمقه٤مب إٟمام

سمخطي ؿمج٤مع اًمذهكم، ويم٤من ُمٗمٞمد وىمتف سمٌٖمداد، صم٘م٦م، ؾمديد اًمًػمة، أومٜمك قمٛمره ذم 

ٚمف ذم ُمرض  اًمٓمٚم٥م، ويم٤من ىمد قمٛمؾ ُمًقدة شم٤مريخ سمٖمداد، ذيالً قمغم شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م، ومٖم

 .((ُمقشمف 

ـ اجلقزي:  ٝمامً، ويم٤من ُمٗمٞمد أهؾ سمٖمداد واعمرضمقع إًمٞمف يم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤ًم صمٌت٤ًم وم ))وىم٤مل اسم

خ سمٕمد  ذم ُمٕمروم٦م اًمِمٞمقخ وذع ذم شمتٛم٦م شم٤مريخ سمٖمداد، صمؿ همًؾ ذًمؽ ىمٌؾ ُمقشمف سمٕمد أن أرَّ

((اخلٓمٞم٥م 
(2)

. 

 ؾمٛمع ُمٜمف ُمـ ًمٗمٔمف ذم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.211ـ  208أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

                                                 

 (.11/236شم٤مريخ اإلؾمالم )( 1)

اعمٜمتٔمؿ (، 6/666/ب(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )11اعمذيؾ قمغم شم٤مريخ سمٖمداد )ل:( اٟمٔمر: 2)

ػم )9/671) ًتٗم٤مد  (،66/88شم٤مريخ اإلؾمالم ) (،69/111(، اًًم  (.619)ص اعم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 حرف افصاد

 هـ(.519، تقدم شـة )شؽافَصَدؿة بـ حمؿد بـ َصَدؿة أبق افؽرم اإل  ـ 51

((سمٖمدادي  ص٤مًمٌح  ؿمٞمٌخ  ))ىم٤مل اًمذهٌل: 
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.340ـ  339ٟمّم٤من: ]

 حرف افطاء

مَجل أبق يارس افطبَّاخ   ـ 52 ضاهر بـ أشد بـ ضاهر بـ ظع بـ هاصؿ ٕا

 (.497هـ(، وتقدم شـة )413افشرازي ثؿ افبغدادي، مقفده شـة )

ويم٤من  ،ؾمٙمـ دار اخلالوم٦م ،يم٤من يٕمرف اًمٜمجقم ويم٤من ُمتٛمٞميزاً  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: 

((ص٤مطم٥م اًمٗمٜمج٤من ًمٚمّمٚمقات واًم٤ًمقم٤مت 
(2)

. 

٤م: ]  [.179ـ  177[، ]149ـ  140صمالصم٦م قمنم ٟمّمًّ

 حرف افظاء

َطِريػ بـ حمؿد بـ ظبد افعزيز بـ أمحد بـ حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد بـ   ـ 53

 هـ(.517هـ(، وتقدم شـة )428ِري افـقسابقري، مقفده شـة )صاذان أبق احلسـ ادؼرئ احلِ 

ث هب٤م، ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ، وطمدَّ يم٤من ُم٘مرئ٤ًم صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤ًم، طمًـ  ))ىمدم سمٖمداد ًمٚمح٩مي

صملم   .((اًمًػمة، ص٤مئٜم٤ًم، أُمٞمٜم٤ًم، مجٞمؾ اًمٓمري٘م٦م، ُمـ أوٓد اعمحدي

ج ًمف ))وىم٤مل قمٌد اًمٖم٤مومر سمـ إؾمامقمٞمؾ:  ُمـ ُمًٛمققم٤مشمف اًمٗمقائد  صم٘م٦م أُملم ... وظُمري

ًتدرك ويمثػم  وىُمرئ٧م قمٚمٞمف ذم احلي واًمًٗمر ... ويم٤من قمٜمده ؾمامع اإليمٚمٞمؾ ًمٚمح٤ميمؿ واعم

((ُمـ اًمٙمت٥م 
(3)

. 

                                                 

 (.11/122شم٤مريخ اإلؾمالم )( 1)

 (.1/171)اًمٕمؼم (، 66/791)شم٤مريخ اإلؾمالم اٟمٔمر:  (2)

ٛمٕم٤مين )ت( اٟمٔمر: اعمٜم3) (، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل 6/111(، اًمتحٌػم )1/919خ٥م ُمـ ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اًًم

ٞم٤مق 6/71) ػم )176)ص (، اعمٜمتخ٥م ُمـ اًم  (.66/176شم٤مريخ اإلؾمالم )، (69/171(، اًًم



 

 
 

 
 112 

 
 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.187ـ  185صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

 حرف افعغ

ر افقزيُمعغ ادؾؽ أبق مـصقر افطائل، ظبَّاد بـ احلسغ بـ ؽاكؿ   ـ 54

صبفاين  هـ(.511شـة )تؼريباً ، تقدم ٕا

 ، وهق شمّمحٞمػ.((أسمق ُمٜمّمقر سمـ قم٤ٌمد سمـ احلًلم  ))ووىمع ذم )ف(: 

ًي   اًمًٞميد. ؾي ٚمٗمل سم٤مٕضَم وصٗمف اًم

ث سمٌٖمداد قمـ اسمـ ريذة  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  وزر ًمٌٕمض ُمٚمقك اًمٕمجؿ، وطمدَّ

((إصٌٝم٤مين 
(1)

. 

 وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م. ىمرأ قمٚمٞمف ذم درب اًمدواب ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م ؾم٧مٍّ 

 [.617ـ  615صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ـ ظؿر أبق حمؿد افدمشؼل ادقفد، افبغدادي افدار افؾُّغقي   ـ 55 ـ أمحد ب ظبد اهلل ب

ؿرؿـدي، مقفده شـة )  هـ(.516هـ(، وتقدم شـة )444ادعروف بابـ افسَّ

ٚمٗمل:  ًي ـ طمٗم٤َّمظ احلدي٨م، صم٘م٦م ص٤مطم٥م رطمٚم٦م إمم ظمراؾم٤من وهمػمه٤م،  ))ىم٤مل اًم يم٤من ُم

 .((ويم٤من ىمد ُرزق طمٔم٤ًّم ُمـ إدب، وإذا ىمرأ أقمرب وأهمرب 

 .((أضم٤مز زم مجٞمع ُمًٛمققم٤مشمف، ويم٤من صم٘م٦م طمًـ آقمت٘م٤مد  )) وىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر:

٥م ًمف، يمام ىم٤مل اًمذهٌل.  ىمٚم٧م: ويم٤من قمغم اقمت٘م٤مد إؿمٕمري ويتٕمّمَّ

ؾ إصقل، ومج ))وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر:  ف اًمٙمثػم، وطمّمَّ ج ويم٤من يمت٥م سمخٓمي ع وظمرَّ

 .((ويْمٌط صحٞمح٤ًم، ويم٤من ُمقصقوم٤ًم سم٤محلٗمظ واإلشم٘م٤من  ٓم٤ًّم ُمٚمٞمح٤مً يٙمت٥م ظم

                                                 

 (.10/843شم٤مريخ اإلؾمالم )( 1)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ج ًمٜمٗمًف ُمٕمجامً  ف ظمرَّ وذيمر اًمذهٌل أٟمَّ

(1)
. 

 ؾمٛمٕمف وىمرأ قمٚمٞمف ذم صٗمر ومج٤مدى إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م.

٤م: ] ـ  425[، ]230ـ  229[، ]219ـ  217[، ]204ـ  200صمامٟمٞم٦م وصمالصمقن ٟمّمًّ

 [.624ـ  623[، ]540 ـ 532[، ]526ـ  516[، ]430

ـ ظع بـ حمؿد بـ احلسـ بـ مقشك   ـ 56 ـ حمؿد ب ـ ظبد اهلل ب ـ ظع ب ظبد اهلل ب

ـقؾ ـ أَبـقد أبق حمؿد افق  هـ(.515هـ(، وتقدم شـة )428، مقفده شـة )إكصاري اب

وأسمٜمقد: سمٛمدي إًمػ وومتح اًم٤ٌمء اعمقطمدة أو ؾمٙمقهن٤م ووؿ اًمٜمقن، وذم آظمره٤م 

اًمقاو، ٟم٦ًٌم إمم آسمٜمقس، وهق ٟمقع ُمـ اخلِم٥م اًمٌحري ُيٕمٛمؾ ُمٜمف  اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م سمٕمد

 أؿمٞم٤مء.

ًي  ـ أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م وىمقاٟمٞمٜمف اًمتل ٓ يٕمرومٝم٤م إَّٓ ُمـ ـم٤مل  ))ٚمٗمل: ىم٤مل اًم يم٤من ُم

اؿمتٖم٤مًمف هب٤م، وذم ؿمٞمقظمف وؾمامقم٤مشمف يمثرة، ويم٤من صم٘م٦م، يمتٌٜم٤م قمٜمف سم٤مٟمت٘م٤مء أِّب قمكم اًمؼمداين 

 .((احل٤مومظ، ويم٤من ؿم٤مومٕمل اعمذه٥م 

((يم٤من أسمق حمٛمد صم٘م٦م ُمًتقرًا، ًمف ُمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م  ))وىم٤مل اسمـ ٟم٤مس: 
(2)

. 

ـ سمٌٖمداد ذم ضم٤مُمع اًم٘مٍم سم٤ٌمب اًمٕم٤مُم٦م، وىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر  ؾمٛمع قمٚمٞمف ُمًٚمًؾ اًمٕمٞمدي

 رضم٥م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

ـ  1085[، ]1067[، ]643ـ  642[، ]558[، ]297قمنمة ٟمّمقص: ]

1089.] 

                                                 

ػم (9/118اعمٜمتٔمؿ ) (،6/619ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر ) (،17/66( اٟمٔمر: شم٤مريخ دُمِمؼ )1) ، اًًم

ًتٗم٤مد (، 66/111شم٤مريخ اإلؾمالم )، (69/611)  .(618، 617)ص اعم

٤مب )16اٟمٔمر: اعمذيؾ قمغم شم٤مريخ سمٖمداد )ل:( 2) ًٟٕم اسـم قم٤ًميمر  (، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ6/18/ب(، ا

ػم )(6/671) ًتٗم٤مد 1/187(، اًمٕمؼم )66/18ؾمالم )شم٤مريخ اإل(، 69/177، اًًم )ص (، اعم

667،) 
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
، شمقذم ؾمٜم٦م ُظبقد اهلل بـ اخلقاص أبق كرص افدبَّاس ظبد اهلل بـ ظؿر بـ  ـ 57

 هـ(.499)

ٚمٗمل:  ًي الح، وؾمامقُمف صحٞمح  ))ىم٤مل اًم ((يم٤من ُمِمٝمقرًا سم٤مًمّمَّ
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.194ـ  192صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ـ ظبد اهلل أبق حمؿد    ـ 58 ـ حمؿد ب  .ف بابـ حَمْشقيفادعرو ،احلريبافطِّقبل ظبد اهلل ب

 ووىمع ذم ُمٕمجؿ اسمـ قم٤ًميمر، وشم٤مريخ اإلؾمالم: )ىَمٝمدويف( سمدل )حمِمقيف(.

 واًمٓميٞمٌل: ُمـ اًمٓميٞم٥م، سمٚمدة سملم واؾمط وإهقاز، ىم٤مًمف اًمذهٌل.

ٚمٗمل ؾمٛمع ُمٜمف هب٤م، وم٘م٤ملواحلرِّب، ُمٜمًقب إمم احلرسمٞم٦م،  ًي أظمؼمٟم٤م ... احلرِّب  )): : واًم

 .((هب٤م 

ًي و  .((ث  اًم٘م٤مؾمؿ احلرذم اعمحدي هق ؾمٌط أِّب ))ٚمٗمل: ىم٤مل اًم

((ؾمٙمـ سمٖمداد ؿمٞمخ ص٤مًمح ُمًتقر  ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(2)

. 

٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.  ىمرأ قمٚمٞمف ذم ذي احلجَّ

 [.405ـ  403صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

شدي احلـقػل   ـ 59 ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ُظبقد اهلل افؼايض أبق افؼاشؿ ٕا

صبفاين ادعروف باخلطقبل، خطقب ادسجد هـ(، 448، مقفده شـة )افعتقؼ بلصبفان ٕا

 .هـ(533وتقدم شـة )

واخلَٓمِٞمٌِل: سمٗمتح اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م ويمن اًمٓم٤مء وؾمٙمقن اًمٞم٤مء اعمٕمجٛم٦م ُمـ حتتٝم٤م 

 سم٤مصمٜمتلم، سمٕمده٤م سم٤مء ُمٕمجٛم٦م سمقاطمدة.

                                                 

 (.10/815شم٤مريخ اإلؾمالم )( 1)

ٖمدادي٦م )اجلزء اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون ل: (2)  (.6/678/أ(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )179اعمِمٞمخ٦م اًٌم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ سمٞم٧م اًمٕمٚمؿ واًم٘مْم٤مء، ويم٤من ؿمٞمخ٤ًم وم٤موالً قم٤معم٤ًم طمًـ اًمًػمة  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ُم

ـ أهؾ اًمّديـ، ٓزُم٤ًم ُمٜمزًمف، ُمِمتٖمالً سمام يٕمٜمٞمف مجٞمؾ إُمر، هبلَّ اعم ((ٜمٔمر، صم٘م٦م ص٤محل٤ًم، ُم
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف سم٤ٌمب اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، ذم صٗمر ؾمٜم٦م ؾم٧مٍّ وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.799ـ  797صمالصم٦م ٟمّمقص ]

 .ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظع بـ احلارث أبق افػضؾ  ـ 61

٤من: ]  [.551ـ  550ٟمّمَّ

ـ حمؿد ب  ـ 61 ـ حمؿد ب ، مات ؾجاءة ـ افقراق أبق حمؿد افؼوضلظبد افباؿل ب

 هـ(.496شـة )

ٚمٗمل  ))ذيمره اًمذهٌل، وىم٤مل:  ًي ((ؾمٛمع اسمـ همٞمالن، وقمٜمف اًم
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.70ـ  66مخ٦ًم ٟمّمقص: ]

ـ خؾػ أبق تراب ادمدِّب ادعروف بابـ   ـ 62 ـ ظبد اهلل ب ـ حمؿد ب ظبد اخلافؼ ب

برص، مقفدُ  ؾػل.494دم صعبان شـة ) هـ(، وتقدم415ه شـة )ٕا  هـ( ظذ ما ذـر افسِّ

 ذم اًمًػم وشم٤مريخ اإلؾمالم أنَّ ووم٤مشمف يم٤مٟم٧م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من.

سمٜمل  ))ىم٤مل إٟمامـمل:   .((يم٤من رضمالً ص٤محل٤ًم، أدَّ

ر  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ((اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح اعمٕمٛمَّ
(3)

. 

 ُمئ٦م. ىمرأ قمٚمٞمف ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع

                                                 

ـ 6/678(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )1/916اٟمٔمر: اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ )( 1) (، ُمِمٞمخ٦م اسم

ف 66/191(، شم٤مريخ اإلؾمالم )1/111(، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )96، 91ص اجلقزي ) (، شمقوٞمح اعمِمٌت

(1/171.) 

 (.10/779شم٤مريخ اإلؾمالم )( 2)

ػم )( 3)  (.61/716شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 69/697اٟمٔمر: اًًم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
٤من: ]  [.243ـ  242ٟمّمَّ

َش   ـ 63 ؿـاين ٕا  هـ(.497دي، تقدم شـة )ظبد افرمحـ بـ ظؿر بـ ثابت أبق مسؾؿ افسِّ

 : )سمـ قمٌد اًمرمحـ( سمدل )سمـ صم٤مسم٧م(.واعمٜمتٔمؿ ووىمع ذم شم٤مريخ اإلؾمالم

٘مف إٟمامـمل  ))ىم٤مل اًمذهٌل:  ((وصمَّ
(1)

. 

 [.137ـ  135صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ـ ظبد افرمحظبد   ـ 64 ـ حمؿد ب ـ ب َؿِدي افؼايض قـ أبافرمح  .حمؿد ادروزي افصَّ

حر ؾمٜم٦م أرسمع  ًَّ ؾمٛمٕمف ُيٜمِمد ًمٜمٗمًف ًمٞمٚم٦م إطمد اًمراسمع ُمـ ؿمٝمر رضم٥م وىم٧م اًم

 وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤من: ]  [.978ـ  977ٟمّمَّ

ـ ظبد افؼادر  ـ 65 ـ حمؿد ب ـ حمؿد ظبد افؼادر ب ـ يقشػ أبق ضافب افبغدادي  ب ب

 هـ(.516دم شـة )هـ(، وتق436افققشػل ابـ أيب بؽر، مقفده شـة )

ٚمٗملوصٗمف  ًي ،  اًم  .((صم٘م٦م صم٘م٦م صم٘م٦م  )): وسم٘مقًمفذم اعمِمٞمخ٦م سم٤مٕضمؾي

ـ ُمـ همػم  ))وىم٤مل أيْم٤ًم:  ي شمرسمَّك أسمق ـم٤مًم٥م قمغم ـمري٘م٦م واًمده ذم آطمتٞم٤مط اًمت٤ممي ذم اًمدي

شمٙمٚمُّػ، ويم٤من يم٤مُمؾ اًمٗمْمؾ، طمًـ اجلٛمٚم٦م، ُمتحري٤ًّم إمم هم٤مي٦م ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمزيد، ىمؾَّ َُمـ 

 .((رأي٧ُم ُمثَٚمف 

ـ ُمتحرٍّ ذم اًمرواي٦م، يمثػم اًمًامع، اٟمتنمت قمٜمف  ))وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ؿمٞمخ ص٤مًمح صم٘م٦م ديي

 .((اًمرواي٦م ذم اًمٌٚمدان ومُحؾ قمٜمف اًمٙمثػم 

ـ اجلقزي:  ٤ٌمع اًمّمدق واًمث٘م٦م، ويم٤من ص٤محل٤ًم  ))وىم٤مل اسم ي واشمي يم٤من اًمٖم٤مي٦َم ذم اًمتحري

((يمثػم اًمتالوة ًمٚم٘مرآن، يمثػم اًمّمالة 
(2)

. 

                                                 

 (.61/796شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 9/661اعمٜمتٔمؿ ) (1)

شم٤مريخ (، 69/181ػم )(، اًًم9/119(، اعمٜمتٔمؿ )1/111اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر ) (2)

 (.66/111اإلؾمالم )
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 ٘مراءة همػمه ذم ؿمٝمر رضم٥م وؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم.ىمرأ قمٚمٞمف وؾمٛمع سم

 [.1034ـ  1032[، ]512ـ  510ؾمت٦م ٟمّمقص: ]

تقدم شـة ، وؽاين أبق حمؿد احلريبزُ بد ادؾؽ بـ حمؿد بـ احلسغ افبُ ظ  ـ 66

 هـ(.515)

 ووىمع ذم اعمِمٞمخ٦م وشم٤مريخ اإلؾمالم: )اًمٌُزوهم٤مين( سم٤مًمٜمقن ذم آظمره.

ٛم٦م، وذم عمقطمدة واًمزاي، وومتح اًمٖملم اعمٕمجال سمْمؿ اًم٤ٌمء يِ وذم إٟم٤ًمب: اًمٌُُزوهَم٤م

 تٝم٤م سم٤مصمٜمتلم، ٟم٦ًٌم إمم سمزوهمك، ىمري٦م ُمـ ىمرى سمٖمداد.حتآظمره٤م اًمٞم٤مء اعمٜم٘مقـم٦م ُمـ 

 .((سم٤مًمٗمتح صمؿ اًمْمؿ وؾمٙمقن اًمقاو، واًمٖملم ُمٕمجٛم٦م، وأًمػ مم٤مًم٦م  ))وىم٤مل ي٤مىمقت: 

 ىمٚم٧م: وئمٝمر أنَّ يمال اًمٜمًٌتلم ضم٤مئز، واهلل أقمٚمؿ.

ٞمف ؿمٞمئ٤مً ذيمره اًمذهٌل، ومل يذيمر وم
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ُمـ أصٚمف ؾمامقمف ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.688ـ  685أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

ـ ادفتدي باهلل افؼيػ أبق   ـ 67 ـ ظبد افقدود ب ـ ب ـ احلس ـ أمحد ب ظبد افقدود ب

 .(515افغـائؿ اهلاصؿل، تقدم شـة )

ـ اًمٜمج٤مر:  ـ اًمِمٝمقد اعمٕمدي  ))ىم٤مل اسم ٚمٗمل ذم ًملم سمٌٖمديم٤من ُم ًي اد، روى قمٜمف أسمق ـم٤مهر اًم

((ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف 
(2)

. 

ظ سم٤مإلضم٤مزة.  ىمرأ قمٚمٞمف ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وأضم٤مزه وشمٚمٗمَّ

 [.307ٟمص واطمد: ]

بق ؽافب ادستعدل ُيعرف بابـ ظبد افقهاب بـ أمحد بـ ظبقد اهلل أ  ـ 68

 هـ(.519هـ(، أو )517، تقدم شـة )افّصحـاين

                                                 

٤مب )( اٟمٔمر: 1) ًٟٕم ٚمدان )1/344ا  (.11/58شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 1/415(، ُمٕمجؿ اًٌم

 (.61/118ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد ) (2)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
، واًمذهٌلقم٤ًميمر ذم ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخذيمره اسمـ 

(1)
. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمٕمٛمئ٦م، يًٙمـ سم٤مب اًمٌٍمة.

 [.103ـ  100أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

ُظبقد اهلل بـ أيب افػضؾ ظؿر بـ ُظبقد اهلل بـ ظؿر بـ ظع بـ افبؼَّال أبق   ـ 69

زج افبغدادي، مقفده شـة ) ـ أهؾ باب ٕا ـقؾ ادؼرئ، م (، وتقدم شـة هـ426افؽَرم افق

 هـ(.513)

صملم  ))ىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر:  ((ُمـ أوٓد اعمحدي
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م ؾم٧مٍّ وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.1078ـ  1076[، ]364ـ  363مخ٦ًم ٟمّمقص: ]

ـ ظبد افعزيز أبق ؽافب   ـ 71 ـ حمؿد ب ان ُظبقد اهلل ب هَّ ـ افدَّ ، افبغدادي افطرائػلاب

 هـ(.498تقدم شـة )

((ٓ سم٠مس سمف  ))ل ؿُمج٤مع اًمذهكم: ىم٤م
(3)

. 

ىمرأ قمٚمٞمف، وأضم٤مز ًمف مجٞمَع ُمًٛمققم٤مشمف وإضم٤مزاشمف ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم 

 وأرسمع ُمئ٦م.

٤من: ]  [.396ـ  395ٟمّمَّ

ـ حمؿد بـ جعػر بـ ؽافب بـ أمحد   ـ 71 ـ حمؿد ب ـ ظبد افغػار ب ـ أمحد ب ظع ب

ادعروف بابـ كظقػ ادؼرئ بـ ؿريش بـ جرير بـ ظبد اهلل أبق افؼاشؿ افبجع ا

 هـ(.494افصقدٓين، تقدم شـة )

                                                 

 (.611، 66/89شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 1/116ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )( 1)

 (.66/66شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 61/611ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد ) (2)

 (.10/806شم٤مريخ اإلؾمالم ) (3)
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ٔم٤مً، يٗمٝمؿ ُم٤م ُي٘مَرأ قمٚمٞمف  ))ىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر:  ف يم٤من ؿمٞمخ٤مً ُمتٞم٘مي ((ذيمر أسمق قم٤مُمر اًمٕمٌدري أٟمَّ

(1)
. 

ىمرأ قمٚمٞمف ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل واًمٙمرخ ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم، وأضم٤مز 

ظ سمف.  ًمف وشمٚمٗمَّ

 [.354ٟمص واطمد: ]

بزاري مـ أهؾ ظع ب  ـ 72 ـ افبزاز ٕا ـ اخلؾ أبق احلس ـ ظؿر ب ـ أيب ظؿر أمحد ب

 هـ(.496هـ(، وتقدم شـة )418افؽرخ، مقفده شـة )

ٚمٗملىم٤مل  ًي ((أسمق احلًـ اسمـ اخلؾ ىمرأٟم٤م قمٚمٞمف، ويم٤من ؾمامقمف صحٞمح٤ًم  )): اًم
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم، وأضم٤مز ًمف مجٞمع ُمًٛمققم٤مشمف وإضم٤مزاشمف.

 [.236ـ  233أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

ـ حمؿد بـ بقان أبق افؼاشؿ بـ أيب ضافب افُعؿري افؽاتب،   ـ 73 ـ أمحد ب ظع ب

 هـ(.511هـ(، وتقدم شـة )412ادعروف بابـ افرزاز، مقفده شـة )

 ووىمع ذم اعمٜمتٔمؿ: )اًمقزان( سمدل )اًمرزاز(.

ٚمٗمل:  ًي اسمـ د قمكم سمـ أمحاًمذهكم قمـ سمـ وم٤مرس ؿمج٤مع أسم٤م هم٤مًم٥م ؾم٠مًم٧ُم  ))ىم٤مل اًم

ث قمـ مج٤مقم٦م، وهق صحٞمح اًمًامع   .((سمٞم٤من، وم٘م٤مل: طمدَّ

ـ اًمٜمج٤مر:  ر طمتك اؿمتٝمرت قمٜمف اًمرواي٦م  ))وىم٤مل اسم اٟمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمـ أيمثرهؿ، وقُمٛمي

٦م وروى قمٜمف اًمٙم٤ٌمر  .(( وص٤مرت اًمرطمٚم٦م إًمٞمف، ويمت٥م قمٜمف احلٗم٤مظ وإئٛمَّ

 .(( اًمِمٞمخ اًمّمدوق اعمًٜمد، رطمٚم٦م أوم٤مق ))وىم٤مل اًمذهٌل: 

((ُمًٜمد اًمدٟمٞم٤م ذم قمٍمه، روى قمٜمف ظمٚمٌؼ ٓ ُُيّمقن  ))ْم٤ًم: وىم٤مل أي
(3)

. 

                                                 

 (.61/717شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 67/81ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد ) (1)

 (.61/779شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 67/611ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد ) (2)

(، 67/666ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد ) (،9/681(، اعمٜمتٔمؿ )1/198اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر ) (3)

ػم )  (.681)ص ًتٗم٤مد ُمـ ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد اعم(، 66/618شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 69/117اًًم
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 افدراشة شؿ
 ىمرأ قمٚمٞمف ذم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.157ـ  155صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ان أبق احلسـ ادَُرتِّب، مقفده شـة   ـ 74 هَّ ظع بـ أمحد بـ حمؿد بـ ظع بـ افدَّ

 هـ(.518هـ(، وتقدم شـة )431)

ـ اًمٜمج٤مر:  ٥م اًمّمٗمقف سمج٤مُمع اعمٜمّمقر، ويم٤مٟم٧م ًمف ُمٕمروم٦م سم٠مصقل يم٤من ُمرشمي  ))ىم٤مل اسم

اًم٘مْم٤مة واًمِمٝمقد واخلٓم٤ٌمء، ومجع ضمزءًا ذم ووم٤مة اًمِمٞمقخ، ويم٤من أُِمٞم٤ًّم ُيٛمكم قمغم اًمٜم٤مس 

 .((ويٙمتٌقن ًمف 

ر ًمٜمٗمًف ضمزءًا قمـ اخلٓمٞم٥م  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ((زوَّ
(1)

. 

ىمٞمؼ، همرِّبي ُمديٜم٦م ا الم، ذم ىمرأ قمٚمٞمف ذم درب ص٤مًمح ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ؿم٤مرع دار اًمرَّ ًَّ ًم

 اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.374ـ  369ؾمت٦م ٟمّمقص: ]

 بـ ِحقْد أبق احلسـ افـقسابقري. بـ ظع ظع بـ بؽر بـ حمؿد  ـ 75

ػ ذم  وطِمٞمْد: سمٙمن احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمٞم٤مء اعمٕمجٛم٦م ُمـ حتتٝم٤م سم٤مصمٜمتلم. وشمّمحَّ

 ذيؾ اًمت٤مريخ إمم )محد(.

ـ ٟم٘مٓم٦م وىم٤مل: ـ اعمذه٥م سمٌٕمض ُمًٜمد  ))ذيمره اسم ـ قمكم سم ـ سم ـ أِّب قمكم احلً ث قم طمدَّ

 .((اًمٌٍمييلم 

ث سم٤مًمٞمًػم  ))وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر:  صملم ... وطمدَّ ((ُمـ أوٓد اعمحدي
(2)

. 

أظمرة ؾمٜم٦م ؾم٧م مج٤مدى ىمرأ قمٚمٞمف ذم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وذم 

 وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.791ـ  790][، 189صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

                                                 

 (.66/191شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 67/611ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد ) (1)

ف )67/116(، ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد )1/111( اٟمٔمر: شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )2)  (.1/671(، شمقوٞمح اعمِمٌت
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
بعل افبغدادي افشاؾعل،  ظع بـ  ـ 76 ـ ُظريبة أبق افؼاشؿ افرَّ ـ ظبد اهلل ب احلسغ ب

 هـ(.512هـ(، وتقدم شـة )414مقفده شـة )

 .((يم٤من يذه٥م إمم آقمتزال  ))ىم٤مل ؿمج٤مع اًمذهكم: 

ف  ))وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م اعمٕمٛمر إٟمّم٤مري ـ إن ؿم٤مء اهلل ـ أو همػمه يذيمر أٟمَّ

١ممَتَـ اًم٤ًمضمل وهمػَمه قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمرضمقع قمـ رأي رضمع قمـ آقمتزال، وأؿمٝمد اعم

((اعمٕمتزًم٦م، واهلل أقمٚمؿ 
(1)

. 

 ىمٚم٧م: وؿمٕمره اًمذي أورده اعمّمٜمػ ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ دالٌّ قمغم رضمققمف إن ؿم٤مء اهلل.

 [.431ٟمص واطمد ]

ـ افبزاز ادراتبل افبغدادي، مقفده   ـ 77 ـ أيقب أبق احلس ـ ظع ب ـ احلسغ ب ظع ب

 هـ(.492هـ(، وتقدم شـة )411هـ(، وؿقؾ شـة )411شـة )

ٚمٗملىم٤مل  ًي ، ((ؾم٠مًم٧م ؿمج٤مقم٤ًم قمٜمف، وم٘م٤مل: يم٤من صحٞمح اًمًامع، صم٘م٦م ذم روايتف  )): اًم

 .((ويم٤من صم٘م٦م ذم اًمرواي٦م  ))وىم٤مل أيْم٤ًم: 

يم٤من ُمـ ظمٞم٤مر اًمٌٖمدادييلم وُمتٛمٞميزهيؿ، وُمـ سمٞم٧م اًمّمقن  ))وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: 

ي٤مٟم٦مواًمث٘م٦م  ، واًمٜمَّزاه٦مواًمٕمٗم٤مف  .(( واًمدي

 .((صحٞمح اًمًامع، صم٘م٦م  ))قمٌد اًمقه٤مب إٟمامـمل:  وىم٤مل

 .((ؿمٞمخ ُمـ اًمتج٤مر ٟمٌٞمؾ سمزاز ُمًتقر  ))وىم٤مل اسمـ ؾمٙمرة: 

((هق صم٘م٦م قمدل  ))وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمرِّب: 
(2)

. 

 روى قمٜمف سم٤مإلضم٤مزة، ويم٤من ىمد ؾمٛمع قمـ أسمٞمف قمـ قمكم سمـ احلًلم هذا سم٠مصٌٝم٤من.

                                                 

ػم )6/661(، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )618)ص اٟمٔمر: اًمٕمٛمدة ذم ُمِمٞمخ٦م ؿمٝمدة ( 1)  شم٤مريخ(، 69/696(،  اًًم

ف )66/18اإلؾمالم ) ف )111، 1/161(، شمقوٞمح اعمِمٌت  (.1/916(، شٌمّمػم اعمٜمٌت

ػم )9/666(، اعمٜمتٔمؿ )18اٟمٔمر: اًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمُج٤مز واعمجٞمز )ص ( 2) شم٤مريخ (، 69/667(،  اًًم

 (.61/711اإلؾمالم )
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 افدراشة شؿ
 [.699ـ  694ؾمت٦م ٟمّمقص: ]

ـ ادحسِّ   ـ 78 ـ راؾع ب وتقدم ، هـ(422ـ أبق احلسـ افرؾاء، مقفده شـة )ظع ب

 هـ(.511شـة )

ؾمٛمع أسم٤م إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل، وقمٜمف أسمق ٟمٍم اًمٞمقٟم٤مريت  ))ذيمره اًمذهٌل، وىم٤مل: 

ٚمٗمل  ًي ((واًم
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىملي سمٜمٝمر اعمُٕمغمَّ قَمغَم سم٤مب اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م.

٤من: ]  [.313ـ  312ٟمّمَّ

، تقدم شـة مقشك افؼيػ أبق افؽرم اهلاصؿلظع بـ ظبد افقهاب بـ   ـ 79

 هـ(.512)

 ووىمع ذم شم٤مريخ اإلؾمالم ٟمًٌتف إمم )اًم٘م٤مؾمٛمل(!

ٚمٗملىم٤مل  ًي ص٤موم٦م اًمنميػ ...  )): اًم  .((ظمٓمٞم٥م ضم٤مُمع اًمرُّ

((سمٖمدادي ضمٚمٞمٌؾ  ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.311ٟمص واطمد ]

ظؼقؾ بـ حمؿد بـ ظؼقؾ بـ أمحد أبق افقؾاء افبغدادي افظَّػري ظع بـ   ـ 81

 هـ(.513هـ(، وتقدم شـة )431احلـبع ادتؽؾؿ، صاحب افتصاكقػ، مقفده شـة )

ٚمٗملىم٤مل  ًي ـ قم٘مٞمؾ، ُم٤م يم٤من أطمد ي٘مدر أن  )): اًم ُم٤م رأت قمٞمٜم٤مي ُمثؾ اًمِمٞمخ أِّب اًمقوم٤مء سم

 .((يتٙمٚمؿ ُمٕمف ًمٖمزارة قمٚمٛمف وطمًـ إيراده وىمقة طمجتف 

ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م ذم وىمتف، ويم٤من إُم٤مُم٤ًم وم٘مٞمٝم٤ًم ُمؼمزًا ُمٜم٤مفمرًا جمقدًا، يمثػم  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: و

                                                 

 (.11/177شم٤مريخ اإلؾمالم )( 1)

 (.11/38شم٤مريخ اإلؾمالم )( 2)



 

 
 

 
 123 

 
 سؿ افدراشةؿ
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 .((اعمحٗمقظ، ُمٚمٞمح اعمح٤مورة، طمًـ اًمٕمنمة، ُم٠مُمقن اًمّمح٦ٌم 

أطمد إقمالم، وومرد زُم٤مٟمف قمٚمامً وٟم٘مالً وذيم٤مء وشمٗمٜمٜم٤م ًمف يمت٤مب اًمٗمٜمقن  ))ىم٤مل اًمذهٌل: 

ـ أرسمع ُم٤مئ٦م جمٚمد، إَّٓ أٟمَّ  ف ظم٤مًمػ اًمًٚمػ، وواومؼ اعمٕمتزًم٦م ذم قمدة سمدع، ٟم٠ًمل ذم أزيد ُم

اهلل اًمٕمٗمق واًمًالُم٦م، وم٢منَّ يمثرة اًمتٌحر ذم اًمٙمالم رسمَّام أرضَّ سمّم٤مطمٌف، وُمـ طمًـ إؾمالم 

 .((اعمرء شمريمف ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمف 

ـ رضم٥م:  إنَّ أصح٤مسمٜم٤م يم٤مٟمقا يٜم٘مٛمقن قمغم اسمـ قم٘مٞمؾ شمردده إمم اسمـ اًمقًمٞمد  ))وىم٤مل اسم

ـ اًمت٤ٌمن ؿمٞمخل اعمٕمت قمٚمؿ اًمٙمالم، وئمٝمر ُمٜمف ذم سمٕمض  زًم٦م، ويم٤من ي٘مرأ قمٚمٞمٝمام ذم اًمني واسم

ًُّ  إطمٞم٤من ٟمقع اٟمحراٌف  ـ اًم ًمٌٕمض اًمّمٗم٤مت، ومل يزل ومٞمف سمٕمض ذًمؽ إمم  ٌل ٦م، وشم٠موُّ ٜمَّقم

((أن ُم٤مت رمحف اهلل 
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم صٗمر ؾمٜم٦م مخس ُمئ٦م.

٤من: ]  [.398ـ  397ٟمّمَّ

ـ ظع   ـ 81 ـ حمؿد ب ـ إشامظقؾ ظع ب ـ أمحد ب ـ ب كباري أبق مـصقر افقاظظب ، ٕا

 .هـ(517هـ(، وتقدم شـة )425ؿايض باب افطاق، مقفده شـة )

يٕمظ ذم ضم٤مُمع اعمٜمّمقر يم٤من أطمَد اًمِمٝمقد اًمٕمدول ... ويم٤من  ))ىم٤مل اسمـ أِّب يٕمغم: 

ث قمـ اًمقاًمد  وضم٤مُمع اًم٘مٍم، ويِمٝمد وُيٙمؿ، ويم٤من يٜمنم اًمًٜم٦َّم ذم جم٤مًمًف، وطمدَّ

ٕمٞمد سمٙمثػم ُمـ ؾمامقم٤مشمف وُمّمٜم ًَّ ((ٗم٤مشمف اًم
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.304ـ  301أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

                                                 

(، اعمٜمتٔمؿ 1/711يمر )/أ(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًم11سمٖمداد )ل: اٟمٔمر: اعمذيؾ قمغم شم٤مريخ( 1)

ػم )(9/166) (، ذيؾ ـمٌ٘م٤مت 66/111شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 6/11(، اعمٞمزان )69/661، اًًم

٤من )1/661احلٜم٤مسمٚم٦م )  (.6/161(، اًمًٚم

، ذيؾ (9/671(، اعمٜمتٔمؿ )1/711يمر )(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًم1/118ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )اٟمٔمر: ( 2)

ػم )1/661اًمٓمٌ٘م٤مت )  (.66/91شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 69/186(، اًًم
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ظع بـ أيب ضافب حمؿد بـ ظع بـ ُظبقد اهلل أبق احلسـ اهَلَؿذاين ادمدِّب،   ـ 82

 هـ(.512شـة )وتقدم هـ(، 435مقفده شـة )

ذيمره اًمذهٌل، ومل يذيمر ومٞمف ؿمٞمئ٤مً 
(1)

. 

 أظمر ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م. ىمرأ قمٚمٞمف ذم رسمٞمع

٤من: ]  [.424ـ  423ٟمّمَّ

ظع بـ ادؼرئ أيب ضاهر حمؿد بـ ظع بـ حمؿد بـ يقشػ بـ يعؼقب   ـ 83

ـ افعالَّ  ـ اب ـ ُح  ،ف احلاجبافبغدادي أبق احلس اب اخلالؾة، مقفده شـة )م هـ(، 416جَّ

 هـ(.515وتقدم شـة )

ـ اجلقزي:  ع سمًٛمٕمف وسمٍمه وضمقارطمف إمم أن يم٤من ؾمامقمف صحٞمح٤ًم، وُُمتي  ))ىم٤مل اسم

 .(( شمقذم

ر طمتك  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ٤مب اخلٚمٞمٗم٦م، قُمٛمي ـ سمٞم٧م احلدي٨م واًم٘مراءة، ويم٤من أطمَد طُمجَّ ُم

(( رطمؾ إًمٞمف اًمٜم٤مس، ويم٤من ذا ـمري٘م٦م مجٞمٚم٦م وظمّم٤مل محٞمدة
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤من: ]  [.368ـ  367ٟمّمَّ

 حرف افػاء

ار، فَػَرج بـ حمؿد با  ـ 84  .هـ(496تقدم شـة )ـ ظبد اهلل أبق اخلر افـجَّ

٤مر، سمٖمدادي  ))ذيمره اًمذهٌل، وؾماّمه:  ـ اعم٘مرون اًمٜمجَّ ـ حمٛمد سم ، ومل يذيمر ومٞمف ((اًمٗمرج سم

ؿمٞمئ٤مً 
(3)

. 

                                                 

 (.11/39شم٤مريخ اإلؾمالم )( 1)

ػم )9/618(، اعمٜمتٔمؿ )1/716اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )( 2) شم٤مريخ (، 69/161(، اًًم

 (.66/19اإلؾمالم )

 (.10/780شم٤مريخ اإلؾمالم )( 3)



 

 
 

 
 125 

 
 سؿ افدراشةؿ
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 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.300ـ  298صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ٓلؾضائؾ بـ جقهر بـ ظع بـ مال  ـ 85  .حظ أبق افػضائؾ افشقَّال افدَّ

ال ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م سم٤محلريؿ اًمٓم٤َّمهري.  ىمرأ قمٚمٞمف ذِم ؿَمقَّ

 [.304ـ  301أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

ـ ظبد افعزيز بـ حمؿد بـ احلسغ بـ افػضؾ أبق ظبد اهلل   ـ 86 بـ أيب افػضؾ ب

 .هـ(498قثل، تقدم شـة )تُ ادُ  افؼطانافؼاشؿ 

صملم، ويم٤من ًمد ؿمٞمخٜم٤م ه٦ٌم اهلل اًمِم٤مقمر، يم٤من ُمواهق  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ـ أوٓد اعمحدي

 .((سم٘مٞم٦م سمٞمتف 

ٚمٗمل، وىمع زم ضمزء ُمـ ـمري٘مف  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ًي ((روى قمٜمف اًم
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م سمٛمًٙمٜمف دار اخلالوم٦م.

٤من: ]  [.105ـ  104ٟمّمَّ

 حرف افؼاف

 .عؼعافؼاشؿ بـ ضاهر أبق افؼاشؿ اد  ـ 87

ذيمره اًمذهٌل ذم شمالُمٞمذ أِّب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ اعمًٚمٛم٦م
(2)

. 

ظ ًمف هب٤م.  ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وؾم٠مًمف اإلضم٤مزَة ومتٚمٗمَّ

 [.348ٟمص واطمد: ]

 حرف ادقؿ

ُيعرف بخازن دار افؽتب  ،حمؿد بـ أمحد بـ ضاهر بـ مَحد أبق مـصقر  ـ 88

 (.هـ 511افؼديؿة، تقدم شـة )

ـ اجلقزي:  ف يم٤من يذه٥م  ))ىم٤مل اسم يم٤من ؾمامقمف صحٞمح٤ًم، روى قمٜمف أؿمٞم٤مظمٜم٤م، إَّٓ أٟمَّ

                                                 

 (.10/807شم٤مريخ اإلؾمالم )( 1)

ػم ) (2)  (.68/166اًًم
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 .((ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م، وهق وم٘مٞمف قمغم ُمذهٌٝمؿ وُُمٗمتٞمٝمؿ، يمذًمؽ ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اسمـ ٟم٤مس 

((يم٤من ُمـ رؤوس اًمِمٞمٕم٦م ووم٘مٝم٤مئٝمؿ، وومٞمف اقمتزال  ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(1)

. 

٦م اسمٜم٦م اعمُرضمل ذِم ىمرأ قمٚمٞمف سمٜمٝمر اعمٕمغمَّ ذِم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل  سمٌٖمداد ذِم ُدري٦ٌم شُمٕمرف سمٛمحٚمَّ

 مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وأضم٤مز ًمف مجٞمَع ُمًٛمققم٤مشمف.

 [.321ـ  319[، ]258ـ  257مخ٦ًم ٟمّمقص: ]

ـ ظبد افرزاق أبق مـصقر ادؼرئ افبغدادي افزاهد   ـ 89 ـ ظع ب ـ أمحد ب حمؿد ب

 هـ(.499تقدم شـة )هـ(، و411ادعروف باخلقاط، مقفده شـة )

ـ  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ((ص٤مًمح صم٘م٦م قم٤مسمد ُُمٚم٘مي
(2)

ـ اًم٘مرآن وُي٘مرئف. .  أي يٚم٘مي

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.168ـ  163ؾمت٦م ٟمّمقص: ]

ـ افـَّؼقر أبق مـصقر افبزاز، تقدم شـة   ـ 91 ـ ظبد اهلل ب ـ حمؿد ب ـ أمحد ب حمؿد ب

 هـ(.497)

ٚمٗمل:  ًي ـ سمذاك، ًمٙمٜمف ؾمٛمع احلدي٨م اًمٙمثػم، ويم٤من اسمٜمُف أسمق سمٙمر يًٛمع مل ))ىم٤مل اًم  يٙم

((ُمٕمٜم٤م 
(3)

. 

 ؾمٛمع ُمٜمف ذِم أول يقم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.248ـ  245أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

ـ أمحد أبق ؽافب افبؼَّال افػامل افبغدادي افباؿالين، مقفده   ـ 91 ـ ب ـ احلس حمؿد ب

 هـ(.511هـ(، تقدم شـة )411شـة )

ٚمٗملىم٤مل  ًي ـ احلًـ:  اًم وىمد يمت٧ٌم أٟم٤م قمـ أظمٞمف أِّب  ))ذم شمرمج٦م أظمٞمف أِّب ـم٤مهر أمحد سم
                                                 

 (.66/666شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 9/689عمٜمتٔمؿ )ا اٟمٔمر: (1)

ػم ) اٟمٔمر: (2)  (.61/861شم٤مريخ اإلؾمالم )، (69/111اًًم

ػم )( 3) ٤من )61/791شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 68/176اٟمٔمر: اًًم  (.1/69(، اًمًٚم
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 افدراشة شؿ
هم٤مًم٥م حمٛمد سمـ احلًـ قمٜمد دظمقزم سمٖمداد ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وسمٕمده٤م 

يمثػمًا، وؾمٛمٕم٧م سمٕمد اًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمف يمثػمًا سم٘مراءيت وسم٘مراءة أِّب ٟمٍم اعم١ممتـ سمـ أمحد 

ومدُت قمٜمف اإلُم٤مَم أسم٤م سمٙمر حمٛمد سمـ أِّب اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين قمٜمد اًم٤ًمضمل احل٤مومظ وهمػمه، وأ

٤م، وهمػمه ُمـ ـمالَّب احلدي٨م اًمقاصٚملم إًمٞمٝم٤م، وُمـ اهلل أـمٚم٥م  ىمدوُمف سمٌٖمداد طم٤مضمًّ

ـ اعمٙمثريـ، وإؾمٜم٤مده يم٢مؾمٜم٤مد أظمٞمف، وؿمٞمقظمف اسمـ ؿم٤مذان واسمـ سمنمان  اعمج٤مزاة، ويم٤من ُم

 .((وهمػمِه٤م 

صمٜم٤م قمٜمف أؿمٞم٤م ))وىم٤مل اسمـ اجلقزي:  ظمٜم٤م، وهق ُمـ سمٞم٧م احلدي٨م، ويم٤من ؿمٞمخ٤ًم طمدَّ

 .(( ص٤محل٤ًم يمثػم اًمٌٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم، صٌقرًا قمغم إؾمامع احلدي٨م

ـ سمٞم٧م احلدي٨م ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ... أصمٜمك قمٚمٞمف قمٌد اًمقه٤مب  ؿمٞمخ ص٤مًمح سمٖمدادي، ُم

(( إٟمامـمل
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم مج٤مدى أظمرة ورضم٥م وؿمقال ُمـ ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤م: ] ـ  962[، ]961ـ  956[ ، ]641[، ]327[، ]241ـ  237أرسمع وصمالصمقن ٟمّمًّ

 [.1084ـ  1079[، ]976

صبفاين كزيؾ بغداد  ـ 92 ـ افػؼقف ٕا ـ أيقب  أبق احلس ـ ظع ب ـ ب ـ احلس  .حمؿد ب

ٚمٗمل سم٤مًمٗم٘مٞمف. ًي  وصٗمف اًم

م ؾمٜم٦م مخ س ىمرأ قمٚمٞمف ذم داره سم٤ٌمب اعمراشم٥م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمنمىمل وم٠مىمرَّ سمف، ذم اعمحرَّ

 وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وؾمٛمع ُمٜمف سمٕمد ذًمؽ ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م ؾم٧مٍّ وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤من: ]  [.232ـ  231ٟمّمَّ

حمؿد بـ احلسغ بـ بـدار ادؼرئ أبق افعز افقاشطل افؼالكز ادرصي،   ـ 93

 هـ(.521هـ(، وتقدم شـة )435مقفده شـة )
                                                 

ػم )9/616(، اعمٜمتٔمؿ )11اٟمٔمر: اًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمُج٤مز واعمُجٞمز )ص  (1) شم٤مريخ (، 69/111(، اًًم

 (.61/819اإلؾمالم )
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ومض وأؾم٤مء اًمثٜم٤مء ٟمًٌف ؿمٞمخٜم٤م قمٌد اًمقه٤مب إٟمامـمل إمم اًمر ))ىم٤مل اسمـ اجلقزي: 

 .((قمٚمٞمف، وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق اًمٗمْمؾ اسمـ ٟم٤مس: أحلؼ ؾمامقمف ذم ضمزء 

٤م اًمرومض ومال، ومٚمف أسمٞم٤مت ذم شمٕمٔمٞمؿ إرسمٕم٦م اًمراؿمديـ، إن مل يٙمـ  ))ىم٤مل اًمذهٌل:  أُمَّ

 .((ٟمٔمٛمٝم٤م شم٘مٞم٦َّم 

٤م اإلحل٤مق وم٘م٤مل قمٜمف اًمذهٌل أيْم٤ًم:   .((ومٚمٕمٚمف أحل٘مف ُمـ صمٌتف  ))وأُمَّ

ٚمٗمل:  ًي ٠مًمتف )أي مخٞمس احلقزي( قمـ أِّب اًمٕمز سمـ سمٜمدار، وم٘م٤مل: هق وؾم ))وىم٤مل اًم

أطمد إئٛم٦م إقمٞم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ... واؾمتققم٥م اًم٘مراءات وـمرىمٝم٤م وسمرع ذم اعمٕمروم٦م 

 .((هب٤م ... وهق طمًـ اخلط ضمٞمد اًمٜم٘مؾ ذو ومٝمؿ عم٤م ي٘مقًمف ويرويف 

((أسمق اًمٕمز قمٜمدٟم٤م ُمع ذًمؽ صم٘م٦م ذم اًم٘مراءات ُمريض  ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف وأضم٤مز ًمف ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤من: ]  [.619ـ  618ٟمّمَّ

حمؿد بـ احلسغ بـ ظبد افعزيز بـ َوْهبان أبق ادؽارم افشقباين، تقدم شـة   ـ 94

 هـ(.517)

 وىمع ذم اعمٜمتٔمؿ ذم اؾمؿ أسمٞمف )احلًـ( سمدل )احلًلم(، وهق ظمٓم٠م.

ٚمٗملوصٗمف  ًي  سم٤مًمرئٞمس. اًم

ـ اجلقزي ـ اجلقهري ... إَّٓ أنَّ قمٚمامء اًمٜم٘مؾ ـمٕمٜمقا ومٞمف، ويم٤من  )): وىم٤مل اسم ث قم طمدَّ

 .(( اًم٥ًٌم أٟمَّف ؾمٛمَّع ًمٜمٗمًف ُمـ اسمـ همٞمالن ؾمٜم٦م مخًلم وأرسمع ُمئ٦م، واسمـ همٞمالن شمقذم ؾمٜم٦م أرسمٕملم

خ ذًمؽ ؾمٜم٦م مخًلم وم٤مومتْمح ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ـ همٞمالن، وم٠مرَّ ـ اسم ع ًمٜمٗمًف ُم (( ؾمٛمَّ
(2)

. 

٤من: ]  [.380ـ  379ٟمّمَّ
                                                 

ٚمٗمل  (1) ًي ت اًم ػم )61/8(، اعمٜمتٔمؿ )86)ص اٟمٔمر: ؾم١مٓا (، 6/661(، اعمٞمزان )69/697(، اًًم

٤من )66/171شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 1/961ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )  (.1/666(، اًمًٚم

 /    (.66(، شم٤مريخ اإلؾمالم )9/677(، اعمٜمتٔمؿ )1/961قم٤ًميمر ) ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـماٟمٔمر:  (2)



 

 
 

 
 129 

 
 سؿ افدراشةؿ
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ـ احُلسغ بـ حمؿد بـ ظع بـ ظبد اهلل بـ يؿـ أبق بؽر ا حمؿد  ـ 95 ٕكصاري ب

ار ُيعرف بابـ َيْعِص  غافؼصَّ
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.261ـ  259صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

َكبْفان أبق ظع افؽاتب افؽرخل شعقد بـ حمؿد بـ شعقد بـ إبراهقؿ بـ   ـ 96

 هـ(.511هـ(، وتقدم شـة )415شـة )افبغدادي، مقفده 

 يم٤من صحٞمح اًمًامع، ًمٙمٜمَّف يتِمٞمَّع واظمتٚمط ىمٌؾ ُمقشمف سمٕم٤مُملم، ومٞمُٕمتؼَم شم٤مريخ اًمًامع ُمٜمف.

، ُمـ ذوي اهلٞمئ٤مت  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ٌـّ  .((ؿمٞمخ قم٤مملٌ وم٤موٌؾ ُمً

ـ اجلقزي:  ث قمٜمف أؿمٞم٤مظمٜم٤م، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اسمـ ٟم٤مس:  ))ىم٤مل اسم اٟمتٝمك إًمٞمف اإلؾمٜم٤مد، طمدَّ

ف شمٖمػمَّ ىمٌؾ ُمقشمف، وسم٘مل ُمٓمروطم٤ًم قمغم ومراؿمف ٓ يٕم٘مؾ، ومَٛمـ ؾمٛمٕمف ذم شمًع وقمنم  إَّٓ  أٟمَّ

 .((ومًامقمف سم٤مـمؾ، ويم٤من ُيتَّٝمؿ سم٤مًمرومض 

((مل يٙمـ ُمـ أهؾ احلدي٨م  ))وىم٤مل اسمـ ٟم٤مس أيْم٤ًم: 
(2)

. 

 صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م. ؾمٛمع ُمٜمف ذم

 [134ـ  131أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

ـ حم  ـ 97 ـ ظبد اهلل ب ؿسار، تقدم شـة ) ؿد أبق ادػضؾ افـَّاؿدحمؿد ب  .هـ(497افسِّ

(( يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤ًّم )): ذيمره اًمذهٌل، ووىمع قمٜمده: )أسمق اًمٗمْمؾ( سمدل )أسمق اعمٗمْمؾ(، وىم٤مل
(3)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤من: ]  [.139ـ  138ٟمّمَّ

                                                 

ـ 40احلًلم سـم احلًـ سـم حمٛمد سـم قمكم اًم٘مّم٤مر سمرىمؿ: ) شم٘مدَّم ذيمر أِّب اًم٘م٤مؾمؿ( 1) (، ومال أدري هؾ هذا اسم

ظمر. ؾمؿ وٓ ٔا ٓ هبذا ٓا ـ(، ومٚمؿ أىمػ قمٚمٞمف   قمٛميف، أو أٟمَّف أظمقه، وشمّمحػ اؾمؿ أسمٞمف إمم )احلًلم( سمدل )احلً

ػم )(، 9/619اعمٜمتٔمؿ ) (،1/911ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر ) اٟمٔمر: (2) (، اعمٞمزان 69/111اًًم

٤من ) (،66/681شم٤مريخ اإلؾمالم ) (،1/61)  (.1/679اًمًٚم

 (.10/795شم٤مريخ اإلؾمالم )( 3)
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 افدراشة شؿ
ت ُيعرف بابـ افشرجل حمؿد بـ ظبد اهلل بـ حيقك بـ افقـقؾ أبق افزـا  ـ 98

 هـ(.499هـ(، وتقدم شـة )416وبابـ افقـقؾ ادؼرئ، مقفده شـة )

ؿ سم٤مٓقمتزال، ومل يٙمـ يذيمره، وٓ يدقمق  ))ىم٤مل اسمـ ٟم٤مس:   يم٤من رضمالً ص٤محل٤ًم، اهتُّ

 .((إًمٞمف 

 .(( روى قمٜمف أؿمٞم٤مظمٜم٤م، ويم٤من ُيتَّٝمؿ سم٤مٓقمتزال ))ىم٤مل اسمـ اجلقزي: 

ـ ذًمؽ يمٚميف  ـ أمحد ىم٤مل: ٕمٛمَّ إن ؿم٤مء اهلل، وم٘مد ذيمر أسمق اعمُ ىمٚم٧م: وىمد رضمع قم ر اعم٤ٌمرك سم

دظمٚم٧م قمٚمٞمف ُمع اعم١ممتـ اًم٤ًمضمل ذم ُمروف، وم٘م٤مل ًمف اعم١ممتـ: ي٤م ؿمٞمخٜم٤م! شمٌٚمٖمٜم٤م قمٜمؽ  ))

(( أؿمٞم٤مء؟ وم٘م٤مل: ذًمؽ صحٞمح، وأٟم٤م ىمد رضمٕم٧ُم إمم اهلل، وشُم٧ٌُم قمـ ذًمؽ آقمت٘م٤مد
(1)

. 

م ورسمٞمع أظمر ىمرأ قمٚمٞمف وؾمٛمع ُمٜمف ذم هنر اًمدضم٤مج ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖم رِّب ذم اعمحرَّ

ف ىمرأ قمٚمٞمف مجٞمع يمت٤مب اًم٘مدر ِّٕب  ـ ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وذيمر أٟمَّ ورضم٥م ُم

 إؾمح٤مق اًمٗمزاري.

٤م: ] ـ  637[، ]554ـ  552[، ]248ـ  244[، ]152ـ  150أرسمٕم٦م قمنم ٟمّمًّ

640.] 

ادي وري افبغدج بـ افقُرس أبق ظبد اهلل افدُّ َر حمؿد بـ ظبد افباؿل بـ افػَ   ـ 99

 هـ(.513تقدم شـة )وهـ(،434مقفده شـة )ؿسار، افسِّ 

 خ اسمـ قم٤ًميمر: )سمِمػم( سمدل )اًمٞمن(!ووىمع ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمق

اً  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين واسمـ اجلقزي:   .(( يم٤من ؿمٞمخ٤ًم ص٤محل٤ًم صم٘م٦م ظمػمي

(( ؿمٞمخ ص٤مًمح صم٘م٦م سمٖمدادي ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(2)

. 

 [.512ـ  510صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

                                                 

 (.868، 61/867شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 9/667اعمٜمتٔمؿ ) (1)

ػم )9/161(، اعمٜمتٔمؿ )1/911اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )( 2) شم٤مريخ (، 69/617(، اًًم

 (.66/166اإلؾمالم )
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ حمؿ  ـ 111 ـ ظبد افباؿل ب ل حمؿد ب ـبع افػؼقف ادعدِّ ـ ظبد اهلل أبق بؽر افبزاز احل د ب

كصاري افبغدادي، ـ صفر هبة ٕا هـ(، 432مقفده شـة ) ؿايض ادارشتان، ُيعرف باب

 هـ(.535وتقدم شـة )

ًي   .((هق إُم٤مم ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م  ))ٚمٗمل ذم اعمِمٞمخ٦م: ىم٤مل اًم

ـ اًمًٛمٕم٤مين:  ، ويم٤مٟم٧م إًمٞمف اًمرطمٚم٦م ُمـ  وضمف إرضسم٘مل قمغم ؿمٞمٍخ  دُ ٜمَؾْم أَ  ))وىم٤مل اسم

ـُ طَم  ،سم٤مًمٕمٚمقم ُمتٗمٜمـي قم٤مرٌف أىمٓم٤مر إرض،  ٚمٞمح اعمح٤مورة، ُم٤م ُمَ  ،ٚمق اعمٜمٓمؼطُم  ،اًمٙمالم ً

 .((...  ويم٤من هيع اًمٜمًخ، طمًـ اًم٘مراءة ًمٚمحدي٨مُمٜمف،  ًمٚمٕمٚمقمرأي٧م أمجع 

ـَ  ))وىم٤مل اسمـ اجلقزي:   ،اعمٜمٓمؼ ٚمقَ طُم  ،اًمّمقرة أحلؼ اًمّمٖم٤مر سم٤مًمٙم٤ٌمر، ويم٤من طمً

٦م، ُمت٘مٜم٤ًم ذم قمٚمقم يمثػمة، ُمٜمٗمردًا ذم قمٚمؿ  طمًـ اعمٕم٤مذة  ... ويم٤من ومٝماًم صمٌت٤ًم طمجَّ

((اًمٗمرائض ... 
(1)

. 

وؾم٠مًمف  ،٦مؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئٍمي٦م ذم ىمرأ قمٚمٞمف ذم ُمًجده سم٤مًمٜمَّ

 اإلضم٤مزة ومتٚمٗمَّظ هب٤م.

٤من: ]  [.402ـ  401ٟمّمَّ

كصاري اخلزرجل اف  ـ 111 بزاز حمؿد بـ ظبد افسالم بـ أمحد أبق افػضؾ ٕا

 هـ(.498تقدم شـة )هـ(، و414مقفده شـة )افؼيػ افبغدادي، 

((طمدي٨م وظمػم ُمـ سمٞم٧م يم٤من صم٘م٦م ص٤محل٤ًم  ))ىم٤مل اًمذهٌل: 
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمقال، وذم ؿمٝمر اهلل إصؿ ذم دار اًمقزير ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤م: ]  [.1066ـ  1050[، ]159ـ  158شمًٕم٦م قمنم ٟمّمًّ

                                                 

(، ذيؾ ـمٌ٘م٤مت 81(، اًمت٘مٞمٞمد )ص 61/91اعمٜمتٔمؿ ) (،1/911اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر ) (1)

ػم )6/691احلٜم٤مسمٚم٦م ) ًتٗم٤مد 66/119شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 11/11(، اًًم ٤من 11)ص (، اعم (، اًمًٚم

(1/166.) 

 (.1/178اًمٕمؼم )(، 61/819(، شم٤مريخ اإلؾمالم )1/161اٟمٔمر: اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ) (2)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
بـ ظبد اهلل أبق يارس اخلقَّاطحمؿد بـ ظبد افعزيز   ـ 112

 
 هـ(.495افبغدادي، تقدم شـة )

ًا  ))ىم٤مل اًمذهٌل:  ((يم٤من رضمالً ظمػمي
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ُمـ أصؾ ؾمامقمف، ذم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤م ]  [.724[، ]149ـ  140أطمد قمنم ٟمّمًّ

ق حمؿد بـ ظبد افؼادر بـ أمحد بـ احلسغ بـ أمحد بـ حمؿد افؼايض أب  ـ 113

ل ك افقاظظ ادعدِّ  هـ(.512، تقدم شـة )احلسغ افسامَّ

 .((رُم٤مه اسمـ ٟم٤مس سم٤مًمٙمذب يم٠مسمٞمف  ))ىم٤مل اًمذهٌل: 

 ىمرأ قمٚمٞمف سمٌٖمداد ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.87ـ  85صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

َشِدي افبغدادي ادمدِّ   ـ 114 ب، حمؿد بـ ظبد ادؾؽ بـ ظبد افؼاهر أبق َشْعد ٕا

 هـ(.511تقدم شـة )

ٗمف اسمـ ٟم٤مس،  ))، وىم٤مل اًمذهٌل: ((ؿمٞمخ ومٞمف ًملم ووٕمػ  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  وٕمَّ

٤مه همػُمه  ٛمف سم٤مًمٙمذب، وُمِمَّ ف يم٤من ُيٚمحؼ  ))، وىم٤مل أيْم٤ًم: ((واهتَّ ٗمف اسمـ ٟم٤مس؛ ٕٟمَّ وٕمَّ

((ؾمامقم٤مشمف ُمع أسمٞمف، ويم٤من اإلحل٤مق سمٞميٜم٤ًم ـمري٤ًّم 
(2)

. 

َّ رسمع وشمىمرأ قمٚمٞمف ذِم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م أ ٤م ىمرأه قمٚمٞمف رواي٦م إيم٤مسمر ًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، ومم

 قمـ إص٤مهمر ًمٚمخالل.

 [.296ـ  290[، ]137ـ  135قمنمة ٟمّمقص: ]

ادعروف بابـ زريؼ  حمؿد بـ ظبد افقاحد بـ احلسـ أبق ؽافب افؼزاز  ـ 115

 .هـ(517افشقباين ادؼرئ، تقدم شـة )

                                                 

 (.61/771)شم٤مريخ اإلؾمالم  (1)

٤مب ) (2) ًٟٕم ٤من )66/18(، شم٤مريخ اإلؾمالم )1/79(، اعمٞمزان )6/666اٟمٔمر: ا  (.1/117(، اًمًٚم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 .((صم٘م٦م  ))ىم٤مل اسمـ اجلقزي: 

((طم٤مذىم٤ًم سم٤مًم٘مراءات ٦م ُم٘مرئ٤ًم وم٤موالً يم٤من صم٘م ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(1)

. 

م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم  ىمرأ قمٚمٞمف سم٤محلريؿ اًمٓم٤َّمهري سمٌٖمداد ذِم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ذِم اعمحرَّ

 وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.76ـ  71ؾمٌٕم٦م ٟمّمقص: ]

زرق أبق افغـائؿ   ـ 116 افبغدادي، ُيعرف بابـ حمؿد بـ ظبد افقاحد بـ ظع ٕا

ْفَرْشتَايِن   .هـ(511، تقدم شـة )افشَّ

اًمذهٌل، ومل يذيمر ومٞمف ؿمٞمئ٤مً  شمرضمؿ ًمف
(2)

. 

٦م ذِم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّبي ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م. يَّ  ىمرأ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٍَّْمِ

 [.16ـ  14صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ـ افشَّ   ـ 117 ـ ظع ب ـ ظبد افقهاب ب از افؽقدم كزيؾ ج اخلزَّ َر عري أبق افػَ حمؿد ب

 .هـ(594)بغداد، تقدم شـة 

ـ قمكم سمـ احلًـ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٕمٚمقي،  ))ىم٤مل اًمذهٌل:  ـ حمٛمد سم روى سمٌٖمداد قم

ٚمٗمل  ًي ((وقمٜمف اًم
(3)

. 

 [.590ـ  587أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

ـ حمؿد بـ أمحد بـ ـادش أبق يارس افُعؽُزي احلـبع،   ـ 118 ـ ُظبقد اهلل ب حمؿد ب

 هـ(.496هـ(، وتقدم شـة )427مقفده شـة )

ٚمٗمل:  ًي ٤م قمغم اًمِمٞمقخ، صم٘م٦م يمثػم اًمًامع، ومل يم٤من ىم٤مرَئ سمٖمداد واعمًتٛمكم هب ))ىم٤مل اًم

                                                 

(، 66/667شم٤مريخ اإلؾمالم )، (9/679(، اعمٜمتٔمؿ )1/976قم٤ًميمر ) اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم (1)

ف )  (.8/11شمقوٞمح اعمِمٌت

 (.11/28شم٤مريخ اإلؾمالم )( 2)

 (.10/772شم٤مريخ اإلؾمالم )( 3)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
يٙمـ ًمف ُأٟمس سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ويم٤من طمٜمٌكمَّ اعمذه٥م، ضمٝمقريَّ اًمّمقت قمٜمد ىمراءة احلدي٨م 

 .((وآؾمتٛمالء 

خ، ويم٤من ُمٗمٞمد سمٖمداد ))وىم٤مل اسمـ اجلقزي:  ًَ  .(( َٟم

ٚمٗمل، ويم٤من ىم٤مرئ أهؾ سمٖمداد واعمًُتٛمكم هب٤م،  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ًي هق ُمـ ؿمٞمقخ اًم

(( ٚمٞمالً، وًمف صقت ضمٝمقريويم٤من يٚمحـ ىم
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم ضم٤مُمع اًم٘مٍم، يقم اجلٛمٕم٦م ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.380ـ  379[، ]216[، ]99ـ  96ؾمٌٕم٦م ٟمّمقص: ]

 .حمؿد بـ ظع بـ احلسـ بـ أيب ظؿر أبق ادعايل افبزاز  ـ 119

ظ سمف.ىمرأ قمٚمٞمف ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وأضم٤مز ًمف   وشمٚمٗمَّ

٤من: ]  [.418ـ  417ٟمّمَّ

ـ حمؿد بـ ِزبِبْقَا اخلرؿل افبزار أبق افػضؾ بـ أيب   ـ 111 ـ ضافب ب ـ ظع ب حمؿد ب

هـ(، وتقدم شـة 436افغـائؿ احلـبع افبغدادي، ُيعرف بابـ ِزبِبْقَا، مقفده شـة )

 هـ(.511)

٦م ؾم٤ميمٜم٦م، صمؿ ُمثٜم٤مة وِزسمٌِْٞم٤َم: أوًمف زاي ُمٙمًقرة شمٚمٞمٝم٤م اعمقطمدة إومم ُمٙمًقرة صمؿ اًمث٤مٟمٞم

 حت٧م ُمٗمتقطم٦م، صمؿ أًمػ ُم٘مّمقرة.

ووىمع ذم إصؾ وسمٕمض ُمّم٤مدر اًمؽممج٦م: زسمٞم٤ٌم سمت٘مديؿ اًمٞم٤مء اعمثٜم٤مة قمغم اًم٤ٌمء اعمقطمدة، 

 وهق ظمٓم٠م، وذم )ف( اًمرؾمؿ حمتٛمؾ.

ـ ذم ديٜمف ُمروٞم٤ًّم، يم٤من يذه٥م أنَّ اًمٜمجقم هل اعمدسمرة ًمٚمٕم٤ممَل،  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ومل يٙم

 .((، ويرى رأي اًمٗمالؾمٗم٦م شم٘مٚمٞمدًا ُمـ همػم ُمٕمروم٦م، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م وأنَّ اًمٕم٤ممَل ىمديؿ

                                                 

اًمٕمؼم (، 61/786شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 6/96احلٜم٤مسمٚم٦م )(، ذيؾ ـمٌ٘م٤مت 9/611اٟمٔمر: اعمٜمتٔمؿ )( 1)

(1/171.) 
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ـ اجلقزي:  ـ سمحج٦م؛ ٕٟمَّف يم٤من قمغم همػم  ))وىم٤مل اسم ـ ٟم٤مس اًمديـ: مل يٙم ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اسم

 .((اًمًٛم٧م اعمًت٘مٞمؿ 

ف يم٤من يٕمت٘مد  ف ىمرأ سمخط اسمـ ٟم٤مس اًمديـ قمٜمف أٟمَّ ـ رضم٥م قمـ اسمـ اًمٜمج٤مر أٟمَّ وذيمر اسم

 .((ويم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم وم٤موالً  ))دًا ُمـ همػم ُمٕمروم٦م، وىم٤مل اسمـ رضم٥م: قم٘مٞمدة اًمٗمالؾمٗم٦م شم٘مٚمٞم

ـ اًمدُمِم٘مل:  ـ ٟم٤مس اًمدي ويم٤من ومٚمًٗملَّ آقمت٘م٤مد ذم شمدسمػم اًمٕم٤ممل سم٤مًمٜمجقم،  ))وىم٤مل اسم

٤مه اسمـ ٟم٤مس وشمٌٕمف همػُمه   .((وهذا والل، وهلذا وهَّ

ف يم٤من صحٞمح اًمًامع وذيمر احل٤مومظ قمـ اسمـ ٟم٤مس اًمديـ أٟمَّ
(1)

. 

 ر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م.ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝم

 [.408ـ  406صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

حمؿد بـ ظع بـ ظبد افصؿد بـ ظع بـ افػضؾ بـ ادلمقن أبق ؽاكؿ   ـ 111

ـ ؿرص ادلمقن، افؼيػ اهلاصؿل،  هـ(.524وتقدم شـة )هـ(، 455مقفده شـة ) يسؽ

ـ قم٤ًميمر ذم  ـ قم٤ًميمر:ذيمره اسم )أسمق هم٤مًم٥م(  ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ واًمذهٌل، ووىمع قمٜمد اسم

(سمدل )أسمق هم٤مٟمؿ
(2)

. 

٦م ؾمٜم٦م ؾم٧مٍّ وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م، وأضم٤مز ًمف.  ىمرأ قمٚمٞمف ذِم ذي احلجَّ

٤من: ]  [.270ـ  269ٟمّمَّ

 حمؿد بـ ظع بـ ُظبقد اهلل بـ ُودظان افؼايض أبق كرص حاـؿ ادقصؾ،  ـ 112

 هـ(.494تقدم شـة )و هـ(،411مقفده شـة )

ـ شمٌلمَّ  ٚمٗمل ذم أول أُمره، ومل يٙم ًي  ًمف يمذسمف، صمؿ عم٤م قمرف طم٤مًَمف سملمَّ ذًمؽ؛ أظمذ قمٜمف اًم

                                                 

ٛمٕم٤مين )ل: (1) (، ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م 9/691/أ(، اعمٜمتٔمؿ )66اٟمٔمر: خمت٤مر ُمـ ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد ًمًٚم

ف 66/681شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 1/611(، اعمٞمزان )6/617) ف 161)ص (، اعمِمٌت (، شمقوٞمح اعمِمٌت

ف )6/691) ٤من )1/111(، شٌمّمػم اعمٜمٌت  (.1/116(، اًمًٚم

 (.66/616شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 1/981ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )( 2)
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 إرسمٕملم اًمتل رواه٤م، وهل اعمًامةًمٞمخرج ُمـ قمٝمدة ُم٤م روى قمٜمف، وذيمر يمالُم٤ًم قمغم 

ٚمٗملسم٤مٕرسمٕملم اًمقدقم٤مٟمٞم٦م، وًمٚم  ورىم٦م ذم اًمتحذير ُمٜمٝم٤م. ًي

طمدي٨م واطمد ُمـ إرسمٕملم ٓسمـ ودقم٤من: أظمؼمٟم٤م  ))وىم٤مل أيْم٤ًم ذم هذه اعمِمٞمخ٦م: 

ـ ص٤مًمح سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ودقم٤من ٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سماًم٘م٤ميض أسمق ٟمٍم حم

طم٤ميمؿ اعمقصؾ، ىمدم قمٚمٞمٜم٤م سمٖمداد ذم ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وىمرأت قمٚمٞمف وهق 

ـ مجٚم٦م إرسمٕملم، وؾمٛمٕم٧م مجٞمٕمٝم٤م قمٚمٞمف، صمؿ شمٌلمَّ زم طملم شمّمٗمح٧م يمت٤مسمف ختٚمٞمط قمٔمٞمؿ  ُم

 .(( يدل قمغم يمذسمف وشمريمٞم٥م إؾم٤مٟمٞمد وشمٖمٞمػمه٤م قمغم إؾم٤مٟمٞمد

ف يم٤من ُمتٝماًم سم٤مًمٙمذب ))ىم٤مل اسمـ ٟم٤مس:   .((  رأيتف ومل أؾمٛمع ُمٜمف؛ ٕٟمَّ

ـ اجلقزي:  ىمدم سمٖمداد ذم ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم ))وىم٤مل اسم
(1)

، وُمٕمف ضمزء ومٞمف أرسمٕمقن 

ـ  ف أِّب اًمٗمتح، وهل اًمتل ووٕمٝم٤م زيد سم ـ قمٛمي روم٤مقم٦م اهل٤مؿمٛمل، وضمٕمؾ هل٤م ظمٓم٦ٌم، طمديث٤ًم قم

ـ ودقم٤من قمؿُّ أِّب ٟمٍم هذا، وطمذف ظمٓمٌتٝم٤م، ريم٥َّم قمغم يمؾي طمدي٨م  ومنىمٝم٤م أسمق اًمٗمتح سم

ؿمٞمخ٤ًم إمم ؿمٞمخ اًمذي روى قمٜمف اسمـ روم٤مقم٦م، وىمد روى أسمق ٟمٍم هذا أطم٤مدي٨م همػمه، 

 .((واًمٖم٤مًم٥م قمغم طمديثف اعمٜم٤ميمػم واعمقوقع 

ووٕمٗمف همػم واطمد
(2)

. 

ٞمف ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وأضم٤مز ًمف مَجٞمع ىمِدم سمٖمداد، وم٘مرأ قمٚم

ظ سمف.  ُمًٛمققم٤مشمف وشمٚمٗمَّ

 [.1027ٟمص واطمد: ]

اء أبق مـصقر رَّ بـ ظبد ادؾؽ ادعروف بابـ افؼُ حمؿد بـ ظع بـ مـصقر   ـ 113

 .هـ(516، تقدم شـة )ادؼرئ افؼزويـِل

                                                 

ٚمٗمل.( 1) ًي ح سمذًمؽ اًم ٕملم(، يمام سَّ  يمذا، واًمّمقاب: )صمالث وشًم

رسمٕملم اًمقدقم٤مٟمٞم٦م )ص ( 2) ٚمٗمل قمغم ٕا ًي ضمزاء(، اعمِمٞمخ٦م  116اٟمٔمر: يمالم احل٤مومظ اًم ـ وٛمـ مجٝمرة ٕا

ٖمدادي٦م )ل: ػم )9/617/أ(، اعمٜمتٔمؿ )199اًٌم (، 61/711شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 69/616(، اًًم

ًتٗم٤مد 1/611اعمٞمزان ) ٤من )17)ص (، اعم  (.1/111(، اًمًٚم
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اء: سمْمؿ اًم٘م٤مف وشمِمديد اًمر رآن واًمزهد، وهق اءة اًم٘م٦ٌم إمم ىمرًاء اعمٗمتقطم٦م، ٟمواًمُ٘مرَّ

 سمٞم٧م يمٌػم سم٘مزويـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.

وىم٤مل: يم٤من ؿمٞمخ٤ًم  ،ؾؾمٕمد اًمًٛمٕم٤مين أسم٤م ُمٜمّمقر ذم اعمذيَّ  وأدظمؾ أسمق ))اًمراومٕمل: ىم٤مل 

.((ص٤محِل٤ًم ًمف ُمٕمروم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ... وؾم٠مًم٧م قمٜمف أسم٤م اًمؼميم٤مت إٟمامـمل وم٠مصمٜمك قمٚمٞمف 
 

((صم٘م٦م  ))وىم٤مل اسمـ ٟم٘مٓم٦م: 
(1)

. 

 ٞم٥م ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.ىمرأ قمٚمٞمف سمَدْرِب طَمٌِ 

 [.92ـ  88مخ٦ًم ٟمّمقص: ]

حمؿد بـ حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد بـ أبـقد أبق ؽافب افصردم، مقفده   ـ 114

 هـ(.517، وتقدم شـة )هـ(418شـة )

ذيمره اًمذهٌل، ومل يذيمر ومٞمف ؿمٞمئ٤مً 
(2)

. 

ة ؾمٜم٦م أرسمع ىمرأ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمرخ ذم ؾمقق اًمّمٞم٤مروم٦م همرِّب ُمديٜم٦م اًمًالم ذم ذي اًم٘مٕمد

 وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.422ـ  420صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

حمؿد بـ حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد بـ ادفتدي باهلل افؼيػ أبق افغـائؿ   ـ 115

 هـ(،436مقفده شـة ) خطقب جامع ادـصقر،اهلاصؿل افعباد افبغدادي احلريؿل، 

 .هـ(517تقدم شـة )و

 وؾم٘مط )حمٛمد( اًمث٤مين ُمـ اعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي.

يم٤من ؿمٞمخ٤ًم ذا هٞمئ٦م مجٞمٚم٦م وصالح فم٤مهر، وؾمامقمف صحٞمح،  ))ل اسمـ اجلقزي: ىم٤م

ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م قمٌد اًمقه٤مب ُيثٜمل قمٚمٞمف، ويّمٗمف سم٤مًمّمدق واًمّمالح، قم٤مش ُمئ٦م وصمالصملم 
                                                 

٤مب )اٟمٔمر:  (1) ًٟٕم (،  6/116(، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )1/999(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )6/611ا

ف )66/111شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 6/676اًمتدوـي ذم أظم٤ٌمر ىمزوـي )  (.7/19(، شمقوٞمح اعمِمٌت

 (.11/103شم٤مريخ اإلؾمالم )( 2)
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 .((ؾمٜم٦م ممتَّٕم٤ًم سمجٛمٞمع ضمقارطمف 

اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ اًمّم٤مًمح اًمٕمدل اًمّم٤مدق ... ُمـ سم٘م٤مي٤م اعمًٜمديـ  ))وىم٤مل اًمذهٌل: 

((سمٌٖمداد 
(1)

. 

م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م. ىمرأ  قمٚمٞمف سم٤محلريؿ اًمٓم٤َّمهري ذِم اعمحرَّ

 [.84ـ  77صمامٟمٞم٦م ٟمّمقص: ]

 ،افتاجر ي افبقِّعبـ أمحد بـ يقشػ أبق افزـات اخَلَرز حمؿد بـ حمؿد  ـ 116

 هـ(.515تقدم شـة )و هـ(،425مقفده شـة )

((يم٤من ؾمامقُمف صحٞمح٤ًم  ))ىم٤مل اسمـ اجلقزي: 
(2)

. 

 ٚمٞمٗم٦م، ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.ىمرأ قمٚمٞمف ذم ظم٤من اخل

 [.357ـ  355صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ـ ظبد افعزيز بـ افعباس بـ حمؿد بـ ظبد اهلل بـ أمحد بـ   ـ 117 ـ حمؿد ب حمؿد ب

اهلاصؿل افبغدادي، مقفده شـة حمؿد بـ ُظبقد اهلل بـ ادفدي افؼيػ أبق ظع 

 هـ(.515هـ(، وتقدم شـة )432)

 .((صم٘م٦م ص٤مًمح  ))ه٤مب إٟمامـمل: ىم٤مل قمٌد اًمق

ٜم٤ًم ص٤محل٤ًم  ))وىم٤مل اسمـ اجلقزي:   .((يم٤من صم٘م٦م قمدًٓ ديي

اف اًمٌٖمدادييلم  ))٤مر: جَّ ٜموىم٤مل اسمـ اًم  .((يم٤من صم٘م٦م صدوىم٤ًم، ٟمٌٞمالً ُمـ فُمرَّ

ـٌ قمٗمٞمٌػ ُمـ أهؾ احلريؿ ...  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ٘م٤مت ويم٤من ُمـ اًمثقمدٌل ذيٌػ ديي

(( اعمٙمثريـ
(3)

. 

                                                 

ػم )9/168(، اعمٜمتٔمؿ )1/6111اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )( 1) شم٤مريخ (، 69/619(، اًًم

 (.66/186اإلؾمالم )

 (.66/161شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 9/161اعمٜمتٔمؿ ) (2)

(، 6/619(، اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت )9/111اعمٜمتٔمؿ ) (،1/6117ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر ) اٟمٔمر: (3)

ػم  (.161، 66/161شم٤مريخ اإلؾمالم )، (69/611) اًًم
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 حلريؿ اًمٓم٤َّمهري ذم داره، ذِم اعمحرم ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.ىمرأ قمٚمٞمف سم٤م

 [.996[، ]8ـ  6أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

ـ حمؿد بـ   ـ 118 ـ حمؿد ب مقفده شـة  افطقب أبق افػضؾ افبزاز افصباغ،حمؿد ب

 هـ(.498هـ(، وؿقؾ: )499هـ(، وتقدم شـة )421هـ(، أو )421)

ق اًمٗمْمؾ اًمّم٤ٌمغ ... ؾمٛمع أسم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م أسم ))ىم٤مل اسمـ اجلقزي:  

صمٜم٤م قمٜمف أؿمٞم٤مظمٜم٤م ...  ((اًم٘م٤مؾمؿ سمـ سمنمان، وطمدَّ
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.794ـ  792صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ؾ   ـ 119 ِـّ ـ ظبد افقاحد بـ ظبد اهلل بـ ادميَّد بـ ادتق ـ حمؿد ب ـ ادختار ب حمؿد ب

ـ ادفدي ا ـ افرصقد ب ـ ادعتصؿ ب ـ ادـصقر بـ حمؿد بـ ظع بـ ظبد اهلل بـ افعباس ب ب

 هـ(.518افؼيػ أبق افِعز احلـبع ادعروف بابـ اخلص، تقدم شـة )

 .((يم٤من صم٘م٦م، أصمٜمك قمٚمٞمف ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ ٟم٤مس  ))ىم٤مل اسمـ اجلقزي: 

ٜم٤ًم ضمٚمٞمالً حُمؽَمُم٤ًم  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ((يم٤من صم٘م٦م ص٤محل٤ًم ديي
(2)

. 

٤من: ]  [.410ـ  409ٟمّمَّ

ـ حمؿد حم  ـ 121 ـ هبة اهلل ب ـ ؿد ب ـ احلس ـ ادلمقن أبق ب ، اهلاصؿل كرص افؼيػب

 هـ(.511، تقدم شـة )يسؽـ هنر ضابؼ

ر إٟمّم٤مري، وأصمٜمك قمٚمٞمف  ))ىم٤مل اًمذهٌل:   .((روى قمٜمف أسمق اعمٕمٛمَّ

ٜم٤ًم  ))وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر:  ((يم٤من ُمـ هوات سمٞمتف، ص٤محل٤ًم ُمتديي
(3)

. 

                                                 

 (.869، 61/819شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 9/668اعمٜمتٔمؿ ) (1)

ػم )9/681(، اعمٜمتٔمؿ )1/6111ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )اٟمٔمر:  (2) شم٤مريخ (، 69/181(، اًًم

 (.66/668اإلؾمالم )

 (.11/29شم٤مريخ اإلؾمالم )( 3)
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  وأرسمع ُم٤مئ٦م.ىمرأ قمٚمٞمف ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم

 [.110ـ  108صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

ال أبق اخلر ادؼرئ ِش   ـ 121 بط ادبارك بـ احلسغ بـ أمحد بـ صافح افغسَّ

 هـ(.511هـ(، وتقدم شـة )429افبغدادي افشاؾعل، مقفده شـة )اص افزاهد اخلقَّ 

ـ ٟم٤مس: يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم ذم اًمرواي٦م ًمٞميٜم٤ًم. صمؿ ذيمر أؿمٞم٤مء اؾمتدلَّ  ))ىم٤مل اًمذهٌل:  هب٤م،  ىم٤مل اسم

 .((ومٞمٝم٤م شمٕمٜم٧ُّم ُمـ اسمـ ٟم٤مس يمٕم٤مدشمف 

 .(( يم٤من أدي٤ًٌم ُمٝمرًا ص٤محل٤ًم صم٘م٦م ))وىم٤مل اسمـ اًمًٛمٕم٤مين: 

دًا يتٙمٚمَّؿ قمغم ُمٕم٤مين  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  يم٤من ص٤محل٤ًم، صم٘م٦م، ُمتٛمٞميزًا ... ويم٤من طم٤مومٔم٤ًم جمقي

(( اًم٘مرآن
(1)

. 

ٕملم وأرسمع ىمرأ قمٚمٞمف سمدرب ٟمّمػم واعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ذِم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م صمالث وشمً

 ُم٤مئ٦م، وسمٕمد ذًمؽ ذِم ؿمقال ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤م: ]  [.45ـ  21مخس وقمنمون ٟمّمًّ

ادبارك بـ ظبد اجلبار بـ أمحد بـ افؼاشؿ بـ أمحد بـ ظبد اهلل أبق احلسغ   ـ 122

ـ افطققري، مقفده شـة ) هـ(، وتقدم شـة 411افؼطقعل افصردم احَلاَممل، ادعروف باب

 هـ(.511)

 ل: سمٗمتح احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م واعمٞمؿ اعمخٗمٗم٦م، ٟم٦ًٌم إمم احلامم اًمتل هل اًمٓمٞمقر واىمتٜم٤مئٝم٤م.امُمواحلَ 

 .((صدي٘مٜم٤م ... وهق ُمـ أهؾ اخلػم واًمٕمٗم٤مف واًمّمالح  ))ىم٤مل اسمـ ُم٤ميمقٓ: 

ٚمٗملوىم٤مل  ًي ؾ ُم٤م  )): اًم ث ُمٗمٞمد ورع يمٌػم، مل يِمتٖمؾ ىمطُّ سمٖمػم احلدي٨م، وطمّمَّ هق حمدي

ٚمف أطمد ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم  واًم٘مراءات واًمٚمٖم٦م واعم٤ًمٟمٞمد واًمتقاريخ واًمٕمٚمؾ مل ُُيّمي

 .((وإدسمٞم٤مت واًمِمٕمر، يمٚمٝم٤م ُمًٛمققم٦م، راومؼ اًمّمقريَّ واؾمتٗم٤مد ُمٜمف 

                                                 

 (،66/661شم٤مريخ اإلؾمالم ) (،69/117ًػم )اًم (،1/6181ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر ) ( اٟمٔمر:1)

٤من )  (.1/8اًمًٚم
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صمٜم٤م  )): ذم أُم٤مًمٞمف ىم٤مل اسمـ ٟم٤مس ))ىم٤مل اًمذهٌل:   .((اًمّمدوق اًمث٘م٦م اًمث٧ٌم طمدَّ

ء اًمرأي ذم اسمـ اًمٓمٞمقري، ويم٤من يرُمٞمف  ))وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ـ اًم٤ًمضمل دي يم٤من اعم١ممت

ف ؾمٛمع ُمٜمف احلدي٨م ويمت٥م قمٜمف، وُم٤م رأي٧م أطمدًا ُمـ  ح سمذًمؽ، ُمع أٟمَّ سم٤مًمٙمذب، وُيٍمي

اًمقه٤مب  ُمِم٤مُيٜم٤م اًمث٘م٤مت يقاومؼ اعم١ممتـ قمغم ذًمؽ، وم٢ميني ؾم٠مًم٧م مج٤مقم٦م ُمـ ُمِم٤مُيٜم٤م ُمثؾ قمٌد

ـ ٟم٤مس وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمف صمٜم٤مء طمًٜم٤ًم، وؿمٝمدوا ًمف سمٓمٚم٥م احلدي٨م واًمّمدق  ـ إٟمامـمل واسم اسم

 .((وإُم٤مٟم٦م ويمثرة اًمًامع 

صملم إمم شمٙمذي٥م  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ؿمٞمخ ُمِمٝمقر ُمٙمثر صم٘م٦م، ُم٤م اًمتٗم٧م أطمد ُمـ اعمحدي

((اعم١ممتـ ًمف 
(1)

. 

ـ أيمثر قمٜمٝمؿ  ـ اًمِمٞمقخ اًمذي ٚمٗملىمٚم٧م: وهق ُم ًي ذم اعمِمٞمخ٦م، ومًٛمع ُمٜمف وىمرأ قمٚمٞمف،  اًم

وروى قمٜمف ومقائد يمثػمة، وأظمرج ًمف ُمًٚمًالت، يمٛمًٚمًؾ وهق يٌتًؿ، واًمتِمٌٞمؽ، 

ـ اًمٗمقائ د، وذًمؽ ذم أؿمٝمر قمدة )مج٤مدى أظمرة، رضم٥م، ؿمٕم٤ٌمن، ؿمقال، وهمػم ذًمؽ ُم

ٚمٗمل سم٘مراءة اعم١ممتـ ذي احلج٦م ًي ـ ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، ويم٤من سمٕمض ؾمامع اًم ( ُم

اًم٤ًمضمل قمٜمف
(2)

ـ ًمف، إَّٓ أن يٙمقن  وىمػ قمغم رء فمٜمَّف ، ومال أدري ُم٤م وضمف شمٙمذي٥م اعم١ممت

 يدلُّ قمغم اًمٙمذب وًمٞمس يمذًمؽ.

٤م ]ُم٤مئت٤من وؾمت٦م وصمام ـ  436[، ]378ـ  375[، ]326[، ]139ـ  138ٟمقن ٟمّمًّ

ـ  608[، ]561ـ  558[، ]549ـ  548[، ]515ـ  513[، ]509ـ  507[، ]472

ـ  678[، ]677ـ  652[، ]636ـ  633[، ]632ـ  628[، ]622ـ  620[، ]610

[، 955ـ  871[، ]796[، ]789ـ  768[، ]710ـ  705[، ]704ـ  702[، ]684

[، 1049ـ  1035[، ]1031ـ  1028[، ]1026ـ  997[، ]987ـ  983[، ]981]

 [.1104ـ  1099[، ]1075ـ  1070]

                                                 

٤مب )1/187اإليمامل ) ( اٟمٔمر:1) ًٟٕم ػم ) (،1/116(، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )1/111(، ا  (،69/161اًًم

ًتٗم٤مد 6/116(،  اعمٞمزان )61/811شم٤مريخ اإلؾمالم ) ٤من ) (،111)ص (، اعم  (.1/9اًمًٚم

 (.1035، 997، 902، 871، 702اٟمٔمر اًمٜمص: )( 2)
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ادعروف بابـ ادبارك بـ ؾاخر بـ حمؿد بـ يعؼقب أبق افؽَرم افـَّحقي   ـ 123

 هـ(.515، وتقدم شـة )هـ(448، وؿقؾ: )هـ(431افبغدادي، مقفده شـة )افدبَّاس 

ـ  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ـ وم٤مظمر، وم٘م٤مل: يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ُمٜمّمقر سم ـ اسم ظمػمون قم

اب  ف يمذَّ  .((إٟمَّ

 .((يم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق، وًمف ومٞمٝم٤م سم٤مع ـمقيؾ  ))وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين أيْم٤ًم: 

ـ اجلقزي:  يم٤من ُم٘مرئ٤ًم ذم اًمٜمحق قم٤مروم٤ًم سم٤مًمٚمٖم٦م، همػم أنَّ ُمِم٤مُيٜم٤م ضمرطمقه،  ))وىم٤مل اسم

َء اًمرأي ومٞمف، ي ـ ٟم٤مس دي قمل يم٤من ؿمٞمخٜم٤م أسمق اًمٗمْمؾ سم رُمٞمف سم٤مًمٙمذب واًمتزوير، ويم٤من يدَّ

((ؾمامع ُم٤م مل يًٛمٕمف 
(1)

. 

ـ  ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م، ىمرأ قمٚمٞمف سم٤مٟمت٘م٤مء حمٛمد سم

 حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل اًمٌٍمي.

 [.362ـ  358مخ٦ًم ٟمّمقص: ]

َزِجل احلـبع   ـ 124 ـ أمحد أبق اخلطاب افَؽْؾَقَذايِن ٕا ـ ب ـ احلس ـ أمحد ب حمػقظ ب

 هـ(.511هـ(، وتقدم شـة )432افبغدادي، صقخ احلـابؾة دم وؿتف، مقفده شـة )

ٚمٗمل:  ًي أسمق اخلٓم٤مب ُمـ أئٛم٦م أصح٤مب أمحد، ُيٗمتل قمغم ُمذهٌف وُيٜم٤مفمر،  ))ىم٤مل اًم

ويم٤من قمدًٓ روٞم٤ًّم، قمٜمده يمت٤مب اجلٚمٞمس وإٟمٞمس ًمٚم٘م٤ميض أِّب اًمٗمرج اجلريري قمـ 

امقمف، وٟمدُم٧م سمٕمد ظمروضمل ُمـ سمٖمداد قمغم اجل٤مزري قمٜمف، ويم٤من يٜمٗمرد سمف، ومل يتٗمؼ زم ؾم

ومقاشمف
(2)

 )). 

ٜم٤ًم، همزير اًمٗمْمؾ،  ))وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  أطمد وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م، ويم٤من ُمٗمتٞم٤ًم وم٤موالً ورقم٤ًم ديي

ـ اًمٕمنمة، ويم٤من ًمف ؿمٕمر رىمٞمؼ ُمٓمٌقع  .(( واومر اًمٕم٘مؾ، يمثػم اعمحٗمقظ، ُمٚمٞمح اعمح٤مورة، طمً

                                                 

(، اعمٜمتٔمؿ 1/6191/أ(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )81اٟمٔمر: اعمذيؾ قمغم شم٤مريخ سمٖمداد )ل: (1)

٤من )6/116(، اعمٞمزان )61/811شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 69/111(، اًمًػم )9/616)  (.1/66(، اًمٚم

ٟمٞمس. (2)  أي: ومقات ؾمامع يمت٤مب اجلٚمٞمس وا
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 .((واًمٕم٘مؾ، وًمف ؿمٕمر ُمٓمٌقع  يم٤من صمٌت٤ًم صم٘م٦م همزير اًمٗمْمؾ ))وىم٤مل اسمـ اجلقزي: 

ـ رضم٥م:  ـ اًمتح٘مٞمؼ واًمتدىمٞمؼ ))وىم٤مل اسم احلًـ  يم٤من وم٘مٞمٝم٤مً قمٔمٞماًم يمثػم اًمتح٘مٞمؼ، وًمف ُم

ا، وًمف ُم٤ًمئؾ يٜمٗمرد هب٤م قمـ إصح٤مب  ((ذم ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف وأصقًمف رٌء يمثػم ضمدًّ
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.557ـ  555[، ]380ـ  379[، ]184 ـ 183ؾمٌٕم٦م ٟمّمقص:  ]

د بـ حمؿد بـ ظَؾَؽان أبق ضاهر اجَلـِْزي افشاؾعل.  ـ 125  ُمسدَّ

واجلَٜمِْزي: سمٗمتح أوًمف وؾمٙمقن اًمٜمقن ويمن اًمزاي، ٟم٦ًٌم إمم صمٖمر ضَمٜمَْزة، وهل يمٜمج٦م 

ان، وهل ُم٤م سملم ذوان وأذرسمٞمج٤من.  ُمـ سمالد أرَّ

ٚمٗملىم٤مل  ًي أظمؼمٟم٤م  ))، وىم٤مل أيْم٤ًم: ((ومٕمل ُمـ وم٘مٝم٤مء أصح٤مب اًمِم٤م ))ذم اعمِمٞمخ٦م:  اًم

 .((اًمِمٞمخ اإلُم٤مم 

ٚمٗمل، يروي قمـ قمكم سمـ  ))ىم٤مل اًمذهٌل:  ًي اًمٗم٘مٞمف ُمًدد سمـ حمٛمد اجلَٜمِْزي، ؿمٞمخ اًم

((قمٞمًك اًم٤ٌمىمالين 
(2)

. 

ـ اًمتٜمقظمل. ًي  ىمٚم٧م: ويروي أيْم٤ًم قمـ أِّب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ اعمح

ـ ذِم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م أ ـ ويم٤من ُمريْم٤ًم  رسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، ىمرأ قمٚمٞمف ذِم داره 

 وأضم٤مزه وشمٚمٗمظ سم٤مإلضم٤مزة.

 [.347ـ  344[، ]254ـ  249قمنمة ٟمّمقص: ]

افؽارد أبق افزـات  مسعقد بـ أيب بؽر حمؿد بـ ظع بـ ظبد افقاحد بـ  ـ 126

 .رابَّ افتاجر احل

                                                 

(، اعمٜمتٔمؿ ٤1/6611ميمر )/ب(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم91ًاعمذيؾ قمغم شم٤مريخ سمٖمداد )ل: اٟمٔمر: (1)

ػم ) (،9/691) ـ  1/661)ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م  (،66/661شم٤مريخ اإلؾمالم ) (،69/168اًًم

ًتٗم٤مد 617  (.116)ص (، اعم

ٚمدان ) (2) ٌف 1/676اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًم ٌف )681)ص (، اعمِمت ٌف )1/686(، شمقوٞمح اعمِمت ّمػم اعمٜمت  (.6/116(، شٌم
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 .ووىمع ذم )ف(: )اخل٤ٌمز(

ـ أصؾ ؾمامقمف ذِم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م سمٜمٝمر اعم ٕمغمَّ ىمرأ قمٚمٞمف ُم

 ذىمل ُمديٜم٦م اًمًالم، ذِم ُمًجد اًمٕمٛمري سمًقق اًمثالصم٤مء.

 (.286ـ  279صمامٟمٞم٦م ٟمّمقص: ]

ر بـ حمؿد بـ احلسغ بـ حمؿد بـ جامع أبق كرص ادُ   ـ 127 افبقِّع افتؿقؿل عؿَّ

كامضل   .هـ(514، تقدم شـة )افشاؾعلٕا

ر: سمْمؿ أوًمف وومتح  صم٤مٟمٞمف وشمث٘مٞمؾ اعمٞمؿ. وُُمٕمٛمَّ

ـ ٟم٤مس: ىم٤مل  ـ شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م، وم٘مٚم٧م ًمف: ملَ وٕمٞمػ، أحل ))اسم ـ ُم ؼ ؾمامقمف ذم ضمزأي

ف   .((ومٕمٚم٧َم هذا؟ ىم٤مل: ٕيني ؾمٛمٕم٧ُم اًمٙمت٤مَب يمٚمَّ

 .((ومٞمف ُم٘م٤مل  ))وىم٤مل اسمـ ٟم٘مٓم٦م: 

ـ ٟم٤مس:  ٓ  ))، وىم٤مل أيْم٤ًم: ((وضمف ًمتْمٕمٞمٗمف ومال  ))ىم٤مل اًمذهٌل سمٕمد أن أورد يمالم اسم

ر ىمدُح اسمـ ٟم٤مس ومٞمف، وم٢منَّ اًمرضمَؾ   ،ن يم٤من ًمف ومقٌت أُمـ ٦م، وُم٤م يٛمٜمع ومٞمف ٟم٤ٌمه يم٤من ي١مصمي

ٕمٞمػ ُمـ يروي اعمقوققم٤مت وٓ سمؾ اًمْمَّ  وم٠ُمقمٞمد ًمف سمٕمد يمت٤مسم٦م اًمٓمٌ٘م٦م، صمؿ أحلؼ اؾمٛمف،

 .((يتٙمٚمَّؿ قمٚمٞمٝم٤م 

ج ذم أُم٤مًمٞمف  ))ىم٤مل اسمـ طمجر:  ف ُيري ٌض )أي اًمذهٌل( سم٤مسمـ ٟم٤مس، وم٢مٟمَّ ُمٕمري

ـ ومٕمؾ هذا  ٓ يٌلمي يمقهن٤م ُمقوققم٦م، وإذا ضمزم سم٠من َُم يٙمقن وٕمٞمٗم٤ًم يٚمزُمف اعمقوققم٤مت و

٦م يمؼماء  ((أن يذيمر ظمٚم٘م٤ًم يمثػمًا وأئٛمَّ
(1)

. 

ر صدوق، ويمذا اسمـ ٟم٤مس صم٘م٦م، وٓ ييه يمالم اًمذهٌل، يمام مل ييَّ  ىمٚم٧م: اعمٕمٛمَّ

ر، واًمذهٌل يم٤من ذم ُمَ  ُيٗمٝمؿ ُمـ يمالُمف شم٘مٕمٞمد ىم٤مقمدة أنَّ ُمـ  ض اًمردي ومالرِ ٕمْ يمالُُمف اعمٕمٛمَّ

 ػ.ٕمي ُو روى اعمقوققم٤مت ُمـ همػم سمٞم٤من 
                                                 

(، شم٤مريخ 1/181(، اعمٞمزان )1/186، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل )(1/6669ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )اٟمٔمر: ( 1)

ف )66/118اإلؾمالم ) ٤من )8/116(، شمقوٞمح اعمِمٌت  (.1/76(، اًمًٚم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 أ قمٚمٞمف وؾم٠مًمف اإلضم٤مزة ومتٚمٗمَّظ هب٤م، ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.ىمر

٤م: ]  [.413ـ  411[، ]390ـ  383أطمد قمنم ٟمّمًّ

ـ أبق مـصقر ادؼّر   ـ 128 ـ احلس ـ احلسغ ب اجافعؼقع ب ب ادؼرئ، تقدم شـة  افـسَّ

 هـ(.523)

٤مخ(!ووىمع ذم شم٤مريخ اإلؾمالم ًَّ (( ص٤مًمح ظمػمي  ؿمٞمٌخ  ))اًمذهٌل: ىم٤مل  : )اًمٜم
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم احلريؿ اًمٓم٤َّمهري ذم ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤م: ]  [.581ـ  562قمنمون ٟمّمًّ

ـ ِحقْد أبق أمحد افـقسابقري   ـ 129 ـ حمؿد ب ـ بؽر ب افتاجر، كزيؾ بغداد، َمـصقر ب

.494تقدم شـة ) َـّ  هـ(، وؿد صاخ وأش

 وطِمٞمْد سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمٞم٤مء ُمثٜم٤مة ُمـ حت٧م.

((اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ إُملم  ))ًمذهٌل: ىم٤مل ا
(2)

. 

ٗمر، ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.  ىمرأ قمٚمٞمف سمٌٖمداد سمًقق اًمّمُّ

٤م: ]  [.731ـ  730[، ]54ـ  46أطمد قمنم ٟمّمًّ

، ال افرضيرمـصقر بـ ادممؾ بـ ظبد اهلل بـ أيب افسباع أبق مـصقر افغزَّ   ـ 131

 هـ(.495تقدم شـة )

ومٞمف ؿمٞمئ٤مً ذيمره اًمذهٌل، ومل يذيمر 
(3)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٍمي٦م ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤من: ]  [.366ـ  365ٟمّمَّ
                                                 

 (.66/191(، شم٤مريخ اإلؾمالم )1/6611ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )( 1)

ف )1/111اٟمٔمر: شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل ) (2) ػم )، (671، 1/671(، شمقوٞمح اعمِمٌت شم٤مريخ ، (69/686اًًم

 (. 61/711اإلؾمالم )

 (.10/773شم٤مريخ اإلؾمالم )( 3)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 حرف افـقن

افبزار افبغدادي افَغَريب كرص بـ أمحد بـ ظبد اهلل بـ افبَطِر أبق اخلطَّاب   ـ 131

 هـ(.494هـ(، وتقدم شـة )398، مقفده شـة )افؼارئ

ٚمٗمل:  ًي واًمٕمنميـ ُمـ ؿمقال، وم٤ٌمدرُت إمم اسمـ  دظمٚم٧م سمٖمداد ذم اًمراسمع ))ىم٤مل اًم

اًمٌٓمر، ومدظمٚم٧ُم قمٚمٞمف، ويم٤من قمِنًا، وم٘مٚم٧م: ىمد وصٚم٧ُم ُمـ أصٌٝم٤من ٕضمٚمؽ، وم٘م٤مل: 

ـ دُم٤مُمٞمؾ ِّب، وم٘م٤مل: أسمٍِم ذا اًمٙمٚم٥م! وم٤مقمتذرُت  اىمرأ، وٟمٓمؼ سم٤مًمراء همٞمٜم٤ًم، وم٘مرأُت ُمتَّٙمئ٤ًم ُم

ـ طمديث٤ًم، وىمٛم٧ُم، صمؿَّ  ـ يمالُمف، وىمرأت ؾمٌٕم٦م وقمنمي شمرددُت إًمٞمف،  سم٤مًمدُم٤مُمٞمؾ، وسمٙمٞم٧م ُم

 .((وم٘مرأت قمٚمٞمف مخ٦ًم وقمنميـ ضمزءًا، ومل يٙمـ سمذاك 

ـ ا ))وىم٤مل أيْم٤ًم:  ـ اًمٌٓمر، وم٘م٤مل: يم٤من ىمري٥َم إُمر، ًمٞمٜم٤ًم ذم ؾم٠مًم٧م ؿمج٤مقم٤ًم اًمذهكم قم سم

ُم٤م قمرومٜم٤م مِم٤َّم ذيمرَت ؿمٞمئ٤ًم، وُم٤م ىمرئ قمٚمٞمف رء ُيِمؽُّ اًمرواي٦م. ومراضمٕمتف ذم ذًمؽ، وىمٚم٧م: 

٤مل: هق ًمٕمٛمري يمام ذيمرَت، همػم أيني وضمدُت ذم ومٞمف، وؾمامقم٤مشمف يم٤مًمِمٛمس ووقطم٤ًم، وم٘م

ٓمالٟمف، ومل ُيٛمؾ قمٜمف رء ُمـ ذًمؽ   .((سمٕمض ُم٤م يم٤من ًمف سمف ٟمًخ٦م ؾمامقم٤ًم، يِمٝمد اًم٘مٚم٥م سٌم

 .((ؿمٞمخ ُمًتقر صم٘م٦م  ))ىم٤مل أسمق قمكم سمـ ؾمٙمرة: 

يم٤من ؿمٞمخ٤ًم ص٤محل٤ًم صم٘م٦م، ؾمٛمع احلدي٨م ُمـ أصح٤مب اعمح٤مُمكم،  ))وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: 

ر طمتك اٟمٗمرد سم٤مًمرو ((اي٦م، ورطمؾ إًمٞمف ـمٚم٦ٌم احلدي٨م وشمزامحقا قمٚمٞمف وقُمٛمي
(1)

. 

ٚمٗملأول ؿمٞمخ ىمرأ قمٚمٞمف  ًي يقم وصؾ سمٖمداد ذِم ؿمقال ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وأرسمع  اًم

 ُم٤مئ٦م، وسمٕمد ذًمؽ ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.5ـ  1مخ٦ًم ٟمّمقص: ]

 حرف اهلاء

 .هبة اهلل بـ إبراهقؿ بـ ظبد افقاحد أبق افػضؾ افؼطَّان  ـ 132

                                                 

٤مب )( اٟمٔمر: 1) ًٟٕم ًتٗم٤مد ُمـ ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد (، 6/181ا الء 161)ص اعم (، ؾمػم أقمالم اًمٌٜم

 (.61/711شم٤مريخ اإلؾمالم )، (69/61)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 أ قمٚمٞمف ذم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.ىمر

 [.215ـ  212أرسمٕم٦م ٟمّمقص: ]

ـ حمؿد أبق ظبد اهلل ادقصع افزهري افبغدادي  ـ 133 ـ أمحد ب ، مـ أهؾ هبُة اهلل ب

 (.512هـ(، وتقدم شـة )422هـ( وؿقؾ: )421باب ادراتب، مقفده شـة )

ـ اجلقزي:  ر روى قمٜمف أؿمٞم٤مظمٜم٤م، ويم٤من وم٤موالً ص٤محل٤ًم  ))ىم٤مل اسم صحٞمح اًمًامع، قُمٛمي

 .(( طمتك اٟمتنمت قمٜمف اًمرواي٦م

((ؿمٞمخ ص٤مًمح صحٞمح اًمًامع  ))وىم٤مل اًمذهٌل: 
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول وؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

٤م: ]  [.1097ـ  1090[، ]176ـ  171أرسمٕم٦م قمنم ٟمّمًّ

 .ؿاؿلهبة اهلل بـ حمؿد بـ أمحد أبق افؽرم افرَّ   ـ 134

م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.ؾمٛمع ُمٜمف ذِم  ل اعمحرَّ  احلريؿ اًمٓم٤َّمهري ذِم أوَّ

٤من: ]  [.13ـ  12ٟمّمَّ

هبة اهلل بـ حمؿد بـ ظبد افقاحد بـ احُلصغ افرئقس أبق افؼاشؿ افشقباين   ـ 135

صؾ، اهلؿَ   هـ(.525هـ(، وتقدم شـة )432افبغدادي افؽاتب، مقفده شـة )ثؿ ذاين ٕا

، ووصم٘مف اسمـ ((ـ، صحٞمح اًمًامع واؾمَع اًمرواي٦م ... ؿمٞمخ صم٘م٦م ديي  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: 

 اجلقزي.

د سمرواي٦م ُمًٜمد أمحد وومقائد أِّب سمٙمر اًمِم٤مومٕمل اعمِمٝمقرة  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  شمٗمرَّ

((سم٤مًمٖمٞمالٟمٞم٤مت، وسم٤مًمٞمِمٙمري٤مت ... 
(2)

. 

                                                 

ػم )(، 9/616اعمٜمتٔمؿ ) /ب(،91اعمذيؾ قمغم شم٤مريخ سمٖمداد )ل: ( اٟمٔمر:1) شم٤مريخ ، (69/111اًًم

 (.66/61اإلؾمالم )

ػم )61/16اعمٜمتٔمؿ ) (،1/6111ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر ) ٔمر:اٟم (2) شم٤مريخ  (،69/117(، اًًم

ًتٗم٤مد  (،66/661اإلؾمالم )  (.116)ص اعم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 ىمرأ قمٚمٞمف ذم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.207ـ  205صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

 ؿد بـ ظع بـ إبراهقؿ بـ افبقضاوي أبق افبؼاءهبُة اهلل بـ أيب ضافب حم  ـ 136

 .افبغدادي

ذيمره اسمـ قم٤ًميمر ذم ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ
(1)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.605ٟمص واطمد: ]

افبغدادي هبة اهلل بـ حمؿد بـ ظع بـ أمحد أبق افزـات ابـ افبخاري   ـ 137

 (.هـ519) (، وتقدم شـةهـ434ادبّخر، مقفده شـة )

((اًمِمٞمخ اًمٕمدل اًمٙمٌػم اعمًٜمِد ... ويم٤من صحٞمح اًمًامع  ))ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل: 
(2)

. 

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.95ـ  93صمالصم٦م ٟمّمقص: ]

 حرف افقاء

ال ادعروف بابـ كػقس أبق كرص ادستعؿؾ  ـ 138 احَلريؿل  حيقك بـ حمؿد بـ َبذَّ

 .هـ(511افطاهري، تقدم شـة )

ال اعمٕمجٛم٦م. ال: سمٗمتح اًم٤ٌمء وشمِمديد اًمذَّ  وسَمذَّ

 .((ؿمٞمخ ص٤مًمح  ))ذيمره اًمذهٌل وىم٤مل: 

ـُ ٟم٘مٓم٦م، واسمـ ٟم٤مس اًمديـو ذيمر أسمٜم٤مَءه اسم
(1)

. 

                                                 

 (.1/6116ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )( 1)

ػم )، (9/116(، اعمٜمتٔمؿ )1/6116قم٤ًميمر )ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم اٟمٔمر:  (2) شم٤مريخ ، (69/111اًًم

ف )66/111اإلؾمالم )  (.6/181(، شمقوٞمح اعمِمٌت
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
م ؾمٜم٦م  ىمٞمؼ ذِم اعمحرَّ ىمرأ قمٚمٞمف ذِم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ذِم احلريؿ اًمٓم٤َّمهري سمِم٤مرع دار اًمرَّ

 أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.65ـ  61مخ٦ًم ٟمّمقص: ]

 .قك بـ حمؿد بـ حقَّان ادقصعحي  ـ 139

ىمرأ قمٚمٞمف  ذم احلريؿ اًمٓم٤َّمهري، ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م، وأضم٤مز ًمف 

ظ سمف.  وشمٚمٗمَّ

 [.335ٟمص واطمد: ]

 .َيْؾدر بـ افتؽغ بـ صقغقن أبق افػقارس افسـل  ـ 141

 ىمرأ قمٚمٞمف ذِم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.60ـ  55ؾمت٦م ٟمّمقص: ]

 ساءافـ

ـ إبراهقؿ أمُّ افػضؾ اخَلْزي، تقؾقت شـة )  ـ 141  هـ(.512رابعة بـت ظبد اهلل ب

ي: سمٗمتح اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م وؾمٙمقن اعمقطمدة ويمن اًمراء، ٟم٦ًٌم إمم ظَمؼْم ىمري٦م  واخلَؼْمِ

 سمٜمقاطمل ؿمػماز ُمـ وم٤مرس. وشمّمحػ ذم اعمٜمتٔمؿ إمم: )احلػمي(.

ٚمٗمل ذم ُمٕمجؿ اًمًٗمر،  ًي  صمؿ أصمٜمك قمغم أسمٞمٝم٤م واسمٜمٝم٤م.، (( ٦مهل اُمرأة ص٤محل )) :وىم٤ملذيمره٤م اًم

ة  ))وىم٤مل اسمـ اجلقزي:  ((هل ظمػمي
(2)

. 

 ؾمٛمع ُمٜمٝم٤م ذِم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م.

 [.264ـ  262صمالصم٦م ٟمّمقص: ]
                                                 

ف ) (،66/11شم٤مريخ اإلؾمالم ) (،6/111) اإليمامل شمٙمٛمٚم٦م اٟمٔمر: (1)  (.9/19شمقوٞمح اعمِمٌت

ٗمر  ( 2) ٤مب )87)ص اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًًم ًٟٕم (، شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل 9/116(، اعمٜمتٔمؿ )1/169(، ا

ف 66/691شم٤مريخ اإلؾمالم )(، 1/679) ف )686)ص (، اعمِمٌت (، شٌمّمػم 1/687(، شمقوٞمح اعمِمٌت

ف )  (.6/111اعمٜمٌت
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 سؿ افدراشةؿ
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 بغداد أهؾمؾحؼ بشققخف مـ ؽر 

ؾػلصققخ   )افؼسؿ ادحؼؼ( ن دم ادشقخة افبغداديةوادذـقر افسِّ

 مـ ؽر أهؾ بغداد.

ًي ذ  ٚمٗمل ًمٗم٤مئدة شمٓمرأ.يمرهؿ اًم

 .ـ خافد، أصبفاين 1

ٚمٗملذيمره  ًي  سمرىمؿ:ٛمد احلًـ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ يقؾمػ قمٜمد ذيمر ؿمٞمخف أِّب حم اًم

 ؾمٛمٕم٧ُم َهَذيـ احلديثلم ُمـ اًمِمٞمخ إضمؾي أِّب حمٛمد احلًـ سمـ  ))(، وىم٤مل: 169)

 .قمٌد اعمٚمؽ سمـ يقؾمػ، قمـ اسمـ همٞمالن ُمع مجٞمع أضمزاء اسمـ همٞمالن، قمـ اًمِم٤مومٕمل

، وه٦ٌم اهلل اًمِمػمازي سم٠مصٌٝم٤من ىمٌؾ رطمَٚمتِل إمم خافدىم٤مل: ويمٜم٧ُم ىمد ؾمٛمٕمتُٝم٤م قمغم 

 .((سمٖمداد، قمـ اسمـ همٞمالن 

ـ أمحد سمـ ظم٤مًمد إصٌٝم٤مين أسمق ـم٤مهر اًمت٤مضمر،  ـ قمٌد اًمقاطمد سم ىمٚم٧م: وًمٕمٚمف ظم٤مًمد سم

 هـ(.495هـ(، وشمقذم ؾمٜم٦م )411ُمقًمده ؾمٜم٦م )

ٚمٗمل ؾمٛمع أسم٤م ٟمٕمٞمؿ احل٤مومظ .. ))ذيمره اًمذهٌل، وىم٤مل:  ًي . واسمـ همٞمالن، روى قمٜمف اًم

((ومج٤مقم٦م 
(1)

. 

صبفاين. 2 ؾػل أبق أمحد ٕا ـ افسِّ ـ ِشَؾَػة  ـ إبراهقؿ  ـ حمؿد ب ـ أمحد ب  ـ وافده حمؿد ب

٤م ذم هذه اعمِمٞمخ٦م، وإٟمام ذيمره  سمرىمؿ:قمٜمد ذيمر ؿمٞمخف أِّب احلًـ اًمٌزاز  مل يرو قمٜمف ٟمّمًّ

صمف قمٜمف694) أسمقه ىمٌؾ ذًمؽ سم٠مصٌٝم٤من، وذيمر  (، وأٟمف روى قمٜمف سم٤مإلضم٤مزة، ويم٤من ىمد طمدَّ

وىمرأت أٟم٤م قمغم أِّب ُمـ هذا اعمجٚمس قمٜمف سمٌٖمداد  ))ذًمؽ أيْم٤ًم ذم يمت٤مسمف اًمقضمٞمز، وىم٤مل: 

ضمتف ذم ومقائده، وؾمٛمع هذه اًمٗمقائد قمٚمٞمف سمٛمٙم٦م ذم  ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم وأرسمع ُم٤مئ٦م ؿمٞمئ٤ًم ظمرَّ

                                                 

 (.10/767شم٤مريخ اإلؾمالم )( 1)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ أصح٤مب هذه اًمًٜم٦م اإلُم٤مم أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أِّب اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين اعمروزي وهمػمه ُم

((احلدي٨م 
(1)

. 

ل، ـ حمؿد بـ أمحد بـ إبراهقؿ  3 أبق ظبد اهلل افرازي ثؿ ادرصي افؼوضل ادعدِّ

ـ احلطاب صاحب ادشقخة، مقفده شـة )  هـ(.525هـ(، وتقدم شـة )434ادعروف باب

ٚمٗمل:  ًي  .((مل يؽ ذم وىمتف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ ُيداٟمٞمف ذم قمٚمقي اإلؾمٜم٤مد  ))ىم٤مل اًم

ر اًمث٘م٦م ُمًٜمد اإلؾمٙمٜمدري٦م وُمٍم  ))وىم٤مل اًمذهٌل:  ((اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اعمٕمٛمَّ
(2)

. 

ؾمٛمع ُمٜمف سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م، وذيمره ذم اعمِمٞمخ٦م ُم٘مروٟم٤ًم سمِمٞمخف اًمٌٖمدادي أِّب احلًـ قمكم 

ـ إضم٤مزة، قمـ اسمـ مِحي  ـ ؿمٞمخف أِّب احلً ـ قمكم اًمٌزاز، وذًمؽ أٟمف روى قم ـ احلًلم سم ٦م َّم سم

إطمدى ومخس ُم٤مئ٦م ؾمٛمع اعمجٚمس   ضمزء اًمٌٓم٤مىم٦م، صمؿ عم٤م دظمؾ ُمٍم واإلؾمٙمٜمدري٦م ؾمٜم٦م

٦مَّم ٚمف قمغم أِّب قمٌد اهلل اًمرازي وأِّب ص٤مدق اعمديٜمل، قمـ اسمـ مِحي ُم٤مسمٙم
(3)

. 

 [.699ـ  694ؾمت٦م ٟمّمقص: ]

ـ افؼاشؿ أبق صادق ادديـل ثؿ ادرصي، تقدم شـة ) 4 ـ حيقك ب  هـ(.517ـ ُمرِصد ب

ٚمٗمل:  ًي ((وىمراءشمف ٤مء ٘مَ يم٤من صم٘م٦م صحٞمح إصقل، أيمثره٤م سمخط اسمـ سمَ  ))ىم٤مل اًم
(4)

. 

ؾمٛمع ُمٜمف سمٛمٍم، وذيمره ذم اعمِمٞمخ٦م ُم٘مروٟم٤ًم سمِمٞمخف اًمٌٖمدادي أِّب احلًـ قمكم سمـ 

 احلًلم سمـ قمكم اًمٌزاز، واٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمسمؼ.

 [.699ـ  694ؾمت٦م ٟمّمقص: ]

ـ هبة اهلل بـ ظبد افقارث بـ ظع بـ أمحد أبق افؼاشؿ افشرازي، تقدم شـة  5

 هـ(.485)

                                                 

 (.18اٟمٔمر: اًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمج٤مز واعمجٞمز )ص ( 1)

ػم )1/866(، ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم٤ًميمر )81اٟمٔمر: اًمٖمٜمٞم٦م ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض )ص  (2) (، 69/181(، اًًم

 (.66/611شم٤مريخ اإلؾمالم )

 (.19اٟمٔمر: اًمقضمٞمز ذم ذيمر اعمج٤مز واعمجٞمز )ص ( 3)

ػم )٤ً1/6618ميمر )اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اسـم قم (4)  (.66/181(، شم٤مريخ اإلؾمالم )69/671(، اًًم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ج وأوم٤مد واٟمتٗمع يم٤من صم ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ًا يمثػم اًمٕم٤ٌمدة، ُمِمتٖمالً سمٜمٗمًف، ظمرَّ ٘م٦م ظمػمي

 .(( اًمٓمٚم٦ٌُم سمّمحٌتف وىمراءشمف

ىمدم ٟمٞم٤ًمسمقر ُمرارًا وؾمٛمع،  قمٗمٞمػ صقذم وم٤موؾ، ))وىم٤مل قمٌد اًمٖم٤مومر اًمٗم٤مرد: 

(( ـم٤مف اًمٌالد ويم٤من ىمد 
(1)

 . 

ٚمٗملذيمره  ًي  سمرىمؿ:ٛمد احلًـ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ يقؾمػ قمٜمد ذيمر ؿمٞمخف أِّب حم اًم

 ؾمٛمٕم٧ُم َهَذيـ احلديثلم ُمـ اًمِمٞمخ إضمؾي أِّب حمٛمد احلًـ سمـ  ))(، وىم٤مل: 169)

 قمٌد اعمٚمؽ سمـ يقؾمػ، قمـ اسمـ همٞمالن ُمع مجٞمع أضمزاء اسمـ همٞمالن، قمـ اًمِم٤مومٕمل.

ىم٤مل: ويمٜم٧ُم ىمد ؾمٛمٕمتُٝم٤م قمغم ظم٤مًمد، وه٦ٌم اهلل اًمِمػمازي سم٠مصٌٝم٤من ىمٌؾ رطمَٚمتِل إمم 

 .((سمٖمداد، قمـ اسمـ همٞمالن 

 

 

 

* * * 

                                                 

ٞم٤مق )ص اٟمٔمر: (1) ػم ) (،677 اعمٜمتخ٥م ُمـ اًم (، شمذيمرة 61/116شم٤مريخ اإلؾمالم )، (69/67اًًم

ًتٗم٤مد (، 6/6161احلٗم٤مظ )  .(161)ص اعم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
جزاء.ادطؾب ا  فثاين: رسد أشامء صققخف ادذـقريـ دم بؼقة ٕا

إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ اًمٗمػموزآسم٤مدي أسمق ُمٜمّمقر اًمّمقذم اًمزاهد.   ـ 1

 /ب[.274]اجلزء اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون ل:

ـ قمٌد اهلل أسمق ٟمٍم اًمًدري، اعمٕمروف سم٤مسمـ اهلرم. ]اجلزء  ـ  2 ـ أمحد سم أمحد سم

 /ب[.265اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون ل:

احلًـ سمـ أمحد سمـ اًمٌٜم٤م أسمق هم٤مًم٥م. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م  أمحد سمـ أِّب قمكم ـ  3

 /أ[.215واًمٕمنمون ل:

ـ احلًـ سمـ أمحد سمـ يزداذ سمـ احلامُمٞم٦م أسمق اًمٕمز اعمًتٕمٛمؾ. ]اجلزء  ـ  4 أمحد سم

 /ب[.309اًمقاطمد واًمثالصمقن ل:

أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ قمثامن سمـ احلًـ سمـ ىمريش أسمق اًمٕم٤ٌمس  ـ  5

 /أ[.257اًمِم٤مومٕمل. ]اجلزء اًم٤ًمدس واًمٕمنمون ل:

أمحد سمـ رزق اهلل سمـ أِّب قمٛمر أسمق اًمٗمْم٤مئؾ اًمقيمٞمؾ. ]اجلزء اًمث٤مُمـ  ـ  6

 /ب[.274واًمٕمنمون ل:

أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ احلالوي أسمق قمٌد اهلل. ]اجلزء  ـ  7

 /أ[.389اًمت٤مؾمع قمنم ل:

أمحد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ احلًُلم سمـ قمثامن أسمق اعمقاه٥م اًم٘مزُمٜمل. ]اجلزء   ـ 8

 /أ[.391:اًمت٤مؾمع قمنم ل

. ]اجلزء اًمت٤مؾمع قمنم  ـ  9 أمحد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أِّب اًمٗمتح أسمق هم٤مًم٥م اعمٕمػمي

 /أ[.395ل:

ـ  اًمٌزاز. ]اجلزء اًمراسمع واًمثالصمقن   ـ 10 ـ ىمراي٤م أسمق احلً ـ قمكم سم ـ قمثامن سم أمحد سم

 /أ[.336ل:

أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمٚمٌل أسمق سمٙمر اجلّم٤مص اًمزاهد. ]اجلزء اخل٤مُمس   ـ 11
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 /ب[.243واًمٕمنمون ل:

د سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ أِّب طم٤مشمؿ أسمق طم٤مشمؿ اخلٓمٞم٥م اًمٜمٞم٤ًمسمقري ظم٤مدم أمح  ـ 12

 /ب[.155اًمٗم٘مراء. ]اجلزء احل٤مدي قمنم ل:

ـ يٕم٘مقب سمـ احلًلم سمـ اعم٠مُمقن،   ـ 13 ـ حمٛمد سم ـ قمكم سم ـ أمحد سم ـ حمٛمد سم أمحد سم

ـ اًمزوال أسمق اًمٕم٤ٌمس اهل٤مؿمٛمل. ]اجلزء اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون ل:  /ب[.269اعمٕمروف سم

أسمق سمٙمر اًم٤ًمُمري. ]اجلزء اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون  أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد  ـ 14

 /ب[.283ل:

 /ب[.182أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ أسمق ؾَمْٕمد اخلراؾم٤مين. ]اجلزء اًمراسمع قمنم ل:  ـ 15

أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر اًمٕمت٤مِّب احل٤مضمل أسمق اًمٕم٤ٌمس اعمقازيٜمل. ]اجلزء   ـ 16

 /ب[.278اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون ل:

ـ قمٌد اًم٘م٤مهر أسمق ٟمٍم اًمٓمقد ا  ـ 17 ـ حمٛمد سم ًمِم٤مومٕمل. ]اجلزء اًم٤ًمدس أمحد سم

 /ب[.363قمنم ل:

ـ ؾمٕمٞمد احلداد أسمق اًمرضم٤مء إصٌٝم٤مين.   ـ 18 ـ أمحد سم ـ حمٛمد سم ـ أمحد سم إؾمامقمٞمؾ سم

 /أ[.226]اجلزء اًمراسمع واًمٕمنمون ل:

ـ ضمٕمٗمر أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمًٚمامد. ]اجلزء اًمراسمع واًمثالصمقن   ـ 19 ـ سم ـ اعمحً ضمٕمٗمر سم

 /أ[.337ل:

وظمزدي. ]اجلزء اًمراسمع احل٤مضم٥م ووم٤مء سمـ شمريم٤مٟمِم٤مه سمـ قمٌد اهلل اًمؼم ـ  20

 /ب[.337واًمثالصمقن ل:

احلًـ سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ أِّب قمٛمر أسمق ُمٜمّمقر اًمٌزاز. ]اجلزء اًمث٤مين   ـ 21

 /ب[.324واًمثالصمقن ل:

احلًـ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمكم أسمق قمكم اًمرو٤م. ]اجلزء اًمث٤مين واًمٕمنمون  ـ  22

 /أ[.199ل:
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اجلزء احلًـ سمـ اًمٗمتح سمـ محزة سمـ اًمٗمتح أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اهلٛمذاين إدي٥م. ] ـ  23

 /ب[.355اخل٤مُمس واًمثالصمقن ل:

ـ اعمٔمٗمر أسمق قمكم اًمًٌط. ]اجلزء اًمت٤مؾمع قمنم  ـ  24 ـ سم ـ احلً ـ اعمٔمٗمر سم ـ سم احلً

 /أ[.390ل:

احلًـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٗمْمؾ أسمق قمكم اًمٙمرُم٤مين  ـ  25

 /أ[.211اًمًػمضم٤مين اًمّمقذم. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:

اعمجٚمد. ]اجلزء احل٤مدي واًمٕمنمون  احلًلم سمـ أمحد سمـ قمكم أسمق قمٌد اهلل ـ  26

 /ب[.405ل:

احلًلم سمـ أِّب احلًلم قمٌد اهلل سمـ قمكم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمرُم٤مين أسمق قمٌد اهلل  ـ  27

/ب[. ]اجلزء اًمراسمع واًمٕمنمون 207اًمدٓل اًمٌ٘م٤مل. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:

 /ب[.231ل:

احلًلم سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ أسمق حمٛمد إصٌٝم٤مين. ]اجلزء   ـ 28

 /أ[.187ًمث٤مين واًمٕمنمون ل:ا

احلًلم سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ حمٛمد أسمق اًمٗمقارس  ـ  29

 /ب[.298اًمديٚمٛمل اًمٌٖمدادي اخلٓم٤مط اعمٕمروف سم٤مسمـ اخل٤مزن. ]اجلزء اًمثالصمقن ل:

ـ حمٛمد سمـ اعمٚم٘م٥َّم اعمقصكم أسمق قمٌد اهلل  ـ  30 ـ أمحد سم ـ ـم٤مهر سم ـ قمكم سم احلًلم سم

 /ب[.258ون ل:اًمٌزاز. ]اجلزء اًم٤ًمدس واًمٕمنم

ـ حمٛمد أسمق اًمقوم٤مء اعمرٟمدي. ]اجلزء اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون   ـ 31 ـ سم ًي ـ اعمح اخلٚمٞمؾ سم

 /ب[.268ل:

ظمػمون سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ احلًـ سمـ ظمػمون أسمق اعمٕم٤مزم اًمدسم٤مس. ]اجلزء  ـ  32

 /ب[.372اًم٤ًمسمع قمنم ل:

داود سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إذري. ]اجلزء اًمراسمع واًمثالصمقن  ـ  33
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 /ب[.336ل:

ـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُوهٞم٥م سمـ ؾمالُم٦م سمـ ُمًٚمؿ سمـ َوطْمَقح أسمق اًمٖمٜم٤مئؿ ؾم٤م ـ  34 مِل سم

 /ب[.156أُمدي. ]اجلزء احل٤مدي قمنم ل:

ص٤مًمح سمـ محزة سمـ حمٛمد سمـ قمكم أسمق اًمٖمٜم٤مئؿ اًمٜمرد. ]اجلزء اًمراسمع  ـ  35

 /ب[.231واًمٕمنمون ل:

ـ سم٤مدي أسمق اًمؼميم٤مت اًمٕم٤مىمقزم. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون  ـ  36 ـ أمحد سم ـمٚمح٦م سم

 [./أ204ل:

داين. ]اجلزء اخل٤مُمس  ـ  37 ـ قمكم سمـ اًمٕم٤ٌمس أسمق اًمٗمْمؾ اًمؼَمَ ـ قمٌٞمد سم اًمٕم٤ٌمس سم

 /ب[.359قمنم ل:

داين. ]اجلزء اًمث٤مين واًمٕمنمون   ـ 38 قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد أسمق ي٤مه اًمؼَمَ

 /ب[.186ل:

قمٌد اهلل سمـ احلًـ سمـ ُمًٚمؿ احلًٞمٜمل أسمق حمٛمد اعمديٜمل. ]اجلزء اًمقاطمد  ـ  39

 /أ[.316واًمثالصمقن ل:

 /أ[.384 سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد أسمق اعمٔمٗمر اًمزيٜمٌل. ]اجلزء اًمث٤مُمـ قمنم ل:قمٌد اهلل ـ  40

قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك سمـ ـم٤مًم٥م سمـ ٟمٞم٤مل أسمق حمٛمد اًمٕمٙمؼمي. ]اجلزء اًمث٤مُمـ   ـ 41

 /ب[.274واًمٕمنمون ل:

ـ احلًلم اًمٕمٛمروي اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر اًمٓمريثٞمثل  ـ  42 ـ ـم٤مهر سم ـ حمٛمد سم قمٌد اهلل سم

 /أ[.408احل٤مدي واًمٕمنمون ل: صمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ؾم٤ميمـ سمٖمداد. ]اجلزء

قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمِم٤مومٕمل. ]اجلزء اًمت٤مؾمع  ـ  43

 /أ[.396قمنم ل:

قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد أسمق ُمٜمّمقر اًمٖمزال. ]اجلزء اًمت٤مؾمع  ـ  44

 /ب[.390قمنم ل:



 

 
 

 
 157 

 
 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ أسمق ـم٤مهر اًمٌزاز.  ـ  45 ـ أمحد سم ـ سم قمٌد اًمرمح

 /أ[.200زء اًمث٤مين واًمٕمنمون ل:]اجل

قمٌد اًمٖمٜمل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٖمٜمل سمـ طمٜمٞمٗم٦م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٤ٌمضمنائل.  ـ  46

 /أ[.209]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:

ـ روقان أسمق احلًلم.  ـ  47 ـ حمٛمد سم ـ روقان سم ـ أمحد سم ـ قمٌد اهلل سم قمٌد اعمٚمؽ سم

 /ب[.215]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:

ـ قمٌد  ـ 48 ـ ه٦ٌم اهلل سم ـ احلًـ سمـ  قمٌد اًمقه٤مب سم ـ قمكم سم ـ حمٛمد سم ـ أمحد سم اهلل سم

 /أ[.272ُيٞمك أسمق اًمٗمرج اًمًٞمٌل اًم٘م٤ميض. ]اجلزء اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون ل:

سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ اعم١مُمؾ أسمق ٟمٍم اًمرؾمقزم. ]اجلزء اًمراسمع قمٌٞمد اهلل  ـ  49

 /أ[.337واًمثالصمقن ل:

ـ اًمِمٝمرزوري أسمق هم٤مًم٥م. ]اجلز ـ  50 ـ قمكم سم ـ أمحد سم ـ قمٌد اعمٚمؽ سم ء قمٌٞمد اهلل سم

 /أ[.208اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:

ـ ـمٚمح٦م أسمق حمٛمد اًمداُمٖم٤مين اًم٘م٤ميض. ]اجلزء اًم٤ًمدس   ـ 51 ـ حمٛمد سم قمٌٞمد اهلل سم

 /أ[.263واًمٕمنمون ل:

ـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٓمرائٗمل أسمق هم٤مًم٥م اًمٌزاز. ]اجلزء اًمت٤مؾمع  ـ  52 ـ حمٛمد سم قمٌٞمد اهلل سم

 /ب[.277واًمٕمنمون ل:

ـ قمٌد اهلل اًمٌ٘م٤مل أسمق اعم ـ  53 ر سم ـ اعمٕمٛمَّ ـ قمكم سم ٕم٤مزم إدي٥م، وُيٕمرف سم٤مسمـ قمثامن سم

 /أ[.356أِّب قمامُم٦م. ]اجلزء اخل٤مُمس واًمثالصمقن ل:

٘مرر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٓمٌٜمل قمٓمٞم٦م سمـ قمكم سمـ قمٓمٞم٦م سمـ قمكم سمـ احلًـ اًم ـ  54

 /أ[.328ـ ُٓذظم٤من. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن ل:٤مسماعمٕمروف سم

ـ احلٚمقاين. ]اجلزء اخل٤مُمس  ـ  55 ـ قمكم أسمق احلً ـ سمدران سم ـ قمكم سم ـ أمحد سم قمكم سم

 /ب[.241اًمٕمنمون ل:و
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٤مضمل  ـ  56 ـ قمٌد اهلل سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمؼمي أسمق احلًـ اًمزضمَّ ـ قمكم سم ـ أمحد سم قمكم سم

 /أ[.395اًميير. ]اجلزء اًمت٤مؾمع قمنم ل:

٤مذ. ]اجلزء اًمراسمع واًمثالصمقن  ـ  57 قمكم سمـ أمحد سمـ ه٤مرون أسمق احلًـ اعمٕمَّ

 /أ[.334ل:

ـ أِّب يزار أسمق اعمٕم٤مزم اعم  ـ 58 ـ قمكم سم ـ أِّب قمٌد اهلل احلًلم سم ردود. ]اجلزء قمكم سم

 /ب[.333اًمراسمع واًمثالصمقن ل:

قمكم سمـ احلًلم سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ زيمري٤م أسمق احلًـ اًمٜمج٤مد. ]اجلزء  ـ  59

 /ب[.196اًمث٤مين واًمٕمنمون ل:

ـ أِّب أمحد قمٌد اًمرزاق سمـ أِّب احلًلم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أِّب احلًلم  ـ  60 قمكم سم

زء اًمث٤مين واًمٕمنمون أمحد سمـ ُيٞمك سمـ حمٛمد أسمق احلًـ اًم٤ٌمزيمكم اًمٌٍمي. ]اجل

 /أ[.188ل:

ْيٜمََقِريقمكم سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ أمحد سمـ اًمٕم٤ٌمس أسمق احلًـ   ـ 61 . ]اجلزء اًمدي

 /ب[.213اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:

ـ قمٌٞمد اهلل سمـ ٟمٍم سمـ قمٌٞمد اهلل أسمق احلًـ اًمزاهمقين. ]اجلزء اًمراسمع  ـ  62 قمكم سم

 /ب[.335واًمثالصمقن ل:

٤مهر اهل٤مؿمٛمل أسمق احل٤مرث قمكم سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمًٛمٞمع سمـ حمٛمد سمـ أِّب ـم ـ  63

 /أ[.205اًمنموـمل. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:

قمكم سمـ اعم٤ٌمرك سمـ احلًلم اخلٞم٤مط أسمق احلًلم اعم٘مرئ. ]اجلزء اًمث٤مُمـ  ـ  64

 /ب[.273واًمٕمنمون ل:

قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمؼمي أسمق احلًـ اًمٙمٞم٤م. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن  ـ  65

 /ب[.328ل:

احلًـ إؾمؽماسم٤مذي. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م  قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمّمٞمحل أسمق ـ  66
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 /ب[.327واًمثالصمقن ل:

و٤م  ـ  67 ـ قمكم اًمري ـ حمٛمد سم ـ قمكم سم ـ ضمٕمٗمر سم ـ ُيٞمك سم ـ سم ـ اعمحً ـ حمٛمد سم قمكم سم

ـ أِّب ـم٤مًم٥م أسمق ـم٤مًم٥م ]ا ـ قمكم سم ـ احلًُلم سم ـ قمكم سم ـ حمٛمد سم ـ ضمٕمٗمر سم ـ ُمقؾمك سم [ ـــسم

 /ب[.360اعمِمٝمد. ]اجلزء اخل٤مُمس قمنم ل:

ـ حمٛمد  ـ 68 ـ اًمٜم٤مس سم ـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل  قمكم سم ـ اًم٘م٤مؾمؿ سم ـ أمحد سم ـ سم ـ احلً سم

سمـ ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أِّب ـم٤مًم٥م أسمق اًمٗمْمؾ ا

 /أ[.212اعمحٛمدي اًمٕمٚمقي. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:

قمكم سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ قمٌد اًمًالم أسمق احلًـ اًمٌٖمدادي. ]اجلزء اًمث٤مُمـ  ـ  69

 /أ[.274واًمٕمنمون ل:

 /ب[.392ر سمـ أمحد سمـ أِّب سمٙمر أسمق ٟمٍم اإلىمٗم٤مزم. ]اجلزء اًمت٤مؾمع قمنم ل:قمٛم ـ  70

ـ أِّب اًم٘م٤مؾمؿ أسمق اعم١مُمؾ اًمٖمزٟمقي. ]اجلزء اًمت٤مؾمع قمنم   ـ 71 ـ قمٌد اهلل سم قمٞمًك سم

 /أ[.390ل:

ـ اًمناج أسمق اًمرو٤م.  ـ  72 ـ احلًلم سم ـ أمحد سم ـ اًمِمٞمخ أِّب حمٛمد ضمٕمٗمر سم هم٤مًم٥م سم

 /ب[.244]اجلزء اخل٤مُمس واًمٕمنمون ل:

أِّب ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ اًمنٟمؽ أسمق ـم٤مًم٥م اًمٌٞمع. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م  اعم٤ٌمرك سمـ ـ  73

 /أ[.210واًمٕمنمون ل:

اعم٤ٌمرك سمـ قمكم سمـ احلًلم أسمق ؾمٕمد اعمخرُمل. ]اجلزء اًمراسمع واًمثالصمقن  ـ  74

 /ب[.335ل:

اعم٤ٌمرك سمـ قمكم سمـ حمٛمد أسمق ؾمٕمد اًمً٘مٓمل. ]اجلزء اًمراسمع واًمثالصمقن  ـ  75

 /ب[.334ل:

ـ أِّب سمٙمر أسمق ٟمٍم ـ  76 ـ أمحد سم ٚمٗمل: إىمٗم٤مزمحمٛمد سم ًي ووضمدت ؾمامقمف  ، ىم٤مل اًم

 /ب[.216ذم ُمقوع آظمر أسمق ٟمٍم أمحد. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:
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حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًلم أسمق سمٙمر اًمِم٤مر. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون  ـ  77

 /ب[.204ل:

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد أسمق ؾمٕمٞمد اًم٤ًمسمقري اًمّمقذم. ]اجلزء   ـ 78

 /ب[.336اًمراسمع واًمثالصمقن ل:

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم اعمَُّمٜمدزم أسمق سمٙمر اًم٘م٤مرئ. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م قمنم  ـ  79

 /أ[.178ل:

حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمٞمداس احلٓم٤مب أسمق ـم٤مهر اًمتقصمل. ]اجلزء اًمراسمع   ـ 80

 /ب[.225واًمٕمنمون ل:

ـ أمحد أسمق احلًلم اًم٘مزاز. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م   ـ 81 ـ حمٛمد سم ـ أِّب اجلقد أمحد سم حمٛمد سم

 /أ[.213واًمٕمنمون ل:

ـ اعمٝمدي سم٤مهلل أسمق احلًـ حمٛمد   ـ 82 ـ قمكم سم ـ ضمٕمٗمر سم ـ قمكم سم ـ حمٛمد سم ـ أمحد سم سم

 /أ[.265اًميير. ]اجلزء اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون ل:

ـ قمٌد اهلل سمـ اًمٌٜم٤م أسمق ٟمٍم. ]اجلزء اًمراسمع قمنم   ـ 83 ـ أمحد سم ـ سم ـ احلً حمٛمد سم

 /ب[.180ل:

ـ سَمْجٙمؿ أسمق سمٙمر اًمؽميمل. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م قمنم   ـ 84 ـ سمٚمتٙملم سم ـ ـمرظم٤من سم حمٛمد سم

 /أ[.177ل:

ـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمّمٛمد سمـ اعمٝمتدي   ـ 85 ـ أمحد سم ـ قمٌد اهلل سم حمٛمد سم

ـ اعمٝمدي أسمق اًمٗمْمؾ، ظمٓمٞم٥ُم ضم٤مُمع اعمٜمّمقر.  ؿمٞمد سم ـ اًمرَّ ـ اعمٕمتّمؿ سم ـ اًمقاصمؼ سم سم٤مهلل سم

 /أ[.157]اجلزء احل٤مدي قمنم ل:

حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ ؾمٛمٕم٤من أسمق احلًـ   ـ 86

 /أ[.205]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:اعمج٤مر. 

حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أِّب سمٙمر احل٤مضمل اًمًٛمرىمٜمدي أسمق اًمؼميم٤مت اًمقاقمظ.   ـ 87
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 /أ[.273]اجلزء اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون ل:

حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمتٜمقري أسمق سمٙمر اًمٕمٙمؼمي اعم٘مرئ. ]اجلزء اخل٤مُمس   ـ 88

 /أ[.246واًمٕمنمون ل:

ْمؾ اًمقاقمظ. ]اجلزء حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل اخلٓمٞمٌِل اًمرؤاد أسمق اًمٗم  ـ 89

 /أ(.156احل٤مدي قمنم ل:

حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٞم٤مش أسمق سمٙمر اًمدسم٤مس. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون  ـ  90

 /أ[.216ل:

حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اعمراف أسمق اًمٗمتح احلٚمقاين اًمٗم٘مٞمف احلٜمٌكم. ]اجلزء   ـ 91

 /ب[.212اًمقاطمد واًمثالصمقن ل:

اجلزء اًمث٤مًم٨م حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ احلدصمل أسمق احلًـ. ] ـ  92

 /أ[.211واًمٕمنمون ل:

ـ ظمٚمػ سمـ أمحد سمـ اًمٗمداء أسمق ظم٤مزم  ـ  93 ـ حمٛمد سم ـ احلًلم سم ـ حمٛمد سم حمٛمد سم

 أ[.269احلٜمٌكم اًم٘م٤ميض. ]اجلزء اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون ل:

 حمٛمد سمـ أِّب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًُلم سمـ  ـ  94

 /ب[.390قمٌد اًمٕمزيز أسمق ٟمٍم اًمٕمٙمؼمي. ]اجلزء اًمت٤مؾمع قمنم ل:

حمٛمد سمـ ُمرزوق سمـ قمٌد اًمرزاق سمـ حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أمحد أسمق احلًـ  ـ  95

 /أ[.276/ب[، ]اجلزء اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون ل:172اًمزقمٗمراين. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م قمنم ل:

حمٛمد سمـ ُمٙمل سمـ احلًـ اًمٗم٤مُمل، ُيٕمرف سم٤مسمـ دوؾم٧م أسمق سمٙمر اًمٗم٘مٞمف  ـ  96

 /أ[.216اًمِم٤مومٕمل. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:

ـ اعمٜم ـ  97 ذر سمـ ـمٞم٤ٌمن سمـ اعمٜمذر سمـ طم٤مُمد سمـ قمٌد اًمًالم سمـ اعمٜمذر سمـ حمٛمد سم

ري اعم١مديب. ]اجلزء اًمث٤مين واًمٕمنمون  ٙمَّ ًُّ ـ اعمٜمذر أسمق اًمؼميم٤مت اًم ـ ووم٤مء سم ـ اعمٜمذر سم ورد سم

 /أ[.186ل:
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 افدراشة شؿ
اعمٔمٗمر سمـ قمكم سمـ اعمٔمٗمر اًمٌٜمدٟمٞمجل أسمق اًمٗمتح اعمٚمح٤مين. ]اجلزء اًم٤ًمدس   ـ 98

 /ب[.367قمنم ل:

ـ اعم ـ  99 ـ قمكم سم ـ أِّب قمامُم٦م أسمق ؾمٕمد اًمقاقمظ. ]اجلزء اعمٕمٛمر سم ٕمٛمر اعمٕمروف سم٤مسم

 /أ[.298اًمثالصمقن ل:

اعم١ممتـ سمـ أمحد سمـ قمكم أسمق ٟمٍم اًم٤ًمضمل. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن   ـ 100

 /ب[.330ل:

ُمقؾمك سمـ احلًـ سمـ ٟمٍم سمـ محزة سمـ أمحد سمـ يقؾمػ أسمق احلًـ   ـ 101

 /ب[.353اعم٘مدد. ]اجلزء اخل٤مُمس واًمثالصمقن ل:

ـ اعم٤ٌمرك   ـ 102 ـ ـم٤مًم٥م سمـ ـمرظم٤من أسمق اًمٕمز اعمخرُمل اًمٗم٘مٞمف. ]اجلزء ٟمج٤م سم سم

 /ب[.387/أ، ل:385اًمث٤مُمـ قمنم ل:

ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٜمجؿ أسمق ؾمٕمد اعمِمؽمي. ]اجلزء   ـ 103

 /ب[.334اًمراسمع واًمثالصمقن ل:

ـ أِّب اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل سمـ ؾمالُم٦م سمـ   ـ 104 ـ أِّب قمٌد اهلل قمٌد اخل٤مًمؼ سم ه٦ٌم اهلل سم

 /ب[.274اًمؼميم٤مت اعمٗمن. ]اجلزء اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون ل:ٟمٍم سمـ قمكم أسمق 

ْيٜمََقِريه٦ٌم اهلل سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر أسمق حمٛمد   ـ 105 . ]اجلزء اًمث٤مًم٨م اًمدي

 /ب[.216واًمٕمنمون ل:

ه٦ٌم اهلل سمـ اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد أسمق اعمٕم٤مزم اًمدوايت. ]اجلزء اًم٤ًمسمع قمنم   ـ 106

 /أ[.377ل:

ٜمقن أسمق ـم٤مه  ـ 107 ـ طم ـ أمحد سم ـ حمٛمد سم ر اًمٜمرد. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م ه٦ٌم اهلل سم

 /ب[.204واًمٕمنمون ل:

ـ أمحد سمـ ُمًٚمؿ أسمق اعمٕم٤مزم اًمٗمريض. ]اجلزء اًمت٤مؾمع   ـ 108 ـ حمٛمد سم ه٦ٌم اهلل سم

 /ب[.392قمنم ل:
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 افدراشة شؿ
ه٦ٌم اهلل سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ُم٤مؿمؽ أسمق ي٤مه اًمٌٖمدادي. ]اجلزء   ـ 109

 /أ[.339اًمراسمع واًمثالصمقن ل:

٤مغ أسمق ٟمٍم. ]اجلزء ه٦ٌم اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ اًمّمٌ  ـ 110

 /أ[.389اًمت٤مؾمع قمنم ل:

وه٥م سمـ ُمٜمٌف سمـ قمٌد اهلل احلٜمٞمٗمل أسمق اعمٕم٤مزم اًمٖمزٟمقي. ]اجلزء اًمراسمع   ـ 111

 /أ[.335واًمثالصمقن ل:

ـ أمحد اعمًتقذم أسمق ٟمٍم إصٌٝم٤مين. ]اجلزء اخل٤مُمس   ـ 112 ـ حمٛمد سم وهرام سم

 /أ[.355واًمثالصمقن ل:

حلداد. ]اجلزء اًمراسمع ُيٞمك سمـ محزة سمـ احلًلم أسمق اًمًٕمقد اخلٞمزراين ا  ـ 113

 /ب[.339واًمثالصمقن ل:

ُيٞمك سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمٌٞمش اًمٗم٤مرىمل أسمق اًمؼميم٤مت اًمٕمدل. ]اجلزء   ـ 114

 /ب[.310اًمقاطمد واًمثالصمقن ل:

ـ قمّٛم٦م   ـ 115 ـ قمثامن أسمق ؾم٤ممل وأسمق اعمقاه٥م اعمخٌزي اسم ـ قمٌد اًمقه٤مب سم ُيٞمك سم

 ./ب[262اًمِمٞمخ أِّب احلًلم سمـ اًمٓمٞمقري. ]اجلزء اًم٤ًمدس واًمٕمنمون ل:

ُيٞمك سمـ قمثامن سمـ احلًلم سمـ قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمقا أسمق اًم٘م٤مؾمؿ   ـ 116

 /أ[.217اًمٌٞميع. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ل:

ـ قمكم سمـ احلًـ أسمق زيمري٤م اًمتؼميزي. ]اجلزء اًمراسمع واًمثالصمقن   ـ 117 ُيٞمك سم

 /ب[.339ل:

يقؾمػ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اًمزٟمج٤مين اًمٗم٘مٞمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ   ـ 118

 /ب[.363اًم٤ًمدس قمنم ل:اًمِم٤مومٕمل. ]اجلزء 

 افـساء

ـ   ـ 119 ـ اًمًامك اًمقاقمٔم٦م اعمدقمقة أوم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمٌد اًم٘م٤مدر سم ـ احلًلم سم محد سم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 /أ[.325ُم٤ٌمريم٦م. ]اجلزء اًمث٤مين واًمثالصمقن ل:

يمريٛم٦م سمٜم٧م اًمِمٞمخ أِّب سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ اخل٤مو٦ٌم   ـ 120

 /أ[.274ؾم٧م اًمٙمرم. ]اجلزء اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون ل:

ـ أمحد ؾم٧م إهؾ اًمِمٝمرزوري. ]اجلزء اًمث٤مين  اعم٤ٌمريم٦م سمٜم٧م قمٌد  ـ 121 اعمٚمؽ سم

 /ب[.325واًمثالصمقن ل:

 مؾحؼ

 ؿمٞمخ أصٌٝم٤مين

ٚمٗملىم٤مل   ـ 122 ًي : وأظمؼمٟم٤م هبذا احلدي٨م أسمق قمكم احلًـ سمـ أمحد سمـ احلًـ اًم

 /أ[.329احلداد سم٠مصٌٝم٤من. ]اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن ل:

 

 

 

* * * 
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 سؿ افدراشةؿ

 اخلامص: مىازده يف الكشه احملكل املبحح افدراشة شؿ

ًي  ٚمٗمل ـمقال إىم٤مُمتف سمٌٖمداد يًٛمع اًمٙمت٥م اعمّمٜمَّٗم٦م اًمٙمٌػمة وإضمزاء احلديثٞم٦م يم٤من اًم

ُمـ أُم٤مزم وومقائد وأطم٤مدي٨م، واٟمتخ٥م اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ًمٞمًٛمٕمف قمغم ؿمٞمقظمف، وؾمٛمع يمت٤ًٌم 

ـ همػم اٟمتخ٤مب، يمام ىم٤مل:  أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق اًمؼميم٤مت حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ  ))سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ُم

ـ اًمقيمٞمؾ، سم٘مراءيت قمٚمٞمف ُمع ((ِّٕب إؾمح٤مق اًمٗمزاري  ـتاب افؼدرمجٞمع  ُيٞمك سم
(1)

، وىم٤مل: 

أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ إضََمؾ أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٕمدل،  ))

ـ مصـػات اخلالل سم٘مراءيت قمٚمٞمف ُمع  ((جزء ضخؿ م
(2)

ؾمٛمٕم٧ُم ُمـ أِّب حمٛمد  ))وىم٤مل: ، 

ـ يقؾمػ سم٘مراءيت قمٚمٞمف مجٞمع ا ـ مافؽ سم ي، وهل مخ٦ًم أضمزاء، اٟمت٘م٤مء قمٛمر اًمٌٍمؾقائد اب

((اسمـ يقؾمػ وطمده  قمغماًمٗمقائد يمٚمُّٝم٤م ؾمٛمٕمتُٝم٤م 
(3)

. 

ـ ؿمٞمقظمف:  ىمرأت قمٚمٞمف ))وىم٤مل أيْم٤ًم ُمٌٞميٜم٤ًم أٟمَّف اٟمتخ٥م سمٕمض اعمج٤مًمس اًمتل ؾمٛمٕمٝم٤م ُم

((اعمجٚمس اًمذي اٟمتخ٧ٌم ُمٜمف هذه إطم٤مدي٨م، ومًٛمٕمف أمحد اًمٜمخ٤مس واجلامقم٦م 
(4)

. 

ٕمٜمقان ىمٌؾ ذيمر يمؾي ؿمٞمخ ُمـ يِمػم إمم هذه إضمزاء واعمًٛمققم٤مت سم ~ويم٤من 

ام ايمتٗمك  ؿمٞمقظمف، إَّٓ أٟمَّف ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يذيمر اؾمؿ اجلزء أو اًمٙمت٤مب اًمذي ُيٕمرف سمف، إٟمَّ

ف ُمـ طمدي٨م ومالن، ومٖم٤مًم٤ًٌم ُم٤م ي٘مقل  ، إؿم٤مرة ُمٜمف إمم أنَّ ((ُمـ طمدي٨م ومالن  ))سمذيمر أٟمَّ

ـ هذه اعمروي٤مت ذم ُمّمٜمػ ومالن اعمذيمقر، يدلُّ  ف ذيمر اًمٜمامذج اًمتل ؾمٞمذيمره٤م ُم قمٚمٞمف أٟمَّ

ـ أِّب احلًلم اسمـ اًمٓمٞمقري، سمروايتف قمـ أِّب ـم٤مًم٥م احلرِّب، قمـ  ـ روايتف قم ٟمٛمقذضم٤ًم ُم

ٚمٗمل ومل يٜمًٌف ٓ إمم اًمدارىمٓمٜمل وٓ إمم احلرِّب، ومج٤مء ذم  ًي اًمدارىمٓمٜمل، ومتقىمػ ومٞمف اًم

ؾ هؾ هق ُمـ طمدي٨م  ))اًمٜمًخ٦م ُم٤م يكم:  ٚمٗمل ومٞمف، وىم٤مل: ُيت٠مُمَّ ًي ُمـ طمدي٨م شمقىمَّػ اًم

                                                 

 (.637( اٟمٔمر: اًمٜمص )1)

 (.808( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)

 (.380( اٟمٔمر: اًمٜمص )3)

 (.590( اٟمٔمر: اًمٜمص )4)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
((و اًمدارىمٓمٜمل احلرِّب أ

(1)
م.  ، صمؿ أورده سم٢مؾمٜم٤مده اعمت٘مدي

ل،  ))ويمذا ىمقًمف:  ـ طمدي٨م أِّب ُمًٚمؿ اًمٙمجي ـ اًمقيمٞمؾ واسمـ اًمٜمَّ٘مقر،  مسؿقعٌ ُم ـ اسم ُم

((جُمتٛمٕملم وُمٗمؽمىملم 
(2)

ل ُمًٛمقع ًمف ُمـ ـمري٘ملم.  ، وم٤محلدي٨م ِّٕب ُمًٚمؿ اًمٙمجي

ٚمٗمل قمٜمد ذيمر يمؾي  ًي ـ اًمتل يَْمُٕمٝم٤م اًم ـ ؿمٞمقظمف أراد  ومٝمذا يدلُّ أنَّ شمٚمؽ اًمٕمٜم٤موي ؿمٞمخ ُم

ف ذيمر سمٕمض اًمٙمت٥م ساطم٦م،  هب٤م ٟم٦ًٌم شمٚمؽ اعمروي٤مت إمم ُمّمٜميٗمٝم٤م، ويزيده ووقطم٤ًم أٟمَّ

((ُمـ ُمًٜمد احلٛمٞمدي  ))وقمٜمقن هل٤م قمٜمد ذيمر اًمِمٞمخ، وم٘م٤مل: 
(3)

جمٚمس ِّٕب سمٙمر  ))، 

((اًم٘مٓمٞمٕمل 
(4)

ُمـ طمدي٨م أِّب حمٛمد اخلالل احل٤مومظ قمـ  ))، وذيمر أيْم٤ًم قمٜمقاٟم٤ًم وم٘م٤مل: 

ـ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ  ))، صمؿ ىم٤مل: ((ؿمٞمقظمف  أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ إضََمؾ أسمق حمٛمد احلً

ـ ُمّمٜمٗم٤مت اخلالل  ((يقؾمػ اًمٕمدل، سم٘مراءيت قمٚمٞمف ُمع ضمزء وخؿ ُم
(5)

، وهمػم ذًمؽ ُمـ 

ٚمٗمل يريد سم٤مًمٕمٜمقان اعمذيمقر قمزو احلدي٨م إمم ص٤مطم٥م  ًي اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم أنَّ اًم

 اًمٙمت٤مب أو اجلزء، واهلل أقمٚمؿ.

يٕمٜمل أنَّ سمٕمض شمٚمؽ إطم٤مدي٨م أو اًمٜمّمقص ٓ شمقضمد قمٜمد همػم ذًمؽ وهذا ٓ 

اعمّمٜميػ ذم اإلؾمٜم٤مد اًمقاطمد، وم٘مد ُيتٛمع أيمثر ُمـ ص٤مطم٥م طمدي٨م ذم إؾمٜم٤مد واطمد، 

م ويٙمقن يمالِه٤م ص٤مطم٥َم ضمزء أو ُمّمٜمَّػ. ر يروي قمـ اعمت٘مدي  وذًمؽ أنَّ اعمت٠مظمي

ٚمٗمل يمٗم٤مصؾ سملم ومِم٤َّم يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف أنَّ هذه اًمٕمٜم٤مويـ اًمتل اؾمتٕمٛمٚم ًي ٝم٤م اًم

ؿمٞمقظمف، مل شُمذيمر ذم سمداي٦م إضمزاء، إَّٓ ذم اًمٜم٤مدر، يمام ذم اجلزء اًم٤ًمدس ُمـ اًمٜمًخ٦م 

إصؾ، واجلزء اًمراسمع واخل٤مُمس واًم٤ًمسمع، يمام ذم ٟمًخ٦م ومٞمض اهلل، وىمد ظمٚم٧م ُمٜمٝم٤م 

 ٟمًخ٦م إصؾ.

                                                 

 (.375( اٟمٔمر: اًمٜمص )1)

 (.244( اٟمٔمر: اًمٜمص )2)

 (.163( اٟمٔمر: اًمٜمص )3)

 (. 140( اٟمٔمر: اًمٜمص )4)

 (.611( اٟمٔمر: اًمٜمص )5)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ٚمٗمل يمٛمقرد ُمـ ُمقارد ًي ه؛ ُمٌٞميٜم٤ًم وذم هذا اعمٌح٨م أذيمر يمؾَّ اًمٕمٜم٤مويـ اًمتل ذيمره٤م اًم

اجلزء أو اعمّمٜمَّػ اعمراد ُمـ ذًمؽ اًمٕمٜمقان طم٥ًم ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ ظمالل اًمتخري٩م 

وهمػمه، وإن مل يتٌلمَّ زم ذًمؽ ذيمرُت سمٕمض ُمّمٜمٗم٤مت ذًمؽ اإلُم٤مم يمت٘مري٥م عمٕمروم٦م 

ر  اعمّمٜمَّػ اعمراد، ُمراقمٞم٤ًم شمرشمٞم٥م اًمٙمت٤مب، طم٥ًم احلدي٨م إول وهٙمذا، ومل أذيمر اعمٙمرَّ

ام ايمتٗمٞم٧م سمذيمره٤م ذم أول ُمقوع ذيمره٤م اعمّمٜمػ، ُمـ اعمًٛمققم٤مت وإضمز اء، وإٟمَّ

ـ ذًمؽ اًمٙمت٤مب،  ضمٝم٤م اعمّمٜمػ ُم وسمٞمَّٜم٧م اعمقاوع إظمرى سمذيمر أرىم٤مم اًمٜمّمقص اًمتل ظمرَّ

 وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ واًمًداد.
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 :مـ حديث أيب ظؿرو بـ افسامك ـ  1

ـ اًمٙمت٤مب، وٓ ذم ا ٚمٗمل هذا اًمٕمٜمقان ذم سمداي٦م اجلزء إول ُم ًي جلزء اًمث٤مين، مل يذيمر اًم

ـ اًمًامك هق اعمٕمروف سم٤مًمت٠مًمٞمػ ذم اإلؾمٜم٤مد اعمذيمقر ذم  وهق اضمتٝم٤مد ُمٜميل؛ وأسمق قمٛمرو سم

سمداي٦م اجلزئلم، وىمد أقم٤مد ذيمره اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م اًمتل سمٕمد احلدي٨م إول ُمـ اجلزء 

ـ ىمٌٚمف ذم اإلؾمٜم٤مد ـ اًمٙمت٤مب، ومل يذيمر َُم إول واًمث٤مين ُم
(1)

ف أراد ُمّمٜمٗم٤ًم ُمـ  ، ومٞمٔمٝمر أٟمَّ

 ُمّمٜمٗم٤مشمف، واهلل أقمٚمؿ.

سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد اًمٌٖمدادي اًمدىم٤مق اعمٕمروف سم٤مقمٛمرو  ِّبٕو

(103، 63ذم اًمٔم٤مهري٦م جمٛمقع ) ٤ماًمًامك ًمف ضمزء طمديثل، يقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمٝم
(2)

وًمف ، 

(89أيْم٤ًم أُم٤مزم، شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم اًمٔم٤مهري٦م جمٛمقع )
(3)

، وـُمٌع ًمف اجلزء اًمت٤مؾمع ُمـ 

ٕمروف سمجزء طمٜمٌؾ، واجلزء اخل٤مُمس ُمـ طمدي٨م اسمـ اًمًامك واخلٚمديومقائده اعم
(4)

. 

 :مـ حديث أيب بؽر افشاؾعل ـ  2

 هـ(.354وأسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل هق حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمِم٤مومٕمل )

ٚمٗمل طمديثف ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ يمت٤مسمف سم٤مؾمؿ:  ًي ُمـ طمدي٨م أِّب سمٙمر  ))ذيمر اًم

((اًمِم٤مومٕمل 
(5)

((ُمـ طمدي٨م اسمـ همٞمالن قمـ اًمِم٤مومٕمل  ))، وىم٤مل ذم ُمقوع واطمد: 
(6)

. 

د أِّب ـم٤مًم٥م حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ همٞمالن  وهق اًمٙمت٤مب اعمٕمروف سم٤مًمٖمٞمالٟمٞم٤مت؛ ًمتٗمرُّ

ٚمٗمل ذم ُمقوع:  ًي ـ أِّب سمٙمر اًمِم٤مومٕمل، وىم٤مل اًم ؾمٛمٕم٧ُم َهَذيـ احلديثلم ُمـ  ))سمروايتف قم

                                                 

 (.134ـ  131(، )5ـ  1( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.542، 318( اٟمٔمر: ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 2)

 (.462( اٟمٔمر:   ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 3)

٦م اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، قم٤مم ) (4) ؾ سمتح٘مٞمؼ هِم٤مم سـم حمٛمد، قمـ ُمٙمٌت ـ 6669ـمٌُع ضمزء طمٌٜم هـ(، وطمدي٨م اسم

ِم٤مئر وٛمـ جمٛمقع قم٤مم ) امك سمتح٘مٞمؼ ٟمٞمؾ ضمرار، قمـ دار اًٌم  هـ(.6611اًم

(، 170ـ  169(، )105ـ  104(، )95ـ  85(، )70ـ  66(، )16ـ  14(، )8ـ  6( اٟمٔمر اًمٜمّمقص: )5)

 336(، )258ـ  255(، )211ـ  205(، )199ـ  192(، )182ـ  180(، )176ـ  174(، )170

 (.364ـ  363(، )338ـ 

 (.180( اٟمٔمر اًمٜمص: )6)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ همٞمالن ُمع مج ـ اسم ـ يقؾمػ، قم ـ قمٌد اعمٚمؽ سم ـ سم ٞمع أضمزاء اًمِمٞمخ إضمؾي أِّب حمٛمد احلً

ـ اًمِم٤مومٕمل  ـ همٞمالن، قم ((اسم
(1)

ك أيْم٤ًم:  اًمٗمقائد اعمٜمتخ٦ٌم اًمٕمقازم قمـ اًمِمٞمقخ  ))، وشُمًٛمَّ

 .((اًمث٘م٤مت 

قمدة ـمٌٕم٤متواًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع 
(2)

. 

 :مـ حديث أيب حمؿد اجلقهري ـ  3

 هـ(.454واجلقهري هق أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقهري )

ٚمٗمل ذم قمدة ُمقاوع هبذا آ ًي ؾمؿذيمر طمديثف اًم
(3)

ُمـ ومقائد  ))، وذم ُمقوع ىم٤مل: 

((أِّب حمٛمد اجلقهري 
(4)

. 

وًمٚمجقهري قمدة ُمّمٜمٗم٤مت طمديثٞم٦م، ُمٜمٝم٤م إُم٤مزم وهل قمدة أضمزاء، وسمٕمض 

ٚمٗمل ُمـ إُم٤مزم ًي اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م اًم
(5)

. 

، 79، 37وإُم٤مزم جم٤مًمس قمدة، يقضمد ُمتٗمّرىم٤مت ُمٜمٝم٤م ذم جم٤مُمٞمع اًمٕمٛمري٦م جمٛمقع )

105 ،110 ،117)
(6)

. 

 :ديث أيب ضاهر ابـ مفديمـ ح  ـ 4

                                                 

 (.170( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 ( ـمٌع سمتح٘مٞمؼ:2)

ـ  د. ُمرزوق سـم هٞم٤مس اًمزهراين، ط دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث قم٤مم ) هذا هـ(، وهل اعمٕمتٛمدة ذم 1417أ

ٞم٤من ظمٓم٠م وٟمحقه. َّ ًم  اًمتح٘مٞمؼ، ٓإ

  هـ(.1416وق سمـ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ، ط أوقاء اًمًٚمػ قم٤مم )ب ـ د. وم٤مر

ـ  308(، )304ـ  301(، )215ـ  212(، )184ـ  183(، )60ـ  55(، )11ـ  9( اٟمٔمر اًمٜمّمقص: )3)

 (.398ـ  397(، )351ـ  349(، )318ـ  316(، )310

 (.1034ـ  1032( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)

 (.318، 317،  316، 214، 9( اٟمٔمر اًمٜمص: )5)

 (.627، 587، 559، 405، 404، 190ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م سم٤مًمٔم٤مهري٦م )ص  ( اٟمٔمر:6)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 هـ(.402وهق أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٝمدي إٟم٤ٌمري )

ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وأورد قمٜمف طمديثلم قمـ ؿمٞمخلم خمتٚمٗملم
(1)

. 

 ومل أىمػ قمغم ُمـ ذيمر ًمف ضمزءًا ُمّمٜمَّٗم٤ًم ذم احلدي٨م.

 :مـ حديث أيب ظع افزداين  ـ 5

َداين واًمؼماداين هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد أسمق  ُمـ ؿمٞمقخ هـ( 498)قمكم اًمؼَمَ

ٚمٗمل. ًي  اًم

ه ذم ُمقوع يمذا ؾمامَّ
(2)

قا إًمٞمف  ـ ؿمٞمقخ ُمٍميلم يمٌت ، وذم ُمقوع آظمر ذيمر أطم٤مديثف قم

َداين، قمـ مج٤مقم٦م يمتٌقا إًمٞمف ُمـ ُمٍم  ))وأضم٤مزوه، وم٘م٤مل:  ((ُمـ طمدي٨م اسمـ اًمؼَمَ
(3)

. 

ٚمٗمل أنَّ ِّٕب قمكم اًمؼمداين شمّم٤مٟمٞمػ ًي وَذيَمر اًم
(4)

جلزء اًمٕم٤مذ ومقائد ، وذيمر ذم آظمر ا

 ؾمٛمٕمٝم٤م ُمٜمف ذم اًمقومٞم٤مت وؾمٜم٦م وٓدشمف وشم٤مريخ ؾمامقمف.

ٚمٗمل، واًمٗمقائد احل٤ًمن اعمٜمت٘م٤مة قمغم ذط اًمِمٞمخلم،  ًي وُمـ يمتٌف اعمٜم٤مُم٤مت اٟمت٘م٤مء اًم

ِّٕب اًمٕمز اعم١ميد سم٤مهلل، سم٤مٟمت٘م٤مئف، وهمػمه٤م، ومل أىمػ قمغم اعمروي٤مت اًمتل ذم اعمِمٞمخ٦م ذم يمتٌف 

ٚمٗمل قمغم أِّب قمكم  اً ٚم٦م، وذيمر ًمف احل٤مومظ ضمزء٤م وهل ىمٚمٞماعمقضمقدة سملم أيديٜم ًي ومٞمف اٟمتخ٤مب اًم

اًمؼماداين ذم صمالصم٦م أضمزاء
(5)

. 

 :حديث أيب حمؿد اخلالل  ـ 6

                                                 

 (.13ـ  12( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.20ـ  17( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (604ـ  591( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

ح٨م ؿمٞمقظمف.18( اٟمٔمر: اًمِمٞمخ )4)  ( ذم ٌُم

ٚمٗمل.(، وهل همػم يمت٤مب اعمٜم٤مُم٤مت يمام شم٘مدَّم سمٞم٤مٟمف ذم243( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 5) ًي ح٨م ُمّمٜمٗم٤مت اًم   ٌُم

ٚمٗمل. ًي  اًم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 هـ(.439وهق أسمق حمٛمد احلًـ سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اخلالل )

ٚمٗمل قمغم قمدة ُمٜمٝم٤م ذم اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م، ومذيمر ًي ذم  هًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة، واقمتٛمد اًم

((طمدي٨م اخلالل  ))اعمقوع إول سم٤مؾمؿ 
(1)

 ، ويمؾُّ هذه اًمٜمّمقص ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ يمت٤مسمف 

، وهق ُمٓمٌقع((اعمج٤مًمس اًمٕمنمة ُمـ إُم٤مزم  ))
(2)

. 

اًمتًٛمٞم٦م ذم ُمقاوع أظمرىهبذه أيْم٤ًم  هوذيمر
(3)

طمدي٨م  ـُم ))، وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

ـ اًمٓمٞمقري  ((اخلالل أيْم٤ًم رواي٦م اسم
(4)

((ُمـ ومقائد أِّب حمٛمد اخلالل  ))، وىم٤مل أيْم٤ًم: 
 (5)

. 

 وهذه مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمّمٜمٗم٤مت اخلالل اعمقضمقدة سملم أيديٜم٤م.

ح سم جسمٕمض يمتٌف اًمتل ٠مؾمامء وسَّ ُمـ  ))ُمـ ـمري٘مٝم٤م ذم سمٕمض اعمقاوع، وم٘م٤مل:  ظمرَّ

طمدي٨م أِّب حمٛمد اخلالل احل٤مومظ: أظمؼمٟم٤م أسمق ؾَمْٕمد حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًم٘م٤مهر 

ـابر ظـ ٕاإؾَمِدي، سم٘مراءيت قمٚمٞمف ُمع روايتف  (( صاؽرٕا
(6)

. 

ومل أىمػ قمغم أطمد ٟم٥ًم ًمٚمخالل يمت٤مسم٤ًم ذم رواي٦م إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر، وهذه وم٤مئدة 

ٚمٗملقمزيزة ذيمره٤م اًم ، وذيمر ٟمامذج ُمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت، يمرواي٦م أِّب طمٜمٞمٗم٦م قمـ ُم٤مًمؽ، ًي

 واًمثقري قمـ ُم٤مًمؽ وقمـ ُمٕمٛمر، وهمػمه٤م.

ؼمٟم٤م اًمِمٞمخ ُمـ طمدي٨م أِّب حمٛمد اخلالل احل٤مومظ، قمـ ؿمٞمقظمف: أظم ))وىم٤مل أيْم٤ًم: 

إضََمؾ أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٕمدل، سم٘مراءيت قمٚمٞمف ُمع 

مـ ، ذم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وأرسمع ُمئ٦م، جزء ضخؿ مـ مصـػات اخلالل

                                                 

 (.45ـ  21( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

ُم٤مزم(.ٞمد، قمـ دار اًمّمح٤مسم٦م سمٓمٜمٓم٤مـ  ُمٍم( ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ: جمدي اًًم2)  ، سم٤مؾمؿ )ٕا

 (.1066ـ  1050(، )612ـ  611(، )405ـ  403(، )300ـ  298(، )103ـ  100( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.901ـ  871( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)

 (.1049ـ  1035(، )955ـ  902( اٟمٔمر اًمٜمص: )5)

 (.296ـ  290( اٟمٔمر اًمٜمص: )6)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
(( ـتاب افطفارة

(1)
. 

وىمد أورد ُمٜمف ٟمّمقص٤ًم يمثػمة ذم اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة وهمػمه٤م ُمـ إسمقاب، ويم٤من 

ج اعمًٜمد قمغم اًمّمحٞمحلم، ومجع أسمقاسم٤ًم  ))٤مٟمٞمػ، ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: اخلالل ص٤مطم٥م شمّم ظمرَّ

((وشمراضمؿ يمثػمة 
(2)

. 

 ىمٚم٧م: واعمروي٤مت اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ ضمزء ُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م اعمٗم٘مقدة.

 :مـ حديث ابـ مافؽ افؼطقعل ـ  7

 هـ(368وهق أسمق سمٙمر أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان سمـ ُم٤مًمؽ اًم٘مٓمٞمٕمل )

ـ  ))ذيمره ذم ُمقاوع قمدة سم٘مقًمف:  ـ ُم٤مًمؽ اًمَ٘مٓمِٞمٕمل ُم ـ طمدي٨م أِّب  )) أو ((طمدي٨م اسم ُم

ـ محدان  ـ محدان  ))، أو ((سمٙمر سم ((أِّب سمٙمر اًم٘مٓمٞمٕمل  ))أو  ((اًم٘مٓمٞمٕمل  ))، أو ((اسم
(3)

، وذيمره 

((جمٚمس ِّٕب سمٙمر اًم٘مٓمٞمٕمل  ))ذم ُمقوع واطمد سم٤مؾمؿ: 
(4)

. 

ع آظمر ، ذيمره ذم ُمقو((اًمٗمقائد اعمٜمت٘م٤مة وإومراد اًمٖمرائ٥م احل٤ًمن  ))واًمٙمت٤مب  هق 

ه  أظمؼمٟم٤م اًمرئٞمس أسمق اعمٙم٤مرم حمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمٌد اًمٕمزيز  ))، وم٘م٤مل: ((اًمٗمقائد  ))وؾمامَّ

ـ َوْه٤ٌمن، سم٘مراءيت قمٚمٞمف، وأسمق ي٤مه سمـ يم٤مدش، وحمٗمقظ اًمٙمٚمقذاين، وأسمق حمٛمد سمـ ا سم

ـ قمكم اجلقهري، أٟم٤م  ـ سم ـ روقان، ىم٤مًمقا: أٟم٤م أسمق حمٛمد احلً أبق بؽر يقؾمػ، وأسمق ٟمٍم سم

 .((ؽ افؼطقعل بـ مافا

ـ هذه اًمٓمرق وىم٤مل:  ـ أِّب حمٛمد سمـ يقؾمػ سم٘مراءيت ))صمؿ أورد طمديثلم ُم ؾمٛمٕم٧ُم ُم

ٝم٤م ؾقائد ابـ مافؽ قمٚمٞمف مجٞمع  اٟمت٘م٤مء قمٛمر اًمٌٍمي، وهل مخ٦ًم أضمزاء، اًمٗمقائد يمٚمُّ

                                                 

 (.870ـ  808( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.7/425( شم٤مريخ سمٖمداد )2)

ـ  395(، )380ـ  379(، )357ـ  355(، )110ـ  108(، )99ـ  96(، )54ـ  46( اٟمٔمر اًمٜمص:  )3)

 (.558ـ  555(، )396

 (.149ـ  140( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)
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((اسمـ يقؾمػ وطمده، وهذه إطم٤مدي٨م ُمـ اعمذيمقريـ  قمغمؾمٛمٕمتُٝم٤م 

(1)
. 

ك ىمٚم٧م: واًمٙمت٤مب ـُمٌع ُمٜمف اجلزء إول وم٘م ((ضمزء إًمػ ديٜم٤مر  ))ط، وهق اعمًٛمَّ
(2)

. 

ويقضمد أيْم٤ًم اجلزء اًمراسمع ُمٜمف ذم اعمٙمت٦ٌم اًمٔم٤مهري٦م
(3)

((اًم٘مٓمٞمٕمٞم٤مت  ))، وُيًٛمك 
(4)

. 

ـ اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ ُمقضمقدة ذم ضمزء إًمػ ديٜم٤مر، وسمٕمْمٝم٤م  ويمثػم ُم

ـ  ٕمحد، ((زي٤مدات اًم٘مٓمٞمٕمل قمغم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  ))اؿمؽمك ومٞمف هذا اجلزء و ـ اعمراد ُم ًمٙم

ٚمٗمل هق اًمٗمقائد. ًي  ُمًٛمقع اًم

زدي  ـ 8  :مـ حديث أيب إشحاق افزمؽل، ظـ أيب افػتح ٕا

 هـ(.445إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ أمحد اًمٌٖمدادي )وأسمق إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل هق 

 هـ(.374وأسمق اًمٗمتح إزدي هق حمٛمد سمـ احلًلم سمـ أمحد اسمـ سمريدة اعمقصكم )

ـ طمجر طمدي٨م إزدي وم٘م٤مل:  ـ طمدي٨م أِّب  ))وذيمر اسم ـ سمريدة، وهق اًمث٤مين ُم ضمزء اسم

ـ احلًلم إزدي  اًمٗمقائد ُمـ طمدي٨م أِّب اًمٗمتح إزدي  ))، وىم٤مل أيْم٤ًم: ((اًمٗمتح حمٛمد سم

، وىمد وىمع ًمف اجلزء اًمث٤مين وم٘مط، وهق ُمـ رواي٦م أِّب إؾمح٤مق ((اعمٕمروف سم٤مسمـ سمريدة 

اًمؼمُمٙمل، قمـ إزدي
(5)

. 

                                                 

 (.380، 379( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

در، دار اًمٜمٗم٤مئس سم٤مًمٙمقي٧م قم٤مم )2) د اهلل اًٌم  هـ(.1414( ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ سمدر سـم قٌم

ًمػ ديٜم٤مر وهق اخل٤مُمس ُمـ اًمٗمقائد ...  ))وىمع اًمٕمٜمقان ذم اعمٓمٌقع:  ، وهق ظمٓم٠م واًمّمقاب ((ضمزء ٕا

ٕول( سمدل )اخل٤مُمس( يمام ضم٤مء ذم )ص   (.19( وومٞمف صقرة اعمخٓمقط، و)ص 15)ا

د اهل٤مدي )ص ( اٟمٔمر: ومٝمرس اًمٙمت٥م ُمٙمت3) (، اعمٜمتخ٥م ُمـ خمٓمقـم٤مت احلدي٨م ٦ٌ137م وُم١مًمٗم٤مت اسـم قٌم

٤مين )ص   (.198ًمألًٌم

سٓـم طمجر )4) (، وذيمر أٟمَّف ذم مخ٦ًم أضمزاء، وهل 231، 2/46( )1/452( اٟمٔمر: اعمجٛمع اعم١مؾمس 

ٚمٗمل. ًي  سم٤مٟمت٘م٤مء قمٛمر اًٌمٍمي يمام ذيمر اًم

واٟمٔمر: يمِمػ اًمٔمٜمقن  (،1/579(، اعمجٛمع اعم١مؾمس )243( اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 5)

(2/1295.) 
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 افدراشة شؿ
 :مـ حديث أيب ؽافب افؼزاز  ـ 9

ٚمٗمل، يروي وأسمق هم٤مًم٥م هق  ًي ـ اًم٘مزاز، ُمـ ؿمٞمقخ اًم ـ احلً ـ قمٌد اًمقاطمد سم حمٛمد سم

ـ ؿمٞمقظمف، يم٠مِّب إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل، واجلقهري، وأِّب  ـ مج٤مقم٦م ُم قمٜمف هذه اًمٜمّمقص قم

احلًـ اًم٤ٌمىمالين، وسمٕمْمٝم٤م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد
(1)

. 

ٟم٘مٚمتف ُمـ  ))وىمد روى قمٜمف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ سمٕمض اًمٜمّمقص، وىم٤مل: 

((يمت٤مسمف 
(2)

. 

 :ـ حديث افؼيػ أيب افغـائؿ اهلاصؿلم  ـ 11

ـ اعمٝمتدي سم٤مهلل اهل٤مؿمٛمل اًمٕم٤ٌمد  ـ حمٛمد سم ـ أمحد سم ـ حمٛمد سم وهق أسمق اًمٖمٜم٤مئؿ حمٛمد سم

ٚمٗمل، روى قمٜمف قمدة ٟمّمقص قمـ أِّب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ 517اًمٌٖمدادي ) ًي هـ( ُمـ ؿمٞمقخ اًم

ًُمْقًُمق، واجلقهري، وأِّب إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل، وأِّب احلًـ اًم٘مزويٜمل
(3)

. 

 قمغم ُمّمٜمَّػ ذم احلدي٨م.ومل أىمػ ًمف 

ـ اًم٘مزويٜمل، ويقضمد ُمٜمٝم٤م جمٚمس ذم اًمٔم٤مهري٦م أسمق اًمٖمٜم٤مئؿ هذا و يروي أُم٤مزم أِّب احلً

ٚمٗمل قمٜمف، قمـ ٤مت( ذم أرسمع ورىم16جمٛمقع ) ًي ضمٝم٤م اًم ، ومل أىمػ قمغم اًمٜمّمقص اًمتل ظمرَّ

 اًم٘مزويٜمل ذم هذه اعمِمٞمخ٦م.

 :مـ حديث ادخؾِّص، ظـ افبغقي ـ  11

 هـ(.393ـ سمـ اًمٕم٤ٌمس أسمق ـم٤مهر )واعمخٚميص هق حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمح

 هـ(.317واًمٌٖمقي هق قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز )

ٚمٗمل طمديثف يمذا ذيمر ًي اًم
(4)

، وًمٚمٛمخٚميص أضمزاء طمديثٞم٦م سم٤مؾمؿ طمدي٨م اعمخٚمص، أو 

                                                 

 (.76ـ  71( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.59/346(، )13/339( اٟمٔمر: شم٤مريخ دُمِمؼ )2)

 (.84ـ  77( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.107ـ  106( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)
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 اعمخٚمّمٞم٤مت، أو اًمٗمقائد اعمٜمت٘م٤مة اًمٕمقازم، وطمدي٨م اعمخٚمص ُمروي ُمـ ـمرق:

 ـ ُمـ ـمريؼ أِّب ٟمٍم اًمزيٜمٌل. 1

 ريؼ أِّب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمٌُني.ـ ُمـ ـم 2

 ـ ُمـ ـمريؼ اسمـ اًمٜم٘مقر. 3

 وهذه اًمثالصم٦م يمٚمٝم٤م سم٤مٟمت٘م٤مء اسمـ أِّب اًمٗمقارس.

 ـ ُمـ ـمريؼ أِّب ضمٕمٗمر سمـ اعمًٚمٛم٦م. 4

 ـ ُمـ ـمريؼ أِّب اًم٘م٤مؾمؿ إٟمامـمل، وهل سم٤مٟمت٘م٤مء أِّب سمٙمر اًمٌ٘م٤مل. 5

ًي  ٚمٗمل يروي واًمذي هيٛمٜم٤م هٜم٤م هق ُم٤م يم٤من سمرواي٦م أِّب اًم٘م٤مؾمؿ إٟمامـمل، وذًمؽ أنَّ اًم

ـ اعمخٚمص. ـ أِّب اًم٘م٤مؾمؿ إٟمامـمل، قم ـ ؿمٞمخف أِّب اًمٖمٜم٤مئؿ اعم١مدب، قم  شمٚمؽ اًمٜمّمقص قم

ـ اعمخٚمص يقضمد ُمٜمٝم٤م اجلزء اًمت٤مؾمع سمٔم٤مهري٦م دُمِمؼ،  ورواي٦م أِّب اًم٘م٤مؾمؿ إٟمامـمل قم

(، وهق اعمٕمروف سمجزء اسمـ اًمٓمَّالَّي٦م، 1178وقمٜمٝمام صقرة سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمرىمؿ: )

ـ أِّب هم٤م ـ اعمخٚمّمٞم٤مت قمـ أِّب وهق أمحد سم د سم٤مجلزء اًمت٤مؾمع ُم ـ أمحد اًمٌٖمدادي، شمٗمرَّ ًم٥م سم

 اًم٘م٤مؾمؿ إٟمامـمل، قمـ اعمخٚمص، ومٜم٥ًُم إًمٞمف.

(، 1507ويقضمد أيْم٤ًم اًمٕم٤مذ سم٤مًمٔم٤مهري٦م، وقمٜمف صقرة سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمرىمؿ: )

 وأيمثر رواي٤مت اجلزء قمـ اًمٌٖمقي.

وـُمٌع ًمٚمٌٖمقي ضمزء ومٞمف ؾمٌٕم٦م جم٤مًمس ُمـ أُم٤مزم اعمخٚمص
(1)

. 

 :مـ حديث أيب افؼاشؿ افصقدٓين ـ  12

 هـ(.398وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمّمٞمدٓين هق قمٌٞمد اهلل سمـ أمحد سمـ قمكم )

ـ طمديث ـ طمجر اًمث٤مًم٨م ُم ـ ئمٝمر وذيمر ًمف اسم ٟمَّف ًمٞمس اعمراد، أف ذم اعمجٛمع اعم١مؾمس، ًمٙم

ـ أِّب ؾمٕمٞمد إؿم٩م، وىمد ـُمٌع اًمٙمت٤مب سم٤مؾمؿ  ـ يزداذ، قم ام هق طمديثف قم ضمزء ومٞمف ُمـ  ))وإٟمَّ

                                                 

 (.6669سمتح٘مٞمؼ: د. هم٤مًم٥م احل٤مُميض، دار اًمقـمـ قم٤مم ) (1)
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((ؾمٕمٞمد إؿم٩م  طمدي٨م أِّب

(1)
، وهٙمذا ضم٤مء ذم ٟمًختف اخلٓمٞم٦م، ومٞمُحتٛمؾ أن يٙمقن اجل٤مُمع 

ـ اًمٕمٚمامء أنَّ ًمألؿم٩م  ـ مل يذيمر أطمد ُم هل٤م هق اًمّمٞمدٓين، وُُيتٛمؾ أن يٙمقن أسمق ؾمٕمٞمد، ًمٙم

شمّمٜمٞمٗم٤ًم هبذا آؾمؿ، وًمٞمس ذم قمٜمقان اًمٙمت٤مب ُم٤م يدل قمغم أطمد إُمريـ، وؾمٜمد اًمٜمًخ٦م 

٦م اًمٌٖمدادي٦م ذم أِّب اًم٘م٤مؾمؿ اًمّمٞمدٓين اًمذي قمزاه ًمف اخلٓمٞم٦م شمٚمت٘مل ُمع إؾمٜم٤مد اعمِمٞمخ

ٚمٗمل هل ذم اجلزء اعمٓمٌقع، إَّٓ ُم٤م أورده ذم  ًي ٚمٗمل، ومجٞمع اًمٜمّمقص اًمتل أورده٤م اًم ًي اًم

ـ اعمِمٞمخ٦م، وومٞمف ذيمر ًمٌٕمض اًمقومٞم٤مت، وهل ُمـ رواي٦م أِّب اًم٘م٤مؾمؿ  هن٤مي٦م اجلزء إول ُم

اًمّمٞمدٓين
 (2)

. 

 أمحد افبزاز:مـ حديث ابـ صاذان، ظـ ُمؽَرم بـ  ـ  13

 هـ(.426وأسمق قمكم سمـ ؿم٤مذان هق احلًـ سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌزاز )

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد ُمـ اعمِمٞمخ٦م ًي ويمت٤مسمف هذا ذيمره اًم
(3)

، ويقضمد ُمـ اًمٙمت٤مب 

(45(، واجلزء اًمث٤مين ذم اعمجٛمقع )63اجلزء إول ذم اًمٔم٤مهري٦م ذم اعمجٛمقع )
(4)

 ،

ـ  ٚمٗمل قم ًي ـ رواي٦م اًم ـ قمٌد اًمًالم إٟمّم٤مري، قمـ ويمالِه٤م ُم ؿمٞمخف أِّب اًمٗمْمؾ حمٛمد سم

 اسمـ ؿم٤مذان.

ـ ؿمٞمخلم آظمريـ، واًمٜمّمقص اًمثالصم٦م يمٚمُّٝم٤م ذم اجلزء إول ُمٜمف.  وذم اعمِمٞمخ٦م رواه قم

 :مـ حديث إبراهقؿ احلريب  ـ 14

ـ إؾمح٤مق أسمق ؾمح٤مق احلرِّب )إسمراهٞمؿ وهق  هـ(، ص٤مطم٥م اعمّمٜمٗم٤مت اًمٙمثػمة، 285سم

ـ أيي يمتٌف أظمذ اعم ٓ أدري ُم ٚمٗمل ِه٤م ٚمَّ ّمٜمػ، واحلديث٤من اًمو ًي ذان رواِه٤م ُمـ ـمري٘مف اًم

                                                 

 هـ(.٦ٌ1422م اعمٖمٜمل سم٤مًمري٤مض ؾمٜم٦م )( ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ أِّب ٟمجٞمد إؾمامقمٞمؾ سـم حمٛمد اجلزائري، سمٛمٙمت1)

 (.130ـ  111( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.137ـ  135( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.316، 230( اٟمٔمر: ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 4)
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 افدراشة شؿ
ـ أِّب إؾمح٤مق احلرِّب ـ رواي٦م أِّب ضمٕمٗمر اًم٘مٓمٞمٕمل، قم ُم

(1)
، وأطمدِه٤م ذم ضمزء إًمػ ديٜم٤مر 

 ًمٚم٘مٓمٞمٕمل.

 :مـ حديث أيب افؼاشؿ بـ بؼان  ـ 15

 هـ(.430وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ سمنمان هق قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ سمنمان اًمقاقمظ )

ثف اعمّمٜمػ ذم ُمقاوع قمدة ُمـ يمت٤مسمفذيمر طمدي
(2)

، واعمراد ُمٜمف يمت٤مب إُم٤مزم ٓسمـ 

سمنمان، ويمثػم ُمـ اًمٜمّمقص ُمقضمقدة ذم اعمٓمٌقع ُمٜمف، هق يِمتٛمؾ قمغم صمالصملم ضمزءًا، 

ٚمٗمل قمـ ؿمٞمقظمف، قمـ اسمـ سمنمانمجٞمٕمف و ًي ُمـ رواي٦م اًم
(3)

. 

 :مـ حديث ابـ ُشقَشـ  ـ 16

هـ(، ُمـ ؿمٞمقخ 503اًمتامر ) ـقؾَم اعمٔمٗمر سمـ احلًـ سمـ ؾُم  ـوهق أسمق سمٙمر أمحد سم

ٚمٗمل، وىمد شُمٙمٚميؿ ومٞمف؛ إلحل٤مىمف اؾمٛمف ذم إضمزاء ًي اًم
(4)

. 

ـ طمجر، وم٘م٤مل:  جمٚمس ُمـ طمدي٨م اسمـ ؾُمقؾَمـ، قمـ  ))وهذا اجلزء ذيمره احل٤مومظ اسم

ـ إصٌٝم٤مين  ـ احلً ـ حمٛمد سم ـ سمنمان، وقم ـ اسمـ ((اسم ٚمٗمل، قم ًي ـ اًم ، صمؿ أورده سم٢مؾمٜم٤مده قم

سم٤معمٜمتخ٥م ُمـ إُم٤مزم اًمٕمنمة، وحمٛمد سمـ احلًـ ؾمقؾمـ ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م اسمـ سمنمان 

                                                 

 (.13ـ  138( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.794ـ  792(، )726ـ  725(، )162ـ  160(، )152ـ  150( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

، اعم3) ٕول سمتح٘مٞمؼ قم٤مدل سـم يقؾمػ اًمٕمزازي، واًمث٤مين سمتح٘مٞمؼ أمحد سـم ؾمٚمٞمامن، ( ـمٌُع ذم جمٚمدـي جٚمد ا

، 1420هـ، 1418ـمٌٕم٦م دار اًمقـمـ اًمري٤مض قم٤مم ) ٕول أنَّ اًمٙمت٤مب شم٤ممٌّ َـّ حم٘مؼ اجلزء ا هـ(، وىمد فم

ٕول أو اًمث٤مين.  ومٚمؿ يٓمٌع ُمٜمف إَّٓ أرسمٕم٦م قمنم ضمزءاً، يٜم٘مص ُمٜمف اجلزء ا

ـ اصمؿ ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ آظمر ُمـ اجلزء  ًمث٤مُمـ قمنم إمم اًمثالصملم، ومٞمٙمقن جمٛمقع اًمٜم٤مىمص صمالصم٦م أضمزاء ُم

 اًمٙمت٤مب.

ح٨م ؿمٞمقخ اعمّمٜمػ.4)  ( اٟمٔمر ٌُم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
((إصٌٝم٤مين 

(1)
. 

ٚمٗمل قمـ اسمـ ؾمقؾمـ، أطمدِه٤م قمـ اسمـ سمنمان،  ًي ـ أوردِه٤م اًم ٤من اًمذي ىمٚم٧م: واًمٜمّمَّ

وأظمر قمـ حمٛمد سمـ احلًـ إصٌٝم٤مين
(2)

 . 

 :مـ حديث ابـ بقان ـ  17

 هـ(.510وهق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ سمٞم٤من اسمـ اًمرزاز )

طمديثَف اعمّمٜمػ ذم ُمقوع واطمدذيمر 
(3)

. 

ـ ذيمر ًمف ضمزءًا طمديثٞم٤ًّم،, ًمٙمٜمف روى اًمٜمّملم إوًملم قمـ ؿمٞمخف أِّب  ومل أىمػ قمغم ُم

ـ  ـ سمنمان، قم ـ اسم ـ ؿم٤مذان سمٕمده، واًمٜمص اًمث٤مًم٨م يرويف قم ـ ؿم٤مذان، وؾمٞم٠ميت ذيمر اسم قمكم سم

اًمٗم٤ميمٝمل، قمـ اسمـ ُمنة، وهق رواي اجلزء إول ُمـ طمدي٨م اسمـ أِّب ُمنة قمـ 

ٚمٗمل قمـ اسمـ سمٞم٤من وهمػمه، قمـ اسمـ اًمٗم٤ميمٝم ًي ل، واًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع، وهق ُمـ رواي٦م اًم

سمنمان، قمـ اًمٗم٤ميمٝمل
(4)

. 

 مـ حديث ابـ صاذان:  ـ 18

م ذيمر طمدي٨م اسمـ ؿم٤مذان قمـ ؿمٞمخف ُمٙمرم سمرىمؿ )  (.13وشم٘مدَّ

ٚمٗمل طمديثف ذم ُمقوع ًي وذيمر اًم
(5)

ـ ؿم٤مذان أضمزاء طمديثٞمَّف، سم٤مٟمت٘م٤مء قمٌد اًمٕمزيز  سم ، و

ضمد اجلزء إول واًمث٤مين وأضمزاء أظمرى ُمٜمف ذم اًمٔم٤مهري٦مسمـ قمكم إزضمل، ويقا
(6)

. 

 :مسـد احلؿقدي  ـ 19

                                                 

 (.304( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 1)

 (.154ـ  153( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.157ـ  155( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

٦م اًمرؿمد )4) ٤مين، ط ُمٙمٌت د اهلل اًمٌٖم  هـ(.1419( ـمٌع سمتح٘مٞمؼ حمٛمد سـم قٌم

 (.159ـ  158: )( اٟمٔمر اًمٜمص5)

 (.88( اٟمٔمر: اعمٜمتخ٥م ُمـ خمٓمقـم٤مت احلدي٨م )ص 6)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ٚمٗمل ذم  ًي ـ اًمزسمػم، ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري وهمػمه، وُمًٜمده ذيمره اًم واحلٛمٞمدي هق قمٌد اهلل سم

ُمقوع واطمد
(1)

ٚمٗمل ًي ذم هذه إؾم٤مٟمٞمد سمف إمم  ، واًمٙمت٤مب ُمِمٝمقر ُمٓمٌقع، سمرواي٦م ؿمٞمخ اًم

 ؾمٚمٞمؿ أؾمد، وىمد اقمتٛمد قمغم ٟمًخ ظمٓمٞم٦م، ، وأضمقد ـمٌٕم٦م ًمف سمتح٘مٞمؼ: طمًلماحلٛمٞمدي

 (.٤1/127م يمثػمة اًمً٘مط واًمتحريػ، يمام ذم )هنَّ ٞم٥م اًمرمحـ اًمٕمٔمٛمل سم٠مووصػ ـمٌٕم٦م طمٌ

يَرظاؿقيل  ـ 21  :مـ حديث ظبد افؽريؿ افدَّ

يَرقم٤مىمقزم )  هـ(.278وهق أسمق ُيٞمك قمٌد اًمٙمريؿ سمـ اهلٞمثؿ اًمدَّ

اهلل ه٦ٌم اهلل  ذيمره اعمّمٜمػ ذم ُمقوع واطمد، ورواه قمـ ـمريؼ ؿمٞمخف أِّب قمٌد

اعمقصكم، قمـ اسمـ ؿم٤مذان، قمـ أِّب ؾمٝمؾ اًم٘مٓم٤من، قمـ قمٌد اًمٙمريؿ
(2)

. 

ـ طمجر، وىم٤مل:  ((اجلزء إول ُمـ طمدي٨م اًمديرقم٤مىمقزم  ))وهذا اجلزء ذيمره اسم
(3)

 ،

ـ اهلٞمثؿ اًمديرقم٤مىمقزم  ))ه أيْم٤ًم: وؾمامَّ  ـ أُم٤مزم قمٌد اًمٙمريؿ سم ((إول ُم
(4)

، صمؿ رواه سمًٜمده 

 ، قمـ اسمـ ؿم٤مذان سمف.إمم أِّب هم٤مًم٥م اًم٤ٌمىمالين

ك أيْم٤ًم:  ، ذيمره اسمـ طمجر، ورواه سمًٜمده إمم ((ٟمًخ٦م أِّب اًمٞمامن  ))وًمٕمٚمف اجلزء اعمًُٛمَّ

أِّب هم٤مًم٥م اًم٤ٌمىمالين سمف
(5)

. 

ـ اًمديرقم٤مىمقزم يروهي٤م يمٚمَّٝم٤م قمـ ؿمٞمخف أِّب اًمٞمامن  واًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ قم

 احلٙمؿ سمـ ٟم٤مومع.

 واهلل أقمٚمؿ. وٓ أقمرف قمـ وضمقد طمدي٨م قمٌد اًمٙمريؿ ؿمٞمئ٤ًم،

                                                 

 (.168ـ  163( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.176ـ  171( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.317( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 3)

 (.2/453( اعمجٛمع اعم١مؾمس )4)

د اًمٙمريؿ.380( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 5)  (، وأورده٤م أيْم٤مً سم٢مؾمٜم٤مد آظمر قمـ قٌم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 مـ حديث ظع بـ ظبد افعزيز، ظـ أيب ظبقد: ـ  21

ـ اًمٌٖمقي ) ـ اعمرزسم٤من أسمق احلً ـ قمٌد اًمٕمزيز هق اسم هـ(، وأسمق قمٌٞمد هق 286وقمكم سم

 اإلُم٤مم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالَّم.

واًمٙمت٤مب اعمروي هق همري٥م احلدي٨م ِّٕب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم، وهق ُمـ رواي٦م 

٤م اعمّمٜمػ ذم همري٥م احلدي٨مأِّب احلًـ اًمٌٖمقي، واًمٜمّمقص اًمتل ذيمره
(1)

، ويمت٤مب 

 همري٥م احلدي٨م ُمٓمٌقع ُمتداول.

 مـ حديث َطريػ احلري: ـ  22

ـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز أسمق احلًـ احلػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري ) هـ(، 517وهق فمريػ سم

ٚمٗمل، روى قمٜمف ذم ُمقوع واطمد ًي وهق ُمـ ؿمٞمقخ اًم
(2)

. 

ـ طمجر، وم٘م٤مل:  ٌد اًمٕمزيز طمدي٨م فمريػ سمـ حمٛمد سمـ قم ))وطمديثف ذيمره احل٤مومظ اسم

ٚمٗمل، قمـ فمريػ((احلػمي  ًي ، صمؿ أورده سمًٜمده إمم اًم
(3)

. 

 حديث ابـ افـَّرد: ـ  23

ـ طمًٜمقن أسمق احلًلم اًمٌٖمدادي ) ـ أمحد سم ـ حمٛمد سم ـ أمحد سم  هـ(.456وهق حمٛمد سم

((طمدي٨م واطمد قمـ اسمـ اًمٜمرد  ))ذيمر ًمف اعمّمٜمػ طمديث٤ًم واطمد، وم٘م٤مل: 
(4)

. 

ـ اًمٜمرد ًمف ُمِمٞمخ٦م، ذيمره٤م اًمذهٌل وا ـ طمجرواسم سم
(5)

، وهق يروي هذا اًمٜمص قمـ 

 قمٌٞمد اهلل سمـ طم٤ٌمسم٦م، قمـ اًمٌٖمقي، قمـ قمكم سمـ اجلٕمد، وهق ذم اجلٕمدي٤مت ًمٚمٌٖمقي.

                                                 

 (.179ـ  177( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.187ـ  185( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.1/473( اعمجٛمع اعم١مؾمس )3)

 (.188( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)

ػم )5)  (.197(، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 18/84( اًًم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 :حديث ابـ ِحقد  ـ 24

ٚمٗملوهق أسمق احلًـ قمكم سمـ سمٙمر سمـ طِمٞمد اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ؿمٞمخ ًمٚم  .ًي

ث إَّٓ سم٤مًمٞمًػم، ويم٤من ًمف سمٕمض ُمًٜمد اًمٌٍميلم ُمـ ُمًٜمد أمحد قمـ اسمـ  مل ُيدي

 .ذه٥ماعم

٤م واطمدًا، وم٘م٤مل:  ٚمٗمل ٟمّمًّ ًي ـ طمٞمد طمطمدي٨م وا ))وذيمر ًمف اًم ـ اسم ((د قم
(1)

ٜمف ، وروى قم

ام ُمٜمف ٟمّملم آظمريـ ُمـ ُمًٜمد أمحد وٟمصَّ  أهنَّ
(2)

. 

 :مـ حديث ابـ صاهغ  ـ 25

ـ أمحد سمـ قمثامن أسمق طمٗمص اسمـ ؿم٤مهلم )  هـ(، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ.385وهق قمٛمر سم

ٚمٗمل ذم ُمقوٕملم ًي ذيمره اًم
 (3)

ـ ؿم٤مهلم قمدة ُم ّمٜمٗم٤مت، يم٤مٕومراد ويقضمد ُمٜمف ، وٓسم

ُم٤مزم، وطمديثف قمـ ؿمٞمقظمف، وهمػمه٤م.  اجلزء اخل٤مُمس، واًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، واًمٗمقائد، وٕا

وإطم٤مدي٨م اعمذيمقرة مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ذم رء ُمـ يمتٌف اعمٓمٌققم٦م وٓ اعمخٓمقـم٦م، إَّٓ 

 ( ومٝمق ذم إومراد.322اًمٜمص )

ـ رواي٦م أِّب احلًلم ا ـ اعمٝمتدي سم٤مهلل، ويقضمد ذم واًمٜمّمقص ذم اعمقوع اًمث٤مين هل ُم سم

ـ رواي٦م اسمـ اعمٝمتدي سم٤مهلل، وٛمـ جمٛمقع  ـ ؿم٤مهلم، وهق ُم اًمٔم٤مهري٦م ضمزء ومٞمف طمدي٨م اسم

(71)
(4)

وـُمٌع أيْم٤ًم ضمزء ُمـ طمدي٨م أِّب طمٗمص اسمـ ؿم٤مهلم، 
(5)

شمٚمؽ  اموًمٞمس ومٞمٝم، 

 اًمٜمّمقص.

                                                 

 (.189( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.791ـ  790( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.325ـ  322(، )191ـ  190( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.362ي٦م )ص ( اٟمٔمر: ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمر4)

ٚمػ قم٤مم ) (5) ٦م أوقاء اًًم ـ 6668ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ: هِم٤مم سـم حمٛمد، قمـ ُمٙمٌت هـ(، وهق ُمٓمٌقع أيْم٤مً وٛم

در. سٓـم ؿم٤مهلم سمتح٘مٞمؼ سمدر اًٌم  وٛمـ جمٛمقع 
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ؿرؿـدي ابـمـ حديث   ـ 26  :افسَّ

هـ(، وهق ُمـ 516)وهق أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ قمٛمر اسمـ اًمًٛمرىمٜمدي 

ٚمٗمل. ًي  ؿمٞمقخ اًم

وطمديثف ذيمره اعمّمٜمػ ذم ُمقوٕملم
(1)

. 

ج أطم٤مدي٨م، وذيمر ًمف اًمذهٌل ُمٕمجاًم  واسمـ اًمًٛمرىمٜمدي يمت٥م سمخٓمف اًمٙمثػم، وظمرَّ

ًمِمٞمقظمف
(2)

 ، وؾمٞم٠ميت ذيمره أيْم٤ًم سم٤مؾمؿ ومقائد اسمـ اًمًٛمرىمٜمدي.

 :حديث ظـ أيب يارس ابـ ـادش ـ  27

هـ(، ؿمٞمخ 496ق ي٤مه اًمُٕمٙمؼمي )حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد اسمـ يم٤مدش أسموهق 

ٚمٗمل. ًي  ًمٚم

((طمدي٨م واطمد قمـ أِّب ي٤مه سمـ يم٤مدش  ))ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وىم٤مل: 
(3)

، 

 وأظمرج طمديث٤ًم قمٜمف، قمـ اجلقهري، قمـ اًم٘مٓمٞمٕمل.

ويم٤من اسمـ يم٤مدش ممكم وُمٗمٞمد سمٖمداد، ومل أىمػ ًمف قمغم ُمّمٜمَّػ، ومٚمٕمؾ احلدي٨م ُمـ 

 ومقائد اًم٘مٓمٞمٕمل.

 :مـ ؾقائد ابـ افسؿرؿـدي  ـ 28

ٚمٗمل ذم ُمقاوع قمدةو ًي م ذيمر طمديثف ىمري٤ًٌم، واًمٗمقائد ذيمره٤م اًم شم٘مدَّ
(4)

قمغم ، ومل أىمػ 

، وىمد شمٙمقن هذه اًمٗمقائد مم٤م ؿم٤مومٝمف هب٤م ؿمٞمخف اسمـ ُمـ ٟم٥ًم ًمف يمت٤مسم٤ًم ذم اًمٗمقائد

 اًمًٛمرىمٜمدي، ومل يٙمـ ًمف ُمّمٜمَّٗم٤ًم ُمًت٘مالًّ، واهلل أقمٚمؿ.

 :مـ حديث ابـ ادُْسؾَِؿة  ـ 29

                                                 

 (.526ـ  516(، )204ـ  200( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

ػم )2)  (.19/465( اًًم

 (.216( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.540ـ  532) (،230ـ  229(، )219ـ  217( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)
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ل )وهق أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ أمحد سم  هـ(.465ـ حمٛمد سمـ قمٛمر اسمـ اعمًُٚمٛم٦م اعمٕمدي

ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وروى طمديثف ُمـ ـمريؼ ؿمٞمخف ؾمٕمد اهلل اًمٌزاز، قمـ اسمـ 

اعمًُٚمٛم٦م سم٤مٟمت٘م٤مء أِّب سمٙمر اخلٓمٞم٥م
(1)

. 

ـ اعمًٚمٛم٦م ذيمره احل٤مومظ، وم٘م٤مل:  ضمزء ومٞمف مخ٦ًم جم٤مًمس ُمـ طمدي٨م أِّب  ))وطمدي٨م اسم

((ًمث٤مًم٨م ُمـ طمدي٨م أِّب ضمٕمٗمر اسمـ اعمًٚمٛم٦م اجلزء ا ))، وىم٤مل: ((ضمٕمٗمر اسمـ اعمًٚمٛم٦م 
(2)

. 

ىمٚم٧م: وذم اًمٔم٤مهري٦م جمٚمس ُمـ أُم٤مًمٞمف
(3)

. 

واًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م قمٜمف اعمّمٜمػ يروهي٤م اسمـ اعمًٚمٛم٦م قمـ أِّب اًمٗمْمؾ اًمزهري، 

ـ اًمٗمري٤مِّب، وهل يمٚمٝم٤م ذم يمت٤مب صٗم٦م اعمٜم٤مومؼ ًمٚمٗمري٤مِّب، وهق ُمـ رواي٦م اسمـ اعمًٚمٛم٦م،  قم

وهق ُمٓمٌقع
(4)

. 

ا  ـ 31  :ج وؾقائدهمـ حديث افرسَّ

هـ(، وهق أضمؾُّ ؿمٞمخ 500وهق ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ احلًُلم أسمق حمٛمد اًم٘م٤مرئ )

ٚمٗمل. ًي  ًمٚم

، وذيمر أؿمٕم٤مره ذم ُمقاوع ُمـ يمت٤مسمف، ومت٤مرة يٕمؼم يمثػمةوومقائد  ؾمٛمع ُمٜمف أطم٤مدي٨م

ـ رواي٦م اًمناج  ))قمٜمٝم٤م سم٘مقًمف:  ((ُم
(5)

((ُمـ ومقائد اًمناج  )): ف، وشم٤مرة سم٘مقًم
(6)

 ، وسم٘مقًمف: 

((ًمناج ُمـ ؿمٕمر ا ))
(7)

ٝم٤م اؾمتٗم٤مده٤م ُمٜمف ُمِم٤مومٝم٦م.  ، وهذه يمٚمُّ

                                                 

 (.223ـ  220( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.359( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 2)

 (.159( اعمٜمتخ٥م ُمـ خمٓمقـم٤مت احلدي٨م )ص 3)

در4)  هـ(.1405، سمدار اخلٚمٗم٤مء ًمٚمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ، قم٤مم )( ـمٌع سمتح٘مٞمؼ: سمدر اًٌم

 (.224( اٟمٔمر اًمٜمص: )5)

 (.993ـ  988(، )807ـ  803) (،714ـ  711(، )330ـ  328(، )227ـ  225( اٟمٔمر اًمٜمص: )6)

 (.228( اٟمٔمر اًمٜمص: )7)
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 افدراشة شؿ
ضمٝم٤م ًمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم مخ٦ًم أضمزاء، شمقضمد ذم اًمٔم٤مهري٦م  وًمٚمناج ومقائد ظمرَّ

إَّٓ اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمٜمٝم٤م
(1)

. 

ٚمٗمل أضمزاء ُمـ طمديثف، وذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمّمقرة قمـ اجلزء  ًي واٟمتخ٥م اًم

 (، وومٞمف ٟم٘مص ذم آظمره.1494إول سمرىمؿ )

 :حديث أيب احلسـ بـ أيقب افػؼقفمـ  ـ  31

وهق حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيقب أسمق احلًـ إصٌٝم٤مين، وهق ُمـ ؿمٞمقخ 

ٚمٗمل، اومتتح سمف اجلزء اًمث٤مًم٨م، ومل يذيمر ًمف قمٜمقاٟم٤ًم، وذيمر قمٜمف ٟمّملم ومل يقرده ذم اًمث٤مين  ًي اًم

 .((ومقائد وىمد ىمرأت قمٚمٞمف قمـ أِّب ٟمٍم اًمٙم٤ًمئل  ))ُمٜمٝمام ايمتٗم٤مء سم٤مٕول، وىم٤مل ذم آظمره: 

 ومٞمُحتٛمؾ أن شمٙمقن اًمٗمقائد ًمف قمـ ؿمٞمخف أِّب ٟمٍم.

ٚمٗملوهذا اًمِمٞمخ ُمـ اًمذيـ مل أىمػ هلؿ قمغم شمرمج٦م، وهق وم٘مٞمف يمام وصٗمف اًم  .ًي

 :مـ حديث أيب احلسـ بـ اخلؾ ـ  32

ٚمٗملهـ(، ؿمٞمخ ًمٚم496وهق قمكم سمـ أِّب قمٛمر أمحد سمـ قمٛمر سمـ اخلؾ اًمٌزاز )  .ًي

طمديثف ذم ُمقوع واطمد ذيمر
(2)

. 

ف قمغم ضمزء طمديثل، واًمٜمّمقص اًمتل يروهي٤م سمٕمْمٝم٤م قمـ أِّب قمٌد اهلل اسمـ ومل أىمػ ًم

 اعمح٤مُمكم، وإظمرى قمـ أِّب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ سمنمان.

 :مـ حديث أيب ظع افصقاف، ظـ إدريس ـ  33

 هـ(، وإدريس هق اسمـ 359وأسمق قمكم اًمّمقاف هق حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًـ )

                                                 

 (.520، 516، 165، 140( اٟمٔمر: ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 1)

 (.236ـ  233( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)
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 افدراشة شؿ
 هـ(.292قمٌد اًمٙمريؿ احلداد )

طمدطمديثف ذم ُمقوع وا ورد ذيمُر 
(1)

. 

ـ طمجر طمديثف، وم٘م٤مل:  ((ضمزء ُمـ طمدي٨م أِّب قمكم اًمّمقاف  ))وذيمر اسم
(2)

، وأورده 

ـ حمٛمد، قمـ أِّب قمكم اًمّمقاف، وهذا  ـ أِّب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًم٤ٌمىمل سم ٚمٗمل، قم ًي سم٢مؾمٜم٤مده إمم اًم

(106اجلزء ُمقضمقد ذم اًمٔم٤مهري٦م جمٛمقع )
(3)

، وشمقضمد ُمـ اًمٙمت٤مب ُمّمقرة سمٛمٙمت٦ٌم 

وًمٞمس ومٞمٝم٤م أطم٤مديثف قمـ إدريس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ  (،488اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمرىمؿ: )

 احلداد.

ـ طمدي٨م أِّب قمكم اًمّمقاف، وهق سمٖمػم اإلؾمٜم٤مد  وذيمر احل٤مومظ أيْم٤ًم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ُم

م اعمت٘مدي
(4)

. 

 :مـ حديث أيب افؼاشؿ افالفؽائل ـ  34

(، 418وهق احل٤مومظ اعمِمٝمقر أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمؼمي )

 ت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م.ص٤مطم٥م يمت٤مب أصقل اقم

وطمديثف ذيمره اعمّمٜمػ ذم ُمقوع واطمد
(5)

. 

واًمالًمٙم٤مئل يمت٥م احلدي٨م اًمٙمثػم، واٟمتخ٥م ومقائد قمغم ؿمٞمقظمف، ووىمٗم٧م قمغم سمٕمض 

ـ أُم٤مًمٞمف وطمديثف، وًمٞمس ومٞمٝم٤م اًمٜمّملم اًمذيـ ذيمرِه٤م اعمّمٜمػ، ومٚمٕمٚمف ذم أضمزاء  أضمزاء ُم

 أظمرى، واهلل أقمٚمؿ.

                                                 

 (.241ـ  237( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.312( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 2)

 (.566( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 3)

 (.312ص ( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )4)

 (.243ـ  242( اٟمٔمر اًمٜمص: )5)
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ل  ـ 35  :مـ حديث أيب مسؾؿ افؽجِّ

 قمٌد اهلل سمـ  ُمًٚمؿ اًمٙمٌم واًمٙمجل.وهق إسمراهٞمؿ سمـ 

 ذيمر اعمّمٜمػ طمديثف ُمـ ـمرق.

ـ أِّب قمٌد اهلل اًم٘مّم٤مب، قمـ اسمـ ُم٤مد، قمـ  ـ اًمقيمٞمؾ، قم ـ أِّب اًمؼميم٤مت اسم ومرواه قم

 اًمٙمجل.

 وقمـ أِّب اًمؼميم٤مت، قمـ أِّب سمٙمر إٟم٤ٌمري، قمـ اسمـ ُم٤مد.

 وقمـ أِّب ُمٜمّمقر اسمـ اًمٜم٘مقر، قمـ أِّب إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل، قمـ اسمـ ُم٤مد.

ُمـ طمدي٨م أِّب ُمًٚمؿ  ))ٓمرق اًمثالصم٦م ذيمره٤م ذم ُمقوع واطمد، وم٘م٤مل: وهذه اًم

((اًمٙمجل، ُمًٛمقع ُمـ اسمـ اًمقيمٞمؾ واسمـ اًمٜم٘مقر جمتٛمٕملم وُمٗمؽمىملم 
(1)

. 

وأورد ـمري٘م٤ًم راسمٕم٤ًم قمـ أِّب احلًـ اًمروم٤مء، قمـ اًمؼمُمٙمل، قمـ اسمـ ُم٤مد
(2)

. 

ٟمّم٤مري، وهق ُمٓمٌقع وًمٚمٙمجل ضمزء ومٞمف طمدي٨م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ا
(3)

قص واًمٜمّم ،

ٚمٗمل سم٤مإلؾمٜم٤مد اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ُمقضمقدة ذم هذا اجلزء، وهل يمٚمُّٝم٤م قمـ  ًي اًمتل أورده٤م اًم

 حمٛمد سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري.

 أُم٤م اإلؾمٜم٤مد إول ومٝمق ذم ومقائد اسمـ ُم٤مد، وهق ُمٓمٌقع أيْم٤مً آظمر طمدي٨م إٟمّم٤مري.

 وإظمػم حلديثلم يروهيام اًمٙمجل، قمـ ُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٗمراهٞمدي.

دمـ حديث أ ـ  36  :يب ضاهر مسدَّ

ٚمٗمل. ًي د سمـ حمٛمد سمـ قَمٚمٙم٤من أسمق ـم٤مهر اجلَٜمْزي ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ؿمٞمخ ًمٚم  وهق ُمًدَّ

                                                 

 (.248ـ  244( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.313ـ  312( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

ٚمػ سم٤مًمري٤مض قم٤مم ) (3) ٦م أوقاء اًًم ٕمدين، قمـ ُمٙمٌت ٕمد اًًم  هـ(.6668ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ: ًُم
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ذيمره ذم ُمقوٕملم

(1)
، ومل أىمػ قمغم َُمـ ذيمر ًمف ضمزءًا طمديثٞم٤ًّم، واًمٜمّمقص اًمتل 

 يروهي٤م سمٕمْمٝم٤م ذم ضمزء إًمػ ديٜم٤مر ًمٚم٘مٓمٞمٕمل، وضمزء اسمـ اًمٖمٓمريػ.

ف مجع ضمزءًا حلد يثف؛ ٓظمتالف ُمقارده ذم اًمٜمّمقص اًمتل يروهي٤م، واًمذي ئمٝمر أٟمَّ

ٚمٗمل ذم داره. ًي  وىمرأه قمٚمٞمف اًم

 :ؿلَر مـ حديث أيب افؼاشؿ اخلِ  ـ  37

 هـ(.374وهق إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ ضمٕمٗمر اعم٘مرئ )

ذيمر طمديثف ذم ُمقوع واطمد
(2)

، وأورد قمٜمف صمالصم٦م ٟمّمقص، يروهي٤م اخلرىمل قمـ 

٧م قمغم أطمدِه٤م ذم اًمّمٞم٤مم ًمٚمٗمري٤مِّب، ضمٕمٗمر اًمٗمري٤مِّب، ٟمّم٤من ُمٜمٝم٤م ذم ُمقوقع اًمّمٞم٤مم، وىمٗم

 وأظمر مل أىمػ قمٚمٞمف؛ ًمٚمٜم٘مص ذم اًمٙمت٤مب.

 وصم٤مًم٨م اًمٜمّمقص ذم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕم٤ٌمدة، وهق ذم ومقائد اًمٗمري٤مِّب.

ويمت٤مب اًمّمٞم٤مم ًمٚمٗمري٤مِّب يرويف قمٜمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلرىمل، وقمٜمف اجلقهري
(3)

، وهذا 

ٚمٗملؾمٜمد اًم ٓمٌقع، وذم آظمره يمت٤مب ، يٚمت٘مل ذم اجلقهري ُمع ؾمٜمد اًمٜمًخ٦م، وهق ُمًي

اًمٗمقائد أيْم٤مً 
(4)

. 

ٓ ُيٛمثيؾ إَّٓ اجلزء اًمراسمع واخل٤مُمس ُمـ اًمٙمت٤مب، يمام ضم٤مء ُمٌٞمَّٜم٤م ذم ٟمًخ٦م  واعمٓمٌقع 

اًمٔم٤مهري٦م
(5)

 ، وم٠موهؿ أنَّ اًمٙمت٤مب يم٤مُمؾ، وًمٞمس يمذًمؽ.ف، ومل ينم إمم ذًمؽ حم٘م٘م

                                                 

 (.347ـ  344(، )254ـ  249( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.261ـ  259( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.67ٝمرس )ص ( اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اعمٗم3)

٤مي اهلٜمد ط4) ٚمٗمٞم٦م سمقُم د اًمقيمٞمؾ اًمٜمدوي، اًمٜم٤مذ دار اًًم  هـ(. 1412) 1( ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ قٌم

ر أول اًمقرىم٦م ذم )ص 423( واٟمٔمر أيْم٤مً: ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 5) ( 20(، واعمح٘مؼ صقَّ

 ُمـ يمت٤مسمف، وومٞمف اًمراسمع واخل٤مُمس.
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
(2822وذيمر وم١ماد ؾمزيملم ٟمًخ٦م أظمرى ذم ُمٙمت٦ٌم ؿمٝمٞمد قمكم سمرىمؿ: )

(1)
. 

 :ديث ابـ حققيفمـ ح  ـ 38

 هـ(.382وهق حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس أسمق قمٛمر اخلزاز )

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمر طمديثف اًم
(2)

ـ ؿمٞمختف أم اًمٗمْمؾ اخلؼمي٦م، قمـ  ، أورده قم

 أِّب حمٛمد اجلقهري، قمـ أِّب قمٛمر سمـ طمٞمقيف.

ـ طمجر وم٘م٤مل:  ـ طمٞمقيف ضمزء طمديثل، ذيمره اسم ضمزء ُمـ طمدي٨م أِّب قمٛمر سمـ  ))وٓسم

((طمٞمقيف 
(3)

((ضمزء اسمـ طمٞمقيف  ))يْم٤ًم: ، وىم٤مل أ
(4)

 . 

 ويقضمد ذم اًمٔم٤مهري٦م سمٕمض إضمزاء ُمـ طمدي٨م اسمـ طمٞمقيف:

ـ اجلزء اًمث٤مًم٨م واخل٤مُمس واًم٤ًمدس، ختري٩م اًمدارىمٓمٜمل، ُمـ رواي٦م اجلقهري قمٜمف، 

(62جمٛمقع )
(5)

. 

(93وًمٚمجزء اًمث٤مًم٨م أيْم٤مً َ ٟمًخ٦م أظمرى ذم اًمٔم٤مهري٦م، جمٛمقع )
(6)

. 

ًي   ٚمٗمل ذم اجلقهري.وشمٚمت٘مل هذه إضمزاء ُمع ؾمٜمد اًم

(85وطمديثف أيْم٤ًم سمرواي٦م أِّب إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل، ويقضمد ذم اًمٔم٤مهري٦م جمٛمقع )
(7)

. 

 :مـ حديث افبغقي  ـ 39

                                                 

 (.1/1/325( شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمرِّب )1)

 (.264ـ  262اًمٜمص: ) ( اٟمٔمر2)

 (.2/218( اعمجٛمع اعم١مؾمس )3)

 (.274( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 4)

 (.312( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 5)

 (.486( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 6)

٤مسمؼ )ص 7)  (.436( اعمّمدر اًًم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 هـ(.317وهق قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقي )

ذيمره ذم ُمقوع واطمد
(1)

حمٛمد  ًمٌٖمقي ضمزء ُمـ طمديثف يرويف قمٜمفِّب اًم٘م٤مؾمؿ ا، وٕ

ـ اعمخٚمي سمـ ا ٚمٗمل، وذم اًمٔم٤مهري٦م ٟمًخ٦م ُمٜمف  ذم قمٌد اًمرمح ًي ص، وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اًم

(118جمٛمقع )
(2)

م ذيمر طمدي٨م اعمخٚمص قمـ اًمٌٖمقي.  ، وشم٘مدَّ

 :مـ حديث افباؽـدي  ـ 41

 هـ(.312وهق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن أسمق سمٙمر اًم٤ٌمهمٜمدي )

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمره اًم
(3)

، وطمدي٨م اًم٤ٌمهمٜمدي ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر 

ـ ومروخ ... وومٞمف رء ُمـ طمدي٨م اًم٤ٌمهمٜمدي اجل ))وم٘م٤مل:  ٤من سم ـ طمدي٨م ؿمٌٞم زء اًم٤ًمسمع ُم

((قمـ همػم ؿمٞم٤ٌمن 
(4)

. 

اجلزء اًمراسمع ُمـ طمدي٨م ؿمٞم٤ٌمن ... وذم اجلزء رء ُمـ طمدي٨م  ))وىم٤مل أيْم٤ًم: 

((اًم٤ٌمهمٜمدي قمـ همػم ؿمٞم٤ٌمن 
(5)

. 

(115وذم اًمٔم٤مهري٦م اجلزء اًم٤ًمدس ُمـ طمدي٨م ؿمٞم٤ٌمن ًمٚم٤ٌمهمٜمدي جمٛمقع )
(6)

. 

 :بـ ظؿر احلريب مـ حديث ظع  ـ 41

ـ إؾمح٤مق أسمق احلًـ  ـ إسمراهٞمؿ سم ـ ؿم٤مذان سم ـ سم ـ احلً ـ حمٛمد سم ـ قمٛمر سم وهق قمكم سم

ري وسم٤مًمّمػمذم وسم٤مًمٙمٞم٤َّمل، وسم٤محلرِّب ) ٙمَّ ًُّ  هـ(.386احلٛمػمي، ُيٕمرف سم٤مًم

ذيمر طمديثف ذم ُمقوع واطمد
(7)

. 

أو  وًمٕمكم سمـ قمٛمر احلرِّب قمدة أضمزاء طمديثٞم٦م، شمًٛمك سمحدي٨م احلرِّب أو أُم٤مًمٞمف

                                                 

 (.266ـ  265( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.631( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 2)

 (.268ـ  267اٟمٔمر اًمٜمص: ) (3)

 (.2/201( اعمجٛمع اعم١مؾمس )4)

 (.308، 307( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 5)

 (.618( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 6)

 (.270ـ  269( اٟمٔمر اًمٜمص: )7)
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 سؿ افدراشةؿ

(55، 118، 105، 18، ويقضمد ذم اًمٔم٤مهري٦م قمدة ٟمًخ ذم اعمج٤مُمٞمع )٤متاحلرسمٞم افدراشة شؿ
(1)

 ،

ٚمٗملواًمٜمص اًمث٤مين اًمذي أورده ُمـ ـمري٘مف اًم د ذم ضمزء ُمـ أُم٤مًمٞمف )اعمجٛمقع ُمقضمق ًي

، واحلرسمٞم٤مت مخ٦ًم أضمزاء شمًٛمك اًمٗمقائد اعمٜمت٘م٤مة اًمٖمرائ٥م احل٤ًمن، واجلزء إول (55

ـ ؿمٞمقظمف، سمرواي٦م ـ ُمٕملم قم اًمّمقذم قمٜمف، واجلزء اًمث٤مين: أطم٤مدي٨م أِّب  ُمٜمٝم٤م: ٟمًخ٦م ُيٞمك سم

ـ اًمّمػمذم اًمًٙمري احلرِّب قمـ ُمِم٤مُيف، سمرواي٦م  ـ احلً ـ حمٛمد سم ـ قمٛمر سم ـ قمكم سم احلً

أِّب احلًلم سمـ اًمٜم٘مقر قمٜمف، ويمذا اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمراسمع واخل٤مُمس
(2)

. 

 مـ حديث أيب حػص افزيات  ـ 42

 هـ(.357وهق أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمزي٤مت )

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمدويم٤من اًمزي ًي ٤مت ُمّمٜميٗم٤ًم، وذيمر طمديثف اًم
(3)

، وأورد قمٜمف قمدة 

 ٟمّمقص.

(56ويقضمد ُمـ طمدي٨م اًمزي٤مت اجلزء اًمث٤مين ُمٜمف، وهق ذم اًمٔم٤مهري٦م جمٛمقع )
(4)

 ،

ٚمٗملواحلدي٨م إول اًمذي أورده قمٜمف اًم ٤م سم٘مٞم٦م إطم٤مدي٨م  ًي ُمقضمقد ذم هذا اجلزء، وأُمَّ

إظمرى، واسمـ طمجر ذيمر وم٘مط اجلزء اًمث٤مين ومٞمف، ومٚمٕمٚمٝم٤م ذم إضمزاء  ٤مومٚمؿ أىمػ قمٚمٞمٝم

ُمٜمف
(5)

. 

(94وذم اًمٔم٤مهري٦م أيْم٤ًم ضمزء ومٞمف طمدي٨م أِّب طمٗمص اًمزي٤مت جمٛمقع )
(6)

. 

 مـ حديث افؼايض أيب يعذ افػراء  ـ 43

 هـ(.458وهق حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد أسمق يٕمغم احلٜمٌكم )

                                                 

 (.631، 559، 277، 88( اٟمٔمر: ومٝمرس اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 1)

خ٦م ُيٞمك سـم ُمٕملم )ص ( اٟمٔمر 2) ٜم٤مين ًمٜمٞمؾ درضم٦م (، وىمد طم٘م212ُم٘مدُم٦م ًٟم د اهلل اًم ٘مٝم٤م قمّم٤مم سـم قٌم

ًتػم ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ؾمٜم٦م )  هـ(.1415اعم٤مضم

 (278ـ  271( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.284، 283( اٟمٔمر: ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 4)

 (.2/208(، )366، 1/298( اعمجٛمع اعم١مؾمس )5)

 (.502( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 6)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ٚمٗملذيمره اًم ٞمقخذم ُمقوٕملم، ذم اعمقوع إول أورد طمديثف قمـ خمتٚمػ اًمِم ًي

(1)
 ،

ـ أُم٤مزم أِّب يٕمغم  هت٤م صمامٟمٞم٦م ٟمّمقص واردة ذم ضمزء ومٞمف ؾمت٦م جم٤مًمس ُم وشمٚمؽ اًمٜمّمقص وقمدَّ

اًمٗمراء، وهق ُمٓمٌقع
(2)

. 

ـ قمٛمر احلرِّب، قمـ ؿمٞمقظمف ـ ؿمٞمخف قمكم سم ٤م ٟمّمقص اعمقوع اًمث٤مين، ومٝمل قم وأُمَّ
(3)

 ،

وِّٕب يٕمغم يمت٤مب اًمٗمقائد اًمّمح٤مح اًمٕمقازم وإومراد واحلٙم٤مي٤مت، يقضمد اجلزء اخل٤مُمس 

(116ُمٜمٝم٤م ذم اًمٔم٤مهري٦م جمٛمقع )
(4)

 ، ومٚمٕمؾ شمٚمؽ اًمٜمّمقص ُمـ هذا اجلزء.

 :مـ حديث أيب بؽر بـ بؼان  ـ 44

ـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد اسمـ سمنمان اًمًٙمري، وًمد أِّب اًم٘م٤مؾمؿ ص٤مطم٥م  وهق حمٛمد سم

 هـ(.448إُم٤مزم )

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمر طمديثف اًم
(5)

 ، ومل أىمػ قمغم ُمـ ذيمر ًمف ضمزءًا طمديثٞم٤ًّم.

 :حمؿد بـ يقشػ حديث أيب  ـ 45

ٚمٗمل. ًي  واسمـ يقؾمػ هق احلًـ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ، ؿمٞمخ ًمٚم

((طمدي٨م واطمد قمـ أِّب حمٛمد سمـ يقؾمػ  ))ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وم٘م٤مل: 
(6)

، صمؿ 

م ذيمر اخلالل وُم٤م ًمف  ـ أِّب حمٛمد اخلالل، وشم٘مدَّ ـ يقؾمػ قم ٤م واطمدًا يرويف اسم أورد قمٜمف ٟمّمًّ

ـ  ـ ُمّمٜمٗم٤مت وأضمزاء، ويمثػم ُم ـ يقؾمػ، ُم ـ ؿمٞمخف اسم ٚمٗمل قم ًي شمٚمؽ اعمّمٜمٗم٤مت يروهي٤م اًم

ف ىمرأ قمٚمٞمف ضمزءًا وخاًم ُمـ ُمّمٜمٗم٤مت اخلالل.  سمؾ ذيمر أٟمَّ

                                                 

 (.286ـ  279ص: )( اٟمٔمر اًمٜم1)

ِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، ط( ـمٌُع سمتح٘مٞم2)  هـ(.1425قم٤مم ) 1ؼ: حمٛمد سـم ٟم٤مس اًمٕمجٛمل، دار اًٌم

 (.581ـ  574( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.622( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 4)

 (.288ـ  287( اٟمٔمر اًمٜمص: )5)

 (.289( اٟمٔمر اًمٜمص: )6)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 :حديث ظـ أيب حمؿد أَبـُقِد   ـ 46

وأسمق حمٛمد هق قمٌد اهلل سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل اسمـ أسَمٜمقد أسمق حمٛمد اًمقيمٞمؾ 

ٚمٗمل.505) ًي  هـ(، ؿمٞمخ ًمٚم

((واطمد قمـ أِّب حمٛمد أسمٜمقد طمدي٨م  ))ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وم٘م٤مل: 
(1)

، صمؿ 

 أورد قمٜمف طمديث٤ًم يرويف اسمـ أسمٜمقد، قمـ ؿمٞمخف أِّب حمٛمد اجلقهري.

ف يمتٌف قمٜمف سم٤مٟمتخ٤مب أِّب قمكم اًمؼمداين ٚمٗمل أٟمَّ ًي وذيمر اًم
(2)

. 

ـ طمجر، وم٘م٤مل:  طمدي٨م أِّب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمكم أسمٜمقد،  ))وهذا اجلزء ذيمره اسم

ٚمٗمل((اٟمت٘م٤مء أِّب قمكم اًمؼمداين  ًي ٜمده إمم اًم ، صمؿ أورده سم
(3)

ه أيْم٤ًم:  ضمزء أسمٜمقد  ))، وؾمامَّ

((اًمّمٖمػم 
(4)

. 

 :مـ حديث ابـ حـبؾ  ـ 47

 هـ(.241وهق اإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ )

ذيمره ذم قمدة ُمقاوع
(5)

ُمـ  ))قمٌد اهلل قمٜمف، وم٘م٤مل:  ف، وذم سمٕمْمٝم٤م ذيمره سمرواي٦م اسمٜم

((طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، قمـ أسمٞمف 
(6)

. 

ـ طمٜمٌؾ وزي٤مدات اسمٜمف قمٚمٞمف ـ ُمًٜمد أمحد سم واًمٜمّمقص اًمقاردة ُم
(7)

، وهق ُمٓمٌقع، 

 وأطمًـ ـمٌٕم٦م ًمف هل ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.

                                                 

 (.297( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

ح٨م اًمرا2)  (.56سمع ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، ؿمٞمقخ اعمّمٜمػ رىمؿ )( اٟمٔمر: اعٌم

 (.410، 2/409( اعمجٛمع اعم١مؾمس )3)

 (.222( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 4)

 (.416ـ  414(، )413ـ  411(، )410ـ  409(، )343ـ  341(، )306ـ  305( اٟمٔمر اًمٜمص: )5)

 (.790( اٟمٔمر اًمٜمص: )6)

 (.411( ُمثؾ اًمٜمص: )7)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 :حديث ابـ ادفتدي  ـ 48

ٚمٗمل. ًي  وهق أسمق اًمٖمٜم٤مئؿ قمٌد اًمقدود سمـ أمحد سمـ احلًـ اسمـ اعمٝمتدي سم٤مهلل، ؿمٞمخ ًمٚم

((ي طمدي٨م واطمد قمـ اسمـ اعمٝمتد ))ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وم٘م٤مل: 
(1)

، ومل أىمػ ًمف 

ٚمٗمل قمٜمف يرويف قمـ ؿمٞمخف قمـ أِّب  ًي قمغم شمّمٜمٞمػ ًمف ذم احلدي٨م، واًمٜمص اًمذي أورده اًم

م ذيمره٤م ىمري٤ًٌم.  يٕمغم اسمـ اًمٗمراء، وهق ذم أُم٤مزم اسمـ اًمٗمراء، وىمد شم٘مدَّ

 :حديث افؼيػ أيب افؽرم  ـ 49

ٚمٗمل. ًي  وهق قمكم سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ُمقؾمك اهل٤مؿمٛمل، ؿمٞمخ ًمٚم

ذيمره ذم ُمقوع واطمد
(2)

 ، ومل أىمػ قمغم ُمـ ذيمر ًمف شمّمٜمٞمٗم٤ًم.

 :ؾقائد ظـ أيب بؽر افطُريثقثل  ـ 51

وأسمق سمٙمر اًمٓمريثٞمثل هق أمحد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ زيمري٤م اًمّمقذم اعمٕمروف سم٤مسمـ 

ٚمٗمل.497اًمزهراء ) ًي  هـ(، ُمـ ؿمٞمقخ اًم

ذيمر ومقائده ذم ُمقوع واطمد
(3)

ريثٞمثل، وهل قم٤ٌمرة  ، وهذه اًمٗمقائد ؿم٤مومٝمف هب٤م اًمٓمُّ

 أطمدِه٤م يرويف اًمٓمريثٞمثل قمـ أسمٞمف، وأظمر رؤي٤م رآه٤م هق.قمـ أصمريـ، 

 :مـ حديث ابـ ادؼتدر باهلل  ـ 51

 هـ(.404وهق إُمػم أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمٞمًك سمـ اعم٘متدر سم٤مهلل )

ٚمٗمل طمديثف ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمر اًم
(4)

، واًمٜمّمقص يروهي٤م اسمـ اعم٘متدر، قمـ أِّب 

                                                 

 (.307( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.311اًمٜمص: )( اٟمٔمر 2)

 (.315ـ  314( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.321ـ  319( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)
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ـ ُمٜمّمقر اًمٞمِمٙمري، وهق ُم١مديسمُف، ىم ـ ُمٜمّمقر: اًمٕم٤ٌمس أمحد سم ٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م أمحد سم

ـَ قمٞمًك سمـ اعم٘متدر، ومًٛمع ُمٜمف اًمٞمِمُٙمري٤مت  )) ((أدَّب إُمػَم طمًـ سم
(1)

 . 

وؾمٞم٠ميت طمدي٨م أِّب اًمٕم٤ٌمس اًمٞمِمٙمري، ُمـ رواي٦م إُمػم اسمـ اعم٘متدر، اعمٕمروف 

 سم٤مًمٞمِمٙمري٤مت.

 :حديث ابـ افطققري  ـ 52

حلَاَمُمل، اعمٕمروف سم٤مسمـ هق أسمق احلًلم اعم٤ٌمرك سمـ قمٌد اجل٤ٌمر سمـ أمحد اًمّمػمذم ا

ٚمٗمل اًمذيـ أيمثر قمٜمٝمؿ.500اًمٓمٞمقري ) ًي  هـ(، ُمـ ؿمٞمقخ اًم

ُمـ  ))ذم ُمقاوع قمدة ُمـ يمت٤مسمف، ومٗمل سمٕمْمٝم٤م ي٘مقل:  اًمًٚمٗمل طمدي٨م ؿمٞمخف ذيمر

((طمدي٨م اسمـ اًمٓمٞمقري 
(2)

((ُمـ ومقائد اسمـ اًمٓمٞمقري  ))، وذم أظمرى: 
(3)

. 

ٚمٗمل وىمرأه٤م قمغم ؿمٞم ًي خف اسمـ اًمٓمٞمقري، سمؾ وهذه إطم٤مدي٨م واًمٗمقائد ؾمٛمٕمٝم٤م اًم

يم٤من هق اعمٜمتخ٥م ًمٌٕمض ُمًٛمققم٤مشمف قمٜمف، ومل أىمػ قمغم شمّمٜمٞمػ ًمٚمٓمٞمقري ذم احلدي٨م، 

ٚمٗمل اقمتٜمك سمٛمًٛمققم٤مت ؿمٞمخف،  ًي ام يم٤من يروي يمت٤ًٌم وأضمزاء طمديثٞم٦م سم٢مؾمٜم٤مده اًمٕم٤مزم، واًم إٟمَّ

ـ اًمٓمٞمقري. ٝم٤م يمت٤مسمف اًمٓمٞمقري٤مت، ٟم٦ًٌم إمم ؿمٞمخف اسم ج واٟمتخ٥م ًمف أطم٤مدي٨م وآصم٤مراً وٛمَّ  ومخرَّ

٤م اًمٗمقائد اعمذيمقرة ذم اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م ومال وضمقد هل٤م ذم اًمٓمٞمقري٤مت إَّٓ ٟم ّمقص٤ًم وأُمَّ

، وهل ؾمت٦م ٟمّمقصيًػمة
(4)

ٚمٗمل يٙمت٥م سمٕمض شمٚمؽ اًمٗمقائد ذم أصمٜم٤مء جم٤مًمس  ًي ، ويم٤من اًم

ـ أِّب احلًلم ذم ىمد يُمٜم٧ُم  ))حتدي٨م اًمٓمٞمقري، وم٘مد ذيمر قمدة ومقائد قمٜمف صمؿ ىم٤مل:  قَمٚمْ٘م٧ُم قَم

                                                 

 (.8/317شم٤مريخ اإلؾمالم )( 1)

 (.561ـ  559(، )472ـ  466(، )327ـ  326( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

(، 1031ـ  1028(، )987ـ  983(، )710ـ  705(، )610ـ  608(، )509ـ  507( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.1104ـ  1099(، )1075ـ  1070)

 (.789، 788، 787، 786، 785، 560( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)
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((َس أصمٜم٤مء اعمََج٤مًمِ 

(1)
ـ اًمٓمٞمقري قمـ ؿمٞمقظمف  ـ شمٚمؽ اًمٗمقائد إٟمِم٤مدات ؾمٛمٕمٝم٤م اسم ، ويمثػم ُم

 أو همػمهؿ، وآصم٤مر ذم اًمزهد واًمٕمٚمؿ وهمػمه٤م.

 :مـ حديث افروذباري ـ  53

 وهق قمكم سمـ ص٤مًمح سمـ قمكم أسمق احلًـ اًمروذسم٤مري.

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمره اًم
(2)

، وأظمرج أطم٤مديثف قمـ ؿمٞمخف أِّب حمٛمد اًمناج 

  أىمػ ًمف قمغم شمرمج٦م. قمٜمف، واًمروذسم٤مري مل

 :مـ حديث احَلقدم ـ  54

 وهق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ظمٚمػ سمـ أمحد سمـ اًمٗمْمؾ احلقذم اعمٍمي.

ـ ؿمٞمخف أِّب حمٛمد اًمناج، قمـ احلقذم ذيمر ًمف طمديث٤ًم واطمدًا، يرويف قم
(3)

، ومل أىمػ 

 قمغم ُمـ ذيمر طمديثف، ويم٤من ُمٙمثرًا ُمـ اًمرواي٦م يمام ىم٤مل اسمـ ُم٤ميمقٓ.

 :حديث ظـ ابـ حقَّان ـ  55

ٚمٗمل.وهق ُيٞمك سمـ  ًي  حمٛمد سمـ طمٞم٤من اعمقصكم، ؿمٞمخ ًمٚم

ذيمر ًمف طمديث٤ًم واطمدًا، يرويف اسمـ طمٞم٤من قمـ اجلقهري،, قمـ اًم٘مٓمٞمٕمل، قمـ قمٌد اهلل 

سمـ أمحد، قمـ أسمٞمف أمحد سمـ طمٜمٌؾا
(4)

 ، وهق ُمـ أطم٤مدي٨م اعمًٜمد.

 واسمـ طمٞم٤من مل أىمػ قمغم شمرمجتف.

 :مـ حديث صدؿة اإلشؽاف  ـ 56

                                                 

 (.1104( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.333ـ  331( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.334( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.335( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)
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ٚمٗمل.وهق أسمق اًمٙمرم صدىم٦م سمـ حمٛمد سمـ صدىم٦م اإل ًي  ؾمٙم٤مف، ؿمٞمخ ًمٚم

ـ ؿمٞمخلم خمتٚمٗملم ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وأورد ًمف طمديثلم قم
(1)

، ومل أىمػ قمغم ُمـ 

 ذيمر ًمف ضمزءًا طمديثٞم٤ًّم.

 :حديث ظـ افؼاشؿ ادعؼع  ـ 57

ٚمٗمل وهق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ـم٤مهر أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمٕم٘مكم، ؿمٞمٌخ  ًي  .ًمٚم

ـ قمٌٞمد اهلل  ـ اعمًٚمٛم٦م، قم ـ اسم ـ ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وأورد ًمف طمديث٤ًم قم اًمزهري، قم

ضمٕمٗمر اًمٗمري٤مِّب
(2)

م ذيمر اًمٙمت٤مب قمٜمد ذيمر اسمـ اعمًٚمٛم٦م.،   وهق ذم صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق ًمٚمٗمري٤مِّب، وشم٘مدَّ

ؿ افسؼالضقين  ـ 58  :مـ حديث برـة ادعؾِّ

ـ قمٛمر اعمريمزي، ُيٕمرف سمؼميم٦م اًمً٘مالـمقين، ؿمٞمخ  ـ حمٛمد سم وهق أسمق اًمؼميم٤مت أمحد سم

ٚمٗمل. ًي  ًمٚم

سمريم٦م قمـ  أِّب إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل،  ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وأورد ًمف طمديثلم يروهيام

قمـ أِّب اًمٗمتح إزدي
(3)

. 

م ذيمر طمدي٨م  أِّب اًمٗمتح إزدي سمرواي٦م  ـ ذيمر ًمف طمديث٤ًم، وشم٘مدَّ وسمريم٦م مل أىمػ قمغم ُم

 أِّب إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل.

 :حديث ابـ كظقػ اجَلريري  ـ 59

ـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر اًمٌجكم اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمٔمٞمػ اجلريري  ـ أمحد سم وهق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سم

ٚمٗمل.هـ(، 494) ًي  ؿمٞمخ ًمٚم

                                                 

 (.340ـ  339( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.348( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.353ـ  352( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)
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ذيمر طمديثف ذم ُمقوع واطمد

(1)
 ، ومل أىمػ قمغم ُمـ ٟم٥ًم ًمف ُمّمٜمَّٗم٤ًم ذم احلدي٨م.

 مـ حديث أيب افؽرم افـحقي  ـ 61

هـ(، ؿمٞمخ 505وهق أسمق اًمٙمرم اعم٤ٌمرك سمـ وم٤مظمر سمـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٜمحقي )

ف جمروح اًمرواي٦م ُمتٝمؿ سم٤مًمتزوير. ٚمٗمل، يم٤من ُمـ اًمٜمح٤مة، إَّٓ أٟمَّ ًي  ًمٚم

وع واطمد، قمـ ؿمٞمقخ قمدةذيمر طمديثف ذم ُمق
(2)

. 

ـ طمجر وم٘م٤مل:  قمقازم اعم٤ٌمرك  ))وِّٕب اًمٙمرم ضمزء ومٞمف أطم٤مدي٨م قمقال، ذيمره احل٤مومظ اسم

ـ وم٤مظمر ا ((سم
(3)

٤م  ـ ؿمٞمخف اعم٤ٌمرك ُيالطمظ أهنَّ ، وسم٤مًمٜمٔمر ًمألطم٤مدي٨م اًمتل أورده٤م اعمّمٜمػ قم

ٝم٤م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٕمقازم، ومٚمٕمٚمٝم٤م ُمـ هذا اجلزء.  يمٚمَّ

 :مـ حديث ابـ ادبارك  ـ 61

 هـ(.181اإلُم٤مم قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك اعمروزي ) وهق

لم ُمـ ـمريؼ أِّب سمٙمر اًمِم٤مومٕمل، قمـ ُمٕم٤مذ سمـ  ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وأورد ٟمّمَّ

اعمثٜمك، قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أؾمامء، قمـ اسمـ اعم٤ٌمرك
(4)

. 

وطمدي٨م اسمـ اعم٤ٌمرك ذيمره اسمـ طمجر، وهق اعمٓمٌقع سم٤مؾمؿ اعمًٜمد
(5)

. 

 ذم ُمًٜمد اسمـ اعم٤ٌمرك، واًمث٤مين ذم يمت٤مب اًمزهد ًمف.واًمٜمص إول اعمٜم٘مقل ُمقضمقد 

 ويمال اًمٜمّملم أيْم٤ًم ذم اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت ِّٕب سمٙمر اًمِم٤مومٕمل.

 :مـ حديث احُلردم  ـ 62

                                                 

 (.354( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.362ـ  358اًمٜمص: ) ( اٟمٔمر2)

 (.349(، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 2/136( اعمجٛمع اعم١مؾمس )3)

 (.366ـ  365( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)

 (.2/228( اعمجٛمع اعم١مؾمس )5)
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ٛم٤ًمر احلُرذم ) ًي ٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم ـ قم ـ سم  هـ(.423وهق قمٌد اًمرمح

ٚمٗمل طمديثف ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمر اًم
(1)

 وم٘م٤مل: ، وطمدي٨م احلُرذم ذيمره اسمـ طمجر، 

((جم٤مًمس أِّب اًم٘م٤مؾمؿ احلُرذم، وهل قمنمة  ))
(2)

ضمزء ومٞمف ؾمت٦م قمنم  ))، وذيمره أيْم٤ًم سم٤مؾمؿ: 

((جمٚم٤ًًم ُمـ أُم٤مزم احلرذم 
(3)

. 

(46واعمج٤مًمس اًمٕمنمة ًمٚمحرذم يقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمٝم٤م  ذم اًمٔم٤مهري٦م جمٛمقع )
(4)

، ومل 

ٚمٗمل ذم هذه اعمج٤مًمس، ومٚمٕمٚمٝم٤م ذم أضمزاء  ًي  أظمرى.أىمػ قمغم اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م اًم

 :مـ حديث ابـ شؿعقن  ـ 63

 هـ(.387وهق أسمق احلًلم حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٛمٕمقن اًمٌٖمدادي )

ـ ؿمٞمقظمف ُمـ آصم٤مر  ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد، وأورد قمٜمف ٟمّمقص٤ًم قمدة قم ًي ذيمر طمديثف اًم

وأطم٤مدي٨م
(5)

. 

وٓسمـ ؾمٛمٕمقن يمت٤مب إُم٤مزم، واًمٜمّمقص اًمتل أورده٤م اعمّمٜمػ يمٚمُّٝم٤م ذم هذا 

اًمٙمت٤مب، وهق ُمٓمٌقع
(6)

. 

 :د ظـ أيب احلسـ ادرتِّبؾقائ  ـ 64

٤من أسمق احلًـ اعمَُرشمي٥م ) هَّ ـ اًمدَّ ـ قمكم سم ـ حمٛمد سم ـ أمحد سم هـ(، ؿمٞمخ 518وهق قمكم سم

ٚمٗملًمٚم  .ًي

                                                 

 (.368ـ  367( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.266(، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 2/352(، واٟمٔمر أيْم٤مً )2/423( اعمجٛمع اعم١مؾمس )2)

 (.266( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 3)

ُم٤مزم( (237جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص  ( ومٝمرس4) ، وطم٘م٘مٝم٤م ظم٤مًمد سـم حمٛمد سـم راضمح سمٕمٜمقان: )ٕا

ًتػم سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد قم٤مم ) د اهلل دُمٗمق.1414سمحث٤مً ُمٙمٛمالً ًمٚمامضم  هـ(، أوم٤مدٟمٞمف د. قٌم

 (.373ـ  369( اٟمٔمر اًمٜمص: )5)

ِم٤مئر اإلؾمالُم6)  هـ(.1423قم٤مم ) 1ٞم٦م ط( ـمٌع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر قم٤مُمر طمًـ صؼمي، ـمٌٕم٦م دار اًٌم
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ـ ؿمٌؾ، وم٘م٤مل:  ـ اسم ـ روايتف قم سمٞمت٤من ٓسمـ  ))ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وأٟمِمده سمٞمتلم ُم

((ؿمٌؾ، رواي٦م اعمرشم٥م قمٜمف 
(1)

. 

 وهذان اًمٌٞمت٤من ؿم٤مومٝمف هبام ؿمٞمخف اعمرشمي٥م.

 :مـ حديث أيب ضافب احلريب  ـ 65

ـ اًمٗمتح احلرِّب اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمُٕمِم٤مري ) ـ قمكم سم  هـ(.451وهق أسمق ـم٤مًم٥م حمٛمد سم

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد، وؿمؽَّ ذم ٟمًٌتف ًمف أو ًمٚمدارىمٓمٜمل، وم٘م٤مل  ًي ذيمر طمديثف اًم

ٚمٗمل:  ًي ـ اًم ـ طمدي٨م  ))اًمراوي قم ٚمٗمل ومٞمف، وىم٤مل: ُيت٠مُمَّؾ هؾ هق ُم ًي ـ طمدي٨م شمقىمَّػ اًم ُم

((أو اًمدارىمٓمٜمل احلرِّب 
(2)

، صمؿ ذيمر طمديث٤ًم يرويف اًمٕمِم٤مري قمـ اًمدارىمٓمٜمل، وسمٕمده 

ٟمّمقص٤ًم أظمرى هل ُمـ رواي٦م أِّب ـم٤مًم٥م اًمُٕمِم٤مري قمـ ؿمٞمخف أِّب قمٌٞمد اًمٜمٞم٤ًمسمقري، 

 وم٤مًمِمؽ يم٤من ذم اًمٜمص إول وم٘مط.

ـ طمجر وِّٕب ـم٤مًم٥م اًمُٕمِم٤مري ُمِمٞمخ٦م، ذيمره٤م اسم
(3)

، وذم اًمٔم٤مهري٦م ضمزء ومٞمف صمالصم٦م 

ضمف اًمٕمِم٤مريوصمالصمقن طمديث٤ًم ُم ـ اًمٌٖمقي، يذيمر  قمـ ،ـ طمدي٨م اًمٌٖمقي، ظمرَّ ؿمٞمقظمف، قم

(68، 51ًمٙمؾي ؿمٞمخ طمديث٤ًم، وهق ذم اعمجٛمقع )
(4)

، ًمٙمـ اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م قمـ 

ٝم٤م ُمـ أصم٤مر، ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمص واطمد قمـ اًمٌٖمقي.  ؿمٞمخف أِّب قمٌٞمد اًمٜمٞم٤ًمسمقري ويمٚمُّ

 :مـ حديث ابـ افـَّؼقر  ـ 66

 أسمق احلًلم اًمٌزاز اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٜمَّ٘مقر أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اهللوهق 

                                                 

 (.374( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.378ـ  375( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.1/303( اعمجٛمع اعم١مؾمس )3)

، وـمٌُع سمتح٘مٞمؼ حمٛمد ي٤مؾملم حمٛمد إدريس، (348، 259ٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص ( اٟمٔمر: ومٝمرس جم٤مُم4)

 هـ(.1407إدريس، دار اسـم اجلقزي قم٤مم )
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 هـ(.470)

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمر طمديثف اًم
(1)

. 

وٓسمـ اًمٜم٘مقر ضمزء سم٤مؾمؿ اخلامؾمٞم٤مت، ُمـ مجع ضمٕمٗمر سمـ إسمراهٞمؿ اعمٙمل، يقضمد 

(132، 106ٟمًخ٦م ُمٜمٝم٤م ذم اًمٔم٤مهري٦م جمٛمقع )
(2)

. 

ـ ؿمٞمخف اًمقزير قمكم سم ٚمٗمل أورد قمٜمف ٟمّملم أطمدِه٤م يرويف قم ًي اطمل، واًم ـ قمٞمًك اجلَرَّ

 وأظمر قمـ قمكم سمـ قمٛمر احلرِّب.

ـ طمجر ـ اًمٜمَّ٘مقر، ذيمره٤م احل٤مومظ اسم اطمل أُم٤مزم يروهي٤م قمٜمف اسم وًمٚمَجرَّ
(3)

، ويقضمد أضمزاء 

(110ُمٜمٝم٤م ذم اًمٔم٤مهري٦م جمٛمقع )
(4)

. 

م ذيمر احلرسمٞم٤مت ًمٕمكم سمـ قمٛمر احلرِّب، سمرواي٦م اسمـ اًمٜم٘مقر.  وشم٘مدَّ

ر  ـ 67  :مـ حديث أيب كرص ادعؿَّ

ٚمٗمل.وهق اعمٕمٛمَّ  ًي  ر سمـ حمٛمد سمـ احلًلم اًمٌٞميع اًمِم٤مومٕمل، ؿمٞمخ ًمٚم

ة ٟمّمقص قمـ ُمِم٤ميخ قمدة ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وأورد ًمف قمدَّ
(5)

. 

 ومل أىمػ قمغم ُمـ ذيمر ِّٕب ٟمٍم هذا ضمزءًا طمديثٞم٤ًّم.

 :مـ حديث مافؽ  ـ 68

 هـ(.179وهق اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس إصٌحل )

                                                 

 (.382ـ  381( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.691، 567جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص  ( اٟمٔمر: ومٝمرس2)

 (.255( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 3)

 (.592( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 4)

 (.390ـ  383( اٟمٔمر اًمٜمص: )5)
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وذيمر شمٚمؽ اًمٜمّمقص ُمـ  أورد اعمّمٜمػ طمدي٨م ُم٤مًمؽ ذم ُمقاوع، وهل ذم ُمقـمئف،

رواي٦م هِم٤مم سمـ قمامر وؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد
(1)

. 

ٚمٗمل يروي شمٚمؽ اًمٜمّمقص قمـ  ًي ـ قمامر ومٚمف قمقازم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، واًم ٤م هِم٤مم سم أُمَّ

ـ اًمٙمالِّب، قمـ حمٛمد سمـ  ـ احلً ـ قمٌد اًمقه٤مب سم ـ احلٜم٤مئل، قم ؿمٞمخف صمٕمٚم٥م اًمناج، قم

 ظمريؿ، قمـ هِم٤مم سمـ قمامر.

 احلٜم٤مئل، وهق ُمٓمٌقعوهذا اًمًٜمد يٚمت٘مل ُمع قمقازم ُم٤مًمؽ ذم
(2)

. 

٤م اًمٜمّمقص اًمتل قمـ ؾمقيد ومٝمل ذم ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ سمرواي٦م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد، وهق  أُمَّ

ُمٓمٌققم٦م ـمٌٕمتلم
(3)

. 

 :مـ حديث ابـ ظبد افباؿل  ـ 69

وهق أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمٌزاز إٟمّم٤مري احلٜمٌكم، اعمٕمروف سم٘م٤ميض 

 هـ(.535اعم٤مرؾمت٤من )

ذيمره ذم ُمقوع واطمد
(4)

ٕٟمّم٤مري ًمف قمدة ُمّمٜمٗم٤مت ذم احلدي٨م، ، وأسمق سمٙمر ا

 يم٤معمِمٞمخ٦م اًمٙمؼمى أو أطم٤مدي٨م اًمِمٞمقخ اًمث٘م٤مت، واعمِمٞمخ٦م اًمّمٖمرى، وهمػمه٤م.

ـ أِّب إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل، قمـ  ٚمٗمل، أطمدِه٤م يرويف قم ًي واًمٜمّمقص اًمتل رواه٤م قمٜمف اًم

 اسمـ ُم٤مد، قمـ اًمٙمجل، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري.

م ذيمره ذم طمدي٨م أِّب ُم ًٚمؿ اًمٙمجل اعمٕمروف سمحدي٨م إٟمّم٤مري، وهذا اًمًٜمد شم٘مدَّ

                                                 

 (.394(، )393ـ  391( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 م(.1998( ـمٌع سمتح٘مٞمؼ حمٛمد احل٤مج اًمٜم٤مس، ـمٌٕم٦م دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، قم٤مم )2)

حرـي قم٤مم )( ـمٌُع قمـ وز3)  هـ(، وأيْم٤مً سمتح٘مٞمؼ 1415ارة اًمٕمدل واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سمدوًم٦م اًٌم

د اعمجٞمد اًمؽميمل، قمـ دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل.  قٌم

 (.402ـ  401( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)
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وذم اًمٔم٤مهري٦م ضمزء ومٞمف ُمٜمتخ٥م ُمـ أطم٤مدي٨م إٟمّم٤مري ًمٚمٙمجل يرويف أسمق سمٙمر 

(15إٟمّم٤مري، جمٛمقع )
(1)

. 

 :مـ حديث أيب افػضؾ اخلرؿل  ـ 71

ـ ـم٤مًم٥م أسمق اًمٗمْمؾ اخلرىمل اعمٕمروف سم٤مسمـ ِزسمٌِْٞم٤َم ) ـ قمكم سم هـ(، ُمـ 511هق حمٛمد سم

ٚمٗمل. ًي  ؿمٞمقخ اًم

قوع واطمدذيمره طمديثف ذم ُم
(2)

، ومل أىمػ ًمف قمغم شمّمٜمٞمػ ذم احلدي٨م، وهق ُمتٙمٚمَّؿ 

 ذم قمداًمتف.

 :مـ حديث أيب ادعايل افبزاز ـ  71

ٚمٗمل. ًي  وهق حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ أِّب قمٛمر اًمٌزاز، ؿمٞمخ ًمٚم

لم قمـ ؿمٞمخلم خمتٚمٗملم ذيمر طمديثف ذم ُمقوع واطمد، وأورد قمٜمف ٟمّمَّ
(3)

. 

 ٤مسم٤ًم ذم احلدي٨م.ومل أىمػ قمغم شمرمجتف، وٓ قمغم ُمـ ذيمر ًمف يمت

بخ ـ  72  حديث ظـ ابـ افدَّ

ٚمٗمل. ًي  وهق أسمق ُمٜمّمقر أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمدسمخ، ؿمٞمخ ًمٚم

سَمخ  ))ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وم٘م٤مل:  ، صمؿ روى قمٜمف، ((طمدي٨م واطمد قمـ اسمـ اًمدَّ

 .((ىمرأت قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م اًمنميػ أِّب قمٌد اهلل اًمٕمٚمقي  ))وىم٤مل: 

طمدي٨م أِّب قمٌد اهلل اًمٕمٚمقي، وؾمٞم٠ميت  وم٤مًمذي ئمٝمر أنَّ ُمقرده قمـ هذا اًمِمٞمخ هق

 ذيمره.

                                                 

 (.66( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 1)

 (.408ـ  406( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.418ـ  417( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)
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 :مـ حديث ابـ ٔبـقد، ظـ أبقف ـ  73

واسمـ أسمٜمقد هق أسمق هم٤مًم٥م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أسمٜمقد 

ٚمٗمل. وأسمقه هق أسمق احلًلم ) ًي  هـ(.457اًمّمػمذم، ؿمٞمخ ًمٚم

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمر طمديثف اًم
(1)

. 

احل٤مومظ اسمـ طمجر، وأورده سم٢مؾمٜم٤مده إمم وطمدي٨م أِّب احلًلم أسمٜمقد ذيمره 

ـ أسمٜمقد ـ ؿمٞمخف أِّب سمٙمر احلٚمقاين، قم ٚمٗمل، قم ًي اًم
(2)

ه أيْم٤ًم:  ضمزء أسمٜمقد  ))، وؾمامَّ

((اًمٙمٌػم 
(3)

.  ، اطمؽمازًا ُمـ أِّب حمٛمد أسمٜمقد اًمّمٖمػم، وىمد ُمرَّ

 .((ُمـ صغم صمٜمتل قمنمة ريمٕم٦م  ))وذيمر أنَّ أوًمف طمدي٨م أِّب هريرة: 

 ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل أورده٤م اعمّمٜمػ قمـ اسمـ أسمٜمقد. ىمٚم٧م: وهذا احلدي٨م

ـ أسمٜمقد قمـ  وًممسمٜمقد ضمزء ومٞمف أطم٤مدي٨م قمقال طم٤ًمن ُمٜمت٘م٤مة وهمرائ٥م رواي٦م اسم

ؿمٞمقظمف ، وشُمٕمرف سم٤معمِمٞمخ٦م، وهق ُمـ رواي٦م أِّب قمٌد اهلل وأِّب هم٤مًم٥م اسمٜمل اًمٌٜم٤م، قمـ أِّب 

(117احلًلم أسمٜمقد، شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم اًمٔم٤مهري٦م جمٛمقع )
(4)

واًمٜمّمقص اًمتل  ،

 ذيمره٤م اعمّمٜمػ ُمقضمقدة ذم هذا اجلزء.

ٚمٗمل واسمـ طمجر هق ٟمٗمًف هذا  ًي وم٤مًمذي ئمٝمر أنَّ طمدي٨م أسمٜمقد اًمذي ذيمره اًم

 اجلزء، واظمتٚمػ اًمًٜمد إمم ُمّمٜميٗمف، واهلل أقمٚمؿ.

 :مـ حديث أيب احلسـ اهلؿذاين  ـ 74

                                                 

 (.422ـ  420( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.2/424( اعمجٛمع اعم١مؾمس )2)

 (.222( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص3)

 (.626( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 4)
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ٚمٗمل ًي  .وهق قمكم سمـ أِّب ـم٤مًم٥م حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌٞمد اهلل اعم١مدب، ؿمٞمخ ًمٚم

ذيمر طمديثف ذم ُمقوع واطمد، وأورد قمٜمف ٟمّملم قمـ ؿمٞمخلم خمتٚمٗملم
(1)

. 

 ومل أىمػ قمغم ُمـ ذيمر ًمف ضمزءًا طمديثٞم٤ًّم.

 :مـ حديث أيب بؽر اخلطقب  ـ 75

 هـ(.463وهق اإلُم٤مم أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )

ذيمر اعمّمٜمػ طمديثف ذم ُمقوٕملم
(2)

ٚمٗمل يم٤مٟم٧م ًمف يمت٥م اخلٓمٞم٥م  ًي ، وئمٝمر أنَّ اًم

دي، وم٤مًمٜمّمقص اعمذيمقرة ُمقضمقدة ذم يمت٥م خمتٚمٗم٦م ًمٚمخٓمٞم٥م، ومٌٕمْمٝم٤م ذم يمت٤مب اًمٌٖمدا

اًمٙمٗم٤مي٦م، وأظمرى ذم ذف أصح٤مب احلدي٨م، وذم اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب 

اًم٤ًمُمع، وشم٤مريخ سمٖمداد، وسمٕمض شمٚمؽ اًمٜمّمقص مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ذم يمت٥م اخلٓمٞم٥م، ويمؾُّ 

 اًمٙمت٥م اعمذيمقرة ُمٓمٌققم٦م ُمتداوًم٦م.

بعل  ـ 76  :مـ صعر افرَّ

سمٕمل اًمٗم٘مٞمف )وهق  ٚمٗمل.502أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًلم اًمرَّ ًي  هـ(، ؿمٞمخ ًمٚم

ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وأورد قمٜمف ىمٓمٕم٦م ُمـ ؿمٕمره، أٟمِمده٤م ًمف ُمِم٤مومٝم٦م
(3)

. 

 :مـ حديث أيب زـريا افبخاري ـ  77

 هـ(.461وهق قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ أمحد سمـ ٟمٍم احل٤مومظ )

ٚمٗمل ذم ُمقاوع، رواه قمـ ؿمٞمخف أِّب حمٛمد اًمن ًي اج، قمـ أِّب زيمري٤م ذيمر طمديثف اًم

                                                 

 (.424ـ  423( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.624ـ  623(، )430ـ  425( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.431( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)
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 افدراشة شؿ
اًمٌخ٤مري، واًمٜمّمقص اعمذيمقرة شمِمتٛمؾ قمغم أطم٤مدي٨م وآصم٤مر

(1)
. 

ـ احلٓم٤مب اًمرازي ذم ُمِمٞمختف ه٤م: ومقائده وِّٕب زيمري٤م اًمٌخ٤مري ومقائد ذيمره٤م اسم ، ؾمامَّ

قمـ ؿمٞمقظمف
(2)

 ُمـ هذا اًمٙمت٤مب.ـ وهل ومقائد ـ ، ومٚمٕمؾ شمٚمؽ اًمٜمّمقص 

َزجل  ـ 78  :مـ حديث ظبد افعزيز ٕا

 هـ(.444يز سمـ قمكم سمـ أمحد إزضمل )وهق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمٕمز

ٚمٗمل ذم ُمقاوع، وم٘م٤مل ذم سمٕمْمٝم٤م:  ًي ـ طمدي٨م قمٌد اًمٕمزيز إزضمل  ))ذيمره اًم ((ُم
(3)

 ،

((ُمـ طمدي٨م اسمـ اًمٓمٞمقري قمـ إزضمل  ))وذم أظمرى: 
(4)

، ويمؾُّ اًمٜمّمقص يروهي٤م 

ٚمٗمل قمـ ؿمٞمخف أِّب احلًلم سمـ اًمٓمٞمقري، قمـ إزضمل. ًي  اًم

واسمـ قمٌد اهل٤مدي وطمدي٨م إزضمل ذيمره اسمـ طمجر،
(5)

، وشمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم 

(، وهق ُمـ رواي٦م أِّب احلًلم اسمـ اًمٓمٞمقري، قمٜمف113اًمٔم٤مهري٦م جمٛمقع )
(6)

. 

 :مـ حديث افؼيػ أيب ظبد اهلل افعؾقي  ـ 79

ـ قمكم سمـ احلًـ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٕمٚمقي اًمٙمقذم )  هـ(.445وهق أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سم

ذيمر اعمّمٜمػ طمديثف ذم ُمقوٕملم
(7)

ع إول ىمرأه قمغم اًمنميػ أِّب ، ذم اعمقو

سَمخ، وذم اعمقوع اًمث٤مين ىمرأه قمغم أِّب اًمٗمرج اًمِمٕمػمي.  ُمٜمّمقر اسمـ اًمدَّ

اجلزء  ))وطمدي٨م اًمنميػ أِّب قمٌد اهلل اًمٕمٚمقي ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر، وم٘م٤مل: 
                                                 

 (.627ـ  625(، )547ـ  541(، )435ـ  432( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 .(251سـم احلٓم٤مب اًمرازي )ص خ٦م ا( ُمِمٞم2)

 (.515ـ  513(، )465ـ  436( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.634ـ  633( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)

د اهل٤مدي )ص 3/150( اعمجٛمع اعم١مؾمس )5) ٦م اسـم قٌم  (. 126(، ومٝمرس اًمٙمت٥م ُمٙمٌت

 (.608، 607( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 6)

 (.590ـ  587(، )489ـ  473( اٟمٔمر اًمٜمص: )7)
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 افدراشة شؿ
ف سم٤مٟمتخ٤مب اًمّمقري((اخل٤مُمس ُمـ طمدي٨م اًمٕمٚمقي حمٛمد سمـ قمكم  ، وذيمر أٟمَّ

(1)
. 

٤مة واًمٖمرائ٥م احل٤ًمن قمـ اًمِمٞمقخ اًمٙمقومٞملم ِّٕب قمٌد اهلل وـُمٌع يمت٤مب اًمٗمقائد اعمٜمت٘م

 اًمٕمٚمقي، سم٤مٟمتخ٤مب اًمّمقري، وًمٞمس هق اعمراد هٜم٤م.

بخ  ـ 81  :مـ ؾقائد افؼيػ أيب مـصقر ابـ افدَّ

ٚمٗمل. ًي  هق أسمق ُمٜمّمقر أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمدسمخ اهل٤مؿمٛمل، ؿمٞمخ ًمٚم

ظم٤ٌمر قمـ ذيمر قمٜمف ومقائد ؿم٤مومٝمف هب٤م، شمِمتٛمؾ قمغم سمٕمض إطم٤مدي٨م اعمًٜمدة، وأ

اًمنميػ أِّب قمٌد اهلل اًمٕمٚمقي، وأِّب قمٌد اهلل اًمّمقري، وسمٕمض اًمقومٞم٤مت
(2)

. 

 :مـ حديث احلارث بـ أيب أشامة  ـ 81

 هـ(، ص٤مطم٥م اعمًٜمد.282وهق أسمق حمٛمد احل٤مرث سمـ أِّب أؾم٤مُم٦م اًمتٛمٞمٛمل )

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمر طمديثف اًم
(3)

. 

ائده قمغم اًمٙمت٥م اًمًت٦م وًمٚمح٤مرث اعمًٜمد اعمِمٝمقر، وىمد وم٘مد، ومل يٌؼ ُمٜمف إَّٓ زو

ًمٚمٝمٞمثٛمل، وهق ُمٓمٌقع
(4)

ـ زوائده اًمٌقصػمي ذم يمت٤مب إحت٤مف اخلػمة  ، ويمذا ُم٤م أدرضمف ُم

سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة اخلػمة اعمٝمرة
(5)

. 

ٚمٗمل ُمـ ـمريؼ احل٤مرث اًمزائدة قمغم اًمٙمت٥م اًمًت٦م  ًي واًمٜمّمقص اعمذيمقرة قمٜمد اًم

٤م اًمتل اؿمؽمك ذم إظمراضمٝم٤م احل٤مرث  ُمقضمقدة ذم سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م وإحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة، وأُمَّ

 وأصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م ومال شمقضمد ذم اًمٙمت٤مسملم.

                                                 

 (.2/254(، اعمجٛمع اعم١مؾمس )327( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 1)

 (.497ـ  490( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.505ـ  500( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

قي٦م سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مم )( 4) ٜم٦م واًمًػمة اًمٌٜم ـ(.1413ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ د. طمًلم اًم٤ميمري، ُمريمز ظمدُم٦م اًم  ه

ٞمد حمٛمقد سـم إؾمامقمٞمؾ، قمـ 5)  هـ(.1419دار اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، قم٤مم )( ـمٌع سمتح٘مٞمؼ قم٤مدل ؾمٕمد واًم
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 افدراشة شؿ
ؼطل  ـ 82  :مـ حديث ظؿر بـ أيقب افسَّ

 (.302وهق أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ أيقب سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمً٘مٓمل )

ـ ؿمٞمقخ قمدة ـ ـمري٘مف أطم٤مدي٨م قم ذيمر طمديثف ذم ُمقوع واطمد، وأورد ُم
(1)

، وشمٚمؽ 

ـ ـمريؼ أِّب حمٛمد اجلق ٚمٗمل ُم ًي هري، قمـ أِّب احلًـ اًمقراق، ىم٤مل: اًمٜمّمقص يروهي٤م اًم

 ىمرئ قمغم أِّب طمٗمص.

 ومل أىمػ قمغم ُمـ ذيمر ِّٕب طمٗمص اًمً٘مٓمل ُمّمٜمَّٗم٤ًم ذم احلدي٨م.

 :مـ حديث افـفرواين  ـ 83

 هـ(.445وهق أسمق احلًلم أمحد سمـ قمٛمر سمـ روح اًمٜمٝمرواين )

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمر طمديثف اًم
(2)

. 

ـ ذيمر ًمٚمٜمٝمرواين ضمزءًا ذم احلدي٨م، وهق ؿمٞمخ ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي،  ومل أىمػ قمغم ُم

((يمت٧ٌم قمٜمف سم٤مًمٜمٝمروان وسمٌٖمداد  ))وىم٤مل ذم شمرمجتف: 
(3)

. 

 :مـ ؾقائد ابـ افسؿرؿـدي  ـ 84

 هـ(.516وهق أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ قمٛمر اسمـ اًمًٛمرىمٜمدي )

ٚمٗمل ذم ُمقاوع ًي شم٘مّدم ذيمر طمديثف، وأُّم٤م اًمٗمقائد ومذيمره٤م اًم
(4)

، شمِمتٛمؾ قمغم أطم٤مدي٨م 

ٚمٗمل ُمـ همػم ذًمؽ ُمـ اًمٗمقائد اًمتل ؾمٛمٕمٝم٤م وطمٙم٤مي٤مت ووومٞم٤مت و ًي اسمـ  ؿمٞمخفاًم

 .اًمًٛمرىمٜمدي

                                                 

 (.512ـ  510( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.531ـ  526( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.4/296( شم٤مريخ سمٖمداد )3)

 (.540ـ   532(، )230ـ  229(، )219ـ  217( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)
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 افدراشة شؿ
ضمف ًمٜمٗم م أنَّ اًمذهٌل ذيمر ًمف ُمٕمجاًم ظمرَّ   ًف، وىم٤مل أيْم٤ًم قمٜمف اسمـ اًمٜمج٤مر:وشم٘مدَّ

ج ...  )) ؾ إصقل، ومجع وظمرَّ ف اًمٙمثػم، وطمّمَّ ((يمت٥م سمخٓمي
(1)

. 

 مـ حديث أيب افعباس افبصر افرازي:  ـ 85

 هـ(.399لم أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمٌّمػم )وهق أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلً

ٚمٗمل ذم ُمقوٕملم ًي ذيمر طمديثف اًم
(2)

، ومل أىمػ ًمف قمغم ضمزء طمديثل، وذيمر اخلٓمٞم٥م 

ذم شمرمجتف أنَّ اًمدارىمٓمٜملَّ اٟمت٘مك قمٚمٞمف، ويمت٥م اًمٜم٤مس سم٤مٟمتخ٤مسمف، واًمٜمّمقص اعمذيمقرة قمٜمد 

ٚمٗمل ُمـ اٟمت٘م٤مء اًمدارىمٓمٜمل قمٚمٞمف. ًي  اًم

ـُردي:حديث أيب افػضؾ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ احلا  ـ 86  رث، ظـ ابـ 

ٚمٗمل ذم ُمقوع، وىم٤مل:  ًي ((طمديث٤من قمـ أِّب اًمٗمْمؾ ...  ))ذيمره اًم
(3)

. 

ٚمٗمل، ومل أضمد ًمف شمرمج٦م قمٜمد  ًي ـ ؿمٞمقخ اًم ـ احل٤مرث ُم ـ حمٛمد سم وأسمق اًمٗمْمؾ قمٌد اهلل سم

 همػمه.

 أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمثامن سمـ يمردي اًمٌزازواسمـ يُمردي، هق 

 ٓمٞم٥م، يمت٥م قمٜمف.هـ(، ُمـ ؿمٞمقخ اخل433)

 ومل أىمػ هلام قمغم شمّمٜمٞمػ ذم احلدي٨م.

 مـ حديث ابـ افقـقؾ:  ـ 87

وهق أسمق اًمؼميم٤مت حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُيٞمك سمـ اًمقيمٞمؾ، ُيٕمرف سم٤مسمـ اًمِمػمضمل 

 هـ(.499)

                                                 

ٚمٗمل، اًمِمٞمخ رىمؿ )1) ًي ح٨م ؿمٞمقخ اًم  (.55( اٟمٔمر: ٌُم

 (.622ـ  620(، )549ـ  548( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.551ـ  550( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)
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 افدراشة شؿ
ـ ؿمٞمخلم خمتٚمٗملم ـ اعمِمٞمخ٦م، وذيمر ًمف صمالصم٦م ٟمّمقص قم ذيمره ذم ُمقوع ُم

(1)
، وهق 

ٚمٗمل، وؾمٛمع ُمٜمف أضمزاء أظمرى،  ًي يم٤مًم٘مدر ِّٕب إؾمح٤مق اًمٗمزاري ـ يمام ُمـ ؿمٞمقخ اًم

 ؾمٞم٠ميت ـ وهمػمه.

ـ ذيمر ًمف يمت٤مسم٤ًم ذم احلدي٨م، وهق يروي قمـ أِّب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ سمنمان  ومل أىمػ قمغم َُم

 إُم٤مزم، وهمػمه.

 :مـ حديث أيب مـصقر ادؼرب  ـ 88

٤مج اعم٘مرئ ) ًَّ ـ أسمق ُمٜمّمقر اًمٕم٘مٞمكم اًمٜم ـ احلً ـ احلًلم سم هـ(، 523وهق اعم٘مّرب سم

ٚمٗمل. ًي  ُمـ ؿمٞمقخ اًم

ـ ؿمٞمقخ قمدةذ يمره ذم ُمقوع واطمد، وروى قمٜمف ٟمّمقص٤ًم قمدة، قم
(2)

، ومل أىمػ قمغم 

 َُمـ ذيمر ًمف يمت٤مسم٤ًم ذم احلدي٨م.

 :مـ حديث افؽتاين  ـ 89

 هـ(.390وهق أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ يمثػم اًمٙمت٤مين )

ذيمره ذم ُمقوع واطمد
(3)

ف ؾمٛمع إول  ، وًمٚمٙمت٤مين أضمزاء طمديثٞم٦َّم، ذيمر احل٤مومظ اٟمَّ

ـ طمديثفواًمث٤مًم٨م ُم
(4)

( ورىم٤مت 6ضمزاء ذم )، ويقضمد ذم اًمٔم٤مهري٦م ضمزء ُمـ هذه إ

ٚمٗمل(، وىمٗم٧م ومٞمف قمغم ٟمص واطمد مم٤م ذيمره اًم40وٛمـ اعمجٛمقع )  ، ويمذا ضمزء ُمٜمفًي

(120، 104اعمجٛمقع )
(5)

( 10، ويقضمد ورىم٦م ُمٜمف ذم ُمٙمت٦ٌم ؿمٝمٞمد قمكم، وضمزء ذم )

                                                 

 (.554ـ  552( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.573ـ  562( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.586ـ  582( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.342(، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 257، 2/196( اٟمٔمر: اعمجٛمع اعم١مؾمس )4)

 ، 215( اٟمٔمر: ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 5)
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ورىم٤مت ذم ُمٙمت٦ٌم شمِمًؽمسمتل

(1)
. 

 مـ حديث افطزاين:  ـ 91

اعمٕم٤مضمؿ  د سمـ أيقب اًمٓمؼماين اإلُم٤مم، ص٤مطم٥ماًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمح وهق أسمق

 هـ(.360وهمػمه٤م )

ٚمٗمل طمديثَف ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمر اًم
(2)

ذم ُمقضمقدة ، واًمٜمّمقص اًمتل أورده٤م 

يمت٤مسمف اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم، وهق ُمٓمٌقع قمدة ـمٌٕم٤مت
(3)

. 

 :فمـ حديث ظبد اهلل بـ ظؿر ُمشؽداك  ـ 91

ـ قمٛم ـ قمٌد اهلل سم ـ أسم٤من اًمٙمقذم ُمِمٙمداٟمف )وهق أسمق قمٌد اًمرمح ـ حمٛمد سم (، هـ239ر سم

 ُمـ ؿمٞمقخ ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف.

ـ  ـ ـمريؼ اًمدارىمٓمٜمل، قم ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد، وأظمرج قمٜمف ٟمّملم ُم ًي ذيمر طمديثف اًم

اًمٌٖمقي، قمٜمف
(4)

 ، ومل أىمػ قمغم َُمـ ذيمر ًمف يمت٤مسم٤ًم ذم احلدي٨م.

 مـ حديث أيب خؾقػة  ـ 92

 هـ(.304وهق أسمق ظمٚمٞمٗم٦م اًمٗمْمؾ سمـ احل٤ٌمب اجلُٛمحل اًمٌٍمي )

قوع واطمدُمذيمر طمديثف ذم 
(5)

ٚمٗمل ُمـ ـمريؼ  ًي  ، واًمٜمّمقص اعمذيمقرة يروهي٤م اًم

 أِّب سمٙمر اًم٘مٓمٞمٕمل، قمـ أِّب ظمٚمٞمٗم٦م، وسمٕمْمٝم٤م ذم ومقائد اًم٘مٓمٞمٕمل )ضمزء إًمػ ديٜم٤مر(، 

                                                 

ًزيملم اًمؽماث( اٟمٔمر: شم٤مريخ 1)  (.1/1/433 )اًمٕمرِّب ًم

 (.617ـ  615( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

ُمػم، وؾمامه3) اًمروض اًمداين إمم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼماين،  :( ُمٜمٝم٤م سمتح٘مٞمؼ: حمٛمد ؿمٙمقر حمٛمقد احل٤مج ٕا

ـ 1405) 1ـمٌٕم٦م اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ودار قمامر، ط  م(.1985هـ 

 (.619ـ  618( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)

 (.632ـ  628( اٟمٔمر اًمٜمص: )5)
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ٜمد ُمًدد قمٜمف، وًمف قمٚمٞمف زي٤مدات، يمام ذيمر اسمـ طمجر وأسمق ظمٚمٞمٗم٦م اجلٛمحل يروي ُم

(1)
. 

تٌف اطمؽمىم٧موذيمر اخلٚمٞمكم ذم شمرمجتف أنَّ يم
(2)

 ، واهلل أقمٚمؿ. 

ـ أيب إشحاق   ـ 93 ـ َظؿرو، ظ ـ معاوية ب شدي، ظ ـ مقشك ٕا ـ حديث بؼ ب م

 افػزاري:

هـ(، إُم٤مم 186وأسمق إؾمح٤مق اًمٗمزاري هق إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ احل٤مرث اًمِم٤مُمل )

 أهؾ اًمًٜم٦َّم ذم زُم٤مٟمف.

 ٛمد أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق اًمؼميم٤مت حم ))ذيمر يمت٤مسمف اعمّمٜمػ ذم ُمقوع واطمد، وم٘م٤مل: 

ِّٕب إؾمح٤مق ـتاب افؼدر سمـ قمٌد اهلل سمـ ُيٞمك سمـ اًمقيمٞمؾ، سم٘مراءيت قمٚمٞمف ُمع مجٞمع ا

((اًمٗمزاري 
(3)

. 

ٝم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مدر، ويمت٤مب اًم٘مدر ِّٕب إؾمح٤مق اًمٗمزاري مل  واًمٜمّمقص اعمذيمقرة يمٚمُّ

ٚمٗمل  ًي ، وهق ~أىمػ قمغم َُمـ ذيمره ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وهذه وم٤مئدة شُمًتٗم٤مد ُمـ يمت٤مب اًم

ـ خم ـ أِّب اًمٕمالء اًمقاؾمٓمل، يرويف سم٢مؾمٜم٤مدي ـ اًمقيمٞمؾ، قم ـ ؿمٞمخف أِّب اًمؼميم٤مت اسم تٚمٗملم، قم

وقمـ ؿمٞمخف اسمـ اًمٓمٞمقري، قمـ أِّب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ اًمًقاق، يمالِه٤م قمـ أِّب سمٙمر 

ـ قمٛمرو إزدي، قمـ ُمّمٜمٗمف أِّب إؾمح٤مق  ـ ُمٕم٤موي٦م سم ـ ُمقؾمك، قم ـ سمنم سم اًم٘مٓمٞمٕمل، قم

ـ ؿمٞمخف أِّب اًمؼميم٤مت، و مل يذيمر ُمـ ٟمامذج اًمٙمت٤مب إَّٓ اًمٗمزاري، وذيمر أٟمَّف ىمرأه مجٞمٕم٤ًم قم

 قمـ اسمـ قم٤ٌمس. اً واطمد اً أرسمٕم٦م ٟمّمقص، صمالصم٦م أطم٤مدي٨م ُمرومققم٦م، وأصمر

 :مـ حديث ابـ فُْقفُق  ـ 94

 هـ(.377وهق أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ًُمقًُمق اًمقراق اًمث٘مٗمل )

                                                 

 (.1/575اعم١مؾمس ) ( اعمجٛمع1)

 .(2/526اإلرؿم٤مد )(2)

 (.640ـ  637( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)
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ـ ؿمٞمخلم خمتٚمٗملم ٚمٗمل طمديثَف ذم ُمقوع واطمد، وأظمرج قمٜمف ٟمّمقص٤ًم قم ًي ذيمر اًم

(1)
. 

ـ ًمقًمق سم٤مؾمؿ: ويقضمد  ـ طمدي٨م اسم سم٤مٟمت٘م٤مء  ((اًمٗمقائد اعمٜمت٘م٤مة اًمٖمرائ٥م احل٤ًمن  ))ضمزء ُم

ـ اعمٔمٗمر ًمف، وُيٛمثيؾ اجلزء اًمث٤مين وم٘مط ُمـ اًمٙمت٤مب، حتتٗمظ سمف اعمٙمت٦ٌم  أِّب احلًلم حمٛمد سم

اًمٔم٤مهري٦م
(2)

. 

 مـ حديث هـَّاد افـَّسػل  ـ 95

 وهق أسمق اعمٔمٗمر هٜم٤َّمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ٟمٍم اًمٜمًٗمل.

، صمؿ ((ُمـ طمدي٨م هٜم٤مد اًمٜمًَّٗمل  ))عمّمٜمػ ذم ُمقوٕملم، ىم٤مل ذم إول ُمٜمٝمام: ذيمره ا

ـ ؿمٞمقخ قمدة ـ اًمٓمٞمقري، قمٜمف، قم ـ ـمريؼ ؿمٞمخف اسم أورد قمٜمف ٟمّمقص٤ًم يمثػمة ُم
(3)

. وسمٕمد 

ـ شمٚمؽ اًمٜمّمقص قمٜمقن سمٕمٜمقان آظمر وم٘م٤مل:  ـ ومقائد هٜم٤مد أيْم٤ًم، ُمدرج قمغم  ))أن ومرغ ُم ُم

ول، قمـ ؿمٞمقخ قمدة، وأورد قمٜمف ٟمّمقص٤ًم سم٤مًمًٜمد إ((ؿمٞمقظمف 
(4)

. 

، أي أنَّ هذه اًمٜمّمقص شُمدرج ذم اًمٜمّمقص ((ُمدرج قمغم ؿمٞمقظمف  ))وًمٕمؾ ىمقًمف 

٤مد قمـ ؿمٞمقظمف، واهلل اًم٤ًمسم٘م٦م قمـ هٜم٤مد اًمٜمًٗمل، وشُمٕمتؼم ٟمّمقص٤ًم ُمٜمت٘م٤مة ُمـ يمت٤مب هٜمَّ

 أقمٚمؿ.

ـ طمجر، وم٘م٤مل:  ضمزء أِّب اعمٔمٗمر هٜم٤مد  ))وهلٜم٤مد اًمٜمًٗمل ضمزءًا طمديثٞم٤ًّم، ذيمره احل٤مومظ اسم

ـ إسما ((راهٞمؿ اًمٜمًٗمل .. وآظمر اجلزء: واحلدي٨م يمام ٟمُٛمل، وأوًمف: طمدي٨م ِّٕب ٟمٍم سم
(5)

. 

                                                 

 (.651ـ  644( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.630( اٟمٔمر: ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 2)

 (.677ـ  652( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.684ـ  678( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)

ـبقف خ٦م ومٞمض ات صؾ، وىمع قمٙمًف ذم ًٟم خ٦م ٕا هلل ُمـ اعمِمٞمخ٦م، طمٞم٨م ذيمر ذم : وهذا اًمذي وىمع ذم اًمًٜم

ٕول: )ُمدرج قمغم ؿمٞمقظمف(، ومل يذيمر ذًمؽ ذم اعمقوع اًمث٤مين.  اعمقوع ا

 (.377( اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 5)
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ـ وصػ احل٤مومظ ًمف أنَّ اجلزء ُمرشم٥ٌَّم قمغم ؿمٞمقظمف، واهلل أقمٚمؿ،  ىمٚم٧م: واًمذي ئمٝمر ُم

ٚمٗمل:  ًي ُمتف ُمـ ىمقل اًم  .((ُمدرج قمغم ؿمٞمقظمف  ))وهذا ىمد ُيٗمني ُم٤م ىمدَّ

 :حديث ظقسك بـ محاد زؽبة، ظـ افؾقث بـ شعد  ـ 96

ام قمٜمقن ًمف سم٘مقًمف:  ٚمٗمل، إٟمَّ ًي ف اًم أي ُمـ ؿمٞمقظمف، صمؿ أورد  ((ؿمٞمخ آظمر  ))مل يًٛمي

ٟمّمقص٤ًم سم٢مؾمٜم٤مده إمم قمٞمًك سمـ مح٤مد زهم٦ٌم، قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، شمِمتٛمؾ قمغم أطم٤مدي٨م 

وآصم٤مر
(1)

. 

وطمدي٨م قمٞمًك سمـ مح٤مد، قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ُمـ ُمًٛمققم٤مت احل٤مومظ اسمـ طمجر، 

ؾمٛمع اًمث٤مين ُمٜمف
(2)

ٜمف، وأضمزاء ُمٜمت٘م٤مة ُم
(3)

، ويقضمد اجلزء اًمث٤مين ُمٜمف ذم ُمٙمت٦ٌم اًمٔم٤مهري٦م 

ـ اعمجٛمقع ) (66سمدُمِمؼ وٛم
(4)

ٚمٗمل، وًمٞمس ومٞمف ُم٤م ذيمره اًم ذم اعمِمٞمخ٦م، ويمؾُّ ُم٤م ومٞمف  ًي

 أطم٤مدي٨م اًمٚمٞم٨م قمـ هِم٤مم سمـ قمروة.

 :مـ حديث اإلشامظقع  ـ 97

 هـ(.371وهق أسمق سمٙمر أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اإلؾمامقمٞمكم )

ـ طمدي٨م اإلؾمامقمٞمكم  )) إول ُمٜمٝمام: ذيمره ذم ُمقوٕملم، ىم٤مل ذم ((ُم
(5)

، وذم اًمث٤مين مل 

، صمؿ أورد سم٢مؾمٜم٤مده إمم اإلؾمامقمٞمكم أطم٤مدي٨م خمرضم٦م ((طمدي٨م واطمد  ))مل يٕمٜمقن ًمف، وىم٤مل: 

ف ُمـ يمت٤مسمف اعمًتخرج، وم٘م٤مل:   قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري، سمؾ ٟمصَّ قمٚمٞمف ذم اعمقوع اًمث٤مين أٟمَّ

يب بؽر اإلشامظقع ر ذم أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق اعمٕم٤مزم صم٤مسم٧م سمـ سُمٜمدا )) ـتاب افصحقحٕ 

ج ظذ ـتاب افبخاري ، ىمراءةً قمٚمٞمف ىمٞمؾ: أظمؼميمؿ أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ هم٤مًم٥م ادخرَّ

                                                 

 (.688ـ  685( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.291(، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 3/150(، )2/465( اٟمٔمر: اعمجٛمع اعم١مؾمس )2)

 (.3/113(، )2/570( اٟمٔمر: اعمجٛمع اعم١مؾمس )3)

 (.333( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 4)

 (.693ـ  689( اٟمٔمر اًمٜمص: )5)
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((اًمؼمىم٤مين احل٤مومظ، أٟم٤م اإلُم٤مم أسمق سمٙمر أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اإلؾمامقمٞمكم 

(1)
. 

ُمـ اًمٕمٚمامء،  وًمإلؾمامقمٞمكم اعمًتخرج قمغم اًمّمحٞمح واًمذي اؿمتٝمر سمف، وذيمره قمددٌ 

يم٤مسمـ اجلقزي، واًمذهٌل واسمـ طمجر وهمػمهؿ
(2)

. 

ٚمٗمل قمـ ؿمٞمخٞمف صم٤مسم٧م سمـ سمٜمدار اًمٌ٘م٤مل، وأِّب سمٙمر اسمـ ؾمقؾمـ اًمتامر،  ًي يرويف اًم

 يمالِه٤م قمـ أِّب سمٙمر اًمؼمىم٤مين، قمـ اإلؾمامقمٞمكم.

ـُ طمجر ٚمٗمل اسم ًي ورواه ُمـ ـمريؼ اًم
(3)

 ، وذم شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ ٟمّمقص٤ًم يمثػمة ُمٜمف.

 ًمذي وىمع ٓسمـ اجلقزي وهمػمه، ومرواه قمـ اًمٌ٘م٤مل سمف.وهذا اًمًٜمد هق ا

 :مـ حديث محزة افؽـاين  ـ 98

، راوي اًمًٜمـ اًمٙمؼمى هـ(357سمـ حمٛمد اًمٙمٜم٤مين اعمٍمي ) وهق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ محزة

 ًمٚمٜم٤ًمئل.

ـ ـمريؼ ؿمٞمخف سم٤مإلضم٤مزة أِّب احلًـ  ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد، وأورد طمديثف ُم ًي ذيمره اًم

ـ أيقب اًمٌزاز، وهق اًم ـ احلًلم سم ِمٞمخ اًمقطمٞمد اًمذي يروي قمٜمف سم٤مإلضم٤مزة ذم هذه قمكم سم

ـ ؿمٞمخٞمف اعمِ  ؿ اإلضم٤مزة سمرواي٦م طمدي٨م اًمٙمٜم٤مين قم  أِّب ص٤مدق ُمرؿمد لْم يَ ٍْمِ اعمِمٞمخ٦م، صمؿ دقمَّ

اعمديٜمل، واسمـ احلٓم٤مب اًمرازي
(4)

. 

وطمدي٨م اًمٙمٜم٤مين ضمزء ُمٓمٌقع
(5)

، وهق اًمذي ُيٕمرف سمجزء اًمٌٓم٤مىم٦م، وجمٚمس اًمٌٓم٤مىم٦م، 

اًمذي أورده اًمٙمٜم٤مين، وهق طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م اًمٌٓم٤مىم٦م، وجمٚمس اًمًجالت؛ ًمٚمحدي٨م إول 

                                                 

 (.795( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

ػم )(7/108( اٟمٔمر: اعمٜمتٔمؿ )2)  (.7/108، اًًم

 (.43(، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 554، 1/331( اٟمٔمر: اعمجٛمع اعم١مؾمس )3)

 (.699ـ  694( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)

ٓم٤مىم٦م  ))( ـمٌع سم٤مؾمؿ: 5) الم، ((ضمزء اًٌم ٦م دار اًًم ٤مد، ٟمنم: ُمٙمٌت د اعمحًـ اًمٌٕم د اًمرزاق سـم قٌم ، سمتح٘مٞمؼ: قٌم

 هـ(.1412) 1اًمري٤مض، ط
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واًمًجالت، وم٤مؿمتُٝمر سمف، وإَّٓ ومٗمٞمف أطم٤مدي٨م أظمرى وآصم٤مر ٓ شمٕمٚمؼ هل٤م سمحدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م، 

ٚمٗمل ُمـ ٟمّمقص هل ذم اجلزء اعمِم٤مر إًمٞمف. ًي  ويمؾ ُم٤م أورده اًم

 :مـ حديث أيب افؼاشؿ افـقسابقري، وهق ابـ ظؾقَّؽ  ـ 99

 هـ(.468ًـ، ُيٕمرف سم٤مسمـ قَمٚمٞمَّؽ )وهق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ احل

ذيمره ذم ُمقوع واطمد
(1)

، وطمدي٨م أِّب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قمٚمٞمؽ ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر 

ـ ؿمٞمخ آظمر همػم ؿمٞمخف ذم هذه ـ قم ٚمٗمل، ًمٙم ًي ـ ـمريؼ اًم اعمِمٞمخ٦م هبذا آؾمؿ، ورواه ُم
(2)

. 

، وهق ُمـ رواي٦م ((ومقائد اسمـ قَمٚمٞمؽ قمـ ؿمٞمقظمف  ))وذم اًمٔم٤مهري٦م ضمزء سم٤مؾمؿ: 

ٚمٗمل ًي ـ قمٚمٞمؽاًم ـ اسم ـ قمٛمر، قم ـ أِّب ٟمٍم أمحد سم ، قم
(3)

ـ  سم ، وهذا اًمًٜمد هق اًمذي وىمع 

ـ ذيمرِه٤م اًم ٚمٗملطمجر، ومل أىمػ قمغم اًمٜمّملم اًمذي ذم هذه اًمٗمقائد، ومٚمٕمٚمٝمام ُمـ يمت٤مب  ًي

 آظمر.

 :مـ حديث ابـ افطققري، ظـ افزمؽل  ـ 111

م ذيمر ومقائد اسمـ اًمٓمٞمقري وطمديثف.  وشم٘مدَّ

م   ذيمر طمديثف قمـ إزدي.وأُم٤م أسمق إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل، ومت٘مدَّ

ـ اًمٓمٞمقري، قمـ أِّب إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل ذم ُمقوع واطمد،  ٚمٗمل طمدي٨َم اسم ًي وذيمر اًم

صم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمًٜمد أمحد اؿمتٛمؾ قمغم سمٕمض ا
(4)

. ومل أىمػ قمغم طمدي٨م اًمٓمٞمقري، قمـ 

 اًمؼمُمٙمل.

                                                 

 (.701ـ  700( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (. 327(، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 2/421( اٟمٔمر: اعمجٛمع اعم١مؾمس )2)

 (.452( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 3)

 (.704ـ  702( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ََدِمل  ـ 111  :مـ حديث ٕا

 هـ(.327وهق أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إدُمل اعم٘مرئ )

 ُمقوع واطمدذيمره ذم
(1)

، وأورد قمٜمف ٟمّمقص٤ًم شمِمتٛمؾ قمغم أطم٤مدي٨م وآصم٤مر قمـ 

ُمِم٤ميخ قمدة ًمألدُمل، وذم اًمٔم٤مهري٦م ضمزء ُمـ طمدي٨م إدُمل، وهق اًمث٤مين ُمٜمف
(2)

. 

 مـ حديث أيب ظبد افرمحـ ادؼرئ  ـ 112

 هـ(.213وهق قمٌد اهلل سمـ يزيد أسمق قمٌد اًمرمحـ اعم٘مرئ )

ـ ـمري٘مف ٟمّمقص٤ًم شمِمتٛم ؾ قمغم أطم٤مدي٨م وآصم٤مرذيمره ذم ُمقوع واطمد، وأورد ُم
(3)

. 

 .ُمـ ذيمر ًمف ُمّمٜمٗم٤ًم ذم احلدي٨مومل أىمػ قمغم 

ان  ـ 113  :مـ حديث ظػَّ

٤من سمـ ُمًٚمؿ اًمّمٗم٤مر )  هـ(.219وهق قمٗمَّ

ذيمره ذم ُمقوع واطمد، وأورد ُمـ ـمري٘مف ٟمّمقص٤ًم شمِمتٛمؾ قمغم أطم٤مدي٨م ُمرومققم٦م 

قم٤مًمٞم٦م اإلؾمٜم٤مد
(4)

ـ ؿمٞمخف أِّب ي٤مه  ٚمٗمل قم ًي ى سمـ سمٜمدار اًمٌ٘م٤مل، قمـ سمنمصم٤مسم٧م ، يرويف اًم

 قمـ قمٗم٤من. ُمل، قمـ احلًـ سمـ اعمثٜمك اًمٕمٜمؼمي،اًمٗم٤مشمٜمل، قمـ أِّب يٕم٘مقب اًمٜمجػم

ويرويف هبذا اًمًٜمد أيْم٤ًم اسمـ طمجر ُمـ ـمريؼ أِّب سمٙمر اعم٘مرب، قمـ صم٤مسم٧م سمف
(5)

. 

٤مر ُمٓمٌقع ٤من سمـ ُمًٚمؿ اًمّمٗمَّ وطمدي٨م قمٗمَّ
(6)

، واًمٜمّمقص اًمتل أورده٤م اعمّمٜمػ 
                                                 

 (.719ـ  716: )( اٟمٔمر اًمٜمص1)

٤مين )ص 1/1/357( اٟمٔمر: شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمرِّب )2)                                      (.                                                                                                                           186(، اعمٜمتخ٥م ُمـ خمٓمقـم٤مت احلدي٨م ًمألًٌم

 (.723ـ  720( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.729ـ  727( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)

 (.326( اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 5)

٤مر(، سمدار احلدي٨م 6) ، وٛمـ جمٛمقع سم٤مؾمؿ: )أطم٤مدي٨م اًمِمٞمقخ اًمٙم ( ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ: د. محزة أمحد اًمزـي

 هـ(.1424قم٤مم ) 1سم٤مًم٘م٤مهرة، ط
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ًمث٤مًم٨م ذم أضمزاء أظمرى ُمـ اًمٙمت٤مب، وهل صمالصم٦م وىمٗم٧م قمغم اصمٜملم ُمٜمٝم٤م ذم طمديثف، وًمٕمؾ ا

ـ طمجر صمالصم٦م أضمزاء ًمٚمٙمت٤مب سم٠مؾم٤مٟمٞمد خمتٚمٗم٦م، واعم ، وم٘مطُمٜمف ٓمٌقع يٛمثؾ ضمزئلم وم٘مد ذيمر اسم

 واهلل أقمٚمؿ.

 مـ حديث أيب حمؿد بـ حقَّان ادعروف بليب افشقخ:  ـ 114

ـ طمٞم٤من، اعمٕمروف سم٠مِّب اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين  ـ ضمٕمٗمر سم ـ حمٛمد سم وهق أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سم

 هـ(.369)

يمره ذم ُمقوع واطمد، وأورد ُمـ ـمري٘مف طمديثلمذ
(1)

. 

وطمدي٨م أِّب اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين، ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر
(2)

، وهق اعمٓمٌقع سم٤مؾمؿ 

قمقازم أِّب اًمِمٞمخ قمغم وصػ احل٤مومظ اسمـ طمجر ٕوًمف وآظمره
(3)

. 

وًمف أيْم٤ًم ضمزء ومٞمف أطم٤مدي٨م، سم٤مٟمت٘م٤مء أِّب سمٙمر سمـ ُمردويف، وهق ُمٓمٌقع
 (4)

، واًمٗمقائد
(5)

. 

واًمٗمقائد
(5)

. 

ٚمٗمل قمغمومل أىمػ  ًي  ذم هذه إضمزاء اعمٓمٌققم٦م. احلديثلم اًمقارديـ قمٜمد اًم

جزي، ظـ أيب افعباس اإلصبقع:  ـ 115  مـ حديث أيب كرص افسِّ

ًت٤مين ) ـ طم٤مشمؿ اًمقائكم اًمًج ـ ؾمٕمٞمد سم هـ(، 444وأسمق ٟمٍم اًمًجزي هق قمٌٞمد اهلل سم

ـ ُيٞمك اإلؿمٌٞمكم أسمق اًمٕم٤ٌمس  ـ احل٤مج سم ـ حمٛمد سم اًمِم٤مهد وأسمق اًمٕم٤ٌمس اإلؿمٌٞمكم هق أمحد سم

 هـ(.415اعمٍمي )

                                                 

 (.731ـ  730( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 ، 2/26(، )1/470( اعمجٛمع اعم١مؾمس )2)

ِّب اًمِمٞمخ، 3) ىمرانٕ  ػموت، ُمع يمت٤مب ذيمر ٕا ٕمدي، قمـ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سٌم ٕمد اًًم ( ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ: ًُم

 هـ(.1417قم٤مم )

٦م اًمرؿمد، اًمري٤مض ط4) در، ُمٙمٌت  هـ(.1414) 1( ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ: سمدر اًٌم

 قمكم احلٌٚمل.( ـمٌُع سمتح٘مٞمؼ: 5)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ٚمٗمل طمدي٨م أِّب ٟمٍم قمـ اإلؿمٌٞمكم ذم ُمقوع واطمد، وأورد ُمـ ـمري٘مف  ًي ذيمر اًم

ٟمّمقص٤ًم يمثػمة قمـ ُمِم٤ميخ قمدة ًمإلؿمٌٞمكم
(1)

. 

ـ اإلؿمٌٞمكم ذ جزي قم ًي قمٌٞمد اهلل احلٛمٞمدي، وم٘م٤مل  قيمره احل٤مومظ أسمويمت٤مب أِّب ٟمٍم اًم

ج قمٚمٞمف أسمق ٟمٍم اًمًجًت٤مين ا ))ذم شمرمج٦م اإلؿمٌٞمكم:  حل٤مومظ قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد أضمزاء ظمرَّ

ـ ضمٕمٗمر سمـ  ـ أِّب اعمقت، وحمٛمد سم ـ حمٛمد سم ـ قمدة ُمِم٤ميخ، ُمٜمٝمؿ: أسمق سمٙمر أمحد سم يمثػمة قم

ان اعمٕمروف سمٖمٜمدر، وهمػمِه٤م  ((درَّ
(2)

. 

ـ ُمِم٤ميخ قمدة ًمإلؿمٌٞمكم، ُمٜمٝمؿ  ـ شمٚمؽ اًمٜمّمقص قم ٚمٗمل مجٚم٦م ُم ًي ىمٚم٧م: وىمد أورد اًم

 همٜمدر اعمذيمقر وهمػمه.

 :فؼايضمـ حديث أيب افؼاشؿ ا   ـ 116

 وهق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًم٘م٤ميض.

ذيمره ذم ُمقوع واطمد، واًمٜمّمقص اًمقاردة ُمـ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر
(3)

. 

ومل أىمػ قمغم طمدي٨م أِّب اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘م٤ميض، وذيمر اخلٓمٞم٥م ذم شمرمجتف أنَّ اسمـ ؿم٤مهلم 

ج قمٜمف ومقائد ظمرَّ
(4)

. 

 :مدرٌج ظذ صققخ افصقري  ـ 117

ٚمٗمل هذا ا ًي ًمٕمٜمقان سمٕمد إيراد طمدي٨م أِّب اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘م٤ميض، ومل يتٌلمَّ زم يمذا أورد اًم

ٚمٗمل ُمـ هذا اًمتٌقي٥م، إَّٓ أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه أن شُمدرج اًمٜمّمقص  ًي اعمٕمٜمك اًمذي أراده اًم

اًمتل ؾمٞمقرده٤م وٛمـ طمدي٨م اًمّمقري أو وٛمـ ُمِمٞمختف، وىمد ذيمر ٟمّمقص٤ًم قمـ 

                                                 

 (.767ـ  732( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

س 2)  (.100)ص ( ضمذوة اعم٘مٌت

 (.775ـ  768( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.9/410( شم٤مريخ سمٖمداد )4)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
اًمّمقري، قمـ ُمِم٤ميخ قمدة ُمـ أهؾ ُمٍم

(1)
. 

ٚمٗمل، وهق يٜم٘مؾ ُمـ يمت٤مب ًمف، وٓ أدري أيَّ يمت٤مب ُمـ يم ًي ت٥م اًمّمقري أظمذ اًم

ؾمٛمٕمٜم٤م اًمِمٞمخ أسم٤م احلًُلم وىم٧َم ىمراءشمِٜم٤م  ))طمٞم٨م ىم٤مل ذم احلدي٨م إول اًمذي أورده قمٜمف: 

قمٚمٞمف هذا احلدي٨م ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧ُم اًمّمقري ي٘مقل: هذا طمدي٨ٌم ُمقوقع، صمؿ رأي٧ُم ذم 

ف، ىم٤مل اًمّمقري: هذا طمدي٨م سم٤مـمؾ ٓ أصؾ ًمف ...   .((ٟمًختف سمخٓمي

 :حديث ابـ ادؼرئ مـ  ـ 118

ـ قم٤مصؿ أسمق سمٙمر إصٌٝم٤مين، اعمٕمروف سم٤مسمـ اعم٘مرئ  ـ قمكم سم ـ إسمراهٞمؿ سم وهق حمٛمد سم

 هـ(.381)

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد، وهل صمالصم٦م ٟمّمقص شمِمتٛمؾ قمغم أطم٤مدي٨م  ًي ذيمر طمديثَف اًم

ُمرومققم٦م
(2)

. 

ـ اعم٘مرئ ضمزء ذم احلدي٨م، ذيمره اسمـ طمجر سم٤مؾمؿ:  ضمزء ومٞمف ُمـ طمدي٨م اسمـ  ))وٓسم

((اعم٘مرئ 
(3)

. 

ـ اعم٘مرئ  ))وذم اعمٙمت٦ٌم اًمٔم٤مهري٦م ضمزء سمٕمٜمقان:  ـ طمدي٨م اسم ـ جمٛمقع  ((ُمٜمتخ٥م ُم وٛم

(87رىمؿ )
(4)

، هٙمذا ورد قمٜمقاٟمف ذم إصؾ اخلٓمل، وهق ُمٜمتخ٥م ُمـ يمت٤مب همرائ٥م 

 ُم٤مًمؽ ٓسمـ اعم٘مرئ، يمام ضم٤مء ذم ٟمًخ٦م أظمرى ُمـ اجلزء، وىمد طم٘م٘متف، وهق ُمٓمٌقع.

 :مـ ؾقائد افتـقخل  ـ 119

                                                 

 (.789ـ  776( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.799ـ  797( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.363(، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس )ص 421، 2/208( اٟمٔمر: اعمجٛمع اعم١مؾمس )3)

 (.445( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 4)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ًي   هـ(.447ـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمتٜمقظمل )وهق قمكم سمـ اعمُح

ٚمٗملوومقائده ذيمره٤م اًم ذم ُمقوع، يروهي٤م قمـ ؿمٞمخف اسمـ اًمناج، قمٜمف، شمتٛمثؾ ذم  ًي

(1)}أسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م ُمٜمًقسم٦م إمم سمٕمض أهؾ اًمٌٞم٧م، يمٗم٤مـمٛم٦م واحلًـ سمـ قمكم 
. 

 واًمتٜمقظمل هذا ُمتٝمؿ سم٤مٓقمتزال واًمتِمٞمع.

٤مح واًمٖمرائ٥م، سمتخري٩م أِّب قمٌد اهلل وًمف اًمٗمقائد اًمٕمقازم اعم١مرظم٦م ُمـ اًمّمح

اًمّمقري، ويقضمد اًم٘مًؿ اخل٤مُمس ُمٜمف وهق ُمٓمٌقع
(2)

، وٓ وضمقد ًممصم٤مر اًمتل ذيمره٤م 

ٚمٗمل ومٞمف، ومٚمٕمٚمٝم٤م ذم إضمزاء إظمرى ُمٜمف. ًي  اًم

 :مـ ؾقائد أيب ظع ابـ صاذان  ـ 111

م ذيمر طمديثف، وطمديثف قمـ ُمٙمرم.  و هق احلًـ سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٌزاز، شم٘مدَّ

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد، وهل ُمـ روايتف قمـ ؿمٞمخف أِّب وهذه اًمٗمقا ًي ئد ذيمره٤م اًم

هم٤مًم٥م اًم٤ٌمىمالين، قمـ أِّب قمكم سمـ ؿم٤مذان، قمـ أِّب سمٙمر أمحد سمـ يم٤مُمؾ اًم٘م٤ميض
(3)

. 

اًمٗمقائد احل٤ًمن وُم٘متؾ  ))وشمقضمد ٟمًخ٦م ُمـ اًمٙمت٤مب ذم اعمٙمت٦ٌم اًمٔم٤مهري٦م سمٕمٜمقان: 

 ، ٓسمـ يم٤مُمؾ، رواي٦م: أِّب قمكم سمـ ؿم٤مذان. قمثامن 

 اجلزء.هذا قمغم اًمٜمّمقص اًمتل أورده٤م اعمّمٜمػ ذم   أىمػملو

 :مـ ؾقائد افؼايض أيب افعالء افقاشطل ـ  111

 هـ(.431وهق حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ يٕم٘مقب أسمق اًمٕمالء اًمقاؾمٓمل )

                                                 

 (.802ـ  800( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

الم شمدُمري، قمـ دار اإليامن وُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت( ـم2ٌُ) د اًًم هـ( 1408) 2ط، ع سمتح٘مٞمؼ: قمٛمر قٌم

، وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م اجلزء اخل٤مُمس ُمٜمف يمام ذم ((اًمٗمقائد اًمٕمقازم اعم١مرظم٦م ُمـ اًمّمح٤مح واًمٖمرائ٥م  ))سم٤مؾمؿ: 

ختف اخلٓمٞم٦م.  ًٟم

 (.961ـ  956( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)
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 افدراشة شؿ
ـ ـمري٘مف ٟمّمقص٤ًم ُمـ أطم٤مدي٨م أصم٤مر  ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد، وأورد ُم ًي ذيمر ومقائده اًم

وأؿمٕم٤مر
(1)

. 

ف يم٤من ومل أىمػ قمغم يمت٤مب اًمٗمقائد ًمف أو ضم زء طمديثل، وذيمر اخلٓمٞم٥م ذم شمرمجتف أٟمَّ

ج أسمقاسم٤ًم وشمراضمؿ  ))ص٤مطم٥م شمّم٤مٟمٞمػ، وم٘م٤مل:  يم٤من ىمد مجع اًمٙمثػَم ُمـ احلدي٨م، وظمرَّ

((وؿمٞمقظم٤ًم، يمت٧ٌُم قمٜمف ُمٜمتخ٤ًٌم ... 
(2)

. 

ؿدي ـ  112  :مـ صعر افصَّ

وهق اًم٘م٤ميض أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمروزي اًمّمٛمدي، 

ٚمٗمل. ًي  ؿمٞمخ ًمٚم

ره ذم ُمقوع واطمد، وأورد قمٜمف أؿمٕم٤مرًا ؾمٛمٕمف يٜمِمده٤م ًمٜمٗمًفذيم
(3)

، وهل مم٤م ؿم٤مومٝمف 

 هب٤م ؿمٞمخف واؾمتٗم٤مده٤م ُمٜمف ؾمامقم٤ًم.

 :مـ حديث افعتقؼل ـ  113

وهق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ُمٜمّمقر أسمق احلًـ اًمٌٖمدادي اعمٕمروف سم٤مًمٕمتٞم٘مل 

 هـ(، ص٤مطم٥م اعمًتخرج قمغم اًمّمحٞمحلم.441)

ٚمٗمل طمديثف ذم ُمقوع واطم ًي د، وأورد قمٜمف ٟمّمقص٤ًم شمِمتٛمؾ قمغم أطم٤مدي٨م ذيمر اًم

ُمرومققم٦م
(4)

. 

ف وىمع ًمف أضمزاء ُمـ طمدي٨م اًمٕمتٞم٘مل وذيمر اًمذهٌل أٟمَّ
(5)

. 

                                                 

 (.976ـ  962( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.3/95شم٤مريخ سمٖمداد ) ( اٟمٔمر:2)

 (.978ـ  977( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.982ـ  979( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)

ػم )5)  (.17/602( اٟمٔمر: اًًم
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 افدراشة شؿ
ـ طمدي٨م اًمٕمتٞم٘مل، سمتخري٩م  ـ طمجر ًمف ضمزءًا طمديثٞم٤ًّم، وهق إول ُم وذيمر احل٤مومظ اسم

ٚمؿ اًمؼمىم٤مين، وهذا اجلزء ُيتصُّ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمخرضم٦م قمغم يمت٤مب اًمٌخ٤مري وُم
(1)

 ،

ٚمٗمل ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م، ومٚمٞمس اعمراد هذا اجلزء.واًم ًي  ٜمامذج اًمتل أورده٤م اًم

 :مـ حديث أمحد بـ مـصقر افقشؽري  ـ 114

 هـ(.370وهق أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمٞمِمٙمري )

ٚمٗمل ذم ُمقاوع قمدة، ُمٜمٝم٤م ذم سمداي٦م اجلزء اًمٕم٤مذ ًي ذيمره اًم
(2)

، إَّٓ أٟمَّف مل يذيمر قمٜمقاٟم٤ًم 

ًمؽًمٚمٜمّمقص، وقمٜمقن ًمف سمٕمد ذ
(3)

ـ اعم٘متدر سم٤مهلل  ))، وذيمره أيْم٤ًم سم٤مؾمؿ:  ـ طمدي٨م اسم ، ((ُم

م.  يمام شم٘مدَّ

ـ ُمٜمّمقر اًمٞمِمٙمري٤مت، ٟم٦ًٌم ًمف، يروهي٤م قمٜمف إُمػم أسمق حمٛمد احلًـ سمـ  وٕمحد سم

ـ اعم٘متدر سم٤مهلل ) م، ويقضمد اجلزء إول ُمٜمٝم٤م، 404قمٞمًك سم هـ(، ذيمره٤م اًمذهٌل يمام شم٘مدَّ

٦م اًمٔم٤مهري٦م جم ـ أوًمف ذم اعمٙمٌت (11ٛمقع رىمؿ: )ٟم٤مىمص ُم
(4)

، ووىمٗم٧م قمغم ٟمص واطمد ُمـ 

ٚمٗملاًمٜمّمقص اًمتل أورده٤م اًم  ذم اًمٞمِمٙمري٤مت. ًي

 :مـ حديث ظبد اهلل بـ أمحد بـ حـبؾ  ـ 115

ٚمٗمل طمديثف ذم ُمقوع واطمد، وأورد  ًي م ذيمر ُمًٜمد أسمٞمف وزي٤مداشمف قمٚمٞمف، وذيمر اًم وشم٘مدَّ

طمديث٤ًم وأصمراً 
(5)

ذم اعمًٜمد، واًمزهد  ، وِه٤م ذم زي٤مدات اًمزهد ًمٕمٌد اهلل، وٓ وضمقد هلام

                                                 

(، وهذا اجلزء اعمِم٤مر إًمٞمف ىمٛم٧م سمتح٘مٞم٘مف وـمٌٕمف سمدار اسـم طمزم 377، 2/83( اٟمٔمر: اعمجٛمع اعم١مؾمس )1)

 هـ(.1420سم٤مًمري٤مض قم٤مم )

 (.995ـ  994( اٟمٔمر اًمٜمص: )2)

 (.1078ـ  1076ص: )( اٟمٔمر اًمٜم3)

 (.55( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 4)

 (.1069ـ  1068( اٟمٔمر اًمٜمص: )5)



 

 
 

 
 223 

 
 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 ًمإلُم٤مم أمحد ُمع زي٤مدات اسمٜمف ُمٓمٌقع.

 :ئد أيب بؽر أمحد بـ شؾامن افـجادمـ ؾقا  ـ 116

ـ أسمق سمٙمر اًمٜمج٤مد اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم ) ـ احلً ـ ؾمٚمامن سم  هـ(.348وهق أسمق سمٙمر أمحد سم

ٚمٗمل ذم ُمقوع واطمد ًي ذيمر ومقائده اًم
(1)

ـ ؿمٞمخف أِّب هم٤مًم٥م اًم٤ٌمىمالين، قمـ  ، يروهي٤م قم

 اعمح٤مُمكم، قمـ أِّب سمٙمر اًمٜمج٤مد.أِّب قمٌد اهلل 

ـ أُم٤مزم أِّب سمٙمر اًمٜمج٤مد  ))وهذه اًمٗمقائد شمقضمد سم٤مؾمؿ:  ذم اًمٔم٤مهري٦م وٛمـ  ((جمٚمس ُم

(106جمٛمقع رىمؿ: )
(2)

ٚمٗمل، قمـ ؿمٞمخف ذم هذه اًمٜمّمقص أِّب  ًي ، وهل ُمـ رواي٦م اًم

هم٤مًم٥م اًم٤ٌمىمالين، قمـ اعمح٤مُمكم، قمـ اًمٜمج٤مد، ويمؾُّ اًمٜمّمقص اعمذيمقرة ذم اعمِمٞمخ٦م 

هذه إُم٤مزم إَّٓ إؾمٜم٤مد ٟمص واطمد مل أىمػ قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م ُمقضمقدة ذم
(3)

 . 

 :مـ ؾقائد أيب افؼاشؿ ابـ بؼان، ظـ أيب شفؾ بـ زياد ـ  117

ـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل  ـ سمنمان وأُم٤مًمٞمف، وأسمق ؾمٝمؾ هق أمحد سم م ذيمر أِّب اًم٘م٤مؾمؿ اسم وشم٘مدَّ

 هـ(.350سمـ زي٤مد اًم٘مٓم٤من )ا

ـ أِّب ؾمٝمؾ ذم ُم ـ سمنمان، قم ٚمٗمل ومقائد اسم ًي قوع واطمد، واعم٤مدة اعمذيمقرة ُمٜمف ذيمره اًم

يمٚمٝم٤م ُمـ أصم٤مر وإؿمٕم٤مر
(4)

. 

اًمٗمقائد اعمٜمت٘م٤مة اًمٕمقازم احل٤ًمن واًمٖمرائ٥م ُمـ طمدي٨م أِّب  ))وشمقضمد ٟمًخ٦م سم٤مؾمؿ: 

ؾمٝمؾ اًم٘مٓم٤من قمـ ؿمٞمقظمف، رواي٦م أِّب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ سمنمان، قمٜمف، واٟمت٘م٤مء أِّب احلًـ 

                                                 

 (.1084ـ  1079( اٟمٔمر اًمٜمص: )1)

 (.565( ومٝمرس جم٤مُمٞمع اعمدرؾم٦م اًمٕمٛمري٦م )ص 2)

 (.1082( اٟمٔمر اًمٜمص: )3)

 (.1097ـ  1090( اٟمٔمر اًمٜمص: )4)
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 (.5052الُمٞم٦م سمرىمؿ: )، ُمٜمٝم٤م صقرة ومٞمٚمٛمٞم٦م ذم ُمٙمت٦ٌم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾم((اًمدارىمٓمٜمل 

ـ اًمٙمت٥م وإضمزاء وإُم٤مزم واًمٗمقائد احلديثٞم٦م ذم يمت٤مسمف  ٚمٗمل ُم ًي هذا جمٛمؾ ُم٤م ذيمره اًم

اعمِمٞمخ٦م، وهل يمت٥م ذات ىمٞمٛم٦م قمٚمٛمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمٓمٌقع، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يزال 

ٚمٗمل ُمـ  ًي خمٓمقـم٤ًم، وُمٜمٝم٤م اعمٗم٘مقد سمُٙمٚمٞمَّتف أو ضمزء ُمٜمف، وشُمٕمتؼم اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م اًم

ه اعمقارد يمٜمزًا صمٛمٞمٜم٤ًم ُمـ شمراث ؾمٚمػ هذه إُم٦م، يمِمٗم٧م قمٜمف هذه اعمِمٞمخ٦م، ويمذا هذ

إؾم٤مٟمٞمد اًمتل ذيمره٤م إمم شمٚمؽ اعمّمٜمٗم٤مت هل٤م أِهٞم٦م شم٤مرُيٞم٦م ذم إصم٤ٌمت شمٚمؽ إضمزاء احلديثٞم٦م 

إمم ُمّمٜمٗمٞمٝم٤م، وزي٤مدة اًمقصمقق سم٤مًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م اعمقضمقدة ذم سمٕمض اعمٙمت٤ٌمت ومل شمر اًمٜمقر إمم 

د، ويٛمٙمـ أن شُمتَخذ هذه اعمِمٞمخ٦م ٟمًخ٦م صم٤مٟمقي٦م هلذه اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م، قم٤ممل اًمٓم٤ٌمقم٦م سمٕم

 وإصم٤ٌمت اًمٗمروق سمٞمٜمٝم٤م وسملم شمٚمؽ إضمزاء واًمٙمت٥م.

 

 

 

* * * 
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 سؿ افدراشةؿ

 املبحح الشادض: افدراشة شؿ

ُ بغداد، اليت مس ُ ملدين ٌ وذكسها يف األماكن اجلغسافً ع فًها الشِّلف
 :كتابه من خالل الكشه احملكل من الكتاب

٤م ٚمٗمل رطمَّ ًي ٤م، واؾمت٘مر ذم سمٖمداد ُمدة ُمديدة، اإلُم٤مم اًم ٝم٤م ؿم٘مًّ ل، ضم٤مب إرض وؿم٘مَّ

ف قمغم ُمٜم٤مـم ـ ؿمٞمقظمٝم٤م وقمٚمامئٝم٤م، ٘مٝم٤م ودروهب٤م وؿمقارقمٝم٤م وأهن٤مره٤م، شمٕمرَّ ومًٚمٙمٝم٤م سمحث٤ًم قم

ـ أيمؼم ُمدن اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم ذًمؽ اًمٕمٍم، شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم أؾم٤مؾملم  وُمديٜم٦م سمٖمداد ُم

 .٦ماجل٤مٟم٥م اًمنمىمل، ي٘مًٛمٝم٤م هنر دضمٚماجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب و

ٚمٗمل شمٚمؽ اعمديٜم٦م ذم أواظمر اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، وىمد طمدث ومٞمٝم٤م  ًي ودظمؾ اًم

شمٖمػمات وشمٓمقرات ذم أطمقاهل٤م آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمج٤مٓت 

قمامَّ يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌؾ ذم اًمٕمّمقر اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م، وىمد اهتؿ اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديث٤ًم سمٌٞم٤من اعمقاىمع 

قضمقدة ذم سمٖمداد وًمٙمؾي ُم٤م هق ُمتٕمٚمؼ سمٕمٛمراهن٤م وضمٖمراومٞمتٝم٤م، اجلٖمراومٞم٦م ًمٚمٛمحالَّت اعم

ٗمقا ذم ذًمؽ ُمّمٜمٗم٤مت سملم خمتٍم وُمٓمقَّل، ومٗمل اعمٓمقٓت شمٚمؽ اعم٘مدُم٦م اًمتل ووٕمٝم٤م  وم٠مًمَّ

اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ًمٙمت٤مسمف شم٤مريخ سمٖمداد، ذيمر ومٞمٝم٤م شم٤مريخ سمٜم٤مئٝم٤م وظمٓمٓمٝم٤م وحتديد اعمح٤ملي 

ؿمقارقمٝم٤م ويمؾَّ ُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ اًمٕمٛمران، واعمدن اًمتل ومٞمٝم٤م، وذيمر أؾمقاىمٝم٤م وأهن٤مره٤م و

ـ قم٘مٞمؾ احلٜمٌكم اعمتقرم ) ـ اعمختٍمات ٟمصٌّ ُيٜم٥ًم ِّٕب اًمقوم٤مء اسم ـ وهق ُمـ 513وُم هـ( 

ٚمٗمل، وىمد ذيمره ذم هذه اعمِمٞمخ٦م ـ وصػ ذم يمت٤مسمف هذا ُمديٜم٦م سمٖمداد وصٗم٤ًم  ًي ؿمٞمقخ اًم

: )ظمٓمط ُمقضمزًا، ًمٙمٜمف همزير اًمٗم٤مئدة، وهذا اًمقصػ ٟمنمه ضمقرج ُم٘مدد، ذم يمت٤مسمف

 سمٖمداد ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس(، وشمرمجف إمم اًمٕمرسمٞم٦م: د. ص٤مًمح أمحد اًمٕمكم.

٤م، ويمذا  ـ اجلقزي ًمٗمت٤مت يمثػمة وُم٘متٓمٗم٤مت ذم يمت٤مسمف اعمٜمتٔمؿ شمتٕمٚمؼ سمٌٖمداد وحم٤مهلي وٓسم

 ذيمر اًمٙمثػم ُمـ شمٚمؽ اعمح٤مل واعمقاوع ي٤مىمقت احلٛمقي ذم يمت٤مسمف ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان.

ـ  اًمٙمت٥م واعمراضمع اجلٖمراومٞم٦م عمديٜم٦م سمٖمداد، وم٘مد ذيمر وشُمٕمدُّ اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م أيْم٤ًم ُم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ف يذيمر  ـ اعمقاوع واعمح٤ملي وإهن٤مر وهمػمه٤م ذم ُمِمٞمختف، وذًمؽ أٟمَّ ٚمٗمل قمددًا يمٌػمًا ُم ًي اًم

ـ ؿمٞمقظمف،  ـ اًمِمٞمخ، ومل يٜمتٝم٩م هذا اًمٜمٝم٩م ذم يمؾي ؿمٞمخ ُم اجلٝم٦م واعمٙم٤من اًمذي ؾمٛمع ومٞمف ُم

ام ذيمر اعمٙم٤من واعمقوع اًمذي اًمت٘مك ومٞمف  ُمع ؿمٞمخف وؾمٛمع ُمٜمف، وىمد ٓ يذيمر ذًمؽ، سمؾ رسمَّ

د ُمٙم٤مهن٤م، وسمٕمض شمٚمؽ  وهذه اعمقاوع قم٤ميٜمٝم٤م سمٜمٗمًف، ووصٗمٝم٤م سمدىم٦م وسملمَّ ُمقوٕمٝم٤م وطمدَّ

ـ ذيمره٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء ىمٌٚمف وسمٕمده،  ـ مل أىمػ قمغم ُمَ  وومٞمٝم٤م جمٛمققم٦م أظمرىاعمح٤مل وإُم٤ميم

ٚمٗمل ه٤م همػمَر يمَ ذَ  ًي ٦م أصٞمٚم٦م عمديٜم٦م ُمـ أيمؼم ، ومٚمذا شُمٕمتؼم اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م وصمٞم٘م٦م ضمٖمراومٞماًم

ٓ يًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م ُمـ أراد ُمٕمروم٦م ضمٖمراومٞمتٝم٤م وأُم٤ميمٜمٝم٤م وحمالَّهت٤م، ُمثؾ:  اعمدن اإلؾمالُمل، 

٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م،  درب ص٤مًمح، ودرب ذيؽ، درب ضمٕمٗمر سم٤مًمٙمرخ، وحمٚم٦م اسمٜم٦م اعمرضمل، وحمٚمَّ

ٚمٗمل ذم هذا اًمٙمت٤مب. ًي  وهمػمه٤م ُمـ اعمح٤مل اًمتل مل أىمػ قمغم َُمـ ذيمره٤م ؾمقى اًم

ٚمٗملاًم صمؿ إنَّ  ٝم٤م ذم أصؾ اًمٙمت٤مب، وىمد ظمٚم٧م سمٕمض  ًي يذيمر هذه اعمقاوع سمٜمّمي

ف ذم ه٤مُمش اًمٜمًختلم ذَ   سمٕمْمٝم٤مر يمَ اًمٜمّمقص ُمـ ذيمر إُم٤ميمـ اًمتل ؾمٛمع ومٞمٝم٤م، إَّٓ أٟمَّ

قمٜمد ذيمر اًمِمٞمخ، وىمد شمٜمٗمرد إطمدى اًمٜمًخ سمذيمره، ومرأي٧م شم٘مًٞمؿ هذا اعمٌح٨م إمم 

 ُمٓمٚمٌلم.

 رة ذم صٚم٥م اًمٙمت٤مب.اعمٓمٚم٥م إول: إُم٤ميمـ اًمٌٖمدادي٦م اعمذيمق

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: إُم٤ميمـ اًمتل ذيمرت ذم ه٤مُمش اًمٜمًخ٦م أو إطمداِه٤م، ومل شمذيمر ذم 

 أصؾ اًمٙمت٤مب.

إذ  ؛جؿ، ومل أذيمر ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ اعمِمٞمخ٦موىمد ذيمرت إُم٤ميمـ قمغم طمروف اعمٕم

ايمتٗمٞم٧م سمذيمر ذًمؽ ذم ومٝمرس اعمقاوع واًمٌٚمدان، إَّٓ ُم٤م ُذيمر ذم ه٤مُمش اًمٜمًختلم أو 

 حم٤مل قمغم رىمؿ اًمٜمص اًمذي ُذيمر ومٞمف اعمقوع اجلٖمراذم.إطمداِه٤م ومٝمق 
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ماــ ا ول: ٕا  :فبغدادية ادذـقرة دم صؾب افؽتابادطؾب ٕا

 :ـ باب افبرصة 1

وي٘مع ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُمـ ُمديٜم٦م اًمًالم، ووصٗمف أسمق اًمقوم٤مء اسمـ قم٘مٞمؾ سم٠مٟمف ذو 

 اًمًٙمؽ اًمٌٕمٞمدة.

ٍمة(، وذيمره٤م ذم رؾمؿ )قمًٙمر ٦م مل يذيمره٤م ي٤مىمقت ذم رؾمؿ )سم٤مب اًمٌحٚمَّ وهذه اعمَ 

ُيراد سمف ُمديٜمتف اًمتل سمٜم٤مه٤م سمٌٖمداد، وهل سم٤مب اًمٌٍمة اًمٞمقم، وذم  ))أِّب ضمٕمٗمر(، وىم٤مل: 

، وذم سم٤مب اًمٌٍمة ي٘مع ضم٤مُمع اخلٚمٞمٗم٦م أِّب ضمٕمٗمر ((اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب وُم٤م ي٘م٤مرهب٤م ... 

اعمٜمّمقر
(1)

. 

 ـ افباب افؼيػ مـ دار اخلالؾة، ُيعرف بباب افـقيب: 2

 اًمٜمقِّب، ودار اخلالوم٦م.اٟمٔمر: سم٤مب 

 :ـ باب افطاق 3

ـ سمٖمداد، ىم٤مل أسمق اًمقوم٤مء  ـ اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُم ٓ أذيمر  ))سمـ قم٘مٞمؾ: اوهل حمٚم٦م يمٌػمة ُم

٦م يمٌٚمد  ، يمؾُّ حمٚمَّ ًمؽ أُمرًا شمٙم٤مد شمًتٌٕمده، وم٠مذيمر ًمؽ حمٚمَّتل، وهل واطمدة ُمـ قمنم حَم٤َملٍّ

 .((...  ُمـ سمالد اًمِم٤مم، وهل اعمٕمرووم٦م سم٤ٌمب اًمٓم٤مق

ـ قم٘مٞمؾ ذم دمٚمٞم٦م ؿمقارقمٝم٤م وُم٤ًميمٜمٝم٤م وأؾمقاىمٝم٤م وهمػم ذًمؽصمؿ ذع اسم
(2)

. 

 ـ باب افعامة: 4

وهق أطمد أسمقاب طمريؿ دار اخلالوم٦م، وهق سملم سم٤مب اًمٜمقِّب وسم٤مب سمًت٤من، وُيًٛمك 

سم٤مب قمٛمقري٦م
(3)

. 
                                                 

ٚمدان 23)ص اخل٤مُمس اهلجري اٟمٔمر ٟمص اسـم قم٘مٞمؾ ذم: ظمٓمط سمٖمداد ذم اًم٘مرن ( 1) (، ُمٕمجؿ اًٌم

 .(224ص (، رطمٚم٦م اسـم سمٓمقـم٦م )123، 4/122)

ٚمدان )23)ص اٟمٔمر: ظمٓمط سمٖمداد ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري  (2)  (.1/308(، ُمٕمجؿ اًٌم

ٚمدان )8/80( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )3)  (.2/251(، ُمٕمجؿ اًٌم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 :ـ باب ادراتب 5

د ُمقوٕمف اًم ٚمٗملطمدَّ  ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ سمٖمداد. ًي

٦م ختتص سم٤مًمٙمؼماء  ))اسمـ قم٘مٞمؾ:  وهق أطمد أسمقاب طمريؿ دار اخلالوم٦م، ىم٤مل حمٚمَّ

 .((وأصح٤مب اعمٜم٤مص٥م 

ـ وهق ؿمٞمخ ًمٚم ـ قم٘مٞمؾ  ٚمٗملىمٚم٧م: وهذا ذم أي٤مم اسم ٤م ذم أي٤مم ي٤مىمقت احلٛمقي،  ًي ـ وأُمَّ

ـ أضمؾي أسمقاهب٤م  )): ~ومذيمره٤م سمٖمػم ذاك، وم٘م٤مل  وهق أطمد أسمقاب دار اخلالوم٦م سمٌٖمداد، يم٤من ُم

، وم٠مُم٤م أن ومٝمق ذم ـمرف ُمـ اًمٌٚمد وأذومٝم٤م، ويم٤من طم٤مضمٌف قمٔمٞمؿ اًم٘مدر وٟم٤مومذ إُمر

((يم٤معمٝمجقر، مل يٌؼ ومٞمف إَّٓ دور ىمقم ُمـ أهؾ اًمٌٞمقشم٤مت اًم٘مديٛم٦م ... 
(1)

. 

 ـ باب افـقيب: 6

أطمد أسمقاب طمريؿ دار اخلالوم٦م
(2)

 ، وؾمٞم٠ميت ذيمر دار اخلالوم٦م.

 جامع اخلؾقػة:ـ  7

ـ سمٖمداد، وهق ُمًجد دار اخلال وم٦م اًمذي وهق ذم دار اخلالوم٦م، ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُم

سمٜم٤مه اعمٙمتٗمل، وذيمره اخلٓمٞم٥م، وىم٤مل: إٟمَّف أدرك اجلٛمٕم٦م شُمّمغم ومٞمف، وذيمره أيْم٤ًم ذم ُمقوع 

ك ُمًجد اًم٘مٍم  ))آظمر ُمـ اًمت٤مريخ، وىم٤مل:  ((ويًٛمَّ
(3)

. 

صاؾة 8  :ـ جامع افرُّ

ص٤موم٦م، وهل سم٤مجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ سمٖمداد، سمٜم٤مه اعمٝمدي ذم أول وي٘مع سمٛمديٜم٦م اًمرُّ 

ر اًمٜم٤مس شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م طمتك ص٤مرت يم٤معمديٜم٦م، صمؿ ظمرب هـ(، وقمٛمَّ 159ظمالومتف ؾمٜم٦م )

أيمثره٤م ومل يٌؼ إَّٓ اجل٤مُمع واعم٘م٤مسمر
(4)

. 

                                                 

ٚمدان )23( اٟمٔمر: ظمٓمط سمٖمداد ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس )ص 1)  (.1/312(، ُمٕمجؿ اًٌم

ٚمدان )2)  (.2/251( اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًٌم

 (.3/365(، )111، 1/109( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )3)

ٚمدان )1/108( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )4)  (.3/46(، ُمٕمجؿ اًٌم
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 افدراشة شؿ
 ـ جامع افؼرص: 9

ٚمٗملطمدد ُمقوٕمف اًم م. ًي  سم٤ٌمب اًمٕم٤مُم٦م، وهق ُمًجد دار اخلالوم٦م، وضم٤مُمع اخلٚمٞمٗم٦م يمام شم٘مدَّ

 ـ جامع ادـصقر : 11

ه٥م، وهق سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب سمٜم٤مه أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ُمالص٘م٤ًم ىمٍمه اعمٕمروف سم٘مٍم اًمذ

م ك ُمًجد اعمديٜم٦م، وي٘مع ذم سم٤مب اًمٌٍمة يمام شم٘مدَّ ُمـ سمٖمداد، وُيًٛمَّ
(1)

. 

 :افُػرس ـ ِجفار شقج 11

ٚمٗملذيمر اًم ـ  ؿمٞمخف  ًي ـ سمٖمداد، وٟم٘مؾ قم صمٕمٚم٥م سمـ ؾمٚمامن سمـ أٟمَّف ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُم

ف أمحد اًمٌقازٟمجل أٟمَّ
 

٦م يم٤مٟم٧م ىمري٦ًم قم٤مُمرًة ىم ))ىم٤مل:  ٌؾ سمٖمداد، ويمذًمؽ إنَّ هذه اعمحٚمَّ

 .(( اًمٜمٍَّمي٦م واحلرسمٞم٦م

ُيٕمرف سمجٝم٤مر ؾمقج اهلٞمثؿ سمـ  ))قت احلٛمقي )ضِمٝم٤مر ؾمقج(، وىم٤مل: وذيمر ي٤مىم

اد اخلراؾم٤مٟمٞم٦م،  ـ اًمُ٘مقَّ يمٚمٛم٦م وم٤مرؾمٞم٦م .. وهل ُمـ حم٤ملي سمٖمداد ذم ىمٌٚم٦م  احلرسمٞم٦م، ُمٕم٤موي٦م ُم

ـ اعمح٤مل وسم٘مٞم٧م هل واًمٜمٍَّمي٦م واًمٕمت٤مسمٞمقن ودار اًم٘مز ُمت ّمٚم٦م سمٕمْمٝم٤م ظمرب ُم٤م طمقهل٤م ُم

((سمٌٕمض يم٤معمديٜم٦م اعمٗمردة ذم آظمر ظمراب سمٖمداد 
(2)

. 

 ـ احَلِريؿ افطَّاهري: 12

د ُمقوٕمف اًم ٚمٗملطمدَّ  ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُمـ سمٖمداد. ًي

وهق سمٗمتح احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ويمن اًمراء سمٕمده٤م اًمٞم٤مء آظمر احلروف، وذم آظمره٤م اعمٞمؿ، 

ـ زريؼ، وأول  ـ ُمّمٕم٥م سم ـ احلًلم سم ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م طمرياًم وأَٟمف وهق ُمٜمًقب إمم ـم٤مهر سم

ـ قمٔمامء دوًم٦م سمٜمل اًمٕم٤ٌمس، وهل حمٚم٦م يمٌػمة  ـ ـم٤مهر، ويم٤من ُم ـ جل٠م إًمٞمف أُمـ: قمٌد اهلل سم ُم

سمِم٤مرع دار اًمرىمٞمؼ ٦مذم اًمدور واًم٘مّمقر، وهل ُمتّمٚم
(3)

. 

                                                 

 (.109، 107( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )1)

ٚمدان ) (2)  (.2/193ُمٕمجؿ اًٌم

٤مب )3) ًٟٕم ٚمدان )2/211( اٟمٔمر: ا  (.2/251(، ُمٕمجؿ اًٌم
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 افدراشة شؿ
 ـ خان اخلؾقػة: 13

ٚمٗملطمدد ُمقوٕمف اًم  ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ سمٖمداد. ًي

ف هق دار اخلٚمٞمٗم٦م، أو دار  اخلالوم٦م اعم٘م٤مسمؾ ًم٤ٌمب اًمٜمقِّبواًمذي ئمٝمر أٟمَّ
(1)

. 

 ـ خزاكة افبقامرشتان افعضدي: 14

ـ يمٚمٛمتلم: سمٞمامر، وُمٕمٜم٤مه٤م  اًمٌٞمامرؾمت٤من ُيتٍم ومٞمُ٘م٤مل اعم٤مرؾمت٤من، وهل وم٤مرؾمٞم٦م ُمريم٦ٌم ُم

اعمريض، وأؾمت٤من اعمقوع، ومٞمُ٘م٤مل: اًمٌٞمامرؾمت٤من، أي دار اعمرى
(2)

، وهق ُم٤م يًٛمك قمٜمدٟم٤م 

 اًمٞمقم سم٤معمًتِمٗمك.

 ًمٓم٤مهري سمِم٤مرع دار اًمرىمٞمؼ همرِّب سمٖمداد.ويم٤من قمٜمد احلريؿ ا

٦ًٌم إمم قمْمد اًمدوًم٦م أسمق ؿمج٤مع ومٜم٤َّمظمنو اًمديٚمٛمل،  وظمزاٟم٦م اًمٌٞمامرؾمت٤من اًمٕمْمدي ٟم

ٖمداد اًمٌٞمامرؾمت٤من اًمٕمْمدي،  ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ُمقوع سمٌٖمداد  ))اًمراوميض اعمٕمتززم، أٟمِم٠م سٌم

 ىم٤مل اًمذهٌل: ، و((ُيتٛمع ومٞمف اعمرى واعمج٤مٟملم، وهق اًمٌٞمامرؾمت٤من يٕمٜمل ُمقوع اعمرى 

((وهق يم٤مُمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه، ًمٙمٜمف شمالؿمك أن  ))
(3)

. 

 ـ دار اخلالؾة: 15

وهق ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ سمٖمداد قمغم ؿم٤مـمئ دضمٚم٦م، حت٧م هنر ُمٕمغم، ويًٛمك 

ودار اخلالوم٦م، وشم٤مضمٝم٤م  ))طمريؿ دار اخلالوم٦م، ودار اخلٚمٞمٗم٦م، ىم٤مل أسمق اًمقوم٤مء اسمـ قم٘مٞمؾ: 

((سمٚمد اًمٕمجٞم٥م )أي ىمٍم اًمت٤مج(، وهل سمٜمٗمًٝم٤م 
(4)

. 

 ـ دار افقزير: 16

ٚمٗملذيمره٤م اًم حمٛمد سمـ أِّب اًمٗمْمؾ ( قمٜمد ذيمر ؿمٞمخف 1050ذم اجلزء اًمٕم٤مذ )رىمؿ  ًي

                                                 

 (.9/28اعمٜمتٔمؿ )( اٟمٔمر: 1)

ب ًمٚمجقاًمٞم٘مل ) (2)  (.3/975(، اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري )577 صاعمٕمرَّ

٤مب )( 3) ٟم  (.16/250(، اًمًػم )23(، ظمٓمط سمٖمداد ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري )ص 5/162اٟمٔمر: ا

ٚمدان )23(، ظمٓمط سمٖمداد ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس )ص 1/99( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )4)  (.2/250(، ُمٕمجؿ اًٌم
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قمٌد اًمًالم إٟمّم٤مري، ومل يٜمًٌٝم٤م ٕطمد، وأقم٤مد ذيمر هذا اًمِمٞمخ ذم اجلزء اًمراسمع 

 /ب(، وٟمًٌٝم٤م ًمٚمقزير اسمـ ضَمٝمػم.231واًمٕمنميـ )ل:

ٛمٞمد اًمدوًم٦م أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ اًمقزير واًمقزير اسمـ ضَمٝمػم هق اًمقزير اًمٙم٤مُمؾ قم

ـ ضمٝمػم، شمقذم ذم ؿمقال ؾمٜم٦م ) ـ حمٛمد سم هـ( أي ذم 493اًمٙمٌػم اعمٚمؽ ومخر اًمدوًم٦م حمٛمد سم

ٚمٗملاًمِمٝمر واًمًٜم٦م اًمتل دظمؾ ومٞمٝم٤م اًم سمٖمداد، وًمٕمٚمف مل يٚم٘مف، وم٘مد شمقذم ُمًجقٟم٤مً  ًي
(1)

، وداره 

يم٤مٟم٧م قمٜمد سم٤مب اًمٕم٤مُم٦م يمام يٗمٞمده ٟم٘مؾ اسمـ اجلقزي
(2)

. 

 افدواب: ربـ دَ  17

٦م اًمقاؾمعاًمدرُب هق  ٙمَّ ًَّ سم٤مب اًم
(3)

. 

٦م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ سمٖمدادٚمَّ حَم ودرُب اًمدواب 
(4)

. 

 َحبِقب: ـ َدْرُب  18

وهق ذم هنر اعمٕمغم ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ سمٖمداد
(5)

. 

 ـ درب ذيؽ: 19

د ُمقوٕمف اًم ٚمٗملطمدَّ سمِم٤مرع دار اًمرىمٞمؼ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م احلريؿ اًمٓم٤َّمهري همرِّب ُمديٜم٦م  ًي

ماًمًال
(6)

 . 

 ـ درب صافح: 21

د ُمقوٕمف اًم ٚمٗملطمدَّ الم. ًي ًَّ ىمٞمؼ، همرِّبي ُمديٜم٦م اًم  ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ؿم٤مرع دار اًمرَّ

وهق سم٘مرب احلريؿ اًمٓم٤مهري، قمغم هنر ُمقؾمك
(7)

. 

                                                 

ػم )9/118تٔمؿ )( اٟمٔمر: اعمٜم1)  (.19/175(، اًًم

 (.9/234( اٟمٔمر: اعمٜمتٔمؿ )2)

 (.1/68اٟمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ) (3)

 (.3/53( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )4)

ٚمدان )12/358( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )5)  (.2/216(، ُمٕمجؿ اًٌم

 /أ(.407( اٟمٔمر: أيْم٤مً: )ل:6)

 (.13/54(، )9/400( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )7)
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 ر:َص ـ درب كُ  21

٦م ُمٕمرووم٦م سمٌٖمداد  ))ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين:  ((حمٚمَّ
(1)

. 

 ُدريبة ; حمؾَّة ابـة ادُرجل

 ـ شقق افثالثاء: 22

د ُمقوٕم ٚمٗملف اًمطمدَّ  قمٜمد هنر اعمٕمغم ذىمل ُمديٜم٦م اًمًالم. ًي

وهق ُمٜمًقب ًمًقق يم٤من ُي٘م٤مم ىمٌؾ أن يٕمٛمر اعمٜمّمقر سمٖمداد ذم اًمِمٝمر ُمرة يقم 

 اًمثالصم٤مء، ويم٤من ٕهؾ يَمْٚمَقاذى وأهؾ سمٖمداد.

ـ سمٓمقـم٦م:  واجلٝم٦م اًمنمىمٞم٦م ُمـ سمٖمداد طم٤مومٚم٦م إؾمقاق قمٔمٞمٛم٦م اًمؽمشمٞم٥م  ))وي٘مقل اسم

ط هذه صٜم٤مقم٦م ومٞمف قمغم طمدة، وذم وؾم ًمثالصم٤مء يمؾُّ وأقمٔمؿ أؾمقاىمٝم٤م ؾمقق يٕمرف سمًقق ا

((ًٜمٝم٤م ب سمحُ َي اًمٕمجٞم٦ٌم اًمتل ص٤مرت إُمث٤مل شمُ اًمًقق اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م 
(2)

. 

ػر: 23  ـ شقق افصُّ

ٗمر هق اًمٜمح٤مس، وُيٓمٚمؼ أيْم٤ًم قمغم اًمذه٥م اًمّمُّ
(3)

. 

ٖمداد ؾمٜم٦م  وذيمره اسمـ اجلقزي د ، هـ(557)ذم ؾمٞم٤مق ُم٤م اطمؽمق سٌم ُمقوٕمفومل ُيدي
(4)

. 

ٗمر، وهق ذم ٧م: وًمٕمٚمف اعمذيمقر أيْم٤ًم سم٤مؾمؿ: ؾمقق اًمّمٗمَّ ىمٚم ـ يٕمٛمؾ اًمّمُّ ٤مريـ؛ ٟم٦ًٌم عم

اًمٙمرخ سم٤ٌمب اًمٓم٤مق همرِّب ُمديٜم٦م اًمًالم
(5)

 ، وؾمٞم٠ميت ذيمر اًمٙمرخ.

 ـ شقق افصقارؾة: 24

د ُمقوٕمف اًم ٚمٗملطمدَّ  ذم اًمٙمرخ، همرِّب ُمديٜم٦م اًمًالم. ًي

ؿقؼ:25  ـ صارع دار افرَّ

                                                 

٤مب )( 1) ًٟٕم  (.11/249(، واٟمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس )5/500ا

ٚمدان115، 1/96( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )2)  .(225ص (، رطمٚم٦م اسـم سمٓمقـم٦م )2/283) (، ُمٕمجؿ اًٌم

 (.2/73اٟمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ) (3)

 .(10/203اعمٜمتٔمؿ ) (4)

 (.5/58(، )3/312شم٤مريخ سمٖمداد )اٟمٔمر:  (5)
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د ُمقوٕمف اًم ٚمٗملطمدَّ  ًمٓم٤مهري، ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُمـ سمٖمداد.ذم احلريؿ ا ًي

ـ قم٘مٞمؾ:  ووراء احلريؿ ؿم٤مرع دار رىمٞمؼ، حمٚم٦َّم يمٌػمة، يمثػمة اعمٜم٤مزل  ))ىم٤مل أسمق اًمقوم٤مء اسم

وسمٌٖمداد حمٚم٦م ُمٕمرووم٦م ُمتّمٚم٦م سم٤محلريؿ اًمٓم٤مهري ُي٘م٤مل هل٤م  ))، وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: ((اًمٕمجٞم٦ٌم 

ف يم٤من ُي٤ٌمع ، واًم٥ًٌم ذم شمًٛمٞم((ؿم٤مرع دار اًمرىمٞمؼ، واًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م رىمٞم٘مل  تٝم٤م دار اًمرىمٞمؼ أٟمَّ

ومٞمٝم٤م اًمرىمٞمؼ ىمديامً 
(1)

. 

 ـ افعتابقِّغ: 26

د ُمقوٕمٝم٤م اًم ٚمٗملطمدَّ ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُمـ سمٖمداد، ويمذا ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين ًي
(2)

. 

 ـ َؿرص ادلمقن: 27

وهق ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُمـ سمٖمداد
(3)

، وومرق سمٞمٜمف وسملم اعم٠مُمقٟمٞم٦م أو ىمٍم اعم٠مُمقن 

 ٤مٟم٥م اًمنمىمل، وؾمٞم٠ميت ذيمره٤م.)اًم٘مٍم احلًٜمل( ذم اجل

 ـ افؽرخ: 28

ٚمٗملطمدد ُمقوٕمف اًم  ذم همرِّب ُمديٜم٦م اًمًالم. ًي

واًمٙمرخ ُيٕمد ُمٕمٔمؿ اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُمـ سمٖمداد، سمٜم٤مه أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ؾمٜم٦م 

 هـ(، وٟم٘مؾ أؾمقاق اعمديٜم٦م إًمٞمف، وضمٕمؾ ذم يمؾي حمٚم٦م ؾمقىم٤ًم ُمـ إؾمقاق.157)

ـ قم٘مٞمؾ:  ـ اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب اًمٙمرخ وؿم٤مـمئف، ىمّمقر وٟمٔمػم هذا  ))ي٘مقل أسمق اًمقوم٤مء اسم ُم

ُمٜمتٔمٛم٦م ذوات دواًمٞم٥م وسم٤ًمشملم ورواؿمـ ُمت٘م٤مسمٚم٦م ...ومجٕم٧م اًمٙمرخ ُمٜم٤مزل قمجٞم٦ٌم 

سمديٕم٦م اًمٌٜم٤مء ... ويم٤من سمًقر احلالويلم ظمزاٟم٦م يمت٥م ومٞمٝم٤م اصمٜم٤م قمنم أًمػ جمٚمد، ويم٤مٟم٧م 

ٓ ُيتٚمط اًمٕمٓم٤مرون سم٠مرسم٤مب اًمزه٤مئؿ واًمروائح اعمٜمٙمرة،  وٓ أؾمقاق اًمٙمرخ وسم٤مب اًمٓم٤مق 

                                                 

٤مب )(، ٕا23( اٟمٔمر: ظمٓمط سمٖمداد ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس )ص 1) ٚمدان )3/84ًٟم (، 2/420(، ُمٕمجؿ اًٌم

(3/60 ،307.) 

٤مب )257/أ، 213( اٟمٔمر: اجلزء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ُمـ اعمِمٞمخ٦م )ل:2) ًٟٕم  (.4/147/أ(، ا

 (.23( اٟمٔمر: ظمٓمط سمٖمداد ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس )ص 3)
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ٝمؿ، درب اًمزقمٗمران  أرسم٤مب إٟمامط سم٠مرسم٤مب إؾم٘م٤مط، ويم٤من ٕرسم٤مب اعمروءات دور ختّمُّ

ٓ يًٙمٜمف أرسم٤مب اعمٝمـ، سمؾ أهؾ اًمٌزي واًمٕمٓمر، ودرب ؾمٚمٞمامن سم٤مًمرص٤موم٦م ُم٘مّمقر  سم٤مًمٙمرخ 

((قمغم اًم٘مْم٤مة واًمِمٝمقد ويم٤ٌمر اًمتج٤مر 
(1)

. 

 ـ ادلمقكقة: 29

ٚمٗملطمدد ُمقوٕمٝم٤م اًم  يٜم٦م اًمًالم.ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ ُمد ًي

سمٜم٤مه٤م اعم٠مُمقن، وومٞمٝم٤م اًم٘مٍم احلًٜمل وهق ىمٍم اًمت٤مج سمدار اخلالوم٦م
(2)

. 

 ـ حمؾة ابـة ادرجل: 31

ٚمٗمل، د ُمقوٕمٝم٤م طمدَّ  ًي  وهل سمٜمٝمر اعمٕمغم ذىمل ُمديٜم٦م اًمًالم.اًم

 ـ حمؾَّة افـاجقة: 31

٤م ذم  م أهنَّ ٚمٗمل ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعم٠مُمقٟمٞم٦م ذىمٞمٝم٤م، واعم٠مُمقٟمٞم٦م شم٘مدَّ ًي د ُمقوٕمٝم٤م اًم اجل٤مٟم٥م طمدَّ

 اًمنمىمل ُمـ سمٖمداد.

 ـ اددرشة افـظامقة: 32

د ُمقوٕمٝم٤م اًم ٚمٗملطمدَّ .ًي  ، وهل ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ سمٖمداد، ىمري٦ٌم ُمـ هنر اعمٕمغمَّ

ـ أقمٔمؿ اعمدارس سمٌٖمداد، يُ  اًمٕمٚمقم، وي٠ميت ذيمره٤م يمثػمًا ذم  س ومٞمٝم٤م يمؾُّ رَّ دَ ويم٤مٟم٧م ُم

ٚمٗملواإلُم٤مم اًم يمت٥م اًمؽماضمؿ واًمت٤مريخ، ويم٤من يٜمزل هب٤م اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء، يم٤من ذم سمٖمداد  ًي

اعمِمٞمخ٦م ٟم٤مزًٓ هبذه اعمدرؾم٦م، يتٚم٘مك ومٞمٝم٤م قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، يمام أوم٤مده ذم ُمقاوع ُمـ هذه
(3)

. 

٤م شم٘مع ذم وؾمط ؾمقق اًمثالصم٤مء، ىم٤مل:  م ىمقل اسمـ سمٓمقـم٦م أهنَّ وذم وؾمط هذه  ))وشم٘مدَّ

 .((اًمٕمجٞم٦ٌم اًمتل ص٤مرت إُمث٤مل شميب سمحًٜمٝم٤م  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمًقق اعمدرؾم٦م

                                                 

ٚمدان 23، 22(، ظمٓمط سمٖمداد ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس )ص 1/79( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )1) (، ُمٕمجؿ اًٌم

(2/448.) 

ٚمدان )23(، ظمٓمط سمٖمداد ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس )ص 99، 1/98اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )( 2)  (.4، 2/3(، ُمٕمجؿ اًم

 /ب(.312/ب(، )ل:275( اٟمٔمر: )ل:3)
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 :ـ مسجد افعؿري 33

ٚمٗملد ُمقوٕمف اًمطمدَّ   ذم ؾمقق اًمثالصم٤مء، قمٜمد هنر اعمٕمغم ذىمل ُمدٟمٞم٦م اًمًالم. ًي

 ـ ادسجد ادعؾؼ: 34

ٚمٗملوصٗمف اًم  سم٘مقًمف: دم٤مه اًم٤ٌمب اًمنميػ ُمـ دار اخلالوم٦م، ُيٕمرف سم٤ٌمب اًمٜمقِّب. ًي

ويمذا ىم٤مل ي٤مىمقت ذم رؾمؿ )شمقُم٤مصم٤م(
(1)

. 

م اًمٙمالم قمـ دار اخلالوم٦م وسم٤مب اًمنم  يػ واًمٜمقِّب.وشم٘مدَّ

يَّة: 35  ـ افـَّرْصِ

د ُمقوٕمٝم٤م اًم ٚمٗملحمٚم٦م طمدَّ  ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُمـ سمٖمداد. ًي

٦م ُمـ اجل٤مٟم٥م  ُمٜمًقسم٦م إمم ٟمٍم، أطمد أصح٤مب اعمٜمّمقر، وهل ذم ـمرف اًمؼميَّ

اًمٖمرِّب
(2)

. 

جاج: 36  ـ هنر افدَّ

ٚمٗملطمدد ُمقوٕمف اًم ـ سمٖمداد، وهل حمٚم٦م قمغم اًمٜمٝمر اًمذي ضمرَّ  ًي ه ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّبي ُم

اعمٜمّمقر ُمـ هنر يمرظم٤مي٤م، وؾمٛمل سمذًمؽ ٕنَّ أصح٤مب اًمدضم٤مج يم٤مٟمقا ي٘مٗمقن قمٜمده، 

وي٘مقل ي٤مىمقت إنَّ هذا اًمٜمٝمر ٓ أصمر ًمف ذم وىمتف
(3)

. 

37 :  ـ هنر ادُعذَّ

ٚمٗملطمدد ُمقوٕمف اًم  ، وهق ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىملي ُمـ سمٖمداد.ًي

 لم، ويٛمر وهق أقمٔمؿ حمٚم٦م سمٌٖمداد، وومٞمف دار اخلالوم٦م، وهق هنر يدظمؾ ُمـ سم٤مب سمِ 

 قمغم ؾمقق اًمثالصم٤مء، ومٞمًػم حت٧م إرض طمتك يدظمؾ دار اخلالوم٦م، صمؿ يًػم إمم 

ـ ـمريػ ُمقمم اعمٝمدي، ويم٤من ُمـ يم٤ٌمر  دضمٚم٦م، ويًٛمك سم٤مًمٗمردوس، ُمٜمًقب إمم اعمٕمغم سم
                                                 

ٚمدان )1)  (.2/60( ُمٕمجؿ اًٌم

٤مب )2) ًٟٕم ٚمدان )5/495( اٟمٔمر: ا  (.5/287(، ُمٕمجؿ اًٌم

ٚمدان )1/79( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )3)  (.5/320(، )4/447(، ُمٕمجؿ اًٌم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
اد اًمرؿمٞمدقَّ ىمُ 

(1)
. 

 :ـ هنر َضاَبؼ 38

 سم٤مًمٓم٤مء وومتح اًم٤ٌمء اعمقطمدة وسمٕمده٤م ىم٤مف.

ـ سمٖمداد، وأصٚمف هنر سم٤مسمؽ سمـ هبرام سمـ سم٤مسمؽ، وم٘مٞمؾ: ٦م ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ٚمَّ وهق حَم  ُم

ـ يمرظم٤مي٤م ويّم٥م ذم هنر قمٞمًك قمٜمد دار ٤مسمَ ـمَ  ؼ، وهق اًمذي اطمتٗمر هذا اًمٜمٝمر، وُم٠مظمذه ُم

اًمٌٓمٞمخ
(2)

. 

 

 

 

* * * 

                                                 

ٚمدان )1/97( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )1)  (.5/324(، ُمٕمجؿ اًٌم

ٚمدان )1/91( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )2)  (.5/321(، )4/4(، ُمٕمجؿ اًٌم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ افتل ذـرت دم هامش افـسخة، ومل تذـر دم أصؾ افؽتاب. ماـ  ادطؾب افثاين: ٕا

ومل شمذيمر ذم صٚم٥م اًمٙمت٤مب، وًمٕمؾ  وهذه اعمقاوع ُمذيمقرة ذم ه٤مُمش اًمٜمًختلم،

ٚمٗملاًمذايمر هل٤م اًم ((وأضم٤مز  ))وم٘مد ذيمر ُمقوٕم٤ًم ذم ه٤مُمش اًمٜمًخ٦م، وم٘م٤مل:  ،ًي
(1)

، أي ؾمٛمع 

ـ ؿمٞمخف ذم هذا اعمقوع وأضم٤مزه. ام  ُم وسمٕمض هذه اعمقاوع مل شُمذيمر ذم ٟمًخ٦م إصؾ، إٟمَّ

 ول.ذيمر ذم ٟمًخ٦م ومٞمض اهلل وم٘مط، وهل ُمذيمقرة ذم إضمزاء اًمًت٦م إومم قمدا إ

 وهل يم٤مًمت٤مزم:

ََزج 1 ـ باب ٕا
(2)

. 

ـ سمٖمداد، يم٤مٟم٧م ذات أؾمقاق وحم٤مل يمثػمة، يمؾُّ  سم٤مًمتحريؽ، شم٘مع ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُم

ضملزَ حمٚم٦م شمِمٌف أن شمٙمقن ُمديٜم٦م، وإًمٞمف ُيٜم٥ًم إَ 
(3)

. 

ـ احلربقة 2
(4)

. 

سم٤مب طمرب، وىمٞمؾ: إذا ضم٤موزت  ٤محمٚم٦م يمٌػمة ُمِمٝمقرة سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُمـ سمٖمداد، قمٜمده

ٚمخل أطمد  ضم٤مُمع اعمٜمّمقر ومجٛمٞمع اعمح٤مل ُي٘م٤مل هل٤م احلرسمٞم٦م، ُمٜمًقسم٦م إمم طمرب سمـ قمٌد اهلل اًم

م اًمٜم٘مؾ قمـ ؿمٞمخ اًمقَّ ىمُ  ٚمٗملاد أِّب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر، وشم٘مدَّ ٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمٛمقرة ًي ىمٌؾ سمٖمداد أهنَّ
(5)

. 

ـ خرابة ابـ َجَردة 3
(6)

. 

د اهلل حمٛمد سمـ يم٤مٟم٧م ذم سم٤مب اعمراشم٥م ذىمل سمٖمداد، ُمٜمًقسم٦م إمم اًمت٤مضمر اًمٙمٌػم أِّب قمٌ

ـ ضمردة اًمٕمٙمؼمي )ت  هـ(، ويم٤من ُييب سمداره اعمثؾ، ويم٤مٟم٧م شمِمتٛمؾ قمغم 476أمحد سم

صمالصملم دارًا ، وقمغم سمًت٤من ومح٤مم ي٤ًموي قمنمات إًمقف
(7)

ٛمٞم٧م  ًُ ، صمؿ ظمرسم٧م، وم

                                                 

 (.177اٟمٔمر ه٤مُمش اًمٜمص: )( 1)

 (.555، 423، 183( ُمذيمقر قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )2)

٤مب )3) ًٟٕم ٚمد23(، ظمٓمط سمٖمداد ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس )ص 1/119( اٟمٔمر: ا  (.1/168ان )(، ُمٕمجؿ اًٌم

 (.403( ُمذيمقرة قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )4)

٤مب )1/85( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )5) ًٟٕم ٚمدان )2/197(، ا  (.2/237(، ُمٕمجؿ اًٌم

 (.205، 198( ُمذيمقرة قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )6)

 .(9/9( )8/285ٟمٔمر: اعمٜمتٔمؿ )( ا7)
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
 ظمراسم٦م اسمـ ضمردة.

ـ دار افـؼقب 4
(1)

. 

 اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ًمٕمٚمٝم٤م اعمذيمقرة ذم اعمٜمتٔمؿ سم٤مؾمؿ دار اًمٜم٘مٞم٥م اًمٓم٤مهر، سمدار احلريؿ ذم

ُمـ سمٖمداد
(2)

. 

ـ درب جعػر بافؽرخ 5
(3)

. 

ـ درب افسؾسؾة 6
(4)

. 

ي٘مع سم٤مجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ سمٖمداد، ىمري٥م ُمـ اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م
(5)

. 

ـ درب افشاـرية 7
(6)

. 

وُمقوٕمف سمٜمٝمر اعمٕمغم سم٤مجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ ُمديٜم٦م اًمًالم
(7)

. 

ـ شقق افعطر 8
(8)

. 

جل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُمـ سمٖمدادوًمٕمٚمف ؾمقق اًمٕمٓم٤مريـ اًمذي ي٘مع ذم ا
(9)

. 

ويم٤مٟم٧م دار ُٕملم اًمدوًم٦م  ))(: 1/352وذم قمٞمقن إٟم٤ٌمء ذم ـمٌ٘م٤مت إـم٤ٌمء )

ـ دار اخلالوم٦م اعمٕمٔمٛم٦م يًٙمٜمٝم٤م سمٌٖمداد ذم ؾمقق اًمٕمٓمر، مم٤م يكم  سم٤مسمف اعمج٤مور ًم٤ٌمب اًمٖمرسم٦م ُم

((سم٤معمنمقم٦م اًمٜم٤مزًم٦م إمم ؿم٤مـمئ دضمٚم٦م 
(10)

. 

ـ افظََّػريَّة 9
(11)

. 

واًمٗم٤مء، حمٚم٦م يمٌػمة ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ سمٖمداد سمٗمتح اًمٔم٤مء اعمٕمجٛم٦م
(12)

. 

                                                 

خ٦م )ف(.618( ُمذيمقرة قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )1)  ( ُمـ ًٟم

 (.10/252( اٟمٔمر: اعمٜمتٔمؿ )2)

 (.265( ُمذيمقر قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )3)

 (.574، 185( ُمذيمقر قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )4)

 .(9/184(، )8/269ر: اعمٜمتٔمؿ )( اٟمٔم5)

 (.311، 262، 189( ُمذيمقر قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )6)

 (، 7/44(، اعمٜمتٔمؿ )8/101( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )7)

 (.336( ُمذيمقرة قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )8)

 (.6/171( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )9)

د اهلل دُمٗمق طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم.( 10)  وم٤مئدة أوم٤مدٟمٞمٝم٤م د. قٌم

 (.363( ُمذيمقرة قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )11)

٤مب )12) ًٟٕم ٚمدان )4/102( اٟمٔمر: ا  (.4/61(، ُمٕمجؿ اًٌم
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 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ
ـ افؼطقعة 11

(1)
. 

 ذم سمٖمداد حم٤مل يمثػمة سم٤مؾمؿ اًم٘مٓمٞمٕم٦م، أؿمٝمره٤م ىمٓمٞمٕم٦م اًمرسمٞمع اًمتل يٜمت٥ًم إًمٞمٝم٤م يمثػم 

 اعمحدصملم، يم٠مِّب سمٙمر أمحد سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مٓمٞمٕمل، وهمػمه، وُمٜمٝم٤م ىمٓمٞمٕم٦م أم ضمٕمٗمر، وىمٓمٞمٕم٦مُمـ 

اًمرىمٞمؼ، وهمػمه٤م
(2)

ذم ُمِمٞمختف ىمّمٞمدة قمـ أِّب احلًـ اًمٗم٤مزم ذم ُمدح  ذيمر اعمّمٜمػ، وىمد 

اًم٘مٓمٞمٕم٦م
(3)

. 

ـ ادختارة 11
(4)

. 

حمٚم٦م يمٌػمة سم٤مجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ سمٖمداد
(5)

. 

ـ مؼابر ؿريش 12
(6)

. 

ُم٘مؼمة ُمِمٝمقرة وحمٚم٦م ومٞمٝم٤م ظمٚمؼ يمثػم، شم٘مع ذم أقمغم اعمديٜم٦م ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب
(7)

. 

ـ هنر افؼالئغ 13
(8)

. 

ٖمداد ذم ذىمل اًمٙمرخ مجع ىمالَّء، وهق اًمذي ي٘مكم  اًمًٛمؽ وهمػمه، وهل حمٚم٦م يمٌػمة سٌم

ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمٖمرِّب ُمـ ُمديٜم٦م اًمًالم
(9)

. 

هذه هل اعمقاوع واعمح٤مل واًمدور واًمِمقارع اًمتل ُذيمرت ذم اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م، 

ـ اعمقاوع مل أىمػ قمغم  ٚمٗمل، وومٞمٝم٤م جمٛمققم٦م ُم ًي ـ ؾمٌؼ اًم ُم٧م سمٕمْمٝم٤م ذيمره ُم وهل يمام ىمدَّ

ٚمٗم ًي ـ ذيمره٤م ؾمقى اًم ـ ُم ـ ُمقاوع شمٚمؽ اعمح٤ملي ذم سمٖمداد، ومٚمذا ُيٕمدُّ ُم د اًمٙمثػم ُم ل، وطمدَّ

 أهؿي ُمّم٤مدر اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م عمديٜم٦م سمٖمداد.

                                                 

خ٦م ومٞمض اهلل.436( ُمذيمقرة قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )1)  ( ُمـ ًٟم

٤مب )2) ًٟٕم ٚمدان )4/528( اٟمٔمر: ا  (.378ـ  4/376(، ُمٕمجؿ اًٌم

 (.705( اٟمٔمر اًمٜمص )3)

 (.180، 155( ُمذيمقرة قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )4)

ٚمدان )5)  (.5/71( ُمٕمجؿ اًٌم

 (.160( ُمذيمقرة قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )6)

ٚمدان )1/120( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )7)  (.5/163(، ُمٕمجؿ اًٌم

خ٦م )ف(.507، 195( ُمذيمقر قمغم ه٤مُمش طمدي٨م )8)  (، واعمقوع اًمث٤مين ُمـ ًٟم

ٚمد113، 1/78( اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد )9)  (.5/322ان )(، ُمٕمجؿ اًٌم
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 اخلطَُّ املعتندَ يف التحكًلاملبحح الشابع: وصف النشخ  افدراشة شؿ

سمٕمد اًمٌح٨م ذم ومٝم٤مرس اعمٙمت٤ٌمت وؾم١مال اعمتخّمّملم ذم يمت٥م اًمؽماث مل أىمػ إَّٓ 

، صمؿ شمٚمٞمٝم٤م ٟمًخ٦م أظمرى متثؾ ٟمّمػ اًمٙمت٤مب ُمـ ًخ٦م يم٤مُمٚم٦مٟمًخ ًمٚمٙمت٤مب، ٟم صمالثقمغم 

 ظم٤مرج اًم٘مًؿ اعمح٘مؼ(.)اًم٘مًؿ اعمح٘مؼ(، وٟمًخ٦م أظمرى متثؾ ضمزئلم ُمـ اًمٙمت٤مب )

ٜمت٤م إضمزاء اعم٘مدَّ  ُم٦م هلذه وؾم٠مقمرض هٜم٤م سمتٗمّمٞمؾ اًمٙمالم قمغم اًمٜمًختلم اًمٚمتلم شمْمٛمَّ

٤م اًمٜمًخ٦م إظمػمة وم٠ًمذيمره٤م سم٤مظمتّم٤مر، وأٟمٌيف قمغم وهؿ وىمع ذم سمٕمض  إـمروطم٦م، وأُمَّ

 يمت٥م اًمٗمٝم٤مرس وهمػمه٤م ذم ذيمر ٟمًخ أظمرى ًمٚمٙمت٤مب.

 ٦م )إصؾ(.ٛمٚمٛمدة ذم اًمتح٘مٞمؼ، وإًمٞمٝم٤م اًمرُمز سمٙموهل اعمٕمت :افؽامؾةـسخة افـ  1

ـ ُمٙمت٦ٌم ًماًمٜمًخ٦م يم٤مُمٚم٦م  هذهو ريد سمٛمداإلؾمٙمقري٤مل دير ٚمٙمت٤مب، ىمٛم٧ُم سمتّمقيره٤م ُم

 (.1783)رىمؿ: سم حمٗمقفم٦م )إؾم٤ٌمٟمٞم٤م(

ـ ) ن ُم ـ ب(، إَّٓ  ( ًمقطم٦م،418شمتٙمقَّ وُم٤م  اًمٕمٜمقان صٗمح٦مذم يمؾ ًمقطم٦م صٗمحت٤من )أ 

 وهن٤مي٦م اًمٙمت٤مب. ىمٌٚمٝم٤م،

(، صمؿ عم٤م 347يٜمتٝمل قمٜمد اًمرىمؿ ) وهذا اًمؽمىمٞمؿ ُمٜميل، وىمد وضمدت شمرىمٞمؿ اًمٙمت٤مب

عم٤م وصؾ إمم ًمقطم٦م ف اظمتؾَّ قمٚمٞمف اًمؽمىمٞمؿ ٛمَ ىمي أوراىمف ورىم٦م ورىم٦م شمٌلمَّ زم أن ُمر قمددُت 

، وم٠مٟم٘مص ُمٜمف (347 اًمؽمىمٞمؿ إمم هن٤مي٦م اًمٙمت٤مب )( صمؿ شمت٤ممم230( يمت٥م سمٕمده٤م )299)

ط ( صٗمح٦م سم٢مؾم٘م٤م833، وقمدد اًمّمٗمح٤مت )( ًمقطم٦م418( ًمقطم٦م، واًمّمقاب أٟمَّف )71)

 صٗمح٦م ُمـ ًمقطم٦م اًمٕمٜمقان واًمتل ىمٌٚمٝم٤م، واًمٚمقطم٦م إظمػمة.

 .ؾمٓمراً  قمنمونصٗمح٦م ُمـ صٗمح٤مشمف  ذم يمؾي و

 شمٌدأ اًمٜمًخ٦م سمّمٗمح٦م ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م ذم ضم٤مٟمٌٝم٤م إيٛمـ:

ثغ رمحة اهلل ظؾقفؿ أمج افبغدادية دم تقاريخادشقخة   .غعادحدِّ

ام يمتٌف أ وهذا ـ ُمٚمؽ هذه اًمٜمًخ٦م، وم٤مًمٙمت٤مب ًمٞمس طمد ُمَ ًمٞمس قمٜمقان اًمٙمت٤مب، إٟمَّ
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صملم وم٘مط، وؾمٞم٠ميت قمٜمقاٟمف ذم اًمٚمقطم٦م اًمتل سمٕمده. ٤م سمتقاريخ اعمحدي  ظم٤مصًّ

 مـ ـتب ظع بـ ظامد اهلل.وذم وؾمط أقمغم اًمّمٗمح٦م: 

 لمَّ زم.وحتتف شم٤مريخ مل يتٌ

ـ> يقشػ بـ اخلقاري احلـبع ظػا اهلل مؾؽف =ـــــــــن أقماله٤م: وذم ضم٤مٟمٌٝم٤م إي

 ظـفام.

 .ـتاب جؾقؾ افؼدر مشحقن بافػقائد وافـقادروذم وؾمط اًمّمٗمح٦م: 

 .أمحد اهلل ظذ =ـــــــ> مـ افـعؿ، بخط افػؼر إػ اهلل افقدود: حمؿد بـ حمؿقد

 .ن افِعغباجلر ظذ ظققمـ صلكف أن يؽتب 

ـ اًمٜمًخ٦م، واجلٛمٚم٦م إظمػمة هل ومٞمام أفمـ ُمٙمتقسم٦م  هذا ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمٗمح٦م إومم ُم

 إلسمٕم٤مد اًمٕملم قمغم اًمٜمًخ٦م، وهق ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م، واهلل أقمٚمؿ.

 وذم اًمٚمقطم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٜمًخ٦م:

ؾػل رمحف اهلل. اًمّمٗمح٦م: لمقمـ يٛم  ادشقخة افبغدادية فؾحاؾظ افسِّ

 =ــــــ> ظػا اهلل =ــــ> بدمشؼ افشام.=ــــ> ظع بـ  دخؾ دم مؾؽوذم ي٤ًمره٤م: 

 ووردت أسمٞم٤مت ذم أؾمٗمؾ اًمّمٗمح٦م ُمـ همػم شمٜمٔمٞمؿ، وهل:

 مـ ؽر رازؿل اشتعـُت بخافؼل    وـقػ أروم اخلر إذا ما خاكـل دهري

 ؼلــؾ اخلافــقح فؽـفف باب مػت  ا   ــطــ افعـؾ مـٓ يؿ ت ـريامً دؿص

 وأوٓك بعد افرسور مهقم    رومــا تـــا خان افدهر ؾقؿإذ

 دومــــؾاصز ظذ افدهر صزًا مجقالً   ٓ  ذاك دام وٓ ذا ي

٤م آظم  :ًمٚمقطم٦م ومٗمٞمٝم٤م ُم٤م يكمر اوأُمَّ

ؾرغ مـ تعؾقؼف إبراهقؿ بـ ظثامن بـ ظقسك بـ درباس اداراين ظػا اهلل ظـف، فقؾة 

ان مـ كسخة افشقخ محاد  افسبت شادس ظؼي مـ رجب شـة تسع وشتؿئة بحرَّ
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ـ أيب  ؾػل رمحف اهلل، وظؾؼتفا أكا بنجازيت م ـ أيب ضاهر افسِّ احلراين بخطِّف ووؿػف وشامظف م

ؾػل ـتابة مـ اإلشؽـدرية دم ربقع أخر شـة أربع وتسعغ ومخسؿئة  .ضاهر افسِّ

 صمؿ سمٕمده ؾمامع ًمٚمٜمًخ٦م، وؾمٞم٠ميت ذيمره.

 هل٤م وآظمره٤م.أوهذا ُم٤م ورد ذم اًمٜمًخ٦م إصٚمٞم٦م ذم 

 ُم٤م يكم: وئمٝمر ُمٜمٝم٤م

 : هق إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن سمـ قمٞمًك سمـ درسم٤مس اعم٤مراين.كاشخ افـسخة

 : اٟمتٝمك ُمٜمٝم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم ؾم٤مدس قمنمي رضم٥م ؾمٜم٦م شمًع وؾمتامئ٦م سمحران.تاريخ افـسخ

ٚمٗمل.إصؾ ادـؼقفة مـف:  ًي ـ أصؾ سمخط اًمِمٞمخ مح٤مد احلراين، سمًامقمف ُمـ اًم  ٟمًخٝم٤م ُم

ـ قمثامن سمراوي افـسخة ٚمٗمل : يروهي٤م إسمراهٞمؿ سم ًي ـ درسم٤مس اعم٤مراين، قمـ اًم ـ قمٞمًك سم

ـ اًمًامع اعمقضمقد ذم آظمر اًمٜمًخ٦م، وذم آظمر يمؾي ضمزء ُمـ أضمزاء  إضم٤مزة، وهذا واوح ُم

 اًمٙمت٤مب، وؾمٞم٠ميت ذيمره٤م.

 :فؾذهبل شر أظالم افـبالءترمجة ابـ درباس مـؼقفة مـ 

ـ قمثامن سمـ قمٞمًك سم )) ـ أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سم ي ث ضمالل اًمدي ـ دِرسم٤مس اإلُم٤مم اعمحدي

 اعم٤مراين اًمُٙمردي اعمٍمي.

ٚمٗمل، وؾمٛمع وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اخلػم، وإرشم٤مطمل، واسم ًي ـمؼمزد، واعم١ميد  ـأضم٤مز ًمف اًم

ٕمري٦م، وظمٚم٘م٤ًم، ويمت٥م اًمٙمثػم.  اًمٓمقد، وأسم٤م روح، وزيٜم٥م اًمِمَّ

ف سم٠مسمٞمف، روى قمٜمف احل٤مومظ قمٌد اًم ٕمٔمٞمؿ وهمػُمه، ويم٤من قم٤مروم٤ًم سمٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، شمٗم٘مَّ

ًا ص٤محل٤ًم ويم٤م  ُُم٘مالًّ ُم٘مٌالً قمغم ؿم٠مٟمف.زاهدًا ىم٤مٟمٕم٤ًم ن ظمػمي

((اصمٜمتلم وقمنميـ وؾمتامئ٦م، وًمف مخًقن ؾمٜم٦م  شمقذم سملم اهلٜمد واًمٞمٛمـ ؾمٜم٦م
(1)

. 

                                                 

ػم ) (1) ، شم٤مريخ اإلؾمالم (3/165اًمتٙمٛمٚم٦م ذم وومٞم٤مت اًمٜم٘مٚم٦م ) :(، واٟمٔمر أيْم٤مً 22/290اًًم

(13/699.) 
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  تـبقفان:

ول:  افتـبقف ٕا

م  ٚمٗمل يمام ئمٝمر مم٤َّم شم٘مدَّ ًي ـ اًم ٞمؿ ُم ٌء إمم مخ٦ًم وصمالصملم ضمزءًا، وهذا اًمت٘م اًمٙمت٤مب جمزَّ

 اًمث٤مًم٨م ُمـ دراؾم٦م اًمٙمت٤مب.ٟم٘مٚمف قمـ شمٚمٛمٞمذه اسمـ اعمٗمْمؾ ذم اعمٌح٨م 

ـ مم٤م ُيٜمٌَّف قمٚمٞمف ذم ه ـ اجلزء إول إمم اجلزء ذا اعم٘م٤مم أنَّ اًمٙمت٤مب شمٜم٤مؾمؼ شم٘مًًمٙم ٞمٛمف ُم

ـ اعمِمٞمخ٦م إَّٓ مخ٦ًم ًمقطم٤مت شم٘مري٤ًٌم، يٜمتٝمل ذم إظمػم ، وهذا اجلزء اًمراسمع قمنم مل ُيٛمثؾ ُم

ـ اًمٚمقطم٦م ) ، صمؿ ((ده آظمر اجلزء واحلٛمد هلل وطم ))/ب( سم٘مقًمف: 184وؾمط اًمّمحٗم٦م ُم

ـ ومل يذيمر سمداي٦م ضمزء ـأورد سمٕمده  ـ  /أ( 185يٜمتٝمل صم٤مٟمٞمٝمام ذم اًمٚمقطم٦م ) طمٙم٤مي٦م سم٢مؾمٜم٤مدي

 .((وذيمر احلٙم٤مي٦م، وصغم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف  )): فسم٘مقًم

 .((اجلزء اًمث٤مين واًمٕمنمون ُمـ اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م  ))وسمٕمده ُم٤ٌمذة ىم٤مل: 

ـ اجلزئلم، وِه٤م احل٤مدي ؾمٛمع مجٞمع هذي ))وذم هن٤مي٦م هذا اجلزء ؾمامع، ومٞمف: 

 .((واًمٕمنميـ واًمث٤مين واًمٕمنميـ ... 

م وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ُمقوٕمف.  هٙمذا ضم٤مء ذم اًمٜمًخ٦م، واجلزء احل٤مدي واًمٕمنميـ مل يت٘مدَّ

اجلزء اخل٤مُمس واًمثالصملم ( إمم 22اجلزء اًمث٤مين واًمٕمنميـ )إضمزاء ُمـ ) وشمقاًم٧م

ـ مل يٜمصَّ قمغم هن٤مي٦م هذا اجلزء، وإٟمَّام 35) واظمر /أ( ذم أ357ومٞمف، يمام ذم )ل: اًمذي (، ًمٙم

 .(( آظمر اجلزء اًمراسمع قمنم، واحلٛمد هلل وطمده، وصغم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف وؾمٚمؿ ))اًمّمٗمح٦م: 

 وورد ؾمامع هذا اجلزء ذم ه٤مُمش اًمٜمًخ٦م، ومل ئمٝمر ُمـ ؾمقء اًمتّمقير، وومٞمف ذيمر

 .ًمٚمجزء اًمث٤مًم٨م قمنم واًمراسمع قمنم

 .((ُمـ اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م اجلزء اخل٤مُمس قمنم  ))وسمٕمده ذم ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م: 

ـ اخل٤مُمس قمنم  (، وذم 21اجلزء اًمقاطمد واًمٕمنميـ )إمم ( 15)وشمقاًم٧م إضمزاء ُم

وهق آظمر اعمِمٞمخ٦م  ،آظمر اجلزء ))ُم٤م ٟمّمف: /أ( 417ذم وؾمط اًمّمٗمح٦م ُمـ )لآظمره 

ٚمٗمل اًمٌٖمدادي٦م ًمِمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم احل٤مومظ أ ًي  .(( ِّب ـم٤مهر اًم
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ـ شمٕمٚمٞم٘مف إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن  ))ىم٤مل: /ب(، صمؿ 417أصمريـ، إمم )ل:وأورد سمٕمده  ومرغ ُم

 إمم آظمره، صمؿ ؾمامع ًمٚمٙمت٤مب سمٙم٤مُمٚمف. ((.. 

ُم٧م ـ أيـ ُمٜمِم١مه، وٓ ُي٘م٤مل شم٘مدَّ ٓ أدري ُم أوراق  وهذا اخلٚمط ذم شمرشمٞم٥م إضمزاء 

ف ذم وؾمط ُمـ وصػ ًمٌداي٦م إضمزاء يم٤من يمٚمُّ  شمفيمروشم٠مظمرت أوراق؛ ٕنَّ ُم٤م ذ

تؾَّ سم٤مظمتالل شمرشمٞم٥م إضمزاء، واهلل أقمٚمؿ اًمّمٗمح٤مت، واًمٙمالم ُمتت٤مسمع ُمتٜم٤مؾمؼ، مل ُي

 سمح٘مٞم٘م٦م احل٤مل.

 :افتـبقف افثاين

٦م ظمٚمط ص٤مر ذم  ـ ظمالل ُمٕم٤ميِمتل هلذه اعمِمٞمخ٦م، وٟمًخل هل٤م يم٤مُمٚم٦م شمٌلمَّ زم أن صمٛمَّ ُم

ُم٧م صٗمح٤مت ُمـ ًمقطم٤مت  ُم٧م أوراق وشم٠مظمرت أظمرى، سمؾ شم٘مدَّ أوراق اًمٙمت٤مب، ومت٘مدَّ

 .وم٠مقمدتُّ شمرشمٞمٌٝم٤م شمرشمٞم٤ًٌم ُمتٜم٤مؾم٘م٤مً  قمغم أظمرى، ومٜمٔمرت ومٞمٝم٤م ُمٚمٞم٤ًّم، واؾمتٕمٜم٧م سم٤مهلل

صؾ  :ممقزات كسخة ٕا

ـ درسم٤مس ٟمًخ٦م ُمت٘مٜم٦م، اقمتٜمك ٟم٤مؾمخٝم٤م وهق قم٤م ٚمٗمل ٟمًخ٦م اسم ًي مل، وًمف إضم٤مزة ُمـ اًم

 وإشم٘م٤مهن٤م، وفمٝمرت ومٞمٝم٤م أُم٤مرات اًمٕمٜم٤مي٦م واإلشم٘م٤من ُمـ ضمٝم٤مت يمثػمة. ٤مسمْمٌٓمٝم

ث، قم٤مرف سم٠مصقل اًمٜمًخ وىمقاقمده، اؾمتٕمٛمؾ ا 1 ًمٙمثػم ـ اًمٜم٤مؾمخ قم٤ممل وم٤موؾ حمدي

 ، يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف.ُمٜمٝم٤م ذم هذه اًمٜمًخ٦م

ـ أصؾ ـ أ 2 ٚمٗمل، وهل ٟمًخ٦م مح٤مد نَّ اًمٜمًخ٦م ُمٜمًقظم٦م ُم ًي ـ اًم ُمت٘مـ، قمٚمٞمف ؾمامع ُم

 احلراين.

٤مر. ٗمَّ ًَّ  وهق مح٤مد سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ مح٤مد سمـ اًمٗمْمؾ أسمق اًمثٜم٤مء احلراين اًمت٤مضمر اًم

ًي وصمَّ  ج وأوم٤مد، ؾمٛمع ُمـ اًم صم٤ًم، ظمرَّ ٚمٗمل وهمػمه٘مف اسمـ ٟم٘مٓم٦م، ويم٤من حمدي
(1)

. 

                                                 

سٓـم ٟم٘مٓم٦م )ص  (1) ػم )3/434(، ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )258اٟمٔمر: اًمت٘مٞمٞمد   (.21/385(، اًًم
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ومٙم٤من هـ(، 609اًمٜمًخ٦م ىمديٛم٦م اًمٜمًخ، ومرغ ُمـ ٟمًخٝم٤م اسمـ درسم٤مس ؾمٜم٦م ) أنَّ ـ  3

ٚمٗمل وٟمًخٝم٤م  ًي  صمالث وصمالصمقن ؾمٜم٦م وم٘مط، ومٝمل ىمري٦ٌم اًمٕمٝمد ُمـ ُمّمٜميٗمٝم٤م.سملم ووم٤مة اًم

ـ درسم٤مس، صمؿ ىم٤مسمٚمٝم٤م سم٤مٕصؾ اعمٜم٘مقل ُمٜمف، يدل قمٚمٞمف  4 ـ اًمٜمًخ٦م ُم٘م٤مسمٚم٦م، ٟمًخٝم٤م اسم

 :، ُمٜمٝم٤مقمدة أُمقر

ـ ًمقطم٤مت اعمخٓمقط، وهذه اًمدوًمدوائر اعمٜم٘مقـم٦م ـ ا ـ ُم ثقصم٦م ذم قمدة أُم٤ميم ائر رُمز اعٌم

صملم، وُمث٤مًمف:  ًمٚمٛم٘م٤مسمٚم٦م قمٜمد اعمحدي

 

 .واًمًامع ذم ه٤مُمش اًمٜمًخ٦م ذم ُمقاوعـ وضمقد سمالغ اًمٕمرض 

 

يم٤من ٤مُمِملم، وووع قمالُم٦م اًمتّمحٞمح، ورُيف قمغم اهلاًمٜمًخ٦م وختـ وضمقد اًمٚمَّحؼ ذم 

اًمٖم٤مًم٥م هق اٟمت٘م٤مل اًمٌٍم ًمٙمٚمٛم٦م أظمرى مت٤مصمٚمٝم٤م ذم اًمًٓمر اًمً٘مط واإلحل٤مق ذم  ؾم٥ٌَم 

 اًمذي سمٕمده، وهٙمذا.

 

إصقب ذم  ًمتل حتتٛمؾ اخلٓم٠م، ويمت٤مسم٦م ُم٤م يراهامت اٚمسمٕمض اًمٙمـ اًمتْمٌٞم٥م قمغم 

 .((ًمٕمٚمف يمذا  ))، يم٘مقًمف: اهل٤مُمش
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 اًميب قمغم اًمٙمٚمامت اًمزائدة اًمتل أظمٓم٠م اًمٜم٤مؾمخ ذم إصم٤ٌمهت٤م.ـ 

 

ٞمف إمم ُم٤م يم٤من ذم إصؾ اعمٜم٘مقل ُمٜمف ـ شمٖمٞمػم ُم٤م يراه٤م اًمٜم٤مؾمخ  ظمٓم٠م ذم إصؾ، ُمع اًمتٌٜم

 ذم اهل٤مُمش.

 

وضمقد اًمً٘مط ذم إصؾ، وشمٜمٌٞمف اًمٜم٤مؾمخ سم٤مًمتْمٌٞم٥م ويمت٤مسم٦م يمٚمٛم٦م )ؾم٘مط( ذم ـ 

 اهل٤مُمش.

 

( سملم هقأِّب، اًمتل ؾم٘مٓم٧م قمغم اًمٜم٤مؾمخ، يمٚمٗمٔم٦م: )اهلل،  إدظم٤مل سمٕمض اًمٙمٚمامتـ 

 اًمًٓمريـ سمٕمد اعم٘م٤مسمٚم٦م.

 

اجلزء  طمدي٨م ذم سمداي٦م اجلزء اًمث٤مًم٨م، ومٙمتٌف اًمٜم٤مؾمخ ذم سمداي٦مـ ؾم٘مط ُمـ اًمٜمًخ٦م 

وًمف، ، وووع قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م )ٓ( ذم أذم اهل٤مُمش )ُمٕم٤مد(سمٙمت٤مسم٦م:  اًمراسمع، صمؿ رضب قمٚمٞمف

ـ قم( ذم آظمره، ممإو) ُمـ ؾم٘مط وىم٤مل ذم سمداي٦م اجلزء اًمث٤مًم٨م: )اًميب،  ٤متالُموهل ُم

ب ذم أول اجلزء اًمراسمع، وهذا ُمقوٕم  .((ٓ صَمؿَّ  فهٜم٤م احلدي٨م اعمٌقَّ
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٤مت ص٤مطم٥م إصؾ،  عُ ـ وْو  و٦ٌم قمغم يمٚمٛم٦م وىمٕم٧م ظمٓم٠م ذم إصؾ، وٟم٘مٚمف ًمتّمقٌي

 .((ذم إصؾ: صقاسمف يمذا  ))يم٠من ي٘مقل: 

      

ـ  ـ سمٞم٤مٟمف ًمٌٕمض اًمرضم٤مل ذم اهل٤مُمش، وًمٞمس ذم اًمٌٞم٤من قمالُم٦م شمّمحٞمح طمتك ُي٘م٤مل إٟمَّف ُم

 إصؾ.

 

 اعمداد ذم ه٤مُمش إصؾ، وىمقًمف: )سمٞم٤من(.ف ًمٌٕمض اًمٙمٚمامت اًمتل ـمُٛم٧ًم سمٙمثرة ـ سمٞم٤مٟم
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سملم طمروف اًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة اعمت٤مسمٕمدة ومٞمٔمٝمر ُمـ ظمالل ( ) قمالُم٦مـ ووع 

٦م ؾم٘مطاًمت٤ٌمقمد يم٠مٟمف سمٞم٤مض،  َـّ أنَّ صمٛمَّ  .طمتك ٓ ُئم

 

ٕطمرف اعمٝمٛمٚم٦م؛ سمٙمت٤مسم٦م أطمرف صٖمػمة حت٧م ع قمالُم٤مت اإلِه٤مل ذم اـ وو 5

 و ووع قمالُم٦م اإلِه٤ملًمٕملم، وهمػمه٤م، أاحل٤مء، واًمّم٤مد، واف ، يمحراعمٝمٛمٚم٦ماحلروف 

ة  ُمثالً. واًمراء ومقق احلرف يم٤مًمًلم اًمتل شمِمٌف اًمِمدَّ

 

 ـ وٌط إؾمامء واًمٙمٚمامت اعمِمٙمٚم٦م وٌٓم٤ًم يزيؾ قمٜمٝم٤م اإلًم٤ٌمس. 6

 

٤م يُمت٧ٌم سمٛمداد هم٤مُمؼ، مم٤م ؾم٤مقمد ذم ووقطمٝم٤م وووقح  5 ـ ُمٞمزات اًمٜمًخ٦م أهنَّ ـ وُم

 يمٚمامهت٤م إَّٓ ذم اًمٜم٤مدر.

ُمٞمزات طمًـ اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٜمًخ٦م، ُمـ ٟم٤مؾمخٝم٤م اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م اسمـ  إمم همػم ذًمؽ ُمـ

 درسم٤مس اعم٤مراين.

ـ إظمٓم٤مء واًمتّمحٞمٗم٤مت،  ٓ يٕمٜمل أنَّ اًمٜمًخ٦م ظمٚم٧م ُم سمؾ ومٞمٝم٤م قمدد ٓ سم٠مس وهذا 

٦م ذم سمٕمض إؾمامء، مم٤م يقىمع اًم٤ٌمطم٨م ذم طمػمة وشمٕم٥م ؿمديد ذم ، سمف ُمـ ذًمؽ ظم٤مصَّ

ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م، وذم  ـ أؾمامء  ػ، اًمٌح٨م ي ظمر ُمٓم٤مفآاًمٌح٨م قم ؾ إمم أنَّ آؾمؿ ُصحي تقصَّ

 :اًمٜمًخ٦م هل٤م ُمزاي٤م يمثػمة ويمٌػمة، وهل٤م أؿمٞم٤مء شُمٜمت٘مد قمغم اًمٜم٤مؾمخ، وُمـ ذًمؽو
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رسم٦م قمٚمٞمٝم٤م وىمراءهت٤م ُمرارًا  ـ ؾمقء ظمط ٟم٤مؾمخٝم٤م، وٓ شمٙم٤مد شمتْمح 1 إَّٓ سمٕمد اًمدُّ

ٕمؾ اهلل ، سمؾ سم٘مٞم٧م سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمتل مل أؾمتٓمع ومؽَّ ًمٖمزه٤م، وأصمٌتٝم٤م يمام هل، ًموشمٙمراراً 

 أن يٞمني ُمـ ي٘مرؤه٤م ىمراءة صحٞمح٦م.

 ـ وىمقع اًمتّمحٞمٗم٤مت ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت، ظم٤مص٦م اًمرضم٤مل اعمِمتٌٝم٦م أؾمامؤهؿ، 2

، وهمػم ذًمؽيم٤محلًـ واحلًلم، وداود واًمقًمٞمد
(1)

. 

ـ وىمقع ؾم٘مط ذم اًمٜمًخ٦م اخلٓمٞم٦م ذم إؾم٤مٟمٞمد واعمتقن، ومل يتٜمٌَّف ًمف اًمٜم٤مؾمخ، وسمٕمض  3

اًمتل ؾمٞم٠ميت وصٗمٝم٤م اًمً٘مط ُمث٧ٌم ذم اًمٜمًخ٦م إظمرى
(2)

. 

هذه أهؿ ُمٞمزات وُم٤ًموئ اًمٜمًخ٦م، وىمد ىمٛم٧ُم سمتٕمديؾ ُم٤م رأيتف صقاسم٤ًم، وٟمٌَّٝم٧م قمغم 

ف ذم ُمقوٕمف.  ذًمؽ يمٚمي

 ، وإًمٞمٝم٤م اًمرُمز سمحرف )ف(.وهل ٟمًخ٦م ٟم٤مىمّم٦مـ افـسخة افثاكقة:  2

ومٞمض اهلل أومٜمدي سم٢مؾمٓمٜمٌقل )شمريمٞم٤م( سمرىمؿ: وهذه اًمٜمًخ٦م ُمـ حمٗمقفم٤مت ُمٙمت٦ٌم 

 .ُمٙمت٦ٌم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًخ٦م ُمٜمٝم٤م ذم(، وشمقضمد ٟم532)

 ( ًمقطم٦م.73: )وظدد أوراؿفا

( 143واًمٜمًخ٦م ٟم٤مىمّم٦م ذم أوهل٤م وآظمره٤م، شمٌتدئ سمٙمٚمٛم٦م: )وقمِمٞم٦م(، وهل ذم اًمٜمص )

ر  ٤م شمٌتدئ سم٤مجلزء اًمث٤مين ُمع ٟم٘مص ذم أوًمف ُي٘مدَّ ـ هذه اعمِمٞمخ٦م ذم اجلزء اًمث٤مين ُمٜمٝم٤م، أي أهنَّ ُم

 .٤مسم٤مصمٜمل قمنم ٟمّمًّ 

ـ هذه اعمِمٞمخ٦موشمٜمتٝمل سم٤مٟمتٝم٤مء ا ـ يتخٚمٚمٝم٤م ٟم٘مص آظمر ذم داظمٚمٝم٤مجلزء اًم٤ًمسمع ُم ، ، ًمٙم

)اًم٘مزويٜمل  /ب( سم٘مقًمف:11( يٜم٘مص ُمٜمٝم٤م قمدة ٟمّمقص، طمٞم٨م شمٜمتٝمل )ل:/أ12:ومٗمل )ل

ـ هذه اعمِمٞمخ٦م، وشمٌتدئ )ل:217ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م(، وهق ذم اًمٜمص ) /أ( سم٘مقًمف: 12( ُم

                                                 

، 230، 203، 154، 153، 152، 122، 83، 44، 41، 34، 27اٟمٔمر ُمثالً اًمٜمّمقص سم٤مٕرىم٤مم: ) (1)

 (، وهمػمه٤م.257

 (.264، 191، 184، 174، 172، 154، 131، 55اٟمٔمر ُمثالً اًمٜمّمقص سم٤مٕرىم٤مم: ) (2)
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 ( ُمـ اجلزء اًمث٤مًم٨م.268)ىمٞمس سمـ أِّب طم٤مزم( وهل ذم اًمٜمص )

٤م50ر اًمٜم٤مىمص سمـ)ومٞمُ٘مدَّ   .( ٟمّمًّ

/ب( شمٜمتٝمل اًمٚمقطم٦م سمٙمٚمٛم٦م )اًم٤ٌمىمالين(، 70صمؿ يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م ٟم٘مص آظمر، ومٗمل )ل:

/أ( سمٙمٚمٛم٦م: )سمـ طمٞمقيف(، 71( ُمـ اجلزء اًم٤ًمسمع، وشمٌتدئ )ل:703وهل ذم اًمٜمص )

ـ اجلزء ٟمٗمًف، واًمٜم٘مص ذم هذا اعمقوع ىمٚمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٤ًمسم٘مف.708وهل ذم اًمٜمص )  ( ُم

ـ أسمق حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب : هق اإلُم٤مم اكاشخفا ث ُمًٜمد اإلؾمٙمٜمدري٦م رؿمٞمد اًمدي عمحدي

 هـ(.648)ت ل اجلقؿمٜمل، ُيٕمرف سم٤مسمـ رواج ًمٙمسمـ فم٤مومر سمـ قمكم اعم٤ما

ج ًمٜمٗمًف  ))ىم٤مل اًمذهٌل:  ٚمٗمل ... وٟمًخ إضمزاء، وظمرَّ ًي ـ اًم ـمٚم٥م سمٜمٗمًف وم٠ميمثر قم

ٜم٤ًم ُمتقاوٕم٤ًم صحٞمح اًمًامع، اٟم٘مٓمع سمٛمق  .((شمف رء يمثػم إرسمٕملم، ويم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم ومٓمٜم٤ًم ديي

 هـ(614)تُمـ ٟمًخ٦م ؿمٞمخف قمٌد اهلل سمـ قمٌد اجل٤ٌمر اًمٕمثامين  وكسختف مـؼقفة

ٚمٗمل ًي ٟم٘مٚم٧م ٟمًختل هذه  ))، يمام ضم٤مء ذم آظمر سمٕمض إضمزاء ُم٤م ٟمّمف: اعمًٛمققم٦م قمغم اًم

ـ ٟمًخ٦م ؿمٞمخل اًمٕمثامين  ، وؿم٤مهدت ذم إصؾ ُم٤م ُمث٤مًمف: سمٚمغ اًمًامع جلٛمٞمٕمف قمغم ُم

ٚمٗمل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم احل٤مومظ أِّب ًي  .((...  إصٌٝم٤مين  ـم٤مهر أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًم

 هـ(، وقمٚمٞمٝم٤م ؾمامقم٤مت ذم آظمر إضمزاء.613ؾمٜم٦م )وتاريخ كسخفا 

 :فامقزات افـسخة ومساوئ

ـ يمقن ٟم٤مؾمخٝم٤م ُمـ قمٚمامء احلدي٨م،  متت٤مز هذه اًمٜمًخ٦م سمام اُمت٤مزت ٟمًخ٦م إصؾ، ُم

ـ ٟمًخ٦م  ٤م ُمٜم٘مقًم٦م ُم ًي وأهنَّ  ٤م، وظمٓمُّٝم٤م ذم هم٤مي٦م اجلقدة.ُم١مًميٗمٝم ٚمٗملقم٤ممل آظمر قمٚمٞمٝم٤م ؾمامع قمغم اًم

٤م ُم٘م٤مسمٚم٦م، ًمٚمدوائر اعمٜم٘مقـم٦م ذم اًمٜمًخ٦م، و ًمقضمقد مجٚم٦م: )سمٚمغ ُم٘م٤مسمٚم٦م يمام متت٤مز أيْم٤ًم سم٠مهنَّ

 اًمِمٞمخ(، أو )سمٚمغ ُم٘م٤مسمٚم٦م سم٤مٕصؾ(، أو )سمٚمغ ىمراءة ...(. سم٠مصؾ

يمذا إقم٤مدة ، وويمذا وضمقد شمّمحٞمح٤مت قمغم هقاُمش اًمٜمًخ٦م، مم٤م يدلُّ قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م

ٞمحٝم٤م، وووع قمٚمٞمٝم٤م قمالُم٦م: )سمٞم٤من(، وهمػم ذًمؽ ًمٌٞم٤مهن٤م وشمقو يمت٤مسم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ذم اهل٤مُمش

 ُمـ اعمزاي٤م.
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ٚمٗمل، وممَـّ  ًي وذم آظمر إضمزاء ؾمامقم٤مت ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ إصؾ، وقمٚمٞمٝم٤م ؾمامع قمغم اًم

ـ ه٦ٌم اهلل احلراين، ص٤مطم٥م إصؾ اعمٜم٘مقًم٦م ُمٜمف ٟمًخ٦م إصؾ اًمتل  ؾمٛمع ُمٜمف أيْم٤ًم مح٤مد سم

م.سمخط اسمـ درسم٤مس،   يمام شم٘مدَّ

وهذه اًمٜمًخ٦م ؾم٤مقمدت ذم شم٘مقيؿ اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت اعمحروم٦م أو اًم٤ًمىمٓم٦م ُمـ 

إصؾ
(1)

. 

٤م مل  ـ شمّمحٞمٗم٤مت وؾم٘مط وىمع ومٞمف ٟم٤مؾمخٝم٤م، واؿمؽميم٧م ُمع إَّٓ أهنَّ شمٜم٩م هل إظمرى ُم

ذًمؽٟمًخ٦م إصؾ ذم سمٕمض 
(2)

ـ اًمتّمحٞمٗم٤مت ، واٟمٗمردت هل سمٜمامذج وإظمٓم٤مء ُم
(3)

 ،

ر قمغم اًمٜمص، وشمٗم٤مرق أيْم٤ًم اًمٜمًخ٦م إص يم٤مًمت٘مديؿ ؾ ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمتل ٓ شم١مصمي

وىمد سمٞمَّٜمتٝم٤م ذم ُمقاوٕمٝم٤م)اًمِمٞمخ( وٟمحقه٤م، ـواًمت٠مظمػم، أو زي٤مدة ًمٗمٔم٦م همػم ُم١مصمرة، يم
(4)

. 

ؾ اًمٙمت٤مب، ومٜمًخ٦م إصؾ  ٟم٘مٚمٝم٤م اسمـ درسم٤مس ُمـ وشمٗم٤مرىمٝم٤م أيْم٤ًم ذم ـمري٘م٦م حتٛمُّ

ٚمٗمل وم٠مضم٤مزه ُمٙم٤مشم٦ٌم، ومّم٤مٟمًخ٦م مح٤مد احلراين، واؾمتج٤مز  ًي ٚمٗمل هيور يراًم ًي ٤م قمـ اًم

ـ حمٛمد أظمؼمٟم٤م  ))سم٤معمٙم٤مشم٦ٌم، ومٞم٘مقل ذم أول يمؾي ضمزء ُمٜمٝم٤م:  اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق ـم٤مهر أمحد سم

صٌٝم٤مينا ٚمٗمل ٕا ًي ٟمزيؾ اإلؾمٙمٜمدري٦م ذم يمت٤مسمف  ،سـم أمحد سـم حمٛمد سـم إسمراهٞمؿ سـم ؾِمَٚمَٗم٦م اًم

ظمر ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم ومخًامئ٦م   قه.هذا أو ٟمح .(( ~إًمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م، ذم رسمٞمع ٔا

ٚمٗمل ُم١مًميٗمٝم٤م، وضم٤مء  ًي خ٦م ومٞمٝم٤م ؾمامع قمـ اًم قظم٦م قمغم ًٟم خ٦م )ف( ومٝمل ُمًٜم ٤م ًٟم وأُمَّ

ضمزاء اعمقضمقدة ُمٜمٝم٤م:  أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمنميػ أسمق حمٛمد قمٌد اهلل  ))ذم أول ٕا

سـم اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف أِّب حمٛمد قمٌد اجل٤ٌمر سـم قمٌد اهلل اًمٕمثامين، ىمراءة قمٚمٞمف وأٟم٤م أؾمٛمع ا

قق اجل ظمرة سمٛمًجده سًم ـ  مح٤مه اهلل شمٕم٤مممـ  ذم ؿمٝمر مج٤مدى ٔا ٛمٕم٦م ذم صمٖمر اإلؾمٙمٜمدري٦م

                                                 

 (، وهمػمه٤م.271، 269، 203، 186، 182، 174، 154، 152اٟمٔمر ُمثالً اًمٜمّمقص: ) (1)

  (.387، 366، 336، 309، 293، 274، 273، 87اٟمٔمر ُمثالً اًمٜمّمقص: ) (2)

(، 337، 331، 307، 193، 190، 183، 171، 170، 157، 155: )اٟمٔمر ُمثالً اًمٜمّمقص (3)

 وهمػمه٤م.

 (، وهمػمه٤م.156، 151، 143اٟمٔمر ُمثالً اًمٜمّمقص: ) (4)
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ـ  ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وؾمتامئ٦م، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل أسمق ـم٤مهر أمحد سم

صٌٝم٤مين  ٚمٗمل ٕا ًي ىمراءة قمٚمٞمف وأٟم٤م أؾمٛمع ذم ُمٜمزًمف سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م حمٛمد سـم أمحد سـم حمٛمد اًم

 . هذا أو ٟمحقه.((ىم٤مل: ...  ٦مؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم ومخًامئذم ؿمٕم٤ٌمن 

ٞمف قمٚمٞمٝم٤م ذم  ضمزاء؛ ًمٕمدم احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، وايمتٗم٤مء سم٤مًمتٜم ومل أذيمر هذه اًمٗمروق ذم سمداي٦م ٕا

ح٨م.  هذا اعٌم

ه٤مشم٤من اًمٜمًخت٤من اًمٚمت٤من وىمٗم٧م قمٚمٞمٝمام ًمٚمٛمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م، وقمٚمٞمٝمام يم٤من اؿمتٖم٤مزم ذم 

ـ اًمٙمت٤مب متثيؾ اجلزء احل٤م دي قمنم واًمث٤مين قمنم، اًم٘مًؿ اعمح٘مؼ، وهٜم٤مك ٟمًخ٦م أظمرى ُم

 (.536حتتٗمظ هبام ُمٙمت٦ٌم اًمٔم٤مهري٦م سمدُمِمؼ، وهلام صقرة ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمرىمؿ: )

ٗمٝم٤م، ٟمًخ٧م ؾمٜم٦م ) ٚمٗمل ُم١مًمي ًي أي ىمٌؾ ، هـ(574واًمٜمًخ٦م ُمًٛمققم٦م قمغم احل٤مومظ اًم

ـ أصٚمف.ووم٤مشمف سمٕم٤مُملم،  ـ ؿمٞمقظمف وشمقاريخ اًمًامع ُمٜم٘مقًم٦م ُم ٚمٗمل ُم ًي  وذم آظمره٤م صقر ؾمامع اًم

 تـبقف:

ٚمٗمل  ًي أنَّ وىمع ذم ومٝمرس خمٓمقـم٤مت ًمٞمدن وسمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل اقمتٜم٧م سمحٞم٤مة اًم

سمٕمد أن ذيمر ُمـ  ~، ىم٤مل د. طمًـ قمٌد احلٛمٞمد ًمٚمٛمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م ضمزءان ُمٜمت٘مٞم٤َمن ُمٜمٝم٤م

ٚمٗمل ُم١مًمٗم٤مت ًي وىمد اٟمت٘مك سمٕمُض اًمٕمٚمامء ُمـ اعمِمٞمخ٦م سمٕمض  ))اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م:  اًم

 هبقًمٜمدا ِه٤م: Leiden ءان سمٛمٙمت٦ٌمد ُمـ شمٚمؽ آٟمت٘م٤مءات ضمزأضمزائٝم٤م، ويقضم

، وهق ُمـ اٟمت٘م٤مء أمحد سمـ اًمٚمٌقدي )اًم٘مرن اًمت٤مؾمع OR 2490اجلزء رىمؿ  ـ 1

ـ شمٕمٚمٞم٘مف أمحد سمـ اًمّٚمٌقدي ...ـ اهلجري   اخل٤مُمس اعمٞمالدي( اًمذي ي٘مقل ذم آظمره: ومرغ ُم

، وهق سمخط أِّب حمٛمد قمٌد اجلٚمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ شمٖمري OR 2452اجلزء رىمؿ  ـ 2

٤مًمٙمل، وقمٚمٞمف إضم٤مزة قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ يقؾمػ سمـ ه٦ٌم اهلل، ُمـ ٟمًخ٦م يمتٌٝم٤م اًمٓمح٤موي اعم

((هـ سم٤مًم٘م٤مهرة  631حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ ؾمٜم٦م 
(1)

. 

                                                 

ٚمٗمل  (1) ًي  (200ـ  199)ص احل٤مومظ أسمق ـم٤مهر اًم
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٦م ًمٞمدن، ىمٚم٧م:  ـ ُمٙمٌت  شمٌلمَّ ُم٤م يكم: تٝماموسمٕمد ُمٕم٤ميٜمىمٛم٧ُم سمٓمٚم٥م شمّمقير اًمٜمًختلم ُم

 ًٓ ٤م اجلزء إول، ومٚمٞمس ُمٜمت٘مك ُمـ اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م، سمؾ هق ُمٜمت٘م: أوَّ ك ُمـ أُمَّ

اًمًٗمٞمٜم٦م اًمٌٖمدادي٦م، وومرق سملم اًمًٗمٞمٜم٦م واعمِمٞمخ٦م، وم٤مًمًٗمٞمٜم٦م اًمٌٖمدادي٦م ذيمره٤م احل٤مومظ 

ًي  ((ذم ضمزءيـ يمٌػَميـ  ))وىم٤مل:  ،ٚمٗملاًمذهٌل ذم شمرمج٦م اًم
(1)

. 

م سمٞم٤مٟمف. وأُم٤م اعمِمٞمخ٦م ومٝمل ذم جمٚمد وخؿ، ُيقي مخ٦ًًم وصمالصملم ضمزءاً  ، يمام شم٘مدَّ

ـ اعمِمٞمخ٦م، واٟمت٘م٤مء ذم ضمزء ًمٓمٞمػ  ـ وهل ذم ضمزئلم ـاًمًٗمٞمٜم٦م  وم٤مًمًٗمٞمٜم٦م أصٖمُر طمجامً ُم

هق اًمالئؼ سم٤مٟٓمت٘م٤مء
(2)

. 

ٚمٗمل ذم اًمًٗمٞمٜم٦م قمـ سمٕمض اعمِم٤ميخ  ًي صمؿَّ إنَّ ُمقوقَع اًمٙمت٤مسَملم خمتٚمػ، وم٘مد روى اًم

٤م اعمِمٞمخ٦م ومٚمؿ يرو ومٞمٝم٤م إَّٓ قمـ (12ؾ سمٖمداد، يمام ذم إصمر )رىمؿ: ُمـ همػم أه ، وأُمَّ

ك ٓ وضمقد ًمف ذم اعمِمٞمخ٦م، ويمذًمؽ اًمٙمالم ذم اًمٌٖمداديلم، وهم٤مًم٥م ُم٤م ضم٤مء ذم هذا اعمٜمت٘م

د )رىمؿ:  ـ اعمٜمت٘مك، وهق خم٤مًمٌػ 16سمٕمض اًمؽماضمؿ يمام وىمع ذم اًمٙمالم قمغم ٟم٥ًم ُمًدَّ ( ُم

ٚمٗمل ذم اعمِمٞمخ٦م، ًي ـ ٟمّمقص اعمٜمت٘مك ٓ وضمقد هل٤م ذم  ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف اًم ويمثػم ُم

ٓ شمَدع جم٤مًٓ ًمٚمِمؽي أنَّ اعمِمٞمخ٦م اًم اعمِمٞمخ٦م، ٦م   ٌٖمدادي٦م همػم اًمًٗمٞمٜم٦م اًمٌٖمدادي٦م.وهذه أدًمَّ

ٚمٗمل ًمٙمت٤مبثاكقاً:  ًي ٤م اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ذيمره٤م، ومٝمل ضمزء ُمـ ُمٜمت٘مك احل٤مومظ اًم  وأُمَّ

ًمٚمخٚمٞمكم، وقمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ذيمره٤م د.  اإلرؿم٤مد إمم ُمٕمروم٦م قمٚمامء احلدي٨م

 طمًـ قمٌد احلٛمٞمد، وهذه اًمٜمًخ٦م مل يٕمتٛمده٤م حم٘مؼ ُمٜمت٘مك اإلرؿم٤مد.

هذا أنَّ اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م هل٤م ٟمًخ٦م يم٤مُمٚم٦م، وهل ٟمًخ٦م إؾمٙمقري٤مل،  ومٛمٚمخص يمؾي 

 وأظمرى ٟم٤مىمّم٦م، وهل ٟمًخ٦م ومٞمض اهلل، وٟمًخ٦م متثؾ ضمزئلم ُمٜمٝم٤م، وهل ٟمًخ٦م اًمٔم٤مهري٦م.

                                                 

 .(21/21اًمًػم ) (1)

ـ اًمًٗمٞمٜم٦م اًمٌٖمدادوىمٛم٧ُم سمت (2)  ـ(.ه1424ي٦م، وـمٌُع سمدار اسمـ طمزم سم٤مًمري٤مض قم٤مم )ح٘مٞمؼ اعمٜمت٘مك ُم
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 تغ اخلطقتغسخكامذج مـ افـُّ 
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صؾ وػ مـ كسخة ٕا  افؾقحة ٕا
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صؾ، وؾقف ظـقان ا  فؽتابافؾقحة افثاكقة مـ كسخة ٕا



 

 
 

 
 257 

 
 سؿ افدراشةؿ

 افدراشة شؿ

 

 

 

صؾ ول مـ كسخة ٕا  بداية افؽتاب، وهق اجلزء ٕا
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صؾ  هناية اجلزء افعاذ مـ كسخة ٕا
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صؾ  آخر ادشقخة افبغدادية مـ كسخة ٕا
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صؾ، وظؾقفا اشؿ افـاشخ وشامظف خرة مـ كسخة ٕا  افؾقحة ٕا
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 بداية كسخة ؾقض اهلل أؾـدي
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 أؾـدي، وهق آخر افسابع مـ ادشقخةآخر ادقجقد مـ كسخة ؾقض اهلل 
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  ىسعينهللوبا

ؾػل ـ ة ػَ ؾَ ؾِم ـ أسمق ـماهر أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ أىبيين  اًمسِّ

إصبفاين احلاومظ اًمػؼقف اًمشاومعل اًمصقذم كزيؾ اإلؾمؽـدرية ذِم يمتاسمف إًمقـا مـفا ذِم رسمقع 

 ، ىمال:~أظمر ؾمـة أرسمٍع وؾمبعلم ومخسؿئة 

ـ قمبد ا هل سمـ اًمبَطِر اًمؼارئ سمبغداد، سمؼرات ي قمؾقف أسمق اخلطَّاب كٍم أىا [ 1] ـ أمحد سم  سم

، وؾَمؿعت مـف ىمبؾ ذًمؽ سمؼرات ي قمؾقف يقم وصؾُت وأرسمعؿئة ذِم صػر ؾمـة أرسمع وشمسعلم

سمغداد ذِم ؿمقال ؾمـة صمالث وشمسعلم وأرسمعؿئة، أكا أسمق احلسلم قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد ا هل 

لا سمـ سمنمان اعمعدِّ
(1)

كأبو َعمرو عث، أكا  امن بن أمحد بن الساما
(2)

، كا حيقك سمـ أيب 

                                                 

هـ(، وشمقذم 328ـ سمنمان صاطمب إمازم. مقًمده ؾمـة )سم اعمؾؽ( إمقي اًمبغدادي، أظمق قمبد 1)

 هـ(.415ؾمـة )

ـ إظمالق، شمامَّ اعمروتة، فماهر اًمدياكة  ))ىمال اخلطقب:   .((يمتبـا قمـف ويمان صدوىماً صمؼة صمبتاً، طمس

 (.17/311(، اًمسػم )12/98اكظر: شماريخ سمغداد )

كقمثامن سمـ أمحد سمـ قمبد ا هل سمـ يزيد اًمبغدادي اًمدىماق أسمق قمؿ( 2)  هـ(.344شمقذم ؾمـة ) ،رو سمـ اًمسامَّ

ك صمؼة صمبتاً  ))، وىمال اخلطقب: ((يَماَن مـ اًمثؼات  ))ىمال اًمدارىمطـل:   .((يَماَن اسمـ اًمسامَّ

ـ اًمطققر يمقصقة  ))وذيمره اًمذهبل ذم اعمقزان ومؼال:  ـ روايتف ًمتؾؽ اًمباليا قم صدوق ذم كػسف، ًمؽ

ؼف اًمدارىمطـ ل ... ويـبغل أن ُيغؿز اسمـ اًمسامك ًمروايتف هذه أيب هريرة ومأومة مـ ومقق، أما هق ومقصمَّ

 .((اًمػضائح 

ـ طمجر قمغم يمالم اًمذهبل ومؼال:  ـ روى ظمؼماً  ))وقمؾَّؼ احلاومظ اسم ًمق ومتح اعممًمػ قمغم كػسف ذيمر م

ملم، ومضالً قمـ اعمتلظمريـ، وإينِّ ًمؽثػم اًمتلُّلم  يمذسماً آومتُف مـ همػمه ما ؾمؾِؿ معف ؾمقى اًمؼؾقؾ مـ اعمتؼدِّ
= 

 /ب2
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ـماًمب
(1)

ىمار ة، قمـ يزيد اًمرِّ ـ إؾمحاق احلرضمل، كا اخلؾقؾ سمـ مرَّ ، أكا يعؼقب سم
(2)

 ،

ـ ماًمؽ ىمال: ىمال اًمـَّبِلم  ـ أكس سم َج اًمَعبُْد وَمَؼِد اؾْمتَْؽَؿَؾ كِْصَػ اإِلياَمِن،  )): قم إَِذا شَمَزوَّ

(( وَمْؾقَتَِّؼ ا هلَ ومِقاَم سَمِؼَل 
(3)

. 

                                                 

ضمؾ اًمثؼة ذم هذا اًمؽتاب سمغػم مستـٍد وٓ ؾمؾػ، وىمد قمظَّؿف اًمدارىمطـل ووصػف مـ ذيمره هلذ ا اًمرَّ

ا ...   .((سمؽثرة اًمؽتاسمة واجلدِّ ذم اًمطؾب، وأـمراه ضمدًّ

 (.4/131(، اًمؾسان )3/428(، اعمقزان )15/444(، اًمسػم )11/302اكظر: شماريخ سمغداد )

هـ(، 182ن أسمق سمؽر اًمبغدادي، ُوًمد ؾمـة )( حيقك سمـ أيب ـماًمب ضمعػر سمـ قمبد ا هل سمـ اًمزسمرىما1)

 هـ(.275وشمقذم ؾمـة )

، ((ٓ سملس سمف، وُّل يطعـ ومقف أطمٌد سمحجة  ))وىمال اًمدارىمطـل: ، ((حمؾف اًمصدق  ))ىمال أسمق طماشمؿ: 

 وأمر سمنظمراج طمديثف ذم اًمصحقح.

قَمـَك ذم يمالمف، وُّل يعـ ذم احلديث،  ))وىمال اًمذهبل: واهتؿف مقؾمك سمـ هارون سماًمؽذب، 

 . اهـ.((اًمدارىمطـل مـ أظمؼم اًمـاس سمف و

 ، ووصمؼف همػُمهؿ.((ًمقس سماعمتلم قمـدهؿ  ))وىمال أسمق أمحد احلايمؿ: وظمطَّ أسمق داود قمغم طمديثف، 

 واًمذي يظفر أكَّف صدوق، وا هل أقمؾؿ.

ضمري )9/134اكظر: اجلرح واًمتعديؾ ) ت ٔا ؾمامل واًمؽـك(، 2/314(، ؾممٓا  (،2/195) ٕا

(، اًمؾسان 6/60(، اعمقزان )14/221(، شماريخ سمغداد )159 )صـل ؾممآت احلايمؿ ًمؾدارىمط

(6/262.) 

 ( هق يزيد سمـ أسمان.2)

 .ضيوف( 3)

عب222 )صوأظمرضمف اسـم مجقع اًمصقداوي ذم معجؿ ؿمققظمف  (، 10/111) (، واًمبقفؼل ذم اًمشم

 ( مـ ـمريؼ حيقك سمـ أيب ـماًمب سمف.2/84واخلطقب ذم اعمقضح )

ـ ـمريؼ قمبد ا هل سمـ صاًمح، قمـ احلسـ سمـ اخلؾقؾ سمـ مرة،  (8/335واًمطؼماين ذم إوؾمط ) م

 قمـ أسمقف سمف.

 وإؾمـاده ضعقػ؛ ًمضعػ اخلؾقؾ سمـ مرة يمام ذم اًمتؼريب.

ـ طمبان:  ـ ظمقار قمباد ا هل،  ))ويمذا ؿمقخف يزيد سمـ أسمان اًمرىمار ضعقػ أيضاً، وىمال قمـف اسم يَماَن م

ائلم سماًمؾقؾ واخلؾقات واًمؼائؿلم سماحلؼائؼ وا ًمسػم، ِِمَـّ همػؾ قمـ صـاقمة احلديث وطمػظفا مـ اًمبؽَّ

، وهق ٓ واؿمتغؾ سماًمعبادة وأؾمباهبا طمتك يَماَن يؼؾب يمالم احلسـ ومقجعؾف قمـ أكس، قمـ اًمـَّبِلِّ 

أكس وهمػمه مـ اًمثؼات سمطؾ آطمتجاج سمف، ومال  ]قمـ[ يعؾؿ، ومؾامَّ يمثُر ذم روايتف ما ًمقس مـ طمديثف

 .((ب حتؾ اًمرواية قمـف إَّٓ قمغم ؾمبقؾ اًمتعج
= 
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 (، اًمتؼريب.11/270(، هتذيب اًمتفذيب )32/64(، هتذيب اًمؽامل )3/98اكظر: اعمجروطملم )

 وضمات احلديث مـ ـمرق أظمرى قمـ يزيد اًمرىمار:

( مـ ـمريؼ قِمصؿة سمـ اعمتقيمؾ، قمـ زاومر سمـ ؾمؾقامن، 7/332وملظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 قمـ إرسائقؾ سمـ يقكس، قمـ ضماسمر، قمـف سمـحقه.

ـ زاومر سمـ ؾمؾقامن إَّٓ قمصؿة سمـ  ))ين: وىمال اًمطؼما ُّل يرو هذه إطماديث )ومـفا طمديثـا هذا( قم

 .((اعمتقيمؾ 

 ىمؾت: وهذا اإلؾمـاد مسؾسٌؾ سماًمضعػات.

 .((ىمؾقؾ اًمضبط ًمؾحديث هيؿ ومهاً  ))ـ قمصؿة سمـ اعمتقيمؾ ىمال قمـف اًمعؼقكم: 

 (.3/340. اكظر: اًمضعػات ًمؾعؼقكم )((ٓ أقمرومف  ))وىمال أمحد: 

 زاومر سمـ ؾمؾقامن صدوق يمثػم إوهام يمام ذم اًمتؼريب.ـ و

 ـ وضماسمر هق اسمـ يزيد اجلعػل وهق ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب.

ـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـاهقة ) ( مـ ـمريؼ ماًمؽ سمـ ؾمؾقامن، قمـ هقَّاج سمـ 2/122وأظمرضمف اسم

 .سمف سمسطام، قمـ ظماًمد احلذات

 (.5/4وومقف ماًمؽ سمـ ؾمؾقامن وهق ضعقػ. اكظر: اًمؾسان )

 وهقاج سمـ سمسطام ضعقػ أيضاً يمام ذم اًمتؼريب.

(، واحلايمؿ ذم 1/294وًمؾحديث ـمريؼ آظمر قمـ أكس، أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

عب )2/161اعمستدرك ) ( مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ أيب ؾمؾؿة، قمـ زهػم 10/111(، واًمبقفؼل ذم اًمشم

ـ أكس مرومققماً سمؾػظ: ا ـ زيد، قم ـ سم ـ قمبد اًمرمح ـ حمؿد، قم زىمف ا هل امرأة صاحلة ومؼد أقماكف مـ ر ))سم

 .((قمغم ؿمطر ديـف، ومؾقتؼ ا هل ذم اًمشطر اًمثاين 

 .((صحقح اإلؾمـاد، وقمبد اًمرمحـ هق اسمـ قمؼبة إزرق مدين صمؼة ملمقن  ))وىمال احلايمؿ: 

ـ حمؿد أسمق اعمـذر اخلراؾماين، وهق صمؼة إَّٓ أنَّ رواية اًمشامقلم  ىمؾت: وؾمـده ضعقػ، ومقف زهػم سم

 قمـف مـؽرة.

ؾمؿعُت أسما قمبد ا هل وذيمر رواية اًمشامقلم قمـ زهػم سمـ حمؿد ىمال: يروون قمـف  ))ىمال إصمرم: 

صمؿ ىمال:  ؟!أطماديث مـايمػم همٓت، صمؿ ىمال زم: شمرى هذا زهػم سمـ حمؿد اًمذي يروون قمـف أصحاسمـا

أما رواية أصحاسمـا ومؿستؼقؿة، قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي، وأسمق قمامر أطماديث مستؼقؿة صحاح، وأما 

. ((ومتؾؽ سمقاـمقؾ مقضققمة أو كحق هذا، وملما سمقاـمقؾ ومؼد ىماًمف أيب حفص ذاك العِّنويس عنه أطماديث 

 (9/417هتذيب اًمؽامل )

 ىمؾت: وقمؿرو سمـ أيب ؾمؾؿة اًمراوي قمـف هـا هق أسمق طمػص اًمتـقز.

حمؾف اًمصدق وذم طمػظف ؾمقت، ويمان طمديثف سماًمشام أكؽر مـ طمديثف سماًمعراق  ))وىمال أسمق طماشمؿ: 

ث مـ طمػظف ومػقف أهماًمقط ًمسقت  ث مـ يمتبف ومفق صاًمح، وما طمدَّ . اجلرح ((طمػظف ... ومام طمدَّ
= 
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[2 ]  ـ مفاضمر اًمبُُزوري اًمقاؾمطل، عثامن ـ إسمراهقؿ اًمقاؾمطل، كا مـصقر سم ، كا قمكم سم

اركا أسمق اًمـرض إسمَّ 
(1)

اجلَـَُّة حَتَْت َأىْمَداِم  )) :، قمـ أكس سمـ ماًمؽ ىمال: ىمال اًمـَّبِلم 

َفاِت  ((إُمَّ
(2)

. 

[3 ]  كا أسمق  ، كا قمكم سمـ إسمراهقؿ اًمقاؾمطل، كا قَمؿرو سمـ قمقن اًمقاؾمطل،عثامن

قمقاكة
(3)

ـ قمطات، قمـ أسمقف ـ يعغم سم ، قم
(1)

، قمـ قمبد ا هل سمـ قَمؿرو ىمال: ىمال رؾمقل ا هل 
                                                 

 (.3/590واًمتعديؾ )

 ما روى قمـف أهؾ اًمشام ومػقف مـايمػم، وما روى قمـف أهؾ اًمبٍمة ومنكَّف  ))وىمال اًمبخاري: 

 (.9/418. هتذيب اًمؽامل )((صحقح 

ـ زيد ٓ يصح، سمؾ هق مـؽر، ـ سم ومال شمصح متاسمعتف ًمقزيد اًمرىمار، ومقبؼك  وماًمسـد إمم قمبد اًمرمح

 احلديث قمغم ضعػف.

م، (،625واحلديث طمسـف إًمباين ذم اًمصحقحة رىمؿ: ) َّٓ ما شمؼدَّ وذم  وُّل يذيمر مـ اًمطرق إ

 حتسقـف كظر عما ؾمبؼ سمقاكف، وا هل أقمؾؿ.

(، 7/266اسمـ مايمقٓ ذم اإليمامل )ذيمره وًمد أكس سمـ ماًمؽ، يروي قمـف مـصقر سمـ مفاضمر، ( 1)

 .(2/115اًمذهبل ذم اعمؼتـك )و

 .ضيوف( 2)

ـ ـمريؼ قمكم سمـ إسمراهقؿ اًمقاؾمطل سمف.2/231أظمرضمف اخلطقب ذم اجلامع ٕظمالق اًمراوي )  ( م

(، 1/119واًمؼضاقمل ذم مسـد اًمشفاب ) ،(4/238اًمشقخ ذم ـمبؼات اعمحدصملم )وأظمرضمف أسمق 

 ( مـ ـمرق قمـ مـصقر سمف.3/1091واًمدوٓيب ذم اًمؽـك )

ف احلاومظ ذم اًمتؼريب: وؾمـده ضعقػ  .جمفقل ، ويمذا أسمق اًـمرض((مستقر  ))؛ جلفاًمة ـمصقر، ىمال قـم

ـ قمدي ذم اًمؽامؾ ) ـ ـمريؼ مقؾمك سمـ حمؿد سمـ قمطات، قمـ أيب اعمؾقح، 2/347وأظمرضمف اسم ( م

 قمـ مقؿقن سمـ مفران، قمـ اسمـ قمباس سمـحقه.

 .((وهذا طمديث مـؽر  ))وىمال اسمـ قمدي: 

ـ حمؿد اًمد ـ قمدي: ىمؾت: آومتف مقؾمك سم مقاـمل، أطمد اًمتَّؾػك، متَّفؿ سمقضع احلديث، وىمال قمـف اسم

 (.6/127(، اًمؾسان )5/344واكظر: اعمقزان ) .((مـؽر احلديث، ويرسق احلديث  ))

(، واًمـسائل ذم 24/299، أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )وضمات احلديث سمؾػظ آظمر قمـ اًمـَّبِلِّ 

 إنَّ ضمامهة ضمات إمم رؾمقل ا هل  ))ة ىمال: ( وهمػممها مـ طمديث معاوية سمـ ضمامه2/54اًمســ )

؟ ىمال: كعؿ، ومؼال:  ومؼال: يا رؾمقل ا هل، أردت اًمغزو وضمئتُؽ أؾمتشػمك، ومؼال: هؾ ًمؽ مـ أُمٍّ

 . ًمػظ أمحد.((اًمَزمفا؛ ومننَّ اجلـَّة قمـد رضمؾِفا، صمؿ اًمثاكقة صمؿ اًمثاًمثة ذم مؼاقمد ؿمتك يمؿثؾ هذا اًمؼقل 

ـف معاوية سمـ ضمامهة واحلديث   (.2/650إًمباين ذم صحقح اًمؽمهمقب )طمسَّ

 ( هق اًمقضاح سمـ قمبد ا هل اًمقشؽري.3)
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ـِ ِرَض  )):  بِّ ذِم ؾَمَخِط اًمَقاًمَِدْي ، َوؾَمَخُط اًمرَّ ـِ بِّ ذِم ِرَض اًمَقاًمَِدْي (( اًمرَّ
(2)

. 

                                                 

ـ طمبان ذم اًمثؼات )1) ـ اًمؼطان: 5/22( ذيمره اسم جمفقل احلال ... ٓ ُيعرف روى قمـف  ))(، وىمال اسم

ـ صمؼتف   (.4/120. سمقان اًمقهؿ )((همػم اسمـف يعغم، وهق وإن يَماَن صمؼة، ومننَّ روايتف قمـف همػم يماومقة ذم اعمبتغك م

 . اًمتؼريب.((مؼبقل  ))وىمال اسمـ طمجر: 

 .ضيوف (2)

(، واسمـ طمبان ذم 2/793(، واًمعؾؾ اًمؽبػم )1899( )4/274أظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلامع )

(، واسمـ ؿماهلم ذم ومضائؾ إقمامل 6/376(، واًمبزار ذم مسـده )2/172صحقحف )اإلطمسان ـ 

 يؼ ظماًمد سمـ احلارث.( مـ ـمر74)ص (، واحلسـ سمـ ؾمػقان ذم إرسمعلم 282)ص 

 ( مـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي.4/151واحلايمؿ ذم اعمستدرك )

 ( مـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ زياد )إَّٓ أنَّ ًمػظف خمتؾػ(.2/63وؾمعقد سمـ مـصقر ذم ؾمــف )

 وأسمق قمكم سمـ ؿماذان ذم اجلزت اًمثاين مـ اًمػقائد (، 45)ص وأؾمؾؿ اًمقاؾمطل ذم شماريخ واؾمط 

( مـ ـمريؼ زيد سمـ 25/717(، واًمتذيمرة )14/147واًمذهبل ذم اًمسػم )، (4/أ جمؿقع 104)ل 

 أيب اًمزرىمات.

 ( مـ ـمريؼ قماصؿ سمـ قمكم.45)ص وأؾمؾؿ ذم شماريخ واؾمط 

ـ جمؿقع(، 81)ل وأسمق اًمشقخ ذم ومقائده  ـ ضؿ ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )/ب  (، 5/173واسم

 ( مـ ـمريؼ أيب إؾمحاق اًمػزاري.11، 12/10)

( مـ ـمريؼ اًمؼاؾمؿ سمـ ؾمؾقؿ، واحلسلم سمـ اًمقًمقد، 527، 13/526عب )واًمبقفؼل ذم اًمشم 

 صمامكقتفؿ قمـ ؿمعبة، قمـ يعغم سمـ قمطات سمف مرومققماً.

 :وخالف هًالء الرواة عن شيبة

 (.1899( )4/274ـ حمؿد سمـ ضمعػر همـدر قمـد اًمؽممذي )

 (.14)ص ـ آدم سمـ أيب إياس قمـد اًمبخاري ذم إدب اعمػرد 

 (.6/429اًمبغقي ذم ذح اًمسـة )ـ اًمـرض سمـ ؿمؿقؾ قمـد 

 (.20/133ـ ؾمؾؿة سمـ إسمراهقؿ قمـد اًمطؼماين ومـ ـمريؼف اعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )

 يمؾفؿ قمـ ؿمعبة، قمـ يعغم، قمـ أسمقف، قمـ قمبد ا هل سمـ قمؿرو مقىمقوماً.

ـ ؿمعبة اعمقىمقومة:  وهذا أصح، وهؽذا روى  ))ىمال اًمؽممذي سمعد أن ذيمر ـمريؼ حمؿد سمـ ضمعػر قم

ـ أسمقف قمـ قمبد ا هل سمـ قمؿرو مقىمقوماً، وٓ كعؾؿ أطمداً أصحاب ؿمعبة  ـ ؿمعبة قمـ يعغم سمـ قمطات قم قم

 .((رومعف همػم ظماًمد سمـ احلارث، قمـ ؿمعبة، وظماًمد صمؼة ملمقن ... 

ث سمف  ـ احلارث مجٌع مـ اًمرواة يمام شمؼدم، وماًمذي يظفر أنَّ ؿمعبة يَماَن حيدِّ ىمؾت: ىمد شماسمع ظماًمد سم

، ويمذا ذيمر رواية اعمصـػ مـ ـمريؼ أيب قمقاكة د رواية اًمرومعمرة مقىمقوماً ومرة مرومققماً، ويميِّ 

 ( أن هشقاًم اًمقاؾمطل شماسمع ؿمعبة ذم رواية اًمرومع.5/183اًمؼرـمبل ذم شمػسػمه )

 ويبؼك اًمسـد قمغم ضعػف جلفاًمة قمطات اًمعامري اًمطائػل.
= 
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[4 ]  ـ قمبد ا هل اًمرىمار، كا حيقك سمـ محَّ عثامن ـ حمؿد سم اد، ، كا أسمق ىمالسمة قمبد اعمؾؽ سم

ـ إقمؿش، قمـ قُمامرة سمـ قُمؿػم، قمـ حيقك سمـ وصمَّاب، قمـ اسمـ قمؿر  ـ أيب قمقاكة، قم قم

ْيِت  ))ىمال: ىمال قمؿر:  ((َيا هُمالَم، َأْكِضِج اًمَعِصقَدَة شُمْذِهُب طَمَراَرَة اًمزَّ
(1)

. 

                                                 

 ـماقمة ا هل ـماقمة اًمقاًمد، وؾمخط ا هل ؾمخط  ))أيب هريرة سمؾػظ:  ـمريؼمـ وورد احلديث 

( قمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ يمقسان اًمثؼػل، قمـ 2/369، أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )((ًمد اًمقا

َُّل يرو هذا احلديث  ))إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر، قمـ اًمؾقث، قمـ ؾمعقد اعمؼؼمي، قمـ أيب هريرة سمف. وىمال: 

 .((قمـ اًمؾقث سمـ ؾمعد إَّٓ إؾمامقمقؾ سمـ قمؿرو، وٓ يروى قمـ أيب هريرة إَّٓ هبذا اإلؾمـاد 

رواه اًمطؼماين ذم إوؾمط قمـ ؿمقخف أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمبد ا هل سمـ يمقسان،  ))اهلقثؿل: وىمال 

، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمؿرو اًمبجكم، وصمؼف اسمـ طمبان وهمػُمه، وضعػف أسمق طماشمؿ وهمػُمه، وسمؼقة  وهق ًملمِّ

 (.8/136. جمؿع اًمزوائد )((رضماًمف رضمال اًمصحقح 

 : وزاد يمام ذم سمعض اًمـسخ( 8/100ًمثؼات )ذم اذيمره اسمـ طمبان ىمؾت: إؾمامقمقؾ سمـ قمؿرو ، 

ـ إؾماكقد ويمثرة اًمشققخ، ((يغرب يمثػماً  )) ـ أورمة، وذًمؽ عمَِا قمـده م ، وأصمـك قمؾقف شمؾؿقذه إسمراهقؿ سم

، ((ؿمقخـا مثؾ ذاك ضقَّعقه، يَماَن قمـده قمـ ومالن وومالن  ))(، وىمال: 1/208يمام ذم أظمبار أصبفان )

ػق ))ووىمع ذم ًمسان اعمقزان:   ، وهق شمصحقػ.((ه ضعَّ

اه وشمريمف، وُوصػ سمؽثرة رواية اعمـايمػم واًمغرائب، وملىمؾم أطمقاًمف أن يؽقن  ومـ اًمعؾامت َمـ وهَّ

 (.1/425(، اًمؾسان )1/239ضعقػاً، اكظر: اعمقزان )

ـف إًمباين ذم اًمصحقحة ) م، وذيمر ًمف 44، 2/43واحلديث طمسَّ ( هبذا اًمشاهد، وومقف كظر عما شمؼدَّ

ػف 16)ص سمـ قمباس مقىمقوماً قمؾقف، أظمرضمف اًمبخاري ذم إدب اعمػرد ؿماهداً مـ ىمقل ا (، وضعَّ

 سمتاسمعقِّف ؾمعقد اًمؼقز، وهق جمفقل.

 ومجؾة اًمؼقل أنَّ طمديث اًمباب ضعقػ جلفاًمة قمطات اًمعامري، وا هل أقمؾؿ.

 .((ومؼقؾ: قمـ حيقك سمـ محاد ...  ))( شمعؾقؼاً ومؼال: 2/73( ذيمره اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )1)

ٓظمتالف ومقف قمغم أيب قمقاكة، وأنَّ حيقك سمـ محاد رواه هبذا اإلؾمـاد، وظماًمػف ؾمعقد سمـ وذيمر ا

 مـصقر ومرواه قمـ أيب قمقاكة، قمـ إقمؿش، قمـ اعمسقب سمـ راومع، قمـ قمؿر.

وُّل أىمػ قمغم رواية ؾمعقد سمـ مـصقر، وأما رواية حيقك سمـ محاد ومػل إؾمـادها قمبد اعمؾؽ 

صدوق يمثػم اخلطل ذم  ))ػ، وقمثامن سمغدادي، ىمال اًمدارىمطـل: اًمرىمار، وروايتف ذم سمغداد ومقفا ضع

ث مـ طمػظف ومؽثرت إوهام مـف   .((إؾماكقد واعمتقن، يَماَن حُيدِّ

صمـا أسمق ىمالسمة سماًمبٍمة ىمبؾ أن خيتؾط وخيرج إمم سمغداد  ))وىمال اسمـ ظمزيؿة:  . اكظر: شماريخ ((طمدَّ

 (.426، 10/425سمغداد )

(، ومـ ـمريؼف اًمبقفؼل ذم 4/193شمارخيف قمـ اسمـ معلم ) ىمؾت: وأظمرضمف اًمعباس اًمدوري ذم
= 
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[5 ]  ؿساردون اًمسِّ ، كا مَح عثامن
(1)

ك ، كا قمكم سمـ اجلعد، ىمال: ىمال اسمـ اًمسامَّ
(2)

 :(( 

ُر ؾَمقُِّد ا ؽَّ ـَمِب اًمسم  اًمَػاًُمقَذُج، َوؾَمقُِّد اًمرم
ِ
((حلَْؾَقات

(3)
. 

 من حديث أيب بكر الشافيي/ 
                                                 

عب ) ـ إقمؿش، قمـ ؿِمْؿر سمـ قمطقَّة، قمـ 10/352اًمشم ـ أيب قمقاكة، قم ـ اًمـعامن، قم ـ رسيج سم ( قم

 حيقك سمـ وصماب، قمـ اسمـ قمؿر، قمـ قمؿر.

( مـ ـمريؼ أيب معاوية، قمـ 2/363(، وهـاد ذم اًمزهد )283)ص وأظمرضمف أمحد ذم اًمزهد 

 ؿِمؿر سمـ قمطقة، قمـ حيقك سمـ وصماب، ىمال: ىمال اسمـ قمؿر، وذيمره.إقمؿش، قمـ 

 ومجعؾف مـ ىمقل اسمـ قمؿر ٓ قمؿر.

وظماًمػف حمؿد سمـ ضماسمر، ومرواه قمـ إقمؿش، قمـ ؿمؿر، قمـ حيقك سمـ وصماب: أنَّ قمؿر، أظمرضمف 

 (.122)ص اسمـ أيب اًمدكقا ذم اجلقع 

ـ قمؿر، قمـ قمؿر، صمؿ ىمال:  ـ اسم ـ معلم إصمر قم ب، وسمعضفؿ يؼقل قمـ اسمـ هق اًمصقا ))وذيمر اسم

 (.4/193. شماريخ اًمدوري )((قمؿر، وأكَّف إكَّام هق قمـ اسمـ قمؿر، قمـ قمؿر 

وماًمذي يظفر أنَّ اًمصقاَب ذم إؾمـاده ما رواه رسيج سمـ اًمـعامن، قمـ أيب قمقاكة، قمـ إقمؿش، 

 قمـ ؿِمؿر سمـ قمطقة، قمـ حيقك سمـ وصماب، قمـ اسمـ قمؿر، قمـ قمؿر.

ؿسار، وهق اسمـ أظمت ؾمعدويف اًمقاؾمطل، شمقذم ؾمـة ضمعػر اًمسِّ ( محدون سمـ أمحد سمـ ؾمؾؿ أسمق 1)

 هـ(.280)

 (.8/178. شماريخ سمغداد )((ذيمره اًمدارىمطـل ومؼال: ٓ سملس سمف  ))ىمال اخلطقب: 

ك أسمق اًمعباس اًمعجكم مقٓهؿ اًمؽقذم، شمقذم ؾمـة )هق ( 2)  هـ(.183حمؿد سمـ َصبقح سمـ اًمسامَّ

ـ كؿػم:  ـ اًمضعػك يمان صدوىماً ما قمؾؿتف، و ))ىمال اسم ث قم ًمقس  ))، وىمال مرة أظمرى: ((رسمام طمدَّ

 .((طمديثف سمٌمت 

 .((مستؼقؿ احلديث  ))، وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات، وىمال: ((ٓ سملس سمف  ))وىمال اًمدارىمطـل: 

 وسماجلؿؾة ومفق صدوق طمسـ احلديث.

(، اًمؾسان 5/368(، شماريخ سمغداد )9/32(، اًمثؼات )7/290اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

(5/240.) 

 سنده حسن.( 3)

 (.8/210وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

( مـ ـمريؼ قمبد ا هل، يمالمها قمـ 2/420وأسمق حمؿد اجلقهري ذم طمديث أيب اًمػضؾ اًمزهري )

 محدون سمف.

 /أ3
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[6 ]   ـ حمؿد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ اًمعباس سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمنميػ أسمق قمكم حمؿد سم

ـ اعمفدي ـ قُمبقد ا هل سم ـ حمؿد سم ـ أمحد سم اعمحرم اهري ذِم ، سمؼرات ي قمؾقف سماحلريؿ اًمطَّ ا هل سم

ـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـؾمـة أرسمع  همقالن وشمسعلم وأرسمعؿئة، أكا أسمق ـماًمب حمؿد سم
(1)

أبو ، كا 

بكر حممد بن عبد اهلل بن إبراهوم الشافيي
(2)

، كا قمبد ا هل سمـ حمؿد سمـ كاضمقة
(3)

 ، كا أسمق

يمريب
(4)

، كا أسمق أؾمامة
(5)

ـ أسمقف،  ـ قمروة، قم ـ هشام سم ـ ضُمبػم ىمال: ؾمؿعُت أكا ، قم كاومع سم

ـ اًمعقام: اًمعبَّاس يؼقل ًمؾز َز َأْن شَمْريمُ   ا هل، َها ُهـَا َأَمَرَك َرؾُمقُل ا هلَيا َأسَما قَمبَْد  ))سمػم سم

َة  اَيَة؟ ىَماَل: َكَعْؿ، َيْعـِل َيْقَم وَمتِْح َمؽَّ ((اًمرَّ
(6)

. 

                                                 

 هـ(.440هـ(، وشمقذم ؾمـة )347( اًمبغدادي اًمبزار، مقًمده ؾمـة )1)

 .((يمتبُت قمـف، ويمان صدوىماً ديِّـاً صاحلاً  ))ىمال اخلطقب: 

 (.17/598(، اًمسػم )3/234اكظر: شماريخ سمغداد )

 هـ(.354هـ(، وشمقذم ؾمـة )260( اًمبغدادي اًمبزار، مقًمده ؾمـة )2)

ًٓ صحقحة  ))ىمال اًمدارىمطـل:  صمؼة ملمقن، ما يَمانَ ذم ذًمؽ اًمزمان أوصمؼ مـف، ما رأيت ًمف إَّٓ أصق

سمؽر اًمثؼة اعملمقن اًمذي ُّل ُيغؿز  أظمؼمكا أسمق )). وىمال أيضاً: ((متؼـة، ىمد ضبط ؾمامقمف أطمسـ اًمضبط 

 .((سمحال 

 .((يمان صمؼة يمثػم احلديث طمسـ اًمتصـقػ ...  ))وىمال اخلطقب: 

 (.16/39(، اًمسػم )5/456(، شماريخ سمغداد )276)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

 هـ(.301( أسمق حمؿد اًمؼمسمري، صمؿ اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة )3)

ة سمصػماً هب ))ذهبل: ، وىمال اًم((يمان صمؼة صمبتاً  ))ىمال اخلطقب:  ا اًمشلن ًمف مسـد ذيمان إماماً طُمجَّ

 .((يمبػم 

 (.14/164(، اًمسػم )10/104اكظر: شماريخ سمغداد )

  ( حمؿد سمـ اًمعالت سمـ يمريب.4)

 ( محاد سمـ أؾمامة.5)

 .سنده صحوح( 6)

صمـا أسمق يمريب،1/481وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات ) ـ كاضمقة، ىمال: طمدَّ صمـا اسم  ( طمدَّ

صمـا أسمق أؾمامة سمف.  وإسمراهقؿ سمـ ؾمعقد، ىمآ: طمدَّ

 ومػل ؾمـده زيادة إسمراهقؿ سمـ ؾمعقد، وُّل شمِرد قمـد اعمصـػ.
= 
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[7 ]  ـ احلريب ـ احلس إؾمحاق سم
(1)

، كا أسمق طمذيػة
(2)

، كا ؾمػقان
(3)

، قمـ إقمؿش، 

ـ أيب وائؾ قم
(4)

ـ طمذيػة ىمال:  َمَؼامًا َما شَمَرَك ومِقِف ؿَمقْئًا   ا هلَؼْد ىَماَم ومِقـَا َرؾُمقُل ًمَ  ))، قم

َت َوىمَ  ْ ـْ ضَمِفَؾُف، َوإينِّ ىَمْد َأَرى اًمٌمَّ ـْ قَمؾَِؿفُ، َوضَمِفَؾفُ َم اقَمِة إَِّٓ َذيَمَرُه، قَمؾَِؿفُ َم ْد إِمَم ىمِقَاِم اًمسَّ

ضُمُؾ اًمرَّ  ضُمَؾ إَِذا هَماَب قَمـُْف وَمَعَروَمفُ يُمـُْت َكِسقتُُف وَمَلقْمِروُمُف يَماَم َيْعِرُف اًمرَّ
(5)

 ))
(6)

. 

[8 ]  ـ حمؿد اًمؼايض ضمعػر سم
(7)

، كا إؾمحاق سمـ إسمراهقؿ احلـظكم راهقيف، كا قَمبدة 

                                                 

ـ اًمعالت سمف. وًمقس 2976( )3/333واحلديث أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف ) صمـا حمؿد سم ( طمدَّ

 .((كعؿ  ))ومقف ىمقل اًمزسمػم: 

صمـا قمبدة سمـ إؾمام4280( )5/109وأظمرضمف أيضاً ذم ) صمـا أسمق أؾمامة سمف.( طمدَّ  قمقؾ، طمدَّ

ـ مقؿقن سمـ ؾمعد أسمق يعؼقب اًمبغدادي احلريب، مقًمده ؾمـة كقػ وشمسعلم 1) ـ احلسـ سم ( إؾمحاق سم

 هـ(.284ومئة، وشمقذم ؾمـة )

ـ احلسـ، ومؼال: هق يـبغل أن ُيسلل  ))ىمال أسمق سمؽر اًمشاومعل:  ـ إؾمحاق سم ؾُمئؾ إسمراهقؿ احلريب قم

 .((قمـَّا 

 .((صمؼة  ))ًمدارىمطـل: وىمال قمبد ا هل سمـ أمحد وا

 (.13/410(، اًمسػم )6/382(، شماريخ سمغداد )1/112اكظر: ـمبؼات احلـاسمؾة )

 ( مقؾمك سمـ مسعقد.2)

 ( هق اًمثقري.3)

 ( ؿمؼقؼ سمـ ؾمؾؿة.4)

 ، ويمذا قمـد اًمبخاري ومسؾؿ.((ومرآه ومعرومف  ))( قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل: 5)

 .صحوح( 6)

 (.2/322وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

 ( قمـ أيب طمذيػة مقؾمك سمـ مسعقد سمف.6604( )7/270وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ ويمقع، قمـ اًمثقري.4/2217وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 ومـ ـمريؼ ضمرير، يمالمها قمـ إقمؿش سمف.

ـ اعمستػاض أسمق سمؽر اًمػريايب اًمؼايض، مقًمده ؾمـة )7) ـ احلسـ سم (، وشمقذم 207( ضمعػر سمـ حمؿد سم

 هـ(.301ـة )ؾم

ف ذىماً وهمرسماً  ))ىمال اخلطقب:  ـ أوقمقة اًمعؾؿ، ومـ أهؾ اعمعرومة واًمػفؿ، ـمقَّ يمان صمؼة طمجة م

 .((صمؼة متؼـ  )). وىمال اًمباضمل: ((وًمؼل إقمالم 

 (.14/96(، اًمسػم )7/199اكظر: شماريخ سمغداد )
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ـ قُمبقد ا هل، قمـ كاومع، قمـ اسمـ قمؿر، وقمـ اًمؼاؾمؿ سمـ حمؿد، قمـ  ـَ ؾمؾقامن، قم يعـل اسم

ـُ  يَماَن ًمِْؾـَّبلِّ  ))قمائشة ىمآ:  َكاِن؛ سماِلٌَل َواسْم ((أمِّ َمْؽتُقٍم  ُمَمذِّ
(1)

. 

 من حديث أيب حممد اجلوهري

[9 ]   ـ قمكم ىمراتًة قمؾقف سمباب اعمراشمب ذِم  ،اين سمبغدادقَ ؾْ احلُ سمـ سَمْدَران أسمق سمؽر أمحد سم

أبو حممد احلسن بن عيل بن حممد ذي اًمؼعدة ؾمـة صمالٍث وشمسعلم وأرسمع مئة، أكا 

اجلوهري
(2)

، أكا أسمق اًمؼاؾمؿ إسمراهقؿ سمـ أمحد اخِلَرىمل
(3)

، كا ضمعػر هق اسمـ حمؿد 

ـ زيد، قمـ / أيقب ـ ؾمعقد، كا محاد سم اًمػريايب، كا ىمتقبة سم
(4)

، قمـ أيب ىمالسمة
(5)

، قمـ أيب 

ُ َأْصَحاسَمُف:  اًمـَّبِلَّ َأنَّ هريرة:  ىَمْد ضَماَتيُمْؿ ؿَمْفُر َرَمَضاَن، ؿَمْفٌر ُمبَاَرٌك،  ))يَماَن ُيبَنمِّ

ُح ومِقِف َأسْمَقاُب اجلَـَِّة، َوشُمْغَؾُؼ ومِقِف َأسْمَقاُب اًمـَّاِر، َوشُمَغؾم ومِقِف وَمَرَض ا هلُ قَمَؾقُْؽْؿ ِصقَاَمُف، شُمْػتَ 

َها وَمَؼْد طُمِرَم ظَمػْمًا يَمثِػمًا  َرْم ظَمػْمَ ـْ حُيْ ـْ َأًْمِػ ؿَمْفٍر، َم قَاـملُِم، َوومِقفِ ًَمقَْؾٌة ظَمػْمٌ ِم ((اًمشَّ
(6)

. 

                                                 

 .صحوح( 1)

 (.1/117)ذم اًمغقالكقات وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل 

 (.2/384سمـ راهقيف ذم مسـده )وأظمرضمف إؾمحاق 

 ( إَّٓ أكَّف ُّل يسؼ ًمػظف، وأطمال قمغم ـمريؼ آظمر ًمؾحديث.2/768وقمـف مسؾؿ ذم صحقحف )

 وأظمرضمف مـ ـمرق أظمرى قمـ قمبقد ا هل، قمـ كاومع، وقمـ قمبقد ا هل، قمـ اًمؼاؾمؿ سمف.

 هـ(.454هـ(، وشمقذم ؾمـة )363( اًمشػمازي صمؿ اًمبغدادي، مقًمده ؾمـة )2)

 .((يمتبـا قمـف، ويمان صمؼة أمقـاً يمثػم اًمسامع  ))ىمال اخلطقب: 

 .((يمان مـ سمحقر اًمرواية روى اًمؽثػم وأمغم جماًمس قمدة  ))وىمال اًمذهبل: 

 (.18/68(، اًمسػم )7/393اكظر: شماريخ سمغداد )

ـ مقؾمك أسمق اًمؼاؾمؿ اعمؼرئ اخلرىمل، ووىمع ذم شماريخ سمغداد ذم أول 3) ـ ضمعػر سم ـ أمحد سم ( إسمراهقؿ سم

 هـ(.374اق، وذم آظمرها أسمق اًمؼاؾمؿ، شمقذم ؾمـة )أول شمرمجتف أسمق إؾمح

 .((يمان صمؼة صاحلاً  )). وىمال اخلطقب: ((يمان صمؼة أمقـاً  ))ىمال اًمعتقؼل: 

 (.8/398شماريخ اإلؾمالم )، (6/17اكظر: شماريخ سمغداد )

 ختقاين.اًمّس اسمـ أيب متقؿة  ( هق4)

 ( قمبد ا هل سمـ زيد اجلَْرمل.5)

يه( 6)  .منقطع، وله شواهد تقوِّ
= 

 /ب3
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 /ب(.1)ل وهق قمـد أيب حمؿد اجلقهري ذم اجلزت احلادي قمنم مـ أماًمقف قمـ ؿمققظمف 

ـ محقد ذم مسـده )14/541وأظمرضمف أمحد ذم مسـده ) ـ اعمـتخب(، وحمؿد  3/199(، وقمبد سم

ـ أؾمؾؿ اًمطقد ذم إرسمعلم ا وقمكم  (،37)ص (، واسمـ أيب اًمدكقا ذم ذم ومضائؾ رمضان 68)ص سم

 واسمـ اعمؼرئ ذم إرسمعلم  (،16/أ ـ جمؿقع 102)ل ؾس مـ أماًمقف ـل ذم جميسمـ قمؿر اًمؼزوا

عب )2/2ـ ضؿـ جمؿقع(، واًمشجري ذم إمازم ) 115)ص  ( مـ 7/207(، واًمبقفؼل ذم اًمشم

 ـمرق قمـ محاد سمـ زيد سمف.

( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ 9497( )15/202(، )7148( )12/59وأظمرضمف أمحد ذم مسـده )

 قمؾقة.

(، واسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد 2/2(، واًمشجري ذم إمازم )4/129) واًمـسائل ذم اًمســ

 ( مـ ـمريؼ قمبد اًمقارث.127)ص (، واسمـ قمسايمر ذم ومضؾ ؿمفر رمضان 16/154)

 ( مـ ـمريؼ معتؿر سمـ ؾمؾقامن وقمبد اًمقهاب اًمثؼػل.75، 1/73وإؾمحاق سمـ راهقيف ذم مسـده )

(، 40)ص ذم ومضؾ ؿمفر رمضان  (، واسمـ أيب اًمدكقا2/270واسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )

(، واسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد 2/2(، واًمشجري ذم إمازم )3/297واًمطقد ذم اعمستخرج )

 ( مـ ـمريؼ معتؿر.127)ص (، واسمـ قمسايمر ذم ومضؾ ؿمفر رمضان 16/154)

 ( قمـ طمجاج.68)ص وأسمق احلسـ اًمطقد ذم إرسمعلم 

( مـ 111، 2/110ىماين ذم إسماـمقؾ )(، واجلقر21واسمـ ؿماهلم ذم ومضائؾ رمضان رىمؿ: )

 ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ ـمفامن، يمؾفؿ قمـ أيقب اًمسختقاين سمف.

ـُ قمقن ومعؿر،  وذيمر اًمدارىمطـل همػم همٓت ِمـ رواه قمـ أيقب هبذا اإلؾمـاد، وظماًمػفؿ اسم

 ومروياه قمـ أيقب، قمـ أيب ىمالسمة مرؾمالً.

 ( قمـ معؿر.4/175أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

قن، ذيمرها اًمدارىمطـل، وأظمرضمفا مـ ـمريؼف قمبد اًمغـل اعمؼدد ذم ومضائؾ ورواية اسمـ قم

 ( إَّٓ أنَّ ذم اعمطبقع مـف قمـ اسمـ قمقن، قمـ أيب ىمالسمة، وُّل يذيمر أيقب!11رمضان رىمؿ: )

ب اًمدارىمطـل رواية اجلامقمة.اكظر: اًمعؾؾ )  (.11/217وصقَّ

ٓكؼطاع، وملسمق ىمالسمة ـ يزيد اجلرمل شمُؽؾِّؿ  ىمؾت: واًمرواية اًمصقاب أيضاً معؾَّة سما واؾمؿف قمبد ا هل سم

 ذم ؾمامقمف مـ أيب هريرة.

 (.154)ص . ؾممآت اًمسجزي ((أسمق ىمالسمة ُّل يسؿع مـ أيب هريرة  ))ىمال احلايمؿ: 

 (.14/544. هتذيب اًمؽامل )((ىمقؾ: ُّل يسؿع مـف  ))ىمال اعمزي: 

ـ قمؿر  ))وىمال اًمذهبل:  ؾمــ اًمـسائل، وشمؾؽ  وقمائشة ومعاوية وؾمؿرة ذموأيب هريرة طمديثف قم

 (.2/79. اًمؽاؿمػ )((مراؾمقؾ 

د، ومقف شمٍمحيف وذهب اًمباطمث مبارك اهلاضمري إمم أكَّف ؾمؿع مـف، واؾمتشفد سمحديث سمنؾمـاد ضمقِّ 
= 
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[10 ]  أسمق سمؽر أمحد سمـ ضمعػر سمـ محدان
(1)

طمارض أؾمؿع، ىمقؾ ًمف:  ىمراتًة قمؾقف وأكا 

صمـل أيب، كا أسمق ؾمعقد مقمم سمـِل  صمؽؿ قمبد ا هل هق اسمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ، طمدَّ طمدَّ

ـ ؿمقبان، ىمال: ًمؼقُت أسما ؾمؾؿة سمـ قمبد اًمرمحـ  ـ اًمػضؾ، كا اًمـَّرض سم هاؿمؿ، كا اًمؼاؾمؿ سم

ـ أسمقؽ ؾَمِؿَعف ِمـ رؾمقِل ا هل   ؾمؿعتَف م
ٍ
ـ رت صمـِل قم ضان، ذِم ؿمفر رم ومؼؾُت: طمدِّ

صمـِل أيب، قمـ رؾمقل ا هل  إِنَّ ا هلَ قَمزَّ َوضَمؾَّ وَمَرَض ِصقَاَم  ))ىمال:  ىمال: َكعؿ، طمدَّ

ُكقِب يَمقَْقِم  ـَ اًمذم ـْ َصاَمُف َوىَماَمُف إِياَمكًا َواطْمتَِساسمًا ظَمَرَج ِم َرَمَضاَن، َوؾَمـَـُْت ىمِقَاَمُف، وَمَؿ

ُف  ((َوًَمَدشْمف ُأمم
(2)

. 

                                                 

 ، واًمذي يظفر أكَّف ُّل يسؿع.(527)ص سماًمسامع مـ أيب هريرة. اكظر: اًمتاسمعقن اًمثؼات 

ظمػمة وومتح أسمقاب اجلـة وهمؾؼ أسمقاب اًمـار وشمصػقد اًمشقاـملم  صماسمٌت ذم اًمصحقحلم، واجلؿؾة ٕا

ـ ماضمف ذم ؾمــف ) ـ طمديث أكس سمـ ماًمؽ قمـد اسم ( سمسـد 1644( )1/526مـ احلديث هلا ؿماهد م

 طمسـ.

 (.368هـ(، وشمقذم ؾمـة )274( اسمـ ماًمؽ أسمق سمؽر اًمبغدادي اًمؼطقعل، مقًمده ؾمـة )1)

 .((يمان ؿمقخاً صاحلاً ... وإَّٓ ومفق صمؼة  ))ىمال اًمؼمىماين: 

يمان يمثػم احلديث، روى قمـ قمبد ا هل سمـ أمحد اعمسـد واًمزهد واًمتاريخ  ))ال اخلطقب: وىم

 .((واعمسائؾ وهمػم ذًمؽ ... 

 (.16/210اًمسػم )(، 131اًمتؼققد )ص (، 4/74(، شماريخ سمغداد )2/6اكظر: ـمبؼات احلـاسمؾة )

 .ضيوف، واجلملة األخرة منه صحوحة من صريق آخر (2)

 (.3/198)وهق قمـد أمحد ذم مسـده 

(، وقمبد سمـ 1328( )1/421(، واسمـ ماضمف ذم ؾمــف )4/158وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمســ )

(، وأسمق يعغم ذم مسـده 3/256(، واًمبزار ذم مسـده )1/186محقد ذم مسـده )اعمـتخب( )

ـ ؿماهلم 110، 109)ص (، واًمػريايب ذم اًمصقام 1/273(، واًمشار ذم مسـده )1/395) (،واسم

ـ ؿمققظمف 28رىمؿ: )ذم ومضائؾ رمضان  ـ جمؿقع 6)ل (، وأسمق احلسلم أسمـقد ذم ومقائد قمقال قم /أ 

واحلرذم ذم (، 1/392اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )أسمق سمؽر (، و35)ص (، واخلالل ذم إمازم 117

ـ جمؿقع 224)ل أماًمقف  ، 64)ص همل ذم مشقختف ا(، واعمر3/105واًمضقات ذم اعمختارة )(، 46/أ 

 ـمريؼ اًمؼاؾمؿ سمـ اًمػضؾ سمف. (،   يمؾفؿ مـ66، 65

(، وأمحد ذم مسـده 1328( )1/421(، واسمـ ماضمف ذم ؾمــف )4/158واًمـسائل ذم اًمســ )

ـ كٍم ذم ىمقام رمضان 1/194) (، واسمـ ظمزيؿة 1/395(، وأسمق يعغم ذم مسـده )213)ص (، واسم

اسمـ قمقف (، واًمؼم ي ذم مسـد 1/391(، وأسمق سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )3/335ذم صحقحف )

(، 46/أ ـ جمؿقع 224)ل واحلرذم ذم أماًمقف  (،113، 112)ص (، واًمػريايب ذم اًمصقام 20رىمؿ: )
= 
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[11 ]  ـ قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ يمقسان اًمـَّحقي أسمق احلس
(1)

ـُ  ، كا يقؾمػ هق اسم

                                                 

(، وقمبد اًمغـل اعمؼدد 3/106واًمضقات ذم اعمختارة ) (، 3/1998واخلطقب ذم اعمتػؼ واعمػؽمق )

 ( مـ ـمرق قمـ كٍم سمـ قمكم اجلفضؿل، قمـ اًمـرض سمـ ؿمقبان سمف.7ذم ومضائؾ رمضان رىمؿ: )

 ـ واؾمؿف سمشػم سمـ قمؼبة ـ ( مـ ـمريؼ أيب قمؼقؾ19أظمرضمف اًمؼم ي ذم مسـد اسمـ قمقف رىمؿ: )و

 قمـ اًمـرض سمف.

وهذا احلديث ٓ كعؾؿ يروى قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف إَّٓ هبذا اإلؾمـاد مـ  ))ىمال اًمبزار: 

 .((طمديث اًمـرض سمـ ؿمقبان، ورواه قمـ اًمـرض همػم واطمد 

اين ضعقػ، وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات ىمؾت: وهذا ؾمـد ضعقػ، اًمـرض سمـ ؿمقب ان احلُدَّ

 .((يمان ِِمَـّ خيطئ  ))( وىمال: 534، 7/533)

ومنذا يمان أظمطل ذم طمديثف وًمقس ًمف همػمه، ومال معـك ًمذيمره ذم اًمثؼات، إَّٓ أن ُيؼال  ))ىمال احلاومظ: 

سمعض ـمرىمف قمـف  هق ذم كػسف صدوق وإكَّام همؾط ذم اؾمؿ اًمصحايب ومقتجف، ًمؽـ يُردم قمغم هذا أنَّ ذم

صمـل سمحديث ؾمؿعتف مـ أسمقؽ، وؾمؿعف أسمقك مـ اًمـَّبِلِّ  ، ومؼال أسمق ًمؼقت أسما ؾمؾؿة ومؼؾت ًمف طمدِّ

صمـل أيب، ومذيمره، وىمد ضمزم مجاقمٌة مـ إئؿة سملنَّ أسما ؾمؾؿة ُّل يصح ؾمامقمف مـ أسمقف،  ؾمؾؿة:طمدَّ

 (.10/392. هتذيب اًمتفذيب )((ومتضعقػ اًمـرض قمغم هذا متعلمَّ 

 ؾَّف اًمبخاري واًمـسائل واسمـ ظمزيؿة واًمدارىمطـل.واحلديث أقم

ـ أيب هريرة  ))ىمال اًمـسائل سمعد إظمراضمف احلديث:   .((هذا ظمطل، واًمصقاب طمديث أيب ؾمؾؿة، قم

 (.8/88وسمؿثؾف قمـد اًمبخاري ذم اًمتاريخ اًمؽبػم )

أما ظمؼم مـ ىمامف وصامف إمم آظمر اخلؼم، ومؿشفقر مـ طمديث أيب ؾمؾؿة،  ))وىمال اسمـ ظمزيؿة: 

أيب هريرة، صماسمت ٓ ؿمؽ، وٓ ارشمقاب ذم صمبقشمف أول اًمؽالم، وأما اًمذي يؽره ذيمره اًمـرض سمـ  قمـ

ـاها صحقح مـ يمتاب ا هل قمزَّ وضمؾَّ وؾمـة كبقف  ـ أسمقف، ومفذه اًمؾػظة مع ٓ  ؿمقبان قمـ أيب ؾمؾؿة قم

ؿمقئاً،  ع مـ أسمقفهبذا اإلؾمـاد، ومنينِّ ظمائػ أن يؽقن هذا اإلؾمـاد ومهاً، أظماف أن يؽقن أسمق ؾمؾؿة ُّل يسؿ

 (.3/335. صحقح اسمـ ظمزيؿة )(( وهذا اخلؼم ُّل يروه قمـ أيب ؾمؾؿة أطمٌد أقمؾؿف همػم اًمـرض سمـ ؿمقبان

ورواه اًمزهري، قمـ أيب ؾمؾؿة سمـ قمبد اًمرمحـ،  ))وىمال اًمدارىمطـل سمعد أن ذيمر طمديث اًمـرض: 

وطمديث اًمزهري أؿمبف قمـ أيب هريرة وُّل يذيمر ومقف: وؾمــُت ىمقامف، وإكَّام ذيمر ومقف ومضؾ صقامف، 

 (.4/284. اًمعؾؾ )((سماًمصقاب 

(، وذم 38( )1/18ىمؾت: وطمديث أيب ؾمؾؿة، قمـ أيب هريرة أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

 (.1/523(، ومسؾؿ ذم صحقحف )2008( )2/618)

ا، 1) ـ أسمق احلسـ كحقيًّ ـ ضمؾَّة اًمـحقيلم، وُّل يؽ ( احلريب اًمبغدادي، واًمـحقي كسبة إمم أسمقف، ويمان م

 هـ(.282ًمده ؾمـة )مق

ث، ؾملًمتف أن يؼرأ قمكمَّ ؿمقئاً مـ طمديثف، وملظمذ يمتاسمف  ))ىمال اًمؼمىماين:  ـ حُيدِّ ٓ حيس ـ يمقسان  يمان اسم
= 
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يعؼقب
(1)

ـ قمقسك، كا قمبد ا هل سمـ وهب، أظمؼمين اسمـ أيب ذئب، قمـ ؾمعقد  ، كا أمحد سم

وِر  ))ىمال:  اعمؼؼمي، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة: أنَّ رؾمقل ا هل  ـْ َُّلْ َيَدْع ىَمْقَل اًمزم َم

ْقِم، ومَ  اسَمُف َواًمَعَؿَؾ سمِِف َواجلَْفَؾ ذِم اًمصَّ ((َؾقَْس  هلِ ومِقِف طَماضَمٌة ذِم َأْن َيَدَع ـَمَعاَمُف َوَذَ
(2)

. 

 :هديبن مَ امن حديث أيب صاهر 

[12 ]   َّاهري ذِم  احلريؿ اًمطَّ ذم سمبغداد ،لاىمِ ىمَ أسمق اًمؽرم هبة ا هل سمـ حمؿد سمـ أمحد اًمر

م ؾمـة أرسمع وشمسعلم وأرسمعؿئة، أكا اًمؼايض أسمق احلُسلم أمحد سمـ حمؿ ل اعمحرَّ د سمـ أمحد أوَّ

ؿـاين اًمسِّ
(3)

أبو صاهر حممد بن عيل بن عبد اهلل بن مهدي األىباريكا أ، 
(4)

، كا أسمق احلسـ 

ـ اعمعاومري ـ قمبد اًمرمح ـ قمبد ا هل سم قمكم سم
(5)

، كا حمؿد سمـ / قمكم سمـ مروان
(1)

، كا ؾمعقد 

                                                 

صمؽؿ  صمؽؿ يقؾمػ اًمؼايض، ومؼال: ؾمبحان ا هل طمدَّ وُّل يدر أَْيٍش يؼقل، ومؼؾت ًمف: ؾمبحان ا هل طمدَّ

 .((يقؾمػ اًمؼايض يقؾمػ اًمؼايض، إَّٓ أنَّ ؾمامقمف يمان صحقحاً، ؾمؿع مع أظمقف مـ 

ا مـ اًمػضقؾة  ))وىمال اًمذهبل:   .((يمان قمكمٌّ هذا قمريًّ

 (.16/329(، اًمسػم )12/86اكظر: شماريخ سمغداد )

( يقؾمػ سمـ يعؼقب سمـ إؾمامقمقؾ سمـ محاد سمـ زيد سمـ درهؿ إزدي اًمبٍمي اًمبغدادي، شمقذم 1)

 هـ(.297ؾمـة )

 (.14/85(، اًمسػم )14/310اكظر: شماريخ سمغداد ) .((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 .صحوح( 2)

( مـ ـمريؼ آدم 6057( )7/114(، وذم )1903( )2/587وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

سمـ أيب إياس وأمحد سمـ يقكس، يمالمها قمـ اسمـ أيب ذئب سمف، وًمقس ذم اعمقضع إول مـ اًمصحقح ا

 .((ذم اًمصقم  ))ر ، ُّل يذيم((واًمعؿؾ سمف واجلفؾ  ))، وىمال ذم اعمقضع اًمثاين ((واجلفؾ  ))ىمقًمف 

 هـ(.384( اًمبغدادي، مقًمده ؾمـة )3)

 .((يمتبُت قمـف ؿمقئاً يسػماً، ويمان صدوىماً  ))ىمال اخلطقب: 

 (.17/652(، اًمسػم )4/382اكظر: شماريخ سمغداد )

 .(402( شمقذم ؾمـة )4)

 .((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 (.9/51شماريخ اإلؾمالم )، (3/93شماريخ سمغداد )اكظر: 

 بد ا هل سمـ يزيد سمـ أيب مطر اعمََعاوَمري، أسمق احلسـ اعماًمؽل، ىمايض اإلؾمؽـدرية.( قمكم سمـ قم5)

ػف اًمدارىمطـل، ووصمؼف مسؾؿة، وىمال اًمذهبل:   .((صدوق مشفقر  ))ضعَّ
= 

 /أ4
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ـ ؾمؾقامنا سم
(2)

ـ قم ـ ماًمؽ، قم ـ أكس سم ـ هَمزيَّة، قم ـ قُمامرة سم ـ قمقَّاش، قم ؿر ، كا إؾمامقمقؾ سم

يْمَعُة إُومَم  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل   َٓ شَمُػقشُمُف اًمرَّ ـْ َصغمَّ َأْرسَمعلَِم ًَمقَْؾة ذِم مَجَاقَمٍة  َم

ـَ اًمـَّاِر  ْفِر يَمتََب ا هلُ ًَمُف قِمتْؼًا ِم ـَ اًمظم ((ِم
(3)

. 

[13 ]  كا قمكمم سمـ قمبد ا هل، كا أسمق أمقَّةابُن مهدي ،
(4)

وح، كا رَ 
(5)

اج  ، كا طمجَّ

اًمصقاف
(6)

ـ ضماسمر ىمال: ىمال رؾمقل ا هل  ـ أيب اًمزسمػم، قم ـْ ىَماَل ؾُمبَْحاَن  )): ، قم  ا هلَم

((اًمَعظِقِؿ َوسمَِحْؿِدهِ هُمِرؾَمْت ًَمُف َكْخَؾٌة ذِم اجلَـَِّة 
(7)

. 

                                                 

 (.4/237(، اًمؾسان )4/62(، اعمقزان )15/357اكظر: اًمسػم )

 ُّل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 (.4/26ل يمام ذم اجلرطمخ واًمتعديؾ )، وهق جمفقاًمدمشؼلؾمعقد سمـ ؾمؾقامن ًمعؾف  (2)

 .حسن لغره( 3)

 ( قمـ قمثامن سمـ أيب ؿمقبة.798( )1/261وأظمرضمف اسمـ ماضمف ذم ؾمــف )

( مـ ـمريؼ قمكم سمـ مسفر، يمالمها قمـ إؾمامقمقؾ سمـ 43/88واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 قمقاش سمف.

 .((صالة اًمظفر  ))سمدل  ((صالة اًمعشات  ))ووىمع قمـد اسمـ ماضمف 

روى إؾمامقمقؾ سمـ قمقاش هذا احلديث قمـ قُمامرة سمـ همزية، قمـ  ))اًمؽممذي شمعؾقؼاً ومؼال: وذيمره 

كحق هذا، وهذا طمديث همػم حمػقظ، وهق  أكس سمـ ماًمؽ، قمـ قمؿر سمـ اخلطاب، قمـ اًمـَّبِلِّ 

 (.9، 2/8. اجلامع )((طمديث مرؾمؾ، وقُمامرة سمـ همزية ُّل يدرك أكس سمـ ماًمؽ 

 (.2/118. اًمعؾؾ )((كعؾؿ ًمف ؾمامقماً مـ أكس  وقُمامرة ٓ ))وىمال اًمدارىمطـل: 

ـ أهؾ سمؾده، خمؾِّط ذم همػمهؿ يمام  ىمؾت: وذم ؾمـده أيضاً إؾمامقمقؾ سمـ قمقاش صدوق ذم روايتف قم

 ذم اًمتؼريب. وهذه اًمرواية قمـ همػم أهؾ سمؾده، ومُعامرة مدين.

ـ بة ؾمؾؿ سم( مـ ـمريؼ أيب ىمتق241( )2/7وًمؾحديث ـمرق أظمرى قمـ أكس، أظمرضمف اًمؽممذي )

وىمد  ))ىمتقبة، قمـ ـمعؿة سـم قمؿرو، قمـ طمبقب سـم أيب صماسمت، قمـ أكس سـم ماًمؽ مرومققماً، وىمال اًمؽممذي: 

َّٓ ما روى ؾمؾؿ  سـم ىمتقبة ...   .((روي هذا احلديث قمـ أكس مقىمقوماً، وٓ أقمؾؿ أطمداً رومعف إ

 صمؿ أورده مـ طمديث طمبقب سمـ أيب طمبقب اًمبجكم، قمـ اكس مقىمقوماً.

ػ ومنن مثؾ هذا ٓ ُيؼال سماًمرأي، وًمؾحديث ؿماهد وـمرق أظمرى قمـ ىمؾت: وًمق شمرضّمضح اًمقىم

ـف ذم اًمصحقحة )أكس، ذيمرها إًمباين و  (.6/1/314طمسَّ

 هق اًمطرؾمقد حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمثغري.( 4)

 ( هق اسمـ قمبادة.5)

 .اسمـ أيب قمثامن أسمق اًمصؾت اًمصقاف( هق 6)

 .حسن لغره( 7)

(، واسمـ 2/456(، وأسمق يعغم ذم مسـده )3464( )5/477وأظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

ـ  واًمبغقي  (،37/أ ـ جمؿقع 30)ل واجلقهري ذم أماًمقف  (،3/109طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان 
= 
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 :من حديث الشافيي

ْفَرؾْمتَايِن،  قرأُت  [ 14] ـ قمكم إزرق اًمشَّ ـ قمبد اًمقاطمد سم قمغم اًمشقخ أيب اًمغـائؿ حمؿد سم

ة، أكا أسمق ـماًمب سمبغداد ذِم اجلا يَّ كب اًمغريبِّ ذِم صػر ؾمـة أرسمع وشمسعلم وأرسمعؿئة سماًمـٍَّْمِ

أىا أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن إبراهوم حمؿد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ همقالن اًمبزاز، 

ـ مسؾؿ اًمؽٌمِّ الشافيي ـ قمبد ا هل سم ، كا إسمراهقؿ سم
(1)

ـ طمرب، كا ؿمعبة، قمـ ، كا ؾُم  ؾقامن سم

نمأيب سم
(2)

ـ ؾمعق ـ أيب مقؾمك ىمال: ىمال رؾمقل ا هل ، قم ـ ضُمبػم، قم ـْ ؾَمِؿَع  )): د سم َم

                                                 

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )3/81ذم ذح اًمسـة ) ( مـ ـمرق قمـ 60/232(، )10/370(، واسم

 روح سمـ قُمبادة سمف.

ومف إَّٓ مـ طمديث أيب اًمزسمػم، قمـ هذا طمديث طمسـ صحقح همريب ٓ كعر ))وىمال اًمؽممذي: 

 .((ضماسمر 

 ( مـ ـمريؼ مسؾؿ سمـ إسمراهقؿ.6/207وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

( مـ ـمريؼ طمجاج سمـ 3/1557(، واًمطؼماين ذم اًمدقمات )1/501واحلايمؿ ذم اعمستدرك )

 مـفال، يمالمها قمـ محاد سمـ ؾمؾؿة، قمـ طمجاج اًمصقاف سمف.

، وواومؼف اًمذهبل إَّٓ أكَّف وىمع ذم شمؾخقص ((وُّل خيرضماه  صحقح قمغم ذط مسؾؿ ))وىمال احلايمؿ: 

 اعمستدرك رمز )خ( سمدل )م(.

وظماًمػفام مممؾ سمـ إؾمامقمقؾ، ومرواه قمـ محاد سمـ ؾمؾؿة، قمـ أيب اًمزسمػم سمف، وُّل يذيمر طمجاضماً، 

 .((طمديث طمسـ همريب  ))( وىمال: 3465( )5/477أظمرضمف مـ ـمريؼف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

 (.29/177قمقؾ يمثػم اخلطل قمـ ؿمققظمف. اكظر: هتذيب اًمؽامل )ىمؾت: ومممؾ سمـ إؾمام

( مـ ـمريؼ إدريس سمـ ضمعػر اًمعطار، قمـ 1/181وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمصغػم )

 (.7/13طمجاج اًمصقاف سمف. وإدريس هذا مؽموك. اكظر: شماريخ سمغداد )

 ىمؾت: واًمسـد ومقف أسمق اًمزسمػم وهق مدًمس وىمد قمـعـ ذم مجقع ـمرىمف.

ؿمقاهد مـ طمديث قمبد ا هل سمـ قمؿرو، ومعاذ سمـ أكس، وأيب هريرة، وذم أؾماكقدها وًمؾحديث 

ـف إًمباين ذم اًمصحقحة رىمؿ: )  (.64مؼال، وسمؿجؿققمفا يرشمؼل احلديث إمم احلسـ، وطمسَّ

(1. ل واًمَؽٌمِّ  ( أسمق ؾمؾؿة اًمبٍمي اعمعروف سماًمَؽجِّ

، وىمال قمبد اًمغـل إزدي: (( صدوق صمؼة ))، وىمال اًمدارىمطـل: ((صمؼة  ))ىمال مقؾمك سمـ هارون: 

 .((ماكة يمان مـ أهؾ اًمػضؾ واًمعؾؿ وإ ))، وىمال اخلطقب: ((صمؼة كبقؾ  ))

 (.13/423(، اًمسػم )6/120اكظر: شماريخ سمغداد )

 ( ضمعػر سمـ أيب إياس.2)
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ايِنٍّ صُمؿَّ َُّلْ ُيْسؾِْؿ َدظَمَؾ اًمـَّاَر  يٍّ َأْو َكٍْمَ
قدِ ـْ هَيُ ((يِب ِم

(1)
. 

[15 ]  ـ إسمراهقؿ إكامـمل حمؿد سم
(2)

، كا أسمق مقؾمك
(3)

، كا قُمبقد ا هل سمـ قمبد اعمجقد، كا 

 : ؽرمة، قمـ اسمـ قمباس ىمال: ىمال رؾمقل ا هل َزْمَعة، قمـ ؾمؾؿة سمـ َوْهَرام، قمـ قمِ 

 َدظَمْؾُت اجلـََّة اًمبَاِرطَمَة وَمـََظْرُت ومِقَفا، وَمنَِذا ضَمْعَػٌر َيطِػُم َمَع اعماَلَئَِؽةِ، َوإِذَا مَحَْزةُ ُمتَّؽٌِئ قَمغَم  ))

ـْ َأْصَحاسمِِف  يٍر، َوَذيَمَر َكاؾمًا ِم ((رَسِ
(4)

. 

                                                 

 .حسن لغره( 1)

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمذهبل ذم اًمسػم 1/434وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

(10/330.) 

(، واسمـ 332، 32/305(، وأمحد ذم مسـده )364، 6/3663وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

(، واسمـ طمبان 1/410(، واًمطقاًمز ذم مسـده )10/25أيب ؿمقبة ذم مسـده يمام ذم إحتاف اعمفرة )

(، واًمروياين ذم مسـده 8/58(، واًمبزار ذم مسـده )11/238ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 

( مـ ـمرق قمـ ؿمعبة، 4/308(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )7/21ؼمي ذم شمػسػمه )(، واًمط1/345)

 قمـ أيب سمنم ضمعػر سمـ إياس سمف.

 ( مـ ـمريؼ أيب قمقاكة، قمـ أيب سمنم سمف.5/341وأظمرضمف ؾمعقد سمـ مـصقر ذم ؾمــف )

اه إمم شمبقيب قمجقب كبَّف قمؾقف احلاومظ ذم إحتاف  ،ووىمع قمـد اسمـ طمبان حتريػ عمتـ احلديث أدَّ

 (.10/24ة )اعمفر

 وهذا اًمسـد مـؼطع، ؾمعقد سمـ ضُمبػم ُّل يسؿع مـ أيب مقؾمك إؿمعري.

 .((ٓ أطمسب ؾمؿع ؾمعقد سمـ ضمبػم مـ أيب مقؾمك  ))ىمال اًمبزار: 

 .((روايتف قمـ قمائشة وأيب مقؾمك وكحقمها مرؾمؾة  ))وىمال احلاومظ ذم اًمتؼريب: 

 (.1/134وًمؾحديث ؿماهد مـ طمديث أيب هريرة قمـد مسؾؿ ذم صحقحف )

 هـ(.318اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة )إكامـمل أسمق سمؽر حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ كػموز ( 2)

 .((ذيمره يقؾمػ اًمؼقاس ذم مجؾة ؿمققظمف اًمثؼات  ))ىمال اخلطقب: 

 (.15/8(، اًمسػم )1/408اكظر: شماريخ سمغداد )

 ( حمؿد سمـ اعمثـك.3)

 .وللجملة األوىل منه شواهد، سنده ضيوف( 4)

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اعمزي ذم 444، 1/443ل ذم اًمغقالكقات )وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومع

 (.5/62هتذيب اًمؽامل )

(، 2/107(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )339، 3/230وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )
= 
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[16 ]  ـ احلارث اًمقاؾمطل ـ ؾمؾقامن سم حمؿد سم
(1)

ـ ُسد أسمق كعقؿ، كا قمبد  ، كا رضار سم

 ي.دِ رْ اوَ رَ اًمعزيز سمـ حمؿد اًمدَّ 

ـ يقكس اعممدِّب ح و ـ سمؽر سم أسمق سمؽر أمحد سم
(2)

ين، كا قمبد اًمعزيز / امَّ ، كا حيقك احلِ 

ـ إسمراهقؿ اًمتَّقؿل، قمـ أمِّ يمؾثقم اسمـة اًمعباس، ا ـ حمؿد سم ـ اهلاد، قم ـ يزيد سم ـ حمؿد، قم سم

ـ اًمعباس ىمال: ىمال رؾم ـْ ظَمْشقَِة  إِذَا اىْمَشَعرَّ ضِمْؾدُ  )): قل ا هل قم حَتَاشَمْت قَمـُْف  ا هلاًمَعبِْد ِم

َجَرةِ اًمقَاسمَِسِة َوَرىُمَفا  ـِ اًمشَّ ((ُذُكقسُمُف يَماَم َيتََحاتم قَم
(3)

. 
                                                 

( مـ ـمرق قمـ أيب 1/244(، واسمـ قمبد اًمؼم ذم آؾمتقعاب )3/209واحلايمؿ ذم اعمستدرك )

 مقؾمك حمؿد سمـ اعمثـك سمف.

 .((صحقح اإلؾمـاد وُّل خيرضماه  ))ل احلايمؿ: وىما

 ىمؾت: وؾمـده ضعقػ، ومقف زمعة سمـ صاًمح وهق ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب.

( قمـ أمحد سمـ يمامؾ اًمؼايض، قمـ اهلقثؿ سمـ ظمؾػ 3/196وأظمرضمف احلايمؿ ذم اعمستدرك )

 ة سمـ وهرام سمف.اًمدوري، قمـ حمؿد سمـ اعمثـك، قمـ قمبقد ا هل سمـ قمبد اعمجقد، صمـا رسمقعة سمـ يمؾثقم، قمـ ؾمؾؿ

ـ صاًمح، وًمعؾ  ـ أيب مقؾمك يمؾفؿ يؼقًمقن زمعة سم ـ يمؾثقم، واًمرواة قم ومجعؾ سمدل زمعة رسمقعة سم

ـ ؿمقخ احلايمؿ أمحد سمـ يمامؾ اًمؼايض، ومؼد ىمال ومقف اًمدارىمطـل:  يمان متساهالً، ورسمام  ))اعمخاًمػة م

ث مـ طمػظف سمام ًمقس ذم يمتاسمف ...   (.4/358. شماريخ سمغداد )((طمدَّ

ـ أيب مقؾمك وىمد ظماًمػف  ـ اهلقثؿ، قم م، ومرواه قم ذم هذه اًمرواية أسمق حمؿد اعمزين قمـد احلايمؿ يمام شمؼدَّ

 يمرواية اجلامقمة.

ـف احلاومظ ذم  ـ احلديث ـمرق أظمرى قمـ أيب هريرة واسمـ قمباس وقمكم، وطمسَّ وًمؾجؿؾة إومم م

 (.1226(، وإًمباين ذم اًمصحقحة رىمؿ: )7/96اًمػتح )

 هـ(.283ي، واًمد احلاومظ حمؿد سمـ حمؿد، شمقذم ؾمـة )( أسمق سمؽر اعمعروف سماًمباهمـد1)

، وىمال أسمق اًمػتح سمـ أيب اًمػقارس يؼقل: ((ٓ سملس سمف  ))ىمال اًمسؾؿل: ؾملًمت اًمدارىمطـل ومؼال: 

 .((هق ضعقػ  ))

ة قمؾَّة ُضعِّػ، ومننَّ رواياشمف يمؾَّفا  ))وىمال اخلطقب:  واًمباهمـدي مذيمقر سماًمضعػ، وٓ أقمؾؿ ٕيِّ

 .((ذم طمديثف مـؽراً مستؼقؿة وٓ أقمؾؿ 

 (.13/386(، اًمسػم )5/298اكظر: شماريخ سمغداد )

سَميض، مروزي إصؾ.2)  ( اًمرَّ

 (.4/56شمرضمؿ ًمف اخلطقب وُّل يذيمر ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً. اكظر: شماريخ سمغداد )

 .ضيوف (3)
= 

 /ب4
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 :ايندَ من حديث أيب عيل الَزَ 

[17 ]  ىمقؼ سمؼرات ي قمؾقف سمشارع د ،احلافظ أبو عيل أمحد بن حممد بن أمحد الَزَدَاين ار اًمرَّ

م ؾمـة أرسمع وشمسعلم وأرسمع مئة، أكا أسمق ـماًمب حمؿد سمـ حمؿد سمـ همقالن، أكا أسمق  ذِم اعمحرَّ

 سمؽر حمؿد سمـ قمبد ا هل سمـ إسمراهقؿ اًمشاومعل، كا إؾمحاق سمـ احلسـ احلريب، كا 

 ًَمَؼْد ىَماَم ومِقـَا ))أسمق طمذيػة، كا ؾمػقان، قمـ إقمؿش، قمـ أيب وائؾ، قمـ طمذيػة ىمال: 

ـْ قَمؾِؿَ   ا هل َرؾُمقُل  اقَمةِ إَِّٓ َذيَمَرهُ، قَمؾَِؿفُ َم ُف، َوضَمِفَؾُف َمَؼامًا َما شَمَرَك ومِقِف ؿَمقْئًا إِمَم ىمِقَاِم اًمسَّ

                                                 

(، ومـ ـمريؼف اخلطقب ذم شماريخ سمغداد 1/475وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

(4/148.) 

عب )  ( مـ ـمريؼ رضار سمـ ُسد واحلامين سمف.93، 3/92وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمشم

( مـ 6/3551(، وأسمق كعقؿ ذم معرومة اًمصحاسمة )2/276واسمـ ىماكع ذم معجؿ اًمصحاسمة )

 ـمريؼ رضار.

ـ ـمريؼ 110)ص ؾمعد اعماًمقـِل ذم إرسمعلم  ق(، وأسم4/390واًمبغقي ذم معجؿ اًمصحاسمة ) ( م

 ا قمـ اًمداروردي سمف.احلامين، يمالمه

ا اسمـ ُسد ومؽاومة أهؾ اًمعؾؿ قمغم شمضعقػ طمديثف،  وحيقك احلامين متفؿٌّ سمرسىمة احلديث، وأمَّ

 ومـفؿ مـ شمريمف، يماًمبخاري واًمـسائل وهمػممها.

 (.4/400(، هتذيب اًمتفذيب )13/305اكظر: هتذيب اًمؽامل )

ـ 4/148) إَّٓ أكَّف ُّل يـػرد هبذا احلديث، ومؼد أظمرضمف اًمبزار ذم مسـده ـ قُمؼبة، قم صمـا حمؿد سم ( طمدَّ

 اًمدراوردي سمف.

ـ رؾمقل ا هل  ))وىمال اًمبزار:  ٓ كحػظف هبذا اًمؾػظ قم إَّٓ قمـ اًمعباس قمـف، وٓ  وهذا اًمؽالم 

 .((كعؾؿ ًمف إؾمـاداً قمـ اًمعباس إَّٓ هذا اإلؾمـاد 

 .((اً صدوق خيطئ يمثػم ))ىمؾت: وؿمقخ اًمبزار حمؿد سمـ قمؼبة اًمسدود ىمال قمـف احلاومظ: 

ٓ قمؾة اجلفاًمة ومقف، وملم يمؾثقم سمـ ـ ًمق اًمعباس ٓ شُمعرف إَّٓ سمؼقل  توماإلؾمـاد ىمد يرشمؼل إمم احلس

وأؾمؼط أسماها  ، وروى هلا اسمـ مـده هذا احلديث قمـ اًمـَّبِلِّ (( أدريمت اًمـَّبِلَّ  ))اسمـ مـده: 

ـ اإلؾمـاد، ذيمر ذًمؽ قمـف أسمق كعقؿ ذم معرومة اًمصحاسمة ) ، ومؾعؾ هذا ما ضمعؾف (6/3550اًمعباس م

 (.7/373واكظر: اإلصاسمة ) يثبت هلا صحبة، وا هل أقمؾؿ.

 (.10/310. جمؿع اًمزوائد )((ُّل أقمرومفا  ))وىمال قمـفا اهلقثؿل: 
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ـْ ضَمِفَؾُف،  ضُمَؾ إَِذا ومَ َم ضَمُؾ اًمرَّ َت َوىَمْد يُمـُْت َكِسقتُُف وَمَلقْمِروُمَف يَماَم َيْعِرُف اًمرَّ ْ نِينِّ ىَمْد َأَرى اًمٌمَّ

((َعَروَمُف هَماَب قَمـُْف ومَ 
(1)

. 

[18 ]  ك ـ اعمـث ـُ همقالن، أكا اًمشاومعل، كا معاذ سم اسم
(2)

د ، كا مسدَّ
(3)

، كا إؾمامقمقؾ
(4)

، كا 

ؾمؾقامن اًمتَّقؿل، قمـ أيب قمثامن
(5)

 : ، قمـ أؾمامة سمـ زيد ىمال: ىمال رؾمقل ا هل 

ـْ َدظَمَؾَفا اعمََسايملُِم، َوإَذا  )) ُة َم َأْصَحاُب اجلَدِّ ىُمْؿُت قَمغَم سَماِب اجلَـَِّة وَمنَِذا قَمامَّ
(6)

حَمْبُقؾُمقَن  

ـْ َدظَمَؾَفا  ُة َم إَِّٓ َأْصَحاَب اًمـَّاِر وَمَؼْد ُأِمَر هِبِْؿ إِمَم اًمـَّاِر، َوىُمْؿُت قَمغَم سَماِب اًمـَّاِر وَمنَِذا قَمامَّ

((اًمـَِّساُت 
(7)

. 

[19 ]  ز ـُ همقالن، أكا اًمشاومعل، كا ىماؾمؿ اعمَُطرِّ اسم
(8)

 ، كا ؾمقيد وحمؿد سمـ 

                                                 

 .صحوح( 1)

م سمنؾمـاده ومتـف سمرىمؿ: )  ( قمـ ؿمقخ آظمر مـ ؿمققخ اعمصـػ.7وشمؼدَّ

ـ كٍم أسمق اعمثـك اًمعـؼمي، 2) ـ معاذ سم ـ اعمثـك سم  هـ(.288وشمقذم ؾمـة )هـ(، 208ه ؾمـة )مقًمد( معاذ سم

 .((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 (.13/527اًمسػم )(، 1/339(، ـمبؼات احلـاسمؾة )13/137اكظر: شماريخ سمغداد )

 ( هق اسمـ مرسهد.3)

 اسمـ قمؾقَّة.اسمـ إسمراهقؿ ( هق 4)

 ؾ.( اًمـفدي، قمبد اًمرمحـ سمـ مُ 5)

، أي: ذوو احلظِّ واًمغـك. اًمـفاية )6)  (.1/244( اجلدِّ

 .صحوح( 7)

 (.421)ص (، وذم اًمعقازم 1/349وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

( مـ ـمرق يمثػمة قمـ ؾمؾقامن اًمتقؿل، قمـ أيب 349ـ  1/346وأظمرضمف أيضاً ذم اًمغقالكقات )

 قمثامن اًمـفدي، قمـ أؾمامة.

( قمـ مسدد، 6547( )7/255(، وذم )5196( )6/480وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

 إؾمامقمقؾ سمف. قمـ

 ( مـ ـمرق قمـ ؾمؾقامن اًمتقؿل سمف.4/2097ومسؾؿ ذم صحقحف )

ز، شمقذم ؾمـة )8) ـ زيمريا سمـ حيقك اًمبغدادي، أسمق سمؽر اعمؼرئ اعمعروف سماعمطرِّ هـ(، 305( هق ىماؾمؿ سم

 .((طماومظ صمؼة  ))ذيمره احلاومظ ذم اًمتؼريب متققزاً، وىمال: 
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ىمآ: كا معتؿر قمبد إقمغم،
(1)

ـ زيد وؾمعقد  ـ أؾمامة سم ـ أيب قمثامن، قم ـ أسمقف، يعـل قم ، قم

ـ اًمـَّبِلِّ ا ـ زيد، قم   ))ىمال:  سم
ِ
ـَ اًمـَِّسات ضَماِل ِم ((َما شَمَريْمُت سَمْعِدي ومِتْـًَة َأرَضَّ قَمغَم اًمرِّ

(2)
. 

[20 ]  ـ قمؿر اًمؼممؽل أسمق إؾمحاق إسمراهقؿ / سم
(3)

، أكا قمبد ا هل سمـ إسمراهقؿ سمـ أيقب 

ًمبزازا
(4)

، كا إسمراهقؿ سمـ قمبد ا هل سمـ مسؾؿ اًمبٍمي، كا مسؾؿ سمـ إسمراهقؿ
(5)

، كا 

هشام
(6)

ـ أيب هريرة، قمـ اًمـَّبِلِّ  ـ أيب ؾمؾؿة، قم ـ أيب يمثػم، قم َٓ  ))ىمال:  ، كا حيقك سم

، يَمقَْػ إِْذُُنَا؟ ا هلشُمـَْؽُح اًمبِْؽُر طَمتَّك شُمْستَْلَذَن، َوَٓ اًمثَّقُِّب طَمتَّك شُمْستَْلَمَر، ىمِقَؾ: َيا َرؾُمقَل 

((ىَماَل: إَِذا ؾَمَؽتَْت وَمُفَق ِرَضاَها 
(7)

. 

                                                 

 ( هق اسمـ ؾمؾقامن سمـ ـمرظمان.1)

 .صحوح( 2)

 (.422)ص (، وذم اًمعقازم 1/353أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )وهق قمـد 

( قمـ ؾمقيد وهق اسمـ ؾمعقد وحمؿد سمـ قمبد إقمغم 4/2098وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 وقمبقد ا هل سمـ معاذ، قمـ معتؿر سمـ ؾمؾقامن سمف.

، 4/2097(، ومسؾؿ ذم صحقحف )5096( )6/446وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

 قامن اًمتقؿل سمف، وًمقس ومقف ؾمعقد سمـ زيد.( مـ ـمرق قمـ ؾمؾ2098

 (.360وؾمقل ي مـ ـمريؼ آظمر قمـ اًمتقؿل سمرىمؿ: )

( إسمراهقؿ سمـ قمؿر سمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ اًمؼممؽل أسمق إؾمحاق اًمبغدادي احلـبكم، مقًمده ؾمـة 3)

 هـ(.445هـ(، وشمقذم ؾمـة )361)

 .((د سمـ طمـبؾ ... يمتبـا قمـف ويمان صدوىماً ديِّـاً ومؼقفاً قمغم مذهب أمح ))ىمال اخلطقب: 

 (.17/905(، اًمسػم )2/190(، ـمبؼات احلـاسمؾة )6/139اكظر: شماريخ سمغداد )

 هـ(.369هـ(، وشمقذم ؾمـة )274( اسمـ ماد اًمبغدادي، مقًمده ؾمـة )4)

 .((ويمان صمؼة صمبتاً  ))، وىمال اخلطقب: ((يمان مجقَؾ إمر صمؼة  ))ىمال اسمـ أيب اًمػقارس: 

 (.16/252اًمسػم )(، 9/408اكظر: شماريخ سمغداد )

 ( اًمػراهقدي.5)

 قمبد ا هل اًمدؾمتقائل.أيب ( هشام سمـ 6)

 .صحوح( 7)

صمـا مسؾؿ سمـ إسمراهقؿ، قمـ هشام سمف.6968( )8/389وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )  ( طمدَّ

 ( مـ ـمرق قمـ هشام سمف.2/1036(، ومسؾؿ ذم صحقحف )5136( )6/460وأظمرضمف أيضاً ذم )

 /أ5
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 :حديث أيب حممد اخلالل

[21 ]   ال اعمؼرئ ؾِم بط اًمشقخ أسمق اخلػم اعمبارك سمـ احلسلم سمـ أمحد سمـ صاًمح اًمغسَّ

اص اًمزاهد، سمؼرات ي قمؾقف ذِم ؿمفر رضمب ؾمـة صمالث وشمسعلم وأرسمع مئة، وسمعد اخلقَّ 

أبو حممد احلسن بع وشمسعلم سمدرب كصػم واعمدرؾمة اًمـظامقة، أكا ذًمؽ ذِم ؿمقال ؾمـة ؾم

بن حممد بن احلسن اخلاللا
(1)

إمالت، كا أسمق سمؽر أمحد سمـ ضمعػر سمـ محدان سمـ ماًمؽ  

ـ مقؾمك اًمؼرر، كا قمبد اًمصؿد سمـ قمبد اًمقارث،  ـ يقكس سم اًمؼطقعل إمالت، كا حمؿد سم

ـ احلجاج، كا حمؿد سمـ قمبد ا هل سمـ أيب ي عؼقب ىمال: ؾمؿعُت أسما َكٍم ـ يعـِل كا ؿمعبة سم

ـ واؾمُؿف ُصَدي سمـ قَمْجالن ـ  ـ أيب ُأمامة اًمباهكم  ـ طَمقَْقة، قم ـ رضمات سم ث قم ـ حُيدِّ اهلالزم 

، ُمْريِن سمَِعَؿٍؾ ُيْدظِمُؾـِل اجلَـََّة، ىَماَل: قَمَؾقَْؽ ا هلوَمُؼْؾُت: َيا َرؾُمقَل  َأشَمقُْت اًمـَّبِلَّ  ))ىمال: 

فُ  ْقِم وَمنِكَّ ُف َٓ قِمْدَل ًَمُف  سمِاًمصَّ ْقِم وَمنِكَّ ((َٓ قِمْدَل ًَمُف، صُمؿَّ َأشَمقْتُُف صَماكِقًَة، وَمَؼاَل: قَمَؾقَْؽ سمِاًمصَّ
(2)

. 

                                                 

ـ احلسـ سم1) ـ سمـ حمؿد سم هـ(، وشمقذم 352ـ قمكم أسمق حمؿد اخلالل اًمبغدادي، مقًمده ؾمـة )( احلس

 هـ(.439ؾمـة )

يمتبـا قمـف ويمان صمؼة ًمف معرومة وشمـَبمف، وظمرج اعمسـد قمغم اًمصحقحلم، ومجع أسمقاسماً  ))ىمال اخلطقب: 

 .((وشمراضمؿ يمثػمة 

 (.17/593(، اًمسػم )7/425اكظر: شماريخ سمغداد )

ا( 2)  .من صرق أخرىوصحا احلديث ، سنده ضيوف جدًّ

 (.17)ص وهق قمـد اخلالل ذم أماًمقف 

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ يقكس اًمُؽديؿل سمف.5/175وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

 واًمُؽديؿل مؽموك، ًمؽـف ُّل يـػرد سماًمرواية قمـ قمبد اًمصؿد، ومؼد شماسمعف مجع مـ اًمرواة.

ـ طمبان ذم (، واسم3/194(، واسمـ ظمزيؿة ذم صحقحف )36/465أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

ـ  (، 7/165(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )2/268(، واًمروياين ذم مسـده )8/213صحقحف )اإلطمسان 

عب )1/421واحلايمؿ ذم اعمستدرك ) ( مـ ـمرق قمـ قمبد اًمصؿد سمـ 7/195(، واًمبقفؼل ذم اًمشم

 قمبد اًمقارث سمف.

 يمثػم.( مـ ـمريؼ يعؼقب احلرضمل، وحيقك سمـ 166، 4/165وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمســ )

 ( مـ ـمريؼ قمؿر سمـ ؾمفؾ اعمازين، صمالصمتفؿ قمـ ؿمعبة سمف.7/165وأسمقكعقؿ ذم احلؾقة )

 ، وواومؼف اًمذهبل.((صحقح اإلؾمـاد  ))وىمال احلايمؿ: 

ىمؾت: ذم إؾمـاده أسمق كٍم اهلالزم، واظمتؾػ ذم حتديد اؾمؿف؛ ومؼال احلايمؿ واسمـ طمبان ذم 
= 
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(، ويمذا ىمال أسمق كعقؿ، وضمات 4/147ؼات )صحقحف هق محقد سمـ هالل اًمعدوي، وذيمره أيضاً ذم اًمث

ك ذم رواية قمؿر سمـ ؾمفؾ قمـده.  مسؿًّ

ق سمقـف وسملم محقد سمـ هالل، ويمذا 34/344وذيمره اعمزي ذم اًمؽـك مـ هتذيب اًمؽامل ) ( وومرَّ

 (.12/280اسمـ طمجر ذم هتذيب اًمتفذيب )

َمـ هق. اعمقزان  أي: ٓ ُيدرى ((أسمق كٍم اهلالزم، قمـ رضمات سمـ طمققة يمذًمؽ  ))وىمال اًمذهبل: 

(6/253.) 

ىمؾت: ومحقد سمـ هالل اًمعدوي يؽـك أسما كٍم، وهق مـ ؿمققخ ؿمعبة اًمذيـ يروي قمـفؿ سمال 

 واؾمطة، وهـا روايتف قمـف سمقاؾمطة.

ام متغايران، ًمذا ردَّ احلاومظ  ام واطمد، ويرى اعمزي واسمـ طمجر أُنَّ وماسمـ طمبان واحلايمؿ يريان أُنَّ

 .(( !يمذا ىمال ))سمؼقًمف: ( 6/216ىمقل احلايمؿ ذم اإلحتاف )

ام رضمؾ واطمد، روى قمـف ؿمعبة سمقاؾمطة وسمغػم واؾمطة، ويدل قمؾقف أنَّ اًمبخاريَّ  واًمذي يظفر أُنَّ

ق سمقـفام طمقث ىمال:  . ((محقد سمـ هالل اًمعدوي اًمبٍمي أسمق كٍم ... وىمال ؿمعبة: اهلالزم  ))ُّل يػرِّ

 (.2/346اًمتاريخ اًمؽبػم )

 وماإلؾمـاد صحقح، وا هل أقمؾؿ. (.2/53ح )سمقـفام اخلطقب ذم اعمقضويمذا مجع 

 كٍم اهلالزم: قوىمد ورد احلديث مـ همػم ـمريؼ ؿمعبة، وُّل ُيذيمر ومقف أسم

(، واسمـ أيب 553، 532، 36/457أمحد ذم مسـده )و(، 4/165أظمرضمف اًمـسائل ذم اًمســ )

ين ذم ـ اًمبغقة(، واًمرويا 1/428(، واحلارث سمـ أيب أؾمامة ذم مسـده )2/273ؿمقبة ذم اعمصـػ )

(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة 212، 8/211(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 2/168مسـده )

( مـ ـمرق قمـ 3/213(، وذم مسـد اًمشامقلم )8/91(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )5/175)

 مفدي سمـ مقؿقن.

 ( مـ ـمريؼ ضمرير سمـ طمازم.4/165واًمـسائل ذم اًمســ )

(، واًمروياين ذم مسـده 1/428ارث ذم مسـده )(، واحل36/454وأمحد ذم مسـده )

ـ 8/92(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )6/277(، )5/175(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )2/268) ( م

 ـمريؼ واصؾ مقمم أيب قمققـة.

(، 8/91،92(، ومـ ـمريؼف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )4/308وقمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

ـ حمؿد سمـ أيب يعؼقب سمف، قمـ ( م3/214وذم مسـد اًمشامقلم ) ـ طمسان، يمؾفؿ قم ـ ـمريؼ هشام سم

 رضمات سمـ طمققة، قمـ أيب أمامة. )وؾمؼط مـ مطبقع مصـػ قمبد اًمرزاق رضمات سمـ طمققة(.

 وُّل يذيمروا ذم إؾمـاده أسما كٍم اهلالزم، وسمعضفؿ اخلؼم سمطقًمف، وسمعضفؿ خيتٍمه.

سمـ أيب يعؼقب ؾمؿع هذا  وًمست أُكؽر أن يؽقن حمؿد ))وصحح اسمـ طمبان اًمطريؼلم ومؼال: 

. ((اخلؼم سمطقًمف قمـ رضمات سمـ طمققة، وؾمؿع سمعَضف قمـ محقد سمـ هالل، وماًمطريؼان مجقعاً حمػقفمان 

 (.136)ص واكظر: ضمامع اًمتحصقؾ 
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[22 ]  حمؿد سمـ اعمظػر سمـ مقؾمك احلاومظ
(1)

، كا طمامد سمـ حمؿد سمـ ؿمعقب 

اًمبَْؾخل
(2)

 ، كا زهػم سمـ طمرب، كا احلسـ سمـ مقؾمك، كا اسمـ هَلقعة، قمـ طُمقَّل سمـ 

قمبد ا هل
(3)

، قمـ أيب قمبد اًمرمحـ احلُبكُم
(4)

 ، قمـ قمبد ا هل سمـ قَمؿرو: أنَّ رؾمقل ا هل 

ـْ ؿَمْعبَانَ  ))ىمال:    ؛اصْمـلَْمِ وَمقَْغِػُر ًمِِعبَادِهِ إَِّٓ  َيطَّؾُِع ا هلُ قَمزَّ َوضَمؾَّ إِمَم ظَمْؾِؼِف ًَمقَْؾَة اًمـِّْصِػ ِم

ـٍ َأْو ىَماشمِِؾ َكْػٍس  ((/ ُمَشاطِم
(5)

. 

                                                 

ـ إياس، أسمق احلسلم اًمبزاز 1) ـ ؾمؾؿة سم ـ قمبد ا هل سم ـ مقؾمك سمـ قمقسك سمـ حمؿد سم ـ اعمظػر سم ( حمؿد سم

 هـ(.379وشمقذم ؾمـة )هـ(، 286اًمبغدادي، مقًمده ؾمـة )

ـ اعمظػر وُُيؾّف وٓ  ))ىمال حمؿد سمـ قمؿر اًمؼايض:  ـ اًمدارىمطـل يعظِّؿ أسما احلسلم سم رأيت أسما احلس

ؾؿل: ((يستـد سمحرضشمف  ؾملًمت اًمدارىمطـل قمـ اسمـ اعمظػر؟ ومؼال: صمؼة ملمقن، ىمؾت:  ))، وىمال اًمسم

ٓ يرض يمان صمؼًة  ))، وىمال اًمعتقؼل: ((، إن ؿمات ا هل يؼال إكَّف يؿقؾ إمم اًمتشقع، ىمال: يمان، ىمؾقالً سمؼدر ما 

 .((يمان طماومظاً وَمِفام، صادىماً مؽثراً  ))، وىمال اخلطقب: ((ملمقكاً طمسـ احلػظ 

(، اًمسػم 56/3(، شماريخ دمشؼ )3/263(، شماريخ سمغداد )295)ص اكظر: ؾممآت اًمسؾؿل 

 (.5/168(، اعمقزان )16/418)

 هـ(.309هـ(، وشمقذم ؾمـة )216ًمده ؾمـة )( أسمق اًمعباس اًمبغدادي اعممدب، مق2)

 .((صمؼة  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 (.14/291(، اًمسػم )8/169(، شماريخ سمغداد )197)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

، ((ومقف كظر  ))، وىمال اًمبخاري: ((أطماديثف مـايمػم  ))( طمقّل سمـ قمبد ا هل اعمٍمي ىمال قمـف أمحد: 3)

 ػف همػُمهؿ.، وضعَّ ((ًمقس سماًمؼقي  ))وىمال اًمـسائل: 

 ، وسمـحقه ىمال اسمـ قمدي.((ًمقس سمف سملس  ))وىمال اسمـ معلم: 

 واًمذي يظفر أكَّف ضعقػ صاًمح ًمالقمتبار، وا هل أقمؾؿ.

 شماريخ(، 171)ص (، اًمضعػات واعمؽمويملم 3/76(، اًمتاريخ اًمؽبػم )3/272اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.3/64هتذيب اًمتفذيب )(، 7/489(، هتذيب اًمؽامل )2/451(، اًمؽامؾ )91)ص اًمدارمل 

 قمبد ا هل سمـ يزيد.( 4)

 .سنده ضيوف( 5)

( مـ ـمريؼ أيب اخلػم 114)ص وأظمرضمف اسمـ اًمدسمقثل ذم ًمقؾة اًمـصػ مـ ؿمعبان وومضؾفا 

 اًمغسال )ؿمقخ اعمصـػ( سمف.

 /ب(.52، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اسمـ سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل:(18)ص وهق ذم أمازم اخلالل 

صمـا طمسـ، وهق اسمـ مقؾمك إؿمقب سمف.11/216وأظمرضمف أمحد ذم مسـده )  ( طمدَّ

 وهذا ؾمـد ضعقػ ًمضعػ اسمـ هلقعة، وطمقّل سمـ قمبد ا هل اعمٍمي.
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[23 ]   ـ قَمؿرو ـ ؾَمفؾ احلَ قمكم سم ييرِ رِ سم
(1)

، كا أمحد سمـ قُمؿػم
(2)

، كا ؾمعقد سمـ قمثامن 

اًمتـقظمل احلؿيص
(3)

ار ـ معروف اًمؼصَّ ، وقمكم سم
(4)

، ىمآ: كا قمبد اًمعزيز سمـ مقؾمك
(5)

 ،

ـ إطمقص سمـ طمؽقؿ، قمـ أيب أمامة اًمباهكم ىمال: ىمال  ـ حمؿد اًمثقري، قم ـ ؾمقػ سم قم

ْكقَاهَيْبُِط ا هلُ قَمزَّ َوضَمؾَّ  )): رؾمقل ا هل  ـْ ؿَمْعبَاَن، وَمقَطَّؾُِع  إمم قِمبَادِه إمَِم ؾَماَمِت اًمدم ذِم كِْصٍػ ِم

ـٍ َوُمْمِمـٍَة، وَ  ٍك أَْو يمؾِّ إًَِمقِْفْؿ وَمقَْغِػُر ًمُِؽؾِّ ُمْمِم ُمْسؾٍِؿ َوُمْسؾَِؿٍة، إَِّٓ يَماومٍِر أَْو يَماومَِرةٍ، أَْو ُمنْمِ

يَمٍة، أَْو َرضُمٍؾ سَمقْـَُف َوسَملْمَ أَظِم  ْؼِدِهْؿ ُمنْمِ ((قِف ُمَشاطَمـٌَة، َوَيَدُع أَْهَؾ احِلْؼِد حِلِ
(6)

. 

                                                 

 هـ(.380( أسمق احلسـ اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة )1)

ـ مؽسقرشملم، سمقـفام مثـاة حتت ؾمايمـة، كسبة إمم سمقع احلرير وكسجف.  واحلَريري: سمػتح احلات اعمفؿؾة، وراتي

ـ أيب اًم يمان  ))، وىمال اًمعتقؼل: ((يمان مجقؾ إمر صمؼة، مستقراً طمسـ اعمذهب  ))ػقارس: ىمال اسم

 .((صمؼة 

شماريخ (، 2/208(، إكساب )43/111، شماريخ دمشؼ )(22، 12/21شماريخ سمغداد ) اكظر: 

 (.2/287(، شمقضقح اعمشتبف )8/482اإلؾمالم )

ث اًمشام. ُوًمد ذم ( أمحد سمـ قُمؿػم سمـ يقؾمػ سمـ مقؾمك سمـ ضَمقصا أسمق احلسـ اًمدمش2) ؼل، حمدِّ

 هـ(.320طمدود اًمثالصملم ومائتلم، وشمقذم ؾمـة )

ـ سماًمؼقي  ))ىمال اًمدارىمطـل:  ـ صمؼات اعمسؾؿلم  ))، وىمال اًمطؼماين: ((شمػّرد سملطماديث، وُّل يؽ  .((م

ـ اسمـ ضَمقصا مائتا ضمزت، ًمقتفا يماكت سمقاضاً، ىمال: وشمرك اًمرواية  ))وىمال محزة اًمؽـاين:  قمـدي قم

 .(( قمـف أصالً 

واسمـ ضَمقصا إمام طماومظ، ًمف همؾط يمغػمه  )). وىمال أيضاً: ((صدوق ًمف همرائب  ))وىمال اًمذهبل: 

 .((ذم اإلؾمـاد ٓ ذم اعمتـ، وما يضّعػف سمؿثؾ ذًمؽ إَّٓ متعـِّت 

 (.1/239(، اًمؾسان )1/125(، اعمقزان )15/15(، اًمسػم )5/109اكظر: شماريخ دمشؼ )

ػف اًمدارىمطـل ذم همرائب م( 3)  (.3/38اًمؽ، يمام ذم اًمؾسان )ضعَّ

 (.571ًمعؾف قمكم سمـ معروف أسمق احلسـ اًمبزاز، وؾمقل ي سمرىمؿ: )( 4)

 ( هق اًمالَّطمقين.5)

 .موضوع( 6)

ـ ؿمعبان  ـ اًمدسمقثل ذم ًمقؾة اًمـصػ م ـ ـمريؼ أيب اخلػم اًمغسال )ؿمقخ 116)ص وأظمرضمف اسم ( م

 اعمصـػ( سمف.

ـ ـمريؼف (19، 18)ص وهق قمـد اخلالل ذم أماًمقف  ـ سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل:، وم  /ب(.52اسم

سمقه  )): ذم اًمتؼريب وومقف ؾمقػ سمـ حمؿد اًمثقري، ىمال قمـف احلاومظ  .((يمذَّ

 .وإطمقص ضعقػ احلػظ يمام ذم اًمتؼريب، وُّل ُيذيمر أكَّف يروي قمـ أيب أمامة اًمباهكم 

 /ب5
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[24 ]  أسمق قمؿر سمـ طمققيف اخلزاز
(1)

، كا أسمق طمامد احلرضمل
(2)

إمالًت، كا قمكم سمـ  

ـ ؾمؾقامن، كا قمبد ا هل سمـ اعمبارك، قمـ قمبد ا هل سمـ مسؾؿ رضمؾ  مسؾؿ اًمطقد، كا زاومر سم

مـ أهؾ َمْرو
(3)

يْمُت جُمَاًَمَستَُف َوضَمَؾْسُت إِمَم يُمـُْت ُأضَماًمُِس اسمْ  ))ىمال:   ، وَمؽَمَ ـَ ـَ ؾِمػِمي

ِؿُؾقَن ضَمـَاَزَة َرؾُمقِل ِزًَمِة، وَمَرأَيُْت ذماعمُْعتَ  ـْ  ا هل اعمَـَامِ َأينِّ َمَع ىَمْقمٍ حَيْ ، وَمَؼاَل: َما ًَمَؽ! َم

ضَماًَمْسَت؟
(4)

َؽ َمَع ىَمْقٍم َيدْ  ((  ا هلـُقَن َما ضَماَت سمِِف َرؾُمقُل وم، إِكَّ
(5)

. 

[25 ]   أسمق سمؽر أمحد سمـ ضمعػر سمـ محدان اًمؼطقعل إمالت، كا إسمراهقؿ سمـ ذيؽ سمـ

اًمػضؾ إؾمِدي
(6)

، كا
(7)

ـ معاوية، قمـ حيقك سمـ   ـ يقكس، كا زهػم سم ـ قمبد ا هل سم أمحد سم

سمـ ؾمعقد، قمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمتَّقؿل، قمـ قمؾؼؿة سمـ وىمَّاص اًمؾَّقثل ىمال: ؾمؿعُت 

                                                 

ـ زيمريا اخلزاز اًمبغدادي، اعمعروف سماسمـ طمقق1) ـ حمؿد سم يف، شمقذم ؾمـة ( أسمق قمؿر حمؿد سمـ اًمعباس سم

 هـ(.382)

، وىمال ((ة تيمان صمؼة صاحلاً ديِّـاً ذا مرو ))، وىمال اًمعتقؼل: ((صمؼة صمبت طمجة  ))ىمال اًمؼمىماين: 

 .((يمان صمؼة ملمقكاً  ))، وىمال اسمـ مايمقٓ: ((يمان صمؼة  ))اخلطقب: 

 (.16/409(، اًمسػم )2/362(، اإليمامل )3/121اكظر: شماريخ سمغداد )

 (.هـ321قمبد ا هل سمـ محقد اًمبغدادي اعمعروف سماًمبعراين، شمقذم ؾمـة ) ( حمؿد سمـ هارون سمـ2)

 ، وذيمره يقؾمػ اًمؼقاس ذم مجؾة ؿمققظمف اًمثؼات.((صمؼة  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 (.15/25(، اًمسػم )3/359(، شماريخ سمغداد )80)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

 !! وهق شمصحقػ.((ؾ مرو قمـ قمبد ا هل سمـ مسؾؿ، قمـ يؼمع رضمؾ مـ أه ))( ذم أمازم اخلالل: 3)

وهق شمصحقػ، )وما ًَمَؽ؟( ؾممال مـ اسمـ  ((ىمال ماًمٌؽ: أشمدري َمـ ضماًمست  ))( ذم إمازم: 4)

 ؾمػميـ.

 (.22)ص ( هق قمـد اخلالل ذم إمازم 5)

( 942) :سمرىمؿ(، واعمصـػ يمام ؾمقل ي 4/741ؼاد )وأظمرضمف اًمالًمؽائل ذم ذح أصقل آقمت

 قمكم سمـ مسؾؿ سمف. مـ ـمريؼ احلسلم سمـ إؾمامقمقؾ، قمـ

 وقمبد ا هل سمـ مسؾؿ اعمروزي ُّل أىمػ قمغم شمرمجتف.

 . اًمتؼريب.((صدوق يمثػم إوهام  ))وزاومر سمـ ؾمؾقامن ىمال قمـف احلاومظ: 

 هـ(.301( أسمق إؾمحاق اًمؽقذم، كزل سمغداد مدة، وشمقذم ؾمـة )6)

 .((صمؼة  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 (.7/46شماريخ اإلؾمالم )، (6/102شماريخ سمغداد ) (،166ؾممآت اًمسفؿل )ص  اكظر:

 وهق شمصحقػ. ((سمـ  ))( ذم أمازم اخلالل: 7)
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ـ اخلطاب اقمؿر  اَم إقَْماَمُل سمِاًمـِّقَّ إِكَّاَم  ))يؼقل:  رؾمقَل ا هل يؼقل: ؾمؿعُت  سم ِة، َوإِكَّ

ـْ يَماَكْت ِهْجَرشُمُف إِمَم  ـْ  ا هلَوَرؾُمقًمِِف وَمِفْجَرشُمُف إِمَم  ا هلْٓمِرٍئ َما َكَقى، وَمَؿ َوَرؾُمقًمِِف، َوَم

ضُمَفا وَمفِ   ِ َيتََزوَّ
((ْجَرشُمُف إِمَم َما َهاضَمَر إًَِمقِْف يَماَكْت ِهْجَرشُمُف ًمُِدْكقَا ُيِصقبَُفا َأِو اْمَرَأةٍ

(1)
. 

[26 ]  ـ احلسـ ـ محدان، كا قمكم سم ـ ضمعػر سم أسمق سمؽر / أمحد سم
(2)

، كا حمؿد سمـ مقؿقن 

اعمؽل، كا ؾمػقان
(3)

، قمـ قَمؿرو
(4)

، قمـ احلسـ
(5)

، قمـ قمؿران سمـ طُمصلم وأيب سَمؽرة 

ـ ماًمؽ ىماًمقا: سَمؽرة وأيب سمَ  ـ يسار وأكس سم إَِّٓ   ا هلقُل َما ظَمَطَب َرؾُم  ))رزة وَمعؼِؾ سم

ـِ اعمُثَْؾِة  َدىَمِة َوَيـَْفك قَم ((َيْلُمُر سمِاًمصَّ
(6)

. 

                                                 

 .صحوح( 1)

 (.26)ص وهق قمـد اخلالل ذم أماًمقف 

(، 2529( )3/167(، )54( )1/24(، )1( )1/3وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

(4/633( )3898( ،)6/439( )5170( ،)7/297( )6689( ،)8/385( )6953 ،)

 .كحقه ( مـ ـمرق قمـ حيقك سمـ ؾمعقد سمف1516، 3/1515ومسؾؿ ذم صحقحف )

 هـ(.306قمكم سمـ احلسـ سمـ ؾمؾقامن سمـ ذيح أسمق احلسـ اًمؼطقعل، شمقذم ؾمـة )( 2)

 (.11/377. شماريخ سمغداد )((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 هق اسمـ قمققـة.( 3)

 قمؿرو سمـ قمبقد اًمبٍمي اعمعتززم اعمشفقر.( 4)

 احلسـ سمـ أيب احلسـ اًمبٍمي.( 5)

 .سنده ميلول، وادحفوظ أىاه عن عمران بن ُحصن وحده( 6)

 (.32)ص أمازم اخلالل ذم وهق 

(، 422(، واسمـ ؿماهلم ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ )ص 5/107وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

ـ ـمرق قمـ ؾمػقان سمـ قمققـة سمف.3/1670(، واعمتػؼ واعمػؽمق )10/462واخلطقب ذم شمارخيف )  ( م

وهذا احلديث ُّل ُيؿع ذم هذا اإلؾمـاد همٓت اخلؿسة مـ أصحاب اًمـَّبلِّ  ))وىمال اسمـ قمدي: 

)ُنك قمـ اعمثؾة( همػم قمؿرو سمـ قمبقد، قمـ احلسـ، وهمػم قمؿرو يرويف قمـ احلسـ، قمـ قمؿران  

 .((سمـ طمصلم وطمده ا

/أ(، ومؼال سمعد أن ذيمر سمعض 30/ل:4وذيمر هذا اًمطريؼ أيضاً اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

... ورواه يقكس سمـ قمبقد ومحقد اًمطقيؾ ومـصقر سمـ زاذان وأؿمعث اهلؿداين  ))آظمتالف ومقف: 

ويمثػم سمـ ؿمـظػم وإؾمامقمقؾ اعمؽل قمـ احلسـ، قمـ قمؿران سمـ طمصلم .. وظماًمػفؿ قمؿرو سمـ قمبقد، 

 .(( ومرواه قمـ احلسـ وأيب سمرزة ذم مخسة مـ أصحاب اًمـَّبلِّ 
= 

 /أ6
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[27 ]   [ـساحلَ ]اًمؼايض أسمق
(1)

اطِمل، كا قمبد اًمعزيز سمـ مقؾمك رَّ قمكم سمـ احلسـ اجلَ  

اًمؼاري
(2)

رـ اعمُ ـب سمعْ ، كا أسمق قَمؿرو ىمَ  حرَّ
(3)

، كا أسمق زيد إكصاري وهق ؾمعقد سمـ 

                                                 

ـ قمبقد اعمع ا، ومقف قمؿرو سم يمان داقمقة إمم  ))تززم، ىمال قمـف احلاومظ: ىمؾت: وهذا اًمسـد ضعقػ ضمدًّ

ؿف مجاقمة   .((سمدقمتف، اهتَّ

 وىمد ظمقًمػ ذم إؾمـاده يمام ذيمر اًمدارىمطـل.

(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان 201، 171، 164، 33/109وملظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

(، 4/305(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )3/182(، واًمطحاوي ذم ذح اعمعاين )10/324ـ 

( مـ ـمرق قمـ 7/307(، واخلطقب ذم شمارخيف )151، 18/150اين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )واًمطؼم

 احلسـ، قمـ قمؿران سمـ طمصلم سمف.

وهذا اًمسـد ومقف احلسـ اًمبٍمي، وهق مدًمس وىمد قمـعـ، وىمد ضمات مـ ـمرق أظمرى اًمقاؾمطة 

، 33/78(، وأمحد ذم اعمسـد )2667( )3/120سمقـف وسملم قمؿران، وملظمرضمف أسمق داود ذم اًمســ )

 (، وهمػممها مـ ـمريؼ ىمتادة، قمـ احلسـ، قمـ اهلقاج سمـ قمؿران، قمـ قمؿران سمـ طمصلم.79

سمف اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )  /أ(.30/ل:4وهذا اًمطريؼ صقَّ

ؼف اسمـ  ))وىمال احلاومظ:  وإؾمـاد هذا احلديث ىمقي، ومننَّ هقَّاضماً .. هق اسمـ قمؿران اًمبٍمي، وصمَّ

 (.7/524. ومتح اًمباري )((ؾمعد واسمـ طمبان، وسمؼقة رضماًمف رضمال اًمصحقح 

( مـ طمديث قمبد ا هل 2474( )3/149وضمات كحق هذا احلديث قمـد اًمبخاري ذم صحقحف )

 سمـ يزيد إكصاري.ا

 (.7/292اإلروات )وًمف ـمرق أظمرى قمـ أكس وهمػمه، وصححف إًمباين ذم 

حلسـ(، وهق ( وىمعت يمـقتف ذم إصؾ: )أسمق احلسلم(، وذم مصادر اًمؽممجة وأمازم اخلالل: )أسمق ا1)

اطِمل، مقًمده ؾمـة ) ف اًمؼايض اجلَرَّ ـ قمكم سمـ مطرِّ ـ احلسـ سم  هـ(.376هـ(، وشمقذم ؾمـة )298قمكم سم

دة، وسمعد إًمػ طماٌت مفؿؾة مؽسقرة. اطمل: سمػتح اجلقؿ واًمرات اعمشدَّ  واجلَرَّ

ـَ  ؾملل اخلالُل   .((مـف  هؾ حُيتج سمحديثف؟ ىمال: همػمه أطمبم إزمَّ  ))اطمل: رَّ أيب اًمػقارس قمـ اجلَ  اسم

فؿ ذم روايتف قمـ طمامد سمـ ؿمعقب اطمل ومؼال: يمان ُيتَّرَّ ؾملًمت اًمؼمىماين قمـ اجلَ  ))ىمال اخلطقب: 

اً وماضالً طمسـ اعمذهب ويمان متساهالً ذم احلديث ))، وىمال اًمعتقؼل: ((وُّل أيمتب قمـف ؿمقئاً   .(( يمان ظمػمِّ

 (.2/327بف )شمقضقح اعمشت (،8/428شماريخ اإلؾمالم ) (،11/387اكظر: شماريخ سمغداد )

 ، ُيعرف سمُدهـ.( أسمق اًمؼاؾمؿ، ظمقارزمل إصؾ2)

 .((يمان صمؼًة أصاسمف ـمرش ذم آظمر قمؿره  ))ىمال اخلطقب: 

 (.7/606شماريخ اإلؾمالم )، (10/455شماريخ سمغداد )اكظر: 

دة.3) ر: سماإلمهال مع ومتح صماكقف واًمرات إومم مشدَّ  ( حُمرَّ
= 
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ـِ قمقن أوس، قمـ اسم
(1)

إَِذا ًَمَؼَؿ  )): قمـ اسمـ قمؿر ىمال: ىمال رؾمقل ا هل  ، قمـ كاومع،

َل ًُمْؼَؿةٍ  ((وَمْؾقَُؼْؾ: َيا َواؾِمَع اعمَْغِػَرةِ اهْمِػْر زِم ـ َيِعـِل قِمـَْد إوِْمَطاِرهِ  ـ َأطَمُديُمْؿ أوَّ
(2)

. 

[28 ]  ـ مهَّام اًمشقباين ـ قمبد ا هل سم حمؿد سم
(3)

ـ ـمؾحة سمـ حمؿد اًمُعؿري  ، كا قُمبقد ا هل سم

                                                 

ـ ما ر: اًمدارىمطـلم واسم ٓ واًمعسؽري وهمػمهؿ، وذيمروا أنَّ ًمف يمتاسماً ذم اًمتاريخ.ذيمر ىمعـب سمـ اعمحرَّ  يمق

صملم )7/168(، اإليمامل )4/2063اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ ) (، 3/103(، شمصحقػات اعمحدِّ

 (.8/74شمقضقح اعمشتبف )

 !ويمذا ذم أمازم اخلالل واحلؾقة ((حمرز  ))( ووىمع ومقف: 9/23وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )

 قن سمـ أرـمبان.( قمبد ا هل سمـ قم1)

 .سنده ضيوف( 2)

 (.35)ص وهق قمـد اخلالل ذم أماًمقف 

 ( مـ ـمريؼ أيب اًمطقب اًمؽرضمل.3/44وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

ر 1/152ومتام ذم اًمػقائد ) ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ اًمؼاؾمؿ سمـ ضمعػر، يمالمها قمـ ىمعـب سمـ حمرَّ

 مـ أمره وىمقًمف.ٓ  مـ ومعؾف  ((يمان إِذا ًمؼؿ ...  ))سمف. ووىمع قمـدمها: 

وؾمـده ضعقػ، ىمعـب ُّل يذيمره إَّٓ اسمـ طمبان ذم اًمثؼات، وؾمعقد سمـ أوس اًمبٍمي ىمال قمـف 

 .((صدوق ًمف أوهام  ))احلاومظ: 

(، ومـ ـمريؼف اًمؼضاقمل ذم مسـد اًمشفاب 494)ص وأظمرضمف اسمـ اعمبارك ذم اًمزهد 

 (.2/43(، واًمشجري ذم إمازم )2/128)

( مـ ـمريؼ زاومر سمـ ؾمؾقامن، يمالمها قمـ سمؼقة سمـ اًمقًمقد، 90ص )واسمـ أيب اًمصؼر ذم مشقختف 

صمـل احلارث ىمال: ىمال رؾمقل ا هل   ، وذيمره.طمدَّ

يمام ذم اجلرح ، ((ؿمقخ ًمقس سماًمؼقي  ))هق اسمـ قمبقدة اًمؽالقمل، ىمال ومقف أسمق طماشمؿ: واحلارث 

 مػاوز. معضؾ، ومبقـف وسملم اًمـَّبِلِّ ضعقػ وماإلؾمـاد (، 3/81واًمتعديؾ )

عب )وأظمرضم ( مـ ـمريؼ قمبد اًمعزيز سمـ أيب رواد، قمـ كاومع، قمـ اسمـ 7/484ف اًمبقفؼل ذم اًمشم

 قمؿر سمـحقه مقىمقوماً قمؾقف.

ام أسمق اعمػضؾ اًمشقباين اًمؽقذم، شمقذم ؾمـة 3) ( حمؿد سمـ قمبد ا هل سمـ حمؿد سمـ قمبقد ا هل سمـ مهَّ

 هـ(.387)

سمف ورماه سماًمقضع اًمدارىمطـل ومحزة اًمدىماق وهمػمهؿ، وىمال ا ث  ))خلطقب: يمذَّ كزل سمغداد، وطمدَّ

هبا قمـ ... وقمـ ظمؾؼ يمثػم مـ اعمٍميلم واًمشامقلم واجلزريلم وأهؾ اًمثغقر معرووملم وجمفقًملم، 

ويمان يروي همرائب احلديث وؾممآت اًمشققخ، ومؽتب اًمـاُس قمـف سماكتخاب اًمدارىمطـل، صمؿ سمان 
= 
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اًمؼايض
(1)

اًمِسسمبَ  
(2)

ـ اعمممَّؾ احلؿقدي ، كا قُمبقد ا هل سم
(3)

ي  اًمغزِّ
(4)

سمـ هشام ا، كا قَمؿرو 

اًمبػمو ي
(5)

ـ أيب يمريؿة ، كا ؾمؾقامن سم
(6)

ـ اًمـعامن سمـ اعمـذر، قمـ اًمزهري، قمـ أكس  ، قم

: َٓ شَمْؽتُبَا قَمغَم قَمبْدِ  ُيقطِمل ))سمـ ماًمؽ رومع احلديث ىمال:  ي ا هلُ قَمزَّ َوضَمؾَّ إِمَم اعمََؾَؽلْمِ

ائِِؿ سَمْعَد اًمَعٍْمِ ؾَمقِّئًَة  ((اًمصَّ
(7)

. 

                                                 

ىمقا طمديثَف، وأسمطؾقا روايتف، ويمان سمعد يضع إطماديث   .((ًمؾراومضة يمذسُمف ومؿزَّ

 (،54/14(، شماريخ دمشؼ )5/466(، شماريخ سمغداد )274)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

 (.5/231اًمؾسان ) (،8/624شماريخ اإلؾمالم )

 ( ذم اعمطبقع مـ أمازم اخلالل: )اًمعامري اًمؼايض صمـا أيب(، وهق شمصحقػ.1)

  اعمجفقًملم.، وًمعؾف مـ ؿمققخ حمؿد سمـ قمبد ا هلوقمبقد ا هل سمـ ـمؾحة ُّل أىمػ قمغم شمرمجتف

ىمة. معجؿ اًمبؾدان )( 2)  (.1/328سَماًمِس: سمؾدة سماًمشام، سملم طمؾب واًمرَّ

 ( ذم إمازم: احلؿػمي.3)

 ُّل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 ( يمذا ذم إصؾ، وذم إمازم ومصادر شمرمجتف قمؿرو سمـ هاؿمؿ اًمبػمو ي، وىمال قمـف احلاومظ: 5)

 .((صدوق خيطئ  ))

 (، اًمتؼريب.22/275هتذيب اًمؽامل )(، 46/451اكظر: شماريخ دمشؼ )

 ( ؾمؾقامن سمـ أيب يمريؿة أسمق ؾمؾؿة اًمصقداوي.6)

قمامة أطماديثف مـايمػم ... وُّل أر  ))، وىمال اسمـ قمدي: ((ضعقػ احلديث  ))ىمال قمـف أسمق طماشمؿ: 

ملم ومقف يمالماً، وىمد شمؽؾَّؿقا ومقؿـ هق أمثؾ مـف سمؽثػم، وُّل يتؽؾَّؿقا ذم ؾمؾقامن هذا؛ ُٕنَّ  ؿ ُّل ًمؾؿتؼدِّ

 .((خيؼُموا طمديثَف 

ث سمؿـايمػم، ٓ ُيتاسمع قمغم يمثػم مـ طمديثف  ))وىمال اًمعؼقكم:   .((حيدِّ

(، شماريخ دمشؼ 2/138(، اًمضعػات )3/263(، اًمؽامؾ )4/138اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.3/102(، اًمؾسان )22/357)

 .موضوع( 7)

وقمؾتف ؿمقخ اخلالل يمذاب، (، وُّل أىمػ قمؾقف قمـد همػمه، 37)ص وهق قمـد اخلالل ذم أماًمقف 

 وؾمؾقامن سمـ أيب يمريؿة مـؽر احلديث.

 (.764وؾمققرده اعمصـػ مـ وضمف آظمر قمـ أكس سمرىمؿ: )
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[29 ]  يقؾمػ سمـ قمؿر اًمزاهد
(1)

، ىمال: ىمرأت قمغم حمؿد سمـ خمؾد
(2)

ىمؾُت ًمف:  

ـ مفدي إُسُمكمِّ  صمؽؿ إسمراهقؿ سم طمدَّ
(3)

ؾ أسمق ؾمعقد ـ اعمتقيمِّ ـ سم ، كا قمبد اًمرمح
(4)

، كا صاًمِح 

صاًمِح اًمـَّاضمل
(5)

  ا هلَأْيُت َرؾُمقَل رَ  ))، ىمال: ؿمفدُت اهلقثَؿ اًمؼارئ، ومسؿعتف يؼقل: 

ـُ اًمُؼْرآَن سمَِصْقشمَِؽ؟ ىُمْؾُت: َكَعْؿ، ىَماَل:  ذِم اعمَـَاِم وَمَؼاَل زِم: َأْكَت اهلَقْثَُؿ اًمَؼاِرُئ اًمَِّذي شُمَزيِّ

((ضَمَزاَك ا هلُ ظَمػْمًا 
(6)

. 

                                                 

هـ(، وشمقذم ؾمـة 300رسور اًمبغدادي أسمق اًمػتح اًمؼقاس، مقًمده ؾمـة )م( يقؾمػ سمـ قمؿر سمـ 1)

 هـ(.385)

 يمان صمؼة صاحِلاً  ))ب: ، وىمال اخلطق((يمان مستجاب اًمدقمقة صمؼة ملمقكاً ..  ))ىمال اًمعتقؼل: 

 .((زاهداً 

 (.16/474(، اًمسػم )14/325اكظر: شماريخ سمغداد )

ـ خمؾد سمـ طمػص أسمق قمبد ا هل اًمدوري اًمبغدادي اًمعطَّار، مقًمده ؾمـة )2) هـ(، وشمقذم 233( حمؿد سم

 (.331ؾمـة )

 اًمعؾؿ، يمان أطمد أهؾ اًمػفؿ، مقصمقىماً سمف ذم ))، وىمال اخلطقب: ((مقن لصمؼة م ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 .((متسع اًمرواية، مشفقراً سماًمدياكة، مقصقوماً سمإماكة، مذيمقراً سماًمعبادة 

 (.15/256(، اًمسػم )2/73(، ـمبؼات احلـاسمؾة )3/310اكظر: شماريخ سمغداد )

، وهق شمصحقػ، وهق إسمراهقؿ سمـ مفدي سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمعقد ((إَيكم  ))( ذم أمازم اخلالل: 3)

،  هـ(.280شمقذم ؾمـة ) أسمق إؾمحاق إسُُمكمِّ

: سمضؿ اهلؿزة واًمبات اعمعجؿة سمقاطمدة وشمشديد اًمالَّم. اإليمامل )  (.1/130وإسُُمكمِّ

 يضع احلديث، مشفقر سمذاك، ٓ يـبغل أن خيرج قمـف طمديث وٓ  ))ىمال أسمق اًمػتح إزدي: 

سمقه ))(، وذيمره اسمـ طمجر ذم اًمتؼريب متققزاً وىمال: 6/179. شماريخ سمغداد )((ذيمر   .(( يمذَّ

ـ طمبان ذم اًمثؼات )4) ـ أهؾ اًمبٍمة، ذيمره اسم (، إَّٓ أنَّ ومقف أسما ؾمعد سمدل ؾمعقد، وأؿمار 8/379( م

 . ((ُّل كظػر سمف  ))وأؿمار اعمحؼؼ إمم أنَّ ذم كسخة مـف ؾمعقد، وىمال: 

ـ زياد اًمـاضمل اًمؼارئ اًمبٍمي، ذيمره اًمبخاري ذم اًمتاريخ اًمؽبػم )5) ـ أيب 4/292( صاًمح سم (، واسم

 (، وُّل يذيمرا ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً.4/404واًمتعديؾ ) أيب طماشمؿ ذم اجلرح

(، إَّٓ أكَّف ظمؾطف سمصاًمح سمـ سمشػم اعمري، ىمال 1/368وذيمره اسمـ طمبان ذم اعمجروطملم )

وهذا وهؿ، صاًمح اًمـاضمل ؿمقخ ٕهؾ اًمبٍمة، يروي قمـ اسمـ ضمريج قمـ اًمزهري  ))اًمدارىمطـل: 

ـ و ٓ أقمؾؿف ُيسـِد ؿمقئاً م ـ اًمتػسػم، و  (.133)ص . اًمتعؾقؼات قمغم اعمجروطملم ((ضمف يصح ؿمقئاً م

 (.3/251. سمقان اًمقهؿ )((ٓ شُمعَرف ًمف طمال  ))وىمال اسمـ اًمؼطان: 

 (.37)ص ( احلؽاية قمـد اخلالل ذم أماًمقف 6)
= 
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[30 ]  ـ َذِريح اًمؼايض اًمُعؽؼُمي ـ صاًمح سم ـ ماًمؽ، كا حمؿد سم أسمق سمؽر سم
(1)

، كا ضُمبارة 

ـ اعمغؾِّ  ـ اًمـعامنسم سمقع سم س، كا اًمرَّ
(2)

ـ ؾُمفقؾ سمـ أيب صاًمح، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة  ، قم

ْت قَمقْـِل، ا هلىُمْؾُت: َيا َرؾُمقَل  ))ىمال:  ، إَِذا َرَأْيتَُؽ ـَماسَمْت َكْػِز، / َووَمِرَح ىَمْؾبِل، َوىَمرَّ

يِن سمَِعَؿٍؾ إَِذا قَمِؿْؾتُُف َدظَمْؾُت اجلَـََّة، ىَماَل: َأوْمِش  الََم، َوَأـمِِب اًمَؽالََم، َوَأـْمِعِؿ وَمَلظْمؼِمْ اًمسَّ

قِْؾ َواًمـَّاُس كِقَاٌم، َواْدظِمِؾ اجلَـََّة سمَِسالٍَم  قَاَم، َوَصؾِّ سمِاًمؾَّ َعاَم، َوأَ َدِِم اًمصِّ ((اًمطَّ
(3)

. 

                                                 

 ( مـ ـمريؼ ؾمؾؿة سمـ طمبان، قمـ صاًمح اًمـاضمل سمف.8/98وأظمرضمف اًمثعؾبل ذم اًمتػسػم )

 /أ(.239)ل وؾمققرده اعمصـػ أيضاً ذم 

 هـ(، وَذِريح سمػتح اًمذال اعمعجؿة ويمرس اًمرات.308( أسمق ضمعػر اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة )1)

 .((صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 (.14/259(، اًمسػم )5/361(، شماريخ سمغداد )3/378اكظر: اإليمامل )

د قمـف سمغرائب، وومقف ًملم، ىماًمف أسمق كعقؿ  ))( ىمال قمـف احلاومظ: 2) ـ ؾمفقؾ سمـ أيب صاًمح وشمػرَّ روى قم

 (.2/448. اًمؾسان )((دٓئؾ اًمـبقة ذم 

 سنده ضيوف.( 3)

 (، وومقف ضمبارة واًمرسمقع ضعقػان.40)ص وهق قمـد اخلالل ذم إمازم 

 :وللحديث صريق آخر عن أيب هريرة

(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 14/49(، )13/314أظمرضمف أمحد ذم مسـده )

 53)ص (، واعمروزي ذم ىمقام اًمؾقؾ 160، 4/129(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )6/299(، )2/261

ـ أيب اًمدكقا ذم اًمتفجد  ( مـ ـمرق قمـ مهام، قمـ ىمتادة، قمـ أيب مقؿقكة، 112)ص ـ اعمختٍم(، واسم

 قمـ أيب هريرة سمـحقه.

 ، وواومؼف اًمذهبل.((صحقح اإلؾمـاد  ))وىمال احلايمؿ: 

م.، وهق ظمطل، وا((قمـ هالل سمـ أيب مقؿقكة  ))ووىمع ذم ىمقام اًمؾقؾ ًمؾؿروزي:   ًمصقاب ما شمؼدَّ

 واظمتؾػ ذم حتديده، ومؿـفؿ مـ ىمال هق أسمق مقؿقكة اًمػارد، وهق صمؼة.

 ومـفؿ مـ ىمال إكَّف إسمار، ومـفؿ مـ مجع سمقـفام، ويمالمها يروي قمـ أيب هريرة.

أسمق مقؿقكة اًمػارد اعمدين إسمار، ىمقؾ اؾمؿف ؾمؾقؿ، أو ؾمؾامن، أو ؾُمؾؿك،  ))ىمال اسمـ طمجر: 

ق سملم اًمػارد وإسمار، ويمؾٌّ مـفام مدين يروي قمـ أيب وىمقؾ أؾمامة، صمؼة  ـ اًمثاًمثة، ومـفؿ مـ ومرَّ م

 (.34/338. اًمتؼريب، واكظر: هتذيب اًمؽامل )((هريرة، وما هل أقمؾؿ 

ق سمقـفام مسؾؿ ذم اًمؽـك ) ام ؿمخصان، اًمػارد وإسمار، وومرَّ  (.2/813وإفمفر أُنَّ

ـ أيب مقؿقكة قم ))وىمال اًمدارىمطـل:  ت اًمؼمىماين . ((ـ أيب هريرة جمفقل ُيؽمك وىمتادة قم  (.76)ص ؾممٓا

ـ اؾمؿف أؾمامة، وىمال:  أؾمامة اًمػارد  ))وأما اسمـ أيب طماشمؿ ومؼد ذيمره ذم صمالصمة مقاضع، ذم سماب م

 .((أسمق مقؿقكة روى قمـ أيب هريرة ... قمـ حيقك سمـ معلم ىمال: أسمق مقؿقكة إسمار صاًمح 
= 

 /ب6
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[31 ]  قُمبقد ا هل سمـ حمؿد سمـ إؾمحاق اًمبزاز
(1)

، كا قمبد ا هل سمـ حمؿد
(2)

، كا قمكمم سمـ 

ؼات، أظمؼمين قمؿران اًمؼصػماجلعد، أظمؼمين سَمحٌر اًمسَّ 
(3)

، قمـ أيب ؾمعقد اإلؾمؽـدراين 

ُف  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل  ُروا وَمنِكَّ ُحقُر سَمَريَمٌة، شَمَسحَّ اجلاََمقَمُة سَمَريَمٌة، َواًمثَِّريُد سَمَريَمٌة، َواًمسَّ

ـْ مَ  ُروا َوًَمْق قَمغَم ضُمْرقَمٍة ِم ـَِّة، شَمَسحَّ ـَ اًمسم ةِ، َوُهَق ِم ، َصَؾَقاُت َيِزيُد ذِم اًمُؼقَّ
ٍ
قَمغَم  ا هلات

ـَ  ِري ((اعمُتََسحِّ
(4)

. 

                                                 

سمق مقؿقكة، وُيؼال: ؾمؾامن أسمق مقؿقكة روى قمـ أيب ؾمؾقؿ أ ))( ومؼال: 4/212وذم سماب ؾمؾقؿ )

 .((هريرة 

أسمق مقؿقكة روى قمـ أيب هريرة ... قمـ حيقك سمـ معلم ىمال: أسمق  ))( ىمال: 9/447وذم اًمؽـك )

 .((مقؿقكة إسمار صاًمح ... ىمال أيب: أسمق مقؿقكة هذا ٓ ُيسؿك 

ارىمطـل وماًمسـد ضعقػ، وإن يمان ومنن يمان أسمق مقؿقكة اًمقارد ذم هذا احلديث هق اًمذي ذيمره اًمد

 اًمػارد ومفق صمؼة.

ؿماهد مـ طمديث قمبد ا هل سمـ ؾمالم قمـد اًمؽممذي ذم  ((أَومِش اًمسالم ...  ))وقمغم يمؾٍّ ومؾجؿؾة: 

(، واحلايمؿ ذم 1334( )1/423(، واسمـ ماضمف ذم ؾمــف )2485( )563، 4/562ضمامعف )

 ( وهمػمهؿ.3/13اعمستدرك )

 .((طمديث صحقح  ))وىمال اًمؽممذي: 

 ، وواومؼف اًمذهبل.((صحقح قمغم ذط اًمشقخلم وُّل خيرضماه  ))وىمال احلايمؿ: 

 (.569وصححف إًمباين ذم اًمصحقحة رىمؿ: )

 هـ(.389هـ(، وشمقذم ؾمـة )299( أسمق اًمؼاؾمؿ اعمعروف سماسمـ طَمباسمة، مقًمده ؾمـة )1)

 .((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 (.16/548(، اًمسػم )10/377اكظر: شماريخ سمغداد )

ـ ؾماسمقر اًمبغقي أسمق اًمؼاؾمؿ اًمبغدادي، مقًمده ؾمـة ( 2) ـ اعمرزسمان سم ـ قمبد اًمعزيز سم قمبد ا هل سمـ حمؿد سم

 هـ(.317هـ(، وشمقذم ؾمـة )214)

يمان  ))، وىمال اخلطقب: ((صمؼة ضمبؾ إمام مـ إئؿة صمبت، أىمؾ اعمشائخ ظمطل  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 .((صمؼة صمبتاً ومفاًم قماروماً 

 (.14/440(، اًمسػم )10/111اكظر: شماريخ سمغداد )

 ( قمؿران سمـ ؾَمؾؿ اعمِـَْؼري أسمق سمؽر اًمؼصػم اًمبٍمي.3)

 .حسن لغره( 4)

 (.2/502(، واجلعديات ًمؾبغقي )44)ص وهق ذم أمازم اخلالل 

 ( قمـ قمكم سمـ اجلعد سمف.93)ص وأظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقا ذم ومضائؾ رمضان 

(، وإحتاف اخلػمة 1/414طمث )وأظمرضمف احلارث سمـ أيب أؾمامة ذم مسـده يمام ذم سمغقة اًمبا

 ( قمـ داود سمـ اعمحؼم، قمـ سمحر اًمسؼات سمف.3/432)
= 
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[32 ]   أسمق سمؽر أمحد سمـ ضمعػر سمـ محدان إمالت، كا أسمق مسؾؿ إسمراهقؿ سمـ قمبد ا هل

ـ اعمبارك، كا أسمق قمقاكة واؾمؿف اًمقضاح، قمـ مـصقر ـ سم اًمبٍمي، كا قمبد اًمرمح
(1)

، قمـ 

                                                 

 .((وداود سمـ اعمحؼم  يمـقزرواه احلارث سمسـد ضعقػ ًمضعػ سمحر سمـ  ))ىمال اًمبقصػمي: 

 ضعقػ، ومـفؿ مـ شمريمف. سمحر اًمسؼاتىمؾت: 

رده حيقك سمـ أو ))( وىمال: 6/140وأسمق ؾمعقد اإلؾمؽـدراين أورده اسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمغاسمة )

 .((مـده، وىمال: ىمال اًمدارىمطـل: ٓ أُراه صحاسمقًّا 

 وماإلؾمـاد مع ضعػف معؾٌّ سماإلرؾمال.

( مـ ـمريؼ قمبد اًمؽريؿ 1/336وًمف ؿماهد مـ طمديث أكس قمـد اخلطقب ذم شمازم اًمتؾخقص )

 اسمـ روح، قمـ ؾمؾؿ سمـ مسؾؿ، قمـ أكس.

 ))ذم اعمقضع اًمساسمؼ وىمال: وقمبد اًمؽريؿ ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب، وؾمؾؿ هذا ذيمره اخلطقب 

 ، وهق جمفقل.((أفمـف مـ أهؾ اًمبٍمة 

 وجلؿؾ احلديث ؿمقاهد:

(، وأسمق كعقؿ ذم أظمبار أصبفان 6/251أما اجلؿؾة إومم ومرواه اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

عب )1/56)  ( مـ ـمريؼ داود سمـ قمبد اًمرمحـ اًمعطار، قمـ أيب 13/199(، واًمبقفؼل ذم اًمشم

ـ ؾمؾامن مرومققماً سمؾػظ: قمبد ا هل اًم ـ أيب قمثامن اًمـفدي، قم ـ ؾمؾقامن اًمتقؿل، قم اًمؼميمة ذم  ))بٍمي، قم

حقر   .((صمالصمة: اجلامقمات واًمثريد واًمسَّ

 (.6/219. اعمقزان )((ٓ ُيعرف  ))وومقف أسمق قمبد ا هل اًمبٍمي، ىمال قمـف اًمذهبل: 

 (، وذيمر ًمف سمعض اًمشقاهد.1045وطمسـَّف إًمباين ذم اًمصحقحة رىمؿ: )

( مـ ـمريؼ هشام اًمدؾمتقائل، 17/150وأما ما يتعؾؼ سماًمسحقر، وملظمرضمف أمحد ذم مسـده )

ـ أيب ؾمعقد مرومققماً:  ـ أيب روماقمة، قم ـ أيب يمثػم، قم ـ حيقك سم اًمسحقر أيمؾف سمريمة، ومال شمَدقمقه وًمق  ))قم

 .((أن ُيرع أطمديمؿ ضمرقمًة مـ مات، ومننَّ ا هل قمزَّ وضمؾَّ ومالئؽتف ُيصؾمقن قمغم اعمتسحريـ 

 ذم إؾمـاده أسمق روماقمة وهق جمفقل.و

رواه أمحد وومقف أسمق روماقمة وُّل أضمد مـ وصمؼف وٓ ضمرطمف، وسمؼقة رضماًمف رضمال  ))ىمال اهلقثؿل: 

 (.3/150. اعمجؿع )((اًمصحقح 

 ( قمـ أيب ؾمعقد سمـحقه.17/485وًمف ـمريؼ آظمر قمـد أمحد أيضاً )

 وومقف قمبد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، وهق ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب.

 (.237) ، وؾمقل ي سمرىمؿ:((شمسحروا ومننَّ ذم اًمسحقر سمريمة  ))ضمات مـ طمديث أكس سمؾػظ: و

 ( مـ طمديث قمبد ا هل سمـ قمؿرو سمؾػظ: 8/253وقمـد اسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 

 .((شمسحروا وًمق سمجرقمة مات  ))

 هق اسمـ اعمعتؿر.( 1)
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ـ ؿَمَؽؾ ـ ؿُمتػَم سم ـ ُصبَقح، قم مسؾؿ سم
(1)

ـ  ـ طمػصة سمـت قمؿر سم  ))ىماًمت:  >اخلطاب ، قم

((ُيؼبُِّؾ َوُهَق َصائٌِؿ   ا هليَماَن َرؾُمقُل 
(2)

. 

[33 ]   ُـ اًمزهريأسمق اًمػضؾ قم ـ قمبد اًمرمح بقد ا هل سم
(3)

، كا أسمق احلَسـ أمحد سمـ حمؿد 

سمـ مؼسؿ اعمؼرئ
(4)

صمـل أسمق اًمؼاؾمؿ قمبد اًمعزيز سمـ حمؿد اًمـمفاَوْكِدي اعمعروف  ، طمدَّ

َرؾُمقِد  سماًمطَّ
(5)

 بد ا هل سمـ أمحد سمـ طمـبؾ يؼقل: ؾمؿعُت أيب يؼقل: ، ىمال: ؾمؿعُت قم

سُمقَن سمِِف إًَِمقَْؽ؟  )) َب سمِِف اعمُتََؼرِّ ةِ ذِم اًمـَّْقِم، وَمُؼْؾُت: َيا َربِّ َما َأوْمَضُؾ َما شَمَؼرَّ َرَأْيُت َربَّ اًمِعزَّ

((ىَماَل: سمَِػْفٍؿ َوسمَِغػْمِ وَمْفٍؿ  يَمالَِمل َيا َأمْحَُد، وَمُؼْؾُت: َيا َربِّ سمَِػْفٍؿ َأْو سمَِغػْمِ وَمْفٍؿ؟ وَمَؼاَل:
(6)

. 

                                                 

 ػتح اعمعجؿة واًمؽاف. اًمتؼريب.( ؿُمتَػْم سمشلم معجؿة ومثـاة مـ ومقق مصغَّراً، اسمـ ؿَمَؽؾ سم1)

 .صحوح( 2)

 (.46)ص وهق ذم أمازم اخلالل 

 ( مـ ـمريؼ أيب اًمرسمقع اًمزهراين، قمـ أيب قمقاكة.2/779وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 ومـ ـمريؼ ضمرير، يمالمها قمـ مـصقر سمـ اعمعتؿر سمف.

 وأظمرضمف أيضاً مـ ـمريؼ إقمؿش قمـ مسؾؿ سمـ ُصبقح سمف.

 هـ(.290قذم ؾمـة )شم( اًمعقذم اًمبغدادي، 3)

ؼف اًمدارىمطـل واًمؼمىماين وإزهري واخلطقب وهمػمهؿ.  وصمَّ

 (. 16/392(، اًمسػم )10/368اكظر: شماريخ سمغداد )

( أمحد سمـ حمؿد سمـ احلسـ سمـ يعؼقب سمـ مؼسؿ أسمق احلسـ اعمؼرئ اًمعطار، مقًمده ؾمـة 4)

 هـ(.380هـ(، وشمقذم ؾمـة )296)

ـ ُّل ي ))ىمال محزة اًمسفؿل:  ث قمؿَّ ره ومـ مات ىمبؾ أن يقًمد ... وؾمؿعت اًمدارىمطـل طمدَّ

 .((ومجاقمة مـ اعمشايخ شمؽؾَّؿقا ذم اسمـ مؼسؿ، ويمان أمُره أسْملَمَ مـ هذا 

ـ أيب اًمػقارس: ((يمان يمذاسماً  ))ىمال إزهري:  يمان دت احلال ذم احلديث، مذمقماً  ))، وىمال اسم

 . وضعػف همػمهؿ.((ذاهباً، ُّل يؽـ سمٌمت أًمبتة 

 (.1/260(، اًمؾسان )5/429(، شماريخ سمغداد )153، 152)ص ت محزة اًمسفؿل اكظر: ؾممآ

 ُّل أىمػ قمغم شمرمجتف، وًمعؾف ِمَـّ اومؽماه أمحد سمـ مؼسؿ.( 5)

 .سنده واه( 6)

ـ اجلقزي ذم مـاىمب أمحد 50)ص وهق ذم أمازم اخلالل  ـ ـمريؼف أظمرضمف اسم (، 527)ص (، وم

 (.11/347واًمذهبل ذم اًمسػم )

 ـمريؼ قمؿر سمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ، قمـ اسمـ مؼسؿ اعمؼرئ سمف. وأظمرضماه أيضاً مـ
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[34 ]  أسمق سمؽر سمـ ماًمؽ إمالت، كا اًمػضؾ سمـ احلُباب
(1)

 سماًمبٍمة، كا  

اًمقًمقد[أسمق ]
(2)

ـ ؾمؿرة:   ـ ضماسمر / سم ـ طمرب، قم ـ ظمقثؿة، كا ؾمامك سم اًمطقاًمز، كا زياد سم

ـ  َأنَّ اًمـَّبِلَّ  )) بِْح سمِ    يَماَن َيْؼَرُأ ذِم اًمصم       
(3)

َأْيُت َصالشََمُف سَمْعَد رَ ، و

ِػقػًا  ((َذًمَِؽ ََتْ
(4)

. 

[35 ]   َّـ قمبد ا هل اًمد يمل اًمػؼقفارَ أسمق اًمؼاؾمؿ قمبد اًمعزيز سم
(5)

ي احلَ   سـ إمالًت، كا ضمدِّ

                                                 

ـ سمـ حمؿد سمـ ؿمعقب اجلُؿحل أسمق ظمؾقػة اًمبٍمي إقمؿك1) ـ واؾمؿف قمؿرو  ـ احلُباب  ، ( اًمػضؾ سم

 هـ(.304شمقذم ؾمـة )

ؼف ومـفؿ مـ شمؽؾَّؿ ومقف، وهق إمم اًمتقصمقؼ أىمرب،  ))ىمال اخلؾقكم:  اطمؽمىمت يمتبف، مـفؿ مـ وصمَّ

 .((رضمقه ذم اًمصحقح واعمتلظمرون أظم

يمان صمؼة قماعماً ما قمؾؿت ومقف ًمقـاً إَّٓ ما ىمال اًمسؾقامين: إكَّف مـ اًمراومضة، وهذا ُّل  ))ىمال اًمذهبل: 

 .((يصح قمـ أيب ظمؾقػة 

ـ ىماؾمؿ:  يمان صمؼة مشفقراً يمثػم احلديث، ويمان يؼقل سماًمقىمػ، وهق اًمذي كؼؿ  ))وىمال مسؾؿة سم

 .((قمؾقف 

(، 4/270(، اعمقزان )14/7(، اًمسػم )1/249ات احلـاسمؾة )(، ـمبؼ2/526اكظر: اإلرؿماد )

 (.4/438اًمؾسان )

( ذم إصؾ: )أسمق داود(، وًمعؾ اًمصقاب اعمثبت، وضمات قمغم اًمصقاب قمـد اخلالل واسمـ طمبان 2)

ـ احلباب معروف سماًمرواية قمـ أيب اًمقًمقد اًمطقاًمز، واؾمؿف هشام سمـ قمبد اعمؾؽ.  واًمطؼماين، واًمػضؾ سم

 .1( ق، آية: 3)

 .حصحو (4)

 (.54)ص وهق ذم أمازم اخلالل 

ـ  ـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان  ( 2/224(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )5/124وأظمرضمف اسم

قمـ أيب ظمؾقػة اًمػضؾ سمـ احلُباب، قمـ أيب اًمقًمقد اًمطقاًمز، قمـ زائدة سمـ ىمدامة، قمـ ؾمامك سمـ 

 طمرب سمف.

 ـ ىمدامة، قمـ ؾمامك سمف.( مـ ـمريؼ زائدة سم1/337وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

ـ قمبد اًمعزيز اًمداريمل أسمق اًمؼاؾمؿ إصبفاين اًمػؼقف اًمشاومعل، 5) ( قمبد اًمعزيز سمـ قمبد ا هل سمـ حمؿد سم

 هـ(.375اًمشاومعل، شمقذم ؾمـة )

ارَ  دة واًمرات، سمقـفام إًمػ، وذم آظمرها اًمؽاف، ىمال اًمسؿعاين: يمِ واًمدَّ ل: سمػتح اًمدال اعمفؿؾة اعمشدَّ

ا ىمرهذه اًمـسبة إمم دارك، وفمـِّ ))  .((ية مـ ىمرى أصبفان ل أُنَّ

يمان صمؼة ذم احلديث ويمان ُيتَّفؿ سمآقمتزال وُّل أؾمؿع مـف رت؛ ٕكَّف  ))ىمال اسمـ أيب اًمػقارس: 
= 

 /أ7
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ـ حمؿد اًمدَّ  ليمِ ارَ سم
(1)

ـ مُحقد اًمرازي ، كا حمؿد سم
(2)

ـ أيب قُمؿر اًمعَدين ، كا ِمْفَران سم
(3)

، قمـ 

سبِ قري، قمـ طَم ؾمػقان اًمث قب سمـ أيب صماسمت، قمـ أيب اعمطقِّ
(4)

، قمـ أسمقف
(5)

، قمـ أيب 

َٓ ُرظْمَصٍة  )): هريرة: ىمال رؾمقل ا هل  ـْ هَمػْمِ قُمْذٍر َو ـْ ؿَمْفِر َرَمَضاَن ِم ـْ َأوْمَطَر َيْقمًا ِم َم

ِف َوإِْن َصاَمُف  ْهِر يُمؾِّ ((وَمالَ َيْؼِضقِف ِصقَاُم اًمدَّ
(6)

. 

                                                 

قش، ومؾؿ أرزق أن أؾمؿع مـف ؿمقئاً 
ِ
ث وأكا همائب، وىمدمُت وهق َيع  .((يمان صمؼة  ))، وىمال اخلطقب: (( طمدَّ

 (.8/415شماريخ اإلؾمالم )(، 2/439، إكساب )(10/464اكظر: شماريخ سمغداد )

 هـ(.317ارايمل، شمقذم ؾمـة )( احلسـ سمـ حمؿد سمـ احلسـ سمـ زياد إصبفاين اًمدَّ 1)

ؼف اًمسؿعاين.((صمؼة صاطمب أصقل  ))ىمال أسمق اًمشقخ إصبفاين:   ، ويمذا وصمَّ

 (.14/486اًمسػم )(، 2/440إكساب )(، 4/316اكظر: ـمبؼات اعمحدصملم )

 رازي ضعقػ، يمذسمف أسمقزرقمة وهمػُمه، وأصمـك قمؾقف اسمـ معلم.( حمؿد سمـ محقد اًم2)

 .((يمان يمؾَّام سمؾغف مـ طمديث ؾمػقان حُيقؾف قمغم مفران  ))وىمال صاًمح ضمزرة: 

 (.25/97(، هتذيب اًمؽامل )2/259اكظر: شماريخ سمغداد )

ـ معلم: 3) . ((ن يمان ؿمقخاً مسؾاًم يمتبُت قمـف، ويمان قمـده همؾط يمثػم ذم طمديث ؾمػقا ))( ىمال قمـف اسم

 (.8/301اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.12/260. هتذيب اًمتفذيب )((ٓ أقمرومف وٓ أقمرف طمديثَف قمـ همػمه  ))( ىمال أمحد: 4)

ـ اًمبخاري أكَّف ىمال:  ٓ أقمرُف ًمف همػَم  ))وكؼؾ اًمؽممذي قم س، و ـُ اعمُطَقِّ س اؾمُؿف: يزيد سم أسمق اعمُطَقِّ

 .((هذا احلديث 

. ((قف ما ٓ ُيتاسمع قمؾقف، ٓ ُيقز آطمتجاج سمف إَِذا اكػرد يروي قمـ أسم ))وىمال اسمـ طمبان: 

 (.3/157اعمجروطملم )

 .((هذا احلديث ومال معـك هلذا اًمؽالم  وإذا ُّل يؽـ ًمف إَّٓ  ))وشمعّؼبف اسمـ طمجر سمؼقًمف: 

ـ معلم:   ( سمنؾمـاده إمم اسمـ أيب ظمقثؿة قمـف.8/273. ذيمره اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )((صمؼة  ))وىمال اسم

ؼ  ))ذهبل ذم اًمؽاؿمػ: وىمال اًم  .((ًملّم احلديث  ))وىمال ذم اًمتؼريب: ، ((ُوصمِّ

ـ طمبان ذم اًمثؼات )5) (، وُّل يقصمؼف همػُمه، وُّل يرو قمـف ؾمقى اسمـف، وىمال اسمـ طمجر: 5/465( ذيمره اسم

 (.28/89. اًمتؼريب. واكظر: هتذيب اًمؽامل )((جمفقل  ))

 .ضيوف( 6)

 (.56)ص وهق قمـد اخلالل ذم أماًمقف 

 ده حمؿد سمـ محقد اًمرازي وهق ضعقػ.وذم ؾمـ

 ومفران ضعقػ احلديث قمـ ؾمػقان، ًمؽـَّف شمقسمع:

ـ اًمؽؼمى )723( )3/101أظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف ) (، واسمـ 2/244(، واًمـسائل ذم اًمسـ
= 
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[36 ]  ـ مح ـ ضمعػر سم ـ يقكس اًمؼرر، كا اًمـَّرض سمـ محاد أمحد سم دان إمالت، كا حمؿد سم

عدي، كا قُمبقد ا هل سمـ قمؿر، قمـ كاومع، قمـ اسمـ قمؿر  ـ قمؿر اًمسَّ  اًمعتؽل، كا ؾمقػ سم

ـَ َيُسبمقَن َأْصَحايِب وَماًْمَعـُقُهْؿ  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل  ِذي ((إَِذا َرَأْيتُُؿ اًمَّ
(1)

. 

                                                 

ـ ) (، واًمدارمل ذم 16/102(، )15/440(، وأمحد ذم اعمسـد )1672( )1/535ماضمف ذم اًمسـ

(، 2/347(، واسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )4/199ذم اعمصـػ (، وقمبد اًمرزاق 2/18اًمســ )

(، واسمـ طمبان ذم 4/179( واًمطحاوي ذم ذح اعمشؽؾ )1/296وإؾمحاق سمـ راهقيف ذم مسـده )

(، واسمـ 274، 8/270اًمعؾؾ )و(، 2/211(، واًمدارىمطـل ذم اًمســ )3/157اعمجروطملم )

ـ طمجر ذم شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ 2/225سمنمان ذم إمازم ) ـ اًمثقري، 3/170)(، واسم ـ ـمرق يمثػمة قم ( م

 قمـ طمبقب سمـ أيب صماسمت، قمـ اسمـ اعمطقس، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة.

ـ راهقيف ذيمر اًمقاؾمطة سملم أيب اعمطقس وأيب هريرة، وهق أسمقه، تنبوه : ؾمؼط مـ إؾمـاد إؾمحاق سم

 وأفمـف مـ اًمطاسمع(.

ؿػم، قمـ أيب رة سمـ قمُ اموىمد اظمتؾػ قمغم اًمثقري ومقف، ومرواه قمـف مجاقمة قمـف قمـ طمبقب، قمـ قمُ 

 اعمطقس سمف

وشماسمعف قمغم هذا اإلؾمـاد ؿمعبة، واًمذي يظفر أنَّ طمبقباً رواه سماإلؾمـاديـ، ومها أصح ما روي هلذا 

احلديث، وأُقمؾَّ سمثالث قمؾؾ، وهل ضمفاًمة أيب اعمطقس وأسمقف، واًمشؽ ذم ؾمامع أسمقف مـ أيب هريرة، 

 .أسمقف ىمائؿةوذم ومقف وشمبؼك قمؾة اجلفاًمة ، ةاًمثاًمثة مـتػقًمؽـ اًمعؾة 

 (.3/337اكظر شمػصقؾ ذًمؽ ذم: اإليامت إمم أـمراف اعمقـمل )

 .سنده واه( 1)

( مـ ـمريؼ أيب 2/446(، واًمذهبل ذم اعمقزان )12/327وأظمرضمف اعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )

ال )ؿمقخ اعمصـػ( سمف، إَّٓ أكَّف ؾمؼط ذيمر حمؿد سمـ يقكس وهق اًمؽديؿل وصقغة  اخلػم اًمغسَّ

 وسملم اًمـرض مـ هتذيب اًمؽامل. اًمتحديث سمقـف

قمغم  اًمؼطقعل (، وزيادات409)ص (، وضمزت إًمػ ديـار 62)ص وهق ذم أمازم اخلالل 

 (.1/397ومضائؾ اًمصحاسمة ٕمحد )

 ( مـ ـمريؼ أيب سمؽر حمؿد سمـ كاومع.3866( )5/654وأظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

 ي.( مـ ـمريؼ احلسـ سمـ حيقك إزد8/190واًمطؼماين ذم إوؾمط )

 ( مـ ـمريؼ اعمغػمة سمـ حمؿد، صمالصمتفؿ قمـ اًمـرض سمف.13/195واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )

يمؿ  ))ومتـف قمـد همٓت:  يمؿ  ))، أو ((.. ومؼقًمقا ًمعـة ا هل قمغم ذِّ  .((ًمعـ ا هل ذَّ

هذا طمديث مـؽر ٓ كعرومف مـ طمديث قمبقد ا هل سمـ قمؿر إَّٓ مـ هذا اًمقضمف،  ))وىمال اًمؽممذي: 

 .((فقل، وؾمقػ جمفقل واًمـرض جم

د سمف اًمـرض  ))وىمال اًمطؼماين:   .((ُّل يرو هذا احلديث قمـ قُمبقد ا هل إَّٓ ؾمقػ، شمػرَّ

 ىمؾت: اًمـرض سمـ محاد ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب.
= 
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[37 ]  ـ ضمعػر إمالت، كا قمكم سم ـ ؾُمؾقامن اًمؼطقعل، كا أسمق مهَّام اًمقًمقد أمحد سم ـ سم ـ احلس

ف سمـ ؾمعقد وهق أظمق  ـُ وهب، أظمؼمين قَمؿرو سمـ احلارث، قمـ قمبد رسمِّ ـ ؿُمجاع، كا اسم سم

 حيقك سمـ ؾمعقد إكصاري، قمـ أيب اًمزسمػم اعمؽل واؾمُؿف حمؿد، قمـ ضماسمر سمـ 

ـ رؾمقل ا هل   َدَواٌت، ومَ  ))أكَّف ىمال:  قمبد ا هل، قم
ٍ
 ًمُِؽؾِّ َدات

ِ
ات نَِذا َأَصبَْت َدَواًت ًمِْؾدَّ

(1)
سَمِرَئ  

((قَمزَّ َوضَمؾَّ  ا هلسمِنِْذِن 
(2)

. 

[38 ]  ـ قمكم اًمزيَّات ـ حمؿد سم أسمق طمػص قمؿر سم
(3)

ـ اًمطقِّب اًمبؾخل ـ سم ، كا احلس
(4)

 ،

ـار،  ـ دي ـ قَمؿرو سم ن واؾمؿف َأؿمعث، قم ـ معاوية اجلُؿحل، كا أسمق اًمرسمقع اًمسامَّ كا قمبد ا هل سم

 إِنَّ اًمـَّاَس َيْؽثُُروَن  )):  هل ىمال: ىمال رؾمقل ا هل قمـ ضماسمر سمـ قمبد ا

                                                 

عدي اًمؽقذم صاطمب يمتاب اًمردة واًمػتقح، ضعقػ،  وؾمقػ سمـ قمؿر اًمتؿقؿل وُيؼال اًمسَّ

ؿف سمقضع احلديث. اكظر: هتذيب ـ اهتَّ  (.4/259(، هتذيب اًمتفذيب )12/324اًمؽامل ) ومـفؿ م

 .((ومنذا أصقب دوات اًمدات  ))( قمـد اخلالل: 1)

 صحوح.( 2)

 (.68)ص وهق ذم أمازم اخلالل 

( مـ ـمريؼ هارون سمـ معروف وأيب اًمطاهر وهق 4/1729وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 .((ومنذا أُصقب دواُت اًمداِت  )) قمؿرو سمـ اًمرسح وأمحد سمـ قمقسك، صمالصمتفؿ قمـ اسمـ وهب سمف. وذم ًمػظف:

 هـ(.375هـ(، وشمقذم ؾمـة )286( اًمـاىمد اًمبغدادي، مقًمده ؾمـة )3)

ؾملًمت اًمؼمىماين قمـ اسمـ اًمزيات  ))، وىمال اخلطقب: ((يمان صدوىماً مؽثراً  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 .((ىمؾت: أيمان صمؼة؟ ىمال: إي وا هل يمان صمؼة ىمديؿ اًمسامع مصـِّػاً 

 (.16/323(، اًمسػم )11/260اكظر: شماريخ سمغداد )

 هـ(.307( أسمق قمكم اًمشجاقمل كزيؾ سمغداد، اسمـ أظمل احلاومظ احلسـ سمـ ؿمجاع، شمقذم ؾمـة )4)

 .((يمان ًمف قمؿ ُيؼال احلسـ سمـ ؿمجاع، ومادَّقمك يمتبف طمقث واومؼ اؾمؿف اؾمؿف  ))ىمال قمبدان: 

ث سمام ُّل يسؿع  ))وىمال اًمدارىمطـل:   .((ٓ يساوي ؿمقئاً؛ ٕكَّف طمدَّ

ـ اًمرأي ومقف،  ))قب: وىمال اخلط ـ اًمطقب ومؼال: يمان اإلؾمامقمقكم طمس ـ سم ـ احلس ؾملًمت اًمؼمىماين قم

ـا مـف يمان طماًمف صاحلاً. ىمال اًمؼمىماين: امَّ ـًمَ ومؼال: ومذيمرت ًمف أكَّف قمـد اًمبغداديلم ذاهب احلديث،   ؾمؿع

وهق ذاهب احلديث. ىمؾت ًمؾؼمىماين مرة أظمرى: هؾ احلسـ سمـ اًمطقب اًمبؾخل ضعقػ؟ ىمال: كعؿ 

 .((ػ  ضعقػ ضعق

(، اًمسػم 7/333(، شماريخ سمغداد )196)ص (، ؾممآت اًمسفؿل 2/344اكظر: اًمؽامؾ )

(14/260.) 

 /ب7
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ـْ ؾَمبَُّفْؿ وَمَعَؾقِْف ًَمْعـَُة  قَن وَمالَ شَمُسبمقُهْؿ، وَمَؿ (( ا هل/ َوَأْصَحايِب َيِؼؾم
(1)

. 

                                                 

ا( 1)  .ضيوف جدًّ

ـ ؾمب إصحاب  ـ 66)ص أظمرضمف اًمضقات اعمؼدد ذم اًمـفل قم ـ ـمريؼ أيب اخلػم اعمبارك سم ( م

 احلسلم اًمغسال )ؿمقخ اعمصـػ( سمف.

 (.68)ص وهق ذم أمازم اخلالل 

(، وذم اًمدقمات 2/47(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )1/377اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )وأظمرضمف 

 ( مـ ـمريؼ قمبد ا هل سمـ معاوية سمف.3/350(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )3/1742)

ـ قمدي:  ـ ديـار همػم أيب اًمرسمقع اًمسامن وحمؿد  ))ىمال اسم ـ قمؿرو سم ٓ أقمؾؿ روى هذا احلديث قم و

 .((سمـ اًمػضؾ سمـ قمطقة قمـ قمؿرو ا

ـ قمطقة، شمػرد  ))ًمطؼماين: وىمال ا ـ قمؿرو إَّٓ أسمق اًمرسمقع وحمؿد سمـ اًمػضؾ سم ُّل يرو هذا احلديث قم

 .((سمف قمـ أيب اًمرسمقع قمبد ا هل سمـ معاوية 

ا، أؿمعث سمـ ؾمعقد أسمق اًمرسمقع اًمسامن، مؽموك يمام ذم اًمتؼريب.  ىمؾت: وهذا اًمسـد ضعقػ ضمدًّ

ا ـمريؼ حمؿد سمـ اًمػضؾ وماظمتؾػ قمؾقف:  أمَّ

 ( مـ ـمريؼ طمسان.2/244غم ذم مسـده )أظمرضمف أسمق يع

 ( مـ ـمريؼ قمبد ا هل سمـ معاوية.3/1742واًمطؼماين ذم اًمدقمات )

 ( مـ ـمريؼ سمؼقة.3/350وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

ـ اًمػضؾ سمـ 3/149واخلطقب ذم شماريخ سمغداد ) ـ حمؿد سم ـ مقؾمك، يمؾفؿ قم ـ ـمريؼ أؾمد سم ( م

 قمطقة، قمـ قمؿرو سمـ ديـار، قمـ ضماسمر سمف.

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ صاًمح.5/2502ضمري ذم اًمنميعة )وأظمرضمف أ

ؾػل ذم اًمطققريات )3/149واخلطقب ذم شماريخ سمغداد ) ( مـ ـمريؼ 968، 3/967(، واًمسِّ

 قمباد سمـ يعؼقب.

ـ اًمػضؾ 3/149واخلطقب ذم شماريخ سمغداد ) ـ حمؿد سم ـ ـمريؼ قمبد ا هل سمـ قمقن، صمالصمتفؿ قم ( م

 سمـ قمطقة، قمـ أسمقف، قمـ قمؿرو، قمـ ضماسمر.ا

( قمـ أيب سمؽر اًمباهمـدي، قمـ 18/أ ـ جمؿقع 242)ل أظمرضمف قمكم سمـ قمؿر احلريب ذم طمديثف و

 قمباد سمـ يعؼقب.

ـ ـمريؼ حمؿد سمـ اًمؼاؾمؿ، 150، 3/149واخلطقب ذم شماريخ سمغداد ) قمـ حمؿد سمـ يمالمها ( م

 اًمػضؾ، قمـ قمؿرو، قمـ اسمـ قمؿر.

 ُّل يذيمر ومقف قمـ أسمقف.

ـ اًمػضؾ، وهق  ـ حمؿد سم اب، وؾملل قمبد ا هل سمـ قمكم سمـ اعمديـل أسماه قمـ وهذا آضطراب م يمذَّ

 .((حمؿد سمـ اًمػضؾ سمـ قمطقة روى قمجائب، وضعػف  ))هذا احلديث ومؼال: 
= 
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[39 ]   ِّؿسارقمكم سمـ قمؿر اًمدارىمطـل، كا حمؿد سمـ خمؾد، كا حمؿد سمـ اعمثـك اًمس
(1)

 ،

ـ احلارث يؼقل: ؾمؿعت حيقك سمـ َيامن يؼقل: ؾمؿعُت ؾمػقان  ىمال: ؾمؿعُت سمِنم سم

َٓ َأقْمَؾُؿ ؿَمقْئًا ُيَراُد ا هلُ سمِفِ  ))اًمثقري يؼقل: 
(2)

ـْ ـَمَؾِب اًمِعْؾِؿ   ((َأوْمَضَؾ ِم
(3)

. 

[40 ]  ـ محدان إمالت، كا احلُسلم سمـ قمؿر سمـ إسمراهقؿ اًمثؼػل ـ ضمعػر سم أمحد سم
(4)

، كا 

                                                 

سمف اإلمام أمحد وهمػمه. وىمال قمـف احلاومظ ذم اًمتؼريب:  سمقه  ))ويمذَّ  .((يمذَّ

 (.26/280(، هتذيب اًمؽامل )3/150اكظر: شماريخ سمغداد )

ا، واًمشط ر اًمثاين مـف روي مـ وضمقه أظمرى ضعقػة ذيمرها إًمباين ذم وماحلديث ضعقػ ضمدًّ

 (.3158اًمضعقػة رىمؿ: )

 هـ(.260ؿسار اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة )( حمؿد سمـ اعمثـك سمـ زياد أسمق ضمعػر اًمسِّ 1)

 .((يمتبُت قمـف مع أيب، وهق صدوق  ))ىمال اسمـ أيب طماشمؿ: 

 .((طمػظ قمـف يمان أطمَد اًمصاحللم، صحب سمنِم سمـ احلارث و ))وىمال اخلطقب: 

 (.3/286(، شماريخ سمغداد )8/95اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 .(سمـ) :مازم اخلالل إممأ( شمصحػ ذم 2)

 .حسن لغره( 3)

 (.72)ص وهق قمـد اخلالل ذم أماًمقف 

( مـ ـمريؼ أيب هاؿمؿ، قمـ حيقك سمـ يامن 2/40وأظمرضمف أسمق اًمؼاؾمؿ اًمبغقي ذم اجلعديات )

 سمـحقه.

ـ قمبد اًمؼم ذم ضمامع سمقا سمـ يقكس، ىمال:  جيرس( مـ ـمريؼ 124، 1/123ن اًمعؾؿ وومضؾف )واسم

صمـا حيقك سمـ يامن أو ويمقع، قمـ ؾمػقان سمـحقه.  طمدَّ

ـ يامن  ))وؾمـده ضعقػ، ومقف حيقك سمـ يامن وذم طمديثف قمـ اًمثقري ضعػ، ىمال اًمساضمل:  حيقك سم

ث قمـ اًمثقري سمعجائب ٓ أدري ُّل يزل هؽذا أو شمغػمَّ طملم  ػف أمحد، ىمال:طمدَّ ًمؼقـاه أو ُّل يزل ضعَّ

(، واكظر: 14/124. شماريخ سمغداد )((اخلطل ذم يمتبف، وروى مـ اًمتػسػم قمـ اًمثقري قمجائب 

 (.32/57هتذيب اًمؽامل )

ث  ـ قمبد اًمؼم ومػقفا اًمشؽ، وًمعؾ اًمصقاب أنَّ اًمذي طمدَّ سمـ يقكس هق حيقك  جيرسوأما رواية اسم

 سمـ يامن ٓ ويمقع، وا هل أقمؾؿ.ا

ٓ أقمؾؿ مـ  ))( مـ ـمرق قمـ اًمثقري ىمال: 1/31امع سمقان اًمعؾؿ )وروى اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم

 .((اًمعبادة ؿمقئاً أومضؾ مـ أن ُيعؾَّؿ اًمـاس اًمعؾؿ 

 ( احلسلم سمـ قمؿر سمـ أيب إطمقص ـ واؾمؿف إسمراهقؿ ـ سمـ قمػقػ مقمم قمروة سمـ مسعقد 4)

 هـ(.300أسمق قمبد ا هل اًمثؼػل، شمقذم ؾمـة )
= 
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ـ زيد ـ سَمشػم، أكا قمكم سم ـ خمؾد، كا ُهشقؿ سم ـ  ؿُمجاع سم ـ اعمـؽدر، قم ـ ضُمدقمان، أكا حمؿد سم سم

ـ قمبد ا هل ىمال:  َوَأيِب سَمْؽٍر َوقُمَؿَر َوقُمثْاَمَن ظُمبْزًا َوحَلْاًم،   ا هلَأيَمؾُْت َمَع َرؾُمقِل  ))ضماسمر سم

ُموا  ْقا َوَُّلْ َيتََقضَّ ((َوَصؾَّ
(1)

. 

[41 ]  ـ قمبد ا هل سمـ اعمطؾب احلاومظ حمؿد سم
(2)

[زيد]ي، أكا حمؿد سمـ ظماًمد سمـ 
(3)

ق أسم 

َدقمِل ضمعػر اًمؼَمْ
(4)

كزيؾ مؽة، كا قمطقَّة سمـ سمؼقة سمـ اًمقًمقد 
(1)

سَمقدي وهق  ، كا أيب، قمـ اًمزم

                                                 

ث هبا ... ويمان صمؼة  هق مـ أهؾ اًمؽقومة، ))ىمال اخلطقب:   .((ؾمؽـ سمغداد وطمدَّ

 (.6/940شماريخ اإلؾمالم )، (8/81شماريخ سمغداد )اكظر: 

 .حسن لغره( 1)

 (.74)ص وهق ذم أمازم اخلالل 

(، وأسمق يعغم ذم 1/51(، واسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )22/164وأظمرضمف أمحد ذم مسـده )

 ( مـ ـمريؼ ُهشقؿ سمف.2/374مسـده )

 كم سمـ زيد سمـ ضُمدقمان، وهق ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب، إَّٓ أكَّف متَاسَمع.وؾمـده ضعقػ، ومقف قم

(، واسمـ 80( )1/116(، واًمؽممذي ذم ضمامعف )191( )1/133أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمــف )

(، واسمـ طمبان ذم صحقحف 1/165(، وقمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )489( )1/164ماضمف ذم ؾمــف )

(، 414، 2/388(، وأسمق يعغم ذم مسـده )424، 420، 419، 415، 3/413)اإلطمسان ـ 

(، واًمبقفؼل ذم اًمســ 5/169(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )1/65واًمطحاوي ذم ذح اعمعاين )

ـ اعمـؽدر سمف. وسمعضفؿ ذيمر ومقف ىمصة، وسمعضفؿ اظمتٍمه، ومؾؿ 1/156اًمؽؼمى ) ـ اسم ـ ـمرق قم ( م

 .يذيمر إَّٓ اًمـَّبِلَّ 

ـ اعم ـ اسم ـ طمديث معؿر قم ـ طمجر م ـ طمبان(وصححف يمام ذم شمغؾقؼ وذيمره اسم ـؽدر )وهق قمـد اسم

 (.2/138اًمتعؾقؼ )

ام أسمق اعمػضؾ سمـ اًمبفؾقل سمـ مهام سمـ اعمطؾب حمؿد سمـ قمبد ا هل سمـ حمؿد سمـ قمبقد ا هل هق  (2) سمـ مهَّ

 (.28، وهق متفؿ سماًمؽذب، يمام مرَّ سمرىمؿ: )اًمشقباين اًمؽقذم

ـ يمت3) ـ زيد(، وهق ظمطل، واًمتصقيب م ب اًمرضمال وهمػمها، وؾمقل ي قمغم اًمصقاب ( ذم إصؾ )سم

 (.746) سمرىمؿ:

 هـ(. 327( شمقذم ؾمـة )4)

َدقِمل: سمػتح اعمقطمدة وؾمؽقن اًمرات وومتح اًمدال ويمرس اًمعلم اعمفؿؾة، كسبة إمم سمردقمة مديـة  واًمؼَمْ

 سملذرسمقجان، وشمصحػ ذم أمازم اخلالل ومشقخة اسمـ احلطاب إمم )اًمؼمذقمل( سماًمذال اعمعجؿة.

ـ  د سمف، وؾملًمُت  ))ىماؾمؿ: ىمال مسؾؿة سم يمان ؿمقخاً صمؼة يمثػم اًمرواية، ويمان ُيـَؽر قمؾقف طمديٌث شمػرَّ

 .((اًمعؼقكمَّ قمـف ومؼال: ؿمقخ صدوق، ٓ سملس سمف إن ؿمات ا هل شمعامم 
= 
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حمؿد سمـ اًمقًمقد، قمـ اًمزهري وهق حمؿد سمـ ؿمفاب، قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقب، قمـ أيب 

ـِ  )): هريرة ىمال: ىمال رؾمقل ا هل  الِّ  إِنَّ ا هلَ قَمزَّ َوضَمؾَّ َأوْمَرُح سمِتَْقسمِِة قَمبِْدهِ اعمُْمِم ـَ اًمضَّ ِم

ـَ اًمظَّْؿآنِ  اًمَقاضِمِد، َوِم
(2)

ـَ َأشَماَب إِمَم   ـَ اًمَعِؼقِؿ اًمَقاًمِِد، وَمَؿ شَمْقسَمًة َكُصقطمًا  ا هلاًمَقاِردِ، َوِم

((َطاَياُه َأْكَسك ا هلُ طَماومَِظقِف وسمَِؼاَع َأَرِضقِف ظَمَطاَياُه َوُذُكقسَمُف، َأْو ىَماَل: ُذُكقسَمُف َوظَم 
(3)

. 

[42 ]  هقازيأسمق كٍم سمـ قم بدوس ٕا
(4)

ـا، كا ؾمؾقامن سمـ أمحد  اًمؾَّخؿل ىمَدم قمؾق
(1)

كا ، 

                                                 

 (.5/153(،  اًمؾسان )1/451(، شمقضقح اعمشتبف )1/311اكظر: إكساب )

 هـ(.265( قمطقة سمـ سمؼقة احلؿيص، شمقذم ؾمـة )1)

 .((يمتبُت قمـف، وحمؾمف اًمصدق، ويماكت ومقف همػؾة  )) طماشمؿ: ىمال اسمـ أيب

 .((خيطئ ويغرب، ُيعتؼم سمحديثف إذا روى قمـ أسمقف همػم إؿمقات اعمدًمَّسة  ))وىمال اسمـ طمبان: 

صماً ًمقس سماعماهر،  ))وىمال اًمذهبل:  ـ همػمه، ويمان ؿمقخاً حمدِّ ـ واًمده، وما قمؾؿُت ًمف ؿمقئاً قم مؽثٌر قم

د   .((سمؾ ـمال قمؿُره وشمػرَّ

 (.4/175(، اًمؾسان )12/521(، اًمسػم )8/527(، اًمثؼات )6/381اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 ( ذم أمازم اخلالل: )اًمضامـ(، وهق شمصحقػ.2)

 .سنده ضيوف( 3)

 (.78)ص وهق قمـد اخلالل ذم أماًمقف 

( مـ ـمريؼ احلسـ سمـ رؿمقؼ، قمـ حمؿد 115)ص وأظمرضمف اسمـ احلطاب اًمرازي ذم مشقختف 

 ـ يزيد سمف.سمـ ظماًمد سما

 ( قمـ قمطقة سمـ سمؼقة سمف.14/789وأظمرضمف أسمق قمقاكة ذم صحقحف يمام ذم إحتاف اعمفرة )

ح  د هبذا احلديث، وأسمقه مدًمِّس وىمد قمـعـ، وُّل يٍمِّ وذم ؾمـده قمطقة سمـ سمؼقة، وىمد شمػرَّ

د سمف قمـف اسمـُف قمطقَّة سمـ سمؼقة  ))سماًمتحديث، ىمال اًمدارىمطـل:   (.7/270. اًمعؾؾ )((شمػرَّ

د هبذا اعمتـ، وُّل ُيتاسمعف قمؾقف أطمد، وىمد رواه أصحاب اًمزهري ـ قمغم وىمصد اًم دارىمطـل أكَّف شمػرَّ

 اظمتالف قمؾقف ذم إؾمـاده ـ سمؾػظ آظمر.

 (.2137ـ  4/2131(، ومرويات اإلمام اًمزهري اعمعؾة )7/269اكظر: اًمعؾؾ ًمؾدارىمطـل )

ـمريؼ أيب طماشمؿ ( مـ 1/226وًمؾحديث ـمريؼ آظمر قمـ سمؼقة، أظمرضمف اًمراومعل ذم اًمتدويـ )

ـ أيب اجلقن ىمال: ىمال  ـ قمبد اًمعزيز اًمقصايب، قم ـ واضح اًمسؾؿل، صمـا سمؼقة، قم ـ اعمسقب سم اًمرازي، قم

 ، وذيمره.رؾمقل ا هل 

، وأسمق اجلقن ًمعؾف ىمتادة ُّل أىمػ قمغم شمرمجتف وؾمـده ضعقػ، مـ أضمؾ سمؼقة، وقمبد اًمعزيز اًمقصايب

قمقر، ذيمره اًمبغقي ذم معجؿ اًمصحاسمة )ا  (.4/2340وأسمق كعقؿ ذم معرةف اًمصحاسمة ) (،5/51سـم ٕا

ل إهقازي، شمقذم ( 4) اص اعمعدِّ هق أمحد سمـ قمكم سمـ قمبدوس سمـ حمؿد سمـ احلسـ أسمق كٍم اجلصَّ

 هـ(.423ؾمـة )
= 

 /أ8
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أمحد سمـ حمؿد سمـ احلارث احلؿيص
(2)

ل أيب  صـم سمحؿص، طمدَّ
(3)

سمـ اسمؽر  ، كا سمؼقة، قمـ أيب

سَمقدي، قمـ اًمـَّبِلِّ  ىمال:   أيب مريؿ، قمـ طمبقب سمـ قمبقد، قمـ اعمؼدام سمـ معدي يمرب اًمزم

ـْ َمَعُف أَْصَػرَ ٌن مَ َيل ِْي قَمغَم اًمـَّاِس َزَما )) َوأَسْمقَُض  ـْ َُّلْ َيُؽ
(4)

َـّ سمِاًمَعقِْش   ((/ َُّلْ َيتََف
(5)

. 

                                                 

ىمدم سمغداد .... يمتب اًمـاس قمـف سماكتخاب حمؿد سمـ أيب اًمػقارس، وؾمؿعت  ))ىمال اخلطقب: 

 .((مـف، ويمان صمؼة صمبتاً 

 (.9/386شماريخ اإلؾمالم )(، 4/323د )اكظر: شماريخ سمغدا

 ( هق اإلمام اًمطؼماين.1)

 ( أمحد سمـ حمؿد سمـ احلارث سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قِمرق احلؿيص.2)

 ذيمره اسمـ كؼطة، واسمـ كاس اًمديـ، واسمـ طمجر، وُّل يذيمروا ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً.

 (.3/1044اعمـتبف ) (، شمبصػم6/427(، شمقضقح اعمشتبف )4/368اكظر: شمؽؿؾة اإليمامل )

 ( ذيمره اسمـ كؼطة، واسمـ كاس اًمديـ، واسمـ طمجر، وُّل يذيمروا ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً.3)

 (.3/1044(، شمبصػم اعمـتبف )6/427(، شمقضقح اعمشتبف )4/367اكظر: شمؽؿؾة اإليمامل )

 : اًمذهب واًمػضة.أي( 4)

 ضيوف.( 5)

(، وإوؾمط 20/278عجؿ اًمؽبػم )(، واًمطؼماين ذم اعم80)ص وهق قمـد اخلالل ذم أماًمقف 

 (.2/343(، ومسـد اًمشامقلم )1/27(، واًمصغػم )2/374)

صمـا أمحد سمـ حمؿد ... سمحؿص ؾمـة صمامن وؾمبعلم ومائتلم  ))وىمال ذم اًمصغػم:   .((طمدَّ

 (.4/368(، واسـم كؼطة ذم اًمتؽؿؾة )103، 6/102ومـ ـمريؼ اًمطؼماين أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

 خ اًمطؼماين وأسمقه ُّل أىمػ قمغم مـ ذيمر ومقفام ضمرطماً وٓ شمعديالً.وؾمـده ضعقػ، ؿمق

 وسمؼقة سمـ اًمقًمقد مدًمِّس وىمد قمـعـ.

 وأسمق سمؽر سمـ قمبد ا هل سمـ أيب مريؿ ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب.

ـا إسمراهقؿ سمـ أمحد اًمقيمقعل، صمـا سمؽر سمـ حمؿد صم( طمدَّ 20/279وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

إذا يمان ذم آظمر اًمزمان  ))اجلبار اًمزسمقدي، صمـا أسمق سمؽر سمـ أيب مريؿ سمف سمؾػظ:  اًمؼرر، صمـا سمؼقة، صمـا قمبد

ضمؾ هبا ديـف ودكقاه   .((ٓ سمدَّ ًمؾـاس ومقفا مـ اًمدراهؿ واًمدكاكػم، يؼقؿ اًمرَّ

هؽذا ورد احلديث ذم اًمؽبػم، وقمبد اجلبار اًمزسمقدي ُّل أقمرف مـ هق، وًمعؾ اًمصقاب: )ؾمعقد 

ق مـ رضمال اًمتفذيب، وذيمر اسمـ طمجر أنَّ سمؼقة روى قمـف، وذيمره اسمـ سمـ قمبد اجلبار اًمزسمقدي(، وه

( أكَّف يروي قمـ أيب سمؽر سمـ أيب مريؿ، وذيمر قمـ أسمقف أكّضف 4/43أيب طماشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )

 ىمال: )) ًمقس سماًمؼقي مضطرب احلديث ((، وسمؼقة مدًمس وىمد دًمسف مـ اًمطريؼ إومم.

م.وومقف أيضاً أسمق سمؽر سمـ أيب مريؿ وه  ق ضعقػ يمام شمؼدَّ

( قمـ أيب اًمقامن، قمـ أيب سمؽر سمـ أيب مريؿ ىمال: يماكت 28/433وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 ًمؾؿؼدام ضمارية ... وذيمره سمـحقه.

 (.5/392وومقف أيضاً اسمـ أيب مريؿ، صمؿ هق مـؼطع يمام ىمال احلاومظ ذم أـمراف اعمسـد )
= 
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[43 ]  ـ قمكم إسمار ـ محدان إمالت، كا أسمق اًمعباس أمحد سم ـ ضمعػر سم أسمق سمؽر أمحد سم
(1)

 ،

كا حمؿد سمـ اعمـفال، كا يزيد سمـ ُزَريع، كا ؿُمعبة، قمـ ؾمؾقامن إقمؿش، قمـ أيب 

فَمبقان
(2)

ـ قمبا ـ اسم َأيماَم َصبِلٍّ طَمجَّ صُمؿَّ َأْدَرَك وَمَعَؾقِْف  )): س ىمال: ىمال رؾمقل ا هل ، قم

ًة ُأظْمَر  ًة ُأظْمَرىى، َأْن حَيُجَّ طَمجَّ َوأَيماَم َأقْمَرايِبٍّ طَمجَّ صُمؿَّ َهاضَمَر وَمَعَؾقْفِ َأْن حَيُجَّ طَمجَّ
(3)

، َوأَيماَم 

ًة ُأظْمَرى  قَمبٍْد طَمجَّ صُمؿَّ ُأقْمتَِؼ وَمَعَؾقِْف َأْن حَيُجَّ  ((طَمجَّ
(4)

. 

                                                 

 يؿ، وهق ضعقػ.رومؿدار احلديث قمغم أيب سمؽر سمـ أيب م

 هـ(.290( اًمـخشبل اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة )1)

 .((يمان صمؼة طماومظاً متؼـاً طمسـ اعمذهب  ))، وىمال اخلطقب: ((صمؼة  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

(، اًمسػم 1/52(، ـمبؼات احلـاسمؾة )5/72(، شماريخ دمشؼ )4/306اكظر: شماريخ سمغداد )

(13/443.) 

 ( طمصلم سمـ ضمـدب.2)

 .اعمطبقع ذم أمازم اخلالل ( ىمقًمف: )وأيام أقمرايب ...( ُّل يِرد3)

 .إالا أىاه أُعلا بالوقف، رجاله ثقات( 4)

 (.82)ص وهق ذم أمازم اخلالل 

( مـ ـمريؼ احلسـ سمـ قمكم اجلقهري، قمـ أيب سمؽر 9/546وأظمرضمف اًمضقات ذم اعمختارة )

 اًمؼطقعل سمف.

ـ ظمزيؿة ذم صحقحف ) ٕوؾمط (، واًمطؼماين ذم ا1/481(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )4/349واسم

ـ اًمؽؼمى )3/140) ـ  500، 3/499(، وذم اًمصغرى )5/179(، )4/325(، واًمبقفؼل ذم اًمسـ

 ( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ اعمـفال اًمرضير سمف.8/209اعمـة اًمؽؼمى(، واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )

 ، وواومؼف اًمذهبل.((صحقح قمغم ذط اًمشقخلم وُّل خيرضماه  ))ىمال احلايمؿ: 

د سمف حمؿد سمـ اعمـفال  ُّل يرو ))وىمال اًمطؼماين:   .((هذا احلديث قمـ ؿمعبة مرومققماً إَّٓ يزيد، شمػرَّ

د سمرومعف حمؿد سمـ اعمـفال قمـ يزيد سمـ زريع قمـ ؿمعبة، ورواه همػُمه قمـ  ))وىمال اًمبقفؼل:  شمػرَّ

 .((ؿمعبة مقىمقوماً، ويمذًمؽ رواه ؾمػقان اًمثقري قمـ إقمؿش مقىمقوماً وهق اًمصقاب 

 .((يزيد سمـ زريع قمـ ؿمعبة، وهق همريب  ُّل يرومعف إَّٓ  ))وىمال اخلطقب: 

(، 2/196ىمؾت: وىمد ورد مـ ـمريؼ آظمر قمـ يزيد سمـ زريع، أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

( 8/209(، واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )3/6واإلؾمامقمقكم ذم طمديث إقمؿش يمام ذم كصب اًمراية )

 مـ ـمريؼ طمارث سمـ رسيج اخلقارزمل، قمـ يزيد سمـ زريع سمف.

ـ قمدي:  إَّٓ أنَّ  ، صمؿ ذيمر احلديث مـ ((ضعقػ يرسق احلديث ...  ))احلارث متؽؾَّؿ ومقف، ىمال اسم

ـم أنَّ احلارث سمـ رسيج هذا رسىمف مـف  ))ـمريؼ حمؿد سمـ اعمـفال وىمال:   .((وأفم
= 
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[44 ]  ـ مقؾمك إؾمدي ـ ضمعػر اًمؼطقعل، كا سمنِم سم أمحد سم
(1)

سمـ ا، كا أسمق زيمريا حيقك 

                                                 

 .((يمان واىمػقاً ُيتَّفؿ ذم احلديث  ))وىمال مقؾمك سمـ هارون: 

ـ معلم طمديث مـ طمديثف قمـ اسمـ قمققـة، وم ث سمحديث قماصؿ سمـ  ))ؼال: وُذيمر ٓسم يمؾم َمـ طمدَّ

 .((يمؾقب قمـ اسمـ قمققـة ومفق يمذاب، ًمقس طمارث سمٌمت 

صمـا قمـف  ))وىمال اسمـ أيب طماشمؿ:   .((يمتب قمـف أسمقزرقمة وشمرك طمديثف وامتـع أن حيدِّ

(، قمؾؾ أمحد سمرواية قمبد ا هل 3/76(، اجلرح واًمتعديؾ )197، 2/196اكظر: اًمؽامؾ )

 (.8/209(، شماريخ سمغداد )2/606)

ـ  ـ اسم ـ اعمـفال سمف قم ـ ذيمر شمػرد اسم ٓ شمسقى ؿمقئاً، وقمؾقف يؽقن يمالم م ـ اعمـفال  ومؿتاسمعتف عمحؿد سم

 زريع صحقحاً.

ـ ـمريؼ قمػان وأيب اًمقًمقد وحمؿد سمـ يمثػم، صمالصمتفؿ 1/481وأظمرضمف احلايمؿ ذم اعمستدرك ) ( م

 قمـ ؿمعبة سمف مرومققماً مثؾ رواية يزيد سمـ زريع قمـف.

ة همٓت قمـد احلايمؿ مؼروكة سمرواية يزيد سمـ زريع، ومذيمر همٓت اًمثالصمة، صمؿ طمقل إَّٓ أنَّ رواي

 اإلؾمـاد إمم يزيد سمـ زريع وأورده مـ روايتف مرومققماً، وُّل يؿقِّز سملم مـ رومع وسملم مـ وىمػ.

ـم ؿمقَخـا محؾ رواية قمػان وحمؿد وأيب اًمقًمقد قمغم رواية يزيد سمـ زريع،  ))ىمال اًمبقفؼل:  أفم

د سمف واعمعروف أ  (.7/40. كؼؾف قمـف احلاومظ ذم إحتاف اعمفرة )((نَّ يزيد سمـ زريع شمػرَّ

 وماًمصقاب ذم رواية همٓت اًمقىمػ، وِِمَـّ رواه قمـ ؿمعبة مقىمقوماً أيضاً:

ـ ظمزيؿة ذم صحقحف ) هذا قمؾؿل هق اًمصحقح  ))(، وىمال: 4/350حمؿد سمـ أيب قمدي قمـد اسم

 ، أي أنَّ اعمقىمقف أصح.((سمال ؿمؽ 

 (.4/325سمـ قمطات قمـد اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى ) وقمبد اًمقهاب

ـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ ) ـ أيب فمبقان 3/355وأظمرضمف اسم ـ إقمؿش قم ـ ـمريؼ أيب معاوية قم ( م

 قمـ اسمـ قمباس ىمال: اطمػظقا قمـِّل وٓ شمؼقًمقا ىمال اسمـ قمباس، ومذيمره.

م ذم يمالم اًمبقفؼل أنَّ اًمثقريَّ رواه قمـ إقمؿش مقىمقوماً.  وشمؼدَّ

حف اسمـ ظمزيؿة واًمبقفؼل، وا هل أقمؾؿ.وماًمظاه ـ قمباس يمام رضمَّ  ر أنَّ اًمصقاب ذم احلديث اًمقىمػ قمغم اسم

ح إًمباين اًمرومع ذم اإلروات ) ػر قمـ اسمـ قمباس 4/156ورضمَّ (، وأورده حتت طمديث أيب اًمسَّ

حف.  سمـحق هذا احلديث إَّٓ أكَّف ُّل يذيمر ومقف إَّٓ اًمصبل ومؼط، وصحَّ

 هـ(.288هـ(، وشمقذم ؾمـة )190غدادي، مقًمده ؾمـة )( أسمق صاًمح اًمب1)

 .((يمان صمؼة أمقـاً، قماىمالً ريمقـاً  ))، وىمال اخلطقب: ((صمؼة كبقؾ  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

(، اًمسػم 1/121(، ـمبؼات احلـاسمؾة )7/86(، شماريخ سمغداد )2/367اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

(13/352.) 
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ـ قمطات إؾمحاق، كا يزيد سم
(1)

ـ  [أيب إؾمحاق]، قم
(2)

ـ ُهبػمة سمـ َيريؿ: أنَّ احلسـ  ، قم

ـ أيب ـماًمب ظمطب اًمـاَس ومؼال:  ـَ قمكم سم َا اًمـَّاُس، ًَمَؼْد وَمَؼْدشُمْؿ َرضُمالً  ))سم  َُّلْ َيْسبِْؼُف َأهيم

ْ ُيْدِريْمُف أظِمُروَن، َوإِْن يَماَن َرؾُمقُل  ًُمقَن، َوَُّل ِة، َوإِنَّ   ا هلإَوَّ يَّ ِ ًَمقَبَْعثُُف ذِم اًمرسَّ

يَؾ  ـْ َيَساِرهِ، َوا هلِ َما شَمَرَك سَمقَْضاَت َوَٓ َصْػَراَت إَِّٓ صَماَمِن  #ضِمؼْمِ ـْ َيِؿقـِِف، َوِمقَؽائِقَؾ قَم قَم

ـِ ظَمادٍِم ِمئَِة دِ  ((ْرَهٍؿ ذِم صَمَؿ
(3)

. 

                                                 

 ( اًمقشؽري أسمق ظماًمد اًمقاؾمطل.1)

بقعل اًمؽقذم، وهق ((اسمـ إؾمحاق  ))صؾ: ( ذم ا2ٕ) ، واًمصقاب اعمثبت، وأسمق إؾمحاق هق اًمسَّ

ـ يريؿ، سمؾ ىمال اإلمام أمحد:  ـ ُهبػمة سم ث قمـف  ))اعمذيمقر ذم اًمرواة قم ُهبػمة رضمؾ صاًمح ما أقمؾؿ طمدَّ

ب  (، واكظر: هتذيب 3/119. اًمعؾؾ ومعرومة اًمرضمال )((همػم أيب إؾمحاق هق وطمارصمة سمـ مرضِّ

 (، صمؿ إنَّ احلديث مرويٌّ مـ ـمريؼ أيب إؾمحاق اًمسبقعل يمام ؾمقل ي.30/151اًمؽامل )

 .حسن لغره( 3)

 (.130)ص (، واًمؼطقعل ذم ضمزت إًمػ ديـار 83، 82)ص وهق قمـد اخلالل ذم أماًمقف 

صمـا سمنم سمـ مقؾمك سمف.3/79وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )  ( طمدَّ

ـ أيب  يمام ذم اًمتؼريب،ديث، وؾمـده ضعقػ، ومقف يزيد سمـ قمطات ًملم احل إَّٓ أكَّف متاسَمع شماسمعف مجاقمٌة قم

 إؾمحاق.

ـ ـمريؼ يقكس.131(، واًمدوٓيب ذم اًمذرية اًمطاهرة رىمؿ: )5/112أظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )  ( م

ـ أيب إؾمحاق، قمـ هبػمة، وهق ظمطل، واًمصقاب يقكس، قمـ أيب  ووىمع قمـد اًمدوٓيب: يقكس سم

 اًمـسائل.إؾمحاق، واًمدوٓيب رواه قمـ 

(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ 2/596(، وذم ومضائؾ اًمصحاسمة )3/249وأظمرضمف أمحد ذم مسـده )

 ( مـ ـمريؼ ذيؽ اًمـخعل.3/79اًمؽبػم )

(، واسمـ طمبان ذم 3/28(، واسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼات )6/371واسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )

واًمدوٓيب ذم اًمذرية (، 3/79(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )15/383صحقحف )اإلطمسان ـ 

( مـ ـمريؼ 2/661(، ومعرومة اًمصحاسمة )1/65(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )130اًمطاهرة رىمؿ: )

 إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظماًمد.

 ( مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ صماسمت.4/178واًمبزار ذم مسـده )

( مـ ـمريؼ اًمثقري، وإضمؾح، ويزيد سمـ أيب أكقسة، يمؾم 3/80واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 قمـ أيب إؾمحاق اًمسبقعل سمف. همٓت

وأسمق إؾمحاق اظمتؾط، إَّٓ أنَّ رواية اًمثقري )وروايتف خمتٍمة( وذيؽ قمـف ىمديؿة، واًمبؼقة ٓ 

 ُيعؾؿ متك يمان ؾمامقمفؿ مـف، وماًمسـد إًمقف صحقح وا هل أقمؾؿ.
= 
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[45 ]  أسمق قمؿر سمـ طمقَّقيف اخلزاز، كا أسمق سمؽر سمـ أيب داود
(1)

 ، كا حمؿد سمـ 

قمامر سمـ إسمراهقؿ
(2)

صمـل أيب، كا اًمـعامن سمـ قمبد اًمسالم، قمـ ُزومر سمـ   ، طمدَّ

اهلُذيؾ
(3)

ـَ أيب أورم يؼقل: ىمال اًمـَّ ـ أيب ظماًمد ىمال: ؾمؿعُت قمبد ا هل سم ـ إؾمامقمقؾ سم بِلم ، قم

يَع احِلَساِب، َهاِزَم إطَْمَزاِب، اْهِزْمُفْؿ  ))يقم إطمزاب:   اًمؾَُّفؿَّ ُمـِْزَل اًمؽِتَاِب، رَسِ

((َوَزًْمِزهْلُْؿ 
(4)

. 

                                                 

ـ يريؿ ومؿختؾػ ومقف، وىمال قمـف احلاومظ ذم اًمتؼريب:  ٓ سملس سمف، وىمد قمقب  ))وأما ؿمقخف ُهبػمة سم

 .((اًمتشقع سم

(، وأمحد ذم 6/371ومع ذًمؽ ومؼد شمقسمع قمغم هذا احلديث، أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )

 ( مـ ـمريؼ إرسائقؾ.2/353(، واخلالل ذم اًمسـة )2/595اًمػضائؾ )

ـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ ) ـ 6/369واسم ـ أيب إؾمحاق، قم ـ ضؿرة، يمالمها قم ـ ـمريؼ قماصؿ سم ( م

 قمكم سمف.قمؿرو سمـ طُمبقٌم، قمـ احلسـ سمـ 

 وقمؿرو سمـ طُمبٌم سمضؿ اعمفؿؾة وؾمؽقن اعمقطمدة صمؿ معجؿة، مؼبقل يمام ذم اًمتؼريب.

ـ اإلمام، أسمق سمؽر اًمسجستاين، مقًمده ؾمـة )1) ـ إؿمعث اإلمام سم هـ(، 230( قمبد ا هل سمـ ؾمؾقامن سم

 هـ(.316وشمقذم ؾمـة )

 . ووصمؼف همػُمه أيضاً.((صمؼة، إَّٓ أكَّف يمثػم اخلطل ذم اًمؽالم قمغم احلديث  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

(، اًمسػم 29/77(، شماريخ دمشؼ )2/51(، ـمبؼات احلـاسمؾة )9/464اكظر: شماريخ سمغداد )

(13/221.) 

 هـ(.267( أسمق قمبد ا هل إؿمعري، مقٓهؿ إصبفاين، شمقذم ؾمـة )2)

 .((ؾمؿعُت مـف سملصبفان، ويمان صدوىماً  ))ىمال اسمـ أيب طماشمؿ: 

 .((جمؾسف ومـقن اًمعؾؿ؛ اًمػؼف واًمـحق واًمغريب واًمشعر واحلديث  يمان ُيري ذم ))وىمال أسمق كعقؿ: 

 (.12/594(، اًمسػم )2/191(، ذيمر أظمبار أصبفان )1/44اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 ( اًمعـؼمي، أطمد اًمػؼفات، صدوق، كُؼؿ قمؾقف ىمقًمف سماًمرأي.3)

 (.2/476(، اًمؾسان )2/261(، اعمقزان )2/97اكظر: اًمضعػات ًمؾعؼقكم )

 .لغره صحوح (4)

 (.86)ص وهق ذم أمازم اخلالل 

( مـ ـمريؼ ؾمؾقامن سمـ يقؾمػ اًمعؼقكم، قمـ 1/130وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمصغػم )

 اًمـعامن سمف.

 .((جُمِري اًمسحاب  ))، وذم متـف زيادة : ((ُّل يروه قمـ ُزومر إَّٓ اًمـعامن سمـ قمبد اًمسالم  ))وىمال: 
= 
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 :من حديث ابن مالك الَقطِويي

[46 ]  ـ طِمقْد اًمـقساسمقري ـ حمؿد سم ـ سمؽر سم سمبغداد سمؼرات ي  ،اًمشقخ أسمق أمحد َمـصقر سم

ػرقمؾقف سمسقق  سمق ـماًمب حمؿد سمـ احلسلم سمـ أمحد سمـ قمبد ا هل سمـ سُمؽػم ، أكا أاًمصم

، كا حمؿد سمـ يقكس أبو بكر أمحد بن جيفر بن محدان بن مالك القطويياًمبغدادي، أكا 

/ أرسمع وصمامكلم ومئتلمؾمـة 
(1)

، كا اًمضحاك سمـ خمؾد اًمشقباين وأسمق سمؽر احلـػل
(2)

،  

وأسمق قمكم احلـػل
(3)

ـ ا ـ أيب ذِئب، قم ـ ، ىماًمقا: كا اسم ـ قمبد ا هل، قم ـ ـمؾحة سم ـ ؿمفاب، قم سم

ـ مطعؿ ىمال: ىمال رؾمقل ا هل  ـ ضُمبػم سم ـ أزهر، قم ـ سم إِنَّ ًمِْؾُؼَرِرِّ ِمثكَْمْ  )): قمبد اًمرمح

ةِ َرضُمؾٍ  ىُمقَّ
(4)

ْأِي  ))، ىمال اسمـ ؿمفاب: ((  ((ُيِريُد سمَِذًمَِؽ ُكبَْؾ اًمرَّ
(5)

. 

                                                 

( 7/212(، )4115( )5/59(، )2933( )3/316وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

( مـ ـمرق قمـ إؾمامقمقؾ سمـ أيب 3/1363(، ومسؾؿ ذم صحقحف )7489( )8/559(، )6392)

 ظماًمد سمف.

 ( َُّل يرد حتديد اًمسـة ذم ضمزت اًمؼطقعل.1)

 ( قمبقد ا هل سمـ قمبد اعمجقد.2)

 ( قمبد اًمؽبػم سمـ قمبد اعمجقد.3)

 ( أي: مـ همػمهؿ يمام ورد ذم مصادر اًمتخريج.4)

ا، وصحا احلديث من صرق أخرى.سن( 5)  ده ضيوف جدًّ

(، وزياداشمف قمغم ومضائؾ اًمصحاسمة ٕمحد 434وهق قمـد اًمؼطقعل ذم ضمزت إًمػ ديـار ) ص:

(2/622.) 

 وومقف ؿمقخف اًمُؽديؿل، وهق مؽموك.

 وًمؾحديث ـمرق أظمرى:

 ( مـ ـمريؼ اًمضحاك سمـ خمؾد سمف.1/368أظمرضمف اًمػسقي ذم اعمعرومة واًمتاريخ )

 ( مـ ـمريؼ أيب سمؽر احلـػل سمف.8/329مسـده )واًمبزار ذم 

(، 6/402(، واسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )328، 27/306وأظمرضمف أمحد ذم مسـده )

(، واسمـ أيب قماصؿ ذم 1/368(، واًمػسقي ذم اعمعرومة واًمتاريخ )2/257واًمطقاًمز ذم مسـده )

إلطمسان ـ (، واسمـ طمبان ذم صحقحف )ا6/451(، وأسمق يعغم ذم مسـده )621)ص اًمسـة 

(، وأسمق كعقؿ 4/72(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )8/153(، واًمطحاوي ذم ذح اعمشؽؾ )14/161
= 

 /ب8
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[47 ]  مُجَا ْ صمـل أسمق إسمراهقؿ اًمؽمَّ ين إؾمامقمقؾقمبد ا هل سمـ أمحد، طمدَّ
(1)

، كا أسمق قمؿر 

اعمؼرئ
(2)

ـ ؾَمُؿرة:  ـ ضماسمر سم ـ ؾِمامك، قم ـْ سَمقِْع احلَقََقاِن سمِاحلَقََقاِن  َأنَّ اًمـَّبِلَّ  ))، قم َُنَك قَم

((َكِسقئًَة 
(3)

. 

                                                 

(، 2/114(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )2/519(، وذم معرومة اًمصحاسمة )9/64ذم احلؾقة )

ـ اًمؽؼمى ) (، واًمبغقي ذم ذح 3/166(، واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )1/386واًمبقفؼل ذم اًمسـ

 ( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ذئب سمف.7/166)اًمسـة 

 ، وواومؼف اًمذهبل.((صحقح قمغم ذط اًمشقخلم وُّل خيرضماه  ))وىمال احلايمؿ: 

 ىمؾت: وؾمـده صحقح، وـمؾحة سمـ قمبد ا هل ًمقس مـ رضمال مسؾؿ، اكػرد سمف اًمبخاري، 

ام ُّل خيرضما مـ   روايتف قمـ ضمبػم ؿمقئاً.وقمبد اًمرمحـ سمـ أزهر وإن يمان مـ رضماهلام إَّٓ أُنَّ

 ( اسمـ إسمراهقؿ اًمبغدادي.1)

ـ ؾمؾقامن، صاطمب قماصؿ، وهق مؽموك احلديث مع إمامتف ذم اًمؼراتة، يمام ذم 2) ( واؾمؿف طمػص سم

 اًمتؼريب.

ا( 3)  .ومعنه حسن بالشواهد، سنده ضيوف جدًّ

د سمـ ( أكبلكا احلسـ سمـ قمكم اًمتؿقؿل، أكبلكا أمح8/186وأظمرضمف اخلطقب ذم شماريخ سمغداد )

 ضمعػر سمـ محدان سمف.

 (.34/478وهق قمـد قمبد ا هل ذم زياداشمف قمغم اعمسـد )

ا مـ أضمؾ طمػص سمـ ؾمؾقامن.  وؾمـده ضعقػ ضمدًّ

( مـ ـمريؼ 6/164(، واسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )2/252وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 داود سمـ مفران، قمـ حمؿد سمـ اًمػضؾ سمـ قمطقة، قمـ ؾمامك سمف.

م.وومقف حمؿد سمـ اًم  ػضؾ وهق مؽموك، وىمد شمؼدَّ

(، 1238( )3/539وًمؾحديث ـمرق أظمرى قمـ ضماسمر سمـ قمبد ا هل قمـد اًمؽممذي ذم ضمامعف )

ـ ماضمف ذم ؾمــف ) طمسـ  ))(، وىمال اًمؽممذي: 21/234(، وأمحد ذم مسـده )2271( )2/763واسم

 .((صحقح 

معف (، واًمؽممذي ذم ضما3356( )3/652ومـ طمديث ؾمؿرة سمـ ضمـدب، قمـد أيب داود )

(، 33/320(، وأمحد ذم مسـده )2270( )2/763(، واسمـ ماضمف ذم ؾمــف )1237( )3/538)

 .((طمسـ صحقح  ))(، وهمػمهؿ، وىمال اًمؽممذي: 2/187واسمـ اجلارود ذم اعمـتؼك )

(، واسمـ طمبان ذم صحقحف 8/20ومـ طمديث اسمـ قمباس، قمـد قمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

 (.1/186د ذم اعمـتؼك )(، واسمـ اجلارو11/401،402)اإلطمسان ـ 

اه اسمـ طمجر  وذم يمؾِّ هذه إطماديث يمالم يسػم، وسمؿجؿققمفا يرشمؼل احلديث إمم احلسـ، وىمقَّ
= 
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[48 ]   [احلسـ]حمؿد سمـ يقكس، كا
(1)

سمـ قمبد اًمرمحـ إكصاري، كا قَمؿرو سمـ  

مُجقع
(2)

ـ اسمـ أيب ًمقغم ، قم
(3)

ك، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم، قمـ أسمقف ، قمـ أظمقف قمقس

يُؼقَن صَمالصََمةٌ  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل  دِّ ـُ آِل اًمصِّ اُر ُمْمِم ـُ ُمقؾَمك اًمـَّجَّ : طَمبِقُب سم

ـُ آِل ومِْرقَمْقنَ  َياؾِملَم، َوطِمْزىمِقُؾ ُمْمِم
(4)

ـُ َأيِب ـمَاًمٍِب اًمثَّاًمُِث، َوُهَق َأوْمَضُؾُفْؿ  ((، َوقَمكِمم سْم
(5)

. 

                                                 

 (.5/70ذم اًمػتح )

وهق شمصحقػ، واحلديث أظمرضمف اًمؼطقعل وقمبد ا هل سمـ أمحد وأسمق  ((إؾمحاق  ))( ذم إصؾ: 1)

ـ شمقؿقة، وقمـدهؿ  ـ  ))كعقؿ وذيمره ؿمقخ اإلؾمالم اسم ـ سمـ حمؿد سمـ ((احلََس ـ سمـ قمبد اًمرمح ، وهق احلس

(، 3/24ًمف شمرمجة ذم اجلرح واًمتعديؾ )يروي قمـ اسمـ مُجقع، قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم إكصاري، 

 وهق صدوق.

 ( قمؿرو سمـ مُجقع أسمق قمثامن ىمايض طمؾقان.2)

اسماً ظمبقثاً  ))، وىمال: ((ًمقس سمثؼة وٓ ملمقن  ))ىمال حيقك سمـ معلم:   .((يمان يمذَّ

 .((مؽموك  ))ل اًمـسائل واًمدارىمطـل: وىما

ـ قمدي:  ـ روى ًمقست سمؿحػقفمة، وقمامتفا مـايمػم، ويمان ُيتَّفؿ سمقضعفا ))وىمال اسم  .(( ورواياشمف قمؿَّ

َـّ يروي اعمقضققمات قمـ إصمبات، واعمـايمػم قمـ اعمشاهػم، ٓ حيؾ  ))وىمال اسمـ طمبان: يمان ِِم

يمر ًمف إَّٓ قمغم ؾمبقؾ آقم  .((تبار يمتاسمة طمديثف وٓ اًمذِّ

(، اًمضعػات 219(، اًمضعػات واعمؽمويملم )ص462، 3/400اكظر: اًمتاريخ ـ اًمدوري )

(، 12/191(، شماريخ سمغداد )2/78(، اعمجروطملم )5/113(، اًمؽامؾ )303)ص واعمؽمويمقن 

 (.4/358(، اًمؾسان )4/171اعمقزان )

ا3)  .( حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم إكصاري، صدوق ّدت احلػظ ضمدًّ

 وىمقؾ ذم اؾمؿف: ظمرسمقؾ، سماخلات، وىمقؾ همػم ذًمؽ.( 4)

 .موضوع( 5)

 (.2/627وهق قمـد اًمؼطقعل ذم زياداشمف قمغم ومضائؾ اًمصحاسمة ٕمحد )

 ( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ يقكس سمف.2/770وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اعممشمؾػ واعمختؾػ )

صمـا قمبد اًمرمحـ سمـ صمـا قمؿرو سمـ  إَّٓ أكَّف وىمع ومقف: حمؿد سمـ يقكس اًمؽديؿل، طمدَّ  أيب ًمقغم، طمدَّ

ـ أيب ًمقغم ذم هذا اعمقضع شمصحقػ، وإكَّام هق احلسـ سمـ قمبد اًمرمحـ ـ سم  مجقع ...(، وذيمر قمبد اًمرمح

 إكصاري، يمام ورد مـ ـمرق. سمـ أيب ًمقغم

(، واًمشجري ذم 1/86(، وأسمق كعقؿ ذم معرومة اًمصحاسمة )2/656وأظمرضمف اًمؼطقعل أيضاً )

ـ قم1/139إمازم ) ( مـ ـمريؼ آظمر قمـ احلسـ سمـ 313، 42/43سايمر ذم شماريخ دمشؼ )(، واسم

 قمبد اًمرمحـ إكصاري سمف.

اع.  وؾمـد اعمصـػ ومقف اًمؽديؿل وهقمؽموك وإن شمقسمع، وأومة ومقف قمؿرو سمـ مجقع، وهق وضَّ
= 
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[49 ]  سمـ مقؾمك، كا َهْقذةسمِنم 
(1)

، كا قَمقٌف 
(2)

، قمـ أيب َرضمات
(3)

، قمـ قِمؿران سمـ 

َؾْعُت ذِم اًمـَّاِر وَمَرَأْيُت َأيْمثََر َأْهؾَِفا اًمـَِّساَت،  ))ىمال:  طُمصلم ىمال: سمؾغـِل أنَّ اًمـَّبِلَّ  اـمَّ

((َواـمََّؾْعُت ذِم اجلَـَِّة وَمَرَأْيُت َأيْمثََر َأْهؾَِفا اًمُػَؼَراَت 
(4)

. 

[50 ]   ،عبل ـ قمامر اًمشَّ ـ أيب زائدة، قم ـ ُديملم، كا زيمريا سم ـ مقؾمك، كا اًمػضؾ سم سمِنم سم

ِرَم   ا هلوَمتَْؾُت هِلَْدِي َرؾُمقِل  ))قمـ مرسوق، قمـ قمائشة ىماًمت:  اًمَؼالَئَِد ىَمبَْؾ َأْن حُيْ

))
(5)

. 

[51 ]  بَلم سمـ إؿمعث ػقؾ، كا اًمصم ـ يقكس، كا حمؿد سمـ اًمطم حمؿد سم
(6)

، قمـ قمطقَّة، 

                                                 

واحلديث طمؽؿ قمؾقف ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة سماًمقضع، وذيمر دٓئؾ شمدل قمغم وضعف، يمام ذم 

 (.228ـ  7/223مـفاج اًمسـة )

ه اًمذهبل ذم   (.1/530(، وإًمباين ذم اًمضعقػة )474)ص اعمـفاج  مـتؼكوأىمرَّ

 ( هق اسمـ ظمؾقػة.1)

 ( هق اسمـ أيب مجقؾة.2)

 ( واؾمؿف قمؿران سمـ شمقؿ اًمعطاردي.3)

 .صحوح( 4)

 (.157)ص وهق قمـد اًمؼطقعل ذم ضمزت إًمػ ديـار 

 ( قمـ اًمؼطقعل سمف.2/308وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

( مـ ـمريؼ قمقف 6546( ) 7/255( )5198( )6/481وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

 سمـ أيب مجؾقة سمف.ا

( مـ ـمريؼ ؾمؾؿ سمـ َزرير، قمـ 6449( )7/229(، )3241( )4/424وأظمرضمف أيضاً ذم )

 أيب رضمات اًمعطاردي سمف.

 .صحوح( 5)

 (.159)ص وهق قمـد اًمؼطقعل ذم ضمزت إًمػ ديـار 

صمـا أسمق كُعقؿ وهق اًمػضؾ سمـ ُديملم سمف.1704( )2/526ف )وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقح  ( طمدَّ

بَّل 6) سمـ إؿمعث سمـ ا ، وهقآظمرهاًمتحتاكقة ذم وومتح اعمقطمدة، وشمشديد  اًمصاد اعمفؿؾة،سمضؿِّ  :( اًمصم

ؾقزم اًمؽقذم.  ؾماُّل اًمسَّ

ـ طمبان ذم اًمثؼات ) (، وىمال اسمـ قمدي سمعد أن ذيمر ًمف مجؾة مـ إطماديث قمـ 6/477ذيمره اسم

ـ احلديث، وُّل أقمرف ًمؾؿتؼدِّملم يمالماً ومقف وملذيمره،  ))طقة: قم وًمُصبّل سمـ إؿمعث همػم ما ذيمرت م

 .((إَّٓ أينِّ ذيمرُت ما أكؽرت ذم سمعض رواياشمف ما ٓ ُيتاسَمع قمؾقف 
= 

 /أ9
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ـ أ ـْ  )): يب ؾمعقد اخلدري ىمال: ىمال رؾمقل ا هل قم اُهْؿ َم َرضَماِت اًمُعغُم ًَمػَمَ إِنَّ َأْهَؾ اًمدَّ

، َوإنَّ أسَما سَمْؽٍر 
ِ
اَمت ـْ آوَماِق اًمسَّ ريَّ اًمَغاسمَِر ذِم ُأوُمٍؼ ِم تَُفْؿ يَماَم َيَرى َأطَمُديُمْؿ اًمَؽْقيَمَب اًمدم حَتْ

ا َأْكَعاَم؟ ىَماَل: َأظْمَصبَاَوقُمَؿَر عمَِـَْفا َوَأْكَعاَم، / ىُمْؾُت: َومَ 
(1)

 ))
(2)

. 

                                                 

 .((اًمُصبَّل سمـ إؿمعث اًمسؾقزم قمـ قمطقة، ًمف مـايمػم وومقف ضعػ حُيتؿؾ  ))وىمال اًمذهبل: 

(، 5/408(، شمقضقح اعمشتبف )5/165(، اإليمامل )3/1442ؾػ )اكظر: اعممشمؾػ واعمخت

 (.3/182(، اًمؾسان )3/22(، اعمقزان )4/91اًمؽامؾ )

ـ َرطمُب اجلَـَاب، يمثػم اخلػم. اًمؼامقس اعمحقط )( 1) ـ سماًمؽرس  صب 
ِ
 (.1/64ُيؼال: رضمٌؾ ظَمِصقب سملمِّ اخل

ا( 2)  .واحلديث له شواهد، سنده ضيوف جدًّ

(، وذم زياداشمف قمغم ومضائؾ اًمصحاسمة 441)ص ضمزت إًمػ ديـار وهق قمـد اًمؼطقعل ذم 

 (.30/197(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )1/374)

بَّل ًمف مـايمػم، وقمطقة هق  وذم إؾمـاده ؿمقخف حمؿد سمـ يقكس اًمُؽديؿل، وهق مؽموك، واًمصم

 .((ساً صدوق خيطئ يمثػماً، ويمان ؿمقعقًّا مدًمِّ  ))اًمعقذم، ىمال قمـف احلاومظ: 

(، 3987( )4/287وىمد ُروي احلديث مـ ـمرق أظمرى قمـ قمطقة، أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمــف )

(، وأمحد ذم مسـده 96( )1/37(، واسمـ ماضمف ذم ؾمــف )3658( )5/567واًمؽممذي ذم ضمامعف )

(، 171، 170، 169، 1/168(، وذم اًمػضائؾ )422، 382، 223، 18/47(، )17/310)

(، وأسمق يعغم ذم مسـده 6/348(، واسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )2/333واحلؿقدي ذم مسـده )

(، وقمبد ا هل سمـ أمحد ذم زياداشمف قمغم 602)ص (، واسمـ أيب قماصؿ ذم اًمسـة 101، 2/44،61)

(، وذم اًمصغػم 9/184(، )3/370( واًمطؼماين ذم إوؾمط )196، 1/171اًمػضائؾ )

(، واًمؼطقعل ذم زياداشمف قمغم 283، 1/281(، وأسمق سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )343، 1/221)

(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة 426، 425، 417، 415، 393، 380، 379، 1/149اًمػضائؾ )

ـ اعمؼرئ ذم اعمعجؿ 7/250) (، وأسمق حمؿد اخلالل ذم ذيمر مـ ُّل يؽـ قمـده 224، 223)ص (، واسم

(، واًمبغقي ذم 12/124(، )3/195(، واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )4إَّٓ طمديث واطمد رىمؿ: )

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )7/193ذح اًمسـة ) ( 189ـ  44/174(، )197ـ  30/183(، واسم

 مـ ـمرق يمثػمة قمـ قمطقَّة اًمعقذم سمف.

 .((هذا طمديث طمسـ، روي مـ همػم وضمف قمـ قمطقة قمـ أيب ؾمعقد  ))وىمال اًمؽممذي: 

ـ قمسايمر ذم شماريخ (، واسم2/94(، وأسمق يعغم ذم مسـده )17/301وأظمرضمف أمحد ذم مسـده )

ـ أيب ؾمعقد 044/174(، 199ـ  30/198دمشؼ ) اك، قم ـ أيب اًمقدَّ ـ ؾمعقد قم ـ ـمريؼ جماًمد سم ( م

 اخلدري سمف، وومقف جماًمد سمـ ؾمعقد وهق ضعقػ.

اك واؾمؿف ضمؼم سمـ كقف، ىمال قمـف اًمذهبل:  ا أسمق اًمقدَّ  .((صمؼة  ))وأمَّ
= 
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[52 ]   َـ أ ـ يقكس، كا ؾمعقد سم ـ أيب قمَ وْ حمؿد سم روسمة، س أسمق زيد إكصاري، كا ؾمعقد سم

يَمبَُف  َصغمَّ ا هلُ قَمَؾقْفِ امَّ ُأ ِي اًمـَّبِلم ـًمَ  ))قمـ ىمتادة، قمـ أكس سمـ ماًمؽ ىمال:  اِق ًمػَِمْ سمِاًمؼُمَ

يُؾ: َما حَيْ اؾْمتَْصَعَب قَمَؾقِْف، وَمَؼاَل ًَمُف ضمِ  قَمزَّ  ا هلوَماَم َريمِبََؽ آدَِملٌّ َأيْمَرُم قَمغَم  ؟ِؿُؾَؽ قَمغَم َهَذاؼْمِ

((ِمـُْف، ىَماَل: وَماْروَمضَّ قَمَرىمًا َوَأىَمرَّ َوضَمؾَّ 
(1)

. 

                                                 

(، 2/53ذيب اًمتفذيب )(، هت4/495(، هتذيب اًمؽامل )2/533اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.1/124اًمؽاؿمػ )

(، 2/254وًمؾحديث ؿمقاهد، مـفا طمديث ضماسمر سمـ ؾَمؿرة قمـد اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 (، وومقف ضعػ.44/173(، )30/201واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

( مـ 4/2177(، ومسؾؿ ذم صحقحف )3256( )4/427وأظمرج اًمبخاري ذم صحقحف )

ـ أيب ؾمعقد اخلدري سمـحقه، وُّل يذيمر ومقف أسما سمؽر وقمؿر، وذم آظمر أكَّف ىمقؾ ـمريؼ قمطات سمـ يسار، قم

ىمقا  ))ًمف:  ٓ يبؾغفا همػُمهؿ؟ ىمال: سمغم، واًمذي كػز سمقده رضماٌل آمـقا سما هل وصدَّ شمؾؽ مـازل إكبقات 

 .((اعمرؾمؾلم 

ا( 1)  .وله صريق آخر عن قعادة، سنده ضيوف جدًّ

 (.441)ص ار وهق قمـد اًمؼطقعل ذم ضمزت إًمػ ديـ

 ( مـ ـمريؼ اًمعباس سمـ اًمػضؾ، قمـ ؾمعقد سمـ أيب قمروسمة سمف.7/25وأظمرضمف اًمضقات ذم اعمختارة )

ـ معؿر  ا حلال اًمُؽديؿل، واحلديث ُّل يروه قمـ ىمتادة إَّٓ قمبد اًمرزاق، قم وهذا اًمسـد ضعقػ ضمدًّ

 يمام ؾمقل ي.

(، وقمبد سمـ 20/107(، وأمحد ذم مسـده )3131( )5/281وأظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

(، وأسمق يعغم ذم مسـده 8/14(، واسمـ ضمرير ذم اًمتػسػم )3/92محقد ذم مسـده )اعمـتخب( )

(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة 1/234(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 302، 3/301)

( مـ ـمرق 24، 7/23(، واًمضقات ذم اعمختارة )2/362(، واًمبقفؼل ذم دٓئؾ اًمـبقة )9/228)

 ق، قمـ معؿر، قمـ ىمتادة، قمـ أكس سمـ ماًمؽ سمف.قمـ قمبد اًمرزا

 .((هذا طمديث طمسـ همريب، وٓ كعرومف إَّٓ مـ طمديث قمبد اًمرزاق  ))وىمال اًمؽممذي: 

ىمؾت: واًمسـد رواشمف يمؾمفؿ صمؼات، إَّٓ أنَّ ىمتادة مدًمس وىمد ذيمره اسمـ طمجر ذم اعمرشمبة اًمثاًمثة، 

 وماًمسـد ومقف ضعػ.

( مـ ـمريؼ 116)ص واسمـ مجقع ذم معجؿ ؿمققظمف  (،7/260وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

ـ حمؿد سمـ أيب أؾمامة، قمـ ؾمػقان، قمـ ِمسعر، قمـ ىمتادة سمـحقه. وىمال  ـ هالل، قم ـ اًمعالت سم أمحد سم

د سمف أمحد سمـ اًمعالت سمـ هالل  ))أسمق كعقؿ:   .((همريب مـ طمديث مسعر، شمػرَّ
= 
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ـ يقكس: ؾملًمـِل قمكم سمـ اعمديـل قمـ هذا احلديث، ىمال:  ذِم  َُّلْ َكْسَؿعْ  ))ىمال حمؿد سم

َهَذا احلَِديِث 
(1)

ـْ َهَذا احلَِديِث  وَماْروَمضَّ   ((قَمَرىمًا إَِّٓ ِم
(2)

. 

[53 ]   ـ قمبد ا هل سمـ مسؾؿ، كا إسمراهقؿ سمـ سَمشار اًمرمادي، قمـ ؾمػقان سمـ إسمراهقؿ سم

ـَ أيب  ـ قمكم سمـ َزيد سمـ ضُمدقمان، قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقب ىمال: ؾمؿعُت ؾمعد سم قُمققـة، قم

:  وىمَّاص يؼقل: ىمال اًمـَّبِلم  ـْ ُمقؾَمك َأْكَت ِمـِّل سمَِؿـِْزًمَ  ))ًمعكمٍّ . ىمال ؾمػقان: ((ةِ َهاُروَن ِم

ُف َٓ َكبِلَّ سَمْعِدي  ))ُأراه ىمال:  ((هَمػْمَ َأكَّ
(3)

. 

                                                 

ـ أؾمامة  ))ووىمع ذم اعمعجؿ:  مة، وهق حمؿد سمـ زيد سمـ أيب ، واًمصقاب حمؿد سمـ أيب أؾما((زيد سم

، وذيمر رواية أمحد سمـ اًمعالت ((رسمام ظماًمػ  ))(، وىمال: 9/72أؾمامة، ذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ ) ـ هالل اًمرىمل هذا، ذيمره اسم (، وُّل يذيمر 5/120قمـف، وأمحد سمـ اًمعالت سم

 ومقف ؿمقئاً.

 ات.( ىمقًمف: )ذم هذا احلديث( ُّل يرد ذم اًمؼطقعق1)

أي ضمرى قمرىُمف وؾمال، صمؿ ؾمؽـ واكؼاد وشمرك آؾمتصعاب.  ((ومارومضَّ قمرىماً وأىمرَّ  ))( وىمقًمف: 2)

 (.2/243اًمـفاية )

 حسن لغره.( 3)

(، واحلؿقدي ذم مسـده 2/568(، وذم ومضائؾ اًمصحاسمة )3/124وأظمرضمف أمحد ذم مسـده )

 ( قمـ اسمـ قُمققـة سمف.1/38)

(، وقمبد اًمرزاق ذم 2/567وذم ومضائؾ اًمصحاسمة )(، 97، 3/84وأظمرضمف أمحد ذم مسـده )

(، وأسمق 1/173(، واًمطقاًمز ذم اعمسـد )3/17(، واسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼات )11/226اعمصـػ )

(، واسمـ أيب قماصؿ ذم اًمسـة 176)ص (، واًمدورىمل ذم مسـد ؾمعد 5/120قمقاكة يمام ذم اإلحتاف )

(، واسمـ قمدي ذم 337، 1/333ه )(، وأسمق يعغم ذم مسـد3/283(، واًمبزار ذم مسـده )587)ص 

، 2038، 4/2037(، وأضمري ذم اًمنميعة )1/195(، واًمشار ذم مسـده )5/199اًمؽامؾ )

ـ أـمراومف(،  1/332(، واًمدارىمطـل ذم إومراد )240)ص (، واسمـ مجقع ذم معجؿف 2039

ذم  (، واخلطقب7/195(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )2/610واًمؼطقعل ذم زياداشمف قمغم اًمػضائؾ )

 ( مـ ـمرق قمـ قمكم سمـ زيد سمف.2/246اعمقضح )

 وؾمـده ضعقػ، قمكم سمـ زيد سمـ ضُمدقمان ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب، إَّٓ أكَّف شمقسمع.

(، واًمبزار ذم 5/44(، واًمـسائل ذم اًمؽؼمى )3731( )5/599أظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

 (، مـ ـمريؼ حيقك سمـ ؾمعقد إكصاري.3/279مسـده )

(، واًمبزار ذم مسـده 11/226(، وقمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )5/44ى )واًمـسائل ذم اًمؽؼم
= 
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[54 ]   ر إسمراهقؿ سمـ قمبد ا هل، كا أسمق قماصؿ اًمـَّبقؾ، قمـ ؾمػقان اًمثقري، قمـ قمامَّ

ْهـِل اًمدم
(1)

، قمـ ُمسؾؿ اًمبَطلِم
(2)

قمزَّ ، قمـ ؾمعقد سمـ ضُمبػم، قمـ اسمـ قمباس ذِم ىمقًمف 

:   وضمؾَّ           
(3)

ُر ىَمْدَر  ))، ىمال:  ، َوَٓ ُيَؼدَّ َمْقِضُع اًمَؼَدَملْمِ

((قَمْرؿِمِف 
(4)

. 

                                                 

( مـ 587)ص (، واسمـ أيب قماصؿ ذم اًمسـة 174)ص (، واًمدورىمل ذم مسـد ؾمعد 3/284)

 ـمريؼ ىمتادة، يمالمها قمـ ؾمعقد سمف.

 .((طمديث طمسـ صحقح  ))وىمال اًمؽممذي: 

. اًمعؾؾ ((مـ ؾمعد  هق طمديث صحقح، ؾمؿعف ؾمعقد سمـ اعمسقب ))وصححف اًمدارىمطـل ومؼال: 

(4/374.) 

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ اعمـؽدر، قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقب، 4/1870وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 قمـ قمامر سمـ ؾمعد سمـ أيب وىماص، قمـ أسمقف ... ومذيمره.

صمـِل قمامر، ومؼال: أكا  ))ىمال ؾمعقد:  صمتف سمام طمدَّ وملطمببُت أن أؿُماومِف هبا ؾمعداً، ومؾؼقُت ؾمعداً، ومحدَّ

تَا  ؾمؿعتُف، ومؼؾت:  .((آكَت ؾمؿعتَف؟ ومقضع إصبعقف قمغم أذكقف، ومؼال: كعؿ، وإَّٓ وماؾمتؽَّ

ث سمف  ))ىمال اًمدارىمطـل:  ـ ؾمعد، صمؿ ؾملل ؾمعداً ومحدَّ ـ قمامر سم . ((واًمصحقح أنَّ ؾمعقداً ؾمؿعف م

 (.376ـ  4/373اكظر: اًمعؾؾ )

ْهـِل ـ مضؿقم اًمدال اعمفؿؾة، جمزوم اهلات، وىمقؾ:مػ1) تقح اهلات ـ إكساب ( قمامر سمـ معاوية اًمدم

(2/517.) 

 ( مسؾؿ سمـ قمؿران اًمبطلم اًمؽقذم.2)

 .255( اًمبؼرة، آية: 3)

 .حسن( 4)

 ( مـ ـمريؼ أيب سمؽر اًمؼطقعل سمف.9/251أظمرضمف اخلطقب ذم شماريخ سمغداد )

( مـ ـمريؼ طمامد سمـ حمؿد، قمـ أيب 35أظمرضمف اهلروي ذم إرسمعقن ذم دٓئؾ اًمتقطمقد )ص و

 ـ قمبد ا هل.مسؾؿ اًمؽجل إسمراهقؿ سم

ـ 10/311اًمضقات ذم اعمختارة )وأظمرضمف  ل إسمراهقؿ سم ـ أيب مسؾؿ اًمؽجِّ ـ ـمريؼ اًمطؼماين، قم ( م

 قمبد ا هل سمف.

(، ومـ 12/39وهذه رواية اًمطؼماين ذم يمتاب اًمسـة يمام ىمال اًمضقات، ورواه ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

ُّل يذيمر ذم إؾمـاده مسؾؿ اًمبطلم،  ( قمـ أيب مسؾؿ سمف، إَّٓ أكَّف10/310ـمريؼف اًمضقات ذم اعمختارة )

 وروايتف ذم يمتاب اًمسـة أصح.

ل قمغم إؾمـاده مجاقمة:  وشماسمع أسما مسؾؿ اًمؽجِّ
= 
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 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ معاذ.2/282أظمرضمف احلايمؿ ذم اعمستدرك )

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ سمشار.1/248واسمـ ظمزيؿة ذم اًمتقطمقد )

 ؼ احلسـ سمـ قمكم اهلذزم.( مـ ـمري79)ص وحمؿد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمقبة ذم اًمعرش 

( مـ ـمريؼ أمحد سمـ 9/252(، واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )49)ص واًمدارىمطـل ذم اًمصػات 

ـ قمباس. ـ اًمثقري سمف مقىمقوماً قمغم اسم ـ خمؾد، قم ـ أيب قماصؿ اًمضحاك سم  مـصقر اًمرمادي، أرسمعتفؿ قم

 ، وواومؼف اًمذهبل.((صحقح قمغم ذط اًمشقخلم وُّل خيرضماه  ))وىمال احلايمؿ: 

ـ أيب قماصؿ اًمـبقؾ، قمـ اًمثقري، قمـ ف هًالء الرواةوخال ـ خمؾد اًمػالس، ومرواه قم : ؿمجاع سم

  ا هل قمزو ضمؾ: قمـ ىمقل قمامر، قمـ مسؾؿ، قمـ ؾمعقد، قمـ اسمـ قمباس ىمال: ؾمئؾ اًمـَّبِلم    

              ...))سػم اسمـ يمثػم ، ومذيمره مرومققماً، رواه يمذًمؽ ذم شمػسػمه يمام ذم شمػ

ـ ـمريؼف اًمعؼقكم ذم اًمضعػات يمام ذم هتذيب اًمتفذيب )1/271) ـ مـده 4/275(، وأظمرضمف م (، واسم

ـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ 9/251(، واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )45، 44)ص ذم اًمرد قمغم اجلفؿقة  (، واسم

 (.10/312(، واًمضقات ذم اعمختارة )1/6اعمتـاهقة )

صدوق وهؿ ذم طمديث واطمد رومعف  ))، وىمال قمـف احلاومظ: وؿمجاع سمـ خمؾد وصمؼف همػم واطمد

 (.4/274(، هتذيب اًمتفذيب )12/379، واكظر: هتذيب اًمؽامل )((وهق مقىمقف 

ىمؾت: يعـل هذا احلديث اًمذي معـا، وخماًمػتف هلمٓت اًمرواة قمـ أيب قماصؿ وومقفؿ أسمق مسؾؿ 

َّا يقهـ طمديثف.  وهمـدر ِِم

ـ أيب قماصؿ ومؾؿ يرومعاه، رواه أسمق مسؾؿ اًمؽج ))ىمال اخلطقب:  ـ مـصقر اًمرمادي قم ل، وأمحد سم

ويمذًمؽ رواه قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي وويمقع مجقعاً قمـ ؾمػقان مقىمقوماً قمغم اسمـ قمباس مـ ىمقًمف همػم 

 .((مرومقع 

 .((هذا احلديث وهؿ ؿمجاع سمـ خمؾد ذم رومعف ...  ))وىمال اسمـ اجلقزي: 

 .((واعمقىمقف أومم  ))وىمال اًمضقات: 

 (.2/455. اعمقزان )((أظمطل ؿمجاع ذم رومعف  ))وىمال اًمذهبل: 

د ذًمؽ يمام أؿمار إًمقف اخلطقب واسمـ اجلقزي وهمػممها أنَّ أسما قماصؿ اًمـبقؾ شمقسمع قمغم  ىمؾت: ويميِّ

 رواية هذا احلديث قمـ اًمثقري مقىمقوماً قمغم اسمـ قمباس:

ـ ظمزيؿة ذم اًمتقطمقد )1/301أظمرضمف قمبد ا هل سمـ أمحد ذم اًمسـة ) رمل (، واًمدا1/249(، واسم

( واخلطقب ذم شماريخ 50)ص (، واًمدارىمطـل ذم اًمصػات 1/412) كؼض اًمدارمل قمغم اعمريزذم 

 (.1/272( مـ ـمريؼ ويمقع، وهق ذم شمػسػمه يمام ىمال اسمـ يمثػم )9/252سمغداد )

 ( مـ ـمريؼ أمحد سمـ قمبد ا هل سمـ يقكس.1/246واسمـ ظمزيؿة ذم اًمتقطمقد )

ـ ـمريؼ 9/252واخلطقب ذم شماريخ سمغداد ) ـ اًمثقري سمف.( م ـ مفدي، صمالصمتفؿ قم ـ سم  قمبد اًمرمح

 .وخالفهم أبو أمحد الزبري، فرواه عن الثوري، عن عامر، عن مسلم مقطوعاً من قوله
= 
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 :من حديث أيب حممد اجلوهري

[55 ]  ـ صقغقن اًمؽميمل ـ اًمتؽلم سم سمؼرات ي قمؾقف ذِم ذي  ،اًمشقخ أسمق اًمػقارس َيْؾُدر سم

أبو حممد احلسن بن عيل بن حممد بن احلسن أكا  اًمؼعدة ؾمـة صمالث وشمسعلم وأرسمع مئة،

ـ محدان اًمؼطقعل، كا حمؿد سمـ يقكس سمـ مقؾمك اجلوهري ـ ضمعػر سم ، أكا أسمق سمؽر أمحد سم

ـ قُمبقد أسمق حمؿد اًمقاممل اًمؼرر، كا ؿماصقكة سم
(1)

ؾمـة قمنم ومئتلم سماحلََرَدة 
(2)

مـٍمومًا  

صمـل ُمْعِرض مـ قَمَدن، طمدَّ
(3)

ض سمـ ُمَعقِْؼقب ]قمـ أسمقف، قمـ / سمـ قمبد ا هل سمـ ُمْعرِ  
                                                 

 (.3/11أظمرضمف مـ ـمريؼف اسمـ ضمرير اًمطؼمي ذم شمػسػمه )

ع ورواية اجلامقمة أومم، صمؿ إنَّ أسما أمحد اًمزسمػمي ـ واؾمؿف حمؿد سمـ قمبد ا هل ـ ًمقس ذم ـمبؼة ويمق

 (.2/722واسمـ مفدي ذم اًمثقري، سمؾ هق دوُنؿ ذم اًمضبط. اكظر: ذح اًمعؾؾ ٓسمـ رضمب )

ـ أسما طماشمؿ أظمرضمف ذم شمػسػمه ) ـ ـمريؼ أيب أمحد اًمزسمػمي، قمـ ؾمػقان، قمـ 2/491صمؿ إنَّ اسم ( م

ـ مسؾؿ اًمبطلم، قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم، قمـ اسمـ قمباس، ومقاومؼ ذم هذه اًمرواية  ىمامر )يمذا( اًمدهـل، قم

 جلامقمة قمـ اًمثقري.رواية ا

(، وأسمق اًمشقخ ذم اًمعظؿة 304، 1/303وإصمر أظمرضمف أيضاً قمبد ا هل سمـ أمحد ذم اًمسـة )

 ( مـ ـمريؼ يقكس سمـ إؾمحاق.2/552)

ـ يمثػم، صمالصمتفؿ قمـ قمامر 584، 2/582وأسمق اًمشقخ ذم اًمعظؿة ) ـ ـمريؼ ىمقس، وؾمؾقامن سم ( م

 اًمدهـل سمف، متاسمِعلم ذم ذًمؽ رواية اًمثقري قمـف.

الفهم: اديذ بن هالل، فرواه عن عامر، عن سيود بن جبر، عن ابن عباس، ومل يذكر دم وخ

 إسناده مسلاًم البطن.

 (.100)ص أظمرضمف مـ ـمريؼف اسمـ أيب زمـلم ذم أصقل اًمسـة 

 (.5/277وهذه اًمرواية مـؽرة، واعمعغمَّ وضاٌع يمذاب. اكظر: اعمقزان )

ْهـِل واحلاصؾ أنَّ اًمصقاب ذم هذه اًمرواية يمام  أؾمـدها اعمصـػ، وؾمـدها طمسـ، ومعامر اًمدم

 صدوق يتشقع، يمام ذم اًمتؼريب.

ؿماصقكة اؾمؿ جلد أيب اًمػضؾ اًمعباس سمـ حمبقب سمـ قمثامن سمـ قمبقد  ))ىمال اًمسؿعاين: ( 1)

اًمشاصقين، وؿماصقكة ًمؼب قمثامن ومقام أفمـ، وهق ؿماصقكة سمـ قمبقد سمـ معرض سمـ قمبد ا هل سمـ 

اًمسؿعاين ىمصتف هذه، صمؿ ىمال(: ووىمع هذا احلديث ًمـا سملؾماكقد أيمثرها  معقؼقب اًمقاممل، )صمؿ ذيمر

 (.3/376. إكساب )((واهقة 

 (.2/240( سماًمػتح، سمؾد سماًمقؿـ. اكظر: معجؿ اًمبؾدان )2)

 ( ُمْعِرض: سمضؿ اعمقؿ وؾمؽقن اًمعلم ويمرس اًمرات اعمخػػة.3)

 (.8/212شتبف )(، شمقضقح اعم7/211(، اإليمامل )4/2145اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ )
= 

 /ب9
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ه[ ضمدِّ
(1)

َة وَمَرأَْيُت ومِقَفا َرؾُمقَل  ))ىمال:   َة اًمَقدَاِع، وَمَدظَمؾُْت َدارًا سمَِؿؽَّ   ا هلطَمَجْجُت طَمجَّ

ـْ أَْهِؾ اًمقاََمَمةِ سمَِصبِلٍّ َيْقَم ُوًمِ  َد ىَمْد يَمَلنَّ َوضْمَفف َذاشُمفُ ىَمَؿٌر، وَمَسِؿْعُت ِمـْفُ قَمَجبًا، ضَماَتُه َرضُمٌؾ ِم

ُف ذِم ظِمْرىَمٍة، وَمَؼاَل َرؾُمقُل  ـْ َأَكا؟ ىَماَل: َأْكَت َرؾُمقُل  ،: َيا هُمالَم ا هلًَمػَّ ، ىَماَل:  ا هلَم

، ىَماَل  ْؿ سَمْعَدَها طَمتَّك ؿَمبَّ َأيِب: وَمُؽـَّا  : ىَمالَصَدىْمَت، سَماَرَك ا هلُ ومِقَؽ. صُمؿَّ إِنَّ اًمُغالََم َُّلْ َيتََؽؾَّ

قِف ُمبَاَركَ  ((اًمقَاَمَمِة  ُكَسؿِّ
(2)

. 

                                                 

ض سمتشديد اًمرات، وهق ظمطل.  ووىمع ذم سمعض مصادر اًمتخريج ُمعرِّ

( ما سملم اعمعؼقوملم ؾماىمٌط مـ إصؾ، واًمصقاب إصمباشمف يمام ذم مصادر اًمتخريج، صمؿ إنَّ اًمراوي 1)

هلذا احلديث هق معرض سمـ ُمعقؼقب، وىمد ُذيمر ذم اًمصحاسمة، وؾمققرده اعمصـػ ذم اجلزت احلادي 

 ـ ؿمقخ آظمر قمغم اًمصقاب.واًمثالصملم قم

ا( 2)  .ضيوف جدًّ

ـ َتريج اسمـ إظمرض( مـ ـمريؼ أيب حمؿد  72)ص أظمرضمف اسمـ اًمـؼقر ذم اًمػقائد احلسان 

 اجلقهري.

(، ومـ ـمريؼف اسمـ اًمـؼقر ذم اعمقضع 46/ب ـ جمؿقع 223)ل وأظمرضمف احلُرذم ذم أماًمقف 

 عل سمف.(، قمـ اًمؼطق328اًمساسمؼ، واسمـ دطمقة ذم أيات اًمبقـات )ص 

ـ ىماكع ذم معجؿ اًمصحاسمة ) (، 5/2650(، وأسمقكعقؿ ذم معرومة اًمصحاسمة )3/134وأظمرضمف اسم

ؾػل 3/442(، واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )6/59واًمبقفؼل ذم دٓئؾ اًمـبقة ) اجلزت ذم (، واًمسِّ

ـ هذه اعمشقخة ) ( مـ ـمرق 545ـ  2/542(، وذم اًمطققريات )/ب308ل: احلادي واًمثالصملم م

 ـ يقكس اًمُؽديؿل سمف.قمـ حمؿد سم

ؿ سمف اًمُؽديؿل، وهق مؽموك احلديث، ىمال حمؿد سمـ ىمريش:  دظمؾت قمغم  ))وهذا احلديث اهتم

صمؽؿ اًمُؽديؿلم اًمققم؟  مقؾمك سمـ هارون احلامل مـٍمذم مـ جمؾس اًمُؽديؿل، ومؼال زم: ما اًمذي طمدَّ

ـ قمبقد اًمقاممل سمحديث، وذيمرشمف ًمف، وهق طمديث م ـ ؿماصقية سم صمـا قم بارك اًمقاممة، ومؼال ومؼؾت:طمدَّ

ـ ُّل خُيؾؼ سمعد ...  ث قمؿَّ . وذيمر ىمصة ومقفا أكَّف كُؼؾ هذا اًمؽالم إمم ((مقؾمك سمـ هارون: أؿمفُد أكَّف طمدَّ

ـ أئؿة ضمبال، صمؿ عما سمؾغ اخلؼم إمم مقؾمك ُّل ي صمفؿ سملطماديث قم ذيمر اًمؽديؿل سمعد ذًمؽ اًمؽديؿل، ومحدَّ

 إَّٓ سمخػم.

ـُ دطمقة ذم أيات اًمبقـات )ص ، واهتؿف أ(3/443اكظر: شماريخ سمغداد )  (.329يضاً سمقضعف اسم

ؿف اًمدارىمطـل وهمػُمه سمقضع احلديث، يمام ذم  م همػم مرة مؽموك، سمؾ اهتَّ واًمُؽديؿل يمام شمؼدَّ

 (.112)ص ؾممآت اًمسفؿل 

( ىمصة قمـ قمثامن سمـ 2/546(، واًمسؾػل ذم اًمطققريات )3/443وذيمر اخلطقب ذم شمارخيف )

ؾمؿعت سمعض  ))ـ ؿماهلم ـ ذم يمقن ؿماصقكة هذا معروف ـ أكَّف ىمال: قمبد ا هل اًمعجكم مستؿكم اسم

ؿمققظمـا يؼقل: عمََّا أمغم اًمؽديؿل هذا احلديث اؾمتعظؿف اًمـاُس وىماًمقا: هذا يمذب، َمـ هق 
= 
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[56 ]   أسمق سمؽر أمحد سمـ ضمعػر اًمؼطقعل، كا حمؿد سمـ يقكس سمـ مقؾمك اًمؼرر، كا

ـ مُ  ارعيزيد سم ة اًمذَّ رَّ
(1)

ـ قمؿر، قمـ ؾَمْعد سمـ ؾمِعقد ـ َوْرىمات سم ، كا ؿمعبة، قم
(2)

، قمـ قمؿر 

ـْ َصاَم َرَمَضاَن  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل سمـ صماسمت، قمـ أيب أيقب إكصاري ا َم

ْهَر َوَأشمْ  ـْ َصاَم اًمدَّ اَل يَماَن يَمَؿ ـْ ؿَمقَّ ((بََعُف سمِِستٍّ ِم
(3)

. 
                                                 

ؿماصقكة؟ ومؾام يمان سمعد ووماشمف ضمات ىمقٌم مـ اًمرطماًمة ِِمَـّ ضماؤوا مـ قمدن، ومؼاًمقا: وصؾـا ىمرية ُيؼال 

ـ احلديث؟ ىمال: كعؿ، ومؽتبـا قمـف وىمؾـا ما اؾمؿؽ؟ هلا اجلردة، ومؾؼقـا هب ا ؿمقخاً ومسلًمـاه قمـدك رت م

 .((ىمال: حمؿد سمـ ؿماصقكة سمـ قُمبقد، وأمغم قمؾقـا هذا احلديث ومقام أمغم قمـ أسمقف 

قمـ أسمقف  ))وهذه اًمؼصة رواهتا جماهقؾ، ىمال احلاومظ اسمـ طمجر ذم شمرمجة حمؿد سمـ ؿماصقكة: 

د سمذًمؽ أسمق قمبد ا هل اًمعجكم مستؿكم اسمـ ؿماهلم، قمـ مبارك اًمقاممة، وقمــ]ـف[ ىمقم  ـ اًمرطماًمة، شمػرَّ م

 (.5/198. اًمؾسان )((سمعض ؿمققظمف، وُّل يسؿعف قمـفؿ، وحمؿد جمفقل 

 ىمؾت: وىمد ضمات احلديث سمنؾمـاد آظمر، أظمرضمف اسمـ مجقع اًمصقداوي ذم معجؿ ؿمققظمف 

ـ ـمريؼف اًمبقفؼل ذم اًمدٓئؾ )354)ص  ( قمـ 3/444سمغداد ) (، واخلطقب ذم شماريخ6/60( وم

ه ؿماصقكة سمف.  اًمعباس سمـ حمبقب سمـ قمثامن سمـ قمبقد، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ

ـ ؿماصقكة سمٍمي إصؾ، ىمال مسؾؿة سمـ ىماؾمؿ:  ـ حمبقب أسمق اًمػضؾ اعمعروف سماسم واًمعباس سم

 (.3/244. اًمؾسان )((ضعقػ احلديث، ٓ ُيؽتب طمديثف، ويمان زم صديؼاً  ))

 ( اًمباهكم اًمبٍمي.1)

(، 9/290. اجلرح واًمتعديؾ )((ؾملًمُت أيب قمـف، ومؼال: هق صمؼة صدوق  )) طماشمؿ: ىمال اسمـ أيب

 (.9/274وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )

 هق إكصاري أظمق حيقك سمـ ؾمعقد.( 2)

ا، وصحا احلديث من صرق أخرى.( 3)  سنده ضيوف جدًّ

 (، وومقف اًمؽديؿل، وهق مؽموك.420)ص اًمؼطقعل ذم ضمزت إًمػ ديـار هق قمـد و

(، واًمطحاوي ذم 38/537(، وأمحد ذم مسـده )2/163وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

ـ ـمريؼ حمؿد سمـ ضمعػر همـدر.4/134(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )6/121مشؽؾ أصمار )  ( م

ـ اعمؼرئ ذم ذيمر إىمران  ( مـ 2/93(، واخلطقب ذم اجلامع ٕظمالق اًمراوي )106)ص واسم

 يمالمها قمـ ؿمعبة سمف.ـمريؼ أيب داود اًمطقاًمز، 

ـ ـمريؼف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )1/486وأظمرضمف اًمطقاًمز ذم مسـده )  (.4/137(، وم

 ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر، يمالمها قمـ ورىمات سمف.3/352واسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

ـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر، وقمبد ا هل سمـ كؿػم، واسمـ 2/822وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف ) ( م

 يمؾمفؿ قمـ ؾَمعد سمـ ؾمعقد إكصاري أظمق حيقك سمف.اعمبارك، 
= 
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[57 ]   ـ يمقسان اًمـَّحقي، كا أسمق حمؿد يقؾمػ ـ أمحد سم ـ حمؿد سم ـ قمكم سم سمـ اأسمق احلَس

ـ زيد، كا ؾمؾقامن سمـ طمرب، كا حمؿد سمـ ـمؾحة ـ محاد سم ـ إؾمامقمقؾ سم يعؼقب سم
(1)

، قمـ 

ـ اًمؼمات  ـ قَمْقؾَمَجة، قم ـ سم ـ قمبد اًمرمح ـ قمازب ـمؾحة، قم  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل سم

يَؽ ًَمُف، ًَمُف اعمُْؾُؽ َوًَمفُ احلَْؿُد َوُهَق قَمغَم يُمؾِّ َرْ  َٓ َذِ َٓ إًَِمَف إَِّٓ ا هلَ َوطْمَدهُ  ـْ ىَماَل   ىَمِديٌر، َم
ٍ
ت

((َرىَمبٍَة َأْو َكَسَؿٍة  يَماَن ًَمُف قِمْدُل 
(2)

. 

                                                 

ـ طمديث صقام ؾمتة  وًمؾحديث ـمرق أظمرى وؿمقاهد، ذيمرها اًمعالئل ذم يمتاسمف رومع اإلؿمؽال قم

 أيام مـ ؿمقال.

ف اًمقامل، ىمال قمـف احلاومظ: 1) ـ ـمؾحة سمـ مٍمِّ صدوق ًمف أوهام، وأكؽروا ؾمامقمف مـ  ))( حمؿد سم

 .((أسمقف ًمصغره

 (.2896ذم صحقح اًمبخاري رىمؿ: )ىمؾت: روايتف قمـ أسمقف 

 .صحوح لغره( 2)

صمـا يقؾم3/1577أظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمدقمات )  اًمؼايض ـ وهق اسمـ يعؼقب ـ سمف. ػ( طمدَّ

 ( قمـ قمػان.30/479وأظمرضمف أمحد ذم مسـده )

ـ ـمريؼ طمجاج سمـ 4/86(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػات )3/178واًمػسقي ذم اعمعرومة واًمتاريخ ) ( م

 مـفال.

 ( مـ ـمريؼ احلسـ سمـ قمطقة.1/501 اعمستدرك )واحلايمؿ ذم

 ( مـ ـمريؼ أمحد سمـ يقكس،يمؾمفؿ قمـ حمؿد سمـ ـمؾحة سمف.4/86واًمعؼقكم ذم اًمضعػات )

 .((قمنم مرات  ))ووىمع قمـد احلايمؿ واًمعؼقكم أنَّ اًمدقمات ُيؼال 

 احلسـ ))، وشمعؼبف اًمذهبل سمؼقًمف: ((صحقح قمغم ذط اًمشقخلم وُّل خيرضماه  ))ىمال احلايمؿ: 

 .((ضعػف إزدي 

ـ قمطقة هق اسمـ كجقح اًمؼرر، وهق صدوق يمام ذم اًمتؼريب، واًمذي شمؽؾَّؿ قمؾقف  ـ سم ىمؾت: احلس

 وأفمـف اؿمتبف قمؾقف ـ أي اًمذهبل ـ سماًمذي  ))إزدي هق احلسـ سمـ قمطقة اًمعقذم، ىمال اسمـ طمجر: 

 (.2/256، يؼصد اًمعقذم. اكظر: هتذيب اًمتفذيب )((ىمبؾف 

م.صمؿ إكَّف متاسَمع ذم ه  ذا احلديث شماسمعف مجاقمة يمام شمؼدَّ

ـ طمبان ذم صحقحف 30/632(، وأمحد ذم مسـده )6/36وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى ) (، واسم

(، وذم مسـد اًمشامقلم 7/177(، )3/92(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )3/130)اإلطمسان ـ 

ـمؾحة  ( مـ ـمرق قمـ2/108(، ومتام ذم اًمػقائد )1579ـ  3/1576(، وذم اًمدقمات )1/435)

 سمـ مٍمف سمف.ا
= 
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[58 ]  محد سمـ يقؾمػ سمـ أسمق احلسلم حمؿد سمـ اعمظػر سمـ مقؾمك احلاومظ، كا أ

اًمضحاك
(1)

، وقمبد ا هل سمـ اًمعباس اًمطقاًمز
(2)

 ، ىمآ: كا حمؿد سمـ مقؾمك احلََرِر، 

ىمال: ىمال كا يزيد سمـ ُزريع، كا ؿمعبة، قمـ أيب إؾمحاق، قمـ أيب سُمردة، قمـ أيب مقؾمك 

((َٓ كَِؽاَح إَِّٓ سمَِقزِمٍّ  )): رؾمقل ا هل 
(3)

. 

                                                 

ٓ، وسمعضفؿ م تٍماً قمغم اًمدقمات ومؼط، وذم يمثػم مـ اًمطرق أنَّ اًمدقمات ؼوسمعضفؿ أورده مطقَّ

 يؽقن قمنم مرات، وا هل أقمؾؿ.

مل اًمػؼقف، شمقذم ؾمـة )1)  هـ(.306( أسمق قمبد ا هل اعمخرِّ

 .((صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 (.7/102شماريخ اإلؾمالم )، (5/219شماريخ سمغداد )اكظر: 

 (.هـ308( أسمق حمؿد اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة )2)

كؼؾ قمـ إمامـا  ))، وىمال اسمـ أيب يعكم: ((صمؼة  ))، وىمال اخلطقب: ((ٓ سملس سمف  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 .((أؿمقات 

 (.7/134شماريخ اإلؾمالم )، (1/189(، ـمبؼات احلـاسمؾة )10/36اكظر: شماريخ سمغداد )

 .صريق شيبةواحلديث صحوح معصل من غر ، سنده ضيوف( 3)

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ 3/220(، واًمدارىمطـل ذم اًمســ )8/111وأظمرضمف اًمبزار ذم مسـده )

 مقؾمك احلرر سمف.

 .((ًملمِّ  ))وحمؿد سمـ مقؾمك احلََرر ـ سمؿفؿؾة مػتقطمة ـ ىمال قمـف احلاومظ: 

 (.2/270، شمقضقح اعمشتبف )(9/425، هتذيب اًمتفذيب )(26/530اكظر: هتذيب اًمؽامل )

 :ف عذ يزيد بن ُزَريع دم وصله وإرسالهوقد اخعل

 ومرواه حمؿد سمـ مقؾمك هذا متصالً، وواومؼف:

 (.8/111ـ حمؿد سمـ احلصلم اجلزري قمـد اًمبزار ذم مسـده )

 (.7/207. اًمعؾؾ )((ؿمقخ سمٍمي  ))وحمؿد سمـ احلصلم ىمال قمـف اًمدارىمطـل: 

 (.4/284. جمؿع اًمزوائد )((ُّل أقمرومف  ))وىمال اهلقثؿل: 

 ( شمعؾقؼاً.7/207ـ خمؾد اًمرسوضمل، ذيمره قمـف اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )ـ معؿر سم

 ومعؿر سمـ خمؾد صمؼة يمام ذم اًمتؼريب، ًمؽـ اًمدارىمطـل أورده معؾؼاً، وُّل يذيمر اًمطريؼ إًمقف.

 :وخالفهم من هو أوثق منهم

 (.8/111ـ قمؿرو سمـ قمكم اًمػالس، أظمرضمف مـ ـمريؼف اًمبزار ذم مسـده )

 ( شمعؾقؼاً.7/207لم اعمروزي ذيمره قمـفام اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )ـ حمؿد سمـ اعمـفال، واحلس

ـ رواه قمـ يزيد، قمـ ؿمعبة مرؾمالً، ومؼال:  ح رواية م ، ويمذا اًمبقفؼل ذم ((هق اعمحػقظ  ))ورضمَّ
= 
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 (.7/109اًمســ اًمؽؼمى )

 :واخعلف عذ شيبة فوه أيضاً 

ـ أ ـ أيب إؾمحاق، قم ـ ؿمعبة، قم ـ ذم إصح قمـف ـ قم ـ زريع   يب سمردة مرؾمالً، وشماسمعف:ومرواه يزيد سم

 (.3/9وهب سمـ ضمرير قمـد اًمطحاوي ذم ذح اعمعاين )

ـ داود اًمطقاًمز، ومرووه وخالفهام ثالثة ـ ؾمؾقامن، وؾمؾقامن سم ـ قمبد اًمسالم، وماًمؽ سم : اًمـعامن سم

 قمـ ؿمعبة واًمثقري، قمـ أيب إؾمحاق، قمـ أيب سمردة، قمـ أيب مقؾمك مقصقًٓ.

( مـ ـمريؼ 7/109واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى ) (،2/169أظمرضمف احلايمؿ ذم اعمستدرك )

 ؾمؾقامن سمـ داود اًمشاذيمقين، قمـ اًمـعامن سمف.

ىمد مجع اًمـعامن سمـ قمبد اًمسالم سملم اًمثقري وؿمعبة ذم إؾمـاد هذا احلديث،  ))وىمال احلايمؿ: 

 ، وواومؼف اًمذهبل.((ووصؾف قمـفام، واًمـعامن صمؼة ملمقن 

ملمقن، ًمؽـ اًمراوي قمـف اًمشاذيمقين طماومظ مؽموك ىمؾت: وىمقل احلايمؿ ومقف كظر، وماًمـعامن صمؼة 

ؿف سمعضفؿ سماًمؽذب. اكظر: اًمؾسان )  (.3/84احلديث، واهتَّ

ٓ يصح، وىمقل اسمـ طمجر ذم اًمـؽت ) إنَّ  ))( ذم شمعؾقؾف هلذا احلديث: 2/606وماًمسـد إمم اًمـعامن 

ـ أصحاب ؿمعبة وؾمػقان ...  كظر، وماًمسـد  ومقف ((طمديث اًمـعامن هذا ؿماذ خماًمػ ًمؾحػاظ إصمبات م

 ُّل يصح إمم اًمـعامن، واًمرواية مـؽرة ٓ ؿماذة، وىمد أؿمار اًمبقفؼل إمم شمعؾقؾفا سماًمشاذيمقين ومؼال: 

د سمف ؾمؾقامن سمـ داود اًمشاذيمقين قمـ اًمـعامن سمـ قمبد اًمسالم  ))  .((شمػرَّ

ـ اعمؼرئ ذم اعمعجؿ  ـ إؾمحاق اًمؼطان، 111)ص وأظمرضمف اسم ـ ؾمعقد سم ـ أيب قمبد ا هل حمؿد سم ( قم

 قمبد اعمؾؽ سمـ حمؿد، قمـ ؾمؾقامن سمـ داود اًمطقاًمز، قمـ ؿمعبة وؾمػقان سمف.قمـ 

ـ حمؿد اًمرىمار ىمال قمـف اًمدارىمطـل:  صدوق يمثػم اخلطل  ))وهذا اإلؾمـاد ومقف كظر، ومعبد اعمؾؽ سم

ث مـ طمػظف ومؽثرت إوهام مـف   (.10/425. شماريخ سمغداد )((ذم إؾماكقد واعمتقن، يمان حُيدِّ

ًمراوي قمـف ُّل ُيذيمر ومقؿـ روى قمـف ىمبؾ آظمتالط أو سمعده. اكظر: اًمؽقايمب صمؿ إكَّف اظمتؾط، وا

 (.18/403(، هتذيب اًمؽامل )10/325(، شماريخ سمغداد )304)ص اًمـػمات 

 ( مـ ـمريؼ ماًمؽ سمـ ؾمؾقامن، قمـ ؿمعبة سمف.185)ص وأظمرضمف اسمـ اعمؼرئ أيضاً ذم معجؿف 

 (.5/4وماًمؽ سمـ ؾمؾقامن اهلروي ضعقػ. اكظر: اًمؾسان )

واًمصقاب ذم هذا احلديث قمـ ؿمعبة اإلرؾمال، ويدل قمؾقف ما أظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف 

ـ همقالن، كا أسمق داود، أكبلكا ؿمعبة، ىمال: 3/409) صمـا حمؿقد سم ؾمؿعُت ؾمػقان اًمثقري يسلل  ))( طمدَّ

؟ ومؼال: كعؿ أسما إؾمحاق: أؾَمِؿعَت أسما سُمردة يؼقل: ىمال رؾمقل ا هل   .((: ٓ كؽاح إَّٓ سمقزمٍّ

د ضمات احلديث مـ ـمرق أظمرى مقصقًٓ، قمـ إرسائقؾ وذيؽ وىمقس سمـ اًمرسمقع ويقكس وىم

ح أهؾ اًمعؾؿ يماًمبخاري واًمؽممذي واًمدارىمطـل وهمػمهؿ اًمرواية اعمقصقًمة ا ـ أيب إؾمحاق، ورضمَّ سم

قمغم اعمرؾمؾة ًمعدة ىمرائـ، مـفا أنَّ رواية اجلامقمة أومم، ومـفا أنَّ ؿمعبة واًمثقري ؾمؿَعا احلديث ذم 
= 
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[59 ]  أسمق احلسلم حمؿد / سمـ اًمـَّرض
(1)

 كا أسمق يعغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثـك،  ،

اِمل ْكد اًمسَّ كا إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ قَمْرقَمَرة سمـ اًمؼِمِ
(2)

  كا ومضاًَمة سمـ طمصلم، 

بِل اًمضَّ
(3)

ـ أيب هريرة  ـ أيب ؾمؾؿة، قم ـ قَمؿرو، قم  : ىمال: ىمال رؾمقل ا هل ، كا حمؿد سم

                                                 

 واطمد، وؾمؿعف همػممها ذم جمؾس آظمر، وسمعضفؿ صَمبٌْت ذم أيب إؾمحاق.جمؾس 

ـ  8/107(، مسـد اًمبزار )211ـ  7/206(، اًمعؾؾ )409ـ  3/407اكظر: ضمامع اًمؽممذي )

 (.237ـ  6/235(، اإلروات )115

 .(700: )وؾمقل ي احلديث مـ ـمريؼ قمكم سمـ طمجر، قمـ أيب إؾمحاق مقصقًٓ سمرىمؿ

ـ حمؿد سمـ ؾمعقد سمـ( 1) ـ اًمـخاس اعمقصكم، شمقذم ؾمـة ) اسم ـ أيب يعغم معجؿ 379رزي هـ(، روى قم

 ؿمققظمف.

 .((ُّل يؽـ صمؼة  ))، وىمال: ((ًمقس سمحجة  ))، وىمال أيضاً: ((يمان واهقاً  ))ىمال اًمؼمىماين: 

 .((ومقف شمساهؾ  ))وىمال اًمعتقؼل: 

 (.5/406(، اًمؾسان )8/473شماريخ اإلؾمالم )(، 3/325اكظر: شمارخ سمغداد )

 قَمرة: سمؿفؿالت، يمام ذم اًمتؼريب.( قَمرْ 2)

ـُ أنَّ اًمتصحقػ  ووىمع ذم معجؿ أيب يعغم ويمامؾ اسمـ قمدي: )قمْزرة( سمدل )قمرقمرة(!! وأفم

قَمْزرة: سمػتح اًمعلم وؾمؽقن  ))ىمديٌؿ؛ وذًمؽ أنَّ اسمـ مايمقٓ ذيمر إسمراهقؿ هذا ذم مادة قَمزرة، وىمال: 

امل اًمبٍمي،  ياًمزا ث قمـ حيقك سمـ مقؿقن وومضاًمة سمـ وومتح اًمرات ... إسمراهقؿ سمـ قمزرة اًمسَّ طمدَّ

 (.6/202. اكظر: اإليمامل )((طمصلم، روى قمـف أسمق يعغم اعمقصكم 

وما وضمدت ًمف شمرمجة أـمقل مـ هذه  ))ًمذا ىمال حمؼؼ اعمعجؿ سمعد أن أورد يمالم اسمـ مايمقٓ: 

 .((ٕطمؽؿ قمؾقف 

ـ اًمسامل، يمام  ـ سمؿفؿالت  ـ قمرقمرة  ـ حمؿد سم ؾػل، ىمؾت: واًمصقاب أكَّف إسمراهقؿ سم ضمات قمـد اًمسِّ

ٓ كػسف عما ذيمر اًمؼمكد ىمال:  ـ مايمق سمؽرس اًمبات )أي اعمقطمدة( واًمرات  ))وهق صمؼة يمام ذم اًمتؼريب، واسم

وىمبؾ اًمدال كقن ومفق قمرقمرة سمـ اًمؼمكد سمـ اًمـعامن ... سمـ ؾمامة سمـ ًممي، واسمـف حمؿد سمـ قمرقمرة ... 

(، ويمذا ذيمرهؿ 1/252امل ). اكظر: اإليم((وإسمراهقؿ وقمؿرو ومقؾمك سمـق حمؿد سمـ قمرقمرة 

(، واسمـ كاس اًمديـ ذم شمقضقح اعمشتبف 179ـ  1/177اًمدارىمطـل ذم اعممشمؾػ واعمختؾػ )

(9/231.) 

وماحلاصؾ أنَّ إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ قمرقمرة اًمسامل معروف مـ رضمال اًمتؼريب وأصقًمف، ومـ 

ػ، وا هل أقمؾؿ.  ىمال ومقف قمزرة ومؼد صحَّ

لم اعمفؿؾة. ا امل: سماًمسِّ  (.4/557إليمامل )واًمسَّ

 .((مضطرب احلديث  ))( ىمال قمـف اًمبخاري: 3)
= 

 /أ01
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قِب وَمْؾقََؿسَّ ِمـُْف إَِذا ُأ ِي َأطَمُديُمْؿ سمِاحلَْؾَقات وَمْؾقُِصْب ِمـُْف، َوإِ  )) ((َذا ُأ ي سمِاًمطِّ
(1)

. 

[60 ]   َـ اجل ـ قُمروة سم ـ مقؾمك سم ـ قمؿران سم ـ حمؿد سم ـ أمحد سم احرَّ أسمق احلس
(2)

كا قمكم  ،

ـ قمبد ا هل اًم ـ اًمػتح سم ـ اًمعسؽريرم سم ومل أسمق احلس
(3)

اص ـ يزيد اجلَصَّ ـ سم ، كا احلس
(4)

 ،
                                                 

ـ طمبان:  ـ اًمثؼات ما  ))وىمال اسم ـ همػمه م ـ حمؿد سمـ قمؿرو اًمذي َُّل ُيتاسَمع قمؾقف، وقم ؿمقخ يروي قم

 .((ًمقس مـ طمديثفؿ 

ؿقه سمرواية اعمـايمػم، وؾمقل ي ومقف ىمقل اسمـ قمدي وهمػمه.  وضعػف همػُمهؿ واهتَّ

 (.4/435(، اًمؾسان )2/205(، اعمجروطملم )7/125اكظر: اًمتاريخ اًمؽبػم )

 .موضوع( 1)

ـ قمدي ذم اًمؽامؾ )100)ص وهق قمـد أيب يعغم ذم معجؿ ؿمققظمف  (، وىمال: 6/20(، وقمـف اسم

ؿ هبذا احلديث هبذا  )) وهذا ٓ يرويف قمـ حمؿد سمـ قمؿرو ذم اًمِعطر إَّٓ ومضاًمة، ويمان قمطَّاراً، وماهتم

 .((اإلؾمـاد ظماصة، ًمقـػؼ اًمِعطر 

ه  ما قُمرض قمغم رؾمقل ا هل  ))ىمؾت: ومتـف قمـد اسمـ قمدي:   .((ـمقٌب ىمطم ومردَّ

عب )7/151وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط ) ( مـ ـمريؼ 10/481(، واًمبقفؼل ذم اًمشم

 إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمف.

د سمف إسمراهقؿ  ))وىمال اًمطؼماين:  ـ طمصلم، شمػرَّ ـ حمؿد سمـ قمؿرو إَّٓ ومضاًمة سم ُّل يرو هذا احلديث قم

 .((سمـ قمرقمرة ا

 ىمؾت: ُّل يتػرد سمف إسمراهقؿ، ومؼد شماسمعف مجاقمة مـ اًمرواة.

(، واًمبقفؼل ذم 2/206(، واسمـ طمبان ذم اعمجروطملم )3/455أظمرضمف اًمعؼقكم ذم اًمضعػات )

عب ) ـ اجلقزي ذم اعمقضققمات )11/71اًمشم ـ ـمرق قمـ ومضاًمة سمـ طمصلم سمف.3/163(، واسم  ( م

د سمف ومضاًمة سم ))ىمال اًمبقفؼل:   .((ـ طمصلم اًمعطار، ويمان متَّفاًم هبذا احلديث شمػرَّ

 .((ٓ يصح  ))وىمال اسمـ اجلقزي: 

 هـ(.396هـ(، وشمقذم ؾمـة )307دي، مقًمده ؾمـة )ـَ( اًمـَّفشكم، ُيعرف سماسمـ اجلَ 2)

 يمان ُيرمك سماًمتشقع ويماكت ًمف أصقل  ))، وىمال اًمعتقؼل: ((ًمقس سمٌمت  ))ىمال إزهري: 

 .((ن يضعػ ذم روايتف وُيطعـ قمؾقف ذم مذهبف يما ))، وىمال اخلطقب: ((طمسان 

 (.1/288(، اًمؾسان )16/555(، اًمسػم )5/77اكظر: شماريخ سمغداد )

 ذيمره اخلطقب واًمذهبل، وُّل يذيمرا ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً.( 3)

 (.7/390شماريخ اإلؾمالم )(، 12/49اكظر: شماريخ سمغداد )

مل اًمبغدادي.( احلسـ سمـ يزيد سمـ معاوية سمـ صاًمح أسمق قمكم احلـ4) اص اعمخرِّ  ظكم اجلصَّ

 . ((يمان صمؼًة  ))ىمال قمـف اخلطقب: 
= 
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ـ قُمبقد ا هل ـ حيقك سم كا إؾمامقمقؾ سم
(1)

ىمال: دام، قمـ قمطقَّة، قمـ أيب ؾمعقد ، كا ِمسَعر سمـ يمِ 

َٓ ُيـْؼُِصف اعمَْعِصقَُة َوَٓ َيِزيُد ومِقِف احلََسـَُة، إِنَّ  )): ىمال رؾمقل ا هل  اًمّرْزَق ىَمْد وُمِرَغ ِمـُْف، َو

 َمْعِصقٌَة 
ِ
قَمات ((َوشَمْرُك اًمدم

(2)
. 

 :من حديث أيب إسحاق الزمكي، عن أيب الفعح األزدي

[61 ]  ـ حم ـ كػقس اعمستعؿؾ، سمؼرات ي قمؾقف أسمق كٍم حيقك سم ال اعمعروف سماسم ـ سَمذَّ ؿد سم

م ؾمـة أرسمع  ىمقؼ ذِم اعمحرَّ سمِبغداد ذِم اجلاكب اًمغريب ذِم احلريؿ اًمطَّاهري سمشارع دار اًمرَّ

أبو إسحاق إبراهوم بن عمر بن أمحد الزمكي، أىا أبو الفعح وشمسعلم وأرسمع مئة، أكا 

حممد بن احلسن األزدي احلافظ
(3)

حمؿد سمـ حمؿد اًمقاؾمطل ، كا
(1)

، كا حمؿد سمـ مُحقد 
                                                 

 (.6/318شماريخ اإلؾمالم )، (7/452شماريخ سمغداد )اكظر: 

 ( أسمق قمكم اًمتقؿل.1)

ـ طمبان:  ٓ أصَؾ ًمف قمـ إصمبات، ٓ  ))ىمال قمـف اسم ـ اًمثؼات، وما  ـ يروي اعمقضققمات قم َّ يمان ِِم

 .((ف سمحال حيؾم اًمرواية قمـف وٓ آطمتجاج سم

ث قمـ اًمثؼات سماًمبقاـمقؾ  ))وىمال اسمـ قمدي:   .((حُيدِّ

، وىمال ((مؽموك يمذاب  ))، وىمال اًمدارىمطـل: ((يمان يضع احلديث  ))وىمال صاًمح ضمزرة: 

ٓ حتؾم اًمرواية قمـف  ))إزدي:  ـ أريمان اًمؽذب  ـٌ م سمف همػُم واطمد، وىمال اًمذهبل: ((ريم جمؿٌع  ))، ويمذَّ

 .((قمغم شمريمف 

(، اعمقزان 137)ص (، اًمضعػات واعمؽمويمقن 1/302(، اًمؽامؾ )1/126جروطملم )اكظر: اعم

 (.1/441(، اًمؾسان )1/232)

 .موضوع( 2)

 ( قمـ 2/136(، وأسمق كعقؿ ذم أظمبار أصبفان )2/21أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمصغػم )

 قمبد اًمرزاق سمـ قمؼقؾ.

( مـ 2/98عؾؾ اعمتـاهقة )(، ومـ ـمريؼف اسمـ اجلقزي ذم اًم1/304واسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

 ـمريؼ حمؿد سمـ أمحد سمـ هارون، يمالمها قمـ احلسـ سمـ يزيد سمف.

 .((ُّل يروه قمـ مسعر إَّٓ إؾمامقمقؾ  ))وىمال اًمطؼماين: 

 .((وهذا طمديث سماـمؾ هبذا اإلؾمـاد، ًمقس يرويف قمـ مسعر إَّٓ إؾمامقمقؾ  ))وىمال اسمـ قمدي: 

 ضع احلديث واًمؽذب.ىمؾت: وإؾمامقمقؾ سمـ حيقك سمـ قمبقد ا هل متفؿ سمق

 (.1/330واحلديث ذيمره إًمباين ذم اًمضعقػة وطمؽؿ قمؾقف سماًمقضع )

( حمؿد سمـ احلسلم سمـ أمحد سمـ قمبد ا هل إزدي، أسمق اًمػتح اعمقصكم كزيؾ سمغداد، شمقذم ؾمـة 3)
= 
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صمـل روح سمـ اًمؼاؾمؿ، قمـ أيب  ـ إؾمحاق، طمدَّ ـ حمؿد سم ـ اًمػضؾ، قم اًمرازي، كا ؾمؾؿة سم

هارون
(2)

ي يِب َمَرْرُت سمَِرضُمٍؾ ذِم  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل ، قمـ أيب ؾمعقد  عمََّا ُأرْسِ

 اًمثَّاكِقَِة يَمَلنَّ َوضْمَفُف اًمَؼَؿُر ًمَ 
ِ
اَمت يؾقَْؾَة ااًمسَّ ـْ َهَذا؟ ىَماَل: َأظُمقَك ًمبَْدِر، وَمُؼْؾُت: َيا ضِمؼْمِ ، َم

                                                 

 هـ(.374)

 .((ؾملًمت اًمؼمىماين قمـ أيب اًمػتح إزدي؟ وملؿمار إزمَّ أكَّف يمان ضعقػاً  ))ىمال اخلطقب: 

وكف ؿمقئاً  ))ىمال إرمقي: و ا، وٓ يعدم ـقن أسما اًمػتح إزدي ضمدًّ  .((رأيت أهؾ اعمقصؾ يقهِّ

 .((ذم طمديثف همرائب ومـايمػم، ويمان طماومظاً صـَّػ يمتباً ذم قمؾقم احلديث  ))ىمال اخلطقب: 

 (.5/139(، اًمؾسان )4/443(، اعمقزان )16/347(، اًمسػم )2/244اكظر: شماريخ سمغداد )

ـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن سمـ احلارث سمـ قمبد اًمرمحـ، أسمق سمؽر إزدي اًمقاؾمطل، اعمعروف ( حمؿد سم1)

 هـ(.312سماًمباهمـدي، شمقذم ؾمـة )

ث مشفقر، صمؼة طماومظ، إَّٓ   كَّف يمان ؿمديد اًمتدًمقس.أحمدِّ

ُّل يثبت مـ أمر اًمباهمـدي ما ُيعاب سمف ؾمقى اًمتدًمقس، ورأيت يماومة ؿمققظمـا  ))ىمال اخلطقب: 

 .((ضمقكف ذم اًمصحقح رِّ حيتجقن سمحديثف وخي

(، اًمسػم 3/209(، شماريخ سمغداد )89(، ؾممآت اًمسفؿل )6/300اكظر: اًمؽامؾ )

 (.44)ص (، ـمبؼات اعمدًمسلم 4/26(، اعمقزان )14/386)

سمف.2)  ( قُمامرة سمـ ضُمقيـ اًمعبدي، مشفقر سمؽـقتف، ؿمقعل مؽموك ومـفؿ مـ يمذَّ

صمـل أسمق هارون اًمعبد ))وىمال ؿمعبة:  . ((ي قمـ أيب ؾمعقد اخلدري سمؽؾِّ رت ًمػعؾ ًمق ؿمئُت حلدَّ

 (.6/363اجلرح واًمتعديؾ )

ـ طمبان:  ٓ حيؾم يمتاسمة طمديثف إَّٓ  ))وىمال اسم ـ أيب ؾمعقد ما ًمقس مـ طمديثف،  يمان راومضقًّا، يروي قم

 (.21/232(. واكظر: هتذيب اًمؽامل )2/177. اعمجروطملم )((قمغم ضمفة اًمتعجب 

ـ قمبد اًمؼم أ ـ طمجر ىمقل اسم نَّ أهؾ اًمبٍمة حتامؾقا قمؾقف وكسبقه ًمؾؽذب، وهؿ قمثامكققن وذيمر اسم

ـ شمشقع سملم أفمفرهؿ، ىمال احلاومظ:  ٓ يـسبقكف إمم اًمؽذب وىمد روى اسمـ قمدي  ))ُيْػِرـمُقن ومقؿ يمقػ 

ذم اًمؽامؾ قمـ احلسـ سمـ ؾمػقان، قمـ قمبد اًمعزيز سمـ ؾمالم، قمـ قمكم سمـ مفران، قمـ هبز سمـ أؾمد 

ي ومؼؾت: أظمرج إزمَّ ما ؾمؿعَت مـ أيب ؾمعقد، وملظمرج زم يمتاسماً ومنذا ىمال: أشمقت إمم أيب هارون اًمعبد

صمـا أسمق ؾمعقد أنَّ قمثامن أُْدظِمؾ طمػرشمف وإكَّف ًمؽاومٌر سما هل، ىمؾت: شُمؼرم هبذا؟ ىمال: هق يمام شمرى،  ومقف: طمدَّ

. هتذيب اًمتفذيب ((ىمال: ومدومعت اًمؽتاب ذم يده، وىمؿت. ومفذا يمذٌب فماهر قمغم أيب ؾمعقد 

(7/362.) 
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ـُ َيْعُؼقَب  ((ُيقؾُمُػ سْم
(1)

. 

[62 ]  اصحممد بن احُلسن ـ أمحد اجلصَّ ، كا قمبد ا هل سم
(2)

ـ يمتاسمف    ـ وَُّل ُيتاسَمع قمؾقفـ م

ـ ىمتادة،  ـ أيب َرِزيـ، / كا ؿمعبة، قم ـ حمؿد سم ـ قمبد ا هل، كا قَمؿرو سم  ))قمـ أكس: كا قَمبدة سم

َصِعَد ُأطُمدًا َوَمَعفُ َأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر َوقُمثاَْمُن، وَمَرضَمَػ هِبِؿ، وَمَؼاَل: اصْمبُْت ُأطُمٌد،  اًمـَّبِلَّ أنَّ 

يٌؼ َوؿَمِفقَداِن  اَم قَمَؾقَْؽ َكبِلٌّ َوِصدِّ ((وَمنِكَّ
(3)

. 

                                                 

ا( 1)  .ضيوف جدًّ

ـ قمدي ذم اًمؽامؾ )و ـ ـمريؼ اًمػضؾ 2/571(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )6/111أظمرضمف اسم ( م

 سمـ هماكؿ، قمـ ؾمؾؿة سمـ اًمػضؾ سمف.ا

ب تؽؾَّؿ قمؾقف، وأسمق هارون ُّل يَ  ))اسمـ طمجر ومؼال:  ذًمؽ وؾمؽت قمـف احلايمؿ واًمذهبل، وشمعؼَّ

ا   (.5/373. إحتاف اعمفرة )((ضعقػ ضمدًّ

ـ سمغقة اًمباطمث(،  1/170(، واحلارث ذم مسـده )8/12اًمتػسػم )وأظمرضمف اًمطؼمي ذم 

ـ أيب هارون اًمعبدي سمف، وسمعضفؿ ضؿـ طمديث 2/390واًمبقفؼل ذم دٓئؾ اًمـبقة ) ـ ـمرق قم ( م

 ـمقيؾ.

( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ ؾمعد، قمـ حمؿد سمـ 6/111وأظمرضمف أيضاً اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

 يمره.إؾمحاق، قمـ مـ ٓ ُيتَّفؿ، قمـ أيب ؾمعقد، وذ

 ( ضؿـ طمديث ـمقيؾ ذم اعمعراج.406، 1/403وهق ذم ؾمػمة اسمـ هشام )

وملومسد إسمراهقؿ سمـ ؾمعد إؾمـاده قمـ حمؿد سمـ إؾمحاق، قمـ مـ ٓ ُيتفؿ، قمـ  ))ىمال اسمـ قمدي: 

د إؾمـاده ؾمؾؿة سمـ اًمػضؾ، قمـ حمؿد سمـ إؾمحاق، قمـ روح سمـ اًمؼاؾمؿ، قمـ أيب  أيب ؾمعقد، وضمقَّ

 .((هارون، قمـ أيب ؾمعقد 

ا يمام ىمال اسمـ طمجر.ومرضمع   احلديث إمم أيب هارون اًمعبدي، وهذا اًمسـد ضعقػ ضمدًّ

اص اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة )2)  هـ(.315( قمبد ا هل سمـ أمحد سمـ ؾمعقد أسمق اًمؼاؾمؿ اجلصَّ

 .((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 (.7/292شماريخ اإلؾمالم )، (9/381شماريخ سمغداد )اكظر: 

 ن رواية سيود بن أيب عروبة، عن قعادة.غريب من حديث شيبة، وهو ميروف م( 3)

ـ هذا اًمطريؼ، وحمؿد سمـ احلسلم ًمف همرائب وأومراد  ، وىمد أقمؾَّ رواية ؿمقخف سماًمتػرد.وُّل أىمػ قمؾقف م

( قمـ اًمؽديؿل، قمـ حمؿد سمـ 1/524وأظمرضمف اًمؼطقعل ذم زياداشمف قمغم ومضائؾ اًمصحاسمة )

 إؾمحاق، قمـ روح سمـ قمبادة، قمـ ؿمعبة سمف. واًمؽديؿل مؽموك.

ـ )و ـ ذم أظمبار ىمزوي ـ قمكم سمـ حمؿد 3/411أظمرضمف احلايمؿ ذم شماريخ كقساسمقر يمام ذم اًمتدوي ( قم
= 
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[63 ]  كا احلسلم سمـ قمبد ا هلحممد بن احلسن ،
(1)

الل مـ ، كا اًمعباس سمـ اًمقًمقد اخل

يمتاسمف، كا اًمػريايب
(2)

ـ ؾمػقان ، قم
(3)

ىمال: ىمال رؾمقل ، قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر، قمـ ضماسمر 

ُيْمشَمك سمِاعمَْقِت َيْقَم اًمِؼقَاَمةِ ذِم ُصقَرةِ يَمبٍْش، وَمقُقىَمُػ سَملْمَ اجلَـَّةِ َواًمـَّاِر، صُمؿَّ ُيـَادِي  )): ا هل 

وُمقَن، وَمقَ  ُؼقُل: شَمْعِروُمقَن َهَذا؟ وَمقَُؼقًُمقَن: َكَعْؿ، َهَذا اعمَْقُت، وَمقُْذسَمُح ُمـَادٍ: َيا َأْهَؾ اجلَـَِّة، ومقُنْمِ

 
ِ
، َوَيـَْؼطَِع َرضَماُت َهُمَٓت

ِ
ـَ َهُمَٓت اُة، وَمقَْلَم ((يَماَم شُمْذسَمُح اًمشَّ

(4)
. 

[64 ]  ـ هارونحممد بن احُلسن ، كا حمؿد سم
(5)

، كا احلَسـ سمـ قمكم احلؾقاين، كا ُمَعغمَّ 

 ىمال:  ـ اسمـ أيب ذئب، قمـ كاومع، قمـ اسمـ قمؿر، قمـ اًمـَّبِلِّ سمـ قمبد اًمرمحـ، قم

                                                 

ـ قمبد ا هل اًمصقذم، أكبل قمؿر سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ هارون اًمعسؽري سمبغداد، صمـا قمبد ا هل سمـ احلسلم ا سم

 اهلاؿمؿل، صمـا روح سمف.

ـ ىمتادة سمف، ومـ  ـ طمديث ؾمعقد سمـ أيب قمروسمة، قم ـمريؼف أظمرضمف اًمبخاري واحلديث معروف م

 (.3699، 3686، 3675( )571، 567، 4/563ذم صحقحف )

اص، شمقذم ذم 1) ( احلسلم سمـ قمبد ا هل سمـ يزيد اًمؼطان أسمق قمكم اعماًمؽل اًمرىمل، اعمعروف سماجلصَّ

 هـ(.360طمدود )

 .((صمؼة  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 (.14/286(، اًمسػم )14/90(، شماريخ دمشؼ )207)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

 ( هق ضمعػر سمـ حمؿد.2)

 ( هق اًمثقري.3)

 .غريب عن جابر، وهو حمفوظ عن أيب سيود اخلدري( 4)

ـ طمديث ضماسمر، وومقف  ًمف ، وضمعػر سمـ حمؿد اًمػريايب حمؿد سمـ احلسلم ًمف همرائبوُّل أىمػ قمؾقف م

 .(.2/725أوهام ذم طمديث اًمثقري يمام ذم ذح اًمعؾؾ ٓسمـ رضمب )

(، 4730( )5/286اخلدري قمـد اًمبخاري ذم صحقحف ) وضمات احلديث مـ طمديث أيب ؾمعقد

 (.4/2188ومسؾؿ ذم صحقحف )

(، ومسؾؿ ذم صحقحف 6548( )7/255ومـ طمديث اسمـ قمؿر قمـد اًمبخاري ذم صحقحف )

(4/2189.) 

ر اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة )5)  هـ(.312( حمؿد سمـ هارون سمـ مُحقد أسمق سمؽر اًمبقِّع ُيعرف سماسمـ اعمُجدَّ

 يمان صمؼة ... ويمان ُيعرف سمآكحراف قمـ أمػم اعمممـلم قمكم سمـ أيب ـماًمب  ))ىمال اخلطقب: 

 )). 

 .((صدوق مشفقر، ًمؽـ ومقف كصب واكحراف  ))وىمال اًمذهبل: 

 (.5/410(، اًمؾسان )5/182عمقزان )(، ا14/436(، اًمسػم )3/357اكظر: شماريخ سمغداد )

 /ب01



 

 

 

  

 
 

 333 

ـُ َواحلَُسلُم ؾَمقَِّدا ؿَمبَاِب َأْهِؾ اجلَـَِّة، َوَأسُمقمُهَا ظَمػْمٌ ِمـُْفاَم  )) ((احلََس
(1)

. 

[65 ]  ـ قمبد اعمجقبحممد بن احلسن ، كا احلسلم سم
(2)

ـ قمبد اًمعزيز ، وزيد سم
(3)

ىمآ: ، 

                                                 

 .واجلملة األوىل منه صحوحة كام سوييت، موضوع( 1)

ـ قمدي ذم اًمؽامؾ )وأظمرضمف ا (، واسمـ 2142ـ  5/2141(، وأضمري ذم اًمنميعة )6/373سم

 ( مـ ـمرق قمـ احلسـ سمـ قمكم سمف.14/132قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

ـ ماضمف ذم ؾمــف ) (، واسمـ قمسايمر 3/167(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )44( )1/44وأظمرضمف اسم

 سمف.( مـ ـمرق قمـ اعمعغمَّ سمـ قمبد اًمرمحـ 14/133ذم شماريخ دمشؼ )

 .((وهذا قمـ اسمـ أيب ذئب ٓ يرويف همػم معغمَّ  ))وىمال اسمـ قمدي: 

بف اًمذهبل سمؼقًمف:   .((معغمَّ مؽموك  ))وؾمؽت قمؾقف احلايمؿ، وشمعؼَّ

ـ اًمقاؾمطل ىمال قمـف احلاومظ:  ـ قمبد اًمرمح متَّفؿ سماًمقضع،  ))ىمؾت: وهذا اًمسـد مقضقع، معغمَّ سم

 . اًمتؼريب. ((وىمد ُرمل سماًمرومض 

ؾمؿعت حيقك سمـ معلم وؾمئؾ قمـ اعمعغم سمـ قمبد اًمرمحـ؟ ومؼال: أطمسـ  )) وىمال أسمق داود:

أطمقاًمف قمـدي أكَّف ىمقؾ ًمف قمـد مقشمف أٓ شمستغػر ا هل؟ ومؼال: أٓ أرضمق أن يغػر زم وىمد َوضعُت ذم 

(. واكظر: هتذيب 4/215!! اًمضعػات ًمؾعؼقكم )((ؾمبعلم طمديثاً  ومضؾ قمكم سمـ أيب ـماًمب 

 (.28/288اًمؽامل )

ديث سمطقًمف مـ طمديث قمكم، وىمرة، وأكس، وماًمؽ سمـ احلقيرث، وطمذيػة، ويمؾمفا وورد احل

معؾقًمة، وسمعضفا أؿمدم ضعػاً مـ سمعض، وماحلديث هبذا اًمتامم ُّل يثبت، وأما اجلؿؾة إومم مـف 

)أقمـل: احلسـ واحلسلم ؾمقِّدا ؿمباب أهؾ اجلـَّة(، ومثاسمتة قمـ قمدد مـ اًمصحاسمة، يمام ذيمر ذًمؽ أسمق 

(، وإًمباين ذم اًمصحقحة 115)ص ل ذم ذيمر مـ ُّل يؽـ قمـده إَّٓ طمديث واطمد حمؿد اخلال

 (، وٓ ؿمؽَّ أنَّ أسمامها ظمػم مـفام.432ـ  2/423)

 .( احلسلم سمـ قمبد اعمجقب أسمق قمكم اعمقصكم مـ ؿمققخ أيب سمؽر اإلؾمامقمقكم2)

 .((ما ؾمؿعت سمف ًمست أظمؼمه  ))ؾملل اًمسفؿل قمـف اًمدارىمطـل ومؼال: 

ـ سمشؽقال: )ممذن مسجد أيب يعغم يعرف سماًمؼمج(. .((ؿمقخ يمبػم  )): وىمال اًمذهبل  وضمات قمـد اسم

فؿل (، 2/615اكظر: معجؿ ؿمققخ اإلؾمامقمقكم ) ت اًمسَّ  (.7/79شماريخ اإلؾمالم )،  (206)ص ؾممٓا

 ًمعؾف اسمـ طمقان أسمق ضماسمر اعمقصكم.( 3)

 ٓ شمعديالً.(، وُّل يذيمر ومقف ضمرطماً و305، 7/181ذيمره اًمذهبل ذم شماريخ اإلؾمالم )
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كا ؿمعقب سمـ اعمػضؾ اًمؽقذم
(1)

هريرة، أيب  ، كا ُهشقؿ، قمـ يقكس سمـ قُمبقد، قمـ احلسـ، قمـ

َّبِلِّ    ذِم ىمقًمف شمعامم: قمـ اًـم           
(2)

ـَ  ))ىمال: ،  اقمًا ًمِؾـَّاِس َأْي َكػَّ

ْفُت  َ ((ادمَّ
(3)

. 

 :من حديث أيب بكر الشافيي

[66 ]  سمـ اًمقراق اًمنموـمل، ىمراتة  اًمشقخ أسمق حمؿد قمبد اًمباىمل سمـ حمؿد سمـ حمؿد

أبو بكر قمؾقف ذِم صػر ؾمـة أرسمع وشمسعلم، أكا أسمق ـماًمب حمؿد سمـ حمؿد سمـ همقالن، أكا 

، كا حمؿد سمـ يقكس، كا قُمبقد ا هل سمـ مقؾمك، كا ؿمقبانالشافيي
(4)

 ، قمـ إقمؿش، 

قمـ طَمبقب سمـ أيب صماسمت، قمـ ؾمعقد سمـ ضُمبػم، قمـ اسمـ قمباس، قمـ قمؿر سمـ اخلطاب 

ُحقَم، وَمبَاقُمقَها َوَأيَمُؾقا  )): رؾمقل ا هل  ىمال: ىمال َمْت قَمَؾقِْفُؿ اًمشم ـَ / ا هلُ اًمقَُفقدَ طُمرِّ ًَمَع

((َأصْماَمَُنَا 
(5)

. 

                                                 

 (.2/467. اعمقزان )((مؽموك  ))( كزيؾ اعمقصؾ، يروي قمـ ُهشقؿ، ىمال إزدي: 1)

 .31( مريؿ، آية: 2)

ا( 3)  .ضيوف جدًّ

، واسمـ (3/25(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )616، 2/615أظمرضمف اإلؾمامقمقكم ذم معجؿ ؿمققظمف )

 ف.مـ ـمريؼ احلسلم سمـ قمبد اعمجقب سم /ب(68سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل:

د سمف ُهشقؿ وقمـف ؿمعقب  ))وىمال أسمق كعقؿ:   .((همريب مـ طمديث يقكس، شمػرَّ

 ىمؾت: وآومتف ؿمعقب سمـ حمؿد سمـ اًمػضؾ اًمؽقذم، وهق مؽموك.

 ( هق اسمـ قمبد اًمرمحـ اًمتؿقؿل.4)

ا، وصحا احلديث من صرق أخرى( 5)  .سنده ضيوف جدًّ

د اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات ) ا،2/296وهق قـم  ومقف اًمؽديؿل، وهق مؽموك. (، وؾمـده ضعقػ ضمدًّ

( مـ ـمرق 37)ص (، ويعؼقب سمـ ؿمقبة ذم مسـد قمؿر 1/295وأظمرضمف اًمبزار ذم مسـده )

 قمـ قمبقد ا هل سمـ مقؾمك، قمـ ؿمقبان سمف.

وهذا احلديث ٓ كعؾؿ رواه قمـ إقمؿش، قمـ طمبقب إَّٓ قمبقد ا هل سمـ مقؾمك،  ))وىمال اًمبزار: 

 .((قمـ ؿمقبان 

 ت، وهق مدًمِّس وىمد قمـعـ.ىمؾت: وومقف طمبقب سمـ أيب صماسم

(، ومسؾؿ ذم 3460( )4/500(، )2223( )3/55واحلديث أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )
= 

 /أ00
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[67 ]  ـ حمؿد احلارث سم
(1)

، كا أسمق اًمـرض
(2)

، كا اهلقثؿ سمـ مَجَّاز
(3)

، قمـ حيقك سمـ أيب 

ـ أيب ؾمؾؿة سمـ قمبد اًمرمحـ  بَُد اًمـَّاِس َأيْمثَُرُهْؿ َأقمْ  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل يمثػم، قم

قَماُت  ((شماِلََوًة ًمِْؾُؼْرآِن، َوإنَّ َأوْمَضَؾ اًمِعبَاَدةِ اًمدم
(4)

. 

                                                 

ار، قمـ ـماوس، قمـ اسـم قمباس سمف كحقه.3/1207صحقحف ) ة، قمـ قمؿرو سـم دـي  ( مـ ـمريؼ اسـم قمقـق

 ( هق اسمـ أيب أؾمامة، صاطمب اعمسـد.1)

 غدادي، وهق مـ ؿمققخ احلارث.ًمعؾف هاؿمؿ سمـ اًمؼاؾمؿ أسمق اًمـرض اًمؾقثل اًمب( 2)

ات اًمبٍمي.3) دة، وسمعد إًمػ زاي ـ احلـػل اًمبؽَّ  (اهلَقثؿ سمـ مَجَّاز ـ سمػتح أوًمف واعمقؿ اعمشدَّ

ػف همػُم واطمد.  شمريمف أمحد واًمـسائل وهمػممها، وضعَّ

(، اجلرح 223)ص (، اًمتاريخ ـ اًمدارمل 133، 122، 4/109اكظر: اًمتاريخ ـ اًمدوري )

(، 3/91(، اعمجروطملم )7/101(، اًمؽامؾ )245)ص (، اًمضعػات واعمؽمويملم 9/81واًمتعديؾ )

(، اعمقزان 2/399(، شمقضقح اعمشتبف )2/550(، اإليمامل )2/741اعممشمؾػ واعمختؾػ )

 (.6/204(، اًمؾسان )5/444)

ا( 4)  .وهو مرسل، سنده ضيوف جدًّ

 (.2/310وهق قمـد اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

ا، مـ أ  ضمؾ اهلقثؿ سمـ مَجَّاز.وؾمـده ضعقػ ضمدًّ

 واًمسـد مع ضعػف مرؾمؾ، أسمق ؾمؾؿة سمـ قمبد اًمرمحـ مـ اًمتاسمعلم.

 وىمد روي مقصقًٓ مـ ـمريؼ أظمرى قمـ اسمـ مَجَّاز، قمـ حيقك، قمـ أيب ؾمؾؿة، قمـ أيب هريرة.

اكقة ـ زهر اًمػردوس( وًمقس ومقف اجلؿؾة اًمث 122/ل: 1أظمرضمف اًمديؾؿل ذم مسـد اًمػردوس )

 (.6/336واكظر: اًمضعقػة ) ا أيضاً.مـف، وهق ضعقػ ضمدًّ 
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[68 ]  إؾمحاق احلريب
(1)

، كا أسمق طُمذيػة
(2)

، كا ؾمػقان
(3)

، قمـ إقمؿش، قمـ أيب 

وائؾ
(4)

ـ أمِّ ؾمؾؿة،  ًا؛ َإَذا ؿَمِفْدشممُؿ اعمَِريَض وَمُؼقًُمقا ظَمػْم  )): ىماًمت: ىمال رؾمقل ا هل ، قم

ـُقَن قَمغَم َما شَمُؼقًُمقَن  ((وَمنِنَّ اعماَلَئَِؽَة ُيَممِّ
(5)

. 

[69 ]  حمؿد سمـ هماًمب
(6)

، كا قمبد اًمصؿد سمـ اًمـعامن
(7)

وخ، قمـ  ، كا ؿَمقبان سمـ وَمرم

                                                 

 .إؾمحاق سمـ احلسـ سمـ مقؿقن احلريب( 1)

 ( مقؾمك سمـ مسعقد اًمـفدي.2)

 ( هق اًمثقري.3)

 ( ؿمؼقؼ سمـ ؾمؾؿة.4)

 .حسن لغره( 5)

 (.2/321وهق قمـد اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

 وومقف أسمق طمذيػة اًمـَّفدي وذم روايتف قمـ اًمثقري ًملم، ًمؽـَّف شمقسمع. 

(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 3115( )3/486داود ذم اًمســ )أظمرضمف أسمق

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ يمثػم.7/274

(، واًمطؼماين ذم 44/322(، ومـ ـمريؼف أمحد ذم مسـده )3/393وقمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

ـ ؾمػقان اًمثقري سمف. ووىمع ذم اعمصـػ 23/318اعمعجؿ اًمؽبػم ) ، ((اعمريض أو اعمقت  ))(، يمالمها قم

 .((اعمقت  ))وذم اعمسـد واعمعجؿ: 

إَِذا  ))( مـ ـمريؼ أيب معاوية، قمـ إقمؿش سمف، وومقف: 2/633وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 .((طمرضشمؿ اعمريض أو اعمقَِّت 

ـ طمرب اًمضبِّل أسمق ضمعػر اًمبٍمي اعمعروف سماًمتؿتام، كزيؾ سمغداد، مقًمده ؾمـة 6) ـ هماًمب سم ( حمؿد سم

 هـ(.283هـ(، وشمقذم ؾمـة )193ؾمـة )

 .((صمؼة  )). وىمال مرة أظمرى: ((صمؼة ملمقن إَّٓ أكَّف يمان خيطئ، ويمان وهؿ ذم أطماديث  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 .((يمان يمثػم احلديث صدوىماً طماومظاً  ))وىمال اخلطقب: 

 (.13/390(، اًمسػم )3/143(، شماريخ سمغداد )74)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

 هـ(.216اًمبزاز اًمـسائل اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة ) (7)

 (.4/397. اًمتاريخ سمرواية اًمدوري )((صمؼة ذم احلديث  ))ىمال اسمـ معلم: 

ـ اجلـقد ومؼال:  َـّ  ))وؾملًمف اسم يمتبَت قمـف ؿمقئاً؟ ىمال: ٓ، ىمؾت: يمقػ طمديثف؟ ىمال: ٓ أراه يمان ِِم

 (.434)ص . ؾممآت اسمـ اجلـقد ((يؽذب 

 (.6/520. اجلرح واًمتعديؾ )((صاًمح صدوق  ))وىمال أسمق طماشمؿ: 

 (.303)ص . اًمثؼات ((صمؼة  ))(، وىمال اًمعجكم: 8/415ذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )و
= 
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ـ اًمـَّبِلِّ  ـ أيب هريرة، قم ـ أيب صاًمح، قم َما َصػَّ ُصُػقٌف صَمالصََمٌة  ))ىمال:  إقمؿش، قم

((ُعقا ومِقِف ًَمُف إَِّٓ ؿُمػِّ ٍت وَمقَْشَػُعقَن قَمغَم َمقِّ 
(1)

. 

[70 ]  أمحد سمـ سمِنم اعمَْرصَمِدي
(2)

[ؾمقَّار]، كا قمكمم سمـ اجلعد، أكا ؿُمعبة، قمـ 
(3)

، قمـ 
                                                 

ـ اًمدارىمطـل أكَّف ىمال:   (.4/23(، اًمؾسان )3/335. اعمقزان )((ًمقس سماًمؼقي  ))وكؼؾ اًمذهبل قم

 (، وُّل يـؼؾ ىمقل اًمدارىمطـل.11/39وشمرضمؿ ًمف اخلطقب ذم اًمتاريخ )

 وأيب طماشمؿ ًمف. ؛ ًمتقصمقؼ اسمـ معلمف صمؼةواًمذي يظفر أكَّ

 .رجاله ثقات (1)

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمذهبل ذم شمذيمرة 2/296اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )أيب سمؽر وهق قمـد 

 (.2/615احلػاظ )

ـ ماضمف ذم ؾمــف ) ـ 1/245(، واًمطحاوي ذم ذح اعمشؽؾ )1488( )1/477وأظمرضمف اسم ( م

ـ صغم قمؾقة مئة مـ اعمسؾؿلم هُمػر ًمف  ))ـمريؼ قمبقد ا هل سمـ مقؾمك، قمـ ؿمقبان سمف، إَّٓ أنَّ ًمػظف:   .((م

(، واًمطحاوي ذم ذح اعمشؽؾ 55)ص وهبذا اًمؾػظ أظمرضمف اًمـسائل ذم جمؾسان مـ إمالئف 

ؽري حمؿد سمـ 1/360ظمبار أصبفان )ذيمر أ(، وأسمق كعقؿ ذم 1/245) ( مـ ـمريؼ أيب محزة اًمسم

 مقؿقن، قمـ إقمؿش سمف.

ـ اًمـعامن رواه سمؿع اًمصؿدومؾعؾَّ قمبد  ـ مقؾمك ـ وهق صمؼة ـ قمـ سم ـاه، واًمصقاب رواية قُمبقد ا هل سم

 ؿمقبان، وا هل أقمؾؿ.

 واًمؾػظ اًمذي رواه اعمصـػ ضمات مـ طمديث ماًمؽ سمـ هبػمة.

ـ ) (، 1028( )3/347(، واًمؽممذي ذم اجلامع )3166( )3/514أظمرضمف أسمق داود ذم اًمسـ

يزيد سمـ أيب طمبقب، قمـ  (، وهمػمهؿ مـ ـمريؼ حمؿد سمـ إؾمحاق، قمـ27/281وأمحد ذم اعمسـد )

 مرصمد اًمقزين، قمـ ماًمؽ سمـ هبػمة سمف كحقه، وذم آظمره: )أوضمب( سمدل )ؿمػعقا ومقف(.

وومقف حمؿد سمـ إؾمحاق، وهق مدًمس وىمد قمـعـ، واحلديث خمتؾػ ذم إؾمـاده يمام أؿمار إًمقف 

 (.8/349(، حتػة إذاف )7/302اًمؽممذي، واكظر: اًمتاريخ اًمؽبػم ًمؾبخاري )

ما مـ مقت يصكم قمؾقف أمة مـ  ))( مـ طمديث قمائشة مرومققماً: 2/654)وذم صحقح مسؾؿ 

عقا ومقف   .((اعمسؾؿلم يبؾغقن مئة، يمؾمفؿ يشػعقن ومقف إَّٓ ؿُمػِّ

 .هـ(286شمقذم ؾمـة ) (2)

، كسبة إمم مرصمد، اعمَْرصَمِدي: سمػتح اعمقؿ، وؾمؽقن اًمرات، وومتح اًمثات اعمثؾثة، ويمرس اًمدال اعمفؿؾةو

 رضمؾ مـ أضمداده.

 .((أطمد اًمثؼات  ))ـك قمؾقف اسمـ ظمراش، وىمال اسمـ اعمـادي: أصم

 (.8/101(، شمقضقح اعمشتبف )5/254(، إكساب )4/54اكظر: شماريخ سمغداد )

، وهق واجلعديات وهمػممها، وهق ظمطل، واًمتصقيب مـ اًمغقالكقات ((ؿمقبان  ))( ذم إصؾ: 3)

 ؾمقار أسمق احلؽؿ اًمعـَزي.
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صمـَا:  َؿ قَمَؾقِْفْؿ، صُمؿَّ طَمدَّ ـ أكس: َأكَّفُ َمرَّ قَمغَم ِصبْقَاٍن وَمَسؾَّ َمرَّ   ا هلَأنَّ َرؾُمقَل  ))صماسمت، قم

َؿ قمَ  ((َؾقِْفْؿ، َوُهَق َمَعُفْؿ قَمغَم ِصبْقَاٍن وَمَسؾَّ
(1)

. 

 :من حديث أيب غالب القزاز

[71 ]  سمؼرات ِي قمؾقف سماحلريؿ  ،أبو غالب حممد بن عبد الواحد بن احلسن القزاز

م ؾمـة أرسمع وشمسعلم، أكا أسمق إؾمحاق إسمراهقؿ  اًمطَّاهري سمبغداد ذِم اجلاكب اًمغريب ذِم اعمحرَّ

ـ ضمعػرا ـ قمؿر اًمؼممؽل، أكا أسمق سمؽر أمحد سم ـ أمحد سمـ  سم ـ محدان اًمؼطقعل، كا قمبد ا هل سم سم

صمـل أيب، كا ؾمػقان طمـبؾ، طمدَّ
(2)

، قمـ أيب مقؾمك
(3)

ىمال: ؾمؿعت احلسـ 
(4)

، ىمال: 

قَمغَم   ا هلَرَأْيُت َرؾُمقَل  ))ة: قمـ أيب سَمْؽرة، ىمال: رَّ ؾمؿعت أسما سمؽرة، وىمال ؾمػقان مَ 

ـٌ  ًة، َوَيُؼقُل: َوُهَق ُيْؼبُِؾ قَمغَم ا، اعمِـْؼَمِ / َوَمَعفُ طَمَس ًة َوقَمَؾقِْف َمرَّ اسْمـِل َهَذا إِنَّ ًمـَّاِس َمرَّ

ـَ اعمُْسؾِِؿلَم  ((ؾَمقٌِّد، َوًَمَعؾَّ ا هلَ َأْن ُيْصؾَِح سمِِف سَملْمَ ومِئَتلَْمِ ِم
(5)

. 
                                                 

 .صحوح( 1)

 (.1/503، واجلعديات ًمؾبغقي )(2/289ًمغقالكقات )د اًمشاومعل ذم اوهق قمـ

 ( قمـ قمكم سمـ اجلعد سمف.6247( )7/169وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ضمعػر، قمـ ؿمعبة سمف.4/1708ومسؾؿ ذم صحقحف )

 ( هق اسمـ قمققـة.2)

 ( واؾمؿف إرسائقؾ سمـ مقؾمك.3)

 ( هق اًمبٍمي.4)

 .صحوح( 5)

 (.2/768(، وومضائؾ اًمصحاسمة )34/37)وهق ذم مسـد اإلمام أمحد 

 ( قمـ قمبد ا هل سمـ حمؿد.2704( )3/232وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

 ( قمـ صدىمة.3746( )4/587وذم )

، قمـ ؾمػقان سمـ قمققـة، قمـ أيب مقؾمك ( قمـ قمكم سمـ اعمديـل، صمالصمتفؿ7109( )8/436وذم )

 قمـ احلسـ اًمبٍمي سمف، وومقف ىمصة.

ىمال زم قمكم سمـ قمبد ا هل: إكَّام صمبت ًمـا ؾمامع احلسـ مـ أيب  ))ل: وىمال اًمبخاري ذم اعمقضع إو

 .((سَمؽرة هبذا احلديث 

( مـ ـمريؼ قمبد ا هل سمـ حمؿد، قمـ 3629( )4/548وأظمرضمف اًمبخاري أيضاً ذم صحقحف )

  اجلعػل، قمـ أيب مقؾمك سمف.لمحيقك سمـ آدم، قمـ طمس

 /ب00
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[72 ]   ـ داود، كا صمـل مقؾمك سم صمـل أيب، طمدَّ ـ ضَمعػر، كا قمبد ا هل، طمدَّ إسمراهقؿ، كا أمحد سم

 ىمال: ىمال ـ ؿمفاب، قمـ قمكم سمـ طُمسلم، قمـ أسمقف قمبد ا هل سمـ قمؿر، قمـ اسم

 شَمْريُمُف َما َٓ َيْعـِقِف  )): رؾمقل ا هل 
ِ
ـِ إِؾْمالَِم اعمَْرت ـْ طُمْس ((ِم

(1)
. 

                                                 

 .سنده ضيوف، والصواب فوه اإلرسال( 1)

 (.3/128(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )3/259) وهق ذم مسـد أمحد

(، واسمـ سمطة ذم اإلسماكة 1/204(، ومتام ذم اًمػقائد )2/9وأظمرضمف اًمعؼقكم ذم اًمضعػات )

 واسمـ  (،63/أ ـ جمؿقع 33)ل ذم اجلزت إول مـ ومقائده ومؽرم سمـ أمحد اًمبزاز  (،1/411)

 قمـ مقؾمك سمـ داود سمف. ( مـ ـمرق9/197قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )

مـ ـمريؼ قمبد ( 1/412اسمـ سمطة ذم اإلسماكة ) لظمرضمفوىمد ظمقًمػ مقؾمك سمـ داود ذم إؾمـاده، وم

 قمـ قمبد ا هل اًمعؿري، قمـ اسمـ ؿمفاب، قمـ قمكم سمـ احلسلم مرؾمالً.ا هل سمـ وهب، 

وقمبد ا هل سمـ وهب صمؼة إمام، وًمعؾ اًمقهؿ ذم اًمرواية إومم مـ مقؾمك سمـ داود، ومفق صدوق 

 ف زاهد ًمف أوهام، يمام ذم اًمتؼريب.ومؼق

د هذا أكَّف روي قمـف مـ  ـ قمبد ا هل سمـ قمؿر اًمعؿري، ومفق ضعقػ، ويميِّ أو أنَّ آضطراب ومقف م

عب ) ـ ـمريؼ أيب مهام حمؿد سمـ حمبب، قمـ قمبد ا هل 19/398وضمف آظمر، أظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمشم ( م

 كم سمـ أيب ـماًمب مرومققماً.اًمعؿري، قمـ اًمزهري، قمـ قمكم سمـ احلسلم، قمـ أسمقف، قمـ قم

ـ اًمقضمف اًمذي رواه اعمصـػ، ظماًمػف  ـ أضمؾ اًمعؿري، وىمد ظمقًمػ م وقمغم يمؾٍّ وماًمسـد ضعقػ م

 مجاقمة مـ اًمثؼات ومرووه قمـ اًمزهري، قمـ قمكم سمـ احلسلم مرؾمالً، مـفؿ:

 (.2628( )2/487ـ اإلمام ماًمؽ ذم اعمقـمل )

عب )(11/307ـ معؿر سمـ راؿمد، قمـد قمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )  (.9/158، واًمبقفؼل ذم اًمشم

(، واسمـ 55)ص (، واسمـ أيب قماصؿ ذم اًمزهد 11)ص ـ زياد سمـ ؾمعد، قمـد اًمعدين ذم اإليامن 

 (.9/197قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )

 (.1/144(، واًمؼضاقمل ذم مسـد اًمشفاب )1/48ـ يقكس سمـ يزيد، قمـد اسمـ وهب ذم اجلامع )

ـ رواية اًمعؿري اًم ة ورواية همٓت أرضمح م ح إئؿَّ ضعقػ، وومقفؿ مثؾ ماًمؽ ومعؿر، وىمد رضمَّ

 ذم هذا احلديث اإلرؾمال قمغم اًمقصؾ، يماًمبخاري واًمؽممذي واًمعؼقكم، واًمدارىمطـل وهمػمهؿ.

 وومقف همػم ًمقن مـ آظمتالف ومقف قمغم اًمزهري.

(، اجلامع ًمؾؽممذي 110ـ  3/108(، اًمعؾؾ ًمؾدارىمطـل )4/220اكظر: اًمتاريخ اًمؽبػم )

 1/287امع اًمعؾقم واحلؽؿ )(، ضم9/259(، ؿمعب اإليامن )2/9عػات ًمؾعؼقكم )(، اًمض4/484)

 (.1279ـ  3/1269(، )561ـ  2/453، أطماديث اًمزهري اعمعؾة ذم قمؾؾ اًمدارىمطـل )(288ـ 

( 4/483وروي احلديث مـ ـمريؼ آظمر قمـ أيب هريرة، أظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )
= 
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[73 ]  ـ قمقسك اًمباىماِلين اعمؼرئ ـ إسمراهقؿ سم ـ قمكم سم أسمق احلس
(1)

ـ  ـ ضمعػر سم ، كا أمحد سم

محدان اًمؼطقعل إمالت، كا قمكم سمـ ـَمقُْػقر سمـ هماًمب اًمـَّسقي
(2)

، كا ىُمتَقبة سمـ ؾمعقد، كا 

 حمؿد سمـ اًمُػرات، ىمال: ؾمؿعت حُماِرب سمـ دصَِمار، ىمال: ؾمؿعت اسمـ قمؿر 

وِر َٓ شَمُزوُل ىَمَدَماُه طَمتَّك ُيْمَمَر سمِِف إِمَم  ))يؼقل:  يؼقل: ؾمؿعُت رؾمقل ا هل  ؿَماِهُد اًمزم

((اًمـَّاِر 
(3)

. 

                                                 

واسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ  (،3976( )2/1315(، واسمـ ماضمف ذم ؾمــف )2317)

عب )1/466 ة سمـ 9/259(، واًمبقفؼل ذم اًمشم  (، وهمػُمهؿ مـ ـمرق قمـ إوزاقمل، قمـ ىمرَّ

 قمبد اًمرمحـ، قمـ اًمزهري، قمـ أيب ؾمؾؿة، قمـ أيب هريرة سمف.

ة سمـ قمبد اًمرمحـ صدوق ًمف مـايمػم يمام ذم  معؾقلوهذا اًمسـد  خماًمػ عما رواه ماًمؽ وهمػُمه، وىمرَّ

 ب.اًمتؼري

ة، واعمحػقظ: ماًمؽ، قمـ اًمزهري، قمـ قمكم سمـ  ))وذيمر احلاومظ هذا اًمطريؼ وىمال:  أظمطل ومقف ىمرَّ

 (.16/1/205. اإلحتاف )((مرؾمالً  احلسلم، قمـ اًمـَّبِلِّ 

وىمد اظمتؾػ قمغم إوزاقمل ذم هذا احلديث مـ وضمقه، وذيمر اًمدارىمطـل هذا آظمتالف ذم 

 .((ح طمديث اًمزهري قمـ قمكم سمـ احلسلم مرؾمالً واًمصحق ))(، صمؿ ىمال: 28ـ  8/25اًمعؾؾ )

 وماًمصقاب ذم هذا احلديث اإلرؾمال، وا هل شمعامم أقمؾؿ.

 .هـ(448شمقذم ؾمـة )راوي أمازم اًمؼطقعل، ( 1)

 .((يمتبـا قمـف ويمان صدوىماً  ))ىمال اخلطقب: 

 .(17/662(، اًمسػم )11/342شماريخ سمغداد )اكظر: 

 هـ(.300( أسمق احلسـ كزيؾ سمغداد، شمقذم ؾمـة )2)

 .((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 (.6/987شماريخ اإلؾمالم )، (11/442شماريخ سمغداد )اكظر: 

 .منكر( 3)

 ( مـ ـمريؼ ىمتقبة سمف.57/66وأظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

(، 1/208(، واًمبخاري ذم اًمتاريخ اًمؽبػم )2373( )2/794وأظمرضمف اسمـ ماضمف ذم ؾمــف )

ـ سمغقة اًمباطمث(، وأسمق يعغم ذم مسـده  523، 1/522) واحلارث سمـ أيب أؾمامة ذم مسـده

(، واسمـ قمدي 363، 4/123(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػات )4/98(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )5/261)

(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى 282، 2/281(، واسمـ طمبان ذم اعمجروطملم )6/138ذم اًمؽامؾ )

(، واخلطقب ذم شماريخ سمغداد 40)ص اة (، وحمؿد سمـ قمكم اًمصقري ذم اًمػقائد اعمـتؼ10/142)
= 
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[74 ]  ـ ضمعػر إمالًت، كا اًمَػضؾ سم ـ احلُباب اجلَُؿِحل سماًمبٍمة، أسمق احلسـ، كا أمحد سم

ـ  [قَمؿرو]كا أسمق اًمقًمقد اًمطقاًمز، كا ُهشقؿ، أكا داود سم
(1)

ـ  ـ أيب زيمريا، قم ـ قمبد ا هل سم ، قم

 إِكَُّؽْؿ  ))ىمال:  أيب اًمدردات، قمـ اًمـَّبِلِّ 
ِ
شُمْدقَمْقَن َيْقَم اًمِؼقَاَمِة سمَِلؾْماَمئُِؽْؿ َوَأؾْماَمت

                                                 

( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ 57/65(، )54/217(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )2/403)

 اًمػرات أسمق قمكم سمف.

 ، وواومؼف اًمذهبل.((صحقح اإلؾمـاد وُّل خيرضماه  ))وىمال احلايمؿ: 

 .((يمذسمقه  ))وهذا اًمسـد مـؽر، ومقف حمؿد سمـ اًمػرات ىمال قمـف احلاومظ ذم اًمتؼريب: 

ـ حمؿد سمـ اًمػرات ومؼال:  ـ دصمار أطماديث  ))وىمال أضمري: ؾملًمت أسما داود قم ـ حمارب سم روى قم

. ((ذم ؿماهد اًمزور؟ ىمال: هق هذا  مقضققمة، ىمؾت: حمارب سمـ دصمار قمـ اسمـ قمؿر قمـ اًمـَّبِلِّ 

 (.3/164(، شماريخ سمغداد )2/282ؾممآت أضمري )

( 5/128اًمذهبل ذيمر احلديَث ذم اعمقزان ) ومتصحقح احلايمؿ ومقاومؼة اًمذهبل ًمف ظمطل، مع أنَّ 

 مـ مـؽرات اسمـ اًمػرات!!

( مـ 11/63وًمؾحديث ـمريؼ آظمر قمـ حمارب سمـ دصمار، أظمرضمف اخلطقب ذم شماريخ سمغداد )

 ـمريؼ احلسـ سمـ زياد اًمؾمًممي، قمـ أيب طمـقػة، قمـ حمارب سمف.

ف قمغم أيب طمـقػة، وهق يمذاب مؽموك. اكظر: اًمؾسا  (.2/208ن )واحلسـ سمـ زياد شمػؼَّ

( مـ ـمريؼ 7/264(، وقمـف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )8/191وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

سعر سمـ يمدام، قمـ حمارب سمف.
ِ
 مقؾمك سمـ زيمريا، قمـ حمؿد سمـ ظُمؾقد احلـػل، قمـ ظمؾػ سمـ ظمؾقػة، قمـ م

د سمف حمؿد سمـ ظمؾقد قمـ ظمؾػ قمـ مسعر  ))وىمال أسمق كعقؿ:   .((شمػرَّ

ـ ظمؾقد احل ـ طمبان: ىمؾت: وحمؿد سم يؼؾب إظمبار ويُسـد  ))ـػل اًمؽرماين يروي اعمـايمػم، وىمال اسم

 (.5/158(، اًمؾسان )2/302. اكظر: اعمجروطملم )((اعمقىمقف، ٓ ُيقز آطمتجاج سمف إَِذا اكػرد 

ـ ظمؾقد ُّل ُيتاسمع قمغم هذا احلديث، ويمؾم مـ رواه إكَّام رواه قمـ حمؿد سمـ اًمػرات  ىمؾت: وحمؿد سم

 ىمؾب هذا اخلؼم ومجعؾف قمـ مسعر سمدل حمؿد سمـ اًمػرات.وهؿ مجع، ومؾعؾف 

(، واسمـ 4/363(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػات )7/319وأظمرضمف أيضاً اًمطؼماين ذم إوؾمط )

( مـ ـمريؼ هارون سمـ أيب اجلفؿ اًمؼرر، قمـ قمبد اعمؾؽ سمـ 57/64قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 قمؿػم، قمـ حمارب سمف سمـحقه.

 .(( ث قمبد اعمؾؽ أصؾ، وإكَّام هذا طمديث حمؿد سمـ اًمػرات اًمؽقذمًمقس ًمف مـ طمدي ))ىمال اًمعؼقكم: 

 واحلاصؾ أنَّ احلديث مـؽر، وا هل شمعامم أقمؾؿ.

ـ ىمقس  ))( ذم إصؾ: 1) ، واًمتصقيب مـ مصادر اًمتخريج، وهق داود سمـ قمؿرو إزدي ((داود سم

احلسـ اًمباىمالين،  اًمشامل صدوق خيطئ، يمام ذم اًمتؼريب. وأظمرضمف اعمزي يمام ؾمقل ي مـ ـمريؼ أيب

 وومقف داود سمـ قمؿرو.
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[آسَمائُِؽؿْ ]
(1)

ـُقا َأؾْماَم  ((َتيُمْؿ ، وَمَحسِّ
(2)

. 

[75 ]   ـَايِن ؿُْم أسمق حمؿد احلسـ سمـ قمكم اجلقهري، كا أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ اًمػتح ٕا
(3)

، كا 

                                                 

 ذم إصؾ: )آيؽؿ(، كؼصت )سما( مـ )آسمائؽؿ(.( 1)

 .ضيوف منقطع( 2)

أسمق  ))( مـ ـمريؼ أيب احلسـ اًمباىمالين سمف. إَّٓ أكَّف ومقف 8/433أظمرضمف اعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )

 عمصـػ وصحقح اسمـ طمبان.، واًمصقاب أسمق اًمقًمقد يمام قمـد ا((أيب اًمقًمقد  ))سمدل  ((داود اًمطقاًمز 

ـ  ـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان  ـ قمدي ذم اًمؽامؾ )13/135وأظمرضمف اسم ( قمـ 3/84(، واسم

 اًمػضؾ سمـ احلباب سمف.

ـ  1/217(، وقمبد سمـ محقد ذم اعمسـد )4948( )5/236وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمســ )

 اعمـتخب( قمـ قمؿرو سمـ قمقن، وزاد أسمق داود مسدداً.

ان.2/380(، واًمدارمل ذم ؾمــف )36/23وأمحد ذم مسـده )  ( قمـ قمػَّ

(، ومـ ـمريؼف أسمق حمؿد اًمبغقي ذم ذح اًمسـة 2/218وأسمق اًمؼاؾمؿ اًمبغقي ذم اجلعديات )

 ( قمـ قمكم سمـ اجلعد.6/382)

 ( مـ ـمريؼ اسمـ مفدي.9/58وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

عب )9/306واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى ) حيقك سمـ  ( مـ ـمريؼ121، 15/120(، وذم اًمشم

 حيقك، يمؾمفؿ قمـ ُهشقؿ سمـ سمشػم سمف.

 .((اسمـ أيب زيمريا ُّل ُيدرك أسما اًمدردات  ))وهذا اًمسـد مـؼطع، ىمال أسمق دود: 

 (. واكظر: ضمامع اًمتحصقؾ 98)ص . اعمراؾمقؾ ((ُّل يسؿع أسما اًمدردات  ))وىمال أسمق طماشمؿ: 

 (.175)ص (، وحتػة اًمتحصقؾ 211)ص 

ـ احلديث:  ـ طمجر قم ضماًمف صمؼات، إَّٓ أنَّ ذم ؾمـده اكؼطاقماً سملم قمبد ا هل سمـ أيب زيمريا ر ))وىمال اسم

 (.10/593. اًمػتح )((راويف قمـ أيب اًمدردات وأيب اًمدردات؛ ومنكَّف َُّل ُيدريمف 

ـُ يقكس، ومرواه قمـ ُهشقؿ، قمـ قمؿرو، قمـ  ىمؾت: وظماًمػ همٓت اًمرواة قمـ ُهشقؿ: رُسيُج سم

 قمـ أيب اًمدردات مقصقًٓ. قمبد ا هل سمـ أيب زيمريا، قمـ أمِّ اًمدردات،

. ((ظماًمػف أصحاُب ُهشقؿ، ومؾؿ يذيمروا ومقف أمَّ اًمدردات، وهق اًمصحقح  ))ذيمره اًمدارىمطـل وىمال: 

 (.6/223اًمعؾؾ )

 ( مقمم اعمتقيمؾ سما هل، ُيعرف سماسمـ أيب اًمَعَصب، وُيؼال: اسمـ اًمعصب، إؿُمـاين اًمشاقمر.3)

وومتح اًمـقن إومم ويمرس اًمثاكقة، كسبة إمم سمقع  لم اعمـؼطةشإؿُْمـَاين: سمضؿ إًمػ وؾمؽقن اًمو

 إؿمـان وذائف.

ؾمؿع مـ اسمـ أيب قمقف اًمبزوري وحمؿد سمـ حمؿد اًمباهمـدي، ويمان مجقع ما  ))ىمال اخلطقب: 

 . ((قمـده قمـفام ضمزتاً واطمداً ... ويمان صمؼة 

 (.8/404شماريخ اإلؾمالم )، (1/170(، إكساب )12/87اكظر: شماريخ سمغداد )
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ـ اًمبُُزوِري ـ قمبد اًمرمح أمحد سم
(1)

ـاَس  ـ قمكم احلؾقاين ومؼؾت: إنَّ اًم ـ سم ، ىمال: ؾملًمت احلس

هَمػْمُ خَمُْؾقٍق، َوَما َكْعِرُف  ا هلاًمُؼْرآُن يَمالَُم  ))ىمد اظمتؾػقا قمـدكا ذم اًمؼرآن، ومام شمؼقل؟ ومؼال: 

((هَمػْمَ َهَذا 
(2)

. 

ـ أيب اًمَعَصب يعـل إُؿْمـَايِن يؼقل: ؾمؿعُت أمحد سمـ أيب قَمقف يؼقل:  و [ 76] اسم

ؾمؿعُت هارون اًمَػْروي
(3)

ـَّة  ))يؼقل:   ـْ َأْهِؾ اًمِعْؾِؿ سمِاعمَِديـَِة َوَأْهِؾ اًمسم َُّلْ َأؾْمَؿْع َأطَمدًا ِم

ـْ ىَماَل اًمُؼْرآن / ونَ إَِّٓ َوُهْؿ ُيـْؽُِر  ـَُّة  قَمغَم َم خَمُْؾقٌق، َوُيَؽػُِّروَكفُ، َوَأكَا َأىُمقُل سمَِذًمَِؽ، َهِذهِ اًمسم

))
(4)

. 

ىمال أمحد: وأكا أىمقل سمؿثؾ ذًمؽ، ىمال اسمـ أيب اًمَعَصب: وأكا أىمقل سمؿثؾ ذًمؽ، ىمال 

اجلقهري: وأكا أىمقل سمؿثؾ ذًمؽ
(5)

ىمال وًمؽ، ىمال ًمـا أسمق هماًمب: وأكا أىمقل سمؿثؾ ذو، 
                                                 

ـ سمـ مرزوق سمـ قمطقة أسمق قمبد ا هل سمـ أيب قمقف اًمبُُزوري اًمبغدادي، مقًمده ( أمح1) د سمـ قمبد اًمرمح

 هـ(.297هـ(، وشمقذم ؾمـة )214ؾمـة )

 واًمبُُزوري: سمضؿ اًمبات اعمقطمدة واًمزاي، واًمرات سمعد اًمقاو، كسبة إمم اًمبزور مجع سمزر.

ف  ))ىمال اًمدارىمطـل:   .((صمؼة هق وأسمقه وقمؿم

 .((ن صمؼة كبقالً رومقعاً ضمؾقالً، ًمف مـْزًمة قمـد اًمسؾطان ومقدة ذم أكػس اًمعقام ... يما ))ىمال اخلطقب: 

(، 4/254(، شماريخ سمغداد )1/51(، ـمبؼات احلـاسمؾة )142)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

 (.12/531(، اًمسػم )1/343إكساب )

 .صحوح( 2)

( 13/331دمشؼ )(، ومـ ـمريؼف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ 7/365أظمرضمف اخلطقب ذم شمارخيف )

 قمـ اجلقهري سمف.

 (.6/263ومـ ـمريؼ اجلقهري أيضاً أظمرضمف اعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )

 ( قمـ أمحد سمـ أيب قمقف سمف.15/498وأظمرضمف أضمري ذم اًمنميعة )

 ( هق هارون سمـ مقؾمك سمـ أيب قمؾؼؿة اًمَػْروي أسمق مقؾمك اعمدين مقمم آل قمثامن.3)

 .صحوح( 4)

 .(12/87أظمرضمف اخلطقب ذم شمارخيف )

( عن أبي الغنائم ابن 22/أ، ب ـ مجموع 61 )لوابن ناقه في أحاديث مسلسلة 

 النرسي، كالهما عن الجوهري به.

 ( قمـ أمحد سمـ أيب قمقف سمف.1/498وأظمرضمف أضمري ذم اًمنميعة )

، ويمذًمؽ ىمال اسمـ ((وأكا أىمقل سمؿثؾ ذًمؽ  ))( ىمال اخلطقب سمعد أن رواه قمـ ؿمقخف اجلقهري: 5)

 كاىمف. اًمـرد واسمـ
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َؾػل ومقام أكبلين: وكحـ كؼقل سمذًمؽ، ىمال إسمراهقؿ اًمسِّ
(1)

 : وأكا أىمقل سمذًمؽ.

 :من حديث الرشيف أيب الغنائم

[77 ]  ظمطقب  ،الرشيف أبو الغنائم حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن ادهعدي باهلل

م ؾمـة أرسمع وشمسعلم،  أكا أسمق ضمامع اعمـصقر، سمؼرات ي قمؾقف سماحلريؿ اًمطَّاهري ذِم اعمحرَّ

ـ ًُمْقًُمق ـ أمحد سم ـ حمؿد سم اًمؼاؾمؿ قُمبقد ا هل سم
(2)

ـ محدان اًمؼطقعل، كا  ـ ضمعػر سم ، أكا أمحد سم

اين أسمق ؿمعقب احلرَّ
(3)

ـ ؾمؾؿة، قمـ حمؿد سمـ زياد، قمـ أيب  ـ قمكم، كا محاد سم ، كا قماصؿ سم

اإِلَماِم َأْن  َما خَيَاُف اًمَِّذي َيْروَمُع َرْأؾَمُف ىَمبَْؾ  ))يؼقل:  هريرة ىمال: ؾمؿعت أسما اًمؼاؾمؿ 

َعَؾ ا هلُ َرْأؾَمُف َرْأَس مِحَاٍر  ((َُيْ
(4)

. 

[78 ]   ـ ضمعػر، كا قمكم سمـ ـَمقْػقر سمـ هماًمب اًمـََّسقي، كا ىمتقبة أسمق اًمؼاؾمؿ، أكا أمحد سم

ـ قمطات ـ هلقعة، قم ـ ؾمعقد، كا اسم سم
(5)

ـ أيب ؾمػقان، قمـ أمِّ طمبقبة زوج  ـبسة سم صمـل قم ، طمدَّ

ا ىماًمت: ىمال رؾمقل اًمـَّبِلِّ  ـْ َصغمَّ  )): ا هل  أُنَّ َة َريْمَعٍة ذِم ًَمقْؾِ  َم ِف َوَُنَارِ ِهِ اصْمـَتَْل قَمنْمَ
                                                 

ؾػل.1)  ( هق إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ قمقسك سمـ درسماس اعماراين، رواي اعمشقخة قمـ اًمسِّ

 هـ(.443هـ(، وشمقذم ؾمـة )356ؿسار إملم، مقًمده ؾمـة )( اًمسِّ 2)

 يـ.اوق: سمضؿَّ اًمالَّملم وؾمؽقن اًمقْقًمُ وًمُ 

 .((ويمان صمؼة  ،يمتبت قمـف ))ىمال اخلطقب: 

، 9/269شمقضقح اعمشتبف ) (،9/647اإلؾمالم ) شماريخ (،10/386اكظر: شماريخ سمغداد )

270.) 

( قمبد ا هل سمـ احلسـ سمـ أمحد سمـ أيب ؿمعقب، أسمق ؿمعقب إمقي احلراين اعممدِّب، مقًمده ؾمـة 3)

 هـ(.295هـ(، وشمقذم ؾمـة )206)

 ضمزرة.، ووصمؼف صاًمح ((صمؼة ملمقن  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 (.13/536(، اًمسػم )9/435(، شماريخ سمغداد )231)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

 صحوح. (4)

 وهق صمؼة قمغم اًمراضمح ومقف مـ أىمقال أهؾ اًمعؾؿ.قماصؿ سمـ قمكم اًمقاؾمطل  ذم اًمسـدو

 ( مـ ـمريؼ ويمقع، قمـ محاد سمـ ؾمؾؿة سمف.1/321وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 وأظمرضمف أيضاً مـ ـمرق أظمرى قمـ حمؿد سمـ زياد سمف.

 .هق اسمـ أيب رسماح( 5)
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((هَمػْمَ اعمَْؽتُقسَمِة سَمـَك ا هلُ ًَمُف سَمقْتًا ذِم اجلَـَِّة 
(1)

. 

[79 ]   َمؽل، كا أسمق اًمؼاؾمؿ قمؿر سمـ حمؿد احلرر ـ قمؿر اًمؼَمْ أسمق إؾمحاق إسمراهقؿ سم

اًمبزاز
(2)

 اًمبزاز، كا قمكم سمـ داود اًمَؼـَْطِري، كا ، كا محزة سمـ حمؿد سمـ احلُسلم 

قمبد ا هل سمـ صاًمِح، كا اعمَُعغمَّ سمـ ِهالل، قمـ ًمقث سمـ أيب ؾُمؾقؿ، قمـ جماهد، قمـ / اسمـ 

ـْ  )): قمباس ىمال: ىمال رؾمقل ا هل  ، َوَأِمقـَلَّ َوَوِزيَريَّ ِم ـِ إِنَّ ًمُِؽؾِّ َكبِلٍّ أَِمقـلَْمِ َوَوِزيَرْي

 ضِمؼْمِ 
ِ
اَمت ـْ َأْهِؾ إَْرِض َأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر َأْهِؾ اًمسَّ ((يُؾ َوِمقَؽائِقُؾ، َوَوِزيَريَّ َوأَِمقـَلَّ ِم

(3)
. 

                                                 

 .اع، واحلديث صحوح من صريق آخرسنده ضيوف، وفوه اىقط( 1)

( مـ ـمريؼ اسمـ ضمريج، قمـ قمطات سمـ أيب رسماح سمف، وذم 3/261أظمرضمف اًمـسائل ذم اًمســ )

 سمعض ـمرىمف ىمصة.

 .((قمطات ُّل يسؿعف مـ قمـبسة  ))وىمال اًمـسائل: 

 صمؿ أورد ـمريؼلم ومقفام اًمقاؾمطة سملم قمطات وقمـبسة.

ـمرق قمـ قمؿرو سمـ أوس، قمـ ( مـ 503ـ  1/501واحلديث أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 قَمـبسة سمف.

 ، ويمذا قمغم اًمذي سمعده.ُّل أىمػ قمغم شمرمجتف( 2)

 .موضوع( 3)

ؾػل سمف.7/3314وأظمرضمف اسـم اًمعديؿ ذم سمغقة اًمطؾب )  ( مـ ـمريؼ أيب إؾمحاق اًمؼممؽل ؿمقخ اًمسِّ

ده: )اًمسقد( سمدل )احلرر(، و)محزة سـم قمؿر( سمدل )محزة سـم حمؿد(.  ووىمع قـم

ـ صاًمح اهلروي، قمـ قمكم 4/1859 اًمنميعة )وأظمرضمف أضمري ذم ـ أيب اًمطقب احلسلم سم ( قم

 سمـ داود سمف.ا

 ( مـ ـمريؼ اعمعغم سمف.63، 44/62(، )30/121واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

ػؼ اًمـمؼاد قمغم  ))وهذا إؾمـاٌد مقضقع، ومقف اعمعغم سمـ هالل، ىمال قمـف احلاومظ ذم اًمتؼريب:  اشمَّ

(، هتذيب اًمتفذيب 28/297(، هتذيب اًمؽامل )6/371. واكظر: اًمؽامؾ )((شمؽذيبف 

(10/216.) 

ا، وُّل يتؿقَّز طمديثُف ومؽُمك  ))وومقف أيضاً ًمقث سمـ أيب ؾمؾقؿ، ىمال قمـف احلاومظ:   .((صدوق اظمتؾط ضمدًّ

(، وسمحشؾ ذم 5/33وضمات احلديث مـ ـمريؼ آظمر قمـ اًمؾقث، أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

 وقمـد سمحشؾ: قمؿرو( سمـ أيب معروف، قمـ ًمقث سمف.( مـ ـمريؼ قمؿر )185)ص شماريخ واؾمط 

 .((ًمقس ُيعرف مـؽر احلديث  ))وىمال اسمـ قمدي قمـ قمؿر سمـ معروف: 

ـ يمشػ إؾمتار(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ  3/167وأظمرضمف اًمبزار ذم مسـده )

 (  مـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ ماًمؽ سمـ ِمغقل، قمـ ًمقث سمف.44/64)

 ( سمدل )اًمؾقث(.ووىمع قمـد اسمـ قمسايمر )قمـ أسمقف
= 
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[80 ]   ـ قمكم اجلقهري، كا أسمق سمؽر اًمؼطقعل، كا سمنم سمـ مقؾمك، كا ـ سم أسمق حمؿد احلس

ـ اعمؼرئ أسمق قمبد اًمرمح
(1)

صمـل قمبد اًمرمحـ سمـ مرزوق،  ، قمـ ؾمعقد سمـ أيب أيقب، طمدَّ

ـ طُم  ـ ِزر سم ال اعمُرادي، ىمال: ؾمؿعُت رؾمقل ا هل قم ـ قَمسَّ ـ َصػقان سم يؼقل:  بَقش، قم

ؾَمبِْعلَم قَمامًا، َٓ ُيْغَؾُؼ طَمتَّك شَمْطُؾَع  ـَ اعمَْغِرِب قَمْرُضُف َمِسػَمةوَمتََح ا هلُ سَماسمًا ًمِؾتَّْقسَمِة مِ  ))

ـْ َكْحِقهِ  ْؿُس ِم ((اًمشَّ
(2)

. 

                                                 

ٓ كعؾؿف يروى قمـ اسمـ قمباس إَّٓ مـ هذا اًمقضمف، وقمبد اًمرمحـ ًملمِّ احلديث،  ))وىمال اًمبزار: 

 .((وروى قمـف مجاقمة ٕكَّف مـ أهؾ اًمسـَّة 

 (.3/427(، اًمؾسان )3/298ىمؾت: سمؾ مؽموك متَّفؿ سماًمؽذب ووضع احلديث. اكظر: اعمقزان )

(، واخلطقب 8/160(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )11/179) وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ جمقب، 44/62(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )3/298ذم شماريخ سمغداد )

 قمـ ُوهقب سمـ اًمقرد، قمـ قمطات سمـ أيب رسماح، قمـ اسمـ قمباس.

 .((مؽموك  ))وومقف حمؿد سمـ جمقب اًمثؼػل، ذيمره احلاومظ ذم اًمتؼريب متققزاً، وىمال: 

سمف اسمـ معلم، وضعػف همػم واطمد.  ىمؾت: يمذَّ

 (.9/379(، هتذيب اًمتفذيب )26/369(، هتذيب اًمؽامل )4/307اكظر: اًمتاريخ سمرواية اًمدوري )

وروي احلديث سمؿعـاه قمـ أيب ؾمعقد اخلدري وأيب ذر وأكس، إَّٓ أنَّ أؾماكقَده واهقة، ذيمرها 

 (.370) سماًمقضع، وطمديث أكس ؾمقل ي سمرىمؿ:(، وطمؽؿ قمغم احلديث 60ـ  7/57إًمباين ذم اًمضعقػة )

 .قمبد ا هل سمـ يزيد( 1)

 .حسن لغره( 2)

 ( مـ ـمريؼ اجلقهري سمف.35/401وأظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 (.148)ص وهق قمـد اًمؼطقعل ذم ضمزت إًمػ ديـار 

ـ جمؿقع 90)ل أظمرضمف أسمق قمكم اًمصقاف ذم طمديثف و (، 4/191أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )(، و10/أ 

 ( مـ ـمريؼ سمنم سمـ مقؾمك سمف.3/1501وذم معرومة اًمصحاسمة )

( قمـ قمبد ا هل سمـ يزيد، وهق أسمق قمبد اًمرمحـ 4/304وأظمرضمف اًمبخاري ذم اًمتاريخ اًمؽبػم )

 اعمؼرئ سمف.

 .((ٓ ُيعرف ؾمامع قمبد اًمرمحـ مـ زر  ))وىمال اًمبخاري: 

ـ طمبان ذم اًمثؼات  ـ مرزوق اًمشامل، ذيمره اسم ـ سم (، وىمال قمـف احلاومظ 7/77)ىمؾت: وقمبد اًمرمح

 .((مؼبقل  ))ذم اًمتؼريب: 

 وىمد شمقسمع قمغم هذا احلديث.
= 
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[81 ]  ٕـ قمكم ا ـ اعمـفال اًمرضير، كا يزيد أسمق حمؿد، كا أسمق سمؽر، كا أمحد سم سمار، كا حمؿد سم

ـ أيب قمروسمة، قمـ ىمتادة، قمـ ؾماُِّل سمـ أيب اجلعد، قمـ معدان  ـ ؾمعقد سم ـ ُزَريع، قم سمـ اسم

ـْ  ))ىمال:  أيب ـمؾحة، قمـ صمقسمان، قمـ اًمـَّبِلِّ  وُح اجلََسَد َوُهَق سَمِريٌت ِم ـْ وَماَرَق اًمرم َم

، َواًمغُ  ؼْمُ
ـُ صَمالٍَث َدظَمَؾ اجلَـََّة؛ اًمؽِ ْي ((ُؾقُل، َواًمدَّ

(1)
. 

                                                 

( 2/1353(، واسمـ ماضمف ذم ؾمــف )3535( )510، 5/509أظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

، 1/204(، وقمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )24، 19ـ  18، 17ـ  30/16(، وأمحد ذم مسـده )4070)

ـ ـمرق 8/65(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )2/487(، واًمطقاًمز ذم مسـده )205 (، وهمػُمهؿ م

 قمـ قماصؿ سمـ أيب اًمـَّجقد، قمـ زر سمـ طُمبقش سمف.

 .((هذا طمديث طمسـ صحقح  ))وىمال اًمؽممذي: 

 .صحوح( 1)

 ( قمـ أيب يعغم، قمـ حمؿد سمـ اعمـفال سمف.1/427وأظمرضمف اسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 

(، واسمـ طمبان ذم 2/340(، واًمدارمل ذم ؾمــف )5/232وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

ـ  ـ زريع سمف.7/369(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )1/427صحقحف )اإلطمسان  ـ يزيد سم ـ ـمرق قم  ( م

(، وأمحد 2412( )2/806(، واسمـ ماضمف ذم ؾمــف )1573( )4/118واًمؽممذي ذم ضمامعف )

(، وأسمق 3/403اعمسـد )(، واًمروياين ذم 2/26(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )37/104ذم مسـده )

( مـ ـمرق قمـ ؾمعقد 5/355(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )1/501كعقؿ ذم معرومة اًمصحاسمة )

 .((اًمؽؼم  ))سمدل  ((اًمَؽـْز  ))سمـ أيب قمروسمة سمف، وذم سمعض ـمرىمف: ا

( مـ 2/20(، واسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )109، 105، 37/53وأظمرضمف أمحد ذم مسـده )

 ـمريؼ أسمان ومهام.

 ( مـ ـمريؼ ؿمعبة.37/105أمحد ذم مسـده )و

 ( مـ ـمريؼ روح سمـ اًمؼاؾمؿ، أرسمعتفؿ قمـ ىمتادة سمف.7/369واًمطؼماين ذم إوؾمط )

ـ صمقسمان، وُّل يذيمر سمقـفام معدان،  ـ ؾماُّل، قم ـ ىمتادة، قم وظماًمػ همٓت اًمرواة أسمق قمقاكة، ومرواه قم

اعمستدرك يمام ذم إحتاف  (، واحلايمؿ ذم1537( )4/117أظمرضمف مـ ـمريؼف اًمؽممذي ذم اجلامع )

 (.3/44اعمفرة )

 ويمذا ىمال اسمـ طمجر قمـ رواية احلايمؿ. .((ُّل يذيمر ومقف معدان  ))ىمال اًمؽممذي: 

شماسمعف أسمق  ))( ىمال احلايمؿ سمعد أن أورد رواية ؾمعقد: 2/26وذم اعمطبقع مـ مستدرك احلايمؿ )

 ومقف معدان! ، صمؿ أورده مـ ـمريؼ أيب قمقاكة وذيمر((قمقاكة ذم إىمامة هذا اإلؾمـاد 

ـ اًمؽؼمى ) ـ ـمريؼ آظمر قمـ أيب قمقاكة، وذيمر ومقف معدان.9/101ويمذا أظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمسـ  (، م

 .((ورواية ؾمعقد أصح  ))ومؾعؾ أسما قمقاكة يمان يرويف شمارة سمذيمره وشمارة سمحذومف، وىمال اًمؽممذي: 

م. ده متاسمعة أسمان ومهام وؿمعبة يمام شمؼدَّ  ىمؾت: ويميِّ
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[82 ]  ـ حمؿد اًمؼزويـل ـ قمؿر سم ـ قمكم سم أسمق احلس
(1)

ـ  ـ حمؿد سم ، أكا أسمق طمػص قمؿر سم

مل قمكم اًمزيَّات، كا إسمراهقؿ وهق اسمـ قمبد ا هل اعمخرِّ
(2)

، كا حيقك سمـ يعغم سمـ مـصقر 

اًمرازي
(3)

ـ اًمػضؾ ، كا ؾمؾؿة سم
(4)

ك، كا مبارك سمـ ومضاًم ـ َصبقح سمـ اًمسامَّ ة، ، كا حمؿد سم

ـ ؾمُؿرة سمـ ضمـدب، قمـ اًمـَّبِلِّ  ـ احلسـ، قم ُه َأْن َيْعَؾَؿ َما ًَمُف قِمـَْد  ))ىمال:  قم ـْ رَسَّ َم

((، وَمْؾقَْعَؾْؿ َما  هلِ شَمَعامَم قِمـَْدُه ا هل
(5)

. 

                                                 

 هـ(.442هـ(، وشمقذم ؾمـة )360اًمؼزويـل، مقًمده ؾمـة )( احلريب ُيعرف سماسمـ 1)

يمتبـا قمـف ويمان أطمد اًمزهاد اعمذيمقريـ، مـ قمباد ا هل اًمصاحللم، يؼرأ اًمؼرآن  ))ىمال اخلطقب: 

 .((ويروي احلديث، وٓ خيرج مـ سمقتف إَّٓ ًمؾصالة، ويمان واومَر اًمعؼؾ صحقح اًمرأي 

 (.17/609(، اًمسػم )3/387ىمزويـ )(، اًمتدويـ ذم أظمبار 12/43اكظر: شماريخ سمغداد )

مل اًمدىماق، شمقذم ؾمـة )2)  هـ(.304( إسمراهقؿ سمـ قمبد ا هل سمـ أيقب أسمق إؾمحاق اعمخرَّ

 .((ٓ ُيـؽر ًمف  ))وىمال أسمق قمكم اًمـقساسمقري: ، ((ما هق قمـدي إَّٓ صدوق  )) ىمال قمـف اإلؾمامقمقكم:

فؿل:   سمـ أيقب أيب إؾمحاق اعمخرمل؟ ؾملًمُت اًمدارىمطـل قمـ إسمراهقؿ سمـ قمبد ا هل ))وىمال اًمسَّ

ث قمـ ىمقم صمؼات سملطماديث سماـمؾة  .(( ومؼال: ًمقس سمثؼة، طمدَّ

 (.6/124شماريخ سمغداد )(، 168)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

 ( أسمق زيمريا اًمرازي.3)

 (.14/212. شماريخ سمغداد )((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 ق يمثػم اخلطل.( ؾمؾؿة سمـ اًمػضؾ إسمرش أسمق قمبد ا هل اًمرازي، وهق صدو4)

 .ضيوف( 5)

ـ إسمراهقؿ سمـ قمبد ا هل اعمخرمل سمف.8/216وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة ) ـ محقد، قم ـ حمؿد سم  ( قم

همريب مـ طمديث  ))إَّٓ أكَّف وىمع ومقف: )ؾمؾؿة سمـ طمػص( سمدل )ؾمؾؿة سمـ اًمػضؾ(، وىمال: 

 .((مبارك وحمؿد سمـ صبقح، ُّل كؽتبف إَّٓ مـ هذا اًمقضمف 

)ص قح، صدوق، وىمد شمقسمع قمغم إؾمـاده، أظمرضمف اسمـ اعمبارك ذم اًمزهد ىمؾت: حمؿد سمـ صب

 ( قمـ مبارك سمف.291

 ومبارك سمـ ومضاًمة ضعقػ يدًمِّس، وىمد قمـعـ.

 واحلسـ ُّل يسؿع مـ ؾمؿرة إَّٓ طمديث اًمعؼقؼة.

 وًمؾحديث ـمريؼ آظمر:

ـ قمدي ذم اًمؽامؾ ) ـ ـمريؼ صاًمح274، 6/176(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )4/62أظمرضمف اسم  ( م

 اعمري، قمـ هشام سمـ طمسان، قمـ اسمـ ؾمػميـ، قمـ أيب هريرة سمف.

ـ حيقك سـم  ـ سم ـ ـمريؼ اًمبزار، صمـا احلس ـ احلؾقة، وملظمرضمف م ػ إؾمـاده ذم اعمقضع إول م وشمصحَّ
= 
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[83 ]   أسمق إؾمحاق اًمؼممؽل، أكا أمحد سمـ ضمعػر سمـ محدان، كا حمؿد سمـ يقكس، كا

ـ  ق]هُبؾقل سم [ُمَقرِّ
(1)

امل، كا   سَمذي، قمـ قمؿرو سمـ قمبد ا هلاًمسَّ ـ قُمبقدة اًمرَّ مقؾمك سم
(2)

 ،

                                                 

 هشام، صمـا اسمـ طمسان، قمـ حمؿد سمـ ؾمػميـ.

مفجع، صمـا يمذا وىمع ذم اعمطبقع، واًمصقاب: )اًمبزار، صمـا احلسـ سمـ حيقك إيكم، صمـا قماصؿ سمـ 

 صاًمح اعمري، قمـ هشام سمـ طمسان، قمـ حمؿد سمـ ؾمػميـ(.

 (.1/72وضمات قمغم اًمصقاب ذم اعمقضع اًمثاين مـ احلؾقة، ويمذا ذم شمؼريب اًمبغقة )

د سمف قماصؿ  ))وىمال أسمق كعقؿ:   .((همريب مـ طمديث صاًمح، شمػرَّ

 ىمؾت: وصاًمح سمـ سمشػم اعمري ضعقػ مـؽر احلديث.

 (.4/334، هتذيب اًمتفذيب )(13/16اكظر: هتذيب اًمؽامل )

ـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ ) ـ 7/196وأظمرضمف اسم ـ مغقل، قمؿَّ ـ ماًمؽ سم ـ همقاث، قم ـ طمػص سم ( قم

صمف، قمـ قمبد ا هل، وذيمره.  طمدَّ

 وهذا ؾمـد مقىمقف مـؼطع.

ق: سمضؿ اعمقؿ 1) ق( وهق شمصحقػ، واًمصقاب اعمثبت، وُمَقرِّ ( ذم إصؾ: )مرزوق( سمدل )مَقرِّ

 رات ويمرسها.وومتح اًمقاو وشمشديد اًم

 (، اًمتؼريب.7/232اكظر: اإليمامل )

 (.355: )وؾمقل ي قمـد اعمصـػ قمغم اًمصقاب سمرىمؿ

امل: ومؽذا ضمات ذم إصؾ، واظمتؾػت اعمصادر ذم إقمجام اًمسلم وإمهاهلا، ومػل اإليمامل:  ا اًمسَّ وأمَّ

امل سماإلمهال، وذم هتذيب اًمؽامل ) أصؾف مـ  ))(، واًمتؼريب سمنقمجامفا، وىمال احلاومظ: 4/263اًمسَّ

امل( سماإلمهال، وٓ اًمسؿعاين ذم ((اًمشام  ، وُّل يذيمره اعمصـِّػقن ذم ضبط إؾمامت ذم مادة )اًمسَّ

 إكساب.

د اإلمهال أن سمـل ؾمام سمٍميقن، وهبؾقل سمٍمي يمام ذم مصادر شمرمجتف، ووىمع ذم  وىمد ُيميِّ

 اًمتؼريب: اعمٍمي، وهق شمصحقػ.

، وورد ذم سمعض مصادر اًمتخريج: زيادة )سمـ كقومؾ، ( قَمؿرو سمـ قمبد ا هل، ُّل أىمػ قمغم شمرمجتف2)

اًمـقومكم(، وذم اًمسـة ٓسمـ أيب قماصؿ: )سمـ كقومؾ مـ سمـل قمدي سمـ يمعب(، وذم أوؾمط اًمطؼماين: 

 )اًمعقذم(.

ـ قمبد ا هل سمـ كقومؾ(، وىمال حمؼؼف:  ـ قمؿشؾقؼ: )حمؿد سم اهلاؿمؿل، ًملم احلديث إذا  ))وذم ضمزت اسم

د ...   .((شمػرَّ

مـ قمؿرو، وحمؿد سمـ قمبد ا هل اًمـقومكم اهلاؿمؿل ٓ ُيعرف سماًمرواية قمـ  ىمؾت: وحمؿد شمصحقػ

اًمزهري، سمؾ هق ؿمقخ ًمؾزهري، وروايتف قمـ اًمصحاسمة يمؿعاوية وؾمعد وأؾمامة وهمػمهؿ يمام ذم 

 (.25/462هتذيب اًمؽامل )

 ( وومقف: قمؿرو سمـ قمبد ا هل.355سمرىمؿ: )وؾمقل ي احلديث قمـد اعمصـػ قمـ ؿمقخ آظمر 
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ـ قمائشة ىماًمت: ىمال رؾمقل ا هل  ـ أيب ؾمؾؿة، قم ـ اًمزهري، قم  / وؾمؾَّؿ:  صغمَّ ا هل قمؾقفقم

يُؾ  )) بُْت إَْرَض َمَشاِرىَمَفا َوَمَغاِرهَبَا وَمَؾْؿ َأضِمْد َوًَمَد َأٍب ظَمػْمًا #ىَماَل زِم ضِمؼْمِ د، ىَمؾَّ : َيا حُمَؿَّ

ـْ  ((سَمـِل َهاؿِمٍؿ ِم
(1)

. 

[84 ]  اًمؼَمَْمؽل، أكا أمحد سمـ ضمعػر، كا إسمراهقؿ سمـ قمبد ا هل
(2)

، كا ؾمؾقامن سمـ أمحد
(3)

كا ، 
                                                 

ا( 1)  .ضيوف جدًّ

ـ قمؿشؾقؼ 2/628هق قمـد قمـد اًمؼطقعل ذم زياداشمف قمغم ومضائؾ اًمصحاسمة )و (، وقمـف أظمرضمف اسم

 (.40)ص ذم ضمزئف 

 وومقف اًمؽديؿل، وهق مؽموك.

 ( قمـ حمؿد سمـ اعمثـك سمـ قمبقد.618)ص وأظمرضمف اسمـ أيب قماصؿ ذم اًمسـة 

 ( قمـ إسمراهقؿ سمـ مرزوق.122، 121)ص واًمدوٓيب ذم اًمذرية اًمطاهرة 

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ أمحد اًمرياطمل.1/176 دٓئؾ اًمـبقة )واًمبقفؼل ذم

ـ طمجر ذم إمازم اعمطؾؼة  ـ ـمريؼ أمحد سمـ حمؿد سمـ حيقك سمـ ؾمعقد، يمؾفؿ قمـ 72)ص واسم ( م

ق سمف، وشمصحػ ذم إمازم إمم )مقرع(.  هبؾقل سمـ مَقرِّ

 ( مـ ـمريؼ طمػص سمـ قمبد ا هل.238، 6/237وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

( مـ ـمريؼ احلسـ 71)ص (، واسمـ طمجر ذم إمازم 4/752ئل ذم ذح آقمتؼاد )واًمالًمؽا

ف مقؾمك سمـ قمبقدة سمف.ا  سمـ إرسائقؾ، يمالمها قمـ سمؽار سمـ قمبد ا هل سمـ قمبقدة، قمـ قمؿِّ

 ووىمع قمـد اًمالًمؽائل شمصحقػ ذم ؾمـد احلديث.

ـ اًمزهري إَّٓ هبذا اإلؾمـاد، شمػ ))وىمال اًمطؼماين:  ـ قمبقدة، ٓ ُيروى هذا احلديث قم د سمف مقؾمك سم رَّ

 .((وٓ ُيروى قمـ قمائشة إَّٓ هبذا اإلؾمـاد 

ا. اكظر: هتذيب اًمؽامل ) (، هتذيب 29/104ىمؾت: مقؾمك سمـ قمبقدة اًمرسمذي ضعقػ ضمدًّ

 (.10/318اًمتفذيب )

 (.355) وؾمقل ي احلديث قمـ ؿمقخ آظمر سمرىمؿ:

 هق اسمـ مسؾؿ أسمق مسؾؿ اًمؽٌم.( 2)

 ؾمؾقامن أسمق حمؿد اجلُرر اًمشامل كزيؾ واؾمط.ؾمؾقامن سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ ( 3)

ـ أيب طماشمؿ:  يمتب قمـف أيب ىمدياًم، وىمال: يمتبت قمـف ىمدياًم ويمان طمؾقاً، ىمدم سمغداد ومؽتب  ))ىمال اسم

قمـف أمحد سمـ طمـبؾ وحيقك سمـ معلم ىمدياًم، وشمغػمَّ سملظمرة اظمتؾط سمؼاض يمان قمغم واؾمط، ومؾامَّ يمان ذم 

قمـف ومؼقؾ زم: ىمد أظمذ ذم اًمنمب واعمعازف واعمالهل ومؾؿ أيمتب رطمؾتل اًمثاكقة ىمدمت واؾمطاً ومسلًمت 

 .((قمـف 

 ىمؾت: وشمريمف همػم واطمد ويمذسمف صاًمح ضمزرة واسمـ معلم وهمػممها.

 (.3/72(، اًمؾسان )2/384(، اعمقزان )3/292(، اًمؽامؾ )4/101اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 /أ03
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ـ قمبد ا هل ـ معاوية، كا ىَمـَان سم مروان سم
(1)

ث قمـ أسمقف   ـ ؾمعد حيدِّ ىمال: ؾمؿعُت مصعب سم

ـْ آَذى قَمؾِقًّا وَمَؼْد آَذايِن  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل  ((َم
(2)

. 

 :ديث أيب بكر الشافييمن ح

[85 ]   ـ أمحد سمـ حمؿد ـ احلسلم سم ـ أمحد سم ـ قمبد اًمؼادر سم اًمؼايض أسمق احلسلم حمؿد سم

ل، سمؼرات ي قمؾقف سمبغداد  ك اًمقاقمظ اعمعدِّ اجلاكب اًمنمىمل ذِم صػر ؾمـة أرسمع ذم اًمسامَّ

                                                 

 ( اًمـَّفؿل.1)

ؼف اسمـ معلم ذم رواية اسمـ حمرز، ورواية إؾمح  اق سمـ مـصقر.وصمَّ

 (.7/344وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )

 .((يمقذم قمزيز احلديث، ًمقس يتبلمَّ قمغم مؼدار ما ًمف ضعػ  ))وىمال اسمـ قمدي: 

 . ((ًمقس سماًمؼقي  ))، وىمال اًمـسائل: ((ًمقس مـ سماسمتؽؿ  ))وىمال حيقك سمـ آدم: 

 .((مؼبقل  ))وأما احلاومظ ومؼال ذم اًمتؼريب: 

ـ  ـ حمرز(، اًمعؾؾ ومعرومة اًمرضمال ) 1/99معلم )اكظر: معرومة اًمرضمال ٓسم ـ  3/148ـ رواية اسم

(، 6/52(، اًمؽامؾ )228)ص (، اًمضعػات واعمؽمويملم 7/148رواية قمبد ا هل(، اجلرح واًمتعديؾ )

 (.3/488اًمضعػات ًمؾعؼقكم )

 واًمذي يظفر أكَّف صدوق؛ ًمتقصمقؼ اسمـ معلم ًمف، وًمقس ذم طمديثف ما ُيـؽر.

ا، سنده ( 2)  .وله صرق أخرى ثابعةضيوف جدًّ

 (.2/633وهق قمـد اًمؼطقعل ذم زياداشمف قمغم ومضائؾ اًمصحاسمة )

 وذم ؾمـده ؾمؾقامن سمـ أمحد اًمقاؾمطل وهق مؽموك.

ـ ـمريؼف اًمضقات 4/249وأظمرضمف حمؿد سمـ حيقك اًمعدين ذم مسـده يمام ذم اعمطاًمب اًمعاًمقة ) (، وم

 (.3/268ذم اعمختارة )

( قمـ حمؿقد سمـ 3/267يؼف اًمضقات ذم اعمختارة )( ومـ ـمر1/360وأسمق يعغم ذم مسـده )

 ظمداش.

 ( قمـ أمحد سمـ أسمان.366، 3/365واًمبزار ذم مسـده )

 ( قمـ حمؿد سمـ قمؿرو إكصاري، أرسمعتفؿ قمـ مروان سمـ معاوية سمف.1/134واًمشار ذم مسـده )

 وؾمـده طمسـ، مـ أضمؾ ىمـان، وا هل أقمؾؿ.

ـ أيب أؾمامة ذم ـ اًمبغقة( قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ  2/904مسـده ) واحلديث أظمرضمف أيضاً احلارث سم

 زياد اهلاؿمؿل، قمـ مروان، قمـ ىمـان، قمـ زر سمـ طُمبقش، قمـ ؾمعد.

م  ـُ زياد يمؾَّ اًمرواة اًمذيـ شمؼدَّ ـَ طمبقش، وظماًمػ قمبد اًمرمحـ سم ومجعؾ سمدل مصعب زر سم

 ذيمرهؿ، وقمبد اًمرمحـ هذا ُّل أىمػ قمغم شمرمجتف، ورواية اجلامقمة أصح، وا هل أقمؾؿ.
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، كا حمؿد سمـ أبو بكر الشافييـماًمب حمؿد سمـ حمؿد سمـ همقالن، أكا  شمسعلم، أكا أسمقو

ـ قمبد ا هل اًمصػَّ يقكس،  ـ مساومركا حمؿد سم ار، كا روح سم
(1)

ـ هبدًمة، قمـ زر  ـ قماصؿ سم ، قم

َأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر ؾَمقَِّدا  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل سمـ طُمبقش، قمـ قمكم سمـ أيب ـماًمب ا

ـَ إَِّٓ اًمـَّبِقِّلَم َواعمُْرؾَمؾلَِم، َٓ  ًملَِم َوأظِمِري ـَ إَوَّ مُهَا َيا قَمكِمّ َما يُمُفقِل َأْهِؾ اجلَـَِّة، ِم ؼِمْ  َُتْ

((قَماؿَما 
(2)

. 

                                                 

 ق سمنم اًمبٍمي.( أسم1)

شمريمف اسمـ اعمبارك وأمحد واسمـ معلم وأسمق داود وهمػم واطمد، واهتؿف اسمـ طمبان واحلايمؿ سمرواية 

 اعمقضققمات.

(، اجلرح 48)ص (، اًمضعػات اًمصغػم ًمؾبخاري 445)ص اكظر: ؾممآت اسمـ اجلـقد 

(، اعمدظمؾ إمم اًمصحقح 1/295(، اعمجروطملم )3/139(، اًمؽامؾ )3/496واًمتعديؾ )

 (.2/467(، اًمؾسان )2/251(، اعمقزان )8/399(، شماريخ سمغداد )1/184)

ا، وصح احلديث بمجموع صرقه وشواهده.( 2)  سنده ضيوف جدًّ

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اسمـ قمسايمر 238، 1/237وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

 (.30/177ذم شماريخ دمشؼ )

( مـ ـمريؼ أمحد سمـ 4/ب ـ ضؿـ جمؿقع64)ل وأظمرضمف قمبد اًمغـل اعمؼدد ذم ومضائؾ قمؿر 

 قمبد اعمؾؽ، قمـ روح سمـ مساومر سمف.

ا، روح سمـ مساومر م م.ؽموؾمـده ضعقػ ضمدًّ  وك يمام شمؼدَّ

ـ قمدي ذم اًمؽامؾ ) (، واسمـ 1/238(، وأسمق سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )2/381وأظمرضمف اسم

ؼرئ، قمـ ( مـ ـمريؼ طمػص سمـ ؾمؾقامن اعم44/171(، )30/177قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 قماصؿ سمف.

 وطمػص اعمؼرئ مؽموك احلديث، يمام ذم اًمتؼريب.

ـ 1/236وأظمرضمف أسمق سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات ) ـ أسمقف، قم ـ ومضاًمة، قم ـ ـمريؼ مػضؾ سم ( م

 قماصؿ سمف.

 (.5/297ومػضؾ ضعقػ، وأسمقه ذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )

صمـا أسمق هاؿمؿ زياد سمـ3/962وأظمرضمف اًمدوٓيب ذم اًمؽـك ) صمـا قمكم سمـ حمؿد  ( طمدَّ أيقب، طمدَّ

صمـا قمبد ا هل أسمق حمؿد مقمم سمـل هاؿمؿ ـ ويمان صمؼة ـ ىمال:  ـ أظمت يعغم سمـ قمبقد، ىمال: طمدَّ اًمطـاومز سم

صمـا زهػم سمـ معاوية، قمـ قماصؿ سمف.  طمدَّ

وصمؼف اًمراوي قمـف قمكم سمـ حمؿد  وهذا رضماًمف صمؼات، إَّٓ قمبد ا هل أسمق حمؿد هذا ومؾؿ أقمرومف، وىمد

  هل أقمؾؿ.وا ،ـاومزطاًم
= 
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[86 ]  ـ قمبد ا هل اًمبٍمي، كا أسمق قماصؿ إسمراهقؿ سم
(1)

ـ ؾمػقان ، قم
(2)

ـُمعؿة، قمـ 
(3)

 ،

ـَ  ))ىمال:  رؾمقل ا هل أنَّ قمـ اًمشعبل:  َأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر ؾَمقَِّدا يُمُفقِل َأْهِؾ اجلَـَِّة ِم

ـَ َما ظَمالَ اًمـَّ ًملَِم َوأظِمِري ((بِقِّلَم َواعمُْرؾَمؾلَِم إَوَّ
(4)

. 

                                                 

ـف إًمباين مـ أضمؾ قماصؿ، يمام ذم  وهذا أصح إؾمـاد يروي قمـ قماصؿ سمـ هبدًمة، ًمذا طمسَّ

 (.2/468اًمصحقحة )

 واكظر احلديث سمعده.

 ( هق اًمضحاك سمـ خمؾد اًمـبقؾ.1)

 ( هق اًمثقري.2)

 ـ همقالن اجلعػل اًمؽقذم، وهق مؼبقل، يمام ذم اًمتؼريب.سم( ـمُعؿة 3)

 .حسن لغره( 4)

 (.246، 1/245سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات ) وهق قمـد أيب

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ ) ـ ـمريؼف أظمرضمف اسم  (.13/387(، واعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )30/176وم

ـ أيب قماصؿ، وظماًمػف مجاقمة ومرووه  هذهواًمسـد مرؾمؾ، و ـ قمبد ا هل اًمبٍمي، قم رواية إسمراهقؿ سم

 كم.قمـ أيب قماصؿ، قمـ اًمثقري، قمـ ـمعؿة، قمـ اًمشعبل، قمـ قم

( مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ قمكم، وأيب معؿر، 30/172أظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 واًمؼاؾمؿ سمـ حمؿد سمـ قمباد.

 ( مـ ـمريؼ زيمريا سمـ حيقك.44/170وذم )

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ اعمثـك، يمؾفؿ قمـ أيب قماصؿ سمف مقصقًٓ.13/386واعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )

 ـبقؾ؛ ٓضمتامع مجاقمة قمغم ظمالف رواية أيب مسؾؿ اًمؽجل.وهذا هق اًمصقاب ذم رواية أيب قماصؿ اًم

 وذم اًمسـد ـمعؿة وهق مؼبقل.

 .{وًمؾحديث ـمرق يمثػمة قمـ قمكم، وقمـ همػمه يماسمـ قمباس، وأكس، وأيب هريرة، وهمػمهؿ 
ؾمقَِّدا يُمُفقِل أهِؾ اجلَـَّة  )): طمديث قمكم سمـ أيب ـماًمب، قمـ اًمـَّبلِّ  ))ىمال أسمق حمؿد اخلالل: 

ـ اًمـَّبلِّ  ((ؿر أسمق سمؽر وقم ـ أيب ـماًمب، وقمبد ا هل سمـ قمؿر، وضماسمر سمـ  رواه قم مجاقمة، مـفؿ: قمكم سم

 قمبد ا هل، وأسمق هريرة، وأكس سمـ ماًمؽ، وقمبد ا هل سمـ قمباس، وأسمق ؾمعقد اخلدري، وهمػُمهؿ.

ورواه قمـ قمكمٍّ مجاقمٌة، مـفؿ: احلسـ سمـ قمكم، واحلسلم سمـ قمكم، وقمامر اًمشعبل، وطمارصمة سمـ 

ب ـ كُػقع، وظمطاب أو أسمق ظمطاب ُمرَضِّ ـ طُمبقش، وكُػقع أو اسم . ذيمر مـ ((، واحلارث إقمقر، وزر سم

 (.115)ص ُّل يؽـ قمـده إَّٓ طمديث واطمد 

(، 182ـ  30/165(، شماريخ دمشؼ )249ـ  1/229واكظر هلذه اًمروايات: اًمغقالكقات )

 (.471ـ  2/467(، اًمسؾسؾة اًمصحقحة )173ـ  44/168)
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[87 ]   ،ـبل ـ احلريب، كا اًمؼع ـ احلس ـ إؾمحاق ىا ح وإؾمحاق سم أسمق إؾمحاق إؾمامقمقؾ سم

اًمؼايض
(1)

سمـ ا، كا قمبد ا هل سمـ مسؾؿة، قمـ ماًمؽ سمـ أكس، قمـ اًمزهري، قمـ قمكم 

ـ قمؿر سمـ قمثامن، قمـ أؾمامة سمـ زيد  ٓ يرث  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل احلُسلم، قم

ـُ ا ((ًمؽاومَر اعممم
(2)

. 

/ هؽذا يؼقل ماًمؽ: قُمؿر سمـ قمثامن، وىمال همػُمه: قَمؿرو سمـ قمثامن
(3)

. 

 :من حديث أيب بكر الشافيي أيضاً 

[88 ]  يـِل، سمؼرات ي قمؾقف ذِم وِ ْز ات اًمؼَ رَّ ؼُ ـصقر حمؿد سمـ قمكم سمـ مـصقر سمـ اًمأسمق م

أبو بكر كا صػر ؾمـة أرسمع وشمسعلم وأرسمعؿئة سمَدْرِب طَمبِقب، أكا أسمق ـماًمب سمـ همقالن، أ

                                                 

 هـ(.282ؾمحاق سمـ إؾمامقمقؾ سمـ محاد سمـ زيد أسمق إؾمحاق اعماًمؽل، شمقذم ؾمـة )( إؾمامقمقؾ سمـ إ1)

 .((يمتب إًمقـا سمبعض طمديثف وهق صمؼة  ))ىمال اسمـ أيب طماشمؿ: 

يمان وماضالً قماعماً متؼـاً ومؼقفاً قمغم مذهب ماًمؽ، ذح مذهبف وخلّصف، واطمتج  ))وىمال اخلطقب: 

 .((ع طمديث ماًمؽ ... ًمف وصـَّػ اعمسـد ويمتباً قمدة ذم قمؾقم اًمؼرآن، ومج

 (.13/339(، اًمسػم )6/284(، شماريخ سمغداد )2/158اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 .صحوح( 2)

 (، وذم مقـمل ماًمؽ سمرواية اًمؼعـبل 1/364وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

 /ب(.90)ل 

  (، واسمـ اًمؼاؾمؿ2/539(، وأيب مصعب )2/21واكظر: اعمقـمل سمرواية حيقك سمـ حيقك )

/ب ـ كسخة 92)ل (، واسمـ سمؽػم 255)ص ـ شمؾخقص اًمؼاسمز(، واًمشقباين  120)ص 

 اًمسؾقامكقة(.

ـ اًمؽؼمى ) ( مـ ـمريؼ قمبد ا هل سمـ اعمبارك، وزيد سمـ احلُباب، 4/80وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمسـ

 ومعاوية سمـ هشام.

 ( مـ ـمريؼ اسمـ مفدي، يمؾفؿ قمـ ماًمؽ سمف.141، 36/140وأمحد ذم اعمسـد )

ـ اهلاد واًمثقري وهمػمهؿ، اكظر َتريج ( ىما3) ـ اًمزهري، مـفؿ: قُمؼقؾ ويزيد سم ـ اًمرواة قم ًمف مجاقمة م

 (.2/17أطماديثفؿ ذم أـمراف اعمقـمل ًمؾداين )

وذيمر اًمداين هـاك أنَّ ماًمؽاً رضمع سملظمرة قمـ ىمقًمف، ومؼال: قمؿرو سمـ قمثامن، يمام ىماًمت اجلامقمة، 

ـ اًمؼاؾمؿ، وهمٓت آظمر مـ ؾمؿع اعمقـمل قمـ وصمبت ذًمؽ ذم رواية حيقك إكدًمز وأيب مصعب واسم

 (.23ـ  2/16ماًمؽ، اكظر شمػصقؾ ذًمؽ ذم أـمراف اعمقـمل )

 /ب03
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ـ إؾمامقمقؾالشافيي ـ قمكم سم ، كا حمؿد سم
(1)

، كا ىَمَطـ
(2)

، كا طمػص سمـ قمبد ا هل
(3)

صمـل  ، طمدَّ

إسمراهقؿ
(4)

سمقع سمـ ؾَمؼْمة، قمـ أسمقف ىمال:   ، قمـ أيقب سمـ مقؾمك، قمـ اًمزهري، قمـ اًمرَّ

 َزَماَن احلَُدْيبِقَِة   ا هلَُنَك َرؾُمقُل  ))
ِ
ـْ كَِؽاِح ُمتَْعِة اًمـَِّسات ((قَم

(5)
. 

[89 ]  اسمـ ياؾملم
(6)

، كا داود سمـ قمكم
(7)

، كا احلارث سمـ ؾمؾقامن
(8)

، كا قُمؼبة سمـ 

                                                 

 ( أسمق قمكم إقمرج اًمسؽري مـ أهؾ مرو.1)

 (، وُّل يذيمر ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً.3/70ذيمره اخلطقب ذم شماريخ سمغداد )

 ( ىمطـ سمـ إسمراهقؿ اًمتسؽمي، وهق صدوق خيطئ يمام ذم اًمتؼريب.2)

 ق اسمـ راؿمد اًمسؾؿل.ه( 3)

 هق اسمـ ـمفامن.( 4)

 .ضيوف ميلول( 5)

 (.2/240وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

ـ ذم ذًمؽ، وملظمرضمف اًمطؼماين ذم  ((زمان احلُديبقة  ))وىمقًمف ذم متـ احلديث  ؿماذ، وىمد ظمقًمػ ىَمط

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ طمػص، قمـ أسمقف طمػص سمـ قمبد ا هل سمف.7/101إوؾمط )

ـ ؾماسمؼ، قمـ إسمراهقؿ سمـ ـمفامن سمف، وًمقس قمـدمها حتديد يقم 2/220وذم ) ـ ـمريؼ حمؿد سم ( م

 اًمتحريؿ.

( مـ ـمريؼ معؿر وصاًمح سمـ يمقسان وهمػممها، قمـ 2/1026وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 اًمزهري سمف، وومقف أنَّ زمان اًمتحريؿ يمان يقم اًمػتح.

واطمد مـفا ذيمر احلُديبقة. اكظر: زاد  وذيمر اًمعؾامت ذم وىمت حتريؿ اعمتعة أرسمعة أىمقال، وًمقس ذم

 (.3/459اعمعاد ٓسمـ اًمؼقؿ )

 هـ(.303( قمبد ا هل سمـ حمؿد سمـ ياؾملم أسمق احلسـ اًمػؼقف اًمدوري، شمقذم ؾمـة )6)

 .((صمبت صاطمب طمديث  ))، وىمال اإلؾمامقمقكم: ((صمؼة  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 (.10/106ريخ سمغداد )(، شما2/681(، معجؿ اإلؾمامقمقكم )230)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

)ص حمؼؼف )وماروق(  ذًمؽ( يمذا ذم إصؾ، ويمذا صمبت ذم كسخة مـ اًمغقالكقات يمام أؿمار إمم 7)

ـ داود، وهذا هق اًمصقاب، وهق قمكم سمـ داود اًمؼـطري.253  (، وذم ـمبعة )اًمزهراين( وىمع: قمكم سم

ـ طمبان ذم اًمثؼات )8) ـ قمؾؼؿة،  يمان ))(، وىمال: 8/183( أسمق ؾمؾقامن اًمرمكم، ذيمره اسم راوياً ًمعؼبة سم

 .((ب رِ غْ قمؾؼؿة، روى قمـف قمكم سمـ داود اًمؼـطري، يُ 

وًمؾحارث سمـ ؾمؾقامن قمـ قمؼبة  ))وذيمره اسمـ قمدي ذم شمرمجة قمؼبة سمـ قمؾؼؿة اًمبػمو ي وىمال: 

 (.5/281. اًمؽامؾ )((أطماديث ًمقست هل سماعمحػقفمة 
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ـ اًمزهري، أظمؼمين كاومع:  صمـل إوزاقمل، قم اًمؼاؾمؿ أظمؼمه، قمـ قمائشة أنَّ قَمؾؼؿة، طمدَّ

ُفؿَّ اضْمَعْؾُف َصقِّبًا هَ  َأنَّ اًمـَّبِلَّ  )): زوج اًمـَّبِلِّ  ((ـِقًّا يَماَن إَِذا َرَأى اعمََطَر ىَماَل: اًمؾَّ
(1)

. 

                                                 

 .واحلديث صحوح من وجه آخر، ميلول( 1)

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اسمـ طمجر ذم شمغؾقؼ 2/244غقالكقات )وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًم

 (.2/396اًمتعؾقؼ )

، و  : قمـ ؾمـده اًمدارىمطـلىمال وهذه رواية قمؼبة سمـ قمؾؼؿة، ذيمر سملم إوزاقمل وكاومٍع اًمزهريَّ

 /أ(.57/ل:5. اًمعؾؾ )((همػم حمػقظ  ))

ا مـ احلارث، أو مـ قمؼبة، وىمد ىمال قمـف اسمـ قمدي ىمؾت: وًمعؾ اخلطل ومقف روى قمـ  )): إمَّ

 (.5/280. اًمؽامؾ )((إوزاقمل ما ُّل يقاومؼف قمؾقف أطمد 

 :وقد اخعلف عذ األوزاعي  دم هذا احلديث عذ أوجه عدة

 :ـ األوزاعي، عن ىافع، عن القاسم، عن عائشة 1

ـ ـمريؼ قمبد رسمف، قمـ اًمقًمقد سمـ مسؾؿ، قمـ إوزاقمل، 41/137أظمرضمف أمحد ذم مسـده ) ( م

 قمـ قمائشة. قمـ كاومع، قمـ اًمؼاؾمؿ،

 وُّل يٍمح إوزاقمل ذم هذا اًمطريؼ سماًمسامع مـ كاومع، وإكَّام قمـعـف.

 ( مـ ـمريؼ حمؿقد سمـ ظماًمد.6/228وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

(، واسمـ طمجر ذم 3/361(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )2/246واًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

أخزين اًمقًمقد سمـ مسؾؿ، قمـ إوزاقمل، ( مـ ـمريؼ ُدطمقؿ، يمالمها قمـ 2/396شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ )

 كاومع، قمـ اًمؼاؾمؿ سمف.

ـ ماضمف ذم ؾمــف ) (، واسمـ طمجر 2/245(، واًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )3890( )2/1280واسم

 ( مـ ـمريؼ قمبد احلؿقد سمـ أيب اًمعنميـ.2/396ذم اًمتغؾقؼ )

قب، ( مـ ـمريؼ ؿمع2/396(، واسمـ طمجر ذم اًمتغؾقؼ )2/246واًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

 كاومع سمف.أخزين يمالمها قمـ إوزاقمل، 

 :ـ األوزاعي، عن رجل، عن ىافع، عن القاسم، عن عائشة 2

 ( مـ ـمريؼ قمؿر سمـ قمبد اًمقاطمد.6/228أظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

 ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ قمبد ا هل سمـ ؾمامقمة.2/246واًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

ـ اًمؽؼمى )  ـمريؼ اًمقًمقد سمـ مزيد، صمالصمتفؿ قمـ إوزاقمل سمف.( مـ 3/362واًمبقفؼل ذم اًمسـ

 :ـ األوزاعي، عن حممد بن الولود الزبودي، عن ىافع، عن القاسم، عن عائشة 3

( مـ ـمريؼ حيقك 2/245(، واًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )6/228أظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

 اًمباسمؾتل، قمـ إوزاقمل سمف.

 :ن عائشةـ األوزاعي، عن الزهري، عن القاسم، ع 4

(، وإؾمحاق سمـ راهقيف 41/138(، وأمحد ذم مسـده )6/228أظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )
= 
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(، واًمطؼماين ذم إوؾمط 3/274(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 2/401ذم مسـده )

 ( مـ ـمريؼ قمقسك سمـ يقكس، قمـ إوزاقمل سمف.2/243(، واًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )8/137)

د سمف قمقسك سمـ يقكسُّل ))ىمال اًمطؼماين:   .(( يرو هذا احلديث قمـ اًمزهري إَّٓ إوزاقمل، شمػرَّ

( مـ ـمريؼ قمباد سمـ ضمقيرية، قمـ 2/243ىمؾت: وىمد أظمرضمف اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

 إوزاقمل سمف. ًمؽـ قمباد هذا يمذاب.

 : ؾمؼط ذيمر اًمزهري مـ هذا اًمطريؼ ذم ـمبعة اًمغقالكقات، واؾمتظفر حمؼؼف أنَّ إوزاقملتنبوه

ـ حمؿد. وهذا ظمطل كتج قمـ  ـ اًمؼاؾمؿ سم ٓ رواية ًمف قم ـ خمقؿرة؛ ٕكَّف  ـ اًمؼاؾمؿ سم يروي هذه اًمرواية قم

ـ مقؾمك سمـ هارون  ـ اإلؾمـاد، واًمصقاب إصمباشمف، واًمشاومعل روى هذا احلديث قم إؾمؼاط اًمزهري م

ـ إؾمحاق سمـ راهقيف، واحلديث ذم مسـد إؾمحاق سمنصمبات اًمزهري، وأظمرضمف اًمطؼماين ذم معجؿف  قم

إوؾمط قمـ مقؾمك سمـ هارون، وذيمره اسمـ طمجر ذم اًمتغؾقؼ قمـ اًمشاومعل وذم يمؾ مـفا ذيمر 

اًمزهري، واًمؼاؾمؿ هق اسمـ حمؿد، ويميده أيضاً شمبقيب اًمشاومعل ًمؾحديث طمقث ىمال: مـ طمديث 

 اًمزهري، قمـ اًمؼاؾمؿ، قمـ قمائشة!

 وىمد اظمتؾػ اًمعؾامت ذم اًمؽمضمقح سملم هذه اًمطرق.

ـ مزيد ومـ شماسمعف ذم ذيمر اًمقاؾمطة سملم إوزاقمل ومػمى اًمبقفؼل أنَّ أصح اًمط رق ـمريؼ اًمقًمقد سم

 (.230، 9/37وكاومع، وهق فماهر يمالم اسمـ رضمب يمام ذم ومتح اًمباري ًمف )

ـ ىمال: إوزاقمل، أظمؼمين كاومع، قمـ اًمؼاؾمؿ، ومؼال:  ـ طمجر رواية م ح اسم وأصح ـمرىمف  ))ورضمَّ

ـ شماسمعف، وا هل أقمؾؿ   (.2/603(، واًمػتح )2/396: شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ ). اكظر((يمؾِّفا رواية اًمقًمقد وم

ـ ذيمر اًمقاؾمطة سملم إوزاقمل وكاومع، ومؼد ذيمر سمعض أهؾ  ىمؾت: وًمعؾ أرضمح اًمروايات رواية م

 اًمعؾؿ أنَّ إوزاقملَّ َُّل يسؿع مـ كاومع.

 ـ اًمدوري(. 4/420. اًمتاريخ )((ُّل يسؿع إوزاقمل مـ كاومع  ))ىمال اسمـ معلم: 

طمّدصمـل إؾمحاق سمـ ظماًمد اخلتكّم ىمال: طمّدصمـا قمؿرو سمـ أيب ؾمؾؿة  )) وىمال أسمق زرقمة اًمدمشؼل:

ىمال: ىمؾت ًمألوزاقمل: يا أسما قمؿرو: احلسـ، أو رضمؾ قمـ احلسـ؟ ىمال: رضمؾ قمـ احلسـ. ىمؾت: 

. ىمؾت: قمؿرو سمـ ؿمعقب، أو رضمؾ قمـ قمؿرو سمـ فنافع، أو رجل عن ىافع؟ قال: رجل عن ىافع

ة: ٓ يصح قمـدكا ًمألوزاقمل قمـ كاومع رت. وىمد ؿمعقب؟ ىمال: قمؿرو سمـ ؿمعقب. ىمال أسمق زرقم

. ((ؾمؿعت أسما مسفر يؼقل: طمّدصمـل اسمـ ؾمامقمة ىمال: أظمؼمكا إوزاقمل ىمال: طمّدصمـل رضمؾ قمـ كاومع 

 (.2/723شماريخ أيب زرقمة اًمدمشؼل )

ا ما وىمع مـ اًمروايات اًمتل ومقفا ذيمر اإلظمبار واًمتحديث سملم إوزاقمل وكاومع ومؾعؾ ذًمؽ  وأمَّ

حقن ذم ًمػظة )أكا(، و)صمـا( ويستعؿؾقُنا ذم  ))ؾمامقمقكم وهمػُمه: يمام ىمال اإل إنَّ اًمشامقلم يماكقا يتسؿَّ

 (، وا هل شمعامم أقمؾؿ.9/37. ذيمر ذًمؽ اسمـ رضمب ذم ومتح اًمباري )((همػم اًمسامع 

ـ ـمريؼ قمبقد ا هل سمـ قمؿر، قمـ 1032( )1/312واحلديث أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف ) ( م

 سمف كحقه. اًمؼاؾمؿ سمـ حمؿد، قمـ قمائشة
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[90 ]  ـ رضمات ـ احلريب، كا اسم ـ احلس إؾمحاق سم
(1)

، كا ؾمعقد
(2)

ـ اعمـؽدر،  ـ حمؿد سم ، قم

ـ أظمقف قم
(3)

ـ أيب ؾمعقد اخلدري:  ـ ؾمؾقؿ، قم ـ قَمؿرو سم هُمْسُؾ  ))ىمال:  كَبِلَّ ا هل أنَّ ، قم

َـّ  ((اَن قِمـَْدُه َوَيَؿسَّ ـمِقبًا إِْن يمَ  ،َيْقِم اجلُُؿَعِة َواضِمٌب قَمغَم يُمؾِّ ُمْسؾٍِؿ َوَيْستَ
(4)

. 

                                                 

 سمـ رضمات سمـ قمؿر اًمُغداين اًمبٍمي.قمبد ا هل ( 1)

 سمـ ؾمؾؿة سمـ أيب احلُسام.ؾمعقد  (2)

 ( هق أسمق سمؽر سمـ اعمـؽدر، ًمقس ًمف اؾمؿ.3)

 .صحوح لغره (4)

 (.2/257وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل )

ـ ظمزيؿة ذم صحقحف ) ـ قمبد ا هل سمـ 3/123وأظمرضمف اسم ـ قمبد اًمرطمقؿ صاقمؼة، قم ـ حمؿد سم ( قم

 ات اًمغداين سمف.رضم

وىمد اظمتؾػ قمغم ؾمعقد سمـ أيب ؾمؾؿة سمـ أيب احلُسام ذم إؾمـاده، ومرواه قمبد ا هل سمـ رضمات قمـف يمام 

م، وظماًمػف اصمـان، قمبد اًمصؿد سمـ قمبد اًمقارث، وحمؿد سمـ قمبد ا هل سمـ أيب اًمشقارب.  شمؼدَّ

 ( مـ ـمريؼ قمبد اًمصؿد.2/33أظمرضمف أسمق يعغم ذم مسـده )

ـ أيب اًمشقارب شمعؾقؼاً، يمالمها قمـ ؾمعقد، قمـ 11/275ؾؾ )وذيمره اًمدارىمطـل ذم اًمع ـ اسم ( قم

 حمؿد سمـ اعمـؽدر، قمـ قمؿرو سمـ ؾمؾقؿ، سمف، وُّل يذيمرا ذم إؾمـاده أسما سمؽر سمـ اعمـؽدر.

وًمعؾ هذا آظمتالف مـ ؾمعقد سمـ أيب ؾمؾؿة كػسف، ومفق صدوق صحقح اًمؽتاب، خيطئ مـ 

 طمػظف يمام ذم اًمتؼريب.

 يروي هذا احلديث قمـ أظمقف وًمقس قمـ قمؿرو سمـ ؾمؾقؿ.وحمؿد سمـ اعمـؽدر إكَّام 

وإكَّام رواه حمؿد سمـ اعمـؽدر قمـ أظمقف أيب سمؽر، قمـ قمؿرو سمـ ؾمؾقؿ، قمـ أيب  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 (.11/276. اًمعؾؾ )((ؾمعقد 

د ذًمؽ أنَّ ؿمعبة وهمػَمه رووه قمـ أيب سمؽر سمـ اعمـؽدر، قمـ قمؿرو سمـ ؾمؾقؿ، قمـ أيب  ىمؾت: ويميِّ

 ؾمعقد.

 ( مـ ـمريؼ ؿمعبة.880( )1/264اًمبخاري ذم صحقحف ) أظمرضمف

ـ ـمريؼ سمؽػم سمـ إؿمج، يمالمها قمـ أيب سمؽر سمـ اعمـؽدر سمف.2/581ومسؾؿ ذم صحقحف )  ( م

وذم احلديث ًمقن آظمر مـ آظمتالف قمغم أيب سمؽر سمـ اعمـؽدر، رواه مسؾؿ ذم صحقحف أيضاً مـ 

قمؿرو سمـ ؾمؾقؿ، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب  ـمريؼ ؾمعقد سمـ أيب هالل، قمـ أيب سمؽر سمـ اعمـؽدر، قمـ

 ؾمعقد، وزاد ذم إؾمـاده قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ؾمعقد.

ح اإلؾمـاد اًمزائد قمغم اًمـاىمص.276ـ  11/273وذيمر ذًمؽ اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )  ( ورضمَّ

واؾمتظفر اسمـ طمجر أن يؽقن قمؿرو سمـ ؾمؾقؿ ؾمؿعف مرة مـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ؾمعقد، صمؿ 
= 
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[91 ]  معاذ
(1)

د ، كا مسدَّ
(2)

، كا قمبد اًمقارث
(3)

ـ أيب اًمتِّقَّاح ، قم
(4)

 ))، قمـ أكس ىمال: 

ـَ اًمـَّاِس ظُمُؾؼًا، َويَماَن ًَمُف َأٌخ ُيَؼاُل ًَمفُ  يَماَن اًمـَّبِلم  َأطْمَس
(5)

َأسُمق قُمَؿػْم ـ َأطْمَسبُُف وَمطِقاًم ـ  

(( ؟َما وَمَعَؾ اًمـمَغػْم  !سَما قُمَؿػْم َويَماَن إَِذا ضَماَت ىَماَل ًَمُف: َيا أَ 
(6)

. 

[92 ]   حمؿد سمـ قمكم سمـ إؾمامقمقؾ، كا ىَمَطـ، كا طَمػص، كا إسمراهقؿ، قمـ قمبَّاد سمـ

إؾمحاق، قمـ حمؿد سمـ مسؾؿ سمـ ؿمفاب اًمزهري، قمـ أيب سمؽر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ 

ف ىمال:  ـِ قمَ   ا هلَُنَك َرؾُمقُل /  ))احلارث، قمـ أيب مسعقد قُمؼبة سمـ قَمؿرو أكَّ ـْ صَمَؿ

ـِ َوَمْفِر اًمبَِغلِّ  ((اًمَؽْؾِب َوطُمْؾَقاِن اًمَؽاِه
(7)

. 
                                                 

ـ أيب ؾمعقد كػسف، ـ سماب اعمزيد ذم متصؾ إؾماكقد. اكظر: ومتح اًمباري  ؾمؿعف م أو أنَّ رواية مسؾؿ م

 (.351ـ  2/350(، شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ )2/425)

ومال اسمـ رضمب إمم شمؼقية رواية اًمبخاري اًمـاىمصة قمغم رواية مسؾؿ. اكظر: ومتح اًمباري ًمف 

 (.86ـ  8/84)

ويؽقن قمؿرو سمـ ؾمؾقؿ ؾمؿعف واًمذي يظفر أنَّ اًمراضمح ما ذيمره اسمـ طمجر مـ اًمقضمف إول، 

ده ىمقًمف ذم رواية اًمبخاري:  ـ أيب ؾمعقد مـ همػم واؾمطة، ويميِّ أؿمفد  ))مرة كازًٓ، صمؿ ؾمؿعف قماًمقاً قم

 ، وا هل شمعامم أقمؾؿ.((قمغم أيب ؾمعقد 

 ( هق اسمـ اعمثـك.1)

 ( هق اسمـ مرسهد.2)

 ( هق اسمـ ؾمعقد.3)

 ( واؾمؿف يزيد سمـ محقد.4)

 .زم، وًمقس قمؾقف قمالمة اًمتصحقح، ويمذا ورد ذم اًمغقالكقات ذم هامش إصؾ: )ي( أي:( 5)

 .صحوح( 6)

 (.2/278وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل )

د سمف.6203( )7/155وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )  ( قمـ مسدَّ

 ( مـ ـمريؼ قمبد اًمقارث سمف.3/1692وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 تقاح سمف.( مـ ـمريؼ ؿمعبة، قمـ أيب اًم6129( )7/133واًمبخاري أيضاً )

 .لغره صحوح (7)

 (.2/237وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

 وؾمـده طمسـ، ومقف قمباد سمـ إؾمحاق وُيؼال قمبد اًمرمحـ، وهق صدوق يمام ذم اًمتؼريب.

ـ رواية أيب مصعب(، ومـ ـمريؼف اًمبخاري ذم صحقحف 2/363وأظمرضمف ماًمؽ ذم اعمقـمل )

 ( قمـ اًمزهري سمف.3/1198 صحقحف )(، ومسؾؿ ذم2282( )3/76(، )2237( )3/59)

 /أ04



 

 

 

  

 
 

 360 

 :من حديث الشافيي أيضاً 

وأسمق اًمؼميمات هبة ا هل اسمـا حمؿد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمبخاري،  ،أسمق اعمعازم أمحدأىا  [ 93]

سمؼرات ي قمؾقفام، وىمرأُت قمغم أيب اًمؼميمات هبة ا هل قمغم آكػراد ذِم صػر ؾمـة أرسمع 

ـ همقالن اًمبزاز، أكا وشمسعلم وأ ـ حمؿد سم أبو بكر حممد رسمعؿئة، ىمآ: أكا أسمق ـماًمب حمؿد سم

ـ مسؾؿة اًمقاؾمطلبن عبد اهلل بن إبراهوم الشافييا ، أكا حمؿد سم
(1)

، كا يزيد سمـ هارون، 

أكا ذيؽ، قمـ أيب إؾمحاق، قمـ اًمؼاؾمؿ سمـ قمبد اًمرمحـ، قمـ أسمقف، قمـ قمبد ا هل سمـ 

َـّ ُمـْذُ ؿْ ـاُت َما ؾَماًمَ احلَقَّ  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل مسعقد  ـْ شَمَركَ  ـَُف ، وَمَؿ َـّ  طَماَرسْمـَاُه

ـْ ظِمقَػتِ  َـّ ؿَمقْئًا ِم َـّ وَمَؾقَْس ِمـَّا ِمـُْف ((ِف
(2)

. 

                                                 

ـ قمبد اعمؾؽ أسمق ضمعػر اًمطقاًمز اًمقاؾمطل، مقًمده ؾمـة )1) ـ اًمقًمقد سم ـ مسؾؿة سم هـ(، 178( حمؿد سم

 هـ(.282وشمقذم ؾمـة )

ا  ))ىمال أسمق حمؿد اخلالل:  وذم طمديثف مـايمػم سملؾماكقد واضحة،  ))، وىمال اخلطقب: ((ضعقػ ضمدًّ

 .(( ع )أي احلايمؿ( ذيمر أكَّف ؾمؿع اًمدارىمطـل يؼقل: حمؿد سمـ مسؾؿة ٓ سملس سمفإَّٓ أنَّ أسما قمبد ا هل سمـ اًمبقِّ 

(، اعمقزان 13/395(، اًمسػم )3/305(، شماريخ سمغداد )135)ص اكظر: ؾممآت احلايمؿ 

 (.382، 5/381(، اًمؾسان )5/166)

 .منكر هبذا اإلسناد( 2)

 (.1/504وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

 ػ؛ ومقف قمؾَّتان:وؾمـده ضعق

 إومم: ضعػ ؿمقخ أيب سمؽر اًمشاومعل.

ـ أسمقف إَّٓ طمديثلم، وًمقس هذا مـفام. اكظر:  ـ مسعقد ُّل يسؿع م ـ قمبد ا هل سم ـ سم اًمثاكقة: قمبد اًمرمح

 (، اًمتؼريب.17/239(، هتذيب اًمؽامل )223)ص ضمامع اًمتحصقؾ 

سمعض إئؿة ىمّقى روايتف قمـ  وذم اًمسـد أيضاً ذيؽ سمـ قمبد ا هل اًمؼايض، دت احلػظ، إَّٓ أنَّ 

 (.12/468(، هتذيب اًمؽامل )2/710أيب إؾمحاق يماسمـ معلم وأمحد سمـ طمـبؾ. اكظر: ذح اًمعؾؾ )

، وؿمقخف حمؿد ـد أيب سمؽر اًمشاومعل هبذا اإلؾمـادواًمؾػظ اًمذي ذيمره اعمصـػ ُّل أىمػ قمؾقف إَّٓ قم

 سمـ مسؾؿة اًمقاؾمطل ًمف مـايمػم، وُّل ُيتاسمع قمؾقف.

ـ )وأظمرج أسمق دا (، واًمطؼماين ذم 6/51(، واًمـسائل ذم اًمســ )5249( )5/409ود ذم اًمسـ

( مـ ـمريؼ ذيؽ قمـ أيب 16/24(، واسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )10/170اعمعجؿ اًمؽبػم )

َـّ ومَؿـ  ))إؾمحاق قمـ اًمؼاؾمؿ سمـ قمبد اًمرمحـ قمـ أسمقف قمـ اسمـ مسعقد سمؾػظ:  اىمتُؾُقا احلَقَّاِت يمؾَّف
= 
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[94 ]  ـ اًمؼاؾمؿ ـ مجقؾ، قم ـ مسؾؿة، كا يزيد، أكا اًمقًمقد سم حمؿد سم
(1)

ـ أيب أمامة:   ))، قم

ـْ  اًمـَّبِلَّ أنَّ  ، َوقَم ـْ َصالشََملْمِ ـْ  َُنَك قَم ، َوقَم ـْ كَِؽاطَملْمِ ، َوقَم ـْ  ِصقَاَملْمِ ، َوقَم ًمِبَاؾَملْمِ

َ َذًمَِؽ لْمِ سَمقْعَ  ((، َووَمرسَّ
(2)

. 

                                                 

َـّ ومؾَ   .((قَس ِمـِّل ظماف صَملَرُه

ا اًمؾػظ اًمذي قمـد اعمصـػ ومؼد ضمات مـ ـمريؼ آظمر قمـ اسمـ مسعقد، أظمرضمف اًمطحاوي ذم  وأمَّ

( مـ ـمريؼ زائدة سمـ ىمدامة، قمـ مـصقر، قمـ قمبد ا هل سمـ مرة، قمـ 3/371ذح اعمشؽؾ )

مثؾف، وُّل يسؼ اًمطحاوي ًمػظف، وإكَّام أطمال قمغم  مرسوق، قمـ قمبد ا هل سمـ مسعقد، قمـ اًمـبل 

 طمديث أيب هريرة وهق سمؿثؾ طمديث اعمصـػ.

(، وأمحد ذم اعمسـد 5248( )5/409وطمديث أيب هريرة: أظمرضمف أسمق داود ذم اًمســ )

/أ ـ كسخة يمقسمرزم(، واسمـ ضمرير ذم شمػسػمه 109)ل (, واًمبزار ذم اعمسـد 16/433(، )15/360)

(، 3/370شؽؾ )(، واًمطحاوي ذم ذح اعم6/215(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ إوؾمط )1/278)

ـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد ) ـ أسمقف قمـ أيب هريرة سمف.25، 16/24واسم ـ حمؿد سمـ قمجالن قم ـ ـمرق قم  ( م

(، واسمـ طمبان ذم 2/489(، واحلؿقدي ذم مسـده )12/324وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

( مـ ـمريؼ اسمـ قمققـة قمـ اسمـ قمجالن قمـ سمؽػم سمـ قمبد ا هل قمـ 12/461صحقحف )اإلطمسان ـ 

 قمـ أيب هريرة. ومزاد ذم ؾمـده سمؽػم سمـ قمبد ا هل سمـ إؿمج سملم حمؿد سمـ قمجالن وأسمقف. قمجالن

ـ سمؽػم سمـ إؿمج  ))ىمال اًمدارىمطـل:  ـ أسمقف واؾمتثبتف م ـ قمجالن ؾمؿعف قم . اًمعؾؾ ((وًمعؾ حمؿد سم

(11/138.) 

َّا يمّيد ذًمؽ أنَّ اسمـ قمققـة رواه سماإلؾمـاديـ مجقعاً.  ىمؾت: وِِم

 (.19/516طمسـ، قمجالن سمـ حمؿد ٓ سملس سمف. هتذيب اًمؽامل ) وؾمـد طمديث أيب هريرة

 ( هق اسمـ قمبد اًمرمحـ أسمق قمبد اًمرمحـ، صاطمب أيب أمامة، وهق صدوق ُيغرب يمثػماً.1)

 .منكر من حديث أيب أمامة( 2)

ـ قمسايمر ذم شماريخ 1/508وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات ) ـ ـمريؼف أظمرضمف اسم (، وم

 (.63/117دمشؼ )

 وذم ؾمـده ؿمقخ اًمشاومعل وًمف مـايمػم، إَّٓ أكَّف شمقسمع:

( قمـ حمؿد سمـ ضماسمان، قمـ حمؿقد سمـ همقالن، قمـ 8/235أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 يزيد سمـ هارون سمف.

يروي قمـ  ))ـ مجقؾ صدوق خيطئ يمام ذم اًمتؼريب، ًمؽـ ىمال ومقف أسمق طماشمؿ: اًمقًمقد سمذم اًمسـد و

 ًمف همرائب.أيضاً واًمؼاؾمؿ (، 9/3يمام ذم اجلرح واًمتعديؾ ) ،((اًمؼاؾمؿ أطماديث مـؽرة 

(، 584( )1/181مـ طمديث أيب هريرة قمـد اًمبخاري ذم صحقحف ) ومتـ احلديث ورد

، وىمد ضمات ذًمؽ مـ طمديث أيب ؾمعقد ((وقمـ كؽاطملم  ))(، إَّٓ ىمقًمف ومقف: 1993( )2/615)

(، وذم ؾمـده حمؿد سمـ 2/91) (، وأيب يعغم ذم مسـده18/180اخلدري قمـد أمحد ذم مسـده )

 إؾمحاق، وهق مدًمس وىمد قمـعـ.
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[95 ]  حمؿد سمـ مسؾؿة، كا يزيد
(1)

، أكا ؿمعبة، قمـ ؾمؾقامن
(2)

، قمـ َذيمقان
(3)

 ، 

ـ اًمـَّبِلِّ  ـ أيب ؾمعقد اخلدري، قم قَن ومِ  ))ىمال:  قم قِف قَمغَم َٓ َُيْؾُِس ىَمْقٌم جَمْؾِسًا َٓ ُيَصؾم

ـَ اًمثََّقاِب   ا هلَرؾُمقِل  ًة، َوإِْن َدظَمُؾقا اجلَـَّة؛ عمَِا َيَرْوَن ِم ((إَِّٓ يَماَن قَمَؾقِْفْؿ طَمرْسَ
(4)

. 

                                                 

 .هارون( هق اسمـ 1)

 ( هق إقمؿش.2)

 ( هق أسمق صاًمح اًمسامن.3)

 .خمعلف دم وقفاً ورفياً، والصواب الرفع( 4)

 (.415)ص (، وذم قمقازم اًمغقالكقات 1/509وهق قمـد أيب سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات )

عب )ومـ ـمريؼ اًمشاومعل أظمرضمف اًمبقف (، واخلطقب ذم اجلامع ٕظمالق 4/203ؼل ذم اًمشم

 (.1/67(، واًمذهبل ذم معجؿ اًمشققخ )2/71اًمراوي )

ْيـََقِري ذم اعمجاًمسة )  ( قمـ حمؿد سمـ مسؾؿة سمف.1/428وأظمرضمف اًمدِّ

م ًمف مـايمػم،   :وشماسمعف قمغم هذا اإلؾمـاد مجاقمة مـ اًمضعػات، مـفؿوحمؿد سمـ مسؾؿة يمام شمؼدَّ

ؼطل، أظمرضمف مـ ـمريؼف اخلطقب ذم اًمػؼقف واعمتػؼف )أمحد سمـ حمؿد اًم (، واسمـ 2/123سَّ

 (.2/353اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـاهقة )

ٓ  يثبت إمم يزيد، وملمحد هذا جمفقل يمام ذم اعمقزان )  (.1/211(، واًمؾسان )1/116ًمؽـ إؾمـاده

 (.438سمرىمؿ: )ؾمقل ي وذم اإلؾمـاد إًمقف أسمق سمؽر اعمػقد، واؾمؿف حمؿد سمـ أمحد وهق متفؿ، يمام 

 (.2/264واحلسلم سمـ أمحد اًمؼادد يمذاب يمام ذم اًمؾسان )

وماًمطريؼ إمم يزيد سمـ هارون ُّل يسؾؿ مـ اًمعؾؾ، وىمد ضمات قمـ همػمه قمـ ؿمعبة، إَّٓ أنَّ اًمرواة 

 :اظمتؾػقا ومقف قمغم ؿمعبة، ومرواه مجاقمة مقىمقوماً، مـفؿ

ـ قمؿرو، قمـد اًمـسائل ذم اًمؽ  (، إَّٓ أكَّف ىمال ومقف: 6/108ؼمى )ـ أسمق قمامر اًمعؼدي قمبد اعمؾؽ سم

 . وأسمق قمامر صمؼة.سمدل اًمصالة قمغم اًمـبلِّ  ((ٓ يذيمرون ا هل  ))

 (.2/328ـ معاذ سمـ معاذ اًمعـؼمي، قمـد أيب اًمؼاؾمؿ اًمتقؿل ذم اًمؽمهمقب )

ـ سمشؽقال ذم اًمؼرسمة إمم رب اًمعاعملم  (، وذم اًمسـد إًمقف حمؿد سمـ 24)ص ـ زيد سمـ ؾمؾقؿ قمـد اسم

ػ؟!محقد اًم  رازي وهق ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب، وزيد سمـ ؾمؾقؿ ُّل أضمد ًمف شمرمجة، وًمعؾف شمصحَّ

 وخالف هًالء الرواة مجاعة فرووه عن شيبة به موقوفاً، منهم:

 (.1/232ـ قمكم سمـ اجلعد، قمـد اًمبغقي ذم اجلعديات )

 (.6/108ـ زاومر سمـ ؾمؾقامن، قمـد اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

 (.65)ص  قماصؿ ذم اًمصالة قمغم اًمـَّبِلِّ  ـ طمجاج سمـ حمؿد، قمـد اسمـ أيب

ـ قماصؿ سمـ قمكم، وطمػص سمـ قمؿر، وؾمؾقامن سمـ طمرب، قمـد إؾمامقمقؾ اًمؼايض ذم ومضؾ اًمصالة 

 (.155، 154)ص 
= 
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 :من حديث أيب بكر القطويي

[96 ]   ـ يمادش اًمُعؽؼُمي، ىمراتةً قمؾقف ذِم ـ حمؿد سم ـ قُمبقد ا هل سم اًمشقخ أسمق يارس حمؿد سم

ـ سمـ ضمامع اًمؼٍم، يقم اجلؿعة ذِم ص ػر ؾمـة أرسمع وشمسعلم وأرسمعؿئة، أكا أسمق حمؿد احلس

، كا إؾمحاق سمـ احلسـ أبو بكر أمحد بن جيفر القطوييقمكم سمـ حمؿد اجلقهري، أكا 

 احلريب وسمِنم سمـ مقؾمك إؾمدي، ىمآ: / كا َهْقذة سمـ ظمؾقػة، كا داود سمـ 

ـَ قمؿر يؼقل: ار، ىمال: ؾمؿعُت اسم ـ دـي ـ قَمؿرو سم ـ اًمعطار، قم ىمال رؾمقل ا هل  قمبد اًمرمح

ُف ُيَؼاُم قَمَؾقِْف ىمِقَؿتُُف  )):  ـْ يَماَن ًَمُف قَمبٌْد سَمقْـَفُ ً َوسَملْمَ آظَمَر، وَمَلقْمتََؼ َكِصقبَُف، وَمنكَّ ((َم
(1)

. 

                                                 

ٓ ُيؼال سماًمرأي، صمؿ إنَّ احلديث صحَّ مرومققماً ومقىمقوماً واًمذي يظفر أنَّ  د ذًمؽ أنَّ مثؾ هذا  ، ويميِّ

(، واسمـ طمبان ذم صحقحف 16/43اً، أظمرضمف أمحد ذم مسـده )احلديث ضمات مـ ـمريؼ آظمر مرومققم

ـ  ـ أيب صاًمح وهق ذيمقان، 2/352)اإلطمسان  ـ إقمؿش، قم ـ ؿمعبة، قم ـ مفدي، قم ـ ـمريؼ اسم ( م

 قمـ أيب هريرة مرومققماً.

 وؾمـده صحقح، وٕيب صاًمح ومقف ؿمقخان، أسمق هريرة وأسمق ؾمعقد، وا هل أقمؾؿ.

 .رو، عن سامل، عن ابن عمرميل باالىقطاع، والصواب فوه عن عم( 1)

 ( قمـ إؾمحاق احلريب ومؼط.191)ص وهق قمـد اًمؼطقعل ذم ضمزت إًمػ ديـار 

 ( قمـ ىمتقبة سمـ ؾمعقد.3/180وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

 ( مـ ـمريؼ ؾمعقد سمـ يمثػم سمـ قُمػػم.3/105واًمطحاوي ذم ذح اعمعاين )

يب مريؿ، صمالصمتفؿ قمـ داود سمـ ( مـ ـمريؼ ؾمعقد سمـ أ12/451واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 وداود سمـ قمبد اًمرمحـ صدوق. د اًمرمحـ سمف.قمب

ـ راومع )واًمصقاب رومقع( قمـ 3/180وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى ) ـ ـمريؼ قمبد اًمعزيز سم ( م

 قمؿرو سمـ ديـار، قمـ اسمـ قمؿر سمف.

 وىمد اظمتؾػ ومقف قمغم قمؿرو سمـ ديـار، ومرواه هقذة سمـ ظمؾقػة، قمـ داود سمـ قمبد اًمرمحـ، قمـ

 قمؿرو سمـ ديـار، ىمال: ؾمؿعت.

ورواه همػم هقذة هبذا اإلؾمـاد وُّل يذيمروا اًمسامع سملم قمؿرو واسمـ قمؿر، ويمذا ذم رواية قمبد 

 وىمد شمؽؾؿ ومقف اسمـ معلم، وأكؽر قمؾقف أطماديث.اًمعزيز، ومقهؿ هقذة ذم ذيمر اًمسامع، 

( 3/1287) (، ومسؾؿ ذم صحقحف2521( )3/165واحلديث أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

 مـ ـمريؼ اسمـ قمققـة، قمـ قمؿرو سمـ ديـار، قمـ ؾماُّل، قمـ اسمـ قمؿر سمف، ومزاد ذم إؾمـاده ؾماعماً.

ـ قمققـة مـ أصمبت اًمـاس ذم قمؿرو،  وذيمر اًمقاؾمطة سمقـف وسملم اسمـ قمؿر، وًمعؾ هذا اًمصقاب واسم

 ذم رواية قمؿرو وا هل أقمؾؿ.

 (.556،  379وؾمقعقد اعمصـػ احلديث قمـ أيب يارس وهمػمه سمرىمؿ: )

 /ب04



 

 

 

  

 
 

 364 

[97 ]   ـ مقؾمك، كا أسمق ُكعقؿ اًمػضؾ سمـ ُديملم، كا ؾمػقان، قمـ طَمبِقب سمـ أيب سمِنم سم

اشمَِّؼ ا هلَ  )): ل زم رؾمقل ا هل صماسمت، قمـ َمقؿقن سمـ أيب ؿَمبِقب، قمـ أيب َذر ىمال: ىما

ـٍ  قِّئََة احلََسـََة مَتُْحَفا، َوظَماًمِِؼ اًمـَّاَس سمُِخُؾٍؼ طَمَس ((طَمقُْث َما يُمـَْت، َوَأشْمبِِع اًمسَّ
(1)

. 

[98 ]   ان، قمـ ـ قمبد ا هل إكصاري، قمـ هشام سمـ طمسَّ ، كا حمؿد سم أسمق مسؾؿ اًمَؽٌمِّ

ؾ:  ِؾ إَِّٓ همِ  َُنَك  ا هلقَل َأنَّ َرؾُم  ))احلسـ، قمـ قمبد ا هل سمـ مغػَّ ضمم َ ـِ اًمؽمَّ ((بًّا قَم
(2)

. 

                                                 

 ن لغره.حس( 1)

 ( قمـ اًمؼطقعل سمف.42)ص وأظمرضمف اسمـ قمؿشؾقؼ ذم ضمزئف 

(، وأسمق كعقؿ ذم 43)ص (، واًمطؼماين ذم مؽارم إظمالق 2/415وأظمرضمف اًمدارمل ذم ؾمــف )

ـ إسمار ذم معجؿ أصحاب اًمصدذم 1/9(، واخلرائطل ذم مؽارم إظمالق )4/378احلؾقة ) (، واسم

 ( مـ ـمرق قمـ أيب كعقؿ سمف.131، 130)ص (، واسمـ طمجر ذم إمازم اعمطؾؼة 26)ص 

، 308، 35/284(، وأمحد ذم مسـده )1987( )4/312وأظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

(، 1/54/ب ـ كسخة اًمرسماط(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )97)ل (، واًمبزار ذم مسـده 425

عب )1/379واًمؼضاقمل ذم مسـد اًمشفاب ) ؾػل ذم (، 14/179(، واًمبقفؼل ذم اًمشم واًمسِّ

واسمـ قمسايمر ذم (، 55/ب ـ جمؿقع 77 )ل أطماديث وطمؽايات مـتخبة قمـ أيب قمبد ا هل اًمطؼمي 

 ( مـ ـمرق قمـ ؾمػقان، وهق اًمثقري سمف.17/18شماريخ دمشؼ )

وىمد ظمقًمػ اًمثقري ذم إؾمـاده، ومرواه مجاقمة قمـ طمبقب، قمـ مقؿقن، قمـ معاذ سمدل أيب ذر، 

(، 6/72ر شمػصقؾ ذًمؽ ذم: اًمعؾؾ ًمؾدارىمطـل )واًمصقاب رواية اًمثقري؛ ٕكَّف أوصمؼ اجلامقمة. اكظ

 (.2/217وأـمراف اعمقـمل ًمؾداين )

 وـمريؼ اًمثقري قمغم رضمحاُنا معؾَّة سمآكؼطاع، ومؿقؿقن ُّل يسؿع مـ أيب ذر.

 (.8/234. اجلرح واًمتعديؾ )((يروي قمـ أيب ذر مرؾمالً  ))ىمال أسمق طماشمؿ: 

ـ أيب طماشمؿ:  ـ أ ))وىمال اسم ـ أيب ؿمبقب قم ٓ ؾمئؾ أيب قمـ اسم )ص . اعمراؾمقؾ ((يب ذر متصؾ؟ ىمال: 

167.) 

وطمّدث قمـ قمؿر وقمـ معاذ سمـ ضمبؾ  يمان حيّدث قمـ أصحاب اًمـبل  ))وىمال اًمػالس: 

وقمـ أيب ذر وقمـ ؾمؿرة سمـ ضمـدب وقمـ قمبد ا هل سمـ مسعقد، وًمقس قمـدكا ذم رت مـف يؼقل: 

 (.29/207ًمؽامل ). هتذيب ا(( ؾمؿعت، وُّل أظُمؼم أن أطمداً يزقمؿ أكف ؾمؿع أصحاب اًمـبل 

ـ اخلؾؼ اكظرها ذم ضمامع اًمعؾقم واحلؽؿ ٓسمـ رضمب )  (.397ـ  1/396وًمؾحديث ؿمقاهد ذم طمس

 (. 357وؾمقعقد اعمصـػ احلديث قمـ أيب يارس وهمػمه سمرىمؿ: )

 حسن لغره.( 2)

(، وذم معرومة اًمصحاسمة 6/276(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )3/49وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )
= 
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[99 ]   ـ قمبد ا هل اًمبٍمي، كا أسمق قماصؿ اًمـَّبقؾ، قمـ حمؿد سمـ روماقمة، قمـ إسمراهقؿ سم

ُصقُمقا ًمُِرْؤَيتِِف َوَأوْمطُِروا  )): قمبد ا هل سمـ ديـار، قمـ اسمـ قمؿر ىمال: ىمال رؾمقل ا هل 

((ًمُِرْؤَيتِِف 
(1)

. 

 :اخلالل احلافظمن حديث أيب حممد 

ُيعرف سماسمـ  ،ؾؿهاب سمـ أمحد سمـ قمبقد ا هل اعمستعأسمق هماًمب قمبد اًمق أىا [ 100]

ْحـَاين ـ سماب اًمبٍمة، سمؼرات ي قمؾقف ذِم صػر ؾمـة أرسمع وشمسعلم وأرسمعيَ  ،اًمصِّ مئة، أكا  سؽ
                                                 

ـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )(، و4/1781)  ( مـ ـمريؼ أيب مسؾؿ اًمؽٌم قمبد ا هل سمـ مسؾؿ سمف.22/138اسم

عب )  ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمبد ا هل سمـ اعمثـك إكصاري سمف.11/427وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمشم

(، وأسمق داود ذم 25)ص (، وذم اًمشامئؾ 1765( )4/205وأظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

(، 27/348(، وأمحد ذم مسـده )8/132اًمـسائل ذم اًمســ )(، و4159( )4/392اًمســ )

ـ 2/415واحلريب ذم همريب احلديث ) ـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان  (، واخلالل 12/295(، واسم

 ( مـ ـمرق قمـ هشام سمـ طمسان سمف.6/202(، واًمبغقي ذم ذح اًمسـة )82)ص ذم اًمؽمضمؾ 

 .((طمسـ صحقح  ))وىمال اًمؽممذي: 

 ًمبٍمي، وهق مدًمس، وُّل يٍمح سماًمتحديث ذم مجقع هذه اًمطرق.ىمؾت: ذم إؾمـاده احلسـ ا

 وًمؾحديث ؿمقاهد مـفا: قمـ محقد سمـ قمبد اًمرمحـ احلؿػمي، قمـ رضمؾ مـ اًمصحاسمة.

(، 8/131(، )1/130(، واًمـسائل ذم اًمســ )28( )1/30أظمرضمف أسمق داود ذم اًمســ )

 (.28/224وأمحد ذم اعمسـد )

 (.220، 3/219اف اعمقـمل ًمؾداين )وؾمـده صحقح رضماًمف صمؼات، واكظر: أـمر

 حسن لغره.( 1)

 (.346)ص وهق قمـد اًمؼطقعل ذم ضمزت إًمػ ديـار 

 ( قمـ أيب مسؾؿ إسمراهقؿ سمـ قمبد ا هل سمف.3/111وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 .((ُّل يرو هذا احلديث قمـ حمؿد سمـ روماقمة إَّٓ أسمق قماصؿ  ))وىمال: 

. ((مؽموك احلديث  ))ة اًمؼرفمل، ىمال قمـف إزدي: ىمؾت: وؾمـده ضعقػ، ومقف حمؿد سمـ روماقم

 (.4/466اعمقزان )

 .((مؼبقل  ))(، وىمال قمـف احلاومظ ذم اًمتؼريب: 7/423وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )

ـ اسمـ ديـار سمؾػظ:  اًمشفر شمسع وقمنمون، ومال شمصقمقا طمتك  ))واحلديث روي مـ ـمريؼ آظمر قم

ٓ شمػطروا طمتك شمروه ...  (، ومـ ـمريؼف 781( )1/385أظمرضمف ماًمؽ ذم اعمقـمل ) ،((شمروا اهلالل و

 (.1907( )2/588اًمبخاري ذم صحقحف )
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إمالت، كا أسمق سمؽر أمحد سمـ ضمعػر سمـ  حممد احلسن بن حممد بن احلسن احلافظ اخلاللأسمق 

ـ صاًمح اهلاؿمؿلمحدان اًمؼطق عل إمالت، كا اًمػضؾ سم
(1)

ـ قمبد اًمقهاب ، كا َهِديَّة سم
(2)

، كا 

زاومر اًمؽقذم
(3)

ـ أيب اًمزسمػم اعمؽل، قمـ ضماسمر  ـ قمجالن، قم ـ حمؿد سم ـ زياد، قم ، كا حمؿد سم

ـ قمبد ا هل ا َ قَمَؾقِْف، وَملَ   ا هلُأ ِيَ َرؾُمقُل  ))ىمال: سم ـْ َأْصَحاسمِِف ًمِقَُصكمِّ سَمك َأْن سمَِجـَاَزةِ َرضُمٍؾ ِم

َ قَمَؾقِْف، وَمِؼقَؾ: َيا َرؾُمقَل /  ـْ َأْصَحاسمَِؽ إَِّٓ قَمغَم  ا هلُيَصكمِّ الََة قَمغَم َأطَمٍد ِم َما شَمَريْمَت اًمصَّ

اَن  ـَ قَمػَّ (( َهَذا؟ وَمَؼاَل: إِنَّ َهَذا يَماَن ُيبِْغُض قُمثْاَمَن سْم
(4)

. 

                                                 

 هـ(.300( أسمق اًمعباس اًمبغدادي، وشمقذم ؾمـة )1)

 .((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 (.6/997شماريخ اإلؾمالم )، (12/374شماريخ سمغداد )اكظر: 

ًمف ويمرس صماكقف وشمشديد اًمتحتاكقة. ا2) ة: سمػتح أوَّ  ًمتؼريب.( هديَّ

 ( هق اسمـ ؾمؾقامن.3)

 .موضوع( 4)

 (.1/520وهق ذم زيادات اًمؼطقعل قمغم ومضائؾ اًمصحاسمة ٕمحد )

(، 582)ص (، واسمـ أيب قماصؿ ذم اًمسـة 3709( )5/588وأظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

(، واًمسفؿل ذم شماريخ 6/132(، واسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )4/2003وأضمري ذم اًمنميعة )

( شمعؾقؼاً، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ 2/250سمـ طمبان ذم اعمجروطملم )(، وا1/100ضمرضمان )

ـ اجلقزي ذم اعمقضققمات )131، 130، 39/129) ـ كؼطة ذم شمؽؿؾة اإليمامل 2/82(، واسم (، واسم

 ( مـ ـمرق قمـ قمثامن سمـ زومر، )وشمصحػ ذم اًمسـة ٓسمـ أيب قماصؿ إمم ومرىمد(.4/504)

ـ اجلقزي ذم اعمقضققمات ) ـ ـمريؼ 2/83واسم أمحد سمـ قمؿران إظمـز، يمالمها قمـ حمؿد ( م

 سمـ زياد سمف.ا

هذا طمديث همريب ٓ كعرومف إَّٓ مـ هذا اًمقضمف، وحمؿد سمـ زياد صاطمب  ))وىمال اًمؽممذي: 

ا ...   .((مقؿقن سمـ مفران ضعقػ ذم احلديث ضمدًّ

ـ زياد هق اًمطحان اًمقشؽري اًمؽقذم، ىمال قمـف أمحد:  يمذاب ظمبقث أقمقر يضع  ))ىمؾت: وحمؿد سم

، ويمذسمف همػُم واطمد، وشمريمف اًمبخاري واًمـسائل ((يمان يمذاسماً ظمبقثاً  ))، وىمال اسمـ معلم: ((حلديث ا

سمقه  ))وهمػممها، وىمال قمـف احلاومظ ذم اًمتؼريب:   .((يمذَّ

(، اًمتاريخ سمرواية اًمدوري 298، 3/297اكظر: اًمعؾؾ ومعرومة اًمرضمال رواية قمبد ا هل )

 (.25/222) (، هتذيب اًمؽامل6/129(، اًمؽامؾ )4/392)

ا اسمـ أيب طماشمؿ ومجعؾف همػم اًمطحان، ومؼال:  ـ طمديث رواه قمثامن سمـ زومر ىمال:  ))وأمَّ ؾملًمُت أيب قم
= 

 /أ05



 

 

 

  

 
 

 367 

[101 ]   َـ ذ ـ صاًمح سم ـ قمكم اًمزيَّات، كا حمؿد سم ـ حمؿد سم يح اًمُعْؽؼُمي، كا ضُمبارة رِ قمؿر سم

ـ أسمقف، قمـ أيب هريرة  ـ أيب صاًمح، قم ـ ؾُمفقؾ سم ـ كعامن، قم سمقع سم ـ اعمغؾِّس، كا اًمرَّ ىمال: سم

ـْ َصالشَمُِؽْؿ، َواقْمُؿُروَها سمِاًمُؼْرآِن؛ وَمنِنَّ أوْمَؼَر  )): ىمال رؾمقل ا هل  اضْمَعُؾقا ذِم سُمقُقشمُِؽْؿ ِم

((قَمزَّ َوضَمؾَّ  ا هلاُب اًمبُقُقِت سَمقٌْت َٓ ُيْؼَرُأ ومِقِف يمِتَ 
(1)

. 

[102 ]   أسمق سمؽر سمـ ماًمؽ، كا ضمعػر سمـ حمؿد سمـ احلسـ، ىمال: ؾمؿعت أسما مصعب

َٓ ُيَصغمَّ ظَمْؾَػ  ))اًمزهري أمحد سمـ أيب سمؽر يؼقل: ؾمؿعُت ىمتقبة سمـ ؾمعقد يؼقل: 

ـْ ىَماَل َهِذهِ أَيَة خَمْ  ، َوَم َٓ اجلَْفِؿلِّ ، َو اوميِِضِّ َٓ اًمرَّ ، َو  ُؾقىَمٌة وَمَؼْد يَمَػَر اًمَؼَدِريِّ         

                
(2)

 ))
(3)

. 

                                                 

ـ زياد وًمقس سماًمطحان قمـ حمؿد سمـ قمجالن )ومذيمره( ىمال أيب: هذا طمديث مـؽر  صمـا حمؿد سم . ((طمدَّ

 (.1/367قمؾؾ احلديث )

 ُّل يذيمره ذم شمرمجة اًمطحان، صمؿ ىمال: ويمذا اسمـ قمدي كسبف سملكَّف ىمرر، وذيمر ًمف هذا احلديث و

وًمقس هق سمؿعروف ... وُّل أر ًمؾؿتؼدملم ومقف يمالماً وملذيمره، ومنكَّف ٓ ُيعرف إَّٓ هبذا احلديث  ))

 (.6/132. اًمؽامؾ )((اًمقاطمد 

ىمؾت: واًمذي يظفر أكَّف هق اًمطحان اًمؽذاب، ومؼد ضمات مـسقسماً يمذًمؽ قمـد همػم واطمد ِِمَـّ أظمرج 

وقمـدي أكَّف هق اًمقشؽري اًمطحان اعمقؿقين، ومؼد اهتؿ سماًمؽذب وروى قمـ  ))اومظ: احلديث، وىمال احل

 (.5/171. اًمؾسان )((اسمـ قمجالن وهمػمه، أظمرج ًمف اًمؽممذي 

 .سنده ضيوف( 1)

ـ اعمغؾِّس وهق ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب، واًمرسمقع ومقف ًملم ـ ؾمفقؾ،  ومقف ضمبارة سم ظماصة ذم روايتف قم

م  .وىمد شمؼدَّ

ـ ؾمفقؾ، قمـ أسمقف، 1/539حف )وأظمرج مسؾؿ ذم صحق ـ قمبد اًمرمحـ، قم ـ ـمريؼ يعؼقب سم ( م

ـ أيب هريرة مرومققماً:  ٓ دمعؾقا سمققشَمؽؿ مؼاسمر، إنَّ اًمشقطان يػرم مـ اًمبقت اًمذي شُمؼرأ ومقف ؾمقرة  ))قم

 .((اًمبؼرة 

 .14 ، آية( ـمف2)

 .صحوح (3)

مـ ـمريؼ  ( ضؿـ أصمر ـمقيؾ41)ص وأظمرضمف أسمق أمحد احلايمؿ ذم ؿمعار أصحاب احلديث 

 حمؿد سمـ إؾمحاق اًمثؼػل، قمـ ىمتقبة سمف.
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[103 ]  ـ أمحد اًمقاقمظ قمؿر سم
(1)

ـ حمؿد اًمبغقي، كا قمبد ا هل سمـ قمؿر  سمـ ا، كا قمبد ا هل سم

أسمان
(2)

ل، قمـ قمـبسة سمـ قمبد اًمرمحـ، قمـ إؾمحاق سمـ مرة،  ـ زيمريا اعمداـئ ، كا ؾمعقد سم

ـ أكس سمـ ؿم سمُِظْؾِؿ َأطَمٍد هُمِػَر ًَمُف َما  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل ماًمؽ  قم َٓ هَيُ ـ َأْصبََح َو َم

َم  ((اضْمؽَمَ
(3)

. 

                                                 

( قمؿر سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ أمحد أسمق طمػص اًمبغدادي اًمقاقمظ اعمعروف سماسمـ ؿماهلم، صاطمب 1)

 هـ(.385هـ(، شمقذم ؾمـة )297اًمتصاكقػ، مقًمده ؾمـة )

ف همػُمه، ، ووصمؼ((يمان صمؼة أمقـاً  ))، ىمال اخلطقب: ((ُيؾح قمغم اخلطل وهق صمؼة  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

ـعة، وًمؽـَّف راوية اإلؾمالم  ))وىمال اًمذهبل:  ضمؾ سماًمبارع ذم همقامض اًمصَّ  .((ما يمان اًمرَّ

 (.16/431(، اًمسػم )11/265(، شماريخ سمغداد )243)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

 ( هق قمبد ا هل سمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ أسمان ُمشؽداكف.2)

ا( 3)  .ضيوف جدًّ

صمـا حمؿد سمـ ؾمؾقامن 402)ص امل وهق قمـد اسمـ ؿماهلم ذم ومضائؾ إقم ( إَّٓ أكَّف ىمال: طمدَّ

 اًمباهكم، صمـا حمؿد سمـ طمسان إمقي، صمـا ؾمعقد سمـ زيمريا سمف.

 وذم ؾمـد اعمصـػ قمـبسة سمـ قمبد اًمرمحـ، وإؾمحاق سمـ مرة.

ا قمـبسة ومؼال ومقف احلاومظ ذم اًمتؼريب:   .((مؽموك، ورماه أسمق طماشمؿ سماًمقضع  ))أمَّ

ا إؾمحاق سمـ مرة وم ىمال أسمق اًمػتح إزدي: مؽموك  ))( وىمال: 1/375ذيمره ذم اًمؾسان )وأمَّ

ـ أكس رومعف  ـ قمبد اًمرمحـ، قمـف، قم ـ ـمريؼ قمققـة )يمذا واًمصقاب قمـبسة( سم احلديث، صمؿ أظمرج ًمف م

ا   . اهـ.(()وذيمر هذا احلديث( وقمققـة )يمذا( ضعقػ ضمدًّ

ؼضاقمل ذم مسـد (، واًم3/920ىمؾت: واحلديث أظمرضمف أيضاً اسمـ إقمرايب ذم اعمعجؿ )

 (.585( مـ ـمريؼ داود سمـ اعمحؼم، وؾمقل ي قمـد اعمصـػ مـ هذا اًمطريؼ سمرىمؿ: )1/263اًمشفاب )

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ مصعب، يمالمها قمـ اهلقاج سمـ 3/325واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )

 سمسطام، قمـ إؾمحاق سمـ مرة سمف.

 وداود سمـ اعمحؼم مؽموك، يمام ذم اًمتؼريب.

 (، وىمال قمـف احلاومظ: 30/359يمف أمحد وهمػمه يمام ذم هتذيب اًمؽامل )واهلقاج سمـ سمسطام شمر

 .((ضعقػ  ))

م.  وهذه اًمطرق مدارها قمغم إؾمحاق سمـ مرة وهق مؽموك يمام شمؼدَّ

 ( مـ ـمريؼ سمؼقة سمـ اًمقًمقد، قمـ قمامر سمـ 53/273وأظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 قمبد اعمؾؽ، قمـ أيب سمسطام، قمـ أكس سمف.

 أشمك سمعجائب، ىمال إزدي:  ))قمبد اعمؾؽ وهق مؽموك أيضاً؛ ىمال اًمذهبل: وومقف قمامر سمـ 

 (.4/272(، وذيمر ًمف احلاومظ هذا احلديث ذم اًمؾسان )4/85. اعمقزان )((مؽموك 
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 :من حديث أيب بكر الشافيي

[104 ]  أسمق قمبد ا هل اًمػضؾ سمـ قمبد اًمعزيز سمـ حمؿد سمـ احلسلم سمـ اًمػضؾ اًمؼطان، 

دار اخلالومة، أكا أسمق قمبد ا هل  فسؽـُمَ  صػر ؾمـة أرسمع وشمسعلم وأرسمعؿئة سمؼرات ي قمؾقف ذِم 

أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ قمثامن سمـ يمردي اًمبزاز
(1)

أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن كا ، 

ـ حمؿد سمـ كاضمقة، كا حمؿد سمـ قَمؿرويفإبراهوم الشافيي  إمالت، كا قمبد ا هل سم
(2)

، كا أمحد 

احا ـ يقكس، كا ؾمعقد اًمؼدَّ ـ قمبد ا هل سم سم
(3)

ـ ديـار ، كا مـصقر سم
(4)

ـ َمْسعدة اًمبََجكم  ، / قم

ِة سَمْعَد َكبِقَِّفا، َأسُمق  ))ىمال: ؾمؿعُت قمؾقًّا قمغم مـؼم اًمؽقومة يؼقل:  يُمْؿ سمَِخػْمِ َهِذهِ إُمَّ َٓ أظُْمؼِمُ َأ

قُْت اًمثَّاًمَِث  ((سَمْؽٍر صُمؿَّ قُمَؿُر، َوًَمْق ؿِمئُْت ؾَمؿَّ
(5)

. 

                                                 

 هـ(.433( إكامـمل، شمقذم ؾمـة )1)

 .((يمتبُت قمـف ويمان ٓ سملس سمف  ))ىمال اخلطقب: 

 (.17/527(، اًمسػم )5/70شماريخ سمغداد )اكظر: 

 ( حمؿد سمـ قمؿرو سمـ احلؽؿ، ُيعرف سماسمـ قَمؿرويف أسمق قمبد ا هل اهلروي.2)

 .((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 (.5/1241شماريخ اإلؾمالم )، (3/127شماريخ سمغداد )اكظر: 

اح.3)  ( هق اسمـ ؾماُّل اًمؼدَّ

ـ معلم واًمـسائل وأسمق زرقمة، وىمال مرة: ( 4)  أكَّف،، وكؼؾ اًمعؼقكم قمـ اًمبخاري ((صاًمح  ))ضعػف اسم

 .((ذم طمديثف كظر  ))ىمال: 

ـ قمدي:  ـ ُُيؿع طمديثف، وىمد روى قمـف اًمثؼات  ))وىمال اسم َّ  .((ًمف أطماديث ىمؾقؾة وهق مع ضعػف ِِم

 (.7/477وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )، ((ًمقس سمف سملس  ))وىمال أسمق طماشمؿ: 

 ومقظفر أكَّف ًملمِّ احلديث؛ ًمؼؾَّة مروياشمف.

(، 6/392(، اًمؽامؾ )8/171(، اجلرح واًمتعديؾ )3/493)اكظر: اًمتاريخ سمرواية اًمدوري 

 (.1/435(، ؾممآت اًمؼمذقمل )4/191اًمضعػات )

 .حسن لغره، وهو مما تواتر عن عيلٍّ ( 5)

( مـ ـمريؼ 1/322(، وذم زيادات اًمػضائؾ )2/589وأظمرضمف قمبد ا هل سمـ أمحد ذم اًمسـة )

 أؿمعث سمـ ؿمعبة.

( مـ ـمريؼ أيب كعقؿ، يمالمها 44/215(، )374، 30/373واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 قمـ مـصقر سمـ ديـار سمف.
= 

 /ب05
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[105 ]  ـ أيب أؾمامة اًمتؿقؿل، كا قمبد اًمقهاب سمـ ـ حمؿد سم اف، كا  احلارث سم قمطات اخلػَّ

ـ ديـار، قمـ ـماووس، قمـ اسمـ قمباس: أنَّ اًمـَّبِلَّ  ـ قَمؿرو سم ـ مسؾؿ، قم  إؾمامقمقؾ سم

((َٓ شُمَؼاُم احلُُدوُد ذِم اعمََساضِمِد، َوَٓ ُيَؼاُد اًمَقاًمُِد سمِاًمَقًَمِد  ))ىمال: 
(1)

. 

                                                 

صمـا  ))، وأما ذم اًمسـة ومؼال: ((أظُمؼمت قمـ أؿمعث  ))ووىمع ذم إؾمـاد قمبد ا هل ذم اًمزيادات:  طمدَّ

ـَ مسؽلم. ((احلارث   يعـل اسم

 اجلرح (، واسمـ أيب طماشمؿ ذم8/25وذم ؾمـده َمسعدة اًمبجكم، ذيمره اًمبخاري ذم اًمتاريخ اًمؽبػم )

 (.5/452(، وُّل يذيمرا ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً، وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )8/370واًمتعديؾ )

ا راويف قمـف مـصقر سمـ ديـار، ومؿختؾػ ذم شمقصمقؼف ودمرحيف.  وأمَّ

وىمد روي قمـف احلديث مـ ـمريؼ آظمر، أظمرضمف قمبد ا هل سمـ أمحد ذم زيادات اًمػضائؾ 

 ( ىمال: أظُمؼمت قمـ أؿمعث.1/322)

( مـ ـمريؼ أيب قماصؿ اًمـبقؾ، يمالمها قمـ مـصقر، 30/362سمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )وا

بقعل، قمـ قمبد ظمػم، قمـ قمكم.  قمـ أيب إؾمحاق اًمسَّ

( ىمال: أظُمؼمت قمـ مـصقر، قمـ مقؾمك سمـ أيب 1/322وأظمرضمف أيضاً قمبد ا هل ذم اًمزيادات )

 يمثػم، قمـ أيب يمثػم، قمـ قمكم سمف.

ـ ديـار، وهق ًملم، وىمد اضطرب ذم إؾمـاد احلديث، وهق وذم ؾمـده يمؾ هذه اًمطرق مـصقر سم

 دًمقؾ قمغم قمدم طمػظف، وا هل أقمؾؿ.

ـ قمكمٍّ  ـ 201، 2/200، مـفا ما رواه أمحد ذم اعمسـد )وًمؾحديث ـمرق أظمرى يمثػمة قم ( م

 ـمريؼ حيقك سمـ أيقب، قمـ اًمشعبل، قمـ وهب اًمسقاين، قمـ قمكم سمف.

، يبؾغ هبؿ طمد اًمتقاشمر وأظمرج وىمد ذيمر اسمـ قمسايمر مجاقمة يمثػمة ِِمَـّ روا ه قمـ قمكمٍّ

 (.376ـ  30/362رواياهتؿ.اكظر: شماريخ دمشؼ )

 حسن لغره. (1)

( مـ ـمريؼ ظمؾػ سمـ اًمؼاؾمؿ، قمـ حمؿد سمـ 23/442وأظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )

 إسمراهقؿ، قمـ احلارث سمـ أيب أؾمامة سمف.

ـ قمبد اًمؼم سمعد ـ قمبد اًمقهاب  إَّٓ أكَّف ًمقس قمـده ذيمر ـماوس، ىمال اسم ـ ـمريؼ آظمر قم أن أظمرضمف م

 .((وًمقس ذم طمديث ظمؾػ سمـ اًمؼاؾمؿ: قمـ ـماوس، ؾمؼط إن ؿمات ا هل مـ اإلؾمـاد  ))سمـ قمطات: ا

( 888، 2/867(، واسمـ ماضمف ذم ؾمــف )1401( )4/12وأظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

(، 142، 3/141(، واًمدارىمطـل ذم اًمســ )2/250(، واًمدارمل ذم ؾمــف )2661، 2599)

(، وأسمق كعقؿ ذم 8/39(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )6، 11/5واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 ( مـ ـمرق قمـ إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ سمف.4/18احلؾقة )
= 
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 :من حديث ادخلِّص، عن البغوي

[106 ]   ِّـ أمحد اعممد ـ حمؿد سم ـ اعملمقكقة ناـ يم ب اًمبغدادي هباأسمق اًمغـائؿ أمحد سم ، يسؽ

ىمراتًة قمؾقف ذِم ذي اًمؼعدة ؾمـة صمالث وشمسعلم وأرسمعؿئة،  ويطؾب معـا احلديَث، صمؼة ـ

ـ قمكم سمـ أمحد إكامـمل أكا أسمق اًمؼاؾمؿ قمبد اًمعزيز سم
(1)

بن عبد اأبو صاهر حممد ، أكا 

                                                 

ووىمع ذم ـمبعة اًمتؿفقد: )قمـ ىمقس سمـ مسؾؿ، قمـ قمؿرو سمـ ديـار(، وهق ظمطل وشمصحقػ، 

وإؾمـاد اسمـ قمبد اًمؼم يؾتؼل مع إؾمـاد واًمصقاب: )قمـ ىمقس سمـ اًمرسمقع، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ(. 

 اًمطؼماين ذم سمنِم سمـ مقؾمك، قمـ ظمالد سمـ حيقك، قمـ ىمقس سمـ اًمرسمقع، قمـ إؾمامقمقؾ.

ـ طمديث إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ،  ))وىمال اًمؽممذي:  ٓ كعرومف هبذا اإلؾمـاد مرومققماً إَّٓ م هذا طمديٌث 

 .((طمػظف وإؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ اعمؽل ىمد شمؽؾَّؿ ومقف سمعُض أهؾ اًمعؾؿ مـ ىِمبؾ 

 ىمؾت: وهذا اًمسـد ضعقػ؛ ًمضعػ إؾمامقمقؾ يمام ذم اًمتؼريب.

(، وأسمق 4/369وشماسمعف قمغم إؾمـاده ؾمعقد سمـ سمشػم، أظمرضمف مـ ـمريؼف احلايمؿ ذم اعمستدرك )

 ( قمـ قمؿرو سمـ ديـار سمف.7/271احلسلم سمـ اًمؼصار ذم ضمزت مـ طمديثف يمام ذم اإلروات )

ؼريب، صمؿ اًمذي يظفر أكَّف ُّل يسؿع هذا احلديث قمـ وؾمعقد سمـ سمشػم هذا ضعقػ أيضاً يمام ذم اًمت

(، واًمبزار ذم اعمسـد يمام ذم كصب اًمراية 3/142قمؿرو، ومؼد أظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمســ )

 ( مـ ـمريؼف، قمـ ىمتادة، قمـ قمؿرو.4/340)

(، واًمبقفؼل 3/142وضمات احلديث مـ ـمريؼ آظمر قمـ قمؿرو، أظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمســ )

( مـ ـمريؼ أيب طمػص قمؿر سمـ قمامر اًمسعدي اًمتامر، قمـ قمبقد ا هل سمـ 8/39)ذم اًمســ اًمؽؼمى 

 احلسـ اًمعـؼمي، قمـ قمؿرو سمف.

 (.4/314(، اًمؾسان )4/129ًمؽـ ذم إؾمـاده أسمق طمػص اًمتامر وهق متَّفؿ. اكظر: اعمقزان )

ـ طمزام  ـ طمديث طمؽقؿ سم ا ؿمطره إول ومؼد ضمات م وًمؾحديث ؿمقاهد يرشمؼل هبا إمم احلسـ، وملمَّ

ـف 24/344ـد أمحد ذم اعمسـد )قم ( وهمػمه سمنؾمـاد ومقف ضعػ، وأورد ًمف إًمباين ـمرىماً وؿمقاهد وطمسَّ

 (.7/361ذم اإلروات )

ا اًمشطر اًمثاين ومؼد ورد مـ ـمرق يمثػمة، مـفا طمديث قمؿر  ( 4/12قمـد اًمؽممذي ) وأمَّ

كصب (، واكظر 7/269(، وهق صحقح سمؿجؿقع ـمرىمف، وصححف إًمباين ذم اإلروات )1400)

 (.341ـ  339اًمراية )

ؽري ( اًمبغدادي اًمعتايب1)  هـ(.471هـ(، وشمقذم ؾمـة )388، مقًمده ؾمـة )اسمـ سمـت اًمسم

 .((يمتبُت قمـف ويمان ؾمامقُمف صحقحاً  ))ىمال اخلطقب: 

 (.18/395(، اًمسػم )10/469شماريخ سمغداد )
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صالرمحن ادخلِّ 
(1)

، كا أسمق زيز البغوي، ىا أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد الي

ـ هشام  ـ قمؿر اًمؼقاريري ىمآ: كا معاذ سم ـبؾ وقُمبقد ا هل سم ـ طم ـ حمؿد سم قمبد ا هل أمحد سم

صمـل أيب، قمـ ىمتادة، قمـ قمؽرمة، قمـ اسمـ قمباس:  َأنَّ َرضُمالً َأشَمك  ))اًمدؾمتقائل، طمدَّ

 ُؿْريِن سمَِؾقَْؾٍة ًَمَعؾَّ ا هلاًمِؼقَاُم، ومَ  ، إِينِّ ؿَمقٌْخ يَمبِػٌم َيُشؼم قَمكَمَّ ا هلوَمَؼاَل: َيا َكبِلَّ  اًمـَّبِلَّ 

ُؼـِل] [ُيَقومِّ
(2)

اسمَِعِة  ًَمقَْؾةومِقَفا   ((اًمَؼْدِر، ىَماَل: قَمَؾقَْؽ سمِاًمسَّ
(3)

. 

[107 ]   ،ـ كا اًمبغقي ر سم ]كٍَْم[قَمامَّ
(4)

ـ أيب قمؿر  ـ قمؿر سم أسمق يارس، كا سمؼقة، قم
(5)

ـ ،  قم
                                                 

هـ(، 305ده ؾمـة )حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًمعباس سمـ قمبد اًمرمحـ أسمق ـماهر اعمخؾِّص، مقًم( 1)

 هـ(.393وشمقذم ؾمـة )

 .((صمؼة  ))، وىمال اخلطقب: ((ؿمقخ صاًمح صمؼة  ))ىمال اًمعتقؼل: 

 (.16/478(، اًمسػم )2/322اكظر: شماريخ سمغداد )

ؼف(، وًمعؾ اًمصقاب اعمثبت يمام ضمات قمـد اعمخؾص ذم طمديثف( 2)  .ذم إصؾ: )يقومِّ

 .صحوح( 3)

 ظمؼمكا قمبد اًمعزيز سمـ قمكم إكامـمل سمف.( أ10/470أظمرضمف اخلطقب ذم شماريخ سمغداد )

 ( مـ ـمريؼ اعمخؾص سمف.14/444(، )11/356(، واًمسػم )2/431واًمذهبل ذم اًمتذيمرة )

وهق قمـد اعمخؾص ذم ضمزت ومقف أطماديث قمقال مـتؼاة مـ اعمـتؼك مـ ؾمبعة أضمزات مـ طمديث 

 /ب ـ ضؿـ جمؿقع(.45)ل اعمخؾص 

ـ هشام، وهق اسمـ ؾَمـؼَم أسمق ٓ أقمؾؿ روى هذا احلديث  ))وىمال اًمبغقي:  ـاد همػم معاذ سم هبذا اإلؾم

 .((سمؽر اًمدؾمتقائل 

 (، مـ ـمريؼ اًمبغقي سمف.4/312وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

(، 313، 4/312(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )6/433وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

قمـ اًمبغقي، قمـ أمحد  ( مـ ـمرق21/212(، واسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )7/288واًمشعب )

 وطمده سمف.

ـ ـمريؼف أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )50، 4/49وهق قمـد أمحد ذم اعمسـد )  (،11/311(، وم

 ( قمـ حمؿد سمـ اعمثـك، قمـ معاذ سمف.256)ص وأظمرضمف حمؿد سمـ كٍم ذم ىمقام اًمؾقؾ 

 (.7/501وؾمـده صحقح يمام ىمال احلاومظ ذم إحتاف اعمفرة )

 ػم(، وهق ظمطل، واًمتصقيب مـ يمتب اًمرضمال، وهق مـ رضمال اًمتؼريب وأصقًمف.ذم إصؾ )كَُص  (4)

قمؿر سمـ أيب قمؿر جمفقل، وٓ أقمؾؿ يروي قمـف همػم سمؼقَّة يمام يروي قمـ ؾمائر  ))( ىمال اسمـ قمدي: 5)

ث قمـف سمؼقة، مـؽر احلديث قمـ اًمثؼات  )). وىمال أيضاً: ((اعمجفقًملم   .((ًمقس سماعمعروف، طمدَّ
= 
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ـ ضماسمر ىمال: ىمال رؾمقل َاَب ُمبَاَركٌ شَمرِّ  )): ا هل  أيب اًمزسمػم، قم (( سُمقا اًمؽِتَاَب، وَمنِنَّ اًمؽمم
(1)

. 

                                                 

 .((ًمقس سماًمؼقي  )): وىمال اًمـسائل ومقف

ـ مشايخ سمؼقَّة اعمجفقًملم وروايتف مـؽرة  ))وىمال اًمبقفؼل:   (.45/311. شماريخ دمشؼ )((هق م

. واكظر: هتذيب اًمؽامل ((ضعقػ، مـ ؿمققخ سمؼقَّة اعمجفقًملم  ))وىمال قمـف احلاومظ ذم اًمتؼريب: 

(21/474.) 

 .ضيوف( 1)

(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ 2/596وأظمرضمف أسمق ؾمعد اًمسؿعاين ذم أدب اإلمالت )

ـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـاهقة )45/310) ( مـ 33/14(، واعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )1/82(، واسم

 ـمريؼ قمبد اًمعزيز سمـ قمكم إكامـمل سمف.

 ( مـ ـمريؼ اعمخؾص سمف.2/36(، واسمـ ؾمقد اًمـاس ذم أضمقسمتف )1/82واسمـ اجلقزي أيضاً )

 ( مـ ـمريؼ اًمبغقي سمف.45/310واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

ـ قمامر سمـ كٍم سمف.3/1610واخلطقب ذم اعمتػؼ واعمػؽمق ) ـ قمبد اًمعزيز، قم ـ ـمريؼ حمؿد سم  ( م

، واسمـ 45/310واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ ) (،5/22وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

 ( مـ ـمرق قمـ سمؼقَّة سمف.1/82اجلقزي ذم اًمعؾؾ )

ـ اًمضعػات واعمجفقًملم، وؿمقخف قمؿر وؾمـده ضعقػ، ومقف سمؼقة سمـ اًمقًمقد وهق ص دوق ُيدًمِّس قم

 جمفقل ٓ ُيعرف.

ـ ماضمف ذم اًمســ ) (، واسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ 3774( )2/1240واحلديث أظمرضمف أيضاً اسم

ـ أيب أمحد اًمدمشؼل، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضماسمر.5/308) ـ سمؼقة، قم ـ ـمريؼ يزيد سمـ هارون، قم  ( م

م، يؽـك سمليب أمحد وسمليب  وومقف أيضاً سمؼقة، وؿمقخف أسمق أمحد اًمدمشؼل هق قمؿر سمـ أيب قمؿر اعمتؼدِّ

(، وىمد أورده اعمزي ذم مقضعلم؛ ذم إؾمامت واًمؽـك، وذيمر 21/474حمؿد، يمام ذم هتذيب اًمؽامل )

 ًمف هذا احلديث، وأورد ومقف ىمقل اسمـ قمدي واًمبقفؼل.

ة سمليب أمحد، ويدل قمؾقف ما  ة يؽـقف سمليب حمؿد ومرَّ ذيمره اسمـ قمدي قمـ أيب ـماًمب ويمان سمؼقة مرَّ

ـ طمديث يزيد سمـ هارون، قمـ سمؼقة، قمـ أيب أمحد،  ))اعمؽل ىمال:  ـ قم ـ طمـبؾ ذم اًمسج ؾملًمت أمحد سم

ـ ضماسمر )صمؿ ذيمر هذا احلديث( ومؼال: يمتبف سمؼقة أسمق حمؿد، ىمال أمحد: هذا مـؽر، وما  ـ أيب اًمزسمػم، قم قم

ـ ا  (.2/73. اًمؽامؾ )(( عمجفقًملم ٓ يؽتبروى سمؼقة قمـ سمَحػم وصػقان واًمثؼات ُيؽتب، وما روى قم

 وحيتؿؾ ىمقًمف: يمـقة سمؼقة أسمق حمؿد!!

ًٓ آظمر، وهق أنَّ قمؿر سمـ أيب قمؿر هق قمؿر سمـ مقؾمك اًمقضمقفل يمام ذم اعمقزان  وذيمر اًمذهبل اطمتام

 (، ومنن يمان يمذًمؽ ومفق هاًمؽ، يمام ىمال اًمذهبل.4/135)

(، واسمـ قمدي ذم 1/202جروطملم )ىمؾت: وًمبؼقَّة ومقف إؾمـاد آظمر، أظمرضمف اسمـ طمبان ذم اعم
= 
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( مـ ـمريؼ سمؼقة، قمـ اسمـ ضمريج، قمـ 1/83(، واسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـاهقة )2/75اًمؽامؾ )

 قمطات، قمـ اسمـ قمباس.

وهذه إطماديث يشبف أن يؽقن سملم  ))وىمال اسمـ قمدي سمعد أن أورد ًمف أطماديث هبذا اإلؾمـاد: 

؛ ٕنَّ سمؼقََّة يمثػماً ما ُيدظمؾ سملم كػسف وسملم اسمـ سمؼقة واسمـ ضمريج سمعض اعمجفقًملم أو سمعض اًمضعػات

ضمريج سمعض اًمضعػات أو سمعض اعمجفقًملم، إَّٓ أنَّ هشام سمـ ظماًمد )أي اًمراوي قمـ سمؼقة( ىمال قمـ 

صمـل اسمـ ضمريج   .((سمؼقة: طمدَّ

ـ ـمريؼ هشام سمـ ظماًمد:  ـ طمبان سمعد أن أظمرضمف مع أطماديث أظُمر م ذم كسخة يمتبـاها  ))وىمال اسم

اد يمؾمفا مقضققمة، يشبف أن يؽقن سمؼقة ؾمؿعف مـ إكسان ضعقػ قمـ اسمـ ضمريج، ومدًمَّس هبذا اإلؾمـ

 .((قمؾقف وماًمتزق يمؾم ذًمؽ سمف 

وىمد وضمدُت ًمف ؿماهداً مـ طمديث أيب  ))ىمؾت: وقمزا اًمشقخ إًمباين إؾمـاداً آظمر ًمبؼقة ومؼال: 

ـ قمدي ذم اًمؽامؾ ) ـ ـمريؼ سمؼقة، قمـ اسمـ10/2هريرة مرومققماً سمف، أظمرضمف اسم قمقاش، قمـ حمؿد  ( م

 (.224، 4/223. اًمضعقػة )((سمـ قمؿرو، قمـ أيب ؾمؾؿة، قمـف. أورده ذم شمرمجة اسمـ قمقاش ... ا

ـ طمديث سمؼقة، وإكَّام ومقف قمـ اسمـ محقد،  ـ قمدي ذم شمرمجة إؾمامقمقؾ أكَّف م ىمؾت: ُّل أىمػ قمؾقف قمـد اسم

 قمـ اسمـ قمقاش.

 وهذا مـ رواية اسمـ قمقاش قمـ احلجازيلم، وهل ضعقػة.

ؾقحل.1/83اسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـاهقة )وأظمرضمف  ػم. وهق حمؿد سمـ محػم اًمسَّ
ِ

 ( وومقف قمـ اسمـ مح

(، 2713( )5/63وضمات احلديث مـ وضمف آظمر قمـ ضماسمر، أظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

(، وهمػمهؿ مـ ـمريؼ محزة 2/238(، وأسمقكعقؿ ذم أظمبار أصبفان )1/291واًمعؼقكم ذم اًمضعػات )

  اًمزسمػم، قمـ ضماسمر.سمـ أيب محزة، قمـ أيبا

ـ أيب اًمزسمػم إَّٓ مـ هذا اًمقضمف، ومحزة هق قمـدي  ))وىمال اًمؽممذي:  ٓ كعرومف قم هذا طمديٌث مـؽر 

 .((اسمـ قَمؿرو اًمـَّصقبل، هق ضعقػ احلديث 

 (.2/295. حتػة إذاف )((يمذا ىمال اًمؽممذي، واعمحػقظ أكَّف محزة سمـ مقؿقن  ))ىمال اعمزي: 

زة مقؿقن اًمـَّصقبل، وضمات ذيمر مقؿقن قمـد اًمعؼقكم، وأيب محزة قمـد أيب ىمؾت: هق محزة سمـ أيب مح

 كعقؿ، وهق مؽموك متَّفؿ سماًمقضع يمام ىمال احلاومظ ذم اًمتؼريب.

ا 39)ص واحلديث طمؽؿ قمؾقف اًمعالئل سماًمضعػ اًمشديد، يمام ذم اًمـؼد اًمصحقح   (، وأمَّ

قف سماًمقضع مع وروده مـ ضمفة ٓ يتلشمَّك احلؽؿ قمؾ ))اسمـ طمجر ومذيمر سمعض هذه اًمطرق صمؿ ىمال: 

ـ طمجر رواية أيب أمحد اًمدمشؼل، ورواية قمؿر 61)ص . اكظر: اًمـؼد اًمٍميح ((أظمرى  (، وضمعؾ اسم

م أكَّف رضمؾ واطمد يمـَّاه سمؼقة سمؽـقتلم، وذيمره مرة سماؾمؿف ا سمـ أيب قمؿر روايتلم مستؼؾَّتلم، واًمذي شمؼدَّ

 ومرة سمؽـقتف.

 (.1/83ًمعؾؾ اعمتـاهقة ٓسمـ اجلقزي )وًمؾحديث ـمرق أظمرى معؾقًمة، اكظرها ذم ا
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 :من حديث أيب بكر بن محدان

[108 ]   يػ ـ اعملمقن َكٍمأسمق اًمنمَّ ـ حمؿد سم ـ هبة ا هل سم سمؼرات ي قمؾقف ذِم صػر ، حمؿد سم

ـ قمكم اجلقهري،  ـ سم ـ ُنر ـماسمؼ، أكا أسمق حمؿد احلس ؾمـة أرسمع / وشمسعلم وأرسمعؿئة يسؽ

صمـل أيب، كا يفر بن محدانأبو بكر أمحد بن جأكا  ، كا قمبد ا هل سمـ أمحد سمـ طمـبؾ، طمدَّ

ـ إسمراهقؿ يعؼقب سم
(1)

صمـل حمؿد سمـ قَمؿرو سمـ طَمْؾَحؾة:  ـ يمثػم، طمدَّ ـ اًمقًمقد سم ، كا أيب، قم

صمف: أنَّ  ـَ ؿمفاب طمدَّ صمفؿ: أنَّ اسم ـَ طُمسلم طمدَّ ـْ قِمـِْد َيِزيِد  ))قمكمَّ سم ُْؿ طِملَم ىَمِدُمقا اعمَِديـََة ِم َأُنَّ

ـْ طَماضَمٍة شَمْلُمُريِن سمْ  ـُ خَمَْرَمَة، وَمَؼاَل: َهْؾ ًَمَؽ ِم ـِ قَمكِمٍّ ًَمؼِقَفُ اعمِْسَقُر سْم  ـِ ُمَعاِوَيَة َمْؼتََؾ طُمَسلْمِ سْم

، وَمنِينِّ َأظَماُف َأْن َيْغؾِبََؽ  ا هلهِبَا؟ وَمَؼاَل ًَمُف: َٓ، ىَماَل ًَمُف: َهْؾ َأكَْت ُمْعطِلَّ ؾَمقَْػ َرؾُمقِل 

ـْ َأقْمَطقْتَـِقِف َٓ خُيْ  ا هلقِْف، َواْيُؿ اًمَؼْقُم قَمؾَ 
ـَ َأيِب  ُص إًَِمقِْف َأسَمدًا طَمتَّك شَمبُْؾَغ َكْػِز.ؾَ ًَمئِ إِنَّ قَمكِمَّ سْم

َوُهَق خَيُْطُب اًمـَّاَس   ا هلـَماًمٍِب ظَمَطَب سمِـَْت َأيِب ضَمْفٍؾ قَمغَم وَماـمَِؿَة، وَمَسِؿْعُت َرؾُمقَل 

هِ هَ  ل، َوَأَكا َأظَماُف َأْن َذا، َوَأكَا َيْقَمئٍِذ حُمْتَؾٌِؿ، وَمَؼاَل: إِنَّ وَماـمَِؿَة سَمْضَعٌة ِمـِّذِم َذًمَِؽ قَمغَم ِمـْؼَمِ

ِف إِيَّاُه شُمْػتَ 
ـْ سَمـِل قَمبِْد ؿَمْؿٍس َوَأصْمـَك قَمَؾقِْف ذِم ُمَصاَهَرشمِ ـَ ذِم دِيـَِفا، ىَماَل: صُمؿَّ َذيَمَر ِصْفرًا ًَمُف ِم

صَمـِل  ، ىَماَل: طَمدَّ ـَ وَمَصَدىَمـِل َوَوقَمَديِن وَمَقوَمايِن وَمَلطْمَس
(2)

ُم طَمالًَٓ َوَٓ ُأطِمؾم  ، َوإينِّ ًَمْسُت ُأطَمرِّ

َٓ دَمْتَِؿُع اسْمـَُة َرؾُمقِل  ـْ َوا هلِ 
[َواسمْـَةُ ] ا هلطَمَرامًا، َوًَمؽِ

(3)
((َمَؽاكًا َواطِمدًا َأسَمدًا  ا هلقَمُدوِّ  

(4)
. 

[109 ]  ـ قمبد ا هل أسمق مسؾؿ اًمبٍمي، كا أسمق قماصؿ وهق اًمضحاك سمـ خمؾد،  إسمراهقؿ سم

                                                 

 .هق اسمـ ؾمعد اًمزهري( 1)

 ( ذم اعمسـد: )ومقرم زم(.2)

 ذم إصؾ: )واسمـت(. (3)

 .صحوح( 4)

 (.2/759(، وومضائؾ اًمصحاسمة ٕمحد )229، 31/228وهق ذم اعمسـد )

 ( قمـ أمحد سمـ طمـبؾ سمف.4/1903وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

ـ ؾمعقد سمـ حمؿد اجلرمل، قمـ يعؼقب 3110( )4/378وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف ) ( قم

 سمـ إسمراهقؿ سمف.ا

 /أ06
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قمـ اسمـ قمقن
(1)

، قمـ قُمَؿػم سمـ إؾمحاق
(2)

ـَ قمكم  : أنَّ أسما هريرة ًمؼل احلسلم يعـِل اسم

ـْ سَمْطـِِف   ا هلاْرومَْع صَمْقسمََؽ طَمتَّك ُأىَمبَِّؾ طَمقُْث َرأَيُْت َرؾُمقَل  ))ومؼال:  ُيَؼبُِّؾ، ىَماَل: وَمَروَمَع قَم

شمِِف  ((وَمَقَضَع وَمَؿُف قَمغَم رُسَّ
(3)

. 

                                                 

 ( قمبد ا هل سمـ قمقن سمـ أرـمبان.1)

 ( أسمق حمؿد اًمؼرر، خمتؾػ ومقف.2)

ـ معلم ذم رواية اًمدارمل  . هتذيب اًمؽامل ((ًمقس سمف سملس  ))(، وىمال اًمـسائل: 162)ص وصمؼف اسم

 (.5/254(، وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )22/370)

ٓ  ))( أنَّ ماًمؽاً ؾُمئؾ قمـف ومؼال: 3/110عؾؾ ومعرومة اًمرضمال ٕمحد رواية قمبد ا هل )وذم اًم

ـَ قمقن  ث قمـف رضمؾ وطمسبُؽؿ سمف، يعـل اسم  .((أقمرومف، ىمال أمحد: وهقمديـل! .. وىمد طمدَّ

ـ معلم ذم رواية اًمدوري ) ٓ ُيساوي ؿمقئاً، وًمؽـ ُيؽتب طمديثُف، ىمال أسمق  ))(: 4/250وىمال اسم

ـ قمقن روى اًمػضؾ )أي اًم ـ اسم ٓ ُيعرف، وًمؽ دوري(: يعـل حيقك سمؼقًمف: إكَّف ًمقس سمٌمت، يؼقل: إكَّف 

 .((قمـف، ومؼؾت ًمقحقك: وٓ ُيؽتب طمديثف؟ ىمال: سمغم 

ـ قمدي:  َـّ ُيؽتب طمديثف، وًمف مـ احلديث  ))وىمال اسم ٓ أقمؾؿ يروي قمـف همػم اسمـ قمقن، وهق ِِم

 (.5/69. اًمؽامؾ )((رٌت يسػم 

 .((مؼبقل  ))(، وىمال احلاومظ ذم اًمتؼريب: 3/317اًمضعػات ) وذيمره اًمعؼقكم ذم

واًمذي يظفر أكَّف ضعقػ، ومؾقس ًمف مـ احلديث إَّٓ اًمٌمت اًمقسػم، وىمقل احلاومظ مؼبقل أي: 

 قمـد اعمتاسمعة، وإَّٓ ومؾلمِّ احلديث.

 .سنده ضيوف( 3)

 سمف. ( مـ ـمريؼ اجلقهري، قمـ اًمؼطقعل13/220وأظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 (.2/780وهق ذم زيادات اًمؼطقعل قمغم ومضائؾ اًمصحاسمة )

 ( قمـ أيب مسؾؿ اًمؽٌمِّ سمف.94، 3/31وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

(، وذم ومضائؾ 252، 16/219(، )15/313(، )12/427وأظمرضمف أمحد ذم مسـده )

ـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 2/777اًمصحاسمة ) ًمطؼماين (، وا15/420(، )12/405(، واسم

ـ قمدي ذم اًمؽامؾ )5/2166(، وأضمري ذم اًمنميعة )3/94ذم اعمعجؿ اًمؽبػم ) (، 5/69(، واسم

ـ إقمرايب ذم اًمؼبؾ واعمعاكؼة  (، واسمـ قمسايمر 2/232(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )54)ص واسم

 ( مـ ـمرق قمـ قمبد ا هل سمـ قمقن سمف.13/220ذم شماريخ دمشؼ )

 ًملم.وذم ؾمـده قُمؿػم سمـ إؾمحاق وهق 

 وىمد روي احلديث سمنؾمـاَديـ آظمريـ ومقفام متاسمعة ًمُعؿػم، ًمؽـ ذم إؾمـادمها كظر.

 ( مـ ـمريؼ اخلرض سمـ أسمان.3/168إول: أظمرضمف احلايمؿ ذم اعمستدرك )
= 
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ـ ؿماهلم ذم إومراد  ( مـ ـمريؼ ؾمعقد سمـ حمؿد 9/95(، واخلطقب ذم شمارخيف )236)ص واسم

 اًمسامن، قمـ اسمـ قمقن، قمـ حمؿد، قمـ أيب هريرة. سمـ صمقاب اًمبٍمي، يمالمها قمـ أزهر سمـ ؾمعدا

 ، وواومؼف اًمذهبل.((صحقح قمغم ذط اًمشقخلم  ))وىمال احلايمؿ: 

 .((وهذا طمديث همريب ٓ أقمؾؿ رواه قمـ اسمـ قمقن همػم أزهر سمـ ؾمعد  ))وىمال اسمـ ؿماهلم: 

حاه، وذيمر احلاومظ هذا  ـ ؾمػميـ؛ ًمذا صحَّ ـ أيب هريرة وُمرسِّ سماسم اًمطريؼ ذم وحمؿد هذا اًمراوي قم

 (.15/569شمرمجة اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة يمام ذم اإلحتاف )

ا ًمسؼقط يمؾؿة  ((قمـ حمؿد  ))وهذا اًمطريؼ ضعقػ، وَمـ ىمال ومقف   أظمطل، وحيتؿؾ أنَّ اخلطل إمَّ

ىمبؾ حمؿد، وهل يمـقة قُمؿػم، يمام ؾمتل ي اإلؿمارة إًمقف ذم يمالم اًمبقفؼل، أو أنَّ اخلطل وىمع عمتاسمعة  ((أيب  ))

ة، وماسمـ قمقن، قمـ حمؿد سمـ ؾمػميـ، قمـ أيب هريرة ؾمؾسؾٌة معروومة يسبؼ إًمقفا ًمسان مـ ٓ اجل ادَّ

ا اسمـ قمقن قمـ أيب حمؿد، قمـ أيب هريرة، ومال يؼقًمف إَّٓ طماومظ.  حيػظ، وأمَّ

ا اخلرض سمـ أسمان ومضعقػ.  وقمغم يمال آطمتامًملم وماخلطل واىمع ِِمَـّ رواه قمـ أزهر سمـ ؾمعد، وملمَّ

 (.2/177)اكظر: اعمقزان 

ا ؾمعقد سمـ حمؿد سمـ صمقاب، ومذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات ) مستؼقؿ  ))(، وىمال: 8/272وأمَّ

هؽذا ىمال ًمـا هذا: قمـ حمؿد  ))، ًمؽـ أقمؾ ـمريؼف هذا حيقك سمـ حمؿد سمـ صاقمد، ومؼال: ((احلديث 

 (.9/95. اكظر: شماريخ سمغداد )((قمـ أيب هريرة، وهمػُمه خياًمػف ذم اإلؾمـاد 

ًمرواية قمـ أزهر: اإلمام احلاومظ حيقك سمـ حيقك اًمـقساسمقري ؿمقخ مسؾؿ، أظمرضمف وظماًمػفام ذم ا

( قمـ أزهر، قمـ اسمـ قمقن سمف، وىمال ومقف: قُمؿػم سمـ 2/232مـ ـمريؼف اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

 إؾمحاق يمام رواه اجلامقمة قمـ اسمـ قمقن.

احلديث طمديث  ومؼقل احلايمؿ قمغم ذط اًمشقخلم ومقاومؼة اًمذهبل ًمف ومقف كظر، واًمصقاب أنَّ 

 قمؿػم سمـ إؾمحاق أيب حمؿد.

( مـ ـمريؼ قمثامن اًمدارمل، صمـا أسمق 2/232اًمثاين: ما أظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

 ؾمؾؿة، صمـا محاد سمـ ؾمؾؿة، أكبل اسمـ قمقن، قمـ حمؿد هق اسمـ ؾمػميـ، أنَّ أسما هريرة سمف.

ـ اسم ))وأقمؾَّف سمؼقًمف:  ـ محاد، قم ـ محاد، وىمال همػُمه قم ـ قمقن، قمـ أيب حمؿد وهق قُمؿػم يمذا ىمال قم

 .((سمـ إؾمحاق ا

( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ احلجاج، قمـ محاد سمـ 5/69ىمؾت: يمذا أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

ـ قمدي:  ـ أيب حمؿد، وىمال اسم ـ قمقن، قم ـ اسم ـ أيب حمؿد يريد سمف قمؿػم سمـ إؾمحاق  ))ؾمؾؿة، قم ىمقًمف قم

 .((هذا 

 احلديث، ق أيب حمؿد قمـ أيب هريرة، وهق ًملمِّ حاومجؾة اًمؼقل أنَّ احلديث طمديُث قمؿػم سمـ إؾم

ـ قمقن شمسعة رواة يمؾمفؿ ىمال ومقف:  ـ اسم ـ ومؼد أظمطل، وىمد رواه قم ـ ؾمػمي ـ اسم قمـ قُمؿػم  ))ومـ رواه قم

 .((سمـ إؾمحاق ا
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[110 ]  ـ داود قمبد ا هل، كا أيب، كا ؾمؾقامن سم
(1)

، كا أسمق قمامر اخلزاز
(2)

، قمـ احلسـ
(3)

 ،

ـ ؾمعد مقمم أيب سمؽر ىمال:  ْمُت سَملْمَ َيَدْي َرؾُمقِل  ))قم َؿ مَتْرًا،  ا هلىَمدَّ َصغمَّ / ا هلُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾَّ

((: َٓ شَمْؼِرُكقا  ا هلوَمَجَعُؾقا َيْؼِرُكقَن، وَمَؼاَل َرؾُمقُل 
(4)

. 

 :من حديث أيب القاسم الصوداليِن 

[111 ]   ،ـ سمـ اًمشقخ اًمبزاز ـ احلس ـ قمكم سم ـ سم سمؼرات ي قمؾقف ذِم صػر أسمق هماًمب احلس

ـ دار اخلالومة، أكا أسمق ـماهر أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ  ؾمـة أرسمع وشمسعلم وأرسمعؿئة يسؽ
                                                 

 ( أسمق داود اًمطقاًمز.1)

 صاًمح سمـ رؾمتؿ. (2)

 ( اًمبٍمي.3)

 .حسن لغره( 4)

ؾػل( سمف.( م10/315وأظمرضمف اعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )  ـ ـمريؼ هبة ا هل سمـ حمؿد )ؿمقخ اًمسِّ

 (.3/242وهق ذم اعمسـد )

(، 2/767(، واًمؽممذي ذم اًمعؾؾ اًمؽبػم )3332( )2/1106وأظمرضمف اسمـ ماضمف ذم ؾمــف )

)ص (، وذم اعمػاريد 2/233(، وأسمق يعغم ذم مسـده )2/14واسمـ أيب قماصؿ ذم أطماد واعمثاين )

(، 5/55(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )3/22سمة )(، واًمبغقي ذم معجؿ اًمصحا86، 85

 ( مـ ـمرق قمـ اًمطقاًمز سمف.4/119(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )8/239وإوؾمط )

 ، وواومؼف اًمذهبل!((صحقح اإلؾمـاد  ))وىمال احلايمؿ:

ىمؾت: وهذا اًمسـد ضعقػ، ومقف صاًمح سمـ رؾمتؿ أسمق قمامر اخلزاز، وهق صدوق خيطئ، يمام ذم 

 اًمتؼريب.

 ًمبٍمي مدًمس، وىمد قمـعـ ذم مجقع اًمطرق.واحلسـ ا

ث  ))ىمال أسمق اًمؼاؾمؿ اًمبغقي سمعد أن أظمرج هذا احلديث مع أطماديث أظمر هبذا اإلؾمـاد:  وُّل حُيدِّ

هذه إطماديث همػم صاًمح سمـ رؾمتؿ أسمق قمامر اخلزاز، قمـ احلسـ، قمـ ؾمعد، وٓ أدري ؾمؿعفا 

 .((احلسـ مـ ؾمعد أو أرؾمؾفا 

ـ ومقف إؾمـاد آظمر (: 2/767، ذيمره اًمبخاري، ومؼال يمام ذم اًمعؾؾ اًمؽبػم ًمؾؽممذي )ىمؾت: وًمؾحس

روى أسمق قمامر اخلزاز هذا احلديث قمـ احلسـ، قمـ ؾمعد مقمم أيب سمؽر، وروى اسمـ قمقن، قمـ  ))

ام أصح   .((احلسـ، قمـ ضمـدب، وًمقس هق ضمـدب اًمبجكم، وَُّل يؼض أطمٌد ذم هذا أهيَّ

(، 5446( )6/559ري ذم صحقحف )وًمؾحديث ؿماهٌد مـ طمديث اسمـ قمؿر، أظمرضمف اًمبخا

 (.3/1617ومسؾؿ ذم صحقحف )

 /ب06
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اًمسقاق
(1)

ينالَ وَد بود اهلل بن أمحد بن عيل بن احُلسن الصا أبو القاسم عُ ، أكا 
(2)

، أكا أسمق 

ـ َيزَداذ اًمؽاشمب ـ حمؿد سم ـ سم ـ قمبد اًمرمح حمؿد َيزَداذ سم
(3)

ّج ؿَم ، كا أسمق ؾمعقد إَ 
(4)

، كا قمبد 

اينقبَ راش اًمشَّ ا هل سمـ ظِم 
(5)

ام سمـ طَمْقؿَمب، قمـ جماهد، قمـ اسمـ قمباس  ىمال: ، قمـ اًمعقَّ

يَماُت ذِم صَمالٍَث: اعمَاُت َوا )): ىمال رؾمقل ا هل  ًمـَّاُر َواًمَؽألُ، َوصَمَؿـَُفا طَمَراٌم اعمُْسؾُِؿقَن ُذَ

))
(6)

. 

                                                 

قاق إكصاري اًمبغدادي اعمؼرئ، شمقذم ؾمـة ( 1) أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمثامن أسمق ـماهر اسمـ اًمسَّ

 هـ(.449)

 (.9/732شماريخ اإلؾمالم ). ((يمان صمؼة صاحلاً كبقالً ومؼقفاً مؼرئاً  ))ىمال اًمذهبل: 

 هـ(.398هـ(، وشمقذم ؾمـة )307سماسمـ اًمصقدٓين، مقًمده ؾمـة ) ( اًمبغدادي اعمؼرئ، ُيعرف2)

 .((اًمشقخ اًمصاًمح ... ويمان صمؼة ملمقكاً  ))ىمال اًمعتقؼل: 

 (.8/789شماريخ اإلؾمالم )، (3/574(، إكساب )9/379اكظر: شماريخ سمغداد )

ا ورد ذم ( يزداذ: سمػتح أوًمف وؾمؽقن اًمزاي، وومتح اًمدال اعمفؿؾة، شمؾقفا أًمػ صمؿ ذال معجؿة، يمذ3)

 (.9/219(، وشمقضقحف )667)ص اعمشتبف 

، وشماريخ (14/355(، وشماريخ سمغداد )4/1490(، وشمبصػم اعمـتبف )1/239وذم اإليمامل )

 .أنَّ آظمره داٌل مفؿؾة اإلؾمالم:

 واؾمتظفر اعمعؾؿل ذم شمعؾقؼف قمغم اإليمامل أكَّف ُيقز ومقف اًمقضمفان، وا هل أقمؾؿ.

ذيمر زم اخلالل أنَّ يقؾمػ اًمؼقاس ذيمره ذم مجؾة ؿمققظمف  ))ويزداذ هذا شمرضمؿ ًمف اخلطقب وىمال: 

 هـ(.327، وشمقذم ؾمـة )((اًمثؼات 

 (.7/541شماريخ اإلؾمالم )، (14/355اكظر: شماريخ سمغداد )

 ( قمبد ا هل سمـ ؾمعقد.4)

. اًمتاريخ ((قمبد ا هل سمـ ظمراش، قمـ اًمعقام مـؽر احلديث  ))( مـؽر احلديث، ىمال اًمبخاري: 5)

 (.5/80اًمؽبػم )

 (.2/448ويمذا ىمال أسمق زرقمة. أؾمئؾة اًمؼمذقمل )

 (.199)ص . اًمضعػات واعمؽمويملم ((ًمقس سمثؼة  ))وىمال اًمـسائل: 

ؿف اًمساضمل سمقضع احلديث، يمام ذم هتذيب اًمتفذيب  وأـمؾؼ قمؾقف اسمـ قمامر اًمؽذب، واهتَّ

ػف همػم همٓت.5/173)  (، وضعَّ

 .منكر( 6)

 هق مـ رواية اًمصقدٓين، قمـ يزداذ قمـف.(، و51)ص وهق قمـد أيب ؾمعقد إؿمج ذم طمديثف 

ـف ) ؿمج  أظمرضمف اسـم ماضمف ذم ؾمـ  (.4/209(، واسـم قمدي ذم اًمؽامؾ )2472( )2/826وـم ـمريؼ ٕا
= 
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[112 ]  َيزَداذ، كا أسمق ؾمعقد، كا قُمؼبة
(1)

، كا اسمـ أيب ًمقغم، قمـ قمطقَّة اًمعقذم، قمـ أيب 

، وَمَلظَمَذ سمُِعـُِؼف َوُهَق ضَماًمٌِس  ضَماَت طُمَسلْمٌ إمَِم اًمـَّبِلِّ  ))ؾمعقد اخلدري ىمال:  ، َوُهَق ُيَصكمِّ

ُف ًمَ  (( ِسُؽ سمِقََدْيِف طَمتَّك َريَمعَ ُؿؿْ ـوَمـََفَض سمِِف َوإِكَّ
(2)

. 

[113 ]   ،ـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمتَّقؿل، قمـ أسمقف َيزَداذ، كا أسمق ؾمعقد، كا قُمؼبة، كا مقؾمك سم

ـ ضماسمر  هِمبمقا ذِم اًمِعقَاَدةِ َوَأْرسمُِعقا )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل قم
(3)

، إَِّٓ َأْن َيُؽقَن َمْغُؾقسمًا 

))
(4)

. 

                                                 

( مـ 14/455(، واعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )11/80وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 ـمريؼ زيد سمـ احلريث، قمـ قمبد ا هل سمـ ظمراش سمف.

 ا، ومقف قمبد ا هل سمـ ظمراش مـؽر احلديث.وؾمـده ضعقػ ضمدًّ 

( 3/750(، وأيب داود ذم اًمســ )38/174وورد احلديث مـ ـمريؼ آظمر، قمـد أمحد )

ـ اًمؽؼمى )3477) ( مـ ـمرق قمـ طمريز سمـ قمثامن، قمـ أيب ظمداش، 6/150(، واًمبقفؼل ذم اًمسـ

 الصماً أؾمؿعف يؼقل: صم ىمال: همزوت مع اًمـَّبِلِّ  قمـ رضمؾ مـ اعمفاضمريـ مـ أصحاب اًمـَّبِلِّ 

 ، ًمػظ أيب داود. وًمقس ذم متـف ذيمر اًمثََّؿـ.((اًمـاس ذيمات ذم صمالث، ذم اًمؽأل واعمات واًمـار  ))

 (.6/8وؾمـده صحقح، وصححف إًمباين ذم اإلروات )

ؽقين.1)  ( هق اسمـ ظماًمد اًمسَّ

 .ضيوف (2)

 (.67)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

( مـ 14/162(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )3/51) وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم

 ـمريؼ قمكم سمـ هاؿمؿ، قمـ حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقكم سمف.

ا، يمام ذم اًمتؼريب.  وومقف اسمـ أيب ًمقغم، وهق ؾمقِّئ احلػظ ضمدًّ

 وقمطقة هق اسمـ ؾمعد اًمعقذم، وهق صدوق خيطئ يمثػماً، ويمان ؿمقعقًّا مدًمِّساً، يمام ذم اًمتؼريب.

اد، وىمقًمف  ((هِمبمقا  ))( ىمقًمف 3)  أي: ٓشمعقدوه ذم يمؾِّ يقم، سمؾ يقماً سمعد يقم؛ عمَِا ُيد مـ صمؼؾ اًمعقَّ

سمع ذم  ((أَرسمِعقا  )) وراد اإلسمؾ، وهق أأي: َدقمقه يقملم سمعد اًمعقادة، وأْشمقه اًمققم اًمراسمع، وأصؾف مـ اًمرِّ

 (.2/190(، )3/336: اًمـفاية )ن شمرد يقماً وشُمؽْمك يقملم ٓ شُمسؼك، صمؿ شمِرد اًمققم اًمراسمع. اكظرأ

ا( 4)  .ضيوف جدًّ

 (.82)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

( شمعؾقؼاً، واسمـ أيب اًمدكقا ذم اعمرض واًمؽػارات 2/241وأظمرضمف اسمـ طمبان ذم اعمجروطملم )

عب )168، 167)ص  (، 11/334(، واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )16/229(، واًمبقفؼل ذم اًمشم
= 
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[114 ]  صمـل قمـبسة، ىمال: ىمال طمـظؾة قمـ أكس َيزَداذ، كا أسمق ؾمعق صمـل قُمؼبة، طمدَّ د، طمدَّ

سَماُب ذِم اًمـَّاِر  )): ىمال: ىمال رؾمقل ا هل  سَماِب َأْرسَمُعقَن َيْقمًا، َواًمذم ((قُمْؿُر اًمذم
(1)

. 

                                                 

 ( مـ ـمرق قمـ قمؼبة سمـ ظماًمد سمف.41/207ؼ )واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمش

 وومقف مقؾمك سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ، وهق مـؽر احلديث، يمام ذم اًمتؼريب.

وؾملل اسمـ أيب طماشمؿ أسماه قمـ أطماديث رواها قمؼبة سمـ ظماًمد قمـ مقؾمك سمـ حمؿد، ومـفا هذا 

ا،  ))احلديث، ومؼال:  ا مقضققمة، ومقؾمك ضعقػ احلديث ضمدًّ وأسمقه هذه أطماديث مـؽرة، يملُنَّ

ـ أكس طمديثاً واطمداً  ـ أيب ؾمعقد، وروى قم ـ ضماسمر وٓ م . قمؾؾ ((حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمتقؿل ُّل يسؿع م

 (.2/242احلديث )

( مـ ـمريؼ أيب 2/430وًمؾحديث ـمريؼ آظمر، ًمؽـف واه، أظمرضمف اخلطقب ذم اعمقضح )

 قِمصؿة، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ احلارث، قمـ أسمقف، قمـ أكس سمـ ماًمؽ سمـحقه.

اع يمذاب.وومقف أسمق قمِ   صؿة، واؾمؿف كقح سمـ أيب مريؿ، وهق وضَّ

 (.149، 4/148واكظر: اًمضعقػة )

 .حسن لغره( 1)

 (.86)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

 (.4/217ومـ ـمريؼف أظمرضمف أسمق يعغم ذم مسـده )

ـ  وؾمـده ضعقػ، ومقف قمـبسة سمـ ؾمعقد اًمؼطان اًمبٍمي، وهق ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب، ومـفؿ م

 (.8/140(، هتذيب اًمتفذيب )22/411ذيب اًمؽامل )شمريمف. اكظر: هت

ث قمـ أكس سمؿـايمػم. دود ضعقػ أيضاً، وحُيدِّ  وطمـظؾة اًمسَّ

ـ 196، 4/195وًمؾحديث ـمريؼ آظمر قمـ أكس، أظمرضمف أسمق يعغم ذم مسـده ) ـ ـمريؼف اسم (، وم

( قمـ ؿمقبان سمـ ومروخ، قمـ 3/602(، واسمـ اجلقزي ذم اعمقضققمات )3/463قمدي ذم اًمؽامؾ )

 .((إَّٓ اًمـَّحؾ  ))لم سمـ قمبد اًمعزيز، قمـ أسمقف، قمـ أكس، وومقف زيادة ؾُمؽ

(، 5/392. اجلرح واًمتعديؾ )((جمفقل  ))وومقف قمبد اًمعزيز سمـ ىمقس اًمعبدي، ىمال قمـف أسمق طماشمؿ: 

 ( قمغم ىماقمدشمف.5/124وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )

 . اًمتؼريب.((صدوق يروي قمـ ضعػات  ))واًمراوي قمـف ؾُمؽلم، ىمال قمـف احلاومظ: 

ار سمـ 8/24ووىمع ذم إحتاف اخلػمة ًمؾبقصػمي )  ( ـ وقمزاه ٕيب يعغم ـ سمدل ؾُمؽلم: سمؽَّ

 .((إؾمـاده طمسـ، سمؽار سمـ أيب سمؽرة خمتؾػ ومقف  ))قمبد اًمعزيز، وىمال اًمبقصػمي: 

 ىمؾت: سمؽار سمـ أيب سمؽرة واؾمؿف قمبد اًمعزيز صدوق هيؿ يمام ذم اًمتؼريب، وأسمقه صدوق أيضاً.

ـ ما وىمع قمـد اًمبقصػمي  ومعؾقف يؽقن شمصحقػ، واًمصقاب أكَّف ؾُمؽلم ًمعؾف احلديث طمسـاً، ًمؽ

 يمام قمـد أيب يعغم واسمـ قمدي، وهذا إظمػم أظمرضمف ذم شمرمجة ؾُمؽلم ٓ سمؽار، وماًمسـد ضعقػ.
= 
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[115 ]   ـ ظماًمد، كا مقؾمك سمـ حمؿد، قمـ أسمقف، قمـ صمـل قُمؼبة سم َيزَداذ، كا أسمق ؾمعقد، طمدَّ

ُسقا ًَمُف ذِم  )): قل ا هل ىمال: ىمال رؾمأيب ؾمعقد اخلدري  إَِذا َدظَمْؾتُْؿ قَمغَم اعمَِريِض وَمـَػِّ

َيزيدُ َأضَمؾِِف؛ وَمنِنَّ َذًمَِؽ َٓ 
(1)

((/ ؿَمقْئًا، َوُهَق َيطِقُب سمِـَْػِسِف  
(2)

. 

                                                 

 وًمؾحديث ؿمقاهد مـفا:

(، 1/285(، واسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )12/398قمـ اسمـ قمؿر قمـد اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

ـ جماهد، قمـ 3/602ـ اجلقزي ذم اعمقضققمات )(، واسم5/44) ـ ـمريؼ إقمؿش، قم ( وهمػمهؿ م

 اسمـ قمؿر.

ـ مسعقد قمـد اًمدارىمطـل ذم إومراد ) ـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـاهقة 4/149ومـ طمديث اسم (، واسم

 (، وذم يمؾقفام ضعػ يسػم.2/424)

ـف احلاومظ ذم اًمػتح )  (.10/261واحلديث طمسَّ

(.يمذا ذم إصؾ، وقمـد إ (1)  ؿمج وهمػمه: )َيُردم

ا( 2)  .سنده ضيوف جدًّ

 (.106)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

ـ شمرشمقب  2/807(، وذم اًمعؾؾ اًمؽبػم )2087( )4/359وقمـف أظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

 .((هذا طمديث همريب  ))اًمؼايض(، وىمال ذم اجلامع: 

ـ ماضمف ذم ؾمــف ) ـ أيب ؿمقبة ذم اعم1438( )1/462وأظمرضمف اسم (، واسمـ 2/445صـػ )(، واسم

عب )6/344قمدي ذم اًمؽامؾ ) (، واسمـ سمنمان ذم إمازم 16/224(، واًمبقفؼل ذم اًمشم

 ( مـ ـمرق قمـ قمؼبة سمـ ظماًمد سمف.2/388(، واسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـاهقة )1/281)

ا، ومقف مقؾمك سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمتقؿل، وهق مـؽر احلديث.  وؾمـده ضعقػ ضمدًّ

ؾملًمت حمؿداً قمـ هذا احلديث ومؼال: مقؾمك سمـ إسمراهقؿ اًمتقؿل  ))ًمعؾؾ: وىمال اًمؽممذي ذم ا

مـؽر احلديث، وأسمقه صحقح احلديث، ىمؾت ًمف: أدرك حمؿد سمـ إسمراهقؿ أسما ؾمعقد اخلدري؟ ىمال: 

 .((ٓ، إكَّام يروي قمـ أيب ؾمؾؿة سمـ قمبد اًمرمحـ، وأيب أمامة ؾمفؾ سمـ طمـقػ، قمـ أيب ؾمعقد 

ـ مقؾمك، يمام شمؼدَّ واحلديث أكؽره أسمق طماشمؿ ذم  م ذم احلديث رىمؿ: مجؾة أطماديث رواهفا قمؼبة قم

(113.) 

 (.1/336، واكظر: اًمضعقػة )((ٓ يصح  ))وىمال اسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ: 

ا ىمقل اسمـ قمدي:  وقمؼبة هذا يروي قمـ مقؾمك سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ أطماديث ٓ ُيتاسمع  ))وأمَّ

ـ ((قمؾقفا  ـ قمؼبة، إكَّام هق م ـ ظماًمد  ))ؿمقخف مقؾمك، ىمال أسمقطماشمؿ: ، وماًمبالت ًمقس م وأطماديث قمؼبة سم

 (.8/160. اجلرح واًمتعديؾ )((اًمتل رواها قمـف ومفل مـ ضمـاية مقؾمك، ًمقس ًمُعؼبة ومقفا ضُمرم 

 /أ07
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[116 ]   ،ـ أكس سمـ ماًمؽ أَيزَداذ ـ أسمقف، قم ـ حمؿد، قم كا أسمق ؾمعقد، كا قُمؼبة، كا مقؾمك سم

ُف َأْرَوُح ٕىَْمَداِمُؽْؿ إِذَ  )): ىمال: ىمال اًمـَّبِلم  ((ا َأيَمْؾتُْؿ وَماظْمَؾُعقا كَِعاًَمُؽْؿ، وَمنِكَّ
(1)

. 

[117 ]  ل أسمق أمقَّة اًمثؼػل صـم َيزَداذ، كا أسمق ؾمعقد، كا قُمؼبة، طمدَّ
(2)

ـ أيب اًمزكاد ىمال:   ))، قم

ُف قَمِؼقَؼٌة مَحَْراُت، ومِقِف  ٍة وَمصم ـْ ومِضَّ ـِ َرَأْيُت ذِم َيِد َأيِب سُمْرَدَة ظَمامَتًا ِم مِتْثَاُل َرضُمٍؾ سَملْمَ َأؾَمَدْي

ـْ َيْؾَحَساكِِف، وَمؼَ  َذا؟ وَمُؼْؾـَا: َٓ، ىَماَل: َهَذا ظَماشَمُؿ َداْكقَاَل، َأظَمَذُه َأسُمق  اَل: َأشَمْدُروَن ظَماشَمُؿ َم

ـَ اخلُْؿِس، َويَماَن َيتََختَُّؿ سمِِف  َمُف قَمَؾقِْف ِم ((ُمقؾَمك وَمَؼقَّ
(3)

. 
                                                 

ا( 1)  .ضيوف جدًّ

 (.116)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

 ب (، إَّٓ أكَّف وىمع قمـده حمؿد سمـ ؾمعقد، واًمصقا2/148وقمـف أظمرضمف اًمدارمل ذم ؾمــف )

 (.2/276، واكظر: إحتاف اعمفرة )قمبد ا هل سمـ ؾمعقد، وهق أسمق ؾمعقد إؿمج

(، واًمطؼماين ذم 5/292وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقبة وأسمق يعغم ذم مسـدهيام يمام ذم إحتاف اخلػمة )

/ل: 1، واًمديؾؿل ذم مسـد اًمػردوس )(4/119(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )3/295إوؾمط )

 قمـ قمؼبة سمـ ظماًمد سمف.مـ ـمرق  ـ زهر اًمػردوس( 102

د سمف قمؼبة  ))وىمال اًمطؼماين:   .((ٓ ُيروى هذا احلديث قمـ أكس إَّٓ هبذا اإلؾمـاد، شمػرَّ

أطمسبف مقضققماً،  ))، وشمعؼبف اًمذهبل سمؼقًمف: ((صحقح اإلؾمـاد وُّل خيرضماه  ))وىمال احلايمؿ: 

 .((وإؾمـاده مظؾؿ، ومقؾمك شمريمف اًمدارىمطـل 

( مـ ـمريؼ حيقك سمـ اًمعالت، قمـ مقؾمك سمف، وؾمؽت 3/351وأظمرضمف احلايمؿ ذم اعمستدرك )

 .((حيقك وؿمقخف مؽمويمان  ))قمؾقف، وشمعؼبف اًمذهبل ومؼال: 

م. ا، قمؾَّتف مقؾمك، وهق مـؽر احلديث، وشمؼدَّ  وهذا اًمسـد ضعقػ ضمدًّ

 (.113م ذم احلديث رىمؿ: )، يمام شمؼدَّ واحلديث أكؽره أسمق طماشمؿ ذم مجؾة أطماديث رواهفا قمؼبة قمـ مقؾمك

ومعجؿ ؿمققظمف  (،4/178احلديث سمنؾمـاد آظمر قمـ أكس، أظمرضمف أسمق يعغم ذم مسـده )وورد 

( مـ ـمريؼ معاذ سمـ ؿمعبة، قمـ داود سمـ 5/292واًمبزار يمام ذم إحتاف اخلػمة ) (،327)ص 

 اًمزسمرىمان، قمـ أيب اهلقثؿ، قمـ إسمراهقؿ اًمتقؿل، قمـ أكس سمـحقه.

 (.2/411)وومقف داود سمـ اًمزسمرىمان، وهق مؽموك. واكظر: اًمضعقػة 

 ( واؾمؿف إؾمامقمقؾ سمـ يعغم، وهق مؽموك.2)

 (.1/445(، اًمؾسان )1/254اكظر: اعمقزان )

ا( 3)  .ضيوف جدًّ

 (.117)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 
= 
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[118 ]  ؾمحاق سمـ ؾمؾقامن، ىمال: ؾمؿعُت قمثامن سمـ زائدة َيزَداذ، كا أسمق ؾمعقد، كا إ

ِر اًمتَّْقسَمَة؛ وَمنِنَّ اعمَْقَت ىَمْد َيْل ِي سَمْغتًَة  ))يؼقل:  ((ىَماَل ًُمْؼاَمُن ٓسْمـِِف: َٓ شُمَمظمِّ
(1)

. 

[119 ]  ـ ظماًمدَيزَداذ ـ قَمؿرو ، كا أسمق ؾمعقد، كا قُمؼبة سم صمـل قمـبَسة اًمبٍمي، قم سمـ ا، طمدَّ

مقؿقن
(2)

 : ىماًمت: ىمال رؾمقل ا هل ، قمـ قمائشة ، قمـ اًمزهري، قمـ قمروة

كْ  )) َق، َوإِنَّ ومِقِفْؿ ًَمَساَمطَمًة َوَكْجَدًة كِجلم إَِذا ؿَمبَِع َزكَ اًمزِّ ((، َوإَِذا ضَماَع رَسَ
(3)

. 

                                                 

 وومقف أسمقامقة اًمثؼػل، وهق مؽموك.

ـ رضمب ) ـ أيب اًمدكقا ذم اًمؼبقر يمام ذم أطمؽام اخلقاشمقؿ ٓسم ـ  2/706ورواه اسم ـ جمؿقع( م ـ ضؿ

 اسمـ وهب، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزكاد، قمـ أسمقف سمف، وومقف ىمصة.ـمريؼ 

ػف همػُم واطمد. اكظر: هتذيب اًمؽامل ) وذم إؾمـاده قمبد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزكاد، (، 17/95ضعَّ

 (.156، 6/155هتذيب اًمتفذيب )

ف اسمـ رضمب ًمقُـظر ذم رضماًمف.  صمؿ إنَّ اإلؾمـاد إمم اسمـ وهب ُّل ُيبقِـّ

 ( قمـ معؿر قمـ ىمتادة.1/348اعمصـػ )وأظمرج قمبد اًمرزاق ذم 

ـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ ) ـ ؾمػميـ، ىمآ: 5/190واسم ـ ـمريؼ اسم يمان كؼش ظماشمؿ أيب مقؾمك  ))( م

 .((إؿمعري رضمؾ سملم أؾمديـ 

 .صحوح عن عثامن( 1)

ـ أيب اًمدكقا ذم ىمٍم إمؾ 125)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف  ـ ـمريؼف اسم (، 122)ص (، وم

(، واعمزي ذم هتذيب اًمؽامل 227)ص (، واًمزهد اًمؽبػم 12/488عب )واًمبقفؼل ذم اًمشم 

(19/370.) 

 (.1005وؾمققرده اعمصـػ سمسـد آظمر قمـ يزداذ سمرىمؿ: )

 ( هق اجلزري.2)

ا( 3)  .ضيوف جدًّ

 (.126)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

(، واسمـ طمبان ذم اعمجروطملم شمعؾقؼاً 5/265ومـ ـمريؼف أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

 (.2/627(، واسمـ اجلقزي ذم اعمقضققمات )2/167)

 ( مـ ـمريؼلم قمـ قمـبسة سمف.3/1686وأظمرضمف اخلطقب ذم اعمتػؼ واعمػؽمق )

م أكَّف ضعقػ ومـفؿ َمـ شمريمف.  وومقف قمـبسة سمـ ؾمعقد اًمبٍمي، وشمؼدَّ

ـ اًمؼقؿ ذم اعمـار اعمـقػ  ـ اجلقزي، واسم (، وإًمباين 103)ص واحلديث طمؽؿ قمؾقف سماًمقضع: اسم

 (.2/185ضعقػة )ذم اًم
= 
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[120 ]  َيزَداذ، كا أسمق ؾمعقد، كا أسمق ظماًمد
(1)

، قمـ اًمضحاك سمـ قمثامن، قمـ خَمَْرمة سمـ 

ـ قمباس  ـ اسم ـ يُمريب، قم قَمزَّ َوضَمؾَّ َٓ َيـُْظُر ا هلُ  )): ل ا هل ىمال: ىمال رؾمقؾمؾقامن، قم

سُمِر  ((إِمَم َرضُمٍؾ َأشَمك َرضُمالً َأِو اْمَرَأًة ذِم اًمدم
(2)

. 

                                                 

( مـ ـمريؼ ؾمؾقامن سمـ قمؿر 7/350وًمف ـمريؼ آظمر قمـ قمروة، أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 اًمرىمل، قمـ حيقك سمـ ؾمعقد إمقي، قمـ حمؿد سمـ إؾمحاق، قمـ هشام سمـ قمروة، قمـ قمروة سمف.

 ( هبذا اإلؾمـاد، إَّٓ أكَّف ىمال: قمـ قمثامن سمـ قمروة سمدل هشام سمـ قمروة.4/232وذم )

 قػ ومقف قمـعـة اسمـ إؾمحاق، مدًمِّس.وؾمـده ضع

صمؿ إنَّ اًمراوي قمـف حيقك سمـ ؾمعقد سمـ أسمان إمقي، ُّل يؽـ صاطمب طمديث، ويمان صدوىماً وًمف 

 .((صدوق يغرب  ))(، وىمال قمـف ذم اًمتؼريب: 31/318همرائب.اكظر: هتذيب اًمؽامل )

ة سماًمقضع، واحلديث قمغم ضعػ إؾمـاده ومفق مـؽر اعمتـ؛ ًمذا طمؽؿ قمؾقف همػُم واطمد مـ إئ ؿَّ

 وا هل أقمؾؿ.

 (.424وؾمقل ي احلديث قمـد اعمصـػ مـ ـمريؼ آظمر قمـ أيب ؾمعقد إؿمج سمرىمؿ: )

 ؾمؾقامن سمـ طمقان إمحر.( 1)

 .سنده حسن، إالا أنا ادوقوف عن ابن عباس أصح، وله حكم الرفع( 2)

 (.181)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

(، واًمـسائل ذم اًمؽؼمى 1165( )3/469ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمامعف )

، 9/517(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 3/52(، واسمـ اجلارود ذم اعمـتؼك )5/320)

(، 327)ص (، واًمسفؿل ذم شماريخ ضمرضمان 210)ص (، واخلرائطل ذم مساوئ إظمالق 518

 (.9/221واسمـ طمزم ذم اعمحغم )

 .((طمسـ همريب  ))وىمال اًمؽممذي: 

(، واسمـ طمبان ذم 3/23(، وأسمق يعغم ذم مسـده )3/529بة ذم اعمصـػ )وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمق

(، واسمـ طمزم ذم اعمحغم 3/282(، واسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )10/266صحقحف )اإلطمسان ـ 

 ( مـ ـمريؼ أيب ظماًمد إمحر سمف.9/221)

 وذم ؾمـده أسمق ظماًمد ؾمؾقامن سمـ طمقان إمحر، وهق صدوق خيطئ.

اه قمـ اًمضحاك، قمـ خمرمة، قمـ يمريب، قمـ اسمـ قمباس وىمد ظماًمػف ويمقع سمـ اجلراح، ومرو

 (.5/320مقىمقوماً قمؾقف، أظمرضمف مـ ـمريؼف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

 .((رومعف ويمقع قمـ اًمضحاك سمـ قمثامن  ))ىمال اسمـ طمبان ذم اعمقضع إول: 

 ( كؼالً قمـ اسمـ طمبان: 7/587يمذا ذم اعمطبقع، واًمصقاب ما ضمات ذم اإلحتاف ٓسمـ طمجر )

 .((قع قمـ اًمضحاك مقىمقوماً رواه ويم ))
= 
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[121 ]   :ـ أيب طمـقػة ىمال ـ سُمؽػم، قم َأقْمَطقَْت  ًمق أكَّؽ ))َيزَداذ، كا أسمق ؾمعقد، كا يقكس سم

ِِ  َصَدىَمِة اًمِػْطِر ذِم  جَ اإلِْهلِيَل
(1)

((َأضْمَزَأَك  
(2)

. 

[122 ]  ة أيب ؾمـان ]َداذ، كا أسمق ؾمعقد، َيز كا قمبد ا هل سمـ إضمؾح، قمـ رِضار سمـ ُمرَّ

[اًمشقباين
(3)

صْمتُْؿ وِ َٓ دَمِقئُقيِن مَجَاقَمًة،  ))ىمال:   دَّ َُيِْئ َأطُمُديُمْؿ َوطْمَدهُ، وَمنكَُّؽْؿ إَِذا اضْمتََؿْعتُْؿ حَتَ

ضُمُؾ َوطْمَدُه َُّلْ خَيُْؾ  ـْ / َوإِذَا يَماَن اًمرَّ ((قَمزَّ َوضَمؾَّ َس ضُمْزَتُه َأْو يَْذيُمَر َرسمَُّف أَْن يَْدرُ ِم
(4)

. 

[123 ]   َيزَداذ، كا أسمق ؾمعقد، كا قمبد ا هل سمـ إدريس، كا أيب، قمـ ؾمامك سمـ طمرب، قمـ

ـ اعمغػمة سمـ ؿمعبة، ىمال:  ـ وائؾ، قم إِمَم َأْهِؾ َكْجَراَن،   ا هلسَمَعثَـِل َرؾُمقُل  ))قمؾؼؿة سم

 وَمَؼاًُمقا: َأًَمْستُْؿ شَمْؼَرُؤوَن     
(5)

؟ ^، َوىمَْد قَمؾِْؿتُْؿ َما يَماَن سَملْمَ ُمقؾَمك َوقمِقَسك 
                                                 

واًمرواية اعمقىمقومة أرضمح؛ إلمامة وصمؼة ويمقع، وذيمر هذه اًمرواية اسمـ طمجر ذم اإلحتاف 

حفا سمؼقًمف: 7/688)  .((وهق اًمصقاب  ))( ورضمَّ

 ىمؾت: واعمقىمقف ًمف طمؽؿ اًمرومع؛ ٕنَّ مثؾف ٓ ُيؼال سماًمرأي، وا هل أقمؾؿ.

مـف أصػر ومـف أؾمقد، وهق اًمباًمغ اًمـضقج. اكظر:  ( سمػتح اًمالم اًمثاكقة، وىمد شُمؽرَس، وهق صمؿر1)

ه حمؼؼ طمديث ، ((هؾقؾج  ))(، ووىمع قمـد إؿمج واًمدارىمطـل: 1/220اًمؼامقس اعمحقط ) وومرسَّ

ؾػل. ؼػم مـ إدوية، وهذا همريب، وًمعؾإؿمج سملكَّف قم  اًمصقاب ما ضمات قمـد اًمسِّ

 .حسن( 2)

 .( قمـ يزداذ سمف2/150وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمســ )

 (، ويقكس صدوق خيطئ يمام ذم اًمتؼريب.248)ص قمـد إؿمج ذم طمديثف ق هو

( ضمات هذا اإلؾمـاد ذم إصؾ: )أظمؼمكا يزداذ، كا أسمق ؾمعقد قمبد ا هل سمـ إضمؾح، قمـ رضار سمـ 3)

 مرة، قمـ أيب ؾمـان اًمشقباين(.

قمبد ا هل واًمصقاب اعمثبت، وملسمق ؾمعقد هق إؿمج، يروي قمـف يزداذ، وهق يروي هذا إصمر قمـ 

 سمـ إضمؾح، واسمـ إضمؾح يرويف قمـ أيب ؾمـان اًمشقباين واؾمؿف رضار سمـ مرة.ا

ـ  ـ رواية أيب اًمؼاؾمؿ اًمصقدٓين، قم وضمات قمغم اًمصقاب قمـد أيب ؾمعقد إؿمج ذم طمديثف، وهق م

 يزداذ، قمـ إؿمج. ويمذا ورد قمغم اًمصقاب ذم مصادر اًمتخريج.

 .حسن (4)

 .(254)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

 (.2/709وقمـف أظمرضمف اًمػسقي ذم اعمعرومة واًمتاريخ )

 (.5/91(، ومـ ـمريؼف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )1/196واًمبغقي ذم اجلعديات )

 .28 ، آية:( مريؿ5)

 /ب07
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صُمُفْؿ، وَمَرضَمْعُت إمَِم َرؾُمقِل  وَمَؾْؿ َأْدرِ  ْؿ   ا هلَما ُأطَمدِّ هَتُ َٓ َأظْمؼَمْ شمُُف، وَمَؼاَل: َأ ُْؿ يَماكُقا وَملظَْمؼَمْ َأُنَّ

قَن  سمَلؾْماَمئفؿُيَسؿم
(1)

لَم ىَمبْ   احِلِ ((َؾُفْؿ َواًمصَّ
(2)

. 

[124 ]   ـْ طَمِديٍث وَماْمتَـََع َيزَداذ، كا أسمق ؾمعقد، كا اسمـ إدريس، ىمال: ؾُمئَِؾ إقَْمَؿُش قَم

سمف
(3)

َب َمثاَلً وَمَؼاَل: ضَماَت  َث سمِِف رَضَ ، وَمَؾْؿ َيَزاًُمقا سمِِف طَمتَّك اؾْمتَْخَرضُمقُه ِمـُْف، وَمَؾامَّ طَمدَّ

اٌف  ىَمػَّ
(4)

ذِمٍّ سمَِدَراِهَؿ ُيرِ    يِف إِيَّاَها، وَمَؾامَّ َذَهَب َوضَمَدَها شَمـُْؼُص ؾَمبِْعلَم، ومؼال:إِمَم َصػْمَ

ـْ ًَمقِْث هَماِب   َأَصاَب وَمِريَسًة ِم

اَها مِ  الَِب شَمـَؼَّ قدِ اًمصِّ  ـَ اًمسم

ػْمِ ذِم ضَمقِّ  َحـاِب قَمـتِقُؼ اًمطَّ اًمسَّ
(5) 

َحـاِب  اًمسَّ
(5)

 

  
ٍ
ـْ ذِْئِب ؾُمقت  قَمِجبُْت قَمِجقبًَة ِم

ِف ؾَمبِْعلَم ِمـْفَ   اوَمَؼػَّ سمَِؽػِّ

 ذْ ـَوُيْمظَم  َدعْ ـوَمنِْن ُأظْمَدُع وَمَؼْد خُيْ 

                                                 

 ( يمذا ذم إصؾ: )سملؾمامئفؿ(، وذم هامش إصؾ: )ًمعؾف سملكبقائفؿ(، وهل يمذًمؽ قمـد إؿمج1)

 .ذم صحقحف مسؾؿو، واسمـ قمسايمر

 .صحوح( 2)

 ( مـ ـمريؼ أيب اًمؼاؾمؿ اًمصقدٓين سمف.70/97ظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )أ

 (.262)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

 (.3155( )5/295(، واًمؽممذي ذم ضمامعف )3/1685وقمـف أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 وأظمرضمف مسؾؿ أيضاً مـ ـمرق أظمرى قمـ اسمـ إدريس سمف.

تـع(، وًمقس ومقف يمؾؿة )سمف(، ويمذا ذم اجلعديات، وذم ( يمذا ذم إصؾ، وذم طمديث إؿمج: )ومام3)

 اعمحدث اًمػاصؾ: )ومامتـع أن حيدث سمف(، وهق إفمفر.

( اًمؼػاف: اًمذي يرسق اًمدراهؿ سملم أصاسمعف، وىمد ىمػَّ يؼػ، وأهؾ اًمعراق يؼقًمقن ًمؾسقىمل 4)

قف إذا اكتؼد اًمدراهؿ. ًمسان اًمعرب )  (.3/192) (، واكظر: اًمؼامقس اعمحقط9/290اًمذي يرسق سمؽػَّ

 صحوح. (5)

 (.291)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

 (، واًمرامفرمزي ذم اعمحدث اًمػاصؾ 1/237ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمبغقي ذم اجلعديات )

 (.1/209(، واخلطقب ذم اجلامع ٕظمالق اًمراوي )580)ص 

ـ زيمريا ذم اجلؾقس اًمصاًمح ) ـ قمبد ا هل سمـ يز1/242أظمرضمف اعمعارم سم ـ يزداد سم  روزياعم داد( قم

 وإسمراهقؿ سمـ قمبد اًمصؿد اهلاؿمؿل، قمـ قمبد ا هل سمـ إدريس ىمال: ؾمئؾ إقمؿش.
= 
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[125 ]   َيزَداذ، كا أسمق ؾمعقد، كا مُحقد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمرؤاد ىمال: ؾمؿعُت إقمؿش

َكاكػَِم ومَ  ))يؼقل:  ((ِس، َيْعـِل احلَِديَث الَ شَمـْثُُروَها قَمغَم اًمَؽـَاياكُظُروا َهِذهِ اًمدَّ
(1)

. 

[126 ]  ـ قمبد اًمرمحـ ىمال: ؾمؿعت أيب يؼقل: ؾمؿعُت َيزَداذ، كا أسمق ؾمعقد، كا محقد سم

ْمًُمَم قَمغَم اخلَـَاِزيِر، َيْعـِل احلَِديَث  !اْكُظُروا ))إقمؿش يؼقل:  ((َٓ شَمـْثُُروا اًمؾم
(2)

. 

[127 ]  ل: ُوًمدت ؾمـة مخس وصمالصملم أسما قمبد ا هل أمحد سمـ قمكم سمـ اًمعالت يؼق

  ومئتلم.

يـ وصمالصمؿئةؾمـة صمامن وقمنممـ / وشمقذم ذِم ؿمفر رسمقع إول  [ 128]
(3)

. 

ومات أسمق ـماًمب اًمؽاشمب ذِم ؾمـة ؾمبع وقمنميـ وصمالصمؿئة [ 129]
(4)

. 

ومات َيزَداذ سمـ حمؿد ذِم ؾمـة ؾمبع وقمنميـ وصمالصمؿئة [ 130]
(1)

. 
                                                 

 (.6/229واكظر: اًمسػم )

ـ ىمقًمف )خُيدْع( و)يمظمْذ( ًمرضورة اًمشعر، يمام كصَّ قمغم ذًمؽ اعمعاوما ذم اجلؾقس اًمصاًمح.وؾُم   ؽِّ

 .صحوح( 1)

 (.294)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

 (، واًمرامفرمزي ذم اعمحدث اًمػاصؾ 1/237عديات )ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمبغقي ذم اجل

(، واًمذهبل ذم اًمسػم 1/329(، واخلطقب ذم اجلامع )5/52(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )573)ص 

 (، ووىمع ذم احلؾقة: )اًمؽباش( سمدل )اًمؽـايس(.230، 6/229)

 .صحوح( 2)

 (.295)ص وهق قمـد إؿمج ذم طمديثف 

)ص (، واًمرامفرمزي ذم اعمحدث اًمػاصؾ 1/238) ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمبغقي ذم اجلعديات

)ص (، وذم شمؼققد اًمعؾؿ 1/329(، واخلطقب ذم اجلامع )5/52(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )573

 (.6/230(، واًمذهبل ذم اًمسػم )174

 وًمقس ذم اًمسػم ذيمر ٕيب محقد، واؾمؿف قمبد اًمرمحـ سمـ محقد، ويمالمها ؾمؿع مـ إقمؿش.

ـ ـمريؼ أيب اًمؼاؾمؿ اًمصقدٓين سمف ذم شمرمجة أيب قمبد ا هل سمـ 4/310ف )( ذيمره اخلطقب ذم شمارخي3) ( م

 اًمعالت هذا، وهق اعمعروف سماجلقزضماين.

 (.12/71( شماريخ سمغداد )4)

 هـ(.326وأسمق ـماًمب اًمؽاشمب هق قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ اجلفؿ، وشمقذم ؾمـة )

 (.12/71ىمال اخلطقب: )) يمان صمؼة، وقمؿل ذم آظمر قمؿره ((. شماريخ سمغداد )

 /أ008
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 ر اجلزء األولآخ

 ةيا ذمن ادشوخة البغدا

لفي احلافظ  ~ أليب صاهر السِّ

(2)واحلمد هلل وحده
. 

 

 

* * * 

                                                 

 (.14/355( شماريخ سمغداد )1)

 وهذه اًمقومقات يروهيا اخلطقب ذم شمارخيف مـ ـمريؼ أيب اًمؼاؾمؿ اًمصقدٓين اعمؼرئ.

ـ أيب إؾمحاق إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ قمقسك سمـ 2) ي ( ؾمؿع مجقع هذا اجلزت قمغم اًمػؼقف اًمعاُّل ضمالل اًمدِّ

ؾػل، ومسؿعف اعمشايخ: أسمق م ـصقر سمـ أيب اًمػضؾ سمـ أيب حمؿد درسماس اعماراين، سمنضمازشمف مـ اًمسِّ

 اًمبغدادي، وأسمق حمؿد قمبد اًمدائؿ سمـ قمؿر سمـ كعؿة اعمؼدد، وأسمق قمبد ا هل حمؿد سمـ أمحد سمـ 

اريقمبد احلؿقد  ؾمامت احلَجَّ  ظمرسمـ أيب مـصقر سمـ أيب اًمػتح اًمصػمذم احلراين ذم أوا حيقك، ويماشمب ٕا

 مئة سمحران. وؾمت شمسعمجادى أظمر ؾمـة 

، وأسمق اًمغـلمـ ًمػظل أسمق احلجاج يقؾمػ سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ طمسـ ووًمده قمبد وؾمؿعف أيضاً 

وأسمق اًمثـات حمؿقد سمـ قمبد ا هل سمـ قمبد اًمرمحـ إؿمؿقين، وأسمق اًمؼاؾمؿ سمـ  ،احلسـ سمـ متقؿ سمـ محاد

 .محد سمـ اًمـجار، وصح هلؿأطمقاة، وإًمقاس سمـ قمبد ا هل قمتقؼ  اًمشقخ أيب سمؽر سمـ اًمشقخ

ن سمـ قمقسك سمـ درسماس اعماراين قمػا ا هل قمـف سمؿـِّف ويمرمف، وصغمَّ ا هل قمغم ويمتب إسمراهقؿ سمـ قمثام

 حمؿد وآًمف.
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ؾػل أكبلكا  ًِّ ذم يمتوسمف إًمقـو ذم رسمقع أظمر ؾمـي أرسمع  ~اإلموم احلوومظ أسمق ـموهر اًم

 اإلؾمؽـدريي، ىمول: مـوؾمٌعلم ومخس مئي 

[131 ]   أسمق قمكم حمؿد سمـ ؾمعقد سمـ إسمراهقؿ سمـ َكٌْفون اًمؽوشمى، سمؼراءة 

ً  ـوقمقؾ سمـ أطمـإؾمؿ (1)رىمـديؿَ ؿد اًم
 لم وأرسمع ـل صػر ؾمـي أرسمع وشمًعـقمؾقف، وم 

 : أكو أسمق قمكم احلًـ اج، ىموَٓ وأسمق حمؿد ضمعػر سمـ أمحد سمـ احلًُلم اًمن    ،ئيم

(2)سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؿموذانا
 أبو َطؿرو طثامن بن أمحد بن أكو ، 

ك (3)طبد اهلل بن ، كو حمؿد سمـ قمقًك سمـ طمق ون اعمدائـِل أسمق قمٌد اهللالساما
 ، كو (4)

                                                 

( إؾمامقمقؾ سمـ أمحد سمـ قمؿر سمـ أيب إؿمعٌ، أسمق اًمؼوؾمؿ اًمًؿرىمـدي، اًمدمشؼل اعمقًمد، 1)

 هـ(.536هـ(، وشمقذم ؾمـي )454اًمٌغدادي اًمقـمـ، مقًمده ؾمـي )

ؾػل:  ًِّ  .((صمؼي، وًمف أُكس سمؿعرومي اًمرضمول  ))ىمول اًم

ـ اًمـجور:  ث سموًمؽثػم، ىمرأ اًمؽثػم سمـػًف ويمتى سمخطِّف وطمصؾ إصقل احلًون ))وىمول اسم ، وطمد 

 .((ويمون صمؼي صدوىموً ومووالً 

 (.85)ص (، اعمًتػود مـ ذيؾ شموريخ سمغداد 20/28(، اًمًػم )10/98اكظر: اعمـتظؿ )

 هـ(.425هـ(، وشمقذم ؾمـي )339( اًمٌغدادي اًمٌزاز إصقزم، مقًمده ؾمـي )2)

 .((ؽتوب ... يمتٌـو قمـف ويمون صدوىموً صحقح اًم ))وصمؼف اسمـ رزىمقيف، وهمػُمه، وىمول اخلطقى: 

 (.17/415(، اًمًػم )7/279اكظر: شموريخ سمغداد )

شملم.3)  ( يُمتًٌ يمؾؿي )سمـ( ذم إصؾ مر 

ٌ  ))( ذيمره اًمدارىمطـل ذم اًمضعػوء، وىمول أيضوً: 4)  ، وكؼؾ قمـف اًمؼمىموين أك ف وعقػ.((مؽموك احلدي

ػف اًمالًمؽوئل، وىمول مرة:  قمؾقف إىمراء  صوًمح، وًمقس يدومع قمـ اًمًامع، ًمؽـ اًمغوًمى ))ووع 

ًُ مـ حيؽل أك ف يمون  ))، وىمول أسمق أمحد احلويمؿ: ((اًمؼرآن  ث قمـ مشوخيف سمام مل ُيتوسَمع قمؾقف، ؾمؿع طمد 

الً، مل يؽـ يدري مو احلديٌ   .((مغػ 
= 
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(1)]حمؿد سمـ[
ـ قمطق    ـ اًمؼماء اًمػضؾ سم يَموَن َرضُمٌؾ ُيَؼوُل ًَمُف  ))أك ف ىمول: ي، كو أسمق إؾمحوق، قم

ِلُّ  ًَ قَمٌُْد ُكْعٌؿ، وَمَؼوَل ًَمُف اًمـٌ  (( اهلل: َأْك
(2)

. 

                                                 

 (.9/143ووصمؼف اًمؼمىموين. وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 واًمذي يظفر أك ف يمون رضمالً صوحِلوً، ويمون وعقػوً، واهلل أقمؾؿ.

(، اعمقزان 13/21(، اًمًػم )2/399(، شموريخ سمغداد )136)ص واكظر: ؾممآت احلويمؿ 

 (.5/333(، اًمؾًون )5/124)

ذان ، ومو سملم اعمعؼقوملم زيودة مـ اًمػقائد اعمـتؼوة ٓسمـ ؿمو((اًمػضؾ سمـ قمطقي  ))( ذم إصؾ: 1)

 .ومصودر اًمتخريٍ، وهق اًمصقاب

ـ حمؿد سمـ اًمػضؾ، وا ـ أيب إؾمحوق اًمًٌقعل، يمام وحمؿد سمـ قمقًك يروي قم ـ اًمػضؾ يروي قم سم

ٓ ًمذم شمرمجتقفام، ومل ُيذيمر  ـ اًمػضؾ، و ـ قمقًك روايي قم روايي قمـ أيب إؾمحوق، سمـ قمطقي ؾػضؾ ٓسم

 واحلديٌ رواه احلويمؿ قمـ اسمـ اًمًامك يمام ؾمقليت، وومقف حمؿد سمـ اًمػضؾ، ويمذا هق قمـد أيب كعقؿ.

 .ضعقف (2)

اعمـتؼوة اًمعقازم احلًون، روايي اسمـ ؿموذان قمـ ؿمققظمف وهق ذم اجلزء اًمثوين مـ اًمػقائد 

 /ب ـ وؿـ جمؿقع(.106)ل:

 ( قمـ أيب قمؿرو سمـ اًمًامك سمف.101)ص وأظمرضمف احلويمؿ ذم معرومي قمؾقم احلديٌ 

 ( قمـ ظمقثؿي، قمـ حمؿد سمـ قمقًك سمف.4/1806وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )

م حتًوومقف حمؿد سمـ اًمػضؾ سمـ قم  (.38رىمؿ: )طمديٌ  طقي، وهق يمذاب، شمؼد 

 وًمؾحديٌ ـمريؼون آظمران قمـ أيب إؾمحوق ومقفام وعػ:

(، وأسمق كعقؿ ذم 2/188(، وإوؾمط )2/25إول: أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )

 ( مـ ـمريؼ ؾمقيد سمـ كٍم.4/1806معرومي اًمصحوسمي )

 ( مـ ـمريؼ حيقك سمـ إؾمحوق، يمالمهو قمـ 101)ص واحلويمؿ ذم معرومي قمؾقم احلديٌ 

 د اًمؽٌػم سمـ ديـور، قمـ أيب إؾمحوق اًمًٌقعل سمف.قمٌ

ـ طمٌون ذم اًمثؼوت ) ـ ديـور اعمروزي، مل يذيمره إٓ  اسم (، ومل يرو قمـف إٓ  7/139وومقف قمٌد اًمؽٌػم سم

 حيقك سمـ إؾمحوق وؾمقيد، ومفق جمفقل.

( وقمزاه ًمؾطؼماين 520، 2/519: أورد احلوومظ اسمـ طمجر هذا احلديٌ ذم إحتوف اعمفرة )تـبقه

 ىمول اًمطؼماين: صمـو أمحد سمـ ؿمعقى، صمـو ؾمقيد سمـ كٍم، صمـو قمٌد اهلل سمـ اعمٌورك، قمـ  ))، وىمول: ومؼط

 .((قمٌد اًمعزيز سمـ ديـور، قمـ أيب إؾمحوق سمف 

 وذيمر اعمحؼؼ أن  هذا اإلؾمـود ورد يمذًمؽ ذم كًختلم، ويمذا هق ذم ضمومع اعمًوكقد ٓسمـ يمثػم.

هق هذا وٓ قمٌد اًمعزيز، ؽٌػم سمـ ديـور، ىمؾً: واًمذي ذم اعمعجؿلم قمـ ؾمقيد، قمـ قمٌد اًم

 اًمصقاب، يمام ضموء قمـد أيب كعقؿ، واحلويمؿ.
= 
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[132 ]  كو حمؿد سمـ قمقًك، كو حمؿد سمـ اًمػضؾ، قمـ مـصقرطثامن ،
(1)

، قمـ 

اًمـخعل
(2)

ا َصِعَد اعمِـْؼَمَ إِذ  اهلليَموَن َرؾُمقُل  ))، قمـ قمؾؼؿي، قمـ اسمـ مًعقد ىمول: 

((اؾْمتَْؼٌَْؾـَوُه سمُقضُمقِهـَو 
(3)

. 
                                                 

(، واًمراومعل ذم اًمتدويـ ذم أظمٌور ىمزويـ 3/140اًمثوين: أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ محقد اًمرازي، قمـ مفران سمـ أيب قمؿر، قمـ قمقًك سمـ يزيد، قمـ أيب 2/397)

 إؾمحوق سمف.

 عقػ، ومقف حمؿد سمـ محقد اًمرازي، وهق طموومظ وعقػ يمام ذم اًمتؼريى.وؾمـده و

ـ طمٌون ذم اًمثؼوت ) (، وىمول 7/237ومفران صدوق خيطئ، وقمقًك سمـ يزيد اعمروزي ذيمره اسم

 .((مؼٌقل  ))قمـف احلوومظ: 

د سمف قمـف أهؾ ظمراؾمون،  واحلديٌ مع وعػ أؾموكقده مل يروه اًمؽقومققن قمـ أيب إؾمحوق، وشمػر 

ـ أكقاع إومراد، صمؿ ىمول:  وذيمره احلويمؿ ٌ م أسمق إؾمحوق قمؿرو سمـ قمٌد اهلل اًمًٌقعل  ))ذم اًمـقع اًمثوًم

إموم شموسمعل مـ أهؾ اًمؽقومي، وًمقس هذا احلديٌ قمـد اًمؽقومقلم قمـف، ومنن  قمٌد اًمؽٌػم سمـ ديـور 

َدا سمف قمـف، ومفق مـ أومراد اخلراؾموكقلم قمـ  مروزي، وحمؿد سمـ اًمػضؾ سمـ قمطقي سمخوري، وىمد شمػر 

 .((قومقِّلم اًمؽ

د قمدم  ىمؾً: واًمرضمؾ اًمثوًمٌ قمقًك سمـ يزيد مروزي أيضوً، وذم مجقعفؿ يمالم، ومفذا ِِم و ُيميِّ

 صمٌقت احلديٌ قمـ أيب إؾمحوق، واهلل أقمؾؿ.

 ( هق اسمـ اعمعتؿر.1)

 ( إسمراهقؿ سمـ يزيد اًمـخعل.2)

ا( 3)  .ضعقف جدًّ

روايي اسمـ ؿموذان قمـ ؿمققظمف وهق ذم اجلزء اًمثوين مـ اًمػقائد اعمـتؼوة اًمعقازم احلًون، 

 (.3/148(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )4 /ب ـ وؿـ جمؿقع106)ل:

 ( قمـ قمٌود سمـ يعؼقب.509( )2/383وأظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمومعف )

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ )5/180وأسمق يعغم ذم مًـده ) ـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ قمومر، 6/165(، واسم ( م

 ؾ سمف.يمالمهو قمـ حمؿد سمـ اًمػض

 ( شمعؾقؼوً.2/278وذيمره قمـف اسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم )

ٓ كعرومف إٓ  مـ طمديٌ حمؿد سمـ اًمػضؾ سمـ قمطقي، وحمؿد  ))وىمول اًمؽممذي:  ٌ مـصقر  وطمدي

 .((سمـ اًمػضؾ سمـ قمطقي وعقٌػ ذاهى احلديٌ قمـد أصحوسمـو ا

كعؾؿ رواه قمـف  ًمقس هذا احلديٌ قمـد اًمؽقومقلم قمـ مـصقر سمـ اعمعتؿر، وٓ ))وىمول اخلطقى: 

 .((همػم حمؿد سمـ اًمػضؾ 

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) ؿعوين ذم أدب اإلمالء )6/165وأظمرضمف اسم ( مـ 538، 1/537(، واًًم
= 
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[133 ]  قد، كو طمًلم سمـ مُح طثامن
(1)

، كو مًؾؿ سمـ إسمراهقؿ، كو محود سمـ ؾمؾؿي، قمـ 

و ىموًمً: ؿْ حيقك سمـ ؾمعقد، قمـ قمَ  ِلِّ  ))رة، قمـ قموئشي أَّن  ٌَْح  يُمـ و ُكَصكمِّ َمَع اًمـٌ  اًمصُّ

ُف َمو َيْعِرُف سَمْعُضـَو  ((سَمْعضًو وَمـَـٍَْمِ
(2)

. 

[134 ]  رام أسمق طُمَجق ي اًمعط ورطثامن ، كو طُمًلم، كو قمكم سمـ / ََبْ
(3)

، كو اسمـ أيب 

يَمريؿي
(4)

، قمـ اسمـ ضمريٍ، قمـ قمطوء
(5)

ِلِّ  ـُ  ))ىمول:  ، قمـ ضموسمر، قمـ اًمـٌ  اعمُْمِم

                                                 

ـمريؼلم قمـ حمؿد سمـ اًمػضؾ، قمـ مـصقر، قمـ إسمراهقؿ اًمـخعل، قمـ إؾمقد سمـ يزيد، قمـ اسمـ 

ـ( سملم )اعمعتؿر( مًعقد. ووىمع قمـد اًمًؿعوين: )مـصقر سمـ اعمعتؿر اًمـخعل( ؾمؼطً يمؾؿي )قم

 و)اًمـخعل(.

 وذم يمال اإلؾمـوديـ حمؿد سمـ اًمػضؾ اًمؽذاب.

 ( اسمـ اًمرسمقع اًمؾخؿل اخلزاز اًمؽقذم.1)

 :  .((يمذاب اسمـ يمذاب اسمـ يمذاب  ))ىمول قمـف مطلم 

 وىمول اسمـ قمدي سمعد أن ذيمر طمؽويًي مـ ـمريؼف ومقفو ـمعـ اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اسمـ معلم، ىمول: 

قمـ أيب سمؽر سمـ أيب ؿمقٌي همػم طمًلم سمـ محقد هذا، وهق مت فؿ ذم هذه  وهذه احلؽويي مل حيؽفو ))

 .((احلؽويي ... واحلًلم سمـ محقد قمـدي مت فؿ يمام ىمول مطلم  

 .((يمون ومفاًم قموروموً، وًمف يمتوب مصـػ ذم اًمتوريخ  ))خلطقى: وىمول ا

 (.2/380(، اًمؾًون )2/56(، اعمقزان )8/38(، شموريخ سمغداد )2/368اكظر: اًمؽومؾ )

ا( 2)  .سـده ضعقف جدًّ

 ومقف احلًُلم سمـ محقد، وهق متفؿ وإن يمون قموروموً.

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمٌخوري ذم 4( )1/35ويغـل قمـ احلديٌ مو رواه موًمؽ ذم اعمقـمل )

ـ حيقك سمـ ؾمعقد، قمـ قمؿرة، قمـ 1/446(، ومًؾؿ ذم صحقحف )867( )1/260صحقحف ) ( قم

ـ  مو  إن يمون رؾمقل اهلل  ))قموئشي ىموًمً:  عوت سمؿروـمف ًَمقُصكمِّ اًمصٌَح، ومقـٍمُف اًمـًوُء متؾػِّ

 .((ُيعرومـ مـ اًمغؾس 

 ( مـ أهؾ إومريؼقي، اكتؼؾ إمم اًمعراق ومًؽـف إمم طملم ووموشمف.3)

 وطُمَجق ي: سمضؿ احلوء وومتح اجلقؿ وشمشديد اًمقوء اعمعجؿي سموصمـتلم مـ حتتفو.

 دمرحيوً. ذيمره اخلطقى واسمـ مويمقَٓ ومل يذيمرا ومقف شمقصمقؼوً وٓ

 (.2/395(، اإليمامل )11/353اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( هق قمٌد اعمؾؽ سمـ أيب يمريؿي إكصوري، أسمق يزيد اعمغريب، وهق صدوق.4)

 .اسمـ أيب رسموح( هق 5)

 /ب81
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ـْ  ـْ َٓ َيْلًَمُػ َوَٓ ُيْمًَمُػ، َوظَمػْمُ اًمـ وِس َم ((َكَػَع اًمـ وَس َمْلًُمقٌف، َوَٓ ظَمػْمَ ومِقَؿ
(1)

. 

 :من حديث أيب طظ بن شاذان، طن ُمْؽَرم بن أمحد البزاز

ًِّ ًؾؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمُ قمغم أيب مُ قرأت  [ 135] وقمغم  ،يدِ وين إؾَم ؿـَؿر سمـ صموسمً اًم

ـ قمٌد اًمؼوهر إَ  ـ قمٌد اعمؾؽ سم أبو طظ احلسن بن أمحد ي، أظمؼميمام دِ ؾَم أيب ؾَمْعد حمؿد سم

                                                 

 .ضعقف( 1)

وهق ذم اجلزء اًمثوين مـ اًمػقائد اعمـتؼوة اًمعقازم احلًون، روايي اسمـ ؿموذان قمـ ؿمققظمف 

 ./ب ـ وؿـ جمؿقع(106)ل:

عى ) ك سمف.13/337وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمشُّ  ( قمـ اسمـ اًمًام 

م أك ف مت فؿ، ًمؽـ ضموء احلديٌ مـ همػم ـمريؼف.  وومقف طمًلم سمـ محقد، وشمؼد 

( 2/223(، )1/108(، واًمؼضوقمل ذم مًـد اًمشفوب )6/58أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 يمل، قمـ قمكم سمـ َبرام سمف.)واظمتٍمه ذم اعمقوع اًمثوين( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمٌد اهلل احل

د سمف قمكمُّ  ))وىمول اًمطؼماين:  مل يرو هذا احلديٌ قمـ اسمـ ضمريٍ إٓ  قمٌد اعمؾؽ سمـ أيب يمريؿي، شمػر 

 .((سمـ َبرام ا

، اإلموم احلوومظ اًمثؼي ومقٌؼك اًمـظر ومؼط ذم اسمـ ، ىمؾً: وحمؿد سمـ قمٌد اهلل احليمل هق مطلم 

 مًتقر. َبرام، ومؾؿ ُيذيمر سمجرح وٓ شمعديؾ، ومفق

وىمد روي احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ اسمـ ضمريٍ، ًمؽـ ٓ ُيػرح سمف، أظمرضمف اًمدارىمطـل ذم 

(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 2/79ـ أـمراومف(، واسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم ) 2/370إومراد )

ؽًؽل، قمـ اسمـ ضمريٍ سمف.8/404)  ً  ( مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ سَمؽر اًم

ٌ اسمـ ))ىمول اًمدارىمطـل:  ـ طمدي د سمف قمؿرو سمـ سمؽر اًمًؽًؽل، قمـف  همريى م  .((ضمريٍ قمـف، شمػر 

م. د سمف، سمؾ رواه أيضوً قمٌد اعمؾؽ سمـ أيب يمريؿي يمام شمؼد   ىمؾً: مل يتػر 

ؽِل، وهق مؽموك، ىمول قمـف اسمـ طمٌون:  ًَ ْؽ  ً ـ سَمؽر اًم مـ أهؾ اًمرمؾي،  ))وذم هذا اًمًـد قمؿرو سم

ـ ضمريٍ وهمػِممهو مـ ـ أيب قمٌؾي واسم ـ  يروي قمـ إسمراهقؿ سم ٓ يشؽُّ مَ اًمثؼوت إواسمد واًمطوموت اًمتل 

و معؿقًمي أو مؼؾقسمي، ٓ حيؾ آطمتجوج سمف   .((هذا اًمشلن صـوقمتف أَّن 

 واحلوصؾ أن  احلديٌ قمـ ضموسمر وعقػ؛ جلفوًمي قمكم سمـ َبرام.

وروي احلديٌ قمـ أيب هريرة واسمـ مًعقد سملؾموكقد خمتؾػ ومقفو، ذيمرهو اًمدارىمطـل وهمػمه، 

ح اًمروايي  (.8/182(، )5/231اعمقىمقومي قمغم اسمـ مًعقد. اكظر شمػصقؾ ذًمؽ ذم: اًمعؾؾ ) ورضم 
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م البزازن ُمؽَر ْؽَرم بن أمحد بأبو بؽر مُ ، أكو بن شاذانا
(1)

، كو حيقك سمـ ضمعػر سمـ أيب 

ـموًمى، كو قمٌد اًمقهوب سمـ قمطوء، أظمؼمين اًمت قؿل
(2)

، قمـ قمطوء
(3)

 وـموووس، قمـ ، 

ٌَْح  )): اسمـ قمؿر ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ًَ اًمصُّ قِْؾ َمثْـَك َمثْـَك، وَمنِذا ظَمِشق َصالَُة اًمؾ 

((وَمَقاطِمَدٌة 
(4)

. 

[136 ]  ـ ظموًمد اًمت  ، كُمْؽَرم ـ يقؾمػ سم لٌِ ؾِ غْ و أسمق قمٌد اهلل أمحد سم
(5)

ـ ؾموسمؼ،  ، كو حمؿد سم

ـ موًمؽ ـ يمعى سم ـ اسم ـ أيب اًمزسمػم، قم ـ ـَمفامن، قم كو إسمراهقؿ سم
(6)

ـ موًمؽ أك ف  ـ يمعى سم ، قم

                                                 

 هـ(.345( أسمق سمؽر اًمؼويض، شمقذم ؾمـي )1)

 وُمْؽَرم: سمضؿِّ اعمقؿ وؾمؽقن اًمؽوف وومتح اًمراء وختػقػفو.

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

امل (، اإليم7/220(، شموريخ سمغداد )4/2154اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ ًمؾدارىمطـل )

 (.8/253(، شمقوقح اعمشتٌف )15/517(، اًمًػم )7/220)

 ( ؾمؾقامن سمـ ـمرظمون.2)

 ( هق اسمـ أيب رسموح.3)

 .صحقح لغره (4)

ـ ومقائد مؽرم اًمٌزاز )ل: ـ جمؿقع 24وهق ذم اجلزء إول م ؾػل 63/ب  ًِّ (، وهق مـ روايي اًم

 قمـ ؿمقخف أيب اًمػضؾ حمؿد سمـ قمٌد اًمًالم إكصوري، قمـ اسمـ ؿموذان.

و حيقك سمـ ضمعػر   ؾمـدهوذم ـ قمطوء، وهق صدوق رسمام أظمطل يمام ذم اًمتؼريى، وأم  قمٌد اًمقهوب سم

م ذم احلديٌ رىمؿ:  (، وحمؾف اًمصدق، ومـفؿ مـ اهتؿف سموًمؽذب.1) ومتؼد 

 ( مـ ـمريؼ اعمعتؿر سمـ ؾمؾقامن.1/170وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

 مـ ـمريؼ يزيد سمـ هورون. (5/244(، وأسمق يعغم ذم مًـده )8/457وأمحد ذم مًـده )

ـ يزيد إطمقل، صمالصمتفؿ قمـ ؾمؾقامن اًمتقؿل، 5/343وأسمق يعغم ذم مًـده ) ً سم ـ ـمريؼ صموسم ( م

 قمـ ـمووس وطمده، قمـ اسمـ قمؿر.

 ( مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ ديـور، قمـ ـمووس سمف.1/516وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 هـ(.276( اًمٌغدادي، شمقذم ؾمـي )5)

 .((صمؼي ملمقن  ))، وىمول اسمـ ظمراش: (( صمؼي ))ىمول قمٌد اهلل سمـ أمحد: 

 (.6/506شموريخ اإلؾمالم )، (6/110(، شموريخ دمشؼ )5/218اكظر: شموريخ سمغداد )

( ضموء ذم اإلؾمـود مٌفاًم، واحلديٌ ذيمره اعمزي ذم شمرمجي قمٌد اهلل سمـ يمعى، قمـ أسمقف، يمام ذم حتػي 6)

 (.8/316إذاف )
= 
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يِؼ   اهللَأن  َرؾُمقَل  ))طمّدصمف:  ـَ احلََدصَموِن ذِم َأي وِم اًمت نْمِ َأَٓ َٓ  َيو:ـَودَ ومَ سَمَعثَُف َوإَْوَس سْم

، َوَأي وُم ِمـَك َأي وُم َأيْمٍؾ  ـٌ ٍب  وأَ َيْدظُمُؾ اجلَـ َي إِٓ  ُمْمِم ((ُذْ
(1)

. 

[137 ]  ـ طَمق ون اعمدائـِل، ُمْؽَرم ـ قمقًك سم ـ اًمزهري،  كو، كو حمؿد سم ي، قم ـ قُمقـق ؾمػقون سم

لِّ ضَموَءت اْمَرَأُة ِروَموقَمَي إِمَم  ))قمـ قمروة، قمـ قموئشي ىموًمً:  : إِن  ِروَموقَمَي وَمَؼو  اًمـٌ  ًْ ًَم

ضْم  ً  ـَمالىَمِل، وَمتََزو  َؼـِل وَمٌَ ـَ اًمز  ـَمؾ  ـَ سْم مْحَ ػمسمِ ًُ قَمٌَْد اًمر 
(2)

اَم َمَعُف ِمثَْؾ ُهْدسَمِي  ، َوإِك 

اًمث ْقِب 
(3)

ـَ  قَْؾتَُف َوَيُذوَق  ؟َأْن شَمْرضِمِعل إِمَم ِروَموقَميَ  ، وَمَؼوَل: َأشُمِريِدي ًَ َٓ طَمت ك شَمُذوىمِل قُم

قْؾَ  ًَ ِلِّ قُم ـُ ؾَمعِقٍد سموًمٌَوِب َيـْتَظُِر َأْن ُيْمَذَن / ًَمُف، ىَموَل: تَِؽ، َوَأسمُق سَمْؽٍر قِمـَْد اًمـٌ  ، َوظَموًمُِد سْم

َفُر سمِف قِمـَْد َرؾُمقِل  َؿُع َمو دَمْ ًْ ((  اهللَأَٓ َيو َأسَمو سَمْؽٍر، َأَٓ شَم
(4)

. 

 :من حديث إبراهقم احلريب

                                                 

( 149)ص يٌ أيب اًمزسمػم قمـ همػم ضموسمر وورد مـ ـمريؼ وعقػ قمـد أيب اًمشقخ ذم أطمود

 شمًؿقتف سمؿحؿد سمـ يمعى، وًمعؾ مو ذيمر اعمزي أىمرب ًمؾصقاب، واهلل أقمؾؿ.

 .صحقح( 1)

 (.63/ب ـ جمؿقع 24وهق ذم اجلزء إول مـ ومقائد مؽرم اًمٌزاز )ل:

 ( قمـ اسمـ أيب ؿمقٌي، قمـ حمؿد سمـ ؾموسمؼ سمف.2/800وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 اعمؾؽ سمـ قمؿرو، قمـ اسمـ ـمفامن سمف. ومـ ـمريؼ أيب قمومر قمٌد

سمِػم: سمػتح اًمزاي ويمن اًمٌوء.( 2)  اًمز 

 (.2/640(، شمقوقح اعمشتٌف )63اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ ًمألزدي )ص 

. اًمـفويي ((أرادت متوقَمف، وأك ف ِرظمٌق مثُؾ ـمرف اًمثقب، ٓ ُيغـِل قمـفو ؿمقئوً  ))( ىمول اسمـ إصمػم: 3)

(5/249.) 

 .حسن لغره( 4)

 (.63/أ ـ جمؿقع 27هق ذم اجلزء إول مـ ومقائد مؽرم اًمٌزاز )ل:و

ـ ؿموذان أيضوً  ـ اًمػقائد اعمـتؼوة اًمعقازم احلًون )ل:وأظمرضمف اسم ـ 125ذم اجلزء اًمثوين م ـ وؿ /أ 

 جمؿقع( قمـ ؿمقخقف أيب ؾمفؾ سمـ زيود ومحزة سمـ حمؿد، يمالمهو قمـ حمؿد سمـ قمقًك سمف.

م أك ف و  عقػ، ًمؽـف شمقسمع.وومقف حمؿد سمـ قمقًك، شمؼد 

 ( قمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد.3/204أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( قمـ اسمـ أيب ؿمقٌي وقمؿرو اًمـوىمد، صمالصمتفؿ قمـ اسمـ قمققـي سمف.2/1055ومًؾؿ ذم صحقحف )

 /أ81
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[138 ]   حمؿد اًمـ وىمد، سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمفر رسمقع أسمق اعمػضؾ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ

إول ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿئي، أكو أسمق مـصقر حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمثامن سمـ 

قاق  ً اًم
(1)

ـ اًمطققري، أكو أسمق مـصقر حمؿد سمـ حمؿد سمـ اًمًقاق،  و،  أسمق احلًلم سم

ـ قمٌد اًمعزيز اًمتَِّؽؽِل وأسمق احلًلم حمؿد سم
(2)

ـ ضمعػر سمـ موًمؽ ، ىموَٓ: أكو أسمق سمؽر أمح د سم

أبو إسحاق إبراهقم بن إسحاق احلريباًمؼطقعل، كو 
(3)

د وؾمعقد سمـ ؾمؾقامن ، كو مًد 
(4)

 ،

ف  ـ اًمزهري، قمـ مُحقد سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ أمِّ ـ َمعؿر، قم ـ قُمؾق ي، قم ىموٓ: كو إؾمامقمقؾ سم

ًُ رؾمقل اهلل  ـْ َأْصَؾَح سَملْمَ اًمـ  ))يؼقل:  ىموًمً: ؾمؿع اُب َم وِس، وَمـََؿك ًَمقَْس اًمَؽذ 

((ىَموَل ظَمػْمًا وظَمػْمًا 
(5)

. 

                                                 

قاق، مقًمده ؾمـي )1)  ً  هـ(.440هـ(، وشمقذم ؾمـي )361( اًمٌـدار اًمٌغدادي، ُيعرف سموسمـ اًم

ًُ قمـف ويمو ))ىمول اخلطقى:   .((ن صمؼي يمتٌ

 ( مـ اعمشقخي.506، واًمـص )(17/622(، اًمًػم )3/235شموريخ سمغداد )اكظر: 

د اًمعزيز سـم إؾمامقمقؾ، أسمق احلًـ اًمؽوشمى ُيعرف سموسـم اًمتَِّؽؽِل، مقًمده ؾمـي )2) هـ(، 351( حمؿد سـم قٌم

صؾ: )أسمق احلًلم(، وذم مصودر اًمؽممجي: )أسمق احلًـ(، هـ(440وشمقذم ؾمـي )  .ووىمعً يمـقتف ذم ٕا

ـ ومقىمفو سموصمـتلم وومتح اًمؽوف وذم آظمرهو يموف أظمرى، كًٌي إمم  واًمتَِّؽؽِل: سمؽن اًمتوء اعمـؼقـمي م

 شمِؽؽ وهل مجع شمؽي، وشمصحػ ذم شموريخ سمغداد إمم اًمٌؽؽل سموًمٌوء اعمقطمدة.

ًُ قمـف ))ىمول اخلطقى:   .((ويمون صمؼي  ،يمتٌ

 (.9/594شموريخ اإلؾمالم )، (1/473(، إكًوب )2/354اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.285هـ(، وشمقذم ؾمـي )198( اًمٌغدادي، مقًمده ؾمـي )3)

، وىمول ((يمون إموموً ويمون يؼوس سملمحد سمـ طمـٌؾ ذم زهده وقمؾؿف وورقمف  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

ؾموً ذم اًمزهد، قموروموً سموًمػؼف، سمصػماً سموٕطمؽوم، طموومظوً ًمؾحديٌ، أيمون إموموً ذم اًمعؾؿ، ر ))اخلطقى: 

 .((ى احلديٌ وهمػمه ي سموٕدب، مج وقموً ًمؾغي، وصـ ػ يمتٌوً يمثػمة مـفو همرِمقِّزاً ًمعؾؾف، ىمقام

 (.13/356(، اًمًػم )1/86(، ـمٌؼوت احلـوسمؾي )6/27اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( اًمقاؾمطل اعمعروف سمًعدويف.4)

 .صحقح( 5)

د سمف.4920( )5/218وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ )  ( قمـ مًد 

 ـمريؼ قمؿرو اًمـوىمد، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمؾقي سمف.( مـ 4/2012ومًؾؿ ذم صحقحف )

خوري ذم صحقحف ) ون، قمـ اًمزهري سمف. 2692( )3/228وأظمرضمف اًٌم ( مـ ـمريؼ صوًمح سـم يمًق
= 
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[139 ]   قمـ قمٌد اهلل، قمـ ، ـ ؾمؾؿي، قمـ قموصؿ، قمـ ِزرٍّ ون، كو محود سم إسمراهقؿ، كو قمػ 

ِلِّ  ـَ اًمـ وِر  ))ىمول:  اًمـٌ  ْأ َمْؼَعَدُه ِم دًا وَمْؾقَتٌََق  ـْ يَمذَب قَمكَم  ُمتََعؿِّ ((َم
(1)

. 

 :جمؾٌس أليب بؽر الؼطقعي

[140 ]  ؿد سمـ قمٌد اًمعزيز سمـ قمٌد اهلل اخلق وط، ىمرأُت قمؾقف مـ أصؾ أسمق يوه حم

ـ ـموهر اًمطٌوخ، ىموٓ: أكو أسمق اًمؼوؾمؿ قمٌد اًمٌوىمل سمـ حمؿد سمـ  ـ أؾمد سم ؾمامقمف، وـموهر سم

أمحد سمـ زيمريو اًمط حون
(2)

 أبو بؽر أمحد بن جعػر بن محدان بن مالك الؼطقعي، كو 

                                                 

مقيي. ي ٕا  وأم محقد هل أم يمؾثقم سمًـ قُمٌؼ

 .صحقح لغره، وهو متواتر( 1)

 (.476)ص وهق قمـد اًمؼطقعل ذم ضمزء إًمػ ديـور 

 (.6/398وأظمرضمف أمحد ذم مًـده )

 ( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ مرزوق، يمالمهو قمـ قمػون سمف.1/358واًمطحووي ذم مشؽؾ أصمور )

(، واًمشور ذم 5/115(، وأسمق يعغم ذم مًـده )182، 1/281وأظمرضمف اًمطقوًمز ذم مًـده )

(، واًمطؼماين ذم ـمرق طمديٌ مـ يمذب قمكم 5/211(، واًمٌزار ذم مًـده )118، 2/117مًـده )

 ( مـ ـمرق قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف.1/67ذم مؼدمي اعمقوققموت ) (، واسمـ اجلقزي59)ص 

، 6/364(، )7/358(، وأمحد ذم مًـده )2659( )5/34وأظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمومعف )

ًمػ 2/118(، واًمشور ذم مًـده )5/140(، وأسمق يعغم ذم مًـده )398 (، واًمؼطقعل ذم ضمزء ٕا

(، واسمـ 290)ص عمؼرئ ذم اعمعجؿ (، واسمـ ا5/62(، واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )477)ص ديـور 

(، 61ـ  59)ص (، واًمطؼماين ذم ـمرق طمديٌ مـ يمذب قمكم 586، 2/433إقمرايب ذم اعمعجؿ )

(، واسمـ قمًويمر ذم 4/263(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )1/324واًمؼضوقمل ذم مًـد اًمشفوب )

 قموصؿ سمف. ( مـ ـمرق قمـ1/67(، واسـم اجلقزي ذم مؼدمي اعمقوققموت )32/170شموريخ دمشؼ )

 وؾمـده طمًـ، ومقف قموصؿ سمـ أيب اًمـجقد، وهق صدوق ًمف أوهوم يمام ذم اًمتؼريى.

وروي قمـف، قمـ أيب وائؾ ؿمؼقؼ، قمـ اسمـ مًعقد، وصحح اًمدارىمطـل اًمطريؼلم مجقعوً. اكظر: 

 (.2ـ  5/61اًمعؾؾ )

ِلِّ   ، ومجع ـمرىمف اًمطؼماين ذم ضمزء.واحلديٌ مـ إطموديٌ اعمتقاشمرة ًمػظوً قمـ اًمـٌ 

 هـ(.432هـ(، وشمقذم ؾمـي )344( اًمٌغدادي، مقًمده ؾمـي )2)

 .((يمتٌـو قمـف، ويمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.17/527(، اًمًػم )11/91شموريخ سمغداد )اكظر: 
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ـٌؾ أسمق قمٌد  ـ طم ـ أمحد سم ل أيب، كو ويمقع، كو ؾمػقونإمالء، كو قمٌد اهلل سم صـم اًمرمحـ، طمد 
(1)

 ،

صمـل أيب، كو قمٌد اًمرمحـح  وكو قمٌد اهلل، طمد 
(2)

 ويمقع ـ ًمػظُ وهذا اعمعـك ـ قمـ ؾمػقون ـ ـ  

ـ أيب َمريؿ، قمـ قمٌد اهلل سمـ َمعؼؾ:  ـ زيود سم ـ قمٌد اًمؽريؿ اجلََزري، قم أسموه معؼالً أن  قم

ـ مًعقد:  ًَ رَ  ))اعمَُزيِنّ ىمول ٓسم ((َيُؼقُل: اًمـ َدُم شَمْقسَمٌي؟ ىَموَل: َكَعْؿ   اهللؾُمقَل َأؾَمِؿْع
(3)

. 

[141 ]  ـ مقؾمك / إؾمدي، كو أسمق زيمريو حيقك سمـ إؾمحوق أسمق قمكم سمنِم سم
(4)

، كو اسمـ 

                                                 

 ( هق اًمثقري.1)

 ( هق اسمـ مفدي.2)

 .سـده حسن( 3)

 (.7/196وهق ذم اعمًـد )

 ،3/135اعمعرومي واًمتوريخ )(، ويعؼقب ذم 3/374وأظمرضمف اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )

(، واًمطؼماين ذم 1/42(، واًمؼضوقمل ذم مًـد اًمشفوب )1/309) اًمشور ذم مًـده(، و465

(، واخلطقى ذم اعمقوح 10/154(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )1/148مًـد اًمشومقلم )

 ( مـ ـمرق قمـ اًمثقري سمف.9/512(، واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )1/248)

أيب مريؿ وهق صدوق، واظمتؾػ اًمرواة قمـ قمٌد اًمؽريؿ ذم كًٌي زيود هذا، وذم ؾمـده زيود سمـ 

 ومؼول سمعضفؿ: زيود سمـ أيب مريؿ، وىمقؾ: زيود سمـ اجلراح، وىمقؾ: زيود مقمم قمثامن.

وسمًط اًمؽالم ذم اظمتالف اًمرواة ذم شمًؿقي واًمد زيود وكًٌتف اخلطقى اًمٌغدادي ذم مقوح 

 (.263ـ  11/247أوهوم اجلؿع واًمتػريؼ )

واظمتؾػ أيضوً قمغم قمٌد اًمؽريؿ ذم إؾمـود هذا احلديٌ، ومرواه موًمؽ، قمـف، قمـ رضمؾ، قمـ أسمقف، 

 قمـ اسمـ مًعقد.

ـ زيود، قمـ قمٌد اهلل سمـ معؼؾ، قمـ أسمقف، قمـ اسمـ  ـ قمٌد اًمؽريؿ، قم ـ ضمريٍ ذم روايي قم ورواه اسم

 مًعقد.

ـ معؼؾ أكف يمون ـ اسم ـ زيود قم ـ قمٌد اًمؽريؿ قم مع أسمقف ومًؿع اسمـ  ورواه اًمثقري وشموسمعف مجوقمي قم

 مًعقد.

واًمراضمح روايي اًمثقري ومـ شموسمعف، اكظر ختريٍ اًمروايوت وسمقون ـمرىمفو واظمتالف اًمراوة ذم 

 (.132ـ  129)ص ذًمؽ ذم إطموديٌ اًمتل ظمقًمػ ومقفو موًمؽ ًمؾدارىمطـل 

ـ أيب طموشمؿ ) (، هتذيى اًمؽامل 193ـ  6/190(، اًمعؾؾ ًمؾدارىمطـل )2/101واكظر: قمؾؾ اسم

 (.3/330(، هتذيى اًمتفذيى )514ـ  9/511)

قْؾَحقـِل اًمٌغدادي، وهق صدوق.4) ًِّ  ( هق اًم

 /ب81
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هلقعي، قمـ احلورث سمـ يزيد
(1)

قم خُيؼُم قمـ قمٌد اهلل سمـ   ًُ ًُ ؾمؾؿي سمـ أيم ىمول: ؾمؿع

ْؿرٍو وَمَؼَه سَمقْـَُفاَم، وَمَقمم  اعمَْؼِِضُّ قَمَؾقِْف ؾَموظِمطًو، وَمَلشَمك ظَمْصَؿلْمِ اظْمتََصاَم إمَِم قمَ َأن   ))قَمؿرو: 

ِل   ِلُّ  اًمـٌ  : إِذا ىَمَه اًمَؼويِض وَموضْمتََفَد وَمَلَصوَب يَموَن ًَمُف وَمَذيَمَر ذًمَِؽ ًَمُف، وَمَؼوَل اًمـٌ 

ُة ُأضُمقٍر، َوإِذا ىَمَه اًمَؼويِض وَموضْمتََفَد وَمَلظْمَطَل يَموَن ًمَ  ((ُف أضمٌر َأْو َأضْمَراِن قَمنْمَ
(2)

. 

                                                 

 ( أسمق قمٌد اًمؽريؿ اعمٍمي.1)

 .ضعقف( 2)

ـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو، إك ام يروي قمـ  ٓ روايي ًمف قم ـ أيمًقم  ومل أىمػ قمؾقف َبذا اإلؾمـود، وؾمؾؿي سم

قس ذم اجلزء إول مـ اًمؼوؾمؿ اًمؼمطمل، قمـف، ومقُحتؿؾ ؾمؼقط اًمؼوؾمؿ مـ اًمـًخي، واحلديٌ ًم

 اًمؼطقعقوت.

 ( قمـ احلًـ سمـ مقؾمك.11/367وأظمرضمف أمحد ذم مًـده )

 ( قمـ قمٌد اعمؾؽ سمـ مًؾؿي.228)ص واسمـ قمٌد احلؽؿ ذم ومتقح مٍم 

( مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ، صمالصمتفؿ قمـ اسمـ هلقعي، قمـ 9/15واًمطؼماين ذم إوؾمط )

قم، قمـ ا ًُ  ًمؼوؾمؿ سمـ اًمؼمطمل، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو سمف.احلورث سمـ يزيد، قمـ ؾمؾؿي سمـ أَيم

ًَ قمٌد اهلل سمـ  ـَ طُمجػمة يًلل اًمؼوؾمؿ سمـ اًمؼمطمل يمقػ ؾمؿع ًُ اسم وذم اعمًـد ىمول ؾمؾؿي: ؾمؿع

 قمؿرو .

 وذم ومتقح مٍم: قمـ ؾمؾؿي سمـ أيمًقم، قمـ اسمـ طمجػمة أك ف ؾملل اًمؼوؾمؿ سمـ اًمؼمطمل.

ـ أيمًقم جمفقل يم ـ هلقعي وهق وعقػ، وؾمؾؿي سم  (.159)ص ام ذم شمعجقؾ اعمـػعي وذم اًمًـد اسم

 وًمف ـمريؼ آظمر مـ طمديٌ قمؿرو سمـ اًمعوص:

(، واسمـ طمزم ذم اإلطمؽوم 1/263(، وقمٌد سمـ محقد )29/357أظمرضمف أمحد ذم مًـده )

( مـ ـمريؼ ومرج سمـ ومضوًمي، قمـ حمؿد سمـ قمٌد إقمغم، قمـ أسمقف، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو، 2/202)

 قمـ قمؿرو سمـ اًمعوص سمـحقه.

ـ )وأظمرضمف اًمدار ج سمـ رَ ( مـ ـمريؼ  ومَ 4/88(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )4/203ىمطـل ذم اًمًـ

 ومضوًمي سمف، إٓ  أك ف ضمعؾف مـ مًـد قمٌد اهلل سمـ قمؿرو.

ػقه رَ ومَ  ))، وشمعؼٌف اًمذهٌل سمؼقًمف: ((صحقح اإلؾمـود  ))وىمول احلويمؿ:   .((ج وع 

 ىمؾً: وحمؿد سمـ قمٌد إقمغم وأسمقه مل أضمد هلام شمرمجي.

 (.13/331ػف احلوومظ ذم اًمػتح )واحلديٌ وع  

ـ قمؿرو سمـ اًمعوص أن  اعمجتفد إذا أصوب ًمف أضمران، وإذا أظمطل ًمف  ٌ قم ـ هذا احلدي واعمشفقر م

 (.3/1342(، ومًؾؿ )7352( )8/510أضمر واطمد، وهق قمـد اًمٌخوري )
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[142 ]  سمنم سمـ مقؾمك إؾمدي، كو حيقك سمـ إؾمحوق، كو احلورث سمـ يزيد
(1)

، أن  

ـَ  صمف أك ف ؾملل اسم ـ ظَمْقٓن طمد  طُمَجػمة رضمالً م
(2)

ر سمـ   ـ اعمُحر  صمف قم ٌ ومحد  ـ هذا احلدي قم

ِلِّ  سمؿثؾف أيب هريرة، قمـ أسمقف، قمـ اًمـٌ 
(3)

. 

ٌوب اجلُؿكا  [ 143] ٍمة، كو أسمق اًمقًمقد اًمطقوًمزاًمػضؾ سمـ احلُ حل سموًٌم
(4)

احلؿقد  ، كو قمٌد

صمـل اسمـ قمٌ وس: ا ِل   ))سمـ َبرام اًمػزاري، كو ؿَمْفر سمـ طَمْقؿَمى، طمد  ظَمَطَى  أن  اًمـٌ 

ُي َأْصٌِقَي َأْو ؾِمت ٌي  ًَ ًْ ُمْصٌِقًَي، َويَموَن هَلَو مَخْ ـْ ىَمْقِمفِ ُيَؼوُل هَلَو ؾَمْقدَة، َويَموكَ ـْ سَمْعٍؾ هَلَو اْمَرَأًة ِم ِم

: َواهللِ َيو َكٌِل   اهللَموَت، وَمَؼوَل هَلَو َرؾُمقُل  ًْ َمو َيْؿـَُعـِل ِمـَْؽ  اهلل : َمو َيْؿـَُعِؽ ِمـِّل، ىَموًَم

، َوًَمؽِـِّل َأيْمَرُه َأْن َيْضُغقَ أَ  ي يِ إزَِم 
ٓ  شَمُؽقَن َأطَمى  اًمؼَمِ

(5)
ٌْقَُي قِمـَْد َرْأؾِمَؽ سمُ    اًمصِّ

ِ
ْؽَرًة َهُمَٓء

                                                 

( هؽذا ورد احلديٌ ذم إصؾ: )حيقك سمـ إؾمحوق، كو احلورث سمـ يزيد(، وحيقك ٓ ُيعرف 1)

م، صمؿ إن  احلورث سم ٌ اعمتؼدِّ ـ احلورث يمام ذم احلدي ـ هلقعي، قم ـ احلورث، وإك ام يروي قمـ اسم وًمروايي قم

 هـ(، ومقٌعد أن يًؿع مـف، واهلل أقمؾؿ.210هـ( سمؼمىمي، وحيقك سمغدادي شمقذم ؾمـي )130شمقذم ؾمـي )

 .هق قمٌد اًمرمحـ سمـ طُمجػمة اخلقٓين( 2)

 .ضعقف( 3)

ـ هذا اًمطريؼ ـ ظمقٓن، وهق مٌفؿ، وحُيتؿؾ أن يؽقن سملم ومل أىمػ قمؾقف م ، وذم إؾمـوده رضمؾ م

 حيقك واحلورث اسمـ هلقعي، وهق وعقػ، وىمد روي قمـف سمـحق هذا اإلؾمـود:

( مـ ـمريؼ قمكم سمـ قمقوش، قمـ أيب مطقع معوويي سمـ 4/203أظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمًــ )

ر سمـ أيب   هريرة، قمـ أيب هريرة سمف.حيقك، قمـ اسمـ هلقعي، قمـ أيب اعمصعى اعمعوومري، قمـ حمر 

 وهق صدوق ًمف أوهوم، واسمـ هلقعي وعقػ. ،وومقف معوويي سمـ حيقك اًمطراسمؾز

ـ هوقمون، وهق صدوق يمام ذم اعمقزان ) (، واكظر: 5/242وأسمق اعمصعى اعمعوومري، هق منمح سم

 .((مؼٌقل  ))(، وىمول قمـف احلوومظ ذم اًمتؼريى: 10/141(، هتذيى اًمتفذيى )28/7هتذيى اًمؽامل )

واحلديٌ ورد قمـ أيب هريرة سموًمؾػظ اعمشفقر يمام ضموء قمـ قمؿرو سمـ اًمعوص، وطمديثف ذم 

 اعمقاوع اًمًوسمؼي ذم احلديٌ اعمتؼدم. ـ اًمصحقحلم

 ( هشوم سمـ قمٌد اعمؾؽ.4)

. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )5)  ٍ فويي (، 4/357( ُيؼول: وغو يضغق وغقاً وُوغوًء، إذا صوح وو اًـم

 ؾػظ ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم إمم: )شمصغق(، وذم معرومي اًمصحوسمي )يضعقا(.(. وشمصحػ هذا اًم3/92)
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ق يً َوقَمِش 
(1)

: َٓ َواهللِ، وَمَؼوَل هَلَو َرؾُمقُل ، ىَموَل: أَ  ًْ ٌء هَمػْمَ َذًمَِؽ؟ ىَموًَم  اهللَمو َيْؿـَُعِؽ ِمـِّل َرْ

: َيْرمَحُِؽ 
(2)

 ىُمَرْيٍش، َأطْمـَوُه قَمغَم إِن  اهللُ،  
ِ
وء ًَ
ِ ـَ َأقْمَجوَز اإِلسمِِؾ َصوًمُِح ك  َريمٌِْ

ٍ
وء ًَ
ِ ظَمػْمَ ك

هِ، َوَأْرقَموُه قَمغَم سَمْعؾِفِ َوًَمٍد ذِم ِصَغرِ 
(3)

((ذِم َذاِت َيِدهِ  
(4)

. 

                                                 

 .)ف( ( مـ يمؾؿي: )وقمشقي( شمٌدأ كًخي ومقض اهلل1)

 ( ذم )ف(: )رمِحَؽ(.2)

 ( ذم )ف(: )سمعؾ(.3)

 . حسن( 4)

(، وذم معرومي اًمصحوسمي 6/66(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )12/248وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )

 ( مـ ـمريؼ اًمػضؾ سمـ احلٌوب سمف.4/483ر ذم شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ )(، واسمـ طمج6/3365)

 ( قمـ أيب اًمـي هوؿمؿ سمـ اًمؼوؾمؿ.5/92وأظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )

( قمـ 4/483(، ومـ ـمريؼف اسمـ طمجر ذم شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ )3/147وأسمق يعغم ذم اعمًـد )

 غم خمتٍم.مـصقر سمـ أيب مزاطمؿ، يمالمهو قمـ قمٌد احلؿقد سمـ َبرام سمف. وهق قمـد أيب يع

ٌ ؿمفر سمـ طمقؿمى إذا يمون مـ  ))وىمول احلوومظ:  ى اإلموُم أمحد طمدي ٌ طمًـ، وىمد ىمق  هذا طمدي

ـ  ـ اسم ـ ؿمفر، قم د سمف قمٌد احلؿقد، قم ـ اًمؽممذي طمديثوً همػم هذا شمػر   ً روايي قمٌد احلؿقد سمـ َبرام، وطم

ن، قمـ قمٌوس، وًمف ـمريؼ أظمرى أظمرضمفو ىموؾمؿ سمـ صموسمً ذم اًمدٓئؾ مـ ـمريؼ احلؽؿ سمـ أسمو

 (.4/483، وذيمر اعمرومقع مـف. اًمتغؾقؼ )((قمؽرمي، قمـ اسمـ قمٌوس ... 

ـف ذم اًمػتح )  ً  (.9/422ويمذا طم

(، وومقف ىمصي ظمطٌي 1959، 4/1958وًمؾحديٌ ؿموهد مـ طمديٌ أيب هريرة قمـد مًؾؿ )

ِلِّ   ٕمِّ هوكئ واقمتذارهو سمؿثؾ مو اقمتذرت ؾمقدة.  اًمـٌ 

( سموعمرومقع مـف ومؼط مـ همػم 5365، 5082( )534، 6/442وهق قمـد اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ذيمر اًمؼصي.

و ؾمقدة اًمقاردة ذم هذا احلديٌ ومؼد ىمول اسمـ طمجر:  وهذه اعمرأة حُيتؿؾ أن شمؽقن أم هوكئ  ))وأم 

ً شُمؾؼ ى ؾمقدة، ومنن  اعمشفقر أن  اؾمؿفو وموظمتي وىمقؾ همػم  ٌ أيب هريرة، ومؾعؾفو يموك اعمذيمقرة ذم طمدي

ِلِّ  ذًمؽ، وحُيتؿؾ أن شمؽقن ِلِّ امرأة أظمرى، وًمقًً ؾمقدة سمـً زمعي زوج اًمـٌ   ، ومنن  اًمـٌ 

. ((شمزوضمفو ىمديام سمؿؽي سمعد مقت ظمدجيي ودظمؾ َبو ىمٌؾ أن يدظمؾ سمعوئشي وموت وهل ذم قمصؿتف 

 (.9/422اًمػتح )

هو أسمق كعقؿ ذم معرومي  د اًمؼصي، وىمد ؾمام  و امرأة أظمرى، وٓ موكع مـ شمعدُّ ىمؾً: وإىمرب أَّن 

م.ا  ًمصحوسمي: ؾمقدة اًمؼرؿمقي، وأورد هلو هذا احلديٌ يمام شمؼد 



 

 

 

  

 
 

 339 

[144 ]   أسمق مًؾؿ إسمراهقؿ سمـ قمٌد اهلل اًمٌٍمي، كو قمٌد اًمرمحـ سمـ اعمٌورك، كو 

قمٌد إقمغم
(1)

ـ إؾمحوق، قمـ يزيد سمـ أيب طمٌقى، قمـ أيب / مرزوق ـ حمؿد سم ، قم
(2)

 ،

ًُ رؾمقل اهلل  ً ىمول: ؾمؿع ـ صموسم ـ ُرَوْيِػع سم ـُ سموهللِ َواًمقَْقِم مَ  ))يؼقل:  قم ـْ يَموَن ُيْمِم

هِ  ِؼ َموَءه َزْرَع هَمػْمِ ًْ ((أظِمِر وَمالَ َي
(3)

. 

                                                 

ومل اًمٌٍمي.1)  ً  ( هق اسمـ قمٌد إقمغم اًم

( اؾمؿف طمٌقى سمـ اًمشفقد قمغم إؿمفر، وورد ذم سمعض ـمرق احلديٌ شمًؿقتف سمرسمقعي سمـ أيب 2)

 ( وضمزم سملك ف1/85مًؾؿ، وضمزم سمف أسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي، وذيمره اخلطقى ذم اعمقوح )

ك أسمو مرزوق سمرسمقعي ومؾؿ  طمٌقى سمـ اًمشفقد، وهذا اًمظوهر، ومرسمقعي يمـقتف أسمق قمٌد اًمرمحـ، ومـ ؾمؿ 

يعرف اؾمَؿف، ويمالمهو مٍمي دمقٌِل ذم قمٍم واطمد، يشؽميمون ذم سمعض اًمشققخ واًمتالمقذ. اكظر: 

 (.1/86شمعؾقؼ اعمعؾؿل قمغم اعمقوح )

 حسن لغره.( 3)

ـ 6/297وأظمرضمف اًمٌزار ذم مًـده ) حيقك سمـ ظمؾػ أيب ؾمؾؿي، قمـ قمٌد إقمغم سمف، إٓ  أك ف ( قم

ـ أيب احلًـ( سمدل )أيب مرزوق(، ويمذا هق ذم اًمـًخي اخلطقي )اخلزاكي اًمعومي(، وقمغم يمؾؿي  ىمول: )قم

احلًـ حَلَؼ، ومل يتٌلم  زم مـ ؾمقء اًمتصقير، وًمعؾ )أيب احلًـ( شمصحقػ، وموحلديٌ معروف مـ 

روايي قمٌد إقمغم ذيمرهو أيضوً أسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي طمديٌ أيب مرزوق، واهلل أقمؾؿ، و

 ( شمعؾقؼوً.2/1066)

ٓ كعؾؿ أطمداً رواه إٓ  رويػع سمـ صموسمً وطمده، ومنؾمـوده طمًـ  ))وىمول اًمٌزار:   .((وهذا احلدٌي 

 وشموسمع قمٌد إقمغم اًمًومل قمغم هذا اإلؾمـود اعمـؼطع:

ـ زيمريو قمـد أمحد ذم مًـده )  (.2/381اًمٌغقي ذم معجؿ اًمصحوسمي )(، و28/199ـ حيقك سم

 (.7/394(، )4/28ـ قمٌد اًمرطمقؿ سمـ ؾمؾقامن قمـد اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )

 (.2/380ـ زهػم سمـ معوويي قمـد اًمٌغقي ذم معجؿ اًمصحوسمي )

ث سمف زهػم سمـ  ))وىمول اًمٌغقي:  ث سمف اسمـ أيب زائدة كؼص مـ إؾمـوده طمـشوً، وطمد  هؽذا طمد 

 .((كؼص مـف أيضوً طمـشوً معوويي، قمـ اسمـ إؾمحوق 

وخالػفم مجاطة أكثر مـفم طدداً، فرووه طن ابن إسحاق، طن أيب مرزوق )ومـفم من سامه 

 :مـفم، ربقعة بن أيب سؾقم(، طن َحـش، طن رويػع

(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى 2158( )2/615ـ حمؿد سمـ ؾمؾؿي، قمـد أيب داود ذم اًمًــ )

(7/449.) 

كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي  (، وأيب2159( )2/616ود ذم اًمًــ )يب داـ وأسمق معوويي، قمـد أ

 (.7/449(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )2/1065)
= 

 /أ02
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(، وأيب كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي 28/207ـ وإسمراهقؿ سمـ ؾمعد، قمـد أمحد ذم مًـده )

 (.12/38(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )2/1065)

(، وأيب كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي 2/88د ذم اًمطٌؼوت )ـ وقمٌد اهلل سمـ اعمٌورك، قمـد اسمـ ؾمع

 ( إٓ  أك ف ىمول: قمـ ومالن اجلقشوين أو أيب مرزوق.1066، 2/065)

 (، وشمؼد م أك ف ِِمـ  رواه كوىمصوً.2/1065ـ وزهػم سمـ معوويي، قمـد أيب كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )

(، وأيب كعقؿ ذم معرومي 5/26)ـ أمحد سمـ ظموًمد اًمقهٌل، قمـد اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم 

 (.12/38(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )2/1065اًمصحوسمي )

(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 9/124ـ يقكس سمـ سمؽػم، قمـد اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

ك اًمصحويب أسمو رويػع إكصوري، ىمول اًمٌقفؼل: 12/36) ـ صموسمً،  ))( إٓ  أك ف ؾمؿ  ىمول همػُمه رويػع سم

 .((اًمصحقح وهق 

ـ رويػع،  ـ طمـش اًمصـعوين، قم ـ أيب مرزوق، قم ـ يزيد، قم ـ إؾمحوق، قم ـ اسم يمؾُّ همٓء رووه قم

ده أن  مجوقمًي رووه قمـ أيب مرزوق ومذيمروا سمقـف وسملم رويػع طمـشوً.  وهذا هق اًمصقاب، ويميِّ

(، وذم 28، 5/27(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )3/53أظمرضمف اسمـ اجلورود ذم اعمـتؼك )

(، 1/87(، واخلطقى ذم اعمقوح )2/1064(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )3/296إوؾمط )

 ( مـ ـمريؼ ضمعػر سمـ رسمقعي.3/142واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )

ـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ  ( 2/1063(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )11/186واسم

 مـ ـمريؼ حيقك سمـ أيقب.

(، واسمـ ىموكع 2/1063(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )2/26ػم )واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌ

( مـ ـمريؼ كوومع سمـ يزيد، يمؾُّفؿ قمـ أيب مرزوق )وسمعضفؿ ؾمامه 1/216ذم معجؿ اًمصحوسمي )

 رسمقعي(، قمـ طمـش اًمصـعوين سمف.

ـ ـمريؼ قمٌقد اهلل سمـ ضمعػر، قمـ أيب مرزوق 2/380وأظمرضمف اًمٌغقي ذم معجؿ اًمصحوسمي ) ( م

 يذيمر ومقف طمـشوً، ًمؽـ اإلؾمـود رواه اًمٌغقي مـ ـمريؼ زهػم سمـ معوويي، قمـ اسمـ إؾمحوق، إٓ  أك ف مل

مي ومؾؿ  ـ يزيد وقمٌقد اهلل سمـ ضمعػر، ومؾعؾ أطمد اًمرواة محؾ روايي اسمـ ضمعػر قمغم روايي يزيد اعمتؼدِّ قم

 يذيمر طمـشوً، واهلل أقمؾؿ.

(، وأسمق كعقؿ ذم 5/28(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )28/202وأظمرضمف أمحد ذم مًـده )

 ( مـ ـمريؼ اسمـ هلقعي، قمـ احلورث سمـ يزيد، قمـ طمـش سمف.2/1066معرومي اًمصحوسمي )

ومجؾي اًمؼقل أن  إؾمـود اعمصـػ مـؼطع سملم أيب مرزوق ورويػع، وضموء متصالً مـ ـمرق أظمرى 

 صحقحي، واهلل أقمؾؿ.

اسمـ وهى، قمـ  ( مـ ـمريؼ1131( )3/437أظمرج اًمؽممذي هذا احلديٌ ذم اجلومع ) :تـبقه

ـ ؾمؾقؿ، قمـ سمن سمـ قمٌقد اهلل، قمـ رويػع، وىمول:  ـ رسمقعي سم  .((طمًـ  ))حيقك سمـ أيقب اًمغوومؼل، قم

ىمؾً: وهذا اًمًـد خموًمػ عمو شمؼد م، وموًمقاؾمطي سملم رسمقعي )وهق أسمق مرزوق( ورويػع هق طمـش، 
= 
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[145 ]   َـ قمٌد اهلل اًمٌٍمي، كو اًمؼعـٌل، كو قمٌد اهلل سمـ قم وؿرأسمق مًؾؿ إسمراهقؿ سم
(1)

 ،

، َويَمؾ   اهللطَمَجَؿ َأسُمق ـَمقٌََْي َرؾُمقَل  ))قمـ مُحقد، قمـ أكس ىمول:  َؿ ، وَمَلقْمَطوُه َصوقَملْمِ

يٌَتِفِ، وَمَدظَمَؾ قَمَؾقْفِ قُمقَقْـَُي َوإىَْمَرُع، وَمَؼوَٓ: َمو َهَذا؟ ىَموَل: هَ  ـْ ََضِ ُػقا قَمـْفُ ِم ػِّ َذا َمَقاًمِقِف َأْن خُيَ

((سمِف، َأْو شَمَداَوْوا سمِف  ُيتَداَوىاحلَْجُؿ، َوَهذا ظَمػْمُ َمو 
(2)

. 

[146 ]  صمـل حم ؿد سمـ أيب سمؽر أسمق قمٌد اًمرمحـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمـٌؾ، طمد 

مل، كو ظموًمد سمـ احلورث، قمـ اسمـ قمقن اعمؼد 
(3)

. 

ـ قمقن، قمـ حمؿد ح ـ اسم ـ أيب قمدي، قم صمـل أيب، كو حمؿد سم وكو قمٌد اهلل، طمد 
(4)

، قمـ 

ٌَوِع اجلَـَوئِِز َومَلْ ُيْعَزْم قَمَؾقْـَو  ))أمِّ قمطق ي، ىموًمً:  ـِ اشمِّ ((َُّنِقـَو قَم
(5)

. 

                                                 

م، ًمؽـ ًمعؾ هذا اخلؾط مـف، ومػل طمديثف سمع  ض آوطراب.ويمذًمؽ رواه حيقك سمـ أيقب يمام شمؼد 

ػوً، وهق ظمطل، واًمصقاب قُمؿر، وهق قمٌد اهلل سمـ قمؿر  (قَمؿرو) :ذم إصؾ و)ف(يمذا ( 1) خمػ 

د اًمطؼماين. طموً سمف قـم ف اًمؼعـٌل، وهق يروي قمـ محقد، وضموء قمغم اًمصقاب مٍم  ، يروي قـم  اًمعؿري اعمؽؼم 

 .واحلديث صحقح من غر ذكر ُطققـة واألقرع، سـده ضعقف( 2)

ل سمف، ووىمع قمـده 3/51ؼماين ذم إوؾمط )وأظمرضمف اًمط قمققـي أو  ))( قمـ أيب مًؾؿ اًمؽجِّ

 .((إىمرع 

مل يرو هذيـ احلديثلم قمـ مُحقد إٓ  قمٌد اهلل سمـ  ))وىمول سمعد أن روى طمديثوً آظمر َبذا اإلؾمـود: 

 .((قُمؿر اًمُعؿري 

 ىمؾً: وهق وعقػ يمام ذم اًمتؼريى.

 ( مـ ـمريؼ قمٌد اهلل.5696) (7/19واحلديٌ أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر، يمالمهو قمـ مُحقد سمـحقه مـ 3/1204ومًؾؿ ذم صحقحف )

. ((إن  اومضؾ مو شمداويتؿ سمف احلجومي أو هق مـ أمثؾ دوائؽؿ  ))همػم ذيمر إىمرع وقُمققـي، وذم آظمره: 

 ًمػظ مًؾؿ.

( 3/23وري ذم صحقحف )(، ومـ ـمريؼف اًمٌخ2791( )2/568وأظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل )

 ( قمـ مُحقد سموًمشطر إول مـف ومؼط.2210( )3/50(، )2102)

 وًمف ـمرق أظمرى قمـ مُحقد ذم اًمصحقح.

 ( هق قمٌد اهلل سمـ قمقن سمـ أرـمٌون.3)

 ( هق اسمـ ؾمػميـ.4)

 .صحقح( 5)
= 
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[147 ]   ُسمـ ُمَغؾِّس، كو اًمقًمقد سمـ أيب ْؽؼُمي، كو ضُمٌورة حمؿد سمـ صوًمح سمـ َذِريح اًمع

ـ قموصؿصم قر، قم
(1)

ـ أيب هريرة:  ـ أيب صوًمح، قم الََة   اهللَأن  َرؾُمقَل  ))، قم َر اًمص  َأظم 

قُْؾ  َر اًمؾ  ق  ًَمقَْؾًي طَمت ك هَتَ
(2)

 اهللطَمت ك ذَهَى صمُؾثُُف، وَمَؼوَل َرؾُمقُل  
(3)

: ًَمْق َأن  َرضُمالً َدقَمو 

ْرماَتْين  إِمَم قَمْرٍق َأْو  اًمـ وَس   ِ َم
(4)

الَةِ، ًَمَؼْد ًمَِذًمِؽ شَمْقهُ َٕ    اًمص 
ـْ َهِذهِ ُػقَن قَم ، َوُهْؿ َيتََخؾ 

ًُ أَْن آُمَر  ىَمَفو سموًـم ورِ  َرضُمالً ُيَصكمِّ مَهَْؿ وَر اًم تِل يَتََخؾ ُػ قَمـَْفو أَْهُؾَفو وُملطَُمرِّ  اًمدُّ
ُِع َهِذهِ (( صمؿ  أشَمٌ 

(5)
. 

[148 ]   ـ ِقي، كو ىمتقٌي سمـ ؾمعقد، كو أسمق قمقاكيقمكم سم ًَ ـَمقُْػقر سمـ هموًمِى اًمـ 
(6)

، قمـ 

                                                 

 (.45/284ومل أىمػ قمغم مـ أظمرضمف سموإلؾمـود إول، واإلؾمـود اًمثوين ذم اعمًـد )

د اهلل سـم قمقن سمف.25/54ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم ) وأظمرضمف اًمطؼماين ؼمي، قمـ قٌم  ( مـ ـمريؼ معوذ اًمـع

 ( مـ ـمريؼ أيقب اًمًختقوين، قمـ اسمـ ؾمػميـ سمف.2/646وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

( مـ 2/646(، ومًؾؿ ذم صحقحف )1278( )2/388وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ـمرق قمـ أمِّ قمطقي.

 ( هق اسمـ أيب اًمـجقد.1)

م. اًمـفويي )( أي ذ2) ر اًمٌـوُء إذا هتد   (.5/281هى أيمثُره، يمام يتفق 

 ( ذم إصؾ: )صغم اهلل(.3)

 (.4/220( اًمَعْرق سموًمًؽقن: اًمعظؿ اًمذي أظمذ مـف معظؿ اًمؾحؿ. اًمـفويي )4)

رماتين  ِ َم فويي )واـل  (.2/269: اعمرموة: فمؾػ اًمشوة، وىمقؾ مو سملم فمؾػقفو، وشمؽن مقؿف وشمػتح. اًـم

 .هحسن لغر (5)

 ومل أىمػ قمؾقف مـ ـمريؼ اًمقًمقد سمـ أيب صمقر، واًمًـد ومقف ضُمٌورة سمـ اعمغؾس وهق وعقػ.

(، واًمطحووي ذم ذح 1/298(، واًمدارمل ذم ؾمــف )15/224وأظمرضمف أمحد ذم مًـده )

 ( مـ ـمريؼ محود سمـ ؾمؾؿي.15/106(، وذم مشؽؾ أصمور )1/169اعمعوين )

(، وذم 1/169ًمطحووي ذم ذح اعمعوين )(، وا16/468)(، 14/480وأمحد ذم مًـده )

 ( مـ ـمريؼ أيب سمؽر سمـ قمقوش.15/106مشؽؾ أصمور )

 ( مـ ـمريؼ ؿمقٌون، صمالصمتفؿ قمـ قموصؿ سمف.16/546وأمحد ذم مًـده )

 وؾمـده طمًـ ومقف قموصؿ سمـ َبدًمي صدوق ًمف أوهوم، وىمد شمقسمع.

ـمريؼ  ( مـ1/451(، ومًؾؿ ذم صحقحف )657( )1/200أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 إقمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة كحقه.

 ( هق اًمقووح اًمقشؽري.6)

 /ب02
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ـ اعمغػمة، قمـ قمكم سمـ رسمقعي، قمـ أؾمامء سمـ احلؽؿ اًمػزاري قمثامن سم
(1)

، ىمول: ؾمؿعً 

ـْ َرؾُمقِل  ))قمؾقًّو يؼقل:  ًُ ِم ًُ َرضُمالً إِذا ؾَمِؿْع  طَمِديثًو َكَػَعـِل اهللُ سماَِم ؿَموَء َأنْ   اهللإيِنِّ يُمـْ

ُف  ىْمتُُف، َوإك  ـْ َأْصَحوسمِف اؾْمتَْحَؾْػتُُف، وَمنِذا طَمَؾَػ زِم َصد  صَمـِل َرضُمٌؾ ِم َيـَْػَعـِل، / َوإِذا طَمد 

ًُ َرؾُمقَل  صَمـِل َأسُمق سَمْؽٍر َوَصَدَق َأسُمق سَمْؽٍر، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـْ َرضُمٍؾ   اهللطَمد  َيُؼقُل: َمو ِم

ـٍ ُيْذكُِى َذكٌْوً  َيُؼقمُ  ُمْمِم
(2)

تَْغِػُر اهللَ إِٓ  هَمَػَر ًَمُف، ومَ   ًْ ، صمؿ  َي ُفقَر، صمؿ  ُيَصكمِّ ُر وَمقُِجقُد اًمطُّ قَتََطف 

َٔيَي:   صمؿ  ىَمَرَأ َهِذهِ ا                     ...
(3)

ٔيي  (( إمم آظمر ا
(4)

. 

                                                 

 ( خمتؾػ ومقف:1)

 (.1/64. اعمًـد )((جمفقل  ))ىمول قمـف اًمٌزار: 

ًمقس سمؿجفقل؛ ٕك ف روى قمـف قمكم سمـ رسمقعي واًمريملم سمـ اًمرسمقع،  ))وىمول مقؾمك سمـ هورون: 

سمـ احلؽؿ قمـده مروقًّو مو أدظمؾف سمقـف وسمقـف ذم وقمكم سمـ رسمقعي ىمد ؾمؿع مـ قمكم، ومؾقٓ أن  أؾمامء 

 (.1/235. هتذيى اًمتفذيى )((احلديٌ 

ـ طمٌون ذم اًمثؼوت ) )ص . اًمثؼوت ((صمؼي  ))، وىمول اًمعجكم: ((خيطئ  ))(، وىمول: 4/59وذيمره اسم

63.) 

و ىمقل اسمـ طمٌون ومقف إك ((صدوق  ))وًمعؾ اًمصقاب ذم أمره مو ىمول اسمـ طمجر ذم اًمتؼريى:  ف ، وأم 

وهذا قمجقى  ))خيطئ، مع أك ف أظمرج ًمف هذا احلديٌ ذم صحقحف، ومؼد رد  قمؾقف اسمـ طمجر سمؼقًمف: 

مـف؛ ٕك ف طمؽؿ سملك ف خيطئ، وضمزم اًمٌخوري سملك ف مَل يرو همػم طمديثلم، خيرج مـ يمالمهو أن  أطمد 

 (.1/235يى ). هتذيى اًمتفذ((احلديثلم ظمطل، ويؾزم مـ شمصحقحف أطمدمهو اكحصور اخلطل ذم اًمثوين 

 .: )صمؿ يؼقم()ف(ذم ( 2)

 .135( آل قمؿران: 3)

 حسن، إالا ذكر االستحالف.( 4)

 (.1/413وهق قمـد اًمؼطقعل ذم زيوداشمف قمغم ومضوئؾ اًمصحوسمي )

(، واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى 3006( )5/212(، )406( )2/257وأظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمومعف )

 ـمريؼ ىمتقٌي سمف.( مـ 1/85(، واًمضقوء ذم اعمختورة )315، 5/110)

ٌُ  ))وىمول اًمؽممذي:  ٌٌ  قمكمٍّ  طمدي ٌ قمثامن سمـ  طمدي ـ طمدي ٓ كعرومف إٓ  مـ هذا اًمقضمف، م طمًـ، 

 .((اعمغػمة 

ـ ) (، واًمطقوًمز ذم 1/223(، وأمحد ذم مًـده )1521( )2/180وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًـ

(، واًمٌزار ذم 386 )ص(، واسمـ اعمـذر ذم اًمتػًػم 1/40(، وأسمق يعغم ذم مًـده )1/5مًـده )

(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف 51، 50)ص (، وأسمق سمؽر اعمروزي ذم مًـد أيب سمؽر 1/63مًـده )
= 
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(، 3/1625(، واًمطؼماين ذم اًمدقموء )1/430(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )2/389)اإلطمًون ـ 

( مـ ـمرق قمـ أيب قمقاكي 1/85(، واًمضقوء ذم اعمختورة )2/108واًمٌغقي ذم معومل اًمتـزيؾ )

 قووح اًمقشؽري سمف.اًم

ـ موضمف ذم ؾمــف )5/109وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى ) (، وأمحد ذم 1395( )1/446(، واسم

أيب ؿمقٌي ذم (، واسمـ 1/2،4(، واحلؿقدي ذم مًـده )1/59(، وذم اًمػضوئؾ )1/179مًـده )

(، واًمطؼمي ذم اًمتػًػم 49)ص سمؽر اعمروزي ذم مًـد أيب سمؽر  ق(، وأسم2/159اعمصـػ )

(، واًمضقوء ذم اعمختورة 3/1625(، واًمطؼماين ذم اًمدقموء )2/154، ومتوم ذم اًمػقائد )(3/440)

 ( مـ ـمريؼ مًعر.83، 1/82)

(، وذم اًمػضوئؾ 1/179(، وأمحد ذم مًـده )1395( )1/446واسمـ موضمف ذم ؾمــف )

(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء 1/62(، واًمٌزار ذم مًـده )1/4(، واحلؿقدي ذم مًـده )1/159)

(، واًمطؼماين ذم اًمدقموء 2/154(، ومتوم ذم اًمػقائد )3/440(، واًمطؼمي ذم اًمتػًػم )1/106)

 ( مـ ـمريؼ اًمثقري.1/83(، واًمضقوء ذم اعمختورة )3/1625)

(، واًمٌزار ذم مًـده 1/4(، واًمطقوًمز ذم مًـده )219، 1/218وأمحد ذم مًـده )

(، 3/440طؼمي ذم اًمتػًػم )(، واًم49)ص سمؽر اعمروزي ذم مًـد أيب سمؽر  ق(، وأسم1/61)

 ( مـ ـمريؼ ؿمعٌي.1/84(، واًمضقوء ذم اعمختورة )3/1625واًمطؼماين ذم اًمدقموء )

( مـ ـمريؼ 385)ص (، واحلًلم اعمروزي ذم زيودات اًمزهد 1/64واًمٌزار ذم مًـده )

 ذيؽ.

ًـده ) ( 28 )ص(، واخلطقى ذم اًمؽػويي 3/1625(، واًمطؼماين ذم اًمدقموء )1/32وأسمق يعغم ذم م

ـ أؾمامء سمـ احلؽؿ،  ـ رسمقعي، قم ـ قمكم سم ـ اعمغػمة، قم ـ قمثامن سم مـ ـمريؼ ىمقس سمـ اًمرسمقع، يمؾ همٓء قم

 قمـ قمكم، قمـ أيب سمؽر سمف.

 وؿمؽ  ؿمعٌي ذم أؾمامء، ومؼول: أؾمامء أو اسمـ أؾمامء أو أيب أؾمامء.

 (.1/176وشموسمعفؿ إهائقؾ واحلًـ سمـ قُمامرة، ذيمرمهو اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ )1/185ين ذم إوؾمط )وأظمرضمف اًمطؼما (، واإلؾمامقمقكم ذم 1/431(، واسم

( مـ ـمريؼ معوويي سمـ أيب اًمعٌوس، قمـ قمكم 2/425(، واخلطقى ذم اعمقوح )2/697اعمعجؿ )

ٌ اًمثقري وروايتفو سمنؾمـوده، يمام ذم اًمضعػوء ا ـ رسمقعي سمف، إٓ  أن  معوويي هذا معروف سمنىمي أطمودي سم

 ، واعمقوح ًمؾخطقى.(2/365ٕيب زرقمي )

 وهذا اًمًـد طمًـ، ومقف أؾمامء سمـ احلؽؿ اًمػزاري، وهق صدوق.

ـ احلؽؿ اًمػزاري،  ))إٓ  أن   مجؾي آؾمتحالف أكؽرهو اًمٌخوري واًمعؼقكم، ىمول اًمٌخوري:  أؾمامء سم

صمـل رضمٌؾ قمـ اًمـٌل  عدُّ ؾمؿع قمؾقًّو، روى قمـف قمكم سمـ رسمقعي، يُ   ذم اًمؽقومقلم، ىمول: يمـً إذا طمد 

ىمتف، ومَل ُيرو قمـ أؾمامء إٓ  هذا احلديٌ اًمقاطمد وطمديٌ آظمر، ومل ُيتوسَمع ؾ  طم ػتف، ومنذا طمؾػ زم صد 
= 
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[149 ]  ـ أيب سمؽر اًمقاؾمطل حمؿد سم
(1)

ل أيب، كو مقؾمك ، كو قمكم سم صـم سمـ اـ اعمديـل، طمد 

ـ قُمٌقد اهلل سمـ أيب راومع، قمـ قمكم سمـ أيب  ـ إقمرج، قم ـ اًمػضؾ، قم ـ قمٌد اهلل سم قُمؼٌي، قم

ًُ   اهلليَموَن َرؾُمقُل  ))ـموًمى ىمول:  ْف ُفؿ  إينِّ َوضم  الََة سَمْعَد اًمت ْؽٌػِم ىَموَل: اًمؾ  إِذا اسْمتََدأَ اًمص 

                                                 

ـ سمعض ومؾؿ حيؾػ سمعضفؿ سمعضوً  قمؾقف، وىمد روى أصحوب اًمـٌل  . اًمتوريخ اًمؽٌػم ((سمعضفؿ قم

(2/54.) 

 (.1/106وشمٌعف قمغم ذًمؽ اًمعؼقكم يمام ذم اًمضعػوء )

ٌف اعمزي ذم شمضعقػف ًمؾحديٌ فموهر ذم اؾم ~ويمالم اًمٌخوري  تـؽوره ًمػظي آؾمتحالف، وشمعؼ 

ٓ يشؽمط ذم صحتف أن يؽقن ًمؾراوي متوسمعوً، ومع ذًمؽ ومؼد شمقسمع أؾمامء   ٌ سمليمؿؾف، وذيمر أن  احلدي

 (.2/534قمؾقف، صمؿ ذيمر قمدة متوسمعوت. اكظر: هتذيى اًمؽامل )

ٌ يمؾ ف، واًمٌخ وري إك ام شمؽؾ ؿ ذم ًمػظي آؾمتحالف ىمؾً: واعمزي ومفؿ أن  اًمٌخوري  ُيضعِّػ احلدي

 ومؼط، وهذا أطمد إوضمف اًمتل اؾمتظفرهو احلوومظ ورد  قمغم اعمزي مو ذيمره مـ متوسمعوت، ومؼول: 

ا، وًمعؾ اًمٌخوري  إك ام أراد  )) و وعقػٌي ضمدًّ واعمتوسمعوت اًمتل ذيمرهو ٓ شمشدُّ هذا احلديٌ ؿمقئوً؛ َّٕن 

 (.1/235. هتذيى اًمتفذيى )((يٌ أظمر اًمذي أؿمور إًمقف أو احلدادتابعة دم االستحالف سمعدم 

د  ـ  يتػر  ي مو ذهى إًمقف اًمٌخوري واًمعؼقكم، وملؾمامء سمـ احلؽؿ ًمقس ِِم ىمؾً: واًمذي يظفر صح 

ح سملك ف مل يؼع ومقفو  ـ س  ة وعػفو  ـ مع ؿمد  ، واعمتوسمعوت اًمتل ذيمرهو اعمزي  ـ ؾموئر أصحوب قمكمٍّ َبذا قم

ٌ ضمقِّد اإلؾمـود يمام ىمول احلوومظ، وشمٌؼك ىمصي آؾمتحالف ومقفو كظر، واهلل ذيمر آؾمتحالف، وموحلد ي

 شمعومم أقمؾؿ.

ٌ أن  اًمرواة اظمتؾػقا ذم رومعف ووىمػف، ومرواه مًعر تـبقه:  ذيمر اًمؽممذي ذم يمالمف قمغم هذا احلدي

. اكظر: واًمثقري مقىمقوموً، ورواه ؿمعٌي وهمػمه مرومققموً، وأؿمور أيضوً إمم أن  مًعراً روي قمـف مرومققموً 

 (.5/213(، )2/258اجلومع )

م أن  اًمثقري ومًعراً رويوه مرومققموً، وضموءت روايي قمـفام مقىمقومي، أظمرضمفو اًمـًوئل  ىمؾً: شمؼد 

 ( مـ ـمريؼ اًمثقري.5/110ذم اًمؽؼمى )

(، واسمـ 1/142(، وأسمق كعقؿ ذم أظمٌور أصٌفون )1/62(، واًمٌزار ذم مًـده )5/110وذم )

ـ ـمريؼ مًعر، يمالمهو قمـ قمثامن سمف مقىمقوموً قمغم أيب سمؽر اًمصديؼ، 184)ص اعمؼرئ ذم اعمعجؿ  ( م

 وهذا ٓ يي اًمروايي اعمرومققمي، ومؾعؾ قمثامن هذا ذيمره أطمقوكوً مقىمقوموً ورومعف ذم أطمويلم قمدة.

ح اًمروايي اعمرومققمي، ومؼول: اوذيمر اًمدارىمطـل أًمق ـ آظمتالف ذم هذا احلديٌ، ورضم   كوً أظمرى م

فو مو رواه اًمثقري ومًعر وَمـ شموسمعفام قمـ قمثامن سمـ اعمغػمة وأطمًـفو إؾمـوداً  )) . اكظر: ((وأصحُّ

 (.180ـ  1/176اًمعؾؾ )

 .يمذا وىمع ذم إصؾ، واًمذي يظفر أك ف حمؿد سمـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن أسمق سمؽر اًمٌوهمـدي اًمقاؾمطل( 1)
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ًَ َوضْمِفل ًمِؾ ِذي وَمَطَر اًم ُفؿ  َأْك ؾِِؿلَم، اًمؾ  ًْ ُل اعمُ اًم َوَأَكو َأو 
ؾِ ًْ َؿَقاِت َوإَْرَض طَمـِقػًو ُم  ً

ُف َٓ  ًُ سمذكٌْل وَموهْمِػْر زِم ُذكُقيب، إِك  وْم ًُ َكْػِز َواقْمؽَمَ ، َوأََكو قَمٌُْدَك، فَمَؾْؿ ًَ َٓ إًَِمَف إِٓ  َأْك  اعمَؾُِؽ 

، َواهْ  ًَ ُكقَب إِٓ  َأْك ف ِديِن َٕيْمَرِم إظَْمالَِق، َيْغِػُر اًمذُّ ، إك  ًَ ـَِفو إِٓ  َأْك ًَ َٓ ََيِْدي ٕطَْم

، ًَمٌ قَْؽ َوؾَمْعَدْيَؽ، َواخلَػْمُ  ًَ ٓ  َأْك
ُف قَمـِّل ؾَمقِّئََفو إِ ُف َٓ َيٍْمِ ْف قَمـِّل ؾَمقِّئََفو، إِك  َواْسِ

َٓ َمْؾَجَل ِمـْ  َؽ إِٓ  إًَِمقَْؽ، َوإِذاسمقََدْيَؽ، َأؾْمتَْغِػُرَك َوأشَُمقُب إًِمَقَْؽ، 
(1)

ُفؿ  ًَمَؽ   َريَمَع ىَموَل: اًمؾ 

ي َوخُمِّل  ، ظَمَشَع ًَمَؽ ؾَمْؿِعل َوسَمٍَمِ ًَ َريبِّ ، َأْك ًُ ، َوًَمَؽ َأؾْمَؾْؿ ًُ ، َوسمَؽ آَمـْ ًُ َريَمْع

ُفؿ  ًَمَؽ ؾَمَجْدُت، َوسمَؽ آمَ  ًْ سمِف ىَمَدِمل، َوإِذا ؾَمَجَد ىَموَل: اًمؾ  ، َوقَمْظِؿل، َوَمو اؾْمتََؼؾ  ًُ ـْ

، ؾَمَجدَ َوًَمَؽ أَ  ًَ َريبِّ ، َأْك ًُ ُه،  ؾْمَؾْؿ َرُه َوؿَمؼ  ؾَمْؿَعُف َوسَمٍَمَ َوضْمِفل ًمِؾ ِذي ظَمَؾَؼُف َوَصق 

ـُ اخلَوًمِِؼلَم  ًَ ((شَمٌَوَرَك اهللُ َأطْم
(2)

. 

                                                 

 نذا ريمع(.وم( ذم )ف(: )1)

 .حسن لغره( 2)

ـ حمؿد سمـ هشوم اعمًتؿكم، قمـ قمكم سمـ اعمديـل سمف.( 2/1028وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمدقموء )  قم

وه سمعُضفؿ، ًمؽـ ف شمقسمع.  وومقف واًمد قمكم سمـ اعمديـل، واؾمؿف قمٌد اهلل سمـ ضمعػر، هق وعقػ، ووه 

(، 3423( )5/454(، واًمؽممذي ذم ضمومعف )761( )1/484أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ )

ـ ظمزيؿي ذم صحقحف ) (، واًمٌقفؼل ذم 1/199ح اعمعوين )(، واًمطحووي ذم ذ335، 1/236واسم

 ( مـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزكود.2/33اًمًــ اًمؽؼمى )

ـ موضمف ذم ؾمــف ) ـ ظمزيؿي ذم صحقحف )1054( )1/335واسم (، وأسمق قمقاكي ذم 1/306(، واسم

ؼماين ذم (، واًمط74، 70، 5/68(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 2/102مًتخرضمف )

(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ 70)ص محد احلويمؿ ذم ؿمعور أصحوب احلديٌ أأسمق (، و3/1028اًمدقموء )

 ( مـ ـمريؼ اسمـ ضمريٍ.2/32اًمؽؼمى )

 ( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ حمؿد.163، 2/79وقمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

 ( مـ ـمريؼ قموصؿ سمـ قمٌد اًمعزيز إؿمجعل.3/1028واًمطؼماين ذم اًمدقموء )

ي سمف.( مـ 54/218واسـم قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )  ـمريؼ اعمغػمة اًمؼرر، يمؾُّفؿ قمـ مقؾمك سـم قمٌؼ

 وؾمؼط ذم اعمقوع إول مـ اعمصـػ ذيمر إقمرج.

 .((طمًـ صحقح  ))وىمول اًمؽممذي: 

(، وأسمق قمقاكي ذم 1/236(، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )2/132وأظمرضمف أمحد ذم مًـده )

(، 15/32صمور )(، وذم مشؽؾ ا1/199ٔ(، واًمطحووي ذم ذح اعمعوين )2/101مًتخرضمف )
= 
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 : من حديث أيب الؼاسم بن برشان

[150 ]  ـ اًمقيمقؾ، سمؼراءيت ـ / حيقك سم ـ قمٌد اهلل سم ذم  قمؾقف اًمشقخ أسمق اًمؼميموت حمؿد سم

ـ ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمع مئي م م بن اأبو الؼاسم طبد ادؾك ، وسمعد ذًمؽ سمؼراءة همػمي، أكو اعمحر 

حمؿد بن طبد اهلل بن برشان الواطظ
(1)

ٌوىمل سمـ ىموكع اًمؼويض ، أكو أسمق احلًُلم قمٌد اًم
(2)

 ، 

ـ ؾِمـون ي سم ـ اًمن  كو أمحد سم
(3)

ـ أيب مًؾؿ اجلَْرمل ، كو مًؾؿ سم
(4)

سمـ حمؿد،  ، كو طمجوج
                                                 

 ( مـ ـمريؼ قمٌد اًمعزيز اعموضمشقن.3/1027واًمطؼماين ذم اًمدقموء )

 ( مـ ـمريؼ 27/52(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )3/1029واًمطؼماين ذم اًمدقموء )

 قمٌقد اهلل سمـ قمؿر، يمالمهو قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمػضؾ سمف.

ٌ أظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف ) ـ أيب536، 1/534واحلدي ـ ـمريؼ اعموضمشقن سم  ؾمؾؿي، قمـ ( م

 إقمرج سمف.

 هـ(.430هـ(، وشمقذم ؾمـي )339( إمقي مقٓهؿ اًمٌغدادي، مقًمده ؾمـي )1)

 .((يمتٌـو قمـف ويمون صدوىموً صمٌتوً صوحلوً  ))ىمول اخلطقى: 

 (.17/450(، اًمًػم )10/432اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.351هـ(، وشمقذم ؾمـي )265( إمقي مقٓهؿ اًمٌغدادي، مقًمده ؾمـي )2)

ػف، وأومرط ومقف اسمـ طمزم  وصمؼف مجوقمي، واظمتؾط ىمٌؾ مقشمف سمـحق ؾمـتلم، وشمؽؾ ؿ ومقف اًمؼمىموين ووع 

ٌ مجؾي  ))ومؽميمف، وىمول:  ، وذيمره اًمدارىمطـل سموحلػظ، إٓ  أك ف خيطئ وُيٍمُّ قمغم ((شمريمف أصحوب احلدي

 اخلطل.

ػف اًمؼمىموين، وىمد يمون قمٌد اًمٌوىمل ))وىمول اخلطقى:  مـ أهؾ اًمعؾؿ  ٓ أدري ٕيِّ رء وع 

 .((واًمدرايي واًمػفؿ، ورأيً قمومي ؿمققظمـو يقصمؼقكف، ويمون ىمد شمغػم  ذم آظمر قمؿره 

(، اعمقزان 15/526(، اًمًػم )11/88(، شموريخ سمغداد )236)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

 (.363)ص (، اًمؽقايمى اًمـػمات 3/383(، اًمؾًون )3/246)

 نمان مقاومؼ ًمألصؾ.( ذم )ف(: )ؿمقٌون(، ومو وىمع ذم أموزم اسمـ سم3)

مل أىمػ ، وكًٌف إمم اًمٌزاز، و(3/89مـ ؿمققخ اسمـ ىموكع، روى قمـف ذم معجؿ اًمصحوسمي ) وهق

 قمـد همػمه. قمغم شمرمجتف

 .هـ(240( شمقذم ؾمـي )4)

 .((رسمام أظمطل  ))(، وىمول: 9/158ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

ث سملطموديٌ ٓ يُ  ))، وىمول إزدي: ((صمؼي  ))وىمول اخلطقى:   .((توسمع قمؾقفو طمد 

 وًمعؾ اًمصقاب ذم أمره أك ف صدوق رسم ام أظمطل، واهلل أقمؾؿ.

 (.6/32اًمؾًون ) (،5/940شموريخ اإلؾمالم ) (،13/100اكظر: شموريخ سمغداد )

 /أ08

 نهر الدجاج
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اهلل  ىمول: ىمول رؾمقلقمـ ؿمعٌي، قمـ قمٌد اعمؾؽ سمـ قُمؿػم، قمـ ِرسمعلِّ سمـ طِمراش، قمـ طُمذيػي 

ـْ سَمْعِدي، َأيب سَمْؽٍر َوقُمَؿَر ًماىْمتَُدوا سمِو )):  ـِ ِم َذْي (1) [}] ؾ 
 ))

(2)
. 

                                                 

 ( زيودة مـ )ف(.1)

 .صحقح لغره (2)

 (.1/257وهق قمـد أيب اًمؼوؾمؿ سمـ سمنمان ذم إموزم )

 اإلؾمـود:وىمد شمقسمع ؿمعٌي ـ إن صمًٌ قمـف ـ قمغم هذا 

(، واحلؿقدي ذم 38/280(، وأمحد ذم اعمًـد )3662( )5/569أظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

(، وأسمق 3/257(، واًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ )7/248(، واًمٌزار ذم اعمًـد )1/214اعمًـد )

( مـ ـمريؼ 232، 231، 44/230(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )9/109كعقؿ ذم احلؾقي )

 ي.زائدة سمـ ىمدام

ـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت )3662( )5/569واًمؽممذي ذم اجلومع ) (، واًمطحووي ذم 2/254(، واسم

(، واًمؼطقعل ذم زيوداشمف قمغم اًمػضوئؾ 4/1872(، وأضمري ذم اًمنميعي )3/258ذح اعمشؽؾ )

(، واسمـ 1/177(، واخلطقى ذم اًمػؼقف واعمتػؼف )82)ص يػ ذم ضمزئف رط(، واسمـ اًمغ1/426)

 ( مـ ـمريؼ اسمـ قمققـي.231، 44/230شؼ )قمًويمر ذم شموريخ دم

 (.605وؾمقليت قمـد اعمصـػ مـ هذا اًمطريؼ أيضوً سمرىمؿ: )

( مـ ـمريؼ مًعر 6/76(، )4/140(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )3/57واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )

 سمـ يمدام.ا

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ( مـ ـمريؼ ؾمػقون سمـ طمًلم، يمؾفؿ قمـ قمٌد اعمؾؽ 44/233واسم

  سمف.سمـ قمؿػما

إٓ  أن  اسمـ قمققـي دًم س احلديٌ، ومؽون يرويف قمـ زائدة سمـ ىمدامي، قمـف، يمام كٌ ف قمغم ذًمؽ 

 اًمؽممذي.

ـ قمٌد اعمؾؽ سمـ قمؿػم، قمـ مقمم ًمرسمعل، قمـ رسمعل سمف.  وظموًمػ همٓء اًمرواة اًمثقري، ومرواه قم

ـ ) ـ ـمريؼف اسمـ موضمف ذم اًمًـ (، 310، 38/309(، وأمحد ذم اعمًـد )97( )1/37أظمرضمف م

(، واًمػًقي ذم اعمعرومي 2/254(، واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت )1/332وذم ومضوئؾ اًمصحوسمي )

ـ أيب قموصؿ ذم اًمًـي 1/4890واًمتوريخ ) )ص (، واًمٌغقي ذم طمديٌ مصعى 531)ص (، واسم

(، واًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ 2/381(، واسمـ أيب طموشمؿ ذم قمؾؾ احلديٌ )112، 111

 (،84سمقٌـل اهلرصمؿقي ذم ضمزئفو رىمؿ: )(، و4/1871يعي )(، وأضمري ذم اًمنم259، 3/256)

(، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم 253)ص (، واًمؼطقعل ذم ضمزء إًمػ ديـور 5/344واًمطؼماين ذم إوؾمط )

، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ (2/1165(، وذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ )3/970آؾمتقعوب )
= 
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( مـ ـمرق قمـ اًمثقري سمف. 4/5) (، واًمراومعل ذم اًمتدويـ ذم أظمٌور ىمزويـ229، 44/228)

 )وؾمؼط ذم اًمتدويـ ذيمر رسمعل(.

 ( مـ ـمريؼ احلؿقدي، قمـ ؾمػقون سمف، وومقف مقمم رسمعل.3/57وأظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك )

ـ قمٌد اًمؼم ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ ) ( مـ ـمريؼ احلؿقدي، قمـ ؾمػقون، قمـ زائدة، 2/1166واسم

 قمـ قمٌد اعمؾؽ، قمـ مقمم ًمرسمعل.

ح هذه اًمروايي قمغم اًمروايوت اًمتل  وؾمػقون هذا هق اسمـ قمققـي يمام ضموء قمـد اسمـ قمٌد اًمؼم، ورضم 

ـ اسمـ قمققـي، وًمقس ومقفو ذيمر رسمعل، ًمؽـ احلؿقدي رواه ذم مًـده قمـ اسمـ قمققـي، وًمقس  ضموءت قم

ـ قمققـي، ؾمقاء قمـف قمـ قمٌد اعمؾؽ، أو قمـف قمـ زائدة،  ومقف مقمم ًمرسمعل، وهذا هق اعمشفقر ذم روايي اسم

 اعمؾؽ. قمـ قمٌد

( مـ ـمريؼ آظمر قمـ مًعر، قمـ قمٌد اعمؾؽ، قمـ مقمم 12/20وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورخيف )

 ًمرسمعل، قمـ رسمعل.

م أن  مًعراً يرويف سمدون ذيمر اعمقمم، واهلل أقمؾؿ.  ًمؽـ شمؼد 

ه إسمراهقؿ سمـ ؾمعد، قمـ اًمثقري هالًٓ يمام قمـد اًمػًقي، واًمٌغقي، واسمـ أيب  ومقمم رسمعل ؾمام 

 اًمطؼماين، واًمطحووي، واسمـ قمًويمر.قموصؿ، وسمقٌك، و

 .((هق جمفقل قمـدهؿ  ))وهق مؼٌقل يمام ذم اًمتؼريى، وىمول قمـف اسمـ قمٌد اًمؼم: 

ـ رواه كوىمصوً، ىمول اسمـف سمعد أن ذيمر اظمتالف اًمثقري  ح أسمق طموشمؿ هذا اًمطريؼ اًمزائد قمغم م ورضم 

د احلديٌ ))وهمػمه:  ام أصح؟ ىمول: مو ىمول اًمثقري، زاد رضمال وضمق   (.2/381. قمؾؾ احلديٌ )(( أَي 

. ضمومع اًمٌقون ((ويمذًمؽ رواه اًمثقري، وهق أطمػظ وأشمؼـ قمـدهؿ  ))وىمول اسمـ قمٌد اًمؼم: 

(2/223.) 

ًمؽـ اًمذي يظفر أن  قمٌد اعمؾؽ سمـ قمؿػم ؾمؿع احلديٌ مـ مقمم ًمرسمعل، وؾمؿعف مـ رسمعل 

ده أن  اًمثقري  كػًف كػًف، ومرواه زائداً وكوىمصوً؛ ٓضمتامع همٓء اًمرواة قمغم روايتف قمـف كوىم صوً، ويميِّ

 ( مـ ـمريؼ أيب طمذيػي.3/257روي قمـف كوىمصوً، وملظمرضمف اًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ )

 ( مـ ـمريؼ حيقك احلامين، قمـ أسمقف.3/57واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )

 ( مـ ـمريؼ اسمـ مفدي.44/230واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 سمـ ؾمالم، أرسمعتفؿ قمـ اًمثقري، قمـ ( مـ ـمريؼ طمؽوم 2/325واًمراومعل ذم اًمتدويـ )

 قمٌد اعمؾؽ سمـ قمؿػم، قمـ رسمعل، قمـ طمذيػي، يمروايي اجلامقمي ؾمقاء.

 وشموسمعفؿ قمـ اًمثقري: قمؿر سمـ إسمراهقؿ اًمؽقذم، ذيمره اسمـ قمًويمر ذم اعمقوع اًمًوسمؼ.

ًمؽـ ذم إؾمـود احلويمؿ حيقك احلامين، وهق متفؿ سمنىمي احلديٌ، صمؿ إن  روايي أسمقف قمـ اًمثقري 

كي سمروايي مًعر سمـ يمدام، ومؾعؾف محؾ روايي اًمثقري قمغم روايي مًعر، وىمد أظمرضمف اًمطؼماين ذم مؼرو

( مـ ـمريؼ احلامين، قمـ أسمقف، قمـ ؾمػقون، قمـ مًعر، ووىمع ذم اعمًتدرك قمـ 6/76إوؾمط )

 ؾمػقون ومًعر! ومل يقرد احلوومظ هذا اًمطريؼ ذم اإلحتوف وهق قمغم ذـمف!
= 
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[151 ]  قمٌد اًمٌوىمل
(1)

ـ اعمـذر ـ حيقك سم ، كو حمؿد سم
(2)

، كو أسمق قموصؿ، قمـ اسمـ ضمريٍ، 

ـ اًمزهري،  ـ أيب هريرة قم ـ أيب ؾمؾؿي، قم ـْ مَلْ  )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل قم ًَمقَْس ِمـ و َم

ـ  سموًمُؼْرآِن  ((َيتََغ
(3)

. 

                                                 

ٌ ـمرق وؿمقاهد يصحُّ َب ـ اًمطرق اعمتؼّدمي. واكظر: اًمصحقحي وًمؾحدي  .(3/233)و، ومضالً قم

 ( ذم )ف( زيودة: )سمـ ىموكع(.1)

 ( أسمق ؾمؾقامن اًمؼزاز اًمٌٍمي.2)

 (.9/153، وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )((ٓ سملس سمف  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

ًُ سمعُد ومقف ضمرطموً  ))وىمول اًمذهٌل:   .((مو قمؾؿ

 (.13/418(، اًمًػم )145)ص اكظر: ؾممآت احلويمؿ ًمؾدارىمطـل 

 .سـده حسن، إالا أنا دم متـه طؾاة( 3)

 ، وومقف كؼص.ذم اعمطٌقع مـ أموزم اسمـ سمنمان قمؾقف أىمػومل 

ًــ اًمؽؼمى ) ٌقفؼل ذم اًم وىمل سـم ىموكع سمف.1/229وأظمرضمف اًم د اًٌم  ( قمـ أيب إؾمحوق اعمزيمل، قمـ قٌم

ر، قمـ أيب قموصؿ ( قمـ إؾمحوق سمـ مـصق7527( )8/574وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 وهق اًمضحوك سمـ خمؾد سمف.

(، ومـ ـمريؼف أمحد ذم 2/482وىمد ظمقًمػ أسمق قموصؿ ذم متـف، ومرواه قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

 (.9/243(، واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )13/229مًـده )

ـ حمؿد سمـ سمؽر، يمالمهو قمـ اسمـ ضمريٍ سمف ًمؽـ سمؾػظ: 13/229وأظمرضمف أمحد ذم مًـده ) ( قم

 .(( ًمٌمء مو أذن ًمـٌلٍّ يتغـ ك سموًمؼرآن مل يلذن اهلل ))

 (.9/241وشموسمعفام قمغم هذا اًمؾػظ قمـ اسـم ضمرٍي طمجوج سـم حمؿد، ذيمره اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

وأقمؾ  أسمق سمؽر اًمـقًٌوسمقري واًمدارىمطـل واخلطقى روايي أيب قموصؿ اًمـٌقؾ؛ عمخوًمػي أصحوب 

دوا ذًمؽ أن  أصحوَب اسمـ  ؿمفوب رووه قمـف، يمروايي اجلامقمي قمـ اسمـ اسمـ ضمريٍ ًمف ذم ًمػظف، وأي 

ـ اسمـ أيب َّنقؽ، قمـ  ـ أيب مؾقؽي، قم ٌ اسم ـ اظمتؾط قمؾقف سمحدي و أسمق قموصؿ اعمـػرد َبذا اعمت ضمريٍ، وأم 

 ؾمعد سمـ أيب وىموص مرومققموً.

(، شموريخ دمشؼ 1/295(، شموريخ سمغداد )244، 9/240(، اًمعؾؾ )170)ص اكظر: اًمتتٌع 

(51/242.) 

د هذا  اإلقمالَل أن  قمٌد اًمرزاق وطمجوج سمـ حمؿد مـ أصمًٌ أصحوب اسمـ ضمريٍ، ىمؾً: ويميِّ

 وومّضؾ اسمـ معلم روايي طمجوج قمغم روايي أيب قموصؿ، سمؾ إن  اإلموَم أمحد وع ػ أسمو قموصؿ ذم 

و  ث مـ يمتى اًمـوس، وهق ؾمامع أيب قموصؿ قمـف، وأم  اسمـ ضمريٍ، وذيمر أن  اسمـ ضمريٍ يمون حُيدِّ

ـ أصحوسمف ومؽوكق ٓ يلظمذون قمـف إٓ  مـ طمػظف. اكظر: ذح قمؾؾ اًمؽممذي ٓسمـ رضمى احلػوظ م ا 
= 
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[152 ]   ـ ىموكع، كو محزة سمـ داود ؾمؾقامن اعممدِّب [سمـ]قمٌد اًمٌوىمل سم
(1)

يسموٕسُمؾ   
(2)

، كو 

ـ ىمَ  ـ سم ـ ؾَم قمَ َز احلً ـ قُمٌقد، قم ـ يُمفقؾ، قمـ كوومع، قمـ اسمـؾَ ي، كو َُبؾقل سم ىمول: قمؿر  ؿي سم

ًَمقَْس قَمغَم َأْهِؾ َٓ إًَِمَف إِٓ  اهللُ َوطْمَشٌي ذِم ىُمٌُقِرِهْؿ، َويَمَلينِّ َبِْؿ  )): ىمول رؾمقل اهلل 

ـْ ُرُؤوؾِمِفْؿ َوَيُؼقًُمقَن: احلَْؿُد هللِ اًم ِذي َأْذَهَى قَمـ و احلََزَن  اَب قَم َ ((َيـُْػُضقَن اًمؽمُّ
(3)

. 

                                                 

(2/682.) 

ـَ ضمريٍ قمغم اعمتـ اًمثوين )روايي اجلامقمي قمـف(: ـ  شموسمع اسم  وِِم

 (.1/545(، ومًؾؿ ذم صحقحف )5024( )6/426ـ اسمـ قمققـي، قمـد اًمٌخوري ذم صحقحف )

 (.7482( )8/557(، )5023( )6/427ـ قُمؼقؾ سمـ ظموًمد، قمـد اًمٌخوري )

 (.1/545ـ يقكس سمـ يزيد وقمؿرو سمـ احلورث، قمـد مًؾؿ )

 (.13/102(، وأمحد ذم مًـده )5/22ـ معؿر سمـ راؿمد، قمـد اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

 (.3/27ـ قمؿرو سمـ ديـور، قمـد اسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 

 (.16/1/112ـ ؿمعقى سمـ أيب محزة قمـد أيب قمقاكي ذم مًتخرضمف يمام ذم اإلحتوف )

 (.69)ص ـ إؾمحوق سمـ راؿمد، قمـد اًمٌخوري ذم ظمؾؼ أومعول اًمعٌود 

( مـ ـمريؼ حيقك سمـ أيب يمثػم وحمؿد سمـ إسمراهقؿ، 546، 1/454وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 يمالمهو قمـ أيب ؾمؾؿي سمـ قمٌد اًمرمحـ سمف.

د سمف أسمق قموصؿ اًمـٌقؾ ٓ حُيػظ قمـ أيب هري د أن  اًمؾػظ اًمذي شمػر   رة.ومفذا ِِم و ُيميِّ

ًٓ آظمر ومؼول:  ٌ ؾمعد سمـ أيب وىموص  ))وذيمر اًمٌقفؼل اطمتام ـ طمدي  وهذا اًمؾػظ إك ام ُيعرف م

ـ اًمزهري َبذا اًمؾػظ طموومظ إموم، ومقُحتؿؾ أن يؽقكو مجقعوً حمػقفملم  . ((وهمػمه، إٓ  أن  اًمذي رواه قم

 (.10/230اًمًــ اًمؽؼمى )

د هق اسمـ ضمريٍ، ًمؽـ اًمقاىمع أن  اسمـ ضمريٍ واومؼ روايي  ىمؾً: هذا آطمتامل ىمقيٌّ ًمق أن  اعمتػرِّ

ـَ  اجلامقمي قمـ اًمزهري، وضموءت روايي قمـف مـ ـمريؼ أيب قموصؿ اًمـٌقؾ ظموًمػ ومقفو أصحوب اسم

 ضمريٍ )وهق دوَّنؿ طمػظوً حلديثف(، وظموًمػ أصحوب اسمـ ؿمفوب، ومروايتف ؿموذة، واهلل أقمؾؿ.

ـ داود كو ؾمؾقامن اعممدِّب(، وهق ظم1) طل، واًمتصقيى مـ )ف( وإموزم ٓسمـ ( ذم إصؾ: )محزة سم

 سمـ احلؽؿ سمـ احلجوج أسمق يعغم اعممدِّب.سمنمان، وهق محزة سمـ داود سمـ ؾمؾقامن 

 .((ذاك ٓ رء  ))ىمول قمـف اًمداىمطـل: 

فؿل )ص اكظر:  ت اًًم  (.2/130(، اعمقزان )208ؾممٓا

دضمؾي اًمٌٍمة اًمعظؿك، وهل  إسُُمؾ ي: سمضؿ أوًمف وصموكقف وشمشديد اًمال م وومتحفو، سمؾدة قمغم ؿموـمئ( 2)

 (.1/77أىمدم مـ اًمٌٍمة. معجؿ اًمٌؾدان )

ا( 3)  .ضعقف جدًّ
= 
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ـ سمنمان ) ؾػل قمـ 2/210(، )1/323وهق ذم إموزم ٓسم ًِّ ـ روايي اًم (، واعمقوع اًمثوين هق م

 ؿمقخف ذم هذا اًمًـد أيب اًمؼميموت، قمـ اسمـ سمنمان.

 ود سمف.( قمـ محزة سمـ دا1/202وأظمرضمف اسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم )

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ )أظمرضمف و ـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )2/65اسم ـ ـمريؼف اسم ( 2/431(، وم

 قمـ إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ، قمـ احلًـ سمـ ىمزقمي سمف. وؾمؼط مـ اًمؽومؾ ذيمر كوومع مقمم اسمـ قمؿر.

ؿف احلويمؿ وأسمق ؾمعد اًمٌؼول  ا، ومقف َُبؾقل سمـ قُمٌقد اًمؽقذم، مؽموك، واهت  وؾمـده وعقػ ضمدًّ

، وذيمر ((ينق احلديٌ، ٓ جيقز آطمتجوج سمف سمحول  ))ايي اعمقوققموت، وىمول ومقف اسمـ طمٌون: سمرو

ٌ صمؿ ىمول:  ٌ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، قمـ  ))هذا احلدي ـ طمدي ٌ ًمقس ُيعرف إٓ  م وهذا طمدي

(، اعمقزان 1/173(، واكظر: اعمدظمؾ إمم اًمصحقح )1/202. اعمجروطملم )((أسمقف، قمـ اسمـ قمؿر 

 (.2/67(، اًمؾًون )1/355)

 ىمؾً: ورد أيضوً مـ ـمريؼ آظمر قمـ كوومع، إٓ  أك ف واٍه.

ـ قمؿرو، قمـ داود سمـ أيب هـد، قمـ 9/171أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط ) ـ ـمريؼ جموؿمع سم ( م

 كوومع سمف.

 (.5/15وومقف جموؿمع، وهق مـؽر احلديٌ واه. اكظر: اًمؾًون )

ـ زيد اًمتل أؿمور إًم ـ سم قفو اسمـ طمٌون، ومؼد أظمرضمف أسمق يعغم ذم مًـده يمام ذم وأمو ـمريؼ قمٌد اًمرمح

( واسمـ طمٌون 3/1491(، وذم اًمدقموء )9/181(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )8/361إحتوف اخلػمة )

(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ 51)ص (، واسمـ أيب اًمدكقو ذم طمًـ اًمظـ سموهلل 1/202ذم اعمجروطملم )

عى )4/271) ( مـ 1/266واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )(، 271، 1/270(، واًمٌقفؼل ذم اًمشُّ

 ـمريؼ قمٌد احلؿقد احلامين.

 ( مـ ـمريؼ 10/265(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )9/181واًمطؼماين ذم إوؾمط )

 .قمٌد اًمرمحـ سمـ واىمد اًمقاىمدي

سمـ  د/أ،ب ـ وؿـ جمؿقع( مـ ـمريؼ قمٌق105واًمًؾػل ذم أطموديٌ أيب اًمؼوؾمؿ اعمـوديكم )ل:

 د اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، قمـ أسمقف، قمـ اسمـ قمؿر.قمـ قمٌاحلًـ، صمالصمتفؿ 

ؿف احلويمؿ وأسمق كعقؿ سمروايي  وومقف قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، جمؿع قمغم وعػف، واهت 

 (.6/161(، هتذيى اًمتفذيى )17/114اعمقوققموت قمـ أسمقف. اكظر: هتذيى اًمؽامل )

ؿ سمنىمي احلديٌ.صمؿ ذم اًمًـد إًمقف قمٌد احلؿقد احلامين، وهق طموومظ إٓ  أك ف ا  هتُّ

ؿف اسمـ قمدي سمنىمي احلديٌ. اكظر: اًمؽومؾ )  (.4/318ويمذا قمٌد اًمرمحـ سمـ واىمد، اهت 

ـ قمٌوس، أظمرضمف اسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم ) ٌ قمـ اسم (، ومتوم ذم اًمػقائد 2/268وروي احلدي

(، 11/44(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )5/305(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )1/17)

 ًِّ ـ ؾمعقد اًمطوئػل، قمـ اسمـ ضمريٍ، قمـ 871، 3/870ؾػل ذم اًمطققريوت )واًم ـ ـمريؼ حمؿد سم ( م

 قمطوء، قمـ اسمـ قمٌوس.
= 
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 من حديث ابن ُسوَسن

[153 ]  ر بن احلسند بن ادظػا أبو بؽر أمح
(1)

ر  سمؼراءيت قمؾقف، أكو أسمق  ،بن ُسوَسن التاما

اًمؼوؾمؿ قمٌد اعمؾؽ سمـ حمؿد سمـ سمنمان، أكو أسمق حمؿد قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ إؾمحوق 

اًمػويمفل
(2)

ة  ـ أيب من  ـ زيمريو سم ـ أمحد سم سمؿؽي، كو أسمق حيقك قمٌد اهلل سم
(3)

، كو يعؼقب سمـ 

حمؿد اًمزهري
(4)

ـ حي قك، كو ؾمعقد سم
(5)

، كو إسمراهقؿ سمـ احلًـ سمـ قمثامن
(6)

، قمـ قموئشي 
                                                 

ؿمقخ يروي قمـ اسمـ ضمريٍ ... يروي قمـ  ))وحمؿد سمـ ؾمعقد اًمطوئػل، ىمول قمـف اسمـ طمٌون: 

ٓ حيؾُّ آطمتجوج سمف سمحول  ـ أطموديثفؿ،  ٌ وىمول: ((اًمثؼوت مو ًمقس م وهذا  ))، صمؿ ذيمر ًمف هذا احلدي

 .((ظمؼم سموـمؾ 

روى قمـ اسمـ ضمريٍ طمديثوً مقوققموً  ))(، وىمول: 1/80وذيمره أسمق كعقؿ ذم مؼدمي اعمًتخرج )

 .((ذم ٓ إًمف إٓ  اهلل 

 (.8/313واكظر: ؾمؾًؾي إطموديٌ اًمضعقػي )

( ذم إصؾ و)ف(: )احلًـ(، وهق ظمطل، وذم مصودر اًمؽممجي: )احلًُلم(، ويمذا هق قمـد 1)

 (.689 : )اًمًؾػل سمرىمؿ

( اعمؽل، روى قمـف مجوقمي مـ إئؿي يموًمدارىمطـل واحلويمؿ واسمـ سمنمان وهمػمهؿ، ويمون مًـد 2)

 مؽي ذم وىمتف.

 (.45ـ  28)ص (، ومؼدمي ومقائد اًمػويمفل 16/43اكظر: اًمًػم )

 هـ(.279( اعمؽل، شمقذم ؾمـي )3)

 (.5/6. اجلرح واًمتعديؾ )((حمؾف اًمصدق  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

 (.12/632(، واكظر: اًمًػم )8/369ـ طمٌون ذم اًمثؼوت )وذيمره اسم

 ( وعقػ يمثػم اًمروايي قمـ اًمضعػوء.4)

(، هتذيى 32/367(، هتذيى اًمؽامل )14/269(، شموريخ سمغداد )7/149اكظر: اًمؽومؾ )

 (.11/347اًمتفذيى )

ـ أيب3/521( ؾمعقد سمـ حيقك أسمق قمثامن اًمزهري، ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )5)  طموشمؿ (، واسم

ـ طمٌون ذم اًمثؼوت )4/74ذم اجلرح واًمتعديؾ ) (، ومل ُيذيمر 8/263(، ومل يذيمرا ومقف ؿمقئوً، وذيمره اسم

ـ حمؿد، ووىمع ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم واًمثؼوت: )يعؼقب سمـ محقد(، زاد اسمـ  ذم اًمرواة قمـف إٓ  يعؼقب سم

ػ ذم كًخ اًمتوريخ اًمؽٌػم مـ يعؼقب سمـ حم ـ يموؾمى(، وًمعؾف شمصح  ؿد، وزاد اسمـ طمٌون طمٌون: )اسم

، واًمصقاب أك ف يعؼقب سمـ حمؿد اًمزهري، واهلل أقمؾؿ. وقمغم يمؾٍّ ((سمـ يموؾمى  ))ذم شمًؿقتف ومؼول: 

 ومًعقد هذا جمفقل.

 (.6/8( ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )6)
= 
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ـ أسمقفو  ً ؾمعد، قم ـَتِِفْؿ  )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل سمـ ًِ ْكقَو / سمَلًْم ُرُج ىَمْقٌم َيْليُمُؾقَن اًمدُّ خَيْ

ـَتَِفو  ًِ ((يَماَم شَمْليُمُؾ اًمٌََؼُر سمَلًْم
(1)

. 

                                                 

 (.1/26. اعمقزان )((ٓ ُيدرى مـ هق  ))وىمول اًمذهٌل: 

 .حسن لغره (1)

 (.304، 303)ص منة  وهق ذم طمديٌ اًمػويمفل قمـ اسمـ أيب

ًـده ) ٌزار ذم م د اهلل سـم ؿمٌقىـ  وهق مؽموكـ  قمـ يعؼقب سـم حمؿد سمف.4/48وأظمرضمف اًم  ( قمـ قٌم

 .((ٓ كعؾؿ رواه قمـ قموئشي سمـً ؾمعد قمـ أسمقفو إٓ  إسمراهقؿ سمـ احلًـ  ))وىمول: 

ـ حيقك وإسمراهقؿ سمـ احلًـ ـ حمؿد، وضمفوًمي ؾمعقد سم  .ىمؾً: وومقف صمالث قمؾؾ، وعػ يعؼقب سم

 وًمؾحديٌ ـمرق أظمرى قمـ ؾمعد:

(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 4/31(، واًمٌزار ذم مًـده )3/102أظمرضمف أمحد ذم مًـده )

ـ أيب طمق ون اًمتقؿل ـ واؾمؿف 3/220(، واًمضقوء ذم اعمختورة )45/45) ـ ـمريؼ حيقك اًمؼطون، قم ( م

قف ومـًقً اؾمؿف ـ قمـ قمؿر سمـ ؾمعد، قمـ أسمقف  حيقك سمـ ؾمعقد ـ قمـ رضمؾ، ىمول اًمؼطون: يمـً أؾُمؿِّ

 ؾمعد سمـ أيب وىموص سمف.

 وذم ؾمـده اًمرضمؾ اًمذي كًقف اًمؼطون، وهق جمفقل.

(، واًمدورىمل ذم مًـد ؾمعد 1/181(، واًمشور ذم مًـده )3/102ورواه أمحد ذم مًـده )

عى )342)ص (، وأسمق اًمشقخ ذم إمثول 130)ص  (، واسمـ قمًويمر 9/248(، واًمٌقفؼل ذم اًمشُّ

 ( مـ ـمريؼ يعغم سمـ قمٌقد.220، 3/219(، واًمضقوء ذم اعمختورة )45/45ذم شموريخ دمشؼ )

 ( مـ ـمريؼ ضمرير.3/221(، واًمضقوء ذم اعمختورة )45/46واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

ل حيقك سمـ ؾمعقد، قمـ جمؿع (، صمالصمتفؿ قمـ أيب طمقون اًمتقؿ128)ص واسمـ ـمفامن ذم اعمشقخي 

 اًمتقؿل ىمول: يمون ًمعؿر سمـ ؾمعد إمم أسمقف طموضمي، ومذيمر احلديٌ وؿـ ىمصي.

 وشمصحػ قمـد اسمـ قمًويمر جمؿع إمم حمؿد.

 ووىمع قمـد اسمـ ـمفامن: قمـ جمؿع، قمـ قمؿر سمـ ؾمعد أك ف ىمول: يموكً ًمف طموضمي إمم أسمقف.

ع، وىمقًمف قمـ قمؿر سمـ ؾمعد، ًمعؾ ِي قمؿر، ومَل يؼِصد وموًمذي يظفر أن  اًمؽالم عمجؿِّ ف أراد قمـ ىِمص 

 اًمروايَي قمـف، وهذا مـ اؾمتعامل اًمًؾػ إول يمام يؼقًمف يزيد سمـ هورون وهمػمه.

ًوج أسمق محزة اًمتقؿل، وىمد ضموء  ـ ؾمؿعون اًمـ وقمؾقف ومنن  اًمًـد مـؼطع، وجمؿع اًمتقؿل هق جمؿع سم

 مـًقسموً إمم اًمتقؿل ذم أيمثر مـ مصدر.

 (.8/295. اجلرح واًمتعديؾ )((صمؼي  ))ىمول ومقف اسمـ معلم: 

(، وًمقس ًمف 7/497(، واسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )7/409وذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )

 روايي قمـ أطمد مـ اًمصحوسمي، وذيمروا روايي أيب طمقون اًمتقؿل قمـف.
= 

 /ب08
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ـ حيقك سمـ يزيد سمـ ضموريي إكصوري يمام ىمول أمحد ؿمويمر ذم شمعؾقؼف قمغم اعمًـد  ع سم وًمقس هق جمؿِّ

(، وموًمًـد مـؼطع ومل حيي اًمؼصي اًمتل ضمرت سملم قمؿر 1/780(، وإًمٌوين ذم اًمصحقحي )3/61)

 سمـ ؾمعد وأسمقف.ا

ًمؽـ حُيتؿؾ آشمصول إذا وُمنِّ اًمرضمؾ اعمٌفؿ ذم روايي اًمؼطون سمؿجؿع سمـ ؾمؿعون، ومقؽقن 

 احلديٌ متصالً صحقحوً، واهلل أقمؾؿ.

قمـ أيب طمقون، قمـ مصعى سمـ ؾمعد،  وظموًمػ همٓء اًمرواة حمؿد سمـ ومضقؾ سمـ همزوان، ومرواه

 (.2/556قمـ ؾمعد، أظمرضمف مـ ـمريؼف هـود ذم اًمزهد )

واسمـ ومضقؾ صدوق، وروايي اجلامقمي قمـ أيب طمقون أرضمح مـ روايتف، وذيمر اًمدارىمطـل هذا 

ح روايي يعغم ومـ شموسمعف.4/354آظمتالف ذم اًمعؾؾ )  ( ورضم 

( قمـ اسمـ أيب ؿمقٌي، 110)ص ًمصؿً وًمف ـمريؼ آظمر قمـ مصعى، أظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقو ذم ا

 قمـ طمػص سمـ همقوث، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظموًمد، قمـ مصعى سمـ ؾمعد، قمـ أسمقف سمف.

وهذا اًمًـد صحقح، إن يمون طمػص سمـ همقوث وٌطف، ومفق صمؼي إٓ  أك ف ؾموء طمػظف سمعدمو 

ؼؾ قمـف قمـ اؾمتُْؼِِض، واسمـ أيب ؿمقٌي هق أسمق سمؽر، ويظفر أك ف ؾمؿع مـف سمعد شمقًمقف اًمؼضوء، ومؼد كُ

 (.8/193. اكظر: شموريخ سمغداد )((واهلل مو وًمقً اًمؼضوء طمتك طمؾ ً زم اعمقتي  ))طمػص أك ف ىمول: 

 وًمف ـمرق أظمرى قمـ ؾمعد:

(، واًمضقوء ذم 6/411(، واًمٌغقي ذم ذح اًمًـي )154، 3/153أظمرضمف أمحد ذم مًـده )

 ( مـ ـمريؼ اًمدراوردي.3/154اعمختورة )

 ( مـ ـمريؼ طمػص سمـ مقنة.1/434واسمـ وهى ذم اجلومع )

( مـ 45/46(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )1/470واخلرائطل ذم مؽورم إظمالق )

 ـمريؼ هشوم سمـ ؾمعد.

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ـ ـمريؼ داود سمـ ىمقس، أرسمعتفؿ قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، 45/46واسم ( م

 قمـ ؾمعد سمـ أيب وىموص.

ـ ؾم ـ أؾمؾؿ مل يًؿع م زيد سمـ أؾمؾؿ قمـ ؾمعد  ))عد، ىمول أسمقزرقمي: وهذا اًمًـد مـؼطع، ومزيد سم

 (.59)ص . اعمراؾمقؾ ((مرؾمؾ 

ـ اعمصـػ( قمـ زيد، قمـ رضمؾ، قمـ  11/459ىمؾً: ويٌلمِّ ذًمؽ أن  معؿراً رواه ذم اجلومع )

 ؾمعد، إٓ  أك ف ذيمره مقىمقوموً قمؾقف.

ـ أيب قموصؿ ذم اًمزهد  هلل سمـ ( مـ ـمريؼ أؾمومي سمـ زيد اًمؾقثل، قمـ قمٌد ا140)ص وأظمرضمف اسم

 ديـور، قمـ رضمؾ مـ إكصور، قمـ ؾمعد سمف.

 وؾمـده وعقػ، جلفوًمي اًمرضمؾ، وأؾمومي ومقف يمالم مـ ىمٌؾ طمػظف.

عى ) ( وصححف 9/250وًمؾحديٌ ؿموهد مـ طمديٌ اسمـ مًعقد، أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمشُّ

وهق مقىمقف ذم طمؽؿ  ))(، وىمول: 1/947( 16إؾمـوده إًمٌوين ذم اًمصحقحي )آؾمتدراك )
= 
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[154 ]   ـ أسمق احلًلم حمؿد ـ أمحد إصٌفوينسم ـ سم احلًَ
(1)

احلًـ قمكم أسمق إمالء، كو  

ـ إدريس اًمتُّ  ـ أمحد سم ؽَمِيسم ًْ
(2)

ؽَمي احلوومظ، كو أمحد سمـ زهػم اًمتُّ  ًْ
(3)

سمـ ا، كو قُمٌقد اهلل 

]ؾَمْعد[
(4)

ـ أسمقف[ ل، ]قم ، كو قمؿِّ
(1)

ـ  [اسمـ]، قم
(2)

ـ   ـ قمروة، قم ـ اًمزهري، قم إؾمحوق، قم

                                                 

 .((ٕك ف مـ أمقر اًمغقى اًمتل ٓ شُمؼول سموًمرأي اعمرومقع؛ 

عى مشؽقك ذم وصؾف، ومؼد ىمول ومقف راويف ِمًعر: أراه قمـ قمٌد اهلل.  ىمؾً: وهق ذم اًمشُّ

(، 5005( )5/274وًمف ؿموهد مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو قمـد أيب داود ذم اًمًــ )

ـ أيب طموشمؿ ذم اًمعؾؾ (، و11/101(، وأمحد ذم مًـده )2853( )5/129واًمؽممذي ذم ضمومعف ) اسم

ـ قمٌد اهلل 2/34) ـ أسمقف، قم ـ قموصؿ سمـ ؾمػقون، قم ـ سمنم سم ـ قمؿر، قم ـ كوومع سم ـ ـمرق قم ( وهمػمهؿ م

إن  اهلل قمز  وضمؾ  ُيٌغض اًمٌؾقغ مـ اًمرضمول اًمذي يتخؾؾ سمؾًوكف ختؾؾ  ))سمـ قمؿرو، إٓ  أك ف سمؾػظ: ا

 . ًمػظ أيب داود.((اًمٌوىمرة سمؾًوَّنو 

 .((ا طمديٌ طمًـ همريى مـ هذا اًمقضمف، وذم اًمٌوب قمـ ؾمعد هذ ))وىمول اًمؽممذي: 

 ومجؾي اًمؼقل أن  احلدٌي َبذه اًمطرق واعمتوسمعوت واًمشقاهد يرشمؼل إمم درضمي اًمصحقح، واهلل أقمؾؿ.

 هـ(.428هـ(، وشمقذم ؾمـي )345إهقازي، ُيعرف سموسمـ إصٌفوين، مقًمده ؾمـي )( 1)

يمـ و كًؿل اسمـ أيب قمكم إصٌفوين ضمراب  ))اهتؿف أمحد سمـ قمكم اجلصوص سموًمؽذب، ومؼول: 

 .((اًمؽذب 

وذيمر اخلطقى أن  ًمف أصقًٓ صحقحي، ؾمؿعفو مـف، وًمف أيضوً يمتٌوً أدظمؾ ومقفو أطموديٌ مـ 

 صحقػي همػم مًؿققمي، وأكشل ًمؽؾِّ ظمؼم مـفو إؾمـوداً.

طقى قمـ واكتؼد احلوومظ اسمـ طمجر قمغم اًمذهٌل ىمقًمف سملك ف متفؿ سموًمؽذب، وىمول إن  مو كؼؾف اخل

ث ُيؼول ًمف اسمـ اًمصؼر ورد ذيمره أصمـوء شمرمجي إهقازي. ـ قمكم اجلصوص إك ام هق ذم طمؼ حمدِّ  أمحد سم

ـ قمكم كص  قمؾقف ذم ىمقًمف إك ف ضمراب اًمؽذب، يمام  أىمقل: سمؾ هق وارد ذم طمؼِّ إهقازي، وأمحد سم

م، ومال اكتؼود قمغم اًمذهٌل.  شمؼد 

ون )9/452شموريخ اإلؾمالم )(، 4/436(، اعمقزان )2/218اكظر: شموريخ سمغداد )  (.5/124(، اًمًؾ

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 2)

 هـ(.310( هق أمحد سمـ حيقك سمـ زهػم أسمق ضمعػر اًمتًؽمي، شمقذم ؾمـي )3)

 .((مو رأيً ذم اًمدكقو أطمػظ مـ أيب ضمعػر سمـ زهػم اًمتًؽمي  ))ىمول أسمق إؾمحوق سمـ محزة: 

صملم اًمشقخ اًمصوًمح احلوومظ شمو ))وىمول اسمـ اعمؼرئ:   .((ج اعمحدِّ

 .((مجع وصـ ػ وقمؾ ؾ، وصور ُييب سمف اعمثؾ ذم احلػظ  ))وىمول اًمذهٌل: 

 (.14/362(، اًمًػم )1/465(، إكًوب )171)ص اكظر: معجؿ اسمـ اعمؼرئ 

، وهق ظمطل، واًمصقاب ؾَمْعد، وهق قمٌقد اهلل سمـ ؾمعد سمـ إسمراهقؿ ((ؾَمِعقد  ))( ذم إصؾ و)ف(: 4)

ـ ؾمعد سمـ إسمراهقؿا ف يعؼقب سمـ إسمراهقؿ، ويروي قمـف أمحد سمـ  سم اًمزهري اًمٌغدادي، يروي قمـ قمؿِّ
= 
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ِلِّ  ـ اًمـٌ  َقاٍك قَمغَم َصالَةٍ سمَغػْمِ  ))ىمول:  قموئشي، قم ًِ  ؾِمَقاٍك ؾَمٌُْعقَن ِوْعػًو وَمْضُؾ َصالَةٍ سم

))
(3)

. 

                                                 

 (.19/46حيقك اًمتًؽمي، يمام ذم شمرمجتف مـ هتذيى اًمؽامل )

( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم اًمـًختلم اخلطقتلم، وًمعؾ اًمصقاب إصمٌوشمف، ومقعؼقب سمـ إسمراهقؿ قمؿ 1)

ام يرويف قمـ أسمقف إسمراهقؿ سمـ ؾمعد، قمـ اسمـ قمٌقد اهلل ٓ يروي هذا احلديٌ قمـ اسمـ إؾمحوق، إك 

 يمام ؾمقليت ذم يمالم اًمدارىمطـل. ،إؾمحوق، واحلديٌ مـ أومراد إسمراهقؿ قمـ اسمـ إؾمحوق

 ، واًمتصقيى مـ )ف(.(أيب)( ذم إصؾ: 2)

 .ضعقف( 3)

(، واًمٌزار ذم مًـده 1/71(، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )43/361وأظمرضمف أمحد ذم مًـده )

(، واًمدارىمطـل ذم إومراد 146، 1/145تور(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )ـ يمشػ إؾم 1/244)

(، واخلطقى ذم 6/69(، واًمشعى )1/38ـ أـمراومف(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى ) 5/461)

 ( مـ ـمرق قمـ يعؼقب سمـ إسمراهقؿ، قمـ أسمقف سمف.1/67اًمػؼقف واعمتػؼف )

 ف اًمذهٌل.، وواومؼ((صحقح قمغم ذط مًؾؿ ومل خيرضموه  ))وىمول احلويمؿ: 

ـ اًمؼقؿ ومؼول:  ومل يصـع احلويمؿ ؿمقئوً، ومنن  مًؾاًم مل يرو ذم يمتوسمف َبذا اإلؾمـود طمديثوً  ))وشمعؼٌف اسم

ور اعمـقػ ((واطمداً، وٓ اطمٍت سموسـم إؾمحوق، وإك ام أظمرج ًمف ذم اعمتوسمعوت واًمشقاهد ..   (.27)ص . اعـم

د سمف إسمراهقؿ سمـ ؾمعد، قمـ اسمـ  ))وىمول اًمدارىمطـل:   .((إؾمحوق، قمـ اًمزهري شمػر 

ـ ظمزيؿي:  ـ إؾمحوق ومؼول اسم ـ ظمزيؿي واًمٌقفؼل هذا احلديٌ، سمتدًمقس اسم سموب ... إن  ))وأقمؾ  اسم

صح  اخلؼم ... وإك ام اؾمتثـقً صحي هذا اخلؼم؛ ٕينِّ ظموئٌػ أن يؽقن حمؿد سمـ إؾمحوق مل يًؿع مـ 

 .((حمؿد سمـ مًؾؿ، وإك ام دًم ًف قمـف 

احلديٌ أطمد مو خُيوف أن يؽقن مـ شمدًمقًوت حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ  وهذا ))وىمول اًمٌقفؼل: 

 .((يًور، وأك ف مل يًؿعف مـ اًمزهري 

ح سموًمًامع ذم هذه اًمطرق، وذيمر أسمق زرقمي هذا  ـ إؾمحوق معروٌف سموًمتدًمقس، ومل ُيٍمِّ ىمؾً: واسم

ٌ ومؼول:  ـ إؾمحوق اصطحى مع معوويي سمـ حيقك اًمصدذم مـ اًمعراق إمم ))احلدي  اًمري، إن  حمؿد سم

ٌ ذم ـمريؼف  (، واكظر: قمؾؾ اًمدارىمطـل 1/330. شمؼدمي اجلرح واًمتعديؾ )((ومًؿع مـف هذا احلدي

 /أ،ب(.21/ل:5)

عى )4/377وـمريؼ معوويي هذا أظمرضمف أسمق يعغم ذم مًـده ) ( مـ 6/70(، واًمٌقفؼل ذم اًمشُّ

 ـمريؼ إؾمحوق سمـ ؾمؾقامن اًمرازي.

(، واسمـ 181)ص سمحشؾ ذم شموريخ واؾمط ـ يمشػ إؾمتور(، و 1/245واًمٌزار ذم مًـده )

ومراد )6/399قمدي ذم اًمؽومؾ ) /أ(، 21/ل:5) ـ أـمراومف(، وذم اًمعؾؾ 5/461(، واًمدارىمطـل ذم ٕا
= 
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وهقي )  (  مـ ـمريؼ حمؿد سـم احلًـ اعمزين اًمقاؾمطل.1/336واسـم اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمـت

ـ معو1/106ومتوم ذم اًمػقائد ) ـ قمكم، صمالصمتفؿ قم ـ ـمريؼ ؾمؾؿي سم ـ ( م ـ حيقك اًمصدذم، قم ويي سم

ػ ذم اًمؽومؾ حمؿد سمـ احلًـ إمم حمؿد سمـ أؾمد(.  اًمزهري سمف. )وشمصح 

خوري  ى أمره اًٌم ػف، وىمق  ـ وع  وه، ومـفؿ م ـ وه  ـ حيقك اًمصدذم خمتؾػ ومقف، ومؿـفؿ م ومعوويي سم

ؾ سمـ يمون قمغم سمقً اعمول سموًمري، قمـ اًمزهري، روى قمـف هؼ ))ذم روايي اهلؼؾ سمـ زيود قمـف، ومؼول: 

و مـ يمتوب، روى قمـف قمقًك سمـ يقكس وإؾمحوق سمـ ؾمؾقامن اًمرازي  زيود أطموديٌ مًتؼقؿي، يملَّن 

و مـ طمػظف  ـويمػم يملَّن   (.112)ص (، ومثؾف ذم اًمضعػوء اًمصغػم 7/336. اًمتوريخ اًمؽٌػم )((أطمودٌي م

ـ ذم اًمٌدر اعمـػم )28/222وكؼؾ اعمزي ذم هتذيى اًمؽامل ) ـ اعمؾؼ ٌخوري ( قمـ اًم2/16(، واسم

و مـ يمتوب  ))أك ف ىمول:  وهذا مـ طمديثف  ))صمؿ ىمول اسمـ اعمؾؼـ:  ((أطموديثف قمـ اًمزهري مًتؼقؿي يملَّن 

 .((قمـف 

خوري، وىمقًمف ذم يمتوسمقف خموًمٌػ ًمف، واهلل أقمؾؿ. :ىمًؾ  وهذا اًـمص مرويٌّ سموعمـعك، وًمقس هق ًمػظ اًٌم

 (.362)ص  وسمؿثؾ ىمقل اًمٌخوري ىمول اًمدارىمطـل يمام ذم اًمضعػوء واعمؽمويملم

ؾ اسمـ طمٌون ذم طموًمف ومؼول:  ا، يمون يشؽمي اًمؽتى وحُيدِّث َبو، صمؿ شمغػم   ))وومص  ٌ ضمدًّ مـؽر احلدي

اِويـ قمـف:  ث سموًمقهؿ ومقام ؾمؿع مـ اًمزهري وهمػمه، ومجوء روايي اًمر  إسحاق بن طمػظُف ومؽون حُيدِّ

و مؼؾقسمي، وذم روايي اًمشومقلم قمـف اهلؼؾ سمـ زيودسؾقامن وذويه  وهمػمه أؿمقوء مًتؼقؿي شمشٌف  يملَّن 

 .فؾَمِؿقّ ( إٓ  أن  اسمـ طمٌون ظمؾطف أيضوً سمراٍو 3/3. اعمجروطملم )((طمديٌ اًمثؼوت 

واًمروايي اًمتل معـو هل مـ روايي إؾمحوق سمـ ؾمؾقامن اًمرازي، وحمؿد سمـ احلًـ اًمقاؾمطل، 

ا ـ أصؾف ؿمومل، وموًمًـد وعقػ ضمدًّ ـ احلً ـ أهؾ اًمشوم، إٓ  أن  حمؿد سم ، ًمذا ىمول احلوومظ ذم وًمقًو م

ا  ))اإلحتوف سمعد أن ذيمر هذا اًمطريؼ:   .((واًمصدذم وعقػ ضمدًّ

ٌ ـمريؼ آظمر قمـ اًمزهري، أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم يمتوب اًمًقاك يمام ذم اإلموم ٓسمـ دىمقؼ  وًمؾحدي

( قمـ أيب سمؽر اًمطؾحل، قمـ ؾمفؾ سمـ اعمرزسمون، قمـ حمؿد 2/17(، واًمٌدر اعمـػم )1/366اًمعقد )

 ؾمػقون، قمـ مـصقر، قمـ اًمزهري سمف. ، قمـ احلؿقدي، قمـاًمتؿقؿل اًمػورد

 .((وهذه اًمطريؼ أضمقد اًمطرق، ومِؿـ احلؿقدي إمم قموئشي أئؿي صمؼوت  ))ىمول اسمـ اعمؾؼـ: 

ـ طمجر:  إؾمـوده إمم اسمـ قمققـي ومقف كظر ... ومقُـظر  ))يمذا ىمول، ومل ُيٌلمِّ مـ دون احلؿقدي، وىمول اسم

 (.1/122. اًمتؾخقص )((ذم إؾمـوده 

ً: ؿمقخ أيب كعقؿ أسمق سمؽر اًمطؾحل واؾمؿف قمٌد اهلل سمـ حيقك مـ أهؾ اًمؽقومي، ذيمره اسمـ ىمؾ

 (.3/275. سمقون اًمقهؿ )((ٓ أقمرف طموًمف  ))اًمؼطون وىمول: 

أصؾف مـ  ))(، وىمول: 4/452أسمق كٍم ذيمره اًمثعوًمٌل ذم يتقؿي اًمدهر )وأمو ؾمفؾ سمـ اعمرزسمون 

 .((أصٌفون واؾمتقـمـ كقًوسمقر 

 ، وموًمًـد وعقػ إمم احلؿقدي.مل أىمػ قمغم شمرمجتفوحمؿد اًمتؿقؿل 

 :ولؾحديث صريق آخر طن طروة
= 



 

 

 

  

 
 

 339 

 من حديث ابن بقان

[155 ]   ،سمؼراءيت قمؾقف ذم صػر ؾمـي الرئقس أبو الؼاسم طظ بن أمحد بن بقان الرزاز

ـ ؿموذان سمـ طمرب سمـ  ـ إسمراهقؿ سم ـ أمحد سم ـ سم أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿئي، أكو أسمق قمكم احلً

                                                 

ـ اًمٌغقي(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى  1/277أظمرضمف احلورث سمـ أيب أؾمومي ذم مًـده )

عى )1/88) (، مـ ـمريؼ اًمقاىمدي، قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب حيقك، قمـ أيب إؾمقد، 6/71(، وذم اًمشُّ

 قمـ قمروة سمف.

 ي وهق مؽموك، وسمف أقمؾ ف اًمٌقفؼل.وومقف اًمقاىمد

 ( مـ ـمريؼ اسمـ هلقعي، قمـ أيب إؾمقد سمف.2/949وأظمرضمف اخلطقى ذم اعمتػؼ واعمػؽمق )

ـ هلقعي وهق وعقػ. ومل يذيمر ذم مطٌققمي اعمتػؼ واعمػؽمق، وضمعؾف اعمحؼؼ سمدًمف كؼوـموً،  وومقف اسم

 (.2/17وهق صموسمً ذم اًمٌدر اعمـػم )

 :وروي من صرق أخرى طن طائشة

( مـ ـمريؼ 2/18(، واًمٌدر اعمـػم )1/369: أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم اًمًقاك يمام ذم اإلموم )األول

 قمقًك سمـ يقكس.

( مـ ـمريؼ محود سمـ ىمػماط، يمالمهو قمـ ومرج سمـ ومضوًمي، 1/38واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

ـ قموئشي، وذم اًمًــ اًمؽؼمى، قمـ قمؿرة، قمـ قموئشي، ويمذا ذم اعمـ ـ قمروة سمـ ُرويؿ، قم ور اعمـقػ قم

 (.28)ص 

ـ ومضوًمي وهق وعقػ يمام  ـ ذم اإلؾمـود إًمقف ومرج سم ـ رويؿ معروف سمؽثرة اإلرؾمول، ًمؽ وقمروة سم

 ذم اًمتؼريى.

 .((هذا إؾمـود همػم ىمقي  ))وأقمؾف اًمٌقفؼل ومؼول: 

ـ طمٌون ذم اعمجروطملم )الثاين مًؾؿي سمـ قمكم اخلشـل ... يمون  ))( شمعؾقؼوً ومؼول: 3/33: ذيمره اسم

ـ  يؼؾى ا وً، ومؾام  ومحش ذًمؽ مـف سمطؾ ِِم ٕؾموكقد ويروي قمـ اًمثؼوت مو ًمقس مـ أطموديثفؿ شمقمهُّ

ـ اًمؼوؾمؿ، قمـ أسمقف، قمـ قموئشي )وذيمره(،  ـ سم ـ قمٌد اًمرمح ـ إوزاقمل، قم آطمتجوج سمف ... روى قم

ِل   ون سمـ قمطق ي أن  اًمـٌ   ً  .(( صمؿ ىمول: إك ام هق قمـ إوزاقمل، قمـ طم

(، واسمـ طمٌون ذم 1/156قي أظمرضمفو اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )ىمؾً: وروايي طمًون سمـ قمط

( مـ ـمرق قمـ إوزاقمل، قمـ 393)ص (، واسمـ ؿموهلم ذم ومضوئؾ إقمامل 3/33اعمجروطملم )

 طمًون سمف، وهق وعقػ، طمًون سمـ قمطقي مـ اًمتوسمعلم، وضمؾُّ روايتف قمـ همػم اًمصحوسمي.

ٌ مل يصح مـ ـمريؼ قموئشي احلومجؾي اًمؼقل أن   وهمػممهو، د روي قمـ اسمـ قمؿر وضموسمر ، وىم>دي

ػم ) در اعـم  (.122، 1/121(، اًمتؾخقص احلٌػم )21ـ  2/13وأؾموكقده يمؾُّف معؾقًمي. اكظر: اًٌم

ـ معلم:  ؾمقاك أومضؾ مـ اًمصالة سمغػم ؾمقاك، وهق  سمنصمرٓ يصح طمديٌ اًمصالة  ))وىمد ىمول اسم

 (.2/19. اًمٌدر اعمـػم )((سموـمؾ 

 ةاملختار
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سمـ قمقًك سمـ زيد اعمعروف سموسمـ  ىمل، كو أسمق احلًلم قمكم سمـ قمٌد اًمرمحـرَ وْ فران اًمد  مِ 

َمويِت اًمؽقذم اًمؽوشمى
(1)

ـ طموزم اًمِغػوري ، كو أسمق قَمؿرو أمحد سم
(2)

، أكو ىمتقٌي، كو ًمقٌ، قمـ 

يزيد سمـ أيب طمٌقى، قمـ أيب اخلػم
(3)

 ))ىمول:  رؾمقل اهلل أن  ، قمـ قُمؼٌي سمـ قمومر: 

ـَ ا ، وَمَؼوَل َرضُمٌؾ ِم
ِ
وء ًَ ظُمقَل قَمغَم اًمـِّ ًَ احلَْؿقَ إِي ويُمْؿ َواًمدُّ َْٕكَصوِر: َأْرَأْي

(4)
َؼوَل: احلَْؿُق وم؟ 

((اعمَْقُت 
(5)

. 

[156 ]  ـ قمٌد اهلل احليمل ـ ؿموذان، أكو قمكم، كو حمؿد سم اسم
(6)

، كو قمثامن سمـ أيب ؿمقٌي، 

                                                 

 هـ(.340هـ(، وشمقذم ؾمـي )249مقًمده ؾمـي ) ( مقمم آل زيد سمـ قمكم اًمعؾقي،1)

 وَمويِت: سموعمقؿ صمؿ أًمػ وسمعدهو مثـوة مـ ومقق مؽًقرة، شمؾقفو اًمقوء آظمر احلروف ؾمويمـي.

 .((صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 .((َموشَمك سموًمػتح ... واًمطؾٌي يؼقًمقن: اسمـ َمويِت سموًمؽن، ومؽلك ف يًقغ أيضوً  ))وىمول اًمذهٌل: 

ػم )7/154(، اإليمامل )12/32اكظر: شموريخ سمغداد ) ف )15/566(، اًًم  (.8/5(، شمقوقح اعمشٌت

( أمحد سمـ طموزم سمـ حمؿد سمـ يقكس سمـ أيب هَمَرَزة أسمق قَمؿرو اًمغػوري اًمؽقذم، صوطمى اعمًـد، 2)

 هـ(.276شمقذم ؾمـي )

 .((يمتى إزم   ))(، وىمول: 2/48ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )

 (.13/239، واكظر: اًمًػم )((يمون متؼـوً  ))( وىمول: 8/44) وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت

 .زيند سمـ قمٌد اهلل اًمقَ رصمَ مَ ( 3)

 ( ذم )ف(: )احلؿؼ(، وهق شمصحقػ، ويمذا ذم اًمتل سمعدهو.4)

 .صحقح( 5)

 ( قمـ احلويمؿ، قمـ اسمـ مويت سمف.7/90وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

(، 4/1700ًؾؿ ذم صحقحف )(، وم5232( )6/490وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 يمالمهو  قمـ ىمتقٌي سمف.

ـ ؾمعد:  ٌ سم ٌ وهمػمه سمف، وومقف ىمقل اًمؾق ـ ـمرق أظمرى قمـ اًمؾق احلَْؿُق: أظمق  ))وأظمرضمف مًؾؿ م

 .((اًمزوج ومو أؿمٌفف مـ أىمورب اًمزوج، اسمـ اًمعؿِّ وكحقه 

ث اًمؽقومي، شمقذم ؾمـي )6) ، حمدِّ  هـ(.297( اعمعروف سمؿطلم 

صـ ػ اعمًـد  ))، وىمول اًمذهٌل: ((صمؼي طموومظ  ))، وىمول اخلؾقكم: ((ضمٌؾ صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

ـ أيب ؿمقٌي، وشمؽؾ ؿ هق ذم اسمـ قمثامن، ومال ُيعتدُّ  ـ قمثامن سم واًمتوريخ، ويمون متؼـوً، وىمد شمؽؾ ؿ ومقف حمؿد سم

ـ قمثامن عمطلم  كحقاً  د اسم ٓ ؾمقام إذا يمون سمقـفام مـوومًي، ومؼد قمد  مـ صمالصمي أوهوم، هموًمٌوً سمؽالم إىمران، 

ضمؾلم، ويؽػقف شمزيمقي مثؾ اًمدارىمطـل ًمف   .((ومؽون موذا، ومطلم  أوصمؼ اًمر 
= 
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كو ضمرير
(1)

، قمـ مـصقر
(2)

، قمـ ؾمعد سمـ قُمٌقدة، قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ
(3)

 ، قمـ قمكم

[]
(4)

ـْ َكْػِس َمـُْػقؾَمٍي إِٓ    اهللَلشَمك َرؾُمقُل يُمـ و ذِم ضَمـَوَزةٍ، ومَ  ))ىمول:    ىَموَل: َمو ِم

ـَ اجلَـ ِي َواًمـ َوىَمْد يُمتَِى مَ  ةٌ َأْو ؾَمِعقد يٌ ؿَمِؼق   ًْ ِر، إِٓ  َوىَمْد يُمتٌَِ وَؽوَُّنَو ِم
(5)

، وَمَؼوَل َرضُمٌؾ: َيو 

ُؾ َوَكَدُع اًمَعَؿَؾ؟ وَمَؼوَل: يُمؾٌّ ُمقَ اهللَرؾُمقَل 
ُ ًمَِعَؿِؾ ، َأوَمالَ َكت ؽِ َعوَدةِ وَمقُقن   ً و َأْهُؾ اًم ، َأم  ٌ ن 

، صمؿ  ىَمَرَأ:
ِ
َؼوء ُ ًمَِعَؿِؾ اًمش   وَمقُقَن 

ِ
َؼوء َعوَدةِ، َوأَْهُؾ اًمش   ً   اًم                

       ...
(6)

(( تلمأي 
(7)

. 

[157 ]   ـ ـ حمؿد سم ـ سمِ أسمق اًمؼوؾمؿ قمٌد اعمؾؽ سم ًُّ قمٌد اهلل / سم ل، أكو نمان اًم ري اعمعدِّ ؽ 

ـ حمؿد سمـ إؾمحوق اًمػويمفل سمؿؽي ذم ؿمفر رسمقع إول ؾمـي صمالث  أسمق حمؿد قمٌد اهلل سم

ـ احلورث سمـ أيب  ـ زيمريو سم ـ أمحد سم ـ ًمػظف، كو أسمق حيقك قمٌد اهلل سم ومخًلم وصمالث مئي م

ة من 
(8)

أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمؼرئ ذم ؿمفر رسمقع إول ؾمـي صمامن وؾمٌعلم ومئتلم، كو 
(9)

، كو 

ـ زيد سمـ أؾمؾؿ، قمـ أيب صوًمح، قمـ  ـ قمجالن، قم ل حمؿد سم صـم ـ أيب أيقب، طمد  ؾمعقد سم

                                                 

ػم )(، 72، 71اًمتؼققد )ص (، 1/300اكظر: ـمٌؼوت احلـوسمؾي ) ون )14/41اًًم  (.5/233(، اًمًؾ

 ( هق اسمـ قمٌد احلؿقد.1)

 ( هق اسمـ اعمعتؿر.2)

 ( اؾمؿف قمٌد اهلل سمـ طمٌقى اًمًؾؿل.3)

 )ف(.( زيودة مـ 4)

 ( ذم )ف(: )وىمد يمتًٌ ؿمؼقي أو ؾمعقدة(.5)

 .6، 5قؾ، آيي ( اًم  6)

 وًمقس ذم )ف( ىمقًمف:            . 

 .صحقح( 7)

(، ومًؾؿ ذم 4947( )6/398(، )1362( )2/415وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 (، يمالمهو قمـ قمثامن سمـ أيب ؿمقٌي سمف.4/2039صحقحف )

 ـ مـصقر وهمػمه.وًمف ـمرق أظمرى قمـدمهو قم

 ( ذم )ف(: )وأيب منة(، وهق شمصحقػ.8)

 ( واؾمؿف قمٌد اهلل سمـ يزيد.9)

 أ/00
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ـ رؾمقل اهلل  ـْ فَمْفِر هِمـًك، َواًمقَُد اًمُعْؾقَو  ))ىمول:  أيب هريرة، قم  َمو يَموَن قَم
َدىَميِ ظَمػْمُ اًمص 

ـْ شَمعُ  ْػغَم، َواسمَْدأْ سمَِؿ ًُّ ـَ اًمقَِد اًم ـْ َأقُمقُل َيوظَمػْمٌ ِم َؽ، ؟ ىَموَل: اْمَرَأشماهللَرؾُمقَل  قُل، ىَموَل: َوَم

شَمُؼقُل: َأـمْعِْؿـِل َوإِٓ  وَموِرىْمـِل، ظَمودُِمَؽ َيُؼقُل: َأـْمعِْؿـِل َواؾْمتَْعِؿْؾـِل، َوَوًَمُدَك َيُؼقُل: إِمَم 

يُمـِل  ـْ شَمؽْمُ ((َم
(1)

. 

                                                 

ا من قول أيب هريرة ففي ،صحقح لغره، إالا اجلؿؾة األخرة (1)  .مدرجة دم احلديث، والصواب أَّنا

 .هريرة

ـ أيب منة  ـ اسم ؾػل قمـ ؿمقخف 115)ص وهق قمـد اًمػويمفل ذم طمديثف قم ًِّ (، وهق مـ روايي اًم

 ا اإلؾمـود، قمـ اسمـ سمنمان، قمـ اًمػويمفل سمف.ذم هذ

 ( مـ ـمريؼ اًمػويمفل.7/470وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

( مـ ـمريؼ 7/470(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )297، 3/296واًمدارىمطـل ذم اًمًــ )

 اسمـ أيب منة سمف.

 طمديٌ (، واًمضقوء ذم16/479(، وأمحد ذم مًـده )5/385وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

 ( مـ ـمريؼ أيب قمٌد اًمرمحـ اعمؼرئ وهق قمٌد اهلل سمـ يزيد سمف.74)ص اعمؼرئ 

وؾمـده طمًـ، ذم ؾمـده حمؿد سمـ قمجالن وهق صدوق، إٓ  أن  اجلؿؾي إظمػمة مـف مدرضمي ذم 

 احلديٌ.

 ( مـ ـمريؼ مغػمة سمـ قمٌد اًمرمحـ.5/385وملظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

مهو قمـ هشوم سمـ ؾمعد، قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، قمـ أيب صوًمح (، يمال16/458وأمحد ذم مًـده )

ئؾ أسمق هريرة: مو َمـ شمعقل؟ ...  ))سمف، وذم آظمره:  ًُ  ومذيمره مـ ىمقًمف. ((وم

( مـ ـمريؼ اسمـ قمققـي، قمـ اسمـ قمجالن، قمـ 7/466وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

 اعمؼؼمي، قمـ أيب هريرة سمف، وآظمره مـ ىمقل أيب هريرة.

ٌ أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )وهذا هق اًمصقاب ده أن  احلدي ـ 5355( )6/530، ويميِّ ( م

ومؼوًمقا: يو  ))ـمريؼ طمػص سمـ همقوث، قمـ إقمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة سمف، وذم آظمره: 

ًَ هذا مـ رؾمقل اهلل   .((؟ ىمول: ٓ، هذا مـ يمِقِس أيب هريرة أسمو هريرة ؾمؿع

(، 78)ص ف، أظمرضمف اًمٌخوري ذم إدب اعمػرد وضموء احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر مرومققموً سمليمؿؾ

ـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ  (، واًمدارىمطـل 4/96(، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )8/149واسم

عى )3/297ذم اًمًــ ) ( مـ ـمرق قمـ قموصؿ سمـ أيب 15/48(، )7/26(، واًمٌقفؼل ذم اًمشُّ

 اًمـجقد، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة سمف.

ل احلديٌ واًمًـد ومقف قموصؿ سمـ أيب ا ًمـجقد وًمف أوهوم، وهذا مـ أوهومف، واًمصقاب أن  أو 

حف  مرومقع، وآظمره مـ ىمقل أيب هريرة، ومـ أدرضمف ذم اعمرومقع ومؼد أظمطل ووهؿ، وهذا اًمذي رضم 
= 
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 :من حديث ابن شاذان

[158 ]  ـ قمٌد ا ـ أمحد إكصوري، سمؼراءيِت قمؾقف اًمنميػ أسمق اًمػضؾ حمؿد سم ًمًالم سم

ي، ىموٓ: أكو   ذم ؿمقال ؾمـي أرسمع وشمًعلم، وأسمق قمٌد اهلل احلًلم سمـ قمكم سمـ اًمٌُْنِ

، أكو أسمق قمؿر حمؿد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمزاهد صوطمُى أبو طظ احلسن بن أمحد بن شاذان

صمعؾى
(1)

وء ، كو أسمق قِمؿران مقؾمك سمـ ؾَمْفؾ سمـ يمثػم اًمَقؿم 
(2)

د اهلل سمـ سمؽر ، كو قمٌ

فؿل، كو أسمق اًمقرىموء  ً اًم
(3)

ِل  أن  ، قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب أورم:  ـْ ىَموَل  ))ىمول:  اًمـٌ  َم

يَؽ ًَمُف، َأطَمدًا َصَؿدًا، مَلْ َيؾِْد َومَلْ يُ  ًة َٓ إًَِمَف إِٓ  اهللُ َوطْمَدُه َٓ َذِ َة َمر  قًَمْد َومَلْ إطِْمَدى قَمنْمَ

ـْ ًَمُف يُمُػق ـًَي قَمز  َوضَمؾ  ٌد يَمتََى اهللُ َأطَم  اً َيُؽ ًَ ((ًَمُف َأًْمَػْل َأًْمَػ طَم
(4)

. 

                                                 

 (، واهلل أقمؾؿ.9/411احلوومظ ذم اًمػتح )

ـ أيب هوؿمؿ اًمٌغدادي، اعمعروف سمغالم صمعؾى، مقًمده ؾمـي )1)  هـ(.345)هـ(، وشمقذم ؾمـي 261( اسم

ؼقكف ذم قمؾؿ اًمؾغي ...  ))ىمول اخلطقى:  يمون مجوقمٌي مـ أهؾ إدب يطعـقن ذم أيب قمؿر وٓ ُيقصمِّ

ىمقكف  ؼقكف ومقف وُيصدِّ و ذم احلديٌ ومرأيـو مجقع ؿمققظمـو يقصمِّ  .((وملم 

ػم )2/67(، ـمٌؼوت احلـوسمؾي )2/356اكظر: شموريخ سمغداد ) ون )15/508(، اًًم  (.5/268(، اًمًؾ

ػف2) ا  ))اًمدارىمطـل، وىمول اًمؼمىموين:  ( وع   ، وذيمره احلوومظ ذم اًمتؼريى متققزاً، وىمول: ((وعقػ ضمدًّ

 (.10/310(، هتذيى اًمتفذيى )13/48اكظر: شموريخ سمغداد ) .((وعقػ  ))

 ( وموئد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمعطور، شمريمف همػُم واطمد.3)

اسمـ أيب أورم سمقاـمقؾ، ٓ ذاهى احلديٌ ٓ ُيؽتى طمديثُف ... وأطموديثف قمـ  ))ىمول أسمق طموشمؿ: 

ي طمديثف يمذب مل  ـ أيب أورم، وًمق أن  رضمالً طمؾػ أن  قموم  ٌ اسم ٓ ُيشٌف طمدي شمؽود شمرى هلو أصالً، يملك ف 

 (.7/84. اجلرح واًمتعديؾ )((حيـٌ 

ـ طمٌون:  ـ اعمشوهػم، ويليت قمـ اسمـ أيب أورم سموعمعضالت، ٓ  ))وىمول اسم ـ يروي اعمـويمػم قم يمون ِِم 

 (.2/203. اعمجروطملم )((تجوج سمف جيقز آطم

. اعمدظمؾ إمم اًمصحقح ((يروي قمـ اسمـ أيب أورم أطموديٌ مقوققمي  ))وىمول احلويمؿ: 

 (.23/137(، واكظر: هتذيى اًمؽامل )1/222)

ا.( 4)  ضعقف جدًّ

(، وقمٌد سمـ محقد ذم 8/358وأظمرضمف اسمـ مـقع وأسمق يعغم ذم مًـدَيام يمام ذم إحتوف اخلػمة )

(، واخلالل ذم 104ـ جمؿقع  264اعمـتخى(، واًمؽتوين ذم ضمزء مـ طمديثف )ل: ـ 1/471مًـده )

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )98)ص ومضوئؾ ؾمقرة اإلظمالص  (، واسمـ قمٌد اًمدائؿ 41/358(، واسم
= 
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[159 ]  ل أسمق قمؿر، كو أسمق اًمعٌوس أمحد سمـ ؾمعقد اجلام 
(1)

، كو أسمق كعقؿ اًمػضؾ سمـ 

ُديملم، كو ؾمػقون وهق اًمثقري، قمـ إقمؿش، قمـ أيب ؾمػقون
(2)

ىمول: ىمول ، قمـ ضموسمر 

ٌُ يُمؾُّ قَمٌٍْد قَمغَم  )): رؾمقل اهلل  ((َمو / َموَت قَمَؾقِْف  ُيٌَْع
(3)

. 

 : من حديث ابن برشان

[160 ]  ـ اًمٌٍَمي،  أسمق ـ إسمراهقؿ اخلٌ وز، ُيعرف سموسم ـ حمؿد سم ـ احلًلم سم ـموًمى أمحد سم

إمالء، كو أسمق سمؽر حمؿد سمـ أبو الؼاسم طبد ادؾك بن حمؿد بن برشان سمؼراءيت قمؾقف، كو 

احلًلم أضمري
(4)

احلُْؾقاينسمـ ، كو أمحد سمـ حيقك 
(1)

 ، كو أسمق صوًمح احلؽؿ 

                                                 

( مـ ـمرق قمـ محود سمـ 22/377ـ ختريٍ اًمؼمزازم(، واًمذهٌل ذم اًمًػم ) 99)ص ذم مشقختف 

 ؾمؾؿي، قمـ أيب اًمقرىموء سمف.

ا، ومقف أسمق اًمقرىموء، وموئد سمـ قمٌد اًمرمحـ وهق مؽموك.وؾمـده   وعقػ ضمدًّ

(، 3/157(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )6/26وًمف ومقف إؾمـوٌد آظمر، أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 ( مـ ـمرق قمـف، قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر، قمـ ضموسمر سمف.84)ص واسمـ ؿموهلم ذم ومضوئؾ إقمامل 

ؽر  ))ومؼول: وؾملل اسـم أيب طموشمؿ أسموه قمـ طمدٌي ضموسمر،   (.2/182. قمؾؾ احلدٌي )((هذا طمدٌي ـم

 هـ(.278( اًمٌغدادي، شمقذم ؾمـي )1)

دة، وسمعد إًمػ ٓم. ل: سمػتح اجلقؿ واعمقؿ اعمشد   واجلام 

يمون صمؼي طمًـ  ))(، ووصمؼف اسمـ اعمـودي، ىمول اخلطقى: 8/47ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 .(( احلديٌ

شموريخ (، 4/170(، شموريخ سمغداد )3/28، اإليمامل )(19)ص اكظر: مشتٌف اًمـًٌي ًمألزدي 

 (.2/410شمقوقح اعمشتٌف )(، 6/482اإلؾمالم )

 ( واؾمؿف ـمؾحي سمـ كوومع.2)

 .صحقح( 3)

ـ اعمـتخى(، وأسمق  3/12(، وقمٌد سمـ محقد ذم مًـده )23/200وأظمرضمف أمحد ذم مًـده )

( مـ ـمرق 2/452تدرك )(، واحلويمؿ ذم اعم3/168ًقمقاكي ذم مًتخرضمف يمام ذم إحتوف اعمفرة )

 قمـ أيب كُعقؿ سمف.

 ( مـ ـمريؼ اسمـ مفدي، قمـ ؾمػقون سمف.4/2206وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 ومـ ـمرق أظمرى قمـ أيب ؾمػقون سمف.

 هـ(.360( صوطمى اًمتقاًمقػ اعمػقدة، شمقذم ؾمـي )4)
= 

 /ب00

 مقابر قريش
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صمـل أيبا ـ مقؾمك، كو طمرمؾي، طمد  سم
(2)

ه ؾَمؼْمة سمـ َمعٌَد ىمول:  َأَمَرَكو  ))، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ

ـْ سَمـِل ؾُمَؾقٍْؿ،   اهللَرؾُمقُل  ًُ َأكَو َوَصوطِمٌى زِم ِم  قَموَم اًمػتح، وَمَخَرضْم
ِ
وء ًَ ـَ اًمـِّ سموًمت َؿتُِّع ِم

ـْ سَمـِل قَمو َو سَمْؽَرٌة قَمقَْطوءَ وَمَلَصٌْـَو ضَموِرَيًي ِم ِمٍر يَملََّن 
(3)

َفو َوقَمَرْوـَو قَمَؾقَْفو 
ًِ ، وَمَخَطٌْـَوَهو إِمَم َكْػ

ي، َوشَمَرايِن َأؿَمى  َوَأمْجََؾ 
ـْ سُمْردِ  َصوطِمٌِل َأضَمدُّ َوظَمػْمٌ ِم

ًْ شَمـُْظُر ذِم سُمْردِ  سُمْرَدْيـَو، وَمَجَعَؾ

َفو ؾَموقَمًي صمؿ   ًَ ـْ َصوطِمٌِل، وَمَقاَمَرْت َكْػ ًُ َمَعَفو صمؿ  َأَمَرَكو  ِم اظْمتَوَرشْمـِل قَمغَم َصوطِمٌِل، وَمُؽـْ

ـ    اهللَكٌلُّ  ِف
((سمِػَراىمِ

(4)
. 

[161 ]  أسمق أمحد محزة سمـ حمؿد سمـ اًمعٌوس سمـ اًمػضؾ
(5)

، كو حمؿد سمـ هموًمى، كو 

                                                 

اً يمون صدو ))، وىمول اًمذهٌل: ((يمون صمؼي صدوىموً ديِّـوً، وًمف شمصوكقػ يمثػمة  ))ىمول اخلطقى:  ىموً ظمػمِّ

 .((صوطمَى ؾُمـ ي واشمٌِّوع 

 (.16/133(، اًمًػم )2/243اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.296( أمحد سمـ حيقك سمـ إؾمحوق أسمق ضمعػر اًمٌجكم احلؾقاين اًمٌغدادي، شمقذم ؾمـي )1)

 ؼف اسمـ ظمراش واحلًلم سمـ حمؿد سمـ طموشمؿ وأمحد اًمػرائِض.وصم  

 (.6/905) شموريخ اإلؾمالم، (5/212اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( هق قمٌد اًمعزيز سمـ اًمرسمقع سمـ ؾمؼمة.2)

ي ـمقيؾي اًمعـؼ ذم اقمتدال. اًمـفويي )3)  (.3/329(، )1/49( أي: ؿموسم 

 .صحقح لغره (4)

ؾػل، قمـ أيب ـموًمى سمف. ق(، وه1/269وهق قمـد اسمـ سمنمان ذم إموزم ) ًِّ  مـ روايي اًم

وهق همريى مـ طمديٌ  هذا طمديٌ صحقح مـ طمديٌ ؾمؼمة سمـ َمعٌد، ))وىمول ذم آظمره: 

 .((طمرمؾي سمـ قمٌد اًمعزيز 

 ىمؾً: وطمرمؾي ٓ سملس سمف، يمام ذم اًمتؼريى، واحلؽؿ سمـ مقؾمك صدوق، وموًمًـد طمًـ.

(، ومـ ـمريؼف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 3/246وأظمرضمف اًمٌغقي ذم معرومي اًمصحوسمي )

 ( قمـ احلَؽؿ سمـ مقؾمك سمف.20/133)

(، واسمـ 7/203واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى ) (،176)ص واحلويمؿ ذم معرومي قمؾقم احلديٌ 

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد احلؽؿ، قمـ طمرمؾي سمف.20/133قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 ( قمـ حيقك سمـ حيقك، قمـ قمٌد اًمعزيز سمـ اًمرسمقع سمف.2/1025وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 ومـ ـمرق أظمرى قمـ اًمرسمقع سمف.

 هـ(.347شمقذم ؾمـي )( اًمٌغدادي اًمَعَؼٌِل اًمّدهؼون، 5)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 
= 
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ٌقدة ة، قمـ أيب قُم قمؿش، قمـ قَمؿرو سمـ مر  ـٌل، كو ومضقؾ سمـ قمقوض، قمـ ٕا اًمؼع
(1)

أيب  ، قمـ

 اًمؾ قِْؾ أَْن يَتُقَب قَمز  َوضَمؾ  اهللَ إِن   )): ىمول رؾمقل اهلل مقؾمك ىمول: 
ِ
 سمَوؾِمٌط يََدُه عمُِِزء

 اًـم َفوِر أَنْ 
ِ
سموًـم َفوِر، َوعمُِِزء

(2)
ـْ َمْغِرَبَو   ْؿُس ِم ((يَتُقَب سموًمؾ قِْؾ إمَِم أَْن شمَطْؾَُع اًمش 

(3)
. 

[162 ]  ْجز ًِّ يأسمق حمؿد َدقْمَؾٍ سمـ أمحد سمـ َدقْمَؾٍ اًم
(4)

، كو حمؿد سمـ أيقب 

اًمرازي
(5)

ل، وقمٌد اًمعزيز سمـ معوويي اًمؼرر ، وأسمق مًؾؿ اًمؽجِّ
(6)

، ومحزة سمـ ضمعػر 

اًمشػمازي
(7)

، وأمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اهلََجِري
(1)

 ، ىموًمقا: كو أسمق اًمقًمقد هشوم سمـ 

                                                 

 (.15/516(، اًمًػم )8/183اكظر: شموريخ سمغداد )

 .هق اسمـ قمٌد اهلل سمـ مًعقد( 1)

 ( ذم )ف(: )طمتك(.2)

 .صحقح( 3)

ـ سمنمان ذم إموزم ) ـ اًمٌٍمي سمف. ق(، وه1/270وهق قمـد اسم ـ ؿمقخف اسم ؾػل، قم ًِّ ـ روايي اًم  م

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ زكٌقر اعمؽل.6/344)وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى 

( مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ وهى، يمالمهو قمـ ومضقؾ سمـ 7/388واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

 قمقوض سمف.

(، وأسمق اًمشقخ ذم 273)ص ، واسمـ أيب قموصؿ ذم اًمًـي 2/447وأظمرضمف هـود ذم اًمزهد 

( مـ ـمريؼلم 385)ص ورك (، واحلًلم اعمروزي ذم زيوداشمف قمغم اًمزهد ٓسمـ اعم2/430ٌاًمعظؿي )

 قمـ إقمؿش سمف.

 ( مـ ـمريؼ ؿمعٌي، قمـ قَمؿرو سمـ ُمرة سمف.4/2113وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 هـ(.353هـ(، وشمقذم ؾمـي )259( اًمٌغدادي اًمتوضمر، مقًمده ؾمـي )4)

ي اًمػؼقف، ىمول اًمدارىمطـل:  ث احلج  مو رأيً ذم مشوخيـو  ))ؿمقخ أهؾ احلديٌ ذم قمٍمه، اعمحدِّ

 .((ؾٍ أصمًٌ مـ دقم

 (.16/30(، اًمًػم )8/387اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.294( اسمـ اًمُييس اًمٌجكم صوطمى يمتوب ومضوئؾ اًمؼرآن، شمقذم ؾمـي )5)

 .((يمتٌـو قمـف، ويمون صمؼًي صدوىموً  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

 (.13/449(، اًمًػم )7/198اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 هـ(.284وب سمـ أؾَمقد أمػم مؽي، شمقذم ؾمـي )( أسمق ظموًمد اًمَعت ويب اًمٌٍمي، مـ وًمد قمت 6)

 .((ٓ سملس سمف  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

(، شموريخ دمشؼ 10/452(،  شموريخ سمغداد )131)ص اكظر: ؾممآت احلويمؿ ًمؾدارىمطـل 

 (.13/382(، اًمًػم )36/360)

، وهق مـ ؿمققخ دقمؾٍ اًمًجزي، وىمد ورد ذيمُره ذم ؾمــ اًمدارىمطـل مل أىمػ قمغم شمرمجتف( 7)
= 
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ؾؿل ًُّ قمٌد اعمؾؽ، كو قمٌد اًمؼوهر سمـ اًمنيِّ اًم
(2)

ـٌ ًمؽـوكي سمـ قمٌوس سمـ  صمـل اسم ، طمد 

ِمرداس
(3)

ـ أسمقف ، قم
(4)

ه قمٌوس سمـ مرداس ـ ضمدِّ ، قم
(5)

ؾؿل  ًُّ وىمول اسمـ أيقب: ـ  / اًم

ه ـ ضمدِّ ـ أسمقف، قم ـ ًمؽـوكي، قم ـ اسم ِف قَمِشق َي قَمَروَمَي سموعمَْغِػَرةِ َدقَمو ُٕ   اهللَأن  َرؾُمقَل  )): ـ قم
تِ م 

قَموَء، وَمَلضَموسمَُف َأينِّ ىَمْد وَمَعؾْ  مْحَِي، وَملَيْمثََر اًمدُّ ْؿ ومِقاَم َواًمر  و ُذُكقَُبُ ، إِٓ  فُمْؾَؿ سَمْعِضِفْؿ سَمْعضًو، وَمَلم  ًُ

ـْ  !سمَقْـِل َوسمَقْـَُفْؿ وَمَؼْد هَمَػْرهُتَو، وَمَؼوَل: يَو َربِّ  َمْظَؾَؿتِِف  إِك َؽ ىمَودٌِر أَْن شمُثِقَى َهَذا اعمَظُْؾقَم ظَمػْمًا ِم

قَموَء  ْى شمِْؾَؽ جُيَ  َوشَمْغِػَر هِلَذا اًمظ ومِلِ، ىَموَل: وَمَؾؿْ  اًمَعِشق َي، َيْعـِل وَمَؾام  يَموَن هَمَداةَ اعمُْزَدًمَِػَي َأقَموَد اًمدُّ

َؿ، وَمَؼوَل سَمْعُض َأْصَحوسمِفِ: َيو َرؾُمقَل سموَمَلضَموسَمُف   ً َؽ ىَمْد اهللَلينِّ ىَمْد هَمَػْرُت هَلُْؿ، ىَموَل: صمؿ  شَمٌَ ، إِك 

ُؿ ومِقفَ   ً ـْ شمَتٌََ ْ شمَُؽ ًَ ذِم ؾَموقَمٍي مَل ْؿ  ً ـْ قَمُدوِّ شمٌََ ًُ ِم ْؿ  ً اهللَ  ام  قَمؾَِؿ أَن  ـإسِمْؾِقَس، إِك ُف ًمَ  اهللو؟ وَمَؼوَل: شمٌََ

                                                 

 (.6/198(، واعمعجؿ إوؾمط ًمؾطؼماين )3/172)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف. (1)

(، وذيمره أيضو اًمدارىمطـل ذم 25/540(، وهتذيى اًمؽامل )3/427وًمف ذيمر ذم شموريخ سمغداد )

 .((مل أضمد شمرمجتف  ))( ويمـ وه سمليب احلًـ، وىمول حمؼؼف: 2/201اًمعؾؾ )

 .((مل يؽـ سمف سملس  ))جلـقد: ، وذم ؾممآت اسمـ ا((صوًمح  ))( ىمول قمـف اسمـ معلم: 2)

 .((صوًمح  ))وىمول اسمـ ؿموهلم: 

 .((مـؽر احلديٌ  ))وىمول يعؼقب اًمػًقي: 

 .((مؼٌقل  ))وىمول احلوومظ ذم اًمتؼريى: 

ت اسمـ اجلـقد 3/59اكظر: اعمعرومي ) (، شموريخ 6/57(، اجلرح واًمتعديؾ )431)ص (، ؾممٓا

 (.169)ص أؾمامء اًمثؼوت 

 ئ، واهلل أقمؾؿ.وموًمذي يظفر أك ف صدوق خيط

ك ذم سمعض اًمطرق قمٌد اهلل، وقمـد اسمـ أيب قموصؿ: كعقؿ، وهق جمفقل ٓ 3) ـ ًمؽـوكي، ضموء مًؿ  ( اسم

 ُيعرف.

 ( يمـوكي سمـ قمٌوس سمـ مرداس اًمًؾؿل.4)

 (، وىمول: 2/229(، صمؿ قمود ومذيمره ذم اعمجروطملم )5/339ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

ا،  )) ام يمون يروي قمـ أسمقف، مـؽر احلديٌ ضمدًّ ومال أدري اًمتخؾقط ذم طمديثف مـف أو مـ اسمـف، ومـ أَيِّ

 .((ومفق ؾموىمط آطمتجوج سمام روى؛ ًمعظقؿ مو أشمك مـ اعمـويمػم قمـ اعمشوهػم 

 ( مجؾي:)قمـ أسمقف، قمـ ضمده قمٌوس سمـ مرداس( يمررت ذم )ف( مرشملم.5)

 /أ02
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َاَب قَمغَم َرْأؾِمِف  ُقِر، َوحَيْثُق اًمؽمُّ ًؾؿ((ىمَِد اؾْمتََجوَب زِم، أَْهَقى يَْدقُمق سموًمَقْيِؾ َواًمثٌُّ . ًمػظ أيب م
(1)

. 

 : من مسـد احُلؿقدي

[163 ]  اعمؼرئ سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمرزاق  اًمشقخ اإلموم أسمق مـصقر حمؿد

اعمعروف سموخلقوط، سمؼراءيت قمؾقف ذم صػر ؾمـي أرسمع وشمًعلم، أكو أسمق ـموهر قمٌد اًمغػور سمـ 

ـ زيد اعممدِّب ـ ضمعػر سم حمؿد سم
(2)

اف ـ احلًـ اًمصق  ـ أمحد سم ، أكو أسمق قمكم حمؿد سم
(1)

، كو 

                                                 

 .مـؽر( 1)

(، واسمـ 1/295اًمتوريخ )(، واًمػًقي ذم اعمعرومي و7/2اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )أظمرضمف و

(، واسمـ أيب قموصؿ ذم 4/395(، واًمٌغقي ذم معرومي اًمصحوسمي )2/276ىموكع ذم معجؿ اًمصحوسمي )

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ )3/75أطمود واعمثوين ) ـ أيب (4/10( واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )6/74(، واسم ، واسم

 مـ ـمرق قمـ أيب اًمقًمقد اًمطقوًمز سمف. (152اًمصؼر ذم مشقختف )ص 

 (، وذم اعمػوريد 2/236(، وأسمق يعغم ذم مًـده )3013( )2/1002ف ذم ؾمــف )واسمـ موضم

(، واسمـ أيب قموصؿ ذم أطمود واعمثوين 26/136(، وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم زيودات اعمًـد )81)ص 

(، وأسمق كعقؿ 6/74(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )4/395(، واًمٌغقي ذم معجؿ اًمصحوسمي )3/74)

عى )5/118واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى ) (،4/2123معرومي اًمصحوسمي )  (،2/182(، وذم اًمشُّ

(، واسمـ 155)ص واسمـ قمًويمر ذم ومضؾ يقم قمرومي  (،3/1658واخلطقى ذم اعمتػؼ واعمػؽمق )

 ( مـ ـمرق قمـ قمٌد اًمؼوهر سمف.2/592اجلقزي ذم اعمقوققموت )

ًــ ) ؼ ( خمتٍماً 5234( )5/400وسموإلؾمـودـي اعمتؼدملم أظمرضمف أسمق داود ذم اًم  .ًمػظفومل ًي

 وهذا اًمًـد مـؽر، وموسمـ يمـوكي جمفقل ٓ يعرف، وأسمقه مـؽر احلديٌ.

وذيمر هذا احلديٌ اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ، واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء ذم شمرمجي يمـوكي، وذيمرا ىمقل 

 .((مل يصح  ))اًمٌخوري: 

م، ورد احلوومظ اًمؼقَل سمقوعف ذم اًمؼقل ا  عمًدد وذيمره اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققموت يمام شمؼد 

 (، وذيمر ًمؾحديٌ سمعض اًمشقاهد، ًمؽـ سمعضفو أؿمّد وعػوً مـ سمعض.47ـ  43ص )

، وهذا وً سمعضؿقع اًمذكقب طمتك فمؾؿ اًمـوس سمعضفؿ واحلديٌ ذم متـف كؽورة، ومػقف اعمغػرة جل

خموًمٌػ ًمألطموديٌ اًمصحقحي أن  فمؾؿ اًمعٌود سمعضفؿ سمعضوً ٓ سمد  ومقف مـ اًمتحؾؾ مـ أصحوَبو 

 واًمتقسمي.

 هـ(.428هـ(، وشمقذم ؾمـي )345غدادي، مقًمده ؾمـي )( اًم2ٌ)

ً أسمو قمٌد اهلل اًمصقري يغؿزه ويذيمره سمام يقضمى وعػف  ))ىمول اخلطقى:  ًُ قمـف، وؾمؿع  .((يمتٌ
= 

 نهر معلى
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احلؿقديأسمق قمكم سمِنم سمـ مقؾمك، كو 
(2)

قمـ مـصقر ، كو اًمػضقؾ سمـ قمقوض،
(3)

 ، قمـ 

أيب وائؾ
(4)

ـ مًعقد  ـ اسم قٌق َوىمِتَوًُمُف  )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ، قم ًُ ِؿ وُم
ؾِ ًْ ؾِمٌَوُب اعمُ

((يُمْػٌر 
(5)

. 

[164 ]  كو ؾمػقوناحلؿقدي ،
(6)

 ، كو إقمؿش، قمـ أيب وائؾ، قمـ قمٌد اهلل ىمول: 

ـَ ِمـُْؽْؿ مَلْ ُيَماظَمْذ أُكَماظَمُذ سماَِم يَموَن ِمـ و ذِم اجلَوهِ  !اهللىمِقَؾ: َيو َرؾُمقَل  )) ًَ ـْ َأطْم ؾِق ِي؟ وَمَؼوَل: َم

ِل َوأظِمِر  ـْ َأؾَموَء ُأظِمَذ سموَٕو  ((سمِاَم قَمِؿَؾ ذِم اجلَوِهؾِق ِي، َوَم
(7)

. 

[165 ]  كو ؾمػقون، قمـ إقمؿش، قمـ أيب وائؾ، قمـ قمٌد اهلل سمـ مًعقد احلؿقدي ،

ِل   ، وَمنِن  َذًمَِؽ  ))ف ىمول: صغم  اهلل قمؾقف / وؾمؾ ؿ أك  َيٌُْؾغ سمف اًمـٌ  ٌِ ِ َٓ َيتَـَوَج اصْمـَوِن ُدوَن اًمث وًم

                                                 

 (.4/43اًمؾًون ) (،9/449شموريخ اإلؾمالم ) (،11/116اكظر: شموريخ سمغداد )

اف، مقًمده ؾمـي )1)  هـ(.359ؾمـي )هـ(، وشمقذم 270( اًمٌغدادي، اعمعروف سموسمـ اًمصق 

 .((مو رأت قمقـوي مثؾ أيب قمكم اًمصقاف  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.16/184اًمًػم ) (،45اًمتؼققد )ص  (،1/289اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم.2)

 ( اسمـ اعمعتؿر.3)

 ( ؿمؼقؼ سمـ ؾمؾؿي.4)

 .صحقح( 5)

، قمـ أيب مـصقر (، وهق مـ روايي أيب احلًـ سمـ اًمدضموضمل1/85وهق ذم مًـد احلؿقدي )

 اخلقوط )ؿمقخ اعمصـػ( سمف.

( مـ 1/81(، ومًؾؿ ذم صحقحف )6044( ) 7/110وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ـمريؼ ؿمعٌي، قمـ مـصقر سمف.

 ( هق اسمـ قمققـي.6)

 .صحقح( 7)

 (.1/61وهق ذم مًـد احلؿقدي )

 ( قمـ ظمالد سمـ حيقك.6921( )8/371وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

ـ 1/111)ومًؾؿ ذم صحقحف  ـ مًفر، يمؾفؿ قم ـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ كؿػم، وويمقع، وقمكم سم ( م

 ؾمػقون اًمثقري، قمـ إقمؿش سمف.

 وأظمرضموه ذم اعمقوعلم اًمًوسمؼلم مـ ـمريؼ مـصقر، قمـ أيب وائؾ سمف.

 /ب02
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ِزُكُف  ((حُيْ
(1)

. 

[166 ]   ،ة، قمـ احلؿقدي قمؿش همػم َمر  ة، قمـ أيب قمٌد اهلل سمـ كو ؾمػقون، كو ٕا ُمر 

طمقص ٕا
(2)

ـْ ظُمؾ تِفِ  ))ىمول:  رؾمقل اهلل أن  ، قمـ قمٌد اهلل:  َأسْمَرُأ إمَِم يُمؾِّ ظَمؾِقٍؾ ِم
(3)

 َوًَمقْ ، 

َْذُت أسَمَو سَمْؽٍر ظَمؾِقالً، َوإِن  َصوطِمٌَُؽْؿ خَلَؾِقُؾ  خت  ًُ ُمت ِخذاً ظَمؾِقالًٓ  ُف اهلليُمـْ ًَ ((، يَْعـِل كَْػ
(4)

. 

[167 ]   اًمشقَخ أسمو مـصقر يؼقل: موت ؿمقخل أسمق ـموهر اعممدِّب ذم رسمقع إول

 مئي. ـ وأرسمعين وقمنمؾمـي صمام

 ؾمـي إطمدى وأرسمعؿئي.  اًمشقخ أسمو مـصقر يؼقل: ُوًمدُت ذم و [ 168]

م ؾمـي شمًع وشمًعلم.  وشمقذم ذم حُمر 

 :من حديث الشافعي

[169 ]   اًمشقخ أسمق حمؿد احلًـ سمـ قمٌد اعمؾؽ سمـ يقؾمػ اًمٌغدادي، ذم اعمحرم

ؾمـي
(5)

ـ همقالن، أكو   ـ إسمراهقؿ سم ـ قمٌد اهلل سم أبو بؽر شمًع وشمًعلم، أكو أسمق ـموًمى حمؿد سم

د، كو قمٌد اًمقارث، قمـ أيب اًمتق وح، قمـ أكس ، كو معوذ، كو مًحمؿد بن إبراهقم الشافعي د 

ِلُّ  ))ىمول:   ٌ ٌُُف ومَطِقؿٌ  يَموَن اًـم ًَ ـ  أطَْم ـَ اًـم وِس ظُمُؾؼًو، َويَموَن زِم أٌَخ ُيَؼوُل ًَمُف َأسُمق قُمَؿػْمٍ ًَ ـ  أطَْم

                                                 

 .صحقح( 1)

 (.1/61وهق ذم مًـد احلؿقدي )

 ف.( قمـ اسمـ أيب قمؿر اًمعدين، قمـ اسمـ قمققـي سم4/1718وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 وأظمرضمف أيضوً مـ ـمرق أظمرى قمـ إقمؿش، ومـصقر، قمـ أيب وائؾ.

 ( واؾمؿف قمقف سمـ موًمؽ سمـ كضؾي.2)

 ، ويمذا وىمع قمـد احلؿقدي.((إصؾ: ظمؾِّف  ))( يمتى ذم هومش اًمـًخي: 3)

 .صحقح( 4)

 (.1/62وهق ذم مًـد احلؿقدي )

 ـي سمف.( قمـ اسمـ أيب قمؿر، قمـ ؾمػقون سمـ قمقق4/1856وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 ومـ ـمرق أظمرى قمـ إقمؿش سمف.

 ( مـ ـمرق قمـ أيب إطمقص ـ واؾمؿف قمقف سمـ موًمؽ سمـ كضؾي ـ سمف.4/1855وذم )

 ( ذم )ف(: )مـ ؾمـي(.5)
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(( ؟َمو وَمَعَؾ اًمـَُّغػمُ  !َويَموَن إِذا ضَموَء ىَموَل: َيو َأسَمو قُمَؿػْمٍ 
(1)

. 

[170 ]  ـ إؾمامقمقؾ، كو ىمطـ، كو طمػص، كو إسمراهقؿ، قمـ  ، كوالشافعي ـ قمكم سم حمؿد سم

ـ احلورث،  ـ سم ـ قمٌد اًمرمح ـ أيب سمؽر سم ـ مًؾؿ اًمزهري، قم ـ حمؿد سم ـ إؾمحوق، قم قمٌ ود سم

قمـ أيب
(2)

ف ىمول: مًعقد قُمؼٌي سمـ قَمؿرو   ـِ اًمَؽْؾِى،   اهللََّنَك َرؾُمقُل  ))أك  ـْ صمَؿ قَم

، َوَمْفِر اًمٌَ  ـِ ((ِغلِّ َوطُمْؾَقاِن اًمَؽوِه
(3)

. 

ؾػل ًِّ ىمول أسمق ـموهر اًم
(4)

ضمؾِّ أيب حمؿد ًُ َهَذيـ احلديثلم مـ اًمشقخ ٕا ـ  : ؾمؿع احلً

ـ يقؾمػ، قمـ اسمـ همقالن مع مجقع ا  اسمـ همقالن، قمـ / اًمشوومعل.أجزاء سمـ قمٌد اعمؾؽ سم

ًُ ىمد ؾمؿعتُفو قمغم ظموًمد، وهٌي اهلل اًمشػما زي سملصٌفون ىمٌؾ رطمَؾتِل إمم ىمول: ويمـ

 ـ همقالن.، قمـ اسمذسمغدا

ْيَرَطاُقوِل   : وبعده من حديث الشافعي، من حديث طبد الؽريم الدا

[171 ]  اًمشقخ
(5)

ـ حمؿد اعمقصكم  ـ أمحد سم أسمق قمٌد اهلل هٌُي اهلل سم
(6)

، سمؼراءيت قمؾقف ذم 

]ومقًمده ذم صػر ؾمـي إطمدى ذم ؿمفر رسمقع إول ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿئي، 

وقمنميـ وأرسمعامئي[
(7)

اعمؾؽ سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ سمنمان  أكو أسمق اًمؼوؾمؿ قمٌد، 

ـ زيود اًمؼطون اًمـ حقي ـ قمٌد اهلل سم ـ حمؿد سم اًمقاقمظ، أكو أسمق ؾمفؾ أمحد سم
(8)

أبو حيقى ، كو 

                                                 

 .صحقح( 1)

م هذا احلديٌ سمنؾمـوده ومتـف قمـ ؿمقخ آظمر سمرىمؿ: )  (.91وشمؼد 

 ( ذم )ف(: )اسمـ( وهق ظمطل.2)

 .صحقح لغره( 3)

م سمًـده سمرىمؿ: )  (.92وشمؼد 

ؾػل(.4) ًِّ  ( ذم )ف(: )ىمول ؿمقخـو اًم

 ( يمؾؿي: )اًمشقخ( ًمقًً ذم )ف(.5)

 ذم )ف(: )اعمقيمكم( سمدل )اعمقصكم(، وهق ظمطل. (6)

 ( زيودة مـ )ف(.7)

 هـ(.350هـ(، وشمقذم ؾمـي )259( اًمٌغدادي، مًـد اًمعراق، مقًمده ؾمـي )8)
= 

 /أ02

 باب املراتب
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ْيَرَطاُقوِل  طبد الؽريم بن اهلقثم الدا
(1)

، كو أسمق اًمقامن
(2)

، أظمؼمين ؿمعقى
(3)

ـ اًمزهري،  ، قم

ـُ  ـ أسمقف ىمول: ؾم أظمؼمين حمؿد سم ـ ُمطعؿ، قم ًُ رؾمقل اهلل ضُمٌػم سم إِن  زِم  ))يؼقل:  ؿع

ٌد، َوَأَكو َأمْحَُد، َوَأَكو اعمَوطِمل اًم ِذي َيْؿُحق اهللُ يَب اًمُؽْػَر، َوَأَكو احلَوِذُ اًم ِذي  َأؾْماَمًء؛ َأَكو حُمَؿ 

نُمُ اهللُ شَمَعومَم اًمـ وَس قَمغَم ىَمَدِمل، َوَأَكو اًمَعوىمُِى، َواًمَعوىمُِى اًم ِذي ًَمقَْس سمَ  ((ْعَدُه َأطَمٌد حَيْ
(4)

. 

[172 ]   ـ اًمزهري ىمول: يمون حمؿد سمـ ضُمٌػم سمـ مطعؿ أسمق اًمقامن، أظمؼمين ؿمعقى، قم

                                                 

ف اًمدارىمطـل ذم اًمصحقح، وإك ام صدوق وىمد روى قمـ ))، وىمول اًمؼمىموين: ((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

ٌوس  ))، وىمول اخلطقى: ((يمرهقه عمزاح يمون ومقف  ـ أسََمقي اًمع يمون صدوىموً أديٌوً ؿموقمراً، راويي ًمألدب قم

 .((صمعؾى واعمؼمد وأيب ؾمعقد اًمًؽري، ويمون يؿقؾ إمم اًمتشقع 

 (.15/521(، اًمًػم )5/45(، شموريخ سمغداد )104)ص اكظر: ؾممآت اًمًؾؿل 

 هـ(.278ادي اًمؼطون، وشمقذم ؾمـي )( اًمٌغد1)

ْيَرقَموىمقزم: سمػتح اًمدال اعمفؿؾي، وؾمؽقن اًمقوء اعمـؼقـمي سموصمـتلم مـ حتتفو، وسمعدهو اًمراء، صمؿ  واًمد 

 اًمعلم اعمفؿؾي، وومقفو ىموف سمعد إًمػ، كًٌي إمم ىمريي َديَر اًمعوىمقل قمغم قمنمة ومراؾمخ مـ سمغداد.

 .((يمون صمؼي صمٌتوً  ))وىمول اخلطقى: ، ((يمون صمؼي ملمقكوً  ))ىمول أمحد سمـ يمومؾ: 

(، اًمًػم 2/524(، إكًوب )1/216(، ـمٌؼوت احلـوسمؾي )11/78اكظر: شموريخ سمغداد )

(13/333.) 

 ( هق احلؽؿ سمـ كوومع.2)

 ( هق اسمـ أيب محزة.3)

 .صحقح( 4)

ر ذم )ف( مرشملم.  واحلديٌ سمنؾمـوده ومتـف يمرِّ

 يب اًمقامن.( قمـ أ4896( )6/369وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( قمـ اًمدارمل، قمـ أيب اًمقامن سمف.4/1828ومًؾؿ ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ موًمؽ.3532( )4/521وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ اسمـ قمققـي ويقكس وقُمؼقؾ، يمؾفؿ قمـ اًمزهري سمف.4/1828ومًؾؿ ذم صحقحف )

ـ قمققـي وهمػمه قمـ وًمقس ذم اًمٌخوري ىمقًمف: )واًمعوىمى ...(، وضموءت قمـد مًؾؿ مـ روايي اسم

ؾؿ. د ًم ، ووىمع اًمتٍميح سمندراضمف ذم روايي قُمؼقؾ مـ ىمقل اًمزهري قـم  اًمزهري، وهق مدرج ذم احلدٌي

ـ قمققـي قمـد اًمؽممذي سمؾػظ: )اًمذي ًمقس سمعدي كٌل( وهق  ))ىمول احلوومظ:  وىمع ذم روايي ؾمػقون سم

 (.6/644. اًمػتح )((حمتؿؾ ًمؾرومع واًمقىمػ 

و ذم روايي قُمؼقؾ. ىمؾً: واًمظوهر أن  اًمتػًػم مـ  يمالم اًمزهري، يمام ضموء مٌقـ 
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ث:  ـْ ىُمَرْيٍش أَن  قَمٌَْد  ))حُيدِّ ـِ اًمَعوِص  اهللَأْن سَمَؾَغ ُمَعوِوَيَي َوُهَق قِمـَْدهُ ذِم َرْهٍط ِم ـَ قَمؿرو سْم سْم

ـْ ىَمْحَطو ُف ؾَمقَُؽقُن َمؾٌِؽ ِم ُث َأك  قَمز  َوضَمؾ  سمِاَم  اهللَن، وَمَغِضَى ُمَعوِوَيُي، وَمَؼوَم وَمَلصْمـَك قَمغَم حُيَدِّ

ًْ ذِم  ًَ ٌَ ًَمقْ صُمقَن أطَمودِي ُف سَمَؾَغـِل َأن  ِرضَموًٓ ِمـُْؽْؿ َيتََحد  و سَمْعُد، وَمنك  ُهَق َأْهُؾُف، صمؿ  ىَموَل: َأم 

ـْ َرؾُمقِل اهلليمِتَوِب  َٓ شُمْمصمُر قَم تِل شُمِضؾُّ ، ]وَملُوًمَئِ  اهلل، َو َؽ ضُمف وًُمُؽْؿ، وَمنِي ويُمْؿ َوإََمويِنُّ اًم 

ًُ َرؾُمقَل  [ اهللَأْهَؾَفو، وَمنِينِّ ؾَمِؿْع
(1)

َوُهَق َيُؼقُل: إِن  َهَذا إَْمَر ذِم ىُمَريٍْش، َٓ ُيَعودَِيِْؿ  

ـَ  ي ((ومِقِف َأطَمٌد إِٓ  َأيَمٌ ُف اهللُ قَمغَم َوضْمِفِف، َمو َأىَموُمقا اًمدِّ
(2)

. 

[173 ]   ،ـ اًمزهري، أظمؼمين قَمؿرو سمـ حمؿد سمـ ضُمٌػم أسمق اًمقامن، أظمؼمين ؿمعقى، قم

ـ ُمْطعؿ أظمؼمين ضُمٌػم سم
(3)

ػُم َمَع َرؾُمقِل  )):  ًِ فُ َوَمَعُف َكوٌس َمْؼَػؾ  اهللَأك فُ سَمقْـَو / ُهَق َي
(4)

 

 ، ـْ طُمـلَْمَ [ًِ ؼَ قَمؾ]ِم
(5)

لًَُمقكُف طَمت    اهللإقَْمَراُب َرؾُمقَل   ًْ َطُروُه إِمَم ؿَمَجَرةٍ، ، ك اْو َي

ًْ ِرَداَءُه، وَمَقىَمَػ َرؾُمقُل وَمَخطِ  وَمَؼوَل: اقْمُطقيِن ِرَدائِل، ًَمْق يَموَن زِم قَمَدَد َهِذهِ   اهللَػ

اًمِعَضوهِ 
(6)

ْؿتُُف سَمقْـَُؽْؿ، صمؿ  َٓ دَمُِدويِن سَمِخقالً َوَٓ ضَمٌَوكًو   ًَ ((َكَعاًم ًَمَؼ
(7)

. 

                                                 

صؾ ذًمؽ سمؼقًمف ذم اهلومش: 1) صؾ و)ف(، وسملم  كوؾمخ ٕا ، (( ؾمؼط ))( مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ ٕا

ًؼط اكتؼول اًٌمٍم ـم يمؾؿي )رؾمقل اهلل  خوري، وؾمٌى اًم ومم إمم اًمثوكقي.واإلحلوق ـم صحقح اًٌم  ( ٕا

 .صحقح( 2)

 ( قمـ أيب اًمقامن سمف.3500( )4/512صحقحف ) وأظمرضمف اًمٌخوري ذم

ـ حمؿدذم إصؾ و)ف(وىمع اًمًـد ( يمذا 3) ـ ضمٌػم، أظمؼمين ضُمٌػم سمـ مطعؿ(. : )أظمؼمين قَمؿرو سم  سم

وهذا ظمطل، واًمصقاب: )أظمؼمين قُمَؿر سمـ حمؿد سمـ ضمٌػم سمـ مطعؿ: أن  حمؿد سمـ ضُمٌػم ىمول: 

، ر يروي قمـ حمؿد سمـ ضمٌػم، قمـ أسمقفوقُمؿ أظمؼمين ضُمٌػم سمـ مطعؿ(، يمام ضموء ذم صحقح اًمٌخوري،

 (، وًمقس ًمف إٓ  هذا احلديٌ اًمقاطمد ذم اًمٌخوري.21/496يمام ذم شمرمجتف مـ هتذيى اًمؽامل )

 (.6/42( سمػتح اعمقؿ وؾمؽقن اًمؼوف وومتح اًمػوء وسموًمال م، يعـِل زمون رضمققمف. اًمػتح )4)

وهق سمػتح اًمعلم ويمن  ،اًمصحقح : )قمؼؾً(، واًمصقاب اعمثًٌ، يمام ذمإصؾ و)ف( وىمع ذم( 5)

 (.6/42(، اًمػتح )3/288اًمال م اخلػقػي سمعدهو ىموف، أي: شمعؾ ؼقا سمف. اكظر: اًمـفويي )

( اًمِعضوه: سمؽن اعمفؿؾي سمعدهو معجؿي ظمػقػي وذم آظمره هوء، وهق ؿمجر أم همقالن، ويمؾُّ ؿمجر 6)

 (.6/43(، اًمػتح )3/255قمظقؿ ًمف ؿمقك. اكظر: اًمـفويي )

 .صحقح( 7)

 ( قمـ أيب اًمقامن سمف.2821( )4/284وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )
= 

 /ب02
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[174 ]  ،أكو أسمق ـموًمى حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ همقالن، أكو  اًمشقخ هٌُي اهلل أيضًو 

، كو حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ أبو بؽر حمؿد بن طبد اهلل بن إبراهقم الشافعي

سمحؾى
(1)

ـ قمثامن ، كو قَمؿرو سم
(2)

، كو اًمقًمقد
(3)

، ]قمـ[
(4)

اسمـ اعمٌورك، قمـ ظموًمد احلذاء،  

ِل   يَمُي َمَع َأيَموسمِِريُمْؿ ا ))ىمول:  قمـ قمؽرمي، قمـ اسمـ قمٌوس: أن  اًمـٌ  ((ًمؼَمَ
(5)

. 
                                                 

ٓ دمدوين  ))، و ((ؿمجرة  ))سمدل  ((ؾَمُؿرة  ))، و ((إقمراب  ))سمدل  ((اًمـوس  ))ووىمع ذم اًمصحقح: 

 .((يمذوسموً  ))، زاد ((سمخقال وٓ يمذوسموً وٓ ضمٌوكوً 

 ( أسمق سمؽر إؾمدي احلؾٌل، اعمعروف سموٕؾمػم.1)

 (، ومل يذيمر ومقف ؿمقئوً.53/363يمر ذم شموريخ دمشؼ )ذيمره اسمـ قمًو

 ( اسمـ ؾمعقد اًمؼرر، أسمق طمػص احلؿيص.2)

 ( هق اسمـ مًؾؿ اًمدمشؼل.3)

 ( مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ إصؾ، واًمتصقيى مـ )ف(.4)

 .صحقح( 5)

 (.2/369وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 ( قمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ ؾمؾؿ.2/319وأظمرضمف اسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 

( مـ ـمريؼ أيب قمروسمي، وأمحد سمـ 47/236(، )46/279واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 قمؿػم، صمالصمتفؿ قمـ قَمؿرو سمـ قمثامن سمف.

 ( مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اًمتـقز.9/16وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

(، واخلطقى ذم 1/57شفوب )(، واًمؼضوقمل ذم مًـد اًم5/259واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

( مـ 47/325(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )1/170(، واجلومع )11/165شموريخ سمغداد )

 ـمريؼ قمقًك سمـ قمٌد اهلل اًمعًؼالين.

(، واًمذهٌل ذم اًمًػم 4/109(، واًمراومعل ذم اًمتدويـ )172، 8/171وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 ؾقي إمم ضمقود(( مـ ـمريؼ كعقؿ سمـ محود. )وشمصحػ ذم احل8/410)

 ( مـ ـمريؼ اخلطوب سمـ قمثامن.1/57واًمؼضوقمل ذم مًـد اًمشفوب )

عى )  ( مـ ـمريؼ طمققة واسمـ أيب اًمني.20/111واًمٌقفؼل ذم اًمشُّ

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ( مـ ـمريؼ يمثػم سمـ قُمٌقد، يمؾُّ همٓء 47/326(، )46/276واسم

 قمـ اًمقًمقد سمـ مًؾؿ سمف.

ي، واًمقًمق ـ طمٌون، ووىمع واًمًـد فموهره اًمصح  ٌ قمـد اسم ح سموًمتحدي ـ مًؾؿ مدًمِّس إٓ  أك ف س  د سم

ًَ مـ اسمـ اعمٌورك؟ ىمول: ذم  ))قمـد أيب كعقؿ ذم آظمره ىمقل كعقؿ سمـ محود:  ىمؾً ًمؾقًمقد: متك ؾمؿع

 .((اًمغزو 

ـَ مًؾؿ قمؾقف مجوقمٌي:  وشموسمع اًمقًمقد سم
= 



 

 

 

  

 
 

 393 

                                                 

( مـ ـمريؼ حمؿد 347، 13/346(، واًمضقوء ذم اعمختورة )3/38أظمرضمف أسمق يعغم ذم اعمًـد )

 سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمفؿ إكطويمل.ا

عى 1/355(، واخلرائطل ذم مؽورم إظمالق )1/62اعمًتدرك )احلويمؿ و (، واًمٌقفؼل ذم اًمشُّ

 ( مـ ـمريؼ كعقؿ سمـ محود.20/112)

عى )1/62واحلويمؿ ذم اعمًتدرك ) ( مـ ـمريؼ قمٌد اًمقارث سمـ 20/113(، واًمٌقفؼل ذم اًمشُّ

ًتدرك واًمشعى )وارث سـم قمٌقد اهلل(، واًمتصقيى مـ إحتوف اعمفرة )قمٌقد اهلل، وو  (.7/601ىمع ذم اعم

 ( مـ ـمريؼ سمؼقي، صمالصمتفؿ قمـ اسمـ اعمٌورك سمف.2/77واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 ، وواومؼف اًمذهٌل.((صحقح قمغم ذط اًمٌخوري ومل خيرضموه  ))وىمول احلويمؿ: 

ٌَ سموإلرؾمول ـ قمدي: وىمد أقمؾ  سمعُض أهؾ اًمعؾؿ هذا احلدي ـ اعمٌورك  ))، ىمول اسم ـ اسم وهذا رواه قم

 (.2/77(، )5/259. اًمؽومؾ )((مجوقمي، وإصؾ ومقف مرؾمؾ 

ـ أيب طموشمؿ:  ًُ أيب وذيمر طمديثوً رواه اًمقًمقد قمـ اسمـ اعمٌورك سملرض اًمروم، قمـ  ))وىمول اسم ؾمؿع

صمـ ظموًمد احلذاء، قمـ قمؽرمي، قمـ اسمـ قمٌوس ، ىمول رؾمقل اهلل  و كعقؿ سمـ )وذيمره( ىمول أيب: طمد 

ِل   ـ قمؽرمي: أن  اًمـٌ  ـ ظموًمد احلذاء، قم ـ اعمٌورك، قم ـ اسم ، يعـل  محود، قم يمون يًتوك، وملمر أن يؽؼمِّ

 (.2/313. قمؾؾ احلديٌ )((يدومع اًمًقاك إمم أيمؼمهؿ 

ً اًمروايوت قمـف ذم هذا احلديٌ، وهق متؽؾ ٌؿ ومقف، ومتورة يرويف قمـ  ـ محود اوطرسم ىمؾً: كعقؿ سم

اعمٌورك مقصقًٓ يمروايي اجلامقمي، وشمورة يرويف قمـ اسمـ اعمٌورك مـ همػم واؾمطي، اًمقًمقد، قمـ اسمـ 

ـ قمؽرمي مرؾمال سمؾػظ مغوير ًمؾػظ اجلامقمي، يمام ذيمر اسمـ أيب طموشمؿ، وشمورة  ـ ظموًمد، قم وشمورة، قمـف، قم

ـ يمشػ  2/402يمام قمـد اًمٌزار ) ((اخلػم مع إيموسمر  ))يرويف، قمـ اسمـ اعمٌورك مقصقًٓ سمؾػظ: 

 (. ومفذا يمؾُّف مـ اوطراسمف ومقف.إؾمتور

ومل أىمػ قمغم اًمروايوت اعمخوًمػي ًمروايي اًمقًمقد ومـ شموسمعف مقصقًٓ، إٓ  مو ذيمره اخلطقى أن  

ـ اًمقًمقد مرؾمالً، يمام ذم شموريخ سمغداد )  (، وأقمؾ ف سمعقًك سمـ قمٌد اهلل11/165هشوم سمـ قمامر رواه قم

ىمي احلديٌ يمام ذم اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي ـ أطمد اًمرواة قمـ اًمقًمقد سمـ مًؾؿ ـ وهق متفؿ سمن 

(، إٓ  أك ف مل يـػرد سمف قمـ اًمقًمقد، ومؼد رواه مجوقمي قمـف يمام ؾمٌؼ مقصقًٓ، ومروايي هشوم سمـ 5/258)

 قمامر اعمخوًمػي ًمؾروايوت قمـ اًمقًمقد ؿموذة.

وىمد ُيػفؿ مـ يمالم اسمـ طمٌون شمعؾقؾ هذه اًمروايي اعمقصقًمي أيضوً، ومؼد ىمول ذم اًمصحقح 

ث سمف سمدرب اًمروم، ومًؿع مـف  ))(: 2/320) ٌَ سمخراؾمون، إك ام طمد  ـ اعمٌورك هذا احلدي ث اسم مل حُيدِّ

 .((أهُؾ اًمشوم، وًمقس هذا احلديٌ ذم يمتى اسمـ اعمٌورك مرومققموً 

ـ  ث سمف قمـف سمعض أصحوسمف اعمراوزة، يمـعقؿ سم ٌ سموًمشوم، وطمد  ث َبذا احلدي ـ اعمٌورك طمد  ىمؾً: اسم

، ورواه قمـف أيضوً يمروايي أهؾ اًمشوم: قمٌد اًمقارث سمـ قمٌقد اًمعتؽل محود، إٓ  أك ف اوطرب ومقف

م قمـد احلويمؿ واًمٌقفؼل، وهق صدوق ويمون مـ أصحوب اسمـ اعمٌورك.  اعمروزي، يمام شمؼد 
= 
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[175 ]  ل، كو أسمق كعقؿالشافعي ـ ؾمعقد اجلام  ، كو أمحد سم
(1)

، كو زهػم
(2)

سمـ ا، كو أؿمعٌ 

ـ ؾمقيد ىمول: ضمؾس اًمؼماء ومًؿعتُف يؼقل:  صمـل معوويي سم َأَمَرَكو َرؾُمقُل  ))أيب اًمشعثوء، طمد 

ٌْعَ   اهلل  ً ـْ ؾَمٌٍْع، وَمَذيَمَر اًم ٌٍْع َوََّنَوَكو قَم ًَ اقِمل سم ((، َوىَموَل: َوإضَِموسَمَي اًمد 
(3)

. 

[176 ]  كو سمنِم سمـ مقؾمك إؾمدي، كو ظمال د سمـ حيقك، كو ؾمػقونالشافعي ،
(4)

، قمـ 

ِلِّ  ًُ قمغم اًمـٌ  ـ أيب ؾمؾؿي ىمول: دظمؾ ـ قُمؿر سم ـ قمروة، قم ـ قمروة، قم  ))ومؼول  هشوم سم

، َوؾَمؿِّ  ((و َيؾِقَؽ ، َويُمْؾ سمقَِؿقـَِؽ، َويُمْؾ ِِم  اهللاضْمؾِْس َيو سُمـَل 
(5)

. 
                                                 

واًمذي يظفر أن  احلديٌ صحقح، وموسمـ اعمٌورك إموٌم طموومظ، وىمد صمٌتً قمـف اًمروايي مقصقًمي، 

 ف احلديٌ، وٓ قمدم وضمقد احلديٌ ذم يمتٌف مرومققموً.وٓ ييه مـ أرؾمؾف قمـف ِمـ  روى قمـ

( مـ ـمريؼ ظموًمد ـ وهق 473، 2/472وًمف ـمريؼ آظمر أظمرضمف اًمًؿعوين ذم أدب اإلمالء )

 اًمطحون ـ قمـ ظموًمد احلذاء سمف، ًمؽـ ذم اإلؾمـود إًمقف مـ ٓ ُيعرف.

م، وإًمٌ وين ذم واحلديٌ أظمرضمف اسمـ طمٌون ذم صحقحف، وصححف احلويمؿ واًمذهٌل، يمام شمؼد 

 (.1778( )4/380اًمصحقحي )

 ( هق اًمػضؾ سمـ ديملم.1)

 ( هق اسمـ معوويي.2)

 .صحقح( 3)

 (.2/371وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 ( قمـ أيب أمقي، قمـ أيب كعقؿ سمف.5/440وأظمرضمف أسمق قمقاكي ذم مًتخرضمف )

ـ حيقك وأمحد سمـ يقكس، يم3/1635وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف ) ـ حيقك سم ـ زهػم ( قم المهو قم

 سمـ معوويي سمف. وُذيمر قمـد مًؾؿ إوامر واعمـفقوت.ا

، 6/471(، )2445( )3/138(، )1239( )2/377وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

612( )5175 ،5635( ،)7/5 ،59 ،62 66 ،161 ،166 ،285( )5650 ،5838 ،5849 ،

 أؿمعٌ سمف.( مـ ـمرق قمـ 3/1636(، ومًؾؿ ذم صحقحف )6654، 6235، 6222، 5863

 ( هق اًمثقري.4)

 .صحقح لغره (5)

 (، ومـ ـمريؼف اخلطقى ذم اجلومع2/375وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 ( خمتٍماً.1/403)

 وومقف حيقك سمـ ظمال د، وهق صدوق.

عى )  ( مـ ـمريؼ اًمػريويب، قمـ اًمثقري سمف.10/388وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمشُّ
= 
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 هذا احلديٌ قمغم صمالصمي أوضمف: وىمد اظمتؾػ قمغم هشوم ذم إؾمـود

 : مو رواه اًمثقري، قمـف، قمـ أسمقف، قمـ قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿي.الوجه األول

 وشموسمع اًمثقري  قمغم هذا اإلؾمـود مجوقمي:

(، واًمـًوئل ذم 91)ص (، وذم اًمشامئؾ 1857( )4/253وملظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمومعف )

 مـ ـمريؼ معؿر. (1/145(، واًمطحووي ذم مشؽؾ أصمور )6/77(، )4/174اًمؽؼمى )

(، وأمحد ذم مًـده 3267( )2/1087(، واسمـ موضمف ذم ؾمــف )6/76واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

( مـ 9/27(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )2/781(، واًمؽممذي ذم اًمعؾؾ اًمؽٌػم )26/254)

 ـمريؼ اسمـ قمققـي.

 ( مـ ـمريؼ اسمـ أيب قمروسمي.6/77واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

(، واًمطؼماين ذم 4/317(، وذم معجؿ اًمصحوسمي )2/158ذم اجلعديوت ) وأسمق اًمؼوؾمؿ اًمٌغقي

 ( مـ ـمريؼ ذيؽ ومٌورك سمـ ومضوًمي.2/71اعمعجؿ اًمصغػم )

ـ اًمؼوؾمؿ، يمؾفؿ 7/356(، وإوؾمط )9/27واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم ) ـ ـمريؼ روح سم ( م

 قمـ هشوم، قمـ أسمقف، قمـ قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿي.

ـ قمرالوجه الثاين ـ هشوم سم ـ قمؿر سمـ أيب : قم ـ مزيـي، قم ـ رضمؾ م عدي، قم  ً وة، قمـ أيب َوضمَزة اًم

 ؾمؾؿي.

( مـ ـمريؼ ظموًمد سمـ احلورث، وومقف: ىمرأه قمغم رضمؾ مـ 4/174أظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

 سَمـِل ؾمعد وىمد ؾمؿك اًمًعدي.

 ( مـ ـمريؼ قمٌدة سمـ ؾمؾقامن.6/77وأظمرضمف أيضوً ذم )

(، واًمطحووي ذم مشؽؾ أصمور 26/251ه )(، وأمحد ذم مًـد6/77واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

 ( مـ ـمريؼ أيب معوويي اًميير.1/144)

(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ 5/326(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )26/250وأمحد ذم مًـده )

 ( مـ ـمريؼ ويمقع.4/1941(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )9/26اًمؽٌػم )

( مـ ـمريؼ 5/190خلطقى ذم شموريخ سمغداد )(، وا2/376وأسمق سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 قمكم سمـ همراب.

( مـ ـمريؼ يزيد سمـ قمٌد اًمعزيز، وىمول: ضمور ًمعؿر سمـ 1/145واًمطحووي ذم مشؽؾ أصمور )

 أيب ؾمؾؿي، سمدل رضمؾ.

 : قمـ هشوم سمـ قمروة، قمـ أيب وضمزة، قمـ قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿي.الوجه الثالث

 ؿد سمـ سمنم.( مـ ـمريؼ حم5/362أظمرضمف أسمق قمقاكي ذم مًتخرضمف )

 ( مـ ـمريؼ اسمـ اعمٌورك.2/696واًمطقوًمز ذم مًـده )

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ؾمقاء.10، 12/9واسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 
= 
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 : من حديث طظ بن طبد العزيز، طن أيب ُطبقد دار اخلالفة وأجاز

[177 ]  ل اًمطٌ وخ، أكو ؾَمد سمـ ـموهر سمـ قمكم سمـ هوؿمؿ إمَجِ أسمق يوه ـموهر سمـ أ 

ـِ َدقْمَؾٍ، كو   طظ بن أسمق اًمؼوؾمؿ قمٌد اعمؾؽ سمـ حمؿد سمـ سمِنمان، أكو َدقْمؾٍ سمـ أمحد سم

طبد العزيز
(1)

، كو يزيد سمـ هورون، قمـ ضمرير سمـ طموزم، مكا أبو ُطبقد الؼاسم بن سالا  ،

                                                 

ح سمعُض أهؾ اًمعؾؿ اًمقضمف اًمثوين، ىمول قمكم سـم اعمدـيل:  قمروة،  رواه أصحوب هشوم سـمإك ام  ))ورضم 

ي، قمـ قمؿ  (.10/289ؿمعى اإليامن ). (( ر سـم أيب ؾمؾؿيقمـ هشوم، قمـ أيب وضمزة، قمـ رضمؾ مـ مزـي

. ((ويملن  طمديٌ أيب وضمزة أصحُّ  ))وكؼؾ اًمؽممذي قمـ اًمٌخوري شمرضمقحف هلذا اًمقضمف، ومؼول: 

 (.2/782اًمعؾؾ اًمؽٌػم )

 .((وهذا هق اًمصقاب قمـدكو  ))ىمول اًمـًوئل: 

 ىمؾً: وىمد شموسمع هشوموً قمغم روايي هذا اًمقضمف راويون وعقػون.

 (.9/27(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )26/250قمقؾ سـم جمؿع، قمـد أمحد ذم مًـده )إسمراهقؿ سـم إؾمام

 (.4/1942وقمٌد اهلل سمـ اعمديـل واًمد قمكم، قمـد أيب كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )

داود ذم اًمًــ  أيبقمـد   ـ وهق صمؼيـ وشموسمعف أيضوً قمغم روايي اًمقضمف اًمثوًمٌ: ؾمؾقامن سمـ سمالل 

واسمـ ، (73)ص ذم طمديثف وًمقيـ (، 257، 26/256ذم مًـده ) (، وأمحد3777( )4/144)

كعقؿ ذم  (، وأيب9/27ين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )(، واًمطؼما12/15طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 

(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد 23/17(، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )4/1942معرومي اًمصحوسمي )

 (.13/236(، واًمذهٌل ذم اًمًػم )32/204(، واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )9/14(، )7/144)

ـ قمٌد اًمؼم سمًامع هذا احلديٌ مـ قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿي. ح أسمق وضمزة اًمًعدي قمـد أمحد واسم  وس 

 .((وىمد ؾمؿع أسمق وضمزة اًمًعدي هذا احلديٌ مـ قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿي  ))وىمول اسمـ قمٌد اًمؼم: 

ح هذا اًمقضمف أيضوً إًمٌوين ذم اإلرواء )  (.7/30ورضم 

ـ اعمٌورك، ومتوسمعي ؾمؾقامن واًمذي  ـ هشوم، يموسم ـ رواه قم يظفر أن  هذا اًمقضمف راضمح أيضوً؛ ًمثؼي م

ـ سمالل ًمف، وًمعؾ أسمو وضمزة يمون يرويف قمـ رضمؾ قمـ قمؿر، صمؿ ؾمؿعف مـ قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿي، ومرواه ا سم

 قمـف مـ همػم واؾمطي.

ٕول ومؼقيٌّ أيضوً، ًمؽثرة مـ رواه، وومقفؿ مثؾ اًمثقري واسـم ي ومعؿر، وهمػمهؿ. وأم و اًمقضمف ا  قمقـق

 ومجؾي اًمؼقل أن  احلديٌ يمون يرويف هشوم مـ صمالصمي أوضمف، يمؾُّفو صموسمتي قمـف، واهلل أقمؾؿ.

وىمد ضموء احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿي، أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف 

 (.3/1599(، ومًؾؿ ذم صحقحف )5377، 5376( )6/539)

د اًمعزيز سـم اعمرزسمون1) غقي اعمجوور سمؿؽي، شمقذم ؾمـي ) ( قمكم سـم قٌم  هـ(.286سـم ؾموسمقر، أسمق احلًـ اًٌم

صوطمُى أيب قمٌقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمال م، يمتى إًمقـو سمُؽتُى )وذم اًمًػم:  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 
= 
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ِلُّ  ))قمـ ىمقس سمـ ؾمعد، قمـ مؽحقل ىمول:  اَص ىَموَل:  يَموَن اًمـٌ  ٌَ اخلُر  / إَِذا سَمَع

ُػقا] [ظَمػِّ
(1)

َي واًمَقِصق َي   ((ذم اخلَْرِص؛ ومنن  ذِم اعموِل اًمَعِري 
(2)

. 

[178 ]  كو ُهشقؿأبو ُطبقد ،
(3)

، أكو مغػمة
(4)

وجموًمد، 
(5)

ًمشعٌل، قمـ ا
(6)

اد  ، قمـ ور 

 ٍ ؾَمِؿْعتَُف 
ٍ
ء ٌَمْ

ـِ ؿُمعٌي َأِن ايْمتُْى إِزَم  سمِ ـ ؿمعٌي ىمول: يَمتََى ُمعوويُي إمم اعمغػمة سم يموشمى اعمغػمة سم

ـ َرؾُمقِل  الَةِ: َٓ إِينِّ  ))َؽتََى إًَِمقِْف اعمغػمةُ: ومَ ،  اهللِم ـَ اًمص  َف ِم  ؾَمِؿْعتُفُ َيُؼقُل إَِذا اْكٍَمَ

 ىَمِديٌر، اًمؾ فؿ  َٓ إًَِمَف إِٓ  اهللُ
ٍ
ء يَؽ ًَمُف، ًَمُف اعمُْؾُؽ َوًَمُف احلَْؿُد وُهَق قَمغَم يُمؾِّ َرْ َٓ َذِ  َوطْمَدهُ 

، َوَٓ ُمْعطَِل ًمِ ـَموكَِع ًمِ  ًَ ، َوَٓ َيـَػُع َذا اجلَدِّ ِمـَؽ اجلَدُّ ـاَم َأقْمَطقْ ًَ ((اَم َمـَْع
(7)

. 

                                                 

 .((صمؼي ملمقن  ))، وىمول اًمدارىمطـل: ((سمحديٌ( أيب قمٌقد، ويمون صدوىموً 

 ف حُمتوج.وىمد قمقى قمؾقف أظمذ إضمرة قمغم اًمتحديٌ، واقمتذر سملك 

(، 13/348(، اًمًػم )267)ص (، ؾممآت اًمًفؿل 6/196اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.4/241اًمؾًون )

ؼقا(، واًمتصقيى مـ )ف(.( 1)  ذم إصؾ: )طمؼِّ

 .مرسل( 2)

 (.487)ص (، وإمقال ًمف 1/289وهق ذم همريى احلديٌ ٕيب قمٌقد )

 وهى سمـ ضمرير. ( مـ ـمريؼ222، 221)ص وأظمرضمف أسمق داود ذم اعمراؾمقؾ 

 ( مـ ـمريؼ ويمقع، يمالمهو قمـ ضمرير سمـ طموزم سمف.2/414واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )

 واًمًـد مرؾمؾ، مؽحقل مـ شموسمعل أهؾ اًمشوم.

( مـ ـمريؼ 4/124وىمد ورد مـ ىمقل قمؿر سمـحقه، أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

 إوزاقمل، قمـ قمؿر، وهق مـؼطع.

 ( هق اسمـ سمشػم.3)

ؿ اًمضٌل.( هق اسمـ مِ 4) ًَ  ؼ

 ( هق اسمـ ؾمعقد.5)

 ( واؾمؿف قمومر سمـ ذاطمقؾ.6)

 .صحقح( 7)

 (.1/323وهق ذم همريى احلديٌ ٕيب قمٌقد )

صمـو ُهشقؿ، أظمؼمكو 6473( )7/235وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف ) ـ قمكم سمـ مًؾؿ، طمد  ( قم

و شمُ أوًمٌ أيضوً، قمـ اًمشعٌل سمف.، وومقف همػُم واطمد مـفؿ مغػمة وومالٌن ورضمٌؾ صم ؼول صمالث مرات، َّن 
= 

 /أ02
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باب الطاق 
 واملختارة

[179 ]  ـُ قُمؾق يأبو ُطبقد ، كو اسم
(1)

ن اًمت قؿل، قمـ ؾُمؾقام
(2)

، قمـ أيب قمثامن اًـم ْفدي
(3)

قمـ  ،

ِلِّ  ـْ َيْدظُمُؾَفو  ))ىمول:  أؾمومي سمـ زيد، قمـ اًمـٌ  ُي َم ًُ قَمغَم سَموِب اجلَـ ِي وَمنَِذا قَموم  ىُمْؿ

ْكقَو َواًمِغـَك  ((اًمُػَؼَراُء، َوإَذا َأْصَحوُب اجلَدِّ حَمٌُْقؾُمقَن، َيْعـِل َذِوي احلَظِّ ذِم اًمدُّ
(4)

. 

]طن الشافعي[ حديث ابن َغقْالنمن 
(5)

 : 

[180 ]   ْيـٌَِل ـِ احلًَـ اًمز  ـِ قمكم سم ـُ حمؿد سم اًمنميػ اإلموم أسمق ـموًمى احلًُلم سم

ول ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿئي، أكو  حمؿد  أبو صالباحلـػل، سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمفر رسمقع ٕا

، كو حمؿد راهقم الشافعيأبو بؽر حمؿد بن طبد اهلل بن إب، أكو بن إبراهقم بن غقالن البزازا

ل ا صـم ـ قمٌد اهلل، طمد  ـ إسمراهقؿ، كو طمػص يعـِل اسم ـ سم ري، كو ىَمَط ؽ  ًُّ ـ إؾمامقمقؾ اًم ـ قمكم سم سم

إسمراهقؿ
(6)

[قمـ]، 
(7)

ـ أيب يمثػم، قمـ قِمْؿران سمـ طِمط ون، قمـ قموئشي   ـ حيقك سم ِهشوم، قم

و ىموًمً:  ًٍ   اهللإن  َرؾُمقَل  ))أَّن  ُك ذِم سَمقْ ـْ َيؽْمُ ((صَمْقسمًو ومِقِف شَمْصؾِقٌى إِٓ  َكَؼَضُف  مَل َيُؽ
(8)

. 

                                                 

 وًمقس ىمقًمف: )اًمؾفؿ  ٓ موكع عمو أقمطقً ...(، وذيمر سمعدهو سمعض اعمـفقوت.

( مـ 20/383(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )1/365وأظمرضمف اسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )

 ـمريؼ ُهشقؿ سمف.

 (.11/313واكظر: ومتح اًمٌوري )

( 7/274)(، 6330( )7/195(، )844( )1/254وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

اد سمف.415ـ  1/414(، ومًؾؿ ذم صحقحف )7292( )8/493(، )6615)  ( مـ ـمرق قمـ ور 

 ( إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ اسمـ قمؾقي.1)

 ( ؾمؾقامن سمـ ـمرظمون اًمتقؿل.2)

 .ؾمُ ( واؾمؿف قمٌد اًمرمحـ سمـ 3)

 .صحقح( 4)

 (.1/324وهق ذم همريى احلديٌ ٕيب قمٌقد )

م خترجيف مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ قمُ   (.18ؾق ي وهمػمه سمرىمؿ: )وشمؼد 

 ( زيودة مـ )ف(.5)

 ( هق اسمـ ـمفامن.6)

 ذم إصؾ: )اسمـ(، وهق ظمطل، واًمتصقيى مـ )ف(، وهشوم هق اسمـ أيب قمٌد اهلل اًمدؾمتقائل.( 7)

 .صحقح لغره (8)

 (.2/221وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )
= 
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[181 ]  ـ يوؾملم اًمشوومعل، كو اسم
(1)

ـُ طَمرب ، كو حمؿد سم
(2)

اء، كو  ـُ مُحقد احلَذ  ، كو قَمٌِقَدة سم

ـ أسمقف / ىمول:  ـ ؾَمْعد، قم ـ ُمصعى سم ـ قُمؿػم، قم ُؿ   اهلليَموَن َرؾُمقُل  ))قمٌد اعمؾؽ سم ُيعؾِّ

، َوَأقُمقذ  ىتِّ عمُؽَ َهِذهِ اًمَؽؾِاَمِت يَماَم ُيَعؾِّؿ ا ـِ ـَ اًمٌُْخِؾ َواجلٌُْ اًمؽِتَوسَمَي: اًمؾ فؿ  إين  َأقُمقذ سمَِؽ ِم

ْكقَو َوقَمَذاِب اًمَؼؼْمِ  ـْ َأْن ُأَرد  إِمَم َأْرَذِل اًمُعؿِر، َوَأقُمقذ سمَِؽ ِمـ ومِتْـَِي اًمدُّ ((سمَِؽ ِم
(3)

. 

[182 ]   صمـل قمكم سمـ [احلًـ]اًمشوومعل، طمد 
(4)

سمـ قمٌد اًمصؿد 
(5)

ؿد سمـ ، كو حم

إدريس
(6)

، كو هورون سمـ ؾمعقد، كو ظموًمد سمـ كزار، قمـ إسمراهقؿ
(7)

، قمـ َمَطر
(8)

، قمـ 

ِل   ْؾ  ))ىمول:  كوومع، قمـ اسمـ قمؿر: أن  اًمـٌ  ًِ ((َمـ َأشَمك اجلُُؿَعَي وَمْؾقَْغتَ
(9)

. 
                                                 

 .وومقف ىمطـ سمـ إسمراهقؿ، وهق صدوق خيطئ يمام ذم اًمتؼريى

 أيب ( قمـ معوذ سمـ ومضوًمي، قمـ هشوم سمـ 5952( )7/85وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 قمٌد اهلل اًمدؾمتقائل سمف. وقمـده )ؿمقئوً( سمدل )صمقسموً(، و)شمصوًمقى( سمدل )شمصؾقى(.

ؿ ؾمؿقا مو يموًك ومقف صقرة اًمصؾقى شمصؾقٌوً شمًؿقي  ))ىمول احلوومظ:  شمصوًمقى مجع شمصؾقى، يملَّن 

ؾمامقمقكم: ؿمقئوً ومقف شمصؾقى، وذم روايي اًمؽشؿقفـل: شمصووير سمدل سموعمصدر، ووىمع ذم روايي ًمإل

 (.10/398. اًمػتح )((شمصوًمقى، وروايي اجلامقمي أصمًٌ ... 

 ي.قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ يوؾملم أسمق احلًـ اًمدورهق ( 1)

 .اًمـشوئل أسمق قمٌد اهلل اًمقاؾمطل( هق 2)

 .صحقح( 3)

 (.2/175وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 ( قمـ ومروة سمـ أيب اعمغراء، قمـ قَمٌقدة سمف.6390( )7/211وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ ؿمعٌي.6370، 6365( )205، 7/204وأظمرضمف أيضوً )

 ( مـ ـمريؼ زائدة، يمالمهو قمـ قمٌد اعمؾؽ سمـ قُمؿػم سمف.6374( )7/207وذم )

صؾ )احلًلم(، واًمتصقيى مـ )ف( واًمغقالكقوت، وؾمق4)  (.364قمغم اًمصقاب سمرىمؿ: )يت ل( ذم ٕا

د اًمصؿد أسمق احلًـ اًمطقوًمز، شمقذم ؾمـي )5) ف أسمق سمؽر اًمشوومعل.289( ذم اًمرواة قمكم سـم قٌم  هـ(، يروي قـم

 .((صمؼي  ))ذيمره اخلطقى واًمذهٌل، وىمول اخلطقى: 

 (.13/429(، اًمًػم )12/28اكظر: شموريخ سمغداد )

 .أسمق طموشمؿ اًمرازي (6)

 .ؾموينأسمق ؾمعقد اخلرا ( اسمـ ـمفامن7)

 ( اسمـ ـمفامن اًمقراق.8)

 .حسن لغره( 9)
= 

 /ب02
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 : من حديث اجلوهري باب األزج

[183 ]  ـ أمحد اًمَؽْؾَقَذايِن احل ـ سم ـ احلً ـ أمحد سم ـٌكم، أكو اإلموم أسمق اخلطوب حمػقظ سم

، أكو أسمق طمػص قمؿر سمـ أمحد سمـ ؿموهلم، كو أبو حمؿد احلسن بن طظ بن حمؿد اجلوهري

ـ ؾمؾقامن اًمٌوهمَ  ـ حمؿد سم ـدي، كو حمؿد سمـ اًمصٌ وح اجلَْرضَمَرائلحمؿد سم
(1)

، كو يعؼقب سمـ 

اًمقًمقد اعمدين
(2)

، كو أسمق طموزم
(3)

 َيْليُمُؾ   اهلليَموَن َرؾُمقُل  ))، قمـ ؾمفؾ سمـ ؾَمعد ىمول: 

ـَمِى  قَخ سمِوًمرُّ ((اًمٌ طِّ
(4)

. 
                                                 

 (.2/222وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

ـ حتؼقؼ أيؿـ اًمدمشؼل( قمـ أيب طموشمؿ وهق حمؿد  51)ص وأظمرضمف أسمق قمقاكي ذم مًتخرضمف 

 سمـ إدريس اًمرازي سمف.ا

 ومـ ـمريؼ أيب اًمنميػ، قمـ ظموًمد سمـ كزار سمف.

 ق، وهق صدوق يمثػم اخلطل يمام ذم اًمتؼريى.وذم ؾمـده مطر سمـ ـمفامن اًمقرا

ـ حيقك(، ومـ ـمريؼف اًمٌخوري ذم صحقحف  1/158واحلديٌ رواه موًمؽ ذم اعمقـمل )

 ( قمـ كوومع، قمـ اسمـ قمؿر سمف.877( )1/263)

 (.364وؾمقليت قمـ ؿمقخ آظمر ًمؾًؾػل سمرىمؿ: )

 ( ذم )ف(: )اجلرضموين(، وهق ظمطل.1)

سمف أمحد وهمػمه، وشمريمف همػم واطمد2)  .( يمذ 

(، 14/265(، شموريخ سمغداد )7/147(، اًمؽومؾ )1/548اكظر: اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )

 (.11/349(، هتذيى اًمتفذيى )32/372هتذيى اًمؽامل )

 ؾمؾؿي سمـ ديـور.( 3)

ا( 4)  .وصحا من حديث طائشة، سـده ضعقف جدًّ

( قمـ أيب إقمز سمـ إؾمعد، قمـ 246، 4/245وأظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 قهري سمف.اجل

ـ أيب طموزم ومقام أقمؾؿ يعؼقب سمـ اًمقًمقد اعمديـل، وًمقس هق  ))وىمول:  د سمف قم ـ ؿموهلم: شمػر  ىمول اسم

 .((قمـدهؿ سمذاك 

( مـ 7/147(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )3326( )2/1104وأظمرضمف اسمـ موضمف ذم ؾمــف )

 ـمريؼ حمؿد سمـ اًمصٌوح اجلرضمرائل سمف.

 ( مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ راومع.3326( )2/1104وأظمرضمف اسمـ موضمف ذم ؾمــف )

ـ كوومع، يمالمهو قمـ يعؼقب سمف.6/162واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم ) ـ سم ـ ـمريؼ قمٌد اًمرمح  ( م
= 
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[184 ]  ر أسمق طمػص، كو قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًمٌغقي إمالء، كو أسمق كٍم اًمتام 
(1)

، كو قمٌد 

ـ إقمؿش[ َؿكِم، ]قم ًْ ـ مًؾؿ اًمَؼ اًمعزيز سم
(2)

ـ قمٌوس  ـ اسم ـ ضُمٌػم، قم ـ ؾمعقد سم ىمول: ، قم

َقا )): ىمول رؾمقل اهلل  ًِّ ـِ اًمـ وِس َوًَمْق سمِشقِص اًم ((ِك اؾْمتَْغـُقا قَم
(3)

. 

                                                 

د سمف يعؼقب سمـ اًمقًمقد اعمدين  ))وىمول اًمدارىمطـل:   ـ أـمراومف(. 3/100. إومراد )((شمػر 

ؼقب سمـ اًمقًمقد مـ ؾمؿعً أيب يؼقل: يع ))ىمؾً: وهق مت فؿ سموًمؽذب، ىمول قمٌد اهلل سمـ أمحد: 

ـ اًمؽذاسملم اًمؽٌور، حيدِّ أهؾ اعمديـي ِل  ، ويمون م يمون  ث قمـ أيب طموزم، قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد أن  اًمـٌ 

 (.1/548. اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )((يليمؾ اًمٌطقخ سموًمرـمى 

( 4/176، أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ )>وىمد ورد احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ قموئشي 

(، وهمػمهؿ 1/124(، واحلؿقدي ذم مًـده )1843( )4/246معف )(، واًمؽممذي ذم ضمو3836)

 مـ ـمرق قمـ هشوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف، قمـ قموئشي.

 .((طمديٌ طمًـ همريى  ))وىمول اًمؽممذي: 

ـ اًمؼقؿ ذم زاد اعمعود ) حف اسم (، وإًمٌوين 9/486(، واحلوومظ ذم اًمػتح )287، 4/286وصح 

 (.1/124ذم اًمصحقحي )

 ًمعزيز اًمـ ًقي.( قمٌد اعمؾؽ سمـ قمٌد ا1)

( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ وٓ ذم )ف(، وًمعؾ اًمصقاب إصمٌوشمف، وموًمؼًؿكم ٓ يروي قمـ 2)

دة ـ يمام  ؾمعقد سمـ ضمٌػم، وإك ام روايتف قمـ إقمؿش، وىمد ورد احلديٌ َبذا اإلؾمـود ذم مصودر متعدِّ

 ؾمقليت ـ وذم يمؾِّفو ذيمر إقمؿش، واهلل أقمؾؿ.

، والصواب فقه اإلرسال. رجاله ثؼات، إالا ( 3)  أنا احلديث معلٌّ

( مـ 10/574(، )4/342(، واًمذهٌل ذم اًمًػم )10/177وأظمرضمف اًمضقوء ذم اعمختورة )

 ـمريؼ اعمخؾص.

ـ ـمريؼ أيب مًؾؿ اًمؽوشمى، يمالمهو قمـ اًمٌغقي سمف.1/399واًمؼضوقمل ذم مًـد اًمشفوب )  ( م

سمـ ضمرير ذم هتذيى أصمور رىمؿ: ـ يمشػ إؾمتور(، وا 1/432وأظمرضمف اًمٌزار ذم مًـده )

(، واًمٌقفؼل 203)ص اب ذم ذم اًمريوء (، واًمي  1/444(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )1789)

عى ) ًـد اًمشفوب )7/134ذم اًمشُّ ( 10/176) (، واًمضقوء ذم اعمختورة1/400(، واًمؼضوقمل ذم م

 مـ ـمرق قمـ قمٌد اًمعزيز اًمؼًؿكم سمف.

قمٌد اًمعزيز اًمؼًؿكم، ومفق صمؼي َيؿ ىمؾقالً، وىمد أكؽر قمؾقف إئؿي  وهذا اًمًـد رضموًمف صمؼوت، إٓ  

 هذا احلديٌ.

هؽذا رواه قمٌد اًمعزيز سمـ مًؾؿ، وىمد ظموًمػف همػُم واطمد رواه قمـ  ))ىمول إؾمامقمقؾ اًمؼويض: 

 .((إقمؿش، قمـ احلؽؿ، قمـ اسمـ أيب ًمقغم 
= 
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 : من حديث ضريف احلري درب السلسلة

[185 ]   الشقخ أبو احلسن َضِريف بن حمؿد بن طبد العزيز بن أمحد بن حمؿد بن أمحد

، سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمفر رسمقع إول ؾمـي بن حمؿد بن شاذان ادؼرئ احِلِري الـقسابوري

أرسمع وشمًعلم
(1)

، أكو أسمق صوًمِح اعممذِّن
(2)

، كو أسمق ـموهر سمـ حَمِْؿش
(3)

سمـ او أسمق طمومد ، ك

سمالل
(4)

، كو قمٌد اًمرمحـ سمـ سمِنم، كو ؾمػقون سمـ قمققـي، قمـ قَمؿرو سمـ ديـور، / قمـ أيب 

                                                 

إقمؿش وهمػمه، قمـ  هؽذا وضمدشمف: قمـ اسمـ أيب ًمقغم، واحلديٌ قمـدكو قمـ ))ىمول اًمٌقفؼل: و

ِلِّ   (.7/135. اكظر: ؿمعى اإليامن )((مرؾمالً  احلؽؿ، قمـ مقؿقن سمـ أيب ؿمٌقى، قمـ اًمـٌ 

ـ قمكم ىمول:  ـ محدان سم ًُ أمحد قمـ طمديٌ قمٌد اًمعزيز اًمؼًؿكم )اؾمتغـقا  ))وكؼؾ اًمضقوء قم ؾملًم

 (.10/177. اعمختورة )((قمـ اًمـوس(، ىمول: مـؽر، مو رأيً طمديثوً أكؽر مـف 

: إن صح  مو كؼؾ قمـ أمحد مـ اًمـؽورة، ومفق مـ سموب شمضعقػ احلديٌ، ووضمف ذًمؽ ىمؾً

 خموًمػتف ًمؾرواة قمـ إقمؿش.

ٌ اًمؼًؿكم هذا، ومؼول:  ـ طمدي ـ أيب طموشمؿ أسموه قم هؽذا رواه قمٌد اًمعزيز، ورواه ضمرير  ))وؾملل اسم

 ؿمٌقى، سمـ طموزم قمـ إقمؿش، قمـ احلؽؿ سمـ قمققـي )يمذا واًمصقاب قمتقٌي(، قمـ مقؿقن سمـ أيبا

ِلِّ   (.1/216. قمؾؾ احلديٌ )((وهو أشبه مرؾمؾ،  قمـ اًمـٌ 

عى )  (، وهق مرؾمؾ.7/135ىمؾً: وـمريؼ ضمرير سمـ طموزم أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمشُّ

و ىمقل إًمٌوين ذم اًمصحقحي ) وًمعؾف يعـل جمرد اًمتػرد اًمذي  ))( شمػًػماً ًمؽالم أمحد: 3/434وأم 

ه يمالم ((ديٌ اًمؽممجي صحقح قمغم ذط اًمشقخلم ٓ يًتؾزم اًمضعػ ... وإٓ  ومنؾمـود طم ، يردُّ

ملم، ومراد أمحد سموًمـؽورة اًمضعػ، سمدًمقؾ ىمقًمف: )مو رأيً أكؽر مـف(، واهلل أقمؾؿ.  إئؿي اعمتؼدِّ

 يت( إمم )وشمًعلم( ًمقًً ذم )ف(.ء( مـ ىمقًمف: )سمؼرا1)

ن اًمـقًوسمقري، ( أمحد سمـ قمٌد اعمؾؽ سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمصؿد سمـ سمؽر، أسمق صوًمح 2) اعممذِّ

 هـ(.470هـ(، وشمقذم ؾمـي )388مقًمده ؾمـي )

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.18/419(، اًمًػم )4/267اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.327( حمؿد سمـ حَمِْؿش أسمق ـموهر اًمزيودي اًمشوومعل اًمـقًوسمقري إديى، مقًمده ؾمـي )3)

ر ))ىمول اًمذهٌل:  اً ذم قمؾؿ اًمنموط، ًمف ومقف مصـػ، سمصػماً سموًمعرسمقي، يمون إموموً ذم اعمذهى، متٌحِّ

 .((يمٌػم اًمشلن، ويمون إموَم أصحوب احلديٌ ومًـَدهؿ ومػتقفؿ 

 (.17/277(، اًمًػم )3/185اكظر: إكًوب )

وب.4)  ( أمحد سمـ حمؿد سمـ حيقك سمـ سمالل أسمق طمومد اًمـقًوسمقري، اعمعروف سموخلش 

 .((ملمقن ؾمؿع مـ اًمؽٌور، وهق صمؼي  ))ىمول اخلؾقكم: 

 (.15/284(، اًمًػم )3/839اكظر: اإلرؿمود )

 /أ02
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ىموسمقس مقمم قمٌد اهلل سمـ قَمؿرو
(1)

 ىمول:  رؾمقل اهلل أن  ، قمـ قمٌد اهلل سمـ قَمؿرو: 

، ارْ  )) ـُ مْحَ امِحُقَن َيْرمَحُُفُؿ اًمر   ُؽْؿ مَ مَحُقا َمـ ذِم إَْرِض َيْرمَحُ اًمر 
ِ
اَمء  ً  .((ـ ذِم اًم

ل  ل طمديٌ ؾمؿعتف مـ ؾمػقون، ىمول أسمق طمومد: هذا أو  ىمول قمٌد اًمرمحـ: هذا أو 

ٌ ؾمؿعتف مـ أيب طمومد،  ل طمدي ـ قمٌد اًمرمحـ، ىمول أسمق ـموهر: هذا أو  ٌ ؾمؿعتف م طمدي

ل  ـ أيب ـموهر، وىمول ؿمقخـو فمريػ: هذا أو  ٌ ؾمؿعتف م ىمول أسمق صوًمح: وهذا أو ل طمدي

ؾػلُّ  طمديٌ ؾمؿعتف مـ ًِّ أيب صوًمح، وىمول اًم
(2)

ل طمديٌ ؾمؿعتف مـف : وهذا أو 
(3)

. 
                                                 

 .((ٓ ُيعرف  ))(: 6/237(، وىمول اًمذهٌل ذم اعمقزان )5/588( ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )1)

 ( )وىمول اًمًؾػل( ًمقًً ذم )ف(.2)

 .حسن لغره( 3)

 ( مـ ـمريؼ أيب صوًمح اعممذن سمف.62)ص وأظمرضمف اسمـ طمجر ذم اإلمتوع 

 ( قمـ أيب ـموهر سمـ حمؿش سمف، وًمقس ومقف ذيمر اًمتًؾًؾ.9/41ــ اًمؽؼمى )واًمٌقفؼل ذم اًمً

 ( مـ ـمريؼ أيب طمومد سمـ سمالل سمف.29/11واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

ـ ) (، 1924( )4/285(، واًمؽممذي ذم ضمومعف )4941( )5/231وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًـ

يب ؿمقٌي ذم اعمصـػ (، واسمـ أ64)ص (، واًمٌخوري ذم اًمؽـك 11/33وأمحد ذم مًـده )

(، 1/512قمغم اعمريز ) اًمـؼض(، وقمثامن اًمدارمل ذم 2/269(، واحلؿقدي ذم اعمًـد )5/214)

(، واخلطقى ذم 566)ص (، واًمرامفرمزي ذم اعمحدث اًمػوصؾ 4/159واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )

(، واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل 29/11(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )3/260شموريخ سمغداد )

م ِذيمُرهؿ سمال شمًؾًؾ.34/191)  ( مـ ـمرق قمـ اسمـ قمققـي سمف، يمؾ مـ شمؼد 

حف احلويمؿ، وواومؼف اًمذهٌل.((طمًـ صحقح  ))وىمول اًمؽممذي:   . وصح 

ـف اسمـ طمجر ذم اإلمتوع   ً  (.2/594(، وإًمٌوين ذم اًمصحقحي )63)ص واحلديٌ طم

ـ طمجر:  ـ اًمشقاهد، ىمول اسم حف  ))وشمصحقح اًمؽممذي وهمػمه ًمف عمِو ًمف م يملك ف )أي اًمؽممذي( صح 

سموقمتٌور اعمتوسمعوت واًمشقاهد، وإٓ  وملسمق ىموسمقس مل يرو قمـف ؾمقى قَمؿرو سمـ ديـور، وٓ ُيعرف اؾمؿف، 

ملم  ؼف أطمٌد مـ اعمتؼدِّ  (.64)ص . اإلمتوع ((ومل ُيقصمِّ

 وًمؾحديٌ ؿمقاهد، مـفو:

مـ ٓ  ))ػظ: ( مـ طمديٌ أيب هريرة سمؾ5997( )7/98مو أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ، وومقف ىمصي.((َيرطَمؿ ٓ ُيرطَمؿ 

 .((ٓ يرطمؿ اهللُ مـ ٓ يرطَمؿ اًمـوَس  ))( سمؾػظ: 7376( )8/520وأيضوً مـ طمديٌ ضمرير )

 .( مـ ـمريؼ آظمر مًؾًالً 224واحلديٌ ؾمققرده اعمصـػ سمرىمؿ: )
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[186 ]   حمؿد قمٌد اهلل[أسمق[
(1)

لسمـ احلًُلم اًمـ وصح 
(2)

، أكو سمنم سمـ أمحد 

اإلؾمػرائقـل
(3)

، أكو إسمراهقؿ سمـ قمكم اًمذهكم
(4)

ًُ عموًمؽ سمـ  ، كو حيقك سمـ حيقك، ىمول: ىمؾ

، قمـ أيب صوًمِح ذأكس صمؽ ؾُمؿلٌّ  ىمول:  رؾمقل اهلل أن  هريرة:  يْمقان، قمـ أيب: طمد 

اسَمُف َوـَمَعوَمفُ  )) ـَ اًمَعَذاِب، َيْؿـَُع َأطَمَديُمْؿ َكْقَمُف َوَذَ َػُر ىمِْطَعٌي ِم  ً اًم
(5)

، وَمنَِذا ىَمَه َأطَمُديُمْؿ 

ْؾ إِمَم َأْهؾِِف  ـْ َوضْمِفِف وَمْؾقَُعجِّ ؟ ىمول: َكعؿ((ََّنَْؿتَُف ِم
(6)

. 

                                                 

ر( ذم إصؾ:)أسمق قمٌد اهلل حمؿد(، وومقىمف 1) م وممظم   ـ )ف(.، واًمتصقيى م)م  م( أي مؼد 

 هـ(.447شمقذم ؾمـي )( اًمـقًوسمقري اًمػؼقف احلـػل، 2)

 .((يمون صمؼي ديِّـوً صوحلوً  ))ىمول اخلطقى: 

 (.17/660(، اًمًػم )9/443اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.370أسمق ؾمفؾ اًمدهؼون يمٌػم إؾمػرايلم، شمقذم ؾمـي )سمنم سمـ أمحد سمـ سمنم سمـ حمؿقد، ( 3)

ًُ قمؾقف وأمغم ز ))ىمول احلويمؿ:  .((موكوً مـ أصقل صحقحي اكتخٌ

ال، مًـُد وىمتف  ))وىمول اًمذهٌل:  ث اًمثؼي اجلق   .((اإلموم اعمحدِّ

 (.8/319شموريخ اإلؾمالم )، (16/228اًمًػم ) اكظر:

 هـ(.293، شمقذم ؾمـي )اًمـقًوسمقرياًمذهكم أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ آدم، ( 4)

ؼوه  ؾملًمً أسمو زيمريو ))ىمول احلويمؿ أسمق قمٌد اهلل:   .((اًمعـؼمي وقمكم سمـ محشوذ قمـف، ومقصم 

 (.6/913شموريخ اإلؾمالم ) ،ٕيب أمحد (1/182إؾمومل واًمؽـك )اكظر: 

 ( ذم )ف( شمؼديؿ: )ـمعومف( قمغم )ذاسمف(.5)

 .صحقح( 6)

 ( قمـ حيقك سمـ حيقك اًمـقًوسمقري سمف.3/1526وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 (.2805( )2/576واحلديٌ ذم اعمقـمل )

 ( مـ ـمريؼ اًمؼعـٌل.1804( )2/554ًمٌخوري ذم صحقحف )وأظمرضمف ا

 ( مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ.3001( )4/341وذم )

 ( مـ ـمريؼ أيب كعقؿ اًمػضؾ سمـ ديملم.5429( )6/553وذم )

ومًؾؿ ذم اعمقوع اًمًوسمؼ مـ ـمريؼ اًمؼعـٌل واسمـ أيب أويس وأيب مصعى ومـصقر سمـ أيب 

 مزاطمؿ وىمتقٌي، يمؾفؿ قمـ موًمؽ سمف.

اسمـ اعمؼرئ ٕيب سمؽر اعمـتخى مـ همرائى موًمؽ  :خترجيفو ذم ـمرق أظمرى قمـ موًمؽ، اكظروًمف 

 (.57ـ  52)ص 
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 باب املراتب

[187 ]  ـ منور أسمق طمػص سم
(1)

ؾ سمـ ُكجقد، أكو إؾمامقمق
(2)

، أكو يقؾمػ سمـ يعؼقب 

اًمؼويض، أكو طمػص سمـ قمؿر، كو ؿمعٌي، قمـ مـصقر
(3)

حك ، قمـ أيب اًمضُّ
(4)

، قمـ 

ـ قموئشي ىموًمً:  َو   اهلليَموَن َرؾُمقُل  ))منوق، قم ُفؿ  َرسمـ  َيُؼقُل ذِم ُريُمققِمفِ: ؾُمٌَْحوكََؽ اًمؾ 

ُفؿ  اهْمِػْر زِم  ((َوسمَِحْؿِدَك، اًمؾ 
(5)

. 

 : ٌد طن ابن الـاردحديٌث واح

[188 ]  ـ هٌي اهلل ـ حمؿد[ أسمق كٍم أمحد سم ]سم
(6)

ـ أمحد اًمـ ْرِد، سمؼراءة أيب يوه   سمـ اسم

ـ يمودش ذم ؿمفر رسمقع إول مـ ؾمـي أرسمع وشمًعلما سم
(7)

ي  حمؿد بن أمحد بن ، أكو ضمدِّ

                                                 

 هـ(.448( قمؿر سمـ أمحد سمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ منور أسمق طمػص اًمـقًوسمقري، شمقذم ؾمـي )1)

ر قمؿراً  ))ىمول قمٌد اًمغوومر اًمػورد:  اًمزاهد اًمػؼقف إملم اًمصوًمح اًمعوسمد، ؾمؿع اًمؽثػم وقُمؿِّ

 .((اًمشقخ اإلموم اًمصوًمح اًمؼدوة اًمزاهد، مًـد ظمراؾمون  ))، وىمول اًمذهٌل: ((مٌوريموً 

 (.18/10(، اًمًػم )368)ص اكظر: اعمـتخى مـ اًمًقوق 

ـ أمحد سمـ يقؾمػ اًمًؾؿل أسمق قمؿرو اًمـقًوسمقري، مقًمده ؾمـي )2) هـ(، 272( إؾمامقمقؾ سمـ كُجقد سم

 هـ(.365وشمقذم ؾمـي )

 .((ف أمقآً يمثػمة، وملكػؼ ؾموئرهو قمغم اًمزهود واًمعؾامء ورث مـ آسموئ ))ىمول احلويمؿ: 

ث اًمرسموين، ؿمقخ كقًوسمقر ومًـد ظمراؾمون  ))ىمول اًمذهٌل: و  .((اًمشقخ اإلموم اًمؼدوة اعمحدِّ

 (.8/237شموريخ اإلؾمالم )، (16/146اًمًػم )اكظر: 

 ( اسمـ اعمعتؿر.3)

 ٌقح.ًؾؿ سمـ ُص م( 4)

 .صحقح( 5)

( قمـ طمػص سمـ قمؿر، وهق أسمق قمؿر 794( )1/239وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 احلقيض اًمٌٍمي سمف.

 ( قمـ سمـدار، قمـ همـدر، قمـ ؿمعٌي.4293( )5/112وأظمرضمف ذم )

 ( مـ ـمريؼ ضمرير.1/350(، ومًؾؿ ذم صحقحف )4968( )6/408وأظمرضمف أيضوً ذم )

 ( مـ ـمريؼ ؾمػقون، يمالمهو قمـ مـصقر سمف.817( )1/246واًمٌخوري ذم )

( مـ 1/351(، ومًؾؿ ذم صحقحف )4967( )6/408صحقحف )وأظمرضمف اًمٌخوري ذم 

 ٌقح سمف.مًؾؿ سمـ ُص ـمريؼ إقمؿش، قمـ أيب اًمضحك 

 ( زيودة مـ )ف(.6)

 ( مـ ىمقًمف: )سمؼراءة( إمم )وشمًعلم( ًمقًً ذم )ف(.7)
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 الشاكرية درب

ارد َحْسـُون أبو احُلسع اـل
(1)

ـ حمؿد / اًم ـ طمٌوسمي، كو قمٌد اهلل سم ٌغقي، كو ، أكو قُمٌقد اهلل سم

ـ أكس أظمؼمهؿ:  ـ ىمتودة، قم ـ اجلعد، أكو ؿمعٌي، قم ِل  أن   ))قمكم سم َوَأسَمو سَمْؽٍر َوقُمَؿَر  اًمـٌ 

َفُروَن سمـ  (( َوقُمثْاَمَن يَموُكقا َٓ جَيْ
(2)

. 

 : حديث واحد طن ابن ِحقْد

[189 ]  ىمراءة قمؾقفأبو احلسن طظ بن بؽر بن ِحقْد الـقسابوري ،
(3)

ذم صػر ؾمـي  

لم وأرسمعؿئي، أكو أسمق قمكم احلًَـ سمـ قمكم اعمُْذهىأرسمع وشمًع
(4)

، أكو أسمق سمؽر أمحد سمـ 

ـ أيب معوويي ـٌؾ، كو أيب، قم ـ طم ـ أمحد سم ضمعػر اًمؼطقعل، كو قمٌد اهلل سم
(5)

ـ أيب إؾمحوق  ، قم

                                                 

 اًمٌغدادي، ُيعرف سموسمـ اًمـرد،هق حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ طمًـقن أسمق احلًلم ( 1)

 هـ(.456هـ(، وشمقذم ؾمـي )367مقًمده ؾمـي ) صوطمى اعمشقخي،

 .((يمتٌـو قمـف ويمون صدوىموً، مـ أهؾ اًمؼرآن طمًـ آقمتؼود  ))ىمول اخلطقى: 

ػم )6/79(، شمؽؿؾي اإليمامل )1/356شموريخ سمغداد ) ف )18/84(، اًًم  (.9/59(، شمقوقح اعمشٌت

 ( ذم هومش إصؾ: )سمؾغ اًمعرض واًمًامع مـ ًمػظل(.2)

 .صحقح

 (.1/282ؼوؾمؿ اًمٌغقي ذم اجلعديوت )وهق قمـد أيب اًم

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ضمعػر، قمـ ؿمعٌي سمف كحقه.1/299وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

خوري ذم صحقحف ) ي سمف سمؾػظ: 743( )1/224واًٌم ويموكقا  ... ))( قمـ طمػص سـم قمؿر، قمـ ؿمٌع

 .((يػتتحقن اًمصالة سموحلؿد هلل رب اًمعوعملم 

 ( )ىمراءة قمؾقف( ًمقًً ذم )ف(.3)

حلًـ سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمتؿقؿل أسمق قمكم اًمٌغدادي اًمقاقمظ اسمـ اعمذهى، مقًمده ؾمـي ( ا4)

 هـ(.444هـ(، وشمقذم ؾمـي )355)

يمتٌـو قمـف، ويمون يروي قمـ اسمـ موًمؽ اًمؼطقعل مًـد أمحد سمـ طمـٌؾ سملهه،  ))ىمول اخلطقى: 

 .((ويمون ؾمامقمف صحقحوً إٓ  ذم أضمزاء مـف ... 

وب وهمػم ذًمؽ.وأكؽر قمؾقف اخلطقى إحل ًٕك ؿقي اًمؽـك وا صقل سمًت ضمزاء وشمغقػم ٕا  وق اؾمؿف ذم ٕا

ـ موًمؽ، ومـ  ))ىمول اًمذهٌل:  ـ اعمذهى أك ف ؿمقخ ًمقس سموعمتؼـ، ويمذًمؽ ؿمقخف اسم ـ اسم واًمظوهر م

 .((صَمؿ  وىمع ذم اعمًـد أؿمقوء همػم حمؽؿي اعمتـ وٓ اإلؾمـود، واهلل أقمؾؿ 

 (.35ـ  2/33(، اعمقزان )7/640(، اًمًػم )7/390اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( حمؿد سمـ ظموزم اًميير.5)

 /أ02



 

 

 

  

 
 

 339 

 نهر املعلى

إؾمحوق اًمشقٌوين
(1)

، قمـ يزيد ]سمـ[
(2)

ضَموَء َرضُمٌؾ إِمَم  ))إصؿ، قمـ اسمـ قمٌوس ىمول:  

َلًُمفُ، وَمَجعَ  قُمَؿَر  ًْ ـَ َي ًة َوإمَِم ِرضْمَؾقِْف ُأظْمَرى َهْؾ َيَرى قَمَؾقِْف ِم َؾ قُمَؿُر َيـُْظُر إمَِم َرْأؾِمفِ َمر 

ـُ قَمٌ وسٍ  ـَ اإِلسمِِؾ، ىَموَل اسْم  ؿَمقْئًو، صُمؿ  ىَموَل ًَمُف قُمَؿُر: يَمْؿ َموًُمَؽ؟ ىَموَل: َأْرسَمُعقَن ِم
ِ
 اًمٌُمؾَموء

[]
(3)

: َصَدَق اهللُ َوَرؾُمقًُمفُ، )ًَمقْ  ًُ سمْتََغك إًَِمقِْف  : وَمُؼْؾ ـْ ذََهٍى  ـِ آَدَم َوادِيَوِن ِم سمْ يَموَن 

ـْ شَموَب(، وَمَؼوَل قُمَؿُر: َمو  اُب، َوَيتُقُب اهللُ قَمغَم َم َ ـِ آَدَم إِٓ  اًمؽمُّ َٓ َيْؿألُ ضَمْقَف اسْم ، َو ٌَ
ِ اًمث وًم

، ىَموَل: ىُمْؿ سمـَو إًَِمقْفِ  : َهَؽَذا َأىْمَرَأكِقَفو ُأيَبٌّ ًُ َهَذا؟ وَمُؼْؾ
(4)

، ىَموَل: وَمَجوَء إِمَم ُأيَبٍّ وَمَؼوَل: َمو َيُؼقُل 

: َهَؽَذا َأىْمَرَأكِقَفو َرؾُمقُل  ((ٌَتََفو ْؿ، وَمَلصمٌتَُفو؟ ىَموَل: َكعَ ، ىَموَل: َأومُلصم اهللَهَذا؟ ىَموَل ُأيَبٌّ
(5)

. 

 : من حديث ابن شاهع

[190 ]  َؾاَمِد،أسمق هم  ً ـ اًم ـ حمؿد سم ـ ضمعػر سم ـ سم ًِّ ـ اعمَُح سمؼراءيت قمؾقف،  وًمى ؾمعقد سم

َؾاَمِد   ً ـ حمؿد اًم ـ ضمعػر سم ؽ أسمق قمٌد اهلل احلًُلم سم أظمؼميمؿ قَمؿُّ
(6)

طؿر بن أمحد بن ، كو 

                                                 

 ( هق ؾمؾقامن سمـ أيب ؾمؾقامن اًمؽقذم.1)

( مو سملم اعمعؼقوملم زيودة مـ اعمًـد، وهق يزيد سمـ إصؿ ـ واؾمؿف قَمؿرو، وىمقؾ همػم ذًمؽ ـ 2)

 اًمعومري أسمق قمقف اًمٌؽوئل اًمؽقذم.

 ( زيودة مـ )ف(.3)

 .( ذم اعمًـد: )ومُؿر  سمـو إًمقف(4)

 .صحقح( 5)

 ( مـ ـمريؼ اسمـ اعمذهى سمف.3/412وأظمرضمف اًمضقوء ذم اعمختورة )

 (.41، 35/40وهق ذم اعمًـد )

( مـ ـمريؼ أيب سمؽر سمـ أيب ؿمقٌي، قمـ أيب 8/30وأظمرضمف اسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 

 معوويي سمف.

 ين سمف.( مـ ـمريؼ احلامين، قمـ اًمشقٌو230، 1/229وأظمرضمف أسمق قمقاكي يمام ذم اإلحتوف )

 وؾمـده صحقح رضموًمف صمؼوت.

 .(هـ446شمقذم ؾمـي )صمؿ اًمٌغدادي، ( 6)

يمتٌـو قمـف، ويمون صمؼي أمقـوً مشفقراً سموصطـوع اًمؼِم وومعؾ اخلػم واومتؼود اًمػؼراء  ))ىمول اخلطقى: 

 .((ويمثرة اًمصدىمي 

 (.9/681شموريخ اإلؾمالم )، (8/161(، اعمـتظؿ )8/29اكظر: شموريخ سمغداد )
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صمـل أمحد سمـ إسمراهقؿ اعمقصكم، ىمول: بن شاهع  ، كو قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًمٌغقي، طمد 

ًُ اعمَْلُمقنَ  )) َرَأْي
(1)

ِري احلَْؾٌَي  اَمؾِمق ي جُيْ ذِم اًمشِّ
(2)

 يَمثَْرةِ اًمـ وِس، وَمَجَعَؾ َيُؼقُل ، وَمـََظَر إِمَم 

ـِ َأيْمثَؿ: َأَمو / شَمَرى؟! َأَمو شَمَرى؟! صُمؿ  ىَموَل: اًمِقَْحقَك  ور، قمـ  سم يقؾمػ سمـ قمطق ي اًمصػ 

ـ أكس  ُفْؿ قِمقَوُل  )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل صموسمً، قم ، َوَأطَمىُّ ظَمْؾِؼِف إًَِمقِْف اهللاخلَْؾُؼ يُمؾُّ

((ًمِِف َأْكُػُعُفْؿ ًمِِعقَو
(3)

. 

                                                 

د قمٌد اهلل سمـ هورون اًمرؿمقد سمـ اعمفدي سمـ أيب ضمعػر اعمـصقر اًمعٌود، مقًمده ( اخلؾقػي اًمعٌو1)

 هـ(.218هـ(، وشمقذم ؾمـي )170ؾمـي )

ٌوس طمزموً وقمزموً ورأيوً وقمؼالً وهقٌي وطمؾاًم، وىمرأ اًمعؾؿ وإدب ـ رضمول سَمـِل اًمع ظمٌور  يمون م وٕا

إمم اًمؼقل سمخؾؼ اًمؼرآن وسموًمغ، واًمعؼؾقوت وقمؾقم إوائؾ، وأمر سمتٌقيى يمتٌفؿ وسموًمغ ... ودقمو 

 وامتحـ إئؿي ذم ذًمؽ.

(، اًمٌدايي واًمـفويي 341ـ  33/275(، شموريخ دمشؼ )10/183اكظر أظمٌوره ذم: شموريخ سمغداد )

 (290ـ  10/272(، اًمًػم )10/244)

، ، واًمصقاب مو ذم إصؾ، واحلَؾٌَْي: سموًمػتح: اًمدومعي مـ اخلقؾ ذم اًمرهون((احلؾقي  ))( ذم )ف(: 2)

ـ يمؾِّ أَْوٍب ًمؾـٍُّمة. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط مودة: احلؾى ) (. ووىمع 1/60وظمقؾ دمتؿع ًمؾًٌوق م

 ذم يمومؾ اسمـ قمدي: اخلقؾ!

ا( 3)  .ضعقف جدًّ

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) (، 110)ص (، واعمخؾص ذم ؾمٌعي جموًمس مـ أموًمقف 7/153وأظمرضمف اسم

وقمكم سمـ قمؿر احلريب ذم جمؾس مـ (، 120/أ ـ جمؿقع 133واًمؽتوين ذم طمديثف قمـ ؿمققظمف )ل:

عى )335أموًمقف )ل: ـ وؿـ جمؿقع(، واًمٌقفؼل ذم اًمشُّ (، واًمؼضوقمل ذم مًـد 13/132/أ، ب 

(، وأسمق 595، 2/594(، وأسمق سمؽر إكصوري ذم أطموديٌ اًمشققخ اًمثؼوت )2/255اًمشفوب )

يمر ذم شموريخ (، واسمـ قمًو107/أ ـ جمؿقع 6احلًلم أسمـقد ذم ومقائد قمقال قمـ مشقختف )ل:

ؾػل ذم اًمطققريوت )51/84(، )278، 33/277دمشؼ ) ًِّ (، 602ـ  2/600(، واًم

 ( مـ ـمريؼ اًمٌغقي سمف.1004، 3/1003)

 وشمقسمع اعملمقن قمغم احلديٌ اعمرومقع:

(، واحلورث سمـ أيب أؾمومي ذم مًـده 399، 359، 2/339أظمرضمف أسمق يعغم ذم مًـده )

ـ أيب اًمدكقو ذم ىمضوء احلقائٍ  2/398)ـ اًمٌغقي(، واًمٌزار ذم اعمًـد  2/857) )ص ـ اًمؽشػ(، واسم

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ )47 ـ أموًمقف 154، 7/153(، واسم (، 111)ص (، واعمخؾص ذم ؾمٌعي جموًمس م

عى )120/أ ـ جمؿقع 133واًمؽتوين ذم طمديثف قمـ ؿمققظمف )ل: (، 13/133(، واًمٌقفؼل ذم اًمشُّ

 ة قمـ يقؾمػ سمـ قمطقي اًمصػور سمف.( مـ ـمرق يمثػم33/278واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

ا، ومقف يقؾمػ سمـ قمطقي، وهق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى، واكظر: هتذيى  وهذا اًمًـد وعقػ ضمدًّ

 (.11/367(، هتذيى اًمتفذيى )32/443اًمؽامل )
= 

 /أ02
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[191 ]   قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًمٌغقي، كو أمحد سمـ قِمؿران إظَْمـَِز
(1)

 ، أكو 
                                                 

ٌ ذم اعمطوًمى اًمعوًمقي ) د سمف يقؾمػ وهق  ))(، وىمول: 385، 1/384وذيمر احلوومظ هذا احلدي شمػر 

ا   .((وعقػ ضمدًّ

 د احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر أؿمد وعػوً مـ هذا اًمطريؼ.ىمؾً: ور

ـ طمٌون ذم اعمجروطملم ) ـ قمدي ذم اًمؽومؾ )2/238أظمرضمف اسم (، واًمشور ذم 6/341(، واسم

(، وأسمق كعقؿ ذم 5/356(، وإوؾمط )10/86(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )1/419مًـده )

عى )(، واًمٌق6/334(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )4/237احلؾقي ) (، واسمـ 13/134فؼل ذم اًمشُّ

( مـ ـمرق قمـ مقؾمك سمـ قمؿػم، قمـ احلؽؿ، قمـ إسمراهقؿ، قمـ 2/28اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )

 إؾمقد، قمـ اسمـ مًعقد.

 ( َبذا اإلؾمـود إٓ  أك ف ىمول: قمـ قمؾؼؿي، سمدل إؾمقد.2/102وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 .((قمـف إٓ  مقؾمك سمـ قمؿػم همريى مـ طمديٌ احلؽؿ مل يروه  ))وىمول: 

 ويمذا ىمول اخلطقى.

. ((ذاهى احلديٌ يمذاب  ))ومقؾمك سمـ قمؿػم هذا هق أسمق هورون إقمؿك، ىمول ومقف أسمق طموشمؿ: 

 (.8/155اجلرح واًمتعديؾ )

ـ  يروي قمـ اًمثؼوت مو ٓ يشٌف طمديٌ إصمٌوت، طمتك رسمام ؾمٌؼ إمم  ))وىمول اسمـ طمٌون:  يمون ِِم

 (.2/238. اعمجروطملم )((يمون اعمتعؿد هلو  ىمؾى اعمًتؿع هلو أك ف

(، وذيمراه 10/325(، هتذيى اًمتفذيى )29/128ووعػف همػم واطمد. اكظر: هتذيى اًمؽامل )

 .((مؽموك، وىمد يمذسمف أسمق طموشمؿ  ))متققزاً، وىمول ومقف ذم اًمتؼريى: 

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) ( مـ ـمريؼ قمومر سمـ ؾمقور، قمـ قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ 5/162وأظمرضمف اسم

 اًمؼرر، قمـ محود سمـ أيب ؾمؾقامن، قمـ ؿمؼقؼ، قمـ اسمـ مًعقد.

 (.3/73، وهق جمفقل يمام ذم اعمقزان )ؾمقوروومقف قمومر سمـ 

ـ قمدي هذا احلديٌ  ـ اًمقىمويص اًمؼرر مؽموك، يمام ذم اًمتؼريى، وذيمر اسم ـ قمٌد اًمرمح وقمثامن سم

ويص ٓ ًمؾجؿحل، وىمد ذم شمرمجي قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلؿحل وأكؽره قمؾقف، واًمصقاب أك ف ًمؾقىم

 (.3/441كٌ ف قمغم مثؾف اًمذهٌل ذم اعمقزان )

 أسمق قمٌد اهلل اًمؽقذم.( 1)

: مو طموًمف؟ ىمول: ؿمقخ  ))ىمول اسـم أيب طموشمؿ:  ف، وىمد أدريمتف، ىمًؾ  .((ؾمؿعً أيب يؼقل: مل أيمتى قـم

 . وذيمره اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء.((شمريمقه  ))وىمول أسمق زرقمي: 

 ، واسمـ قمدي.((ؼقؿ احلديٌ مًت ))ووصمؼف اسمـ طمٌون، وىمول: 

 وًمعؾ اًمصقاب ومقف أك ف ًملم احلديٌ.

(، اًمثؼوت 1/126(، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )6/277(، اًمؽومؾ )1/64اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.1/234(، اًمؾًون )1/123(، اعمقزان )8/13)
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]أسمق[
(1)

ـ إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظموًمد، قمـ قمطوء سمـ اًمًوئى، قمـ أسمقف  ظموًمد إمحر، قم
(2)

 ،

((اخلَػْمُ يَمثِػٌم، َوىَمؾِقٌؾ وَموقِمُؾُف  ))ىمول:  قمـ قمٌد اهلل سمـ قَمؿرو، قمـ رؾمقل اهلل 
(3)

. 

                                                 

، و1) وشمف يمام ذم مصودر اًمتخرٍي صؾ و)ف(، واًمصقاب إصٌم ظموًمد  أسمق( مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ ٕا

 إمحر اؾمؿف ؾمؾقامن سمـ طمقون.

 ( واؾمؿف اًمًوئى سمـ موًمؽ أو اسمـ يزيد اًمؽقذم.2)

 .ضعقف( 3)

 (،57وأسمق اًمشقخ ذم أمثول احلديٌ )ص  (،282، 3/281وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

ـ ـمريؼ اًمٌغقي سمف.8/177(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )1/203وأسمق كعقؿ ذم أظمٌور أصٌفون )  ( م

 ـده قمؾ تون:وذم ؾم

 .ومقف ًملمإومم: أمحد سمـ قمؿران إظمـز 

 ًمؽـ ف شمقسمع قمغم هذا احلديٌ، شموسمعف اصمـون:

 (.6/203إول: أؾمد سمـ مقؾمك، أظمرضمف مـ ـمريؼف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

ـ ـمريؼف اًمٌزار ذم مًـده ) ـ قمٌد إول: أظمرضمف م (، واًمطؼماين 386، 6/385اًمثوين: احلًلم سم

 .(5/377ذم إوؾمط )

 (.2/294واحلًلم سمـ قمٌد إول مؽموك. اكظر: اًمؾًون )

وٓ كعؾؿ أؾمـد إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظموًمد قمـ قمطوء سمـ اًمًوئى إٓ  هذا احلديٌ،  ))وىمول اًمٌزار: 

 .((وٓ رواه قمـ إؾمامقمقؾ إٓ  أسمق ظموًمد 

ر، وٓ رواه مل يرو هذا احلديٌ قمـ إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظموًمد إٓ  أسمق ظموًمد إمح ))وىمول اًمطؼماين: 

 .((قمـ أيب ظموًمد إٓ  احلًلم سمـ قمٌد إول وأؾمد سمـ مقؾمك 

ىمؾً: وذيمر إًمٌوين هلؿ متوسمعوً راسمعوً، وهق طمًلم سمـ ذيمقان اعمعؾؿ، أظمرضمف اسمـ أيب قموصؿ ذم 

صمـو أسمق ظموًمد سمف.22)ص اًمًـي  صمـو طمًلم إطمقل، طمد  صمـو احلًـ سمـ قمكم، طمد   ( طمد 

طمقل، هق احلًلم سمـ ذيمقان اعمعؾؿ اًمٌٍمي صمؼي مـ رضمول وطمًلم إ ))ىمول إًمٌوين: 

 (.4/46. واكظر: اًمضعقػي )((اًمشقخلم، ويمذًمؽ احلًـ سمـ قمكم وهق أسمق قمكم اخلالل 

م، شمصحػ قمٌد إول إمم إطمقل، وإطمقل  ـ قمٌد إول اعمتؼدِّ ىمؾً: اًمصقاب أك ف احلًلم سم

مي قمـ هذه اًمطٌؼي.ٓ يروي قمـ أيب ظموًمد، سمؾ هق مـ ؿمققظمف، وهق مـ ـمٌؼ  ي متؼدِّ

 ٓ ، و ـ أيب ظموًمد مل يرو قمـف إٓ  هذا احلدٌي ـ اًمًوئى، وإؾمامقمقؾ سم اًمعؾي اًمثوكقي: اظمتالط قمطوء سم

 ُيعرف متك ؾمؿع مـف.

د سمف أسمق ظموًمد  ))وىمول اًمدارىمطـل:  همريى مـ طمديٌ إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظموًمد قمـ قمطوء، شمػر 

 ـ أـمراومف(. 4/24. إومراد )((إمحر 

م ذم اًمًؾًؾي اًمضعقػي وخترجيف ًمؽتوب اًمًـي ٓسمـ أيب قموصؿ.واحل ػف إًمٌوين يمام شمؼدِّ ٌ وع   دي
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 : شافعيمن حديث ال باب املراتب

[192 ]   ـ قمؿر سمـ قُمٌقد اهلل سمـ اخلقاص اًمدسم وس، سمؼراءيت اًمشقخ أسمق كٍم قمٌد اهلل سم

سمـ اقمؾقف ذم رسمقع إول ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿئي، كو أسمق ـموًمى حمؿد سمـ إسمراهقؿ 

 ، كو إسمراهقؿ أبو بؽر حمؿد بن طبد اهلل بن إبراهقم الشافعيهمقالن اًمٌزاز، أكو 

ـ ذيؽ إؾمدي، كو أمحا ـ يقكس، كو موًمؽ سمـ ِمغقل، قمـ اًمشعٌل ىمول: سم آظَمك  ))د سم

لُّ   اهللَرؾُمقُل  : سَملْمَ َأيِب سَمْؽٍر َوقُمَؿَر، وَمَلىْمٌََؾ َأطَمُدمُهَو آظِمذًا سمقَِد َصوطِمٌِف، وَمَؼوَل اًمـٌ 

ًملَِم َوأ ـَ إَو  ُه َأْن َيـُْظَر إِمَم ؾَمقَِّدْي يُمُفقِل َأْهِؾ اجلَـ ِي ِم ـْ َه  ِقِّلَم َم ـَ إِٓ  اًمـٌ  ظِمِري

ـِ اعمُْؼٌؾَ  ((لْمِ َواعمُْرؾَمؾلَِم وَمْؾقَـُْظْر إِمَم َهَذْي
(1)

. 

[193 ]  ـ يقكس سمـ حمؿد سم
(2)

ـ كٍم اهلَؿْ  مقؾمك، كو قَمؿرو  ـ محود، كو أؾمٌوط سم َدايِن، سم

يؼ، قمـ ك سمـ طَم اَم كو ؾِم   رب، قمـ أيب سمؽر سمـ اهلقثؿ، قمـ أيب سمؽر اًمصدِّ

ِلِّ  ِلُّ  َأن   )): اًمـٌ  َأْن َيْطٌَُخقا ِمـُْف، وَمَؼوًُمقا: َيو َكٌِل   سَمِريَرةَ َأْهَدْت هَلُْؿ حَلْاًم، وَملََمَرُهؿ اًمـٌ 

اَم شمُ  !اهلل َدىَمُي قَمَؾقَْفو ُص إِك  ُي ًَمـَو، َواًمص  َق سمِِف قَمَؾقَْفو؟ وَمَؼوَل: اهلَِدي  ((دِّ
(3)

. 
                                                 

 .حسن لغره( 1)

ـ ـمريؼف أظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 1/248وهق قمـد اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت ) (، وم

(31/176.) 

قمـ موًمؽ سمـ ( مـ ـمريؼ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يقكس، 31/177وأظمرضمف اسمـ قمًويمر أيضوً )

 مغقل سمف.

م اًمؽالم قمغم احلديٌ سمرىمؿ: )وًمف ـمرق أظمرى صموسمتي، وؾمـده مرؾمؾ،   (.85وشمؼد 

 ( ذم )ف(: )صمـو(، وهق ظمطل.2)

ا( 3)  وهمػمه. وصحا احلديث من حديث أكس، سـده ضعقف جدًّ

 (.1/320وهق قمـد اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 وومقف ؿمقخف اًمُؽديؿل، وهق مؽموك.

 ود هق اسمـ ـمؾحي اًمؼـ ود أسمق حمؿد اًمؽقذم.وؿمقخف قمؿرو سمـ مح

 . اًمتؼريى.((صدوق يمثػم اخلطل، ُيغرب ))وأؾمٌوط سمـ كٍم ىمول قمـف احلوومظ: 

 .مل أىمػ قمغم شمرمجتفوأسمق سمؽر سمـ اهلقثؿ 

(، ومًؾؿ ذم 1495، 1493( )2/462قمـد اًمٌخوري ) }وورد احلديٌ قمـ قموئشي وأكس 

 (.756، 2/755صحقحف )
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 نهر القالئني

[194 ]   ،ىمي  كو هشوم سمـ قمامر، كو احلًلم سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد اًمؼطون سموًمر 

ف  ـ أيب إؾمحوق، قمـ منوق، / قمـ أيب سمؽر أك  ـ أيب زائدة، قم ـ زيمريو سم أسمق معوويي، قم

َتْـِل ُهقٌد َوَأظَمَقاهُتَو  !اهللَيو َرؾُمقَل  ))ىمول:  قُى، ىَموَل: ؿَمقٌ  َع إًَِمقَْؽ اًمشِّ ((ًَمَؼْد َأْهَ
(1)

. 

 : من حديث الشافعي

[195 ]  ٌق ـ قُم ، سمؼراءيت قمؾقف ذم صػاًمشقخ أسمق هموًمى أمحد سم ـ أيب اًمػتح اعمَُعػمِّ ر د اهلل سم

ً  ؾمـي أرسمع وشمًعلم، وذم مجودى أ ي، أكو أسمق ـموًمى حمؿد سمـ حمؿد سمـ ـَظمرة مـ اًم

ـ همقالن، أكو  ، كو أمحد سمـ زيمريو أبو بؽر حمؿد بن طبد اهلل بن إبراهقم الشافعيإسمراهقؿ سم

ـ يمثػم اجلقهريا سم
(2)

، كو أسمق كعقؿ
(3)

ًُ اًمؼماء ، كو ؿمعٌي ـ صموسمً، ىمول: ؾمؿع ـ قمديِّ سم ، قم

                                                 

 .معؾول( 1)

 (.1/232د أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )وهق قمـ

 ( مـ ـمريؼ هشوم سمـ قمامر سمف.1/208وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

ـ قمٌد اهلل اخلراؾموين  ٌ سم ـ أؾمومي وأؿمع وىمد شمقسمع أسمق معوويي قمغم إؾمـوده، ومرواه أسمق أؾمومي محود سم

 (.1/179قمـ زيمريو سمف، ذيمره قمـفام اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

رواة قمٌد اًمرطمقؿ سمـ ؾمؾقامن، ومرواه قمـ زيمريو، قمـ أيب إؾمحوق، قمـ أيب وظموًمػ همٓء اًم

ـ أيب سمؽر، أظمرضمف أسمق سمؽر اعمروزي ذم مًـد أيب سمؽر  (، 70، 69)ص مقنة قمؿرو سمـ ذطمٌقؾ، قم

 (.1/208واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

 واًمصقاب روايي اجلامقمي قمـ زيمريو.

ٌقعل اظمتالوموً يمٌػماً، وشمشعًٌ ـمرىمف، وىمد اظمتؾػ ذم إؾمـوده هذا احلديٌ قمغم أيب إؾمحوق اًم  ً

ح أسمق طموشمؿ واًمدارىمطـل روايي مـ رواه قمـ  واوطرب رواشمف ومقف، ومروي مرؾمالً ومقصقًٓ، ورضم 

 أيب إؾمحوق، قمـ قمؽرمي، قمـ أيب سمؽر مرؾمالً.

 (.2/639، واكظر: اًمصحقحي )(211ـ  1/193(، واًمعؾؾ )2/110ٌ )اكظر: قمؾؾ احلدي

 ي.( أسمق اًمعٌوس اًمٌغداد2)

 .ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً  ،ذيمره اخلطقى

 .((صمؼي  ))وىمول اًمذهٌل: 

 (.484، 6/481شموريخ اإلؾمالم )(، 4/161شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ( اًمػضؾ سمـ ديملم.3)

 /ب02
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ون[ سمـ قموزب يؼقل: ىمول رؾمقل اهلل ا  ً ]حل
(1)

يُؾ َمَعَؽ  )):  ((اْهُجُفْؿ َوضِمؼْمِ
(2)

. 

[196 ]   ـ ؾمؾقامن اًمقاؾمطل، ىموٓ: كو أسمق كعقؿ، كو ـ احلريب، وحمؿد سم ـ احلً إؾمحوق سم

ـ طُم  ـ قَمؿرو سم يع، قم ـ َهِ ـ اًمقًمقد سم ٌ ىمول: ِمًعر، قم ًُ  ))ري ِل   ؾَمِؿْع َيْؼَرأُ  اًمـٌ 
(3)

:  

            
(4)

 ))
(5)

. 

[197 ]  حمؿد سمـ ظموًمد أضمري
(6)

، وسمنم سمـ مقؾمك إؾمدي، ىموٓ: أكو أسمق كعقؿ 

ـ إسمراهقؿ ـ ُديملم، كو إقمؿش، قم اًمػضؾ سم
(7)

ـ إؾمقد ، قم
(8)

ِل   ))، قمـ قموئشي:  َأن  اًمـٌ 

ِل   ًة هَمـَاًم  اًمـٌ  ((َأْهَدى َمر 
(9)

. 
                                                 

 ( مو سملم اعمعؼقوملم سمقوض ذم إصؾ، واإلحلوق مـ )ف( واًمغقالكقوت.1)

 .صحقح( 2)

 (.182، 2/181وت )وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكق

( 5/62( قمـ طمػص سمـ قمؿر، وذم )3213( )4/417وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( قمـ ؾمؾقامن سمـ طمرب.6154( )7/142( قمـ طمجوج سمـ مـفول، وذم )4123)

( مـ ـمريؼ همـدر واسمـ مفدي ومعوذ سمـ معوذ، يمؾفؿ قمـ 4/1933ومًؾؿ ذم صحقحف )

 ؿمعٌي سمف.

 ( ذم )ف(: )يؼقل(.3)

 .17( اًمتؽقير: 4)

 .صحقح( 5)

 (.2/189وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

ـ سمنم، صمالصمتفؿ قمـ 1/336وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف ) ـ ـمريؼ حيقك اًمؼطون وويمقع واسم ( م

 ِمًعر سمـ يمدام سمف، وومقف أن  اًمؼراءة يموكً ذم صالة اًمػجر.

 ( حمؿد سمـ ظموًمد سمـ يزيد أسمق سمؽر أضمري.6)

ه اًمشوومعل )أي أسمق سمؽر( أمحد سمـ ظموًمد يمون صمؼي ))ىمول اخلطقى:  . شموريخ سمغداد ((، ورسمام ؾَمام 

(5/240.) 

 .إسمراهقؿ سمـ يزيد سمـ ىمقس اًمـخعلهق ( 7)

 .سمـ يزيد سمـ ىمقس اًمـخعلهق إؾمقد  (8)

 .صحقح( 9)

ـ ـمريؼف أظمرضمف 2/184كقوت )وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقال ـ قمًويمر ذم شموريخ (، وم اسم

 (.5/202دمشؼ )

 ( قمـ اًمػضؾ سمـ ديملم سمف.1701( )2/525وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ أيب معوويي، قمـ إقمؿش سمف.2/958ومًؾؿ ذم صحقحف )
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 : حديثه أيضاً من  خرابة ابن َجردة

[198 ]   أسمق ؾَمْعد أمحد سمـ قمٌد اجلٌور سمـ أمحد سمـ اًمؼوؾمؿ اًمصػمذم، أظمق اًمشقخ أيب

احلًلم، سمؼراءيت قمؾقف ذم رسمقع إول ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿئي، أكو أسمق ـموًمى حمؿد 

ـ إسمراهقؿ سمـ همقالن، أكو  ـ حمؿد سم ، كو أبو بؽر حمؿد بن طبد اهلل بن إبراهقم الشافعيسم

ـ يق ـ طمق ونحمؿد سم ـ مقؾمك اًمُؽديؿل، كو وَمفد سم كس سم
(1)

، كو موًمؽ سمـ أكس، قمـ ـمؾحي 

ـ قموئشي:  ـ اًمؼوؾمؿ، قم ـ قمٌد اعمؾؽ، قم ـْ َكَذَر َأْن ُيطِقَع اهللَ  ))ىمول:  رؾمقل اهلل أن  سم َم

ـْ َكَذَر َأْن َيْعيِصَ اهللَ وَمالَ َيْعِصِف  ْعُف، َوَم
((وَمْؾقُطِ

(2)
. 

[199 ]  ـ احلًالشافعي ـ احلريب، كو مًؾؿ، كو إؾمحوق سم
(3)

، / كو هشوم
(4)

، كو حيقك 

ـ أيب هريرة:  ـ أيب ؾمؾؿي، قم ـ أيب يمثػم، قم ِل  أن  حيقك سم َٓ شُمـَْؽُح اعمَْرأَةُ قَمغَم  ))ىمول:  اًمـٌ 

تَِفو َوَٓ قَمغَم ظَموًَمتَِفو  ((قَمؿ 
(5)

. 

                                                 

وه.1)  ( اًمـ فشكم أسمق سمؽر اًمٌٍمي، وعقػ احلديٌ، ومـفؿ مـ وه 

(، 3/463(، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )2/210(، اعمجروطملم )7/88اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.4/454(، اًمؾًون )4/286ن )اعمقزا

ا، وصحا احلديث من صرق أخرى طن مالك( 2)  .سـده ضعقف جدًّ

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اعمزي ذم هتذيى 2/145وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 (.13/411اًمؽامل )

 وؿمقخف وعقػ احلديٌ.، ؿد سمـ يقكس اًمؽديؿل، وهق مؽموكوومقف حم

ٌ قمـد موًمؽ ذم اعم ـ اًمؼوؾمؿ واحلدي ، واسمـ سمؽػم (ـ شمؾخقص اًمؼوسمز 242)ص قـمل سمروايي: اسم

)ص (، وحمؿد سمـ احلًـ 2216( )2/216(، وأيب مصعى اًمزهري )/أ ـ اًمظوهريي174)ل:

 (.268)ص (، وؾمقيد احلدصموين 264

 (.174)ص وًمقس قمـد حيقك سمـ حيقك اًمؾقثل. اكظر: أؾمامء ؿمققخ موًمؽ 

( مـ ـمريؼ أيب كعقؿ، وأيب 6700، 6696( )299، 7/298وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 قموصؿ، يمالمهو قمـ موًمؽ سمف.

 ( اسمـ إسمراهقؿ اًمػراهقدي.3)

 قمٌد اهلل اًمدؾمتقائل.أيب ( اسمـ 4)

 .صحقح( 5)

 (.2/152وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 ( مـ ـمريؼ ظموًمد سمـ احلورث، قمـ هشوم سمف.2/1029وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 /أ01
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 : ديـْ قَ ْر ؿَ من حديث ابن السا  املأمونية

[200 ]   ًمػظًو، ذم صػر ؾمـي  َؿْرَقـْديالشقخ أبو حمؿد طبد اهلل بن أمحد بن طؿر السا

أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿئي، أكو أسمق اًمؼوؾمؿ اًمػضؾ سمـ أيب اًمػضؾ اعمػنِّ سمـقًوسمقر
(1)

 ،

ُيعرف سموعمُِحّى و
(2)

ـ اعمَ   ـ روى قم ؾديخْ ـ آظمر م
(3)

ـ أكو أسمق احلًُلم   اج  وأصحوب اًمن 

أمحد سمـ حمؿد اًمَؼـَْطِري
(4)

، أكو حمؿد سمـ إؾمحوق اًمثؼػل
(5)

ٌي سمـ ؾمعقد، كو أسمق ، كو ىمتق

َفو إَِذا  )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل قمقاكي، قمـ ىمتودة، قمـ أكس  ـْ َكِزَ َصالًَة وَمْؾقَُصؾِّ َم

((َذيَمَرَهو 
(6)

. 

                                                 

 ( وىمعً يمؾؿي: )سمـقًوسمقر( سمعد يمؾؿي: )اًمناج(.( ذم )ف1)

 هـ(.473( واؾمؿ أسمقف قمٌد اهلل، شمقذم ؾمـي )2)

 . ((مًتقر مـ أهؾ سمقً احلديٌ واًمعؾؿ  ))ىمول قمٌد اًمغوومر اًمػورد: 

اً ديِّـوً قموعموً، أصمـك قمؾقف اًمًؿعوين  ))وىمول اًمذهٌل:   .((ىمد صـ ػ ذم اًمققمظ ويمون ظمػمِّ

 (.18/378(، اًمًػم )410)ص وق اكظر: اعمـتخى مـ اًمًق

ـ سمـ قمكم سمـ خمؾد أسمق حمؿد اعمَخؾدي اًمـقًوسمقري اًمعدل،  (3) ـ احلً ـ أمحد سمـ حمؿد سم هق احلًـ سم

 هـ(.389شمقذم ؾمـي )

هق صحقح اًمًامع واًمؽتى، متؼـ ذم اًمروايي، صوطمى اإلمالء ذم دار اًمًـي،  ))ىمول احلويمؿ: 

 (.16/539اًمًػم ). ((حمدث قمٍمه 

طري، شمقذم ؾمـي )( أمحد 4) ًوسمقري اخلػ وف اًمـؼ ـق  هـ(.395سـم حمؿد سـم أمحد سـم قمؿر، أسمق احلًلم اًم

ـ أيب اًمعٌوس اًمناج وأىمراكف،  ))ىمول احلويمؿ:  يمون جموب اًمدقمقة، ؾمامقموشمف صحقحي سمخط أسمقف م

 .((وسمؼل واطمد قمٍمه ذم قمؾقِّ اإلؾمـود 

 ة.واًمؼـطري: كًٌي إمم حمؾي سمـقًوسمقر ُيؼول هلو رأس اًمؼـطر

 (.16/481(، اًمًػم )4/553اكظر: إكًوب )

( حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ مفران، أسمق اًمعٌوس اًمثؼػل مقٓهؿ اخلراؾموين اًمـقًوسمقري 5)

 هـ(.313هـ(، وشمقذم ؾمـي )216اًمناج، صوطمى اعمًـد اًمؽٌػم، مقًمده ؾمـي )

، ((ف مـ ذط اًمصحقح صمؼي متػؼ قمؾق ))، وىمول اخلؾقكم: ((صدوق صمؼي  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

يمون مـ اعمؽثريـ اًمثؼوت اًمصودىملم إصمٌوت، قُمـل سموحلديٌ وصـ ػ يمتٌوً يمثػمة  ))وىمول اخلطقى: 

 .((وهل معروومي مشفقرة 

 (.14/388(، اًمًػم )1/248(، شموريخ سمغداد )3/828(، اإلرؿمود 7/197اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 .صحقح( 6)

ـ ك117ًوهق ذم مًـد اًمناج )ل: ـ /ب  ـ روايي أيب اًمؼوؾمؿ اعمحى، قم خي اًمظوهريي(، وهق م
= 
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[201 ]  ـ اًمـ ؼقر ـ حمؿد سم أسمق احلًُلم أمحد سم
(1)

ـ قمكم اًمقزير ، كو قمقًك سم
(2)

إمالء، كو  

 ))زهري، قمـ أكس ىمول: اًمٌغقي، كو ظمؾػ سمـ هشوم اًمٌزار، كو موًمؽ سمـ أكس، قمـ اًم

َي َوقَمغَم َرْأؾِمِف اعمِْغَػُر، ومَؾام  َكَزقَمُف ىمِق  اهللَدظَمَؾ َرؾُمقُل  ـُ ظَمَطٍؾ ُمتََعؾِّ َمؽ  ٌؼ َؾ: َهذا اسْم

ِلُّ  ((اىْمتُُؾقُه : سمَلؾْمتَوِر اًمَؽْعٌَِي، وَمَؼوَل اًمـٌ 
(3)

. 

                                                 

 أيب احلًلم اًمؼـطري، قمـف.

ـ ؾمعقد وحيقك سمـ حيقك وؾمعقد سمـ مـصقر، 1/477وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف ) ـ ىمتقٌي سم ( قم

 يمؾفؿ قمـ أيب قمقاكي اًمقووح اًمقشؽري سمف.

 وأظمرضمف أيضوً مـ ـمرق أظمرى قمـ ىمتودة سمف.

اهلل أسمق احلًلم اًمٌزاز اعمعروف سموسمـ اًمـؼقر، مقًمده ؾمـي ( أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ قمٌد 1)

 هـ(.470هـ(، وشمقذم ؾمـي )381)

ًُ قمـف ويمون صدوىموً  ))ىمول اخلطقى:  يمون مؽثراً صدوىموً، صمؼي  ))، وىمول اسمـ اجلقزي: ((يمتٌ

و ومقام يرويف   .((متحريًّ

 هـ(.18/372(، اًمًػم )8/314(، اعمـتظؿ )4/381اكظر: شموريخ سمغداد )

قمقًك سمـ اًمقزير قمكم سمـ قمقًك سمـ داود سمـ اجلراح أسمق اًمؼوؾمؿ اًمٌغدادي، مقًمده ؾمـي ( 2)

 هـ(.391هـ(، وشمقذم ؾمـي )302)

يمون ُيرمك  ))، وىمول اسمـ أيب اًمػقارس: ((يمون صمًٌ اًمًامع صحقح اًمؽتوب  ))ىمول اخلطقى: 

، وًمعؾف ُرطمؿ ًمؼد ؿموكتف هذه اًمعؾقم ومو زاكتف ))، ىمول اًمذهٌل: ((سمٌمء مـ مذهى اًمػالؾمػي 

 .((سموحلديٌ إن ؿموء اهلل 

 (.16/549(، اًمًػم )11/179اكظر: شموريخ سمغداد )

 .صحقح( 3)

 (، 107/ب ـ جمؿقع 7وأظمرضمف أسمق احلًلم أسمـقد ذم ومقائد قمقال قمـ مشقختف )ل:

 ( مـ ـمريؼ اًمٌغقي سمف.395، 1/357وأسمق اًمقؿـ اًمؽـدي ذم قمقازم موًمؽ )

 .(1271( )1/565وهق ذم اعمقـمل )

( مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ، وذم 1846( )2/571وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

ـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ أيب أويس،  وذم )3044( )4/355) ( مـ ـمريؼ حيقك 4286( )5/110( م

 ( مـ ـمريؼ أيب اًمقًمقد اًمطقوًمز.5808( )7/51سمـ ىمزقمي، وذم )ا

سمقري وىمتقٌي سمـ ؾمعقد، يمؾفؿ ( مـ ـمريؼ اًمؼعـٌل وحيقك اًمـقًو2/989ومًؾؿ ذم صحقحف )

 قمـ موًمؽ سمف.
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[202 ]  ـ أمحد سمـ ورىموء إصٌفوين أسمق قمثامن حمؿد سم
(1)

أكو أسمق قمٌد  سمٌقً اعمؼدس، 

ـ مـده احلوومظ ـ إؾمحوق سم اهلل حمؿد سم
(2)

ـ حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ  اًمرازي، كو قمٌد اهلل سم
(3)

 ،

ٌؾخل كو حمؿد سمـ ومورس أسمق قمٌد اهلل اًم
(4)

ٌؾخل صؿ يعـل اًم ، كو طموشمؿ ٕا
(5)

ؿمؼقؼ قمـ  ،

ٌؾخل اًم
(6)

ًؾؿإسمراهقؿ سمـ ، قمـ  ـور، قمـ أيب م ٌؾخل، قمـ موًمؽ سمـ دي ـ  أدْهؿ اًم اخلقٓين، قم

يَموحلَـَوئِرِ  ًَمْق َصؾ قتُْؿ طَمت ك شمَُؽقُكقا )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل قمؿر سمـ اخلطوب 
(7)

، َوُصْؿتُْؿ 
                                                 

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )465هـ(، وشمقذم ؾمـي )378( مقًمده ؾمـي )1) (، 51/145هـ(، ذيمره اسم

 ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً.

 هـ(.395هـ(، وشمقذم ؾمـي )310( اًمعٌدي إصٌفوين، صوطمى اًمتصوكقػ، مقًمده ؾمـي )2)

ـ أوٓد ))ىمول أسمق كعقؿ:  صملم  طموومظ م ومل أقمؾؿ أطمداً يمون أوؾمع رطمؾي  ))، وىمول اًمذهٌل: ((اعمحدِّ

 .((مـف وٓ أيمثر طمديثوً مـف مع احلػظ واًمثؼي .. 

 (.17/28(، اًمًػم )2/167(، ـمٌؼوت احلـوسمؾي )2/306اكظر: ذيمر أظمٌور أصٌفون )

 هـ(.353أسمق حمؿد احلػمي، شمقذم ؾمـي )( 3)

 (.8/57شموريخ اإلؾمالم ). ((مـ يمٌور مشويخ اًمصقومقي  ))ىمول اًمذهٌل: 

حمؿد سمـ ومورس اًمٌؾخل، قمـ طموشمؿ إصؿ، ٓ ُيعرف وىمد أشمك سمخؼم سموـمؾ  ))( ىمول اًمذهٌل: 4)

 (.5/338(، اًمؾًون )5/128. اعمقزان )((مًؾًؾ سموًمزهود 

 هـ(.237( طموشمؿ سمـ قمـقان سمـ يقؾمػ اًمٌؾخل إصؿ، شمقذم ؾمـي )5)

ـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ ومل  يمون أطمد َمـ قُمرف  ))يذيمر ومقف ؿمقئوً. وىمول اخلطقى: ذيمره اسم

ن ذم اًمزهد واحِلَؽؿ   .((سموًمزهد واًمتؼؾؾ، واؿمتُفر سموًمقرع واًمتؼشػ، وًمف يمالم ُمدو 

 (.11/484(، اًمًػم )8/241(، شموريخ سمغداد )3/260اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 ( ؿمؼقؼ سمـ إسمراهقؿ اًمٌؾخل، أسمق قمكم إزدي اًمزاهد.6)

 يب طموشمؿ ومل يذيمر ومقف ؿمقئوً.ذيمره اسمـ أ

ـ ؿمققخ اًمتصقف مقصقوموً سموًمزهد، ويمون كزر اًمروايي، ىمول  ـ أدهؿ، ويمون م وصحى إسمراهقؿ سم

ر أن حُيؽؿ قمؾقف سموًمضعػ؛ ٕن  كؽورة شمؾؽ  ))اًمذهٌل ذم شمرمجتف:  مـؽر احلديٌ ... وٓ ُيتصق 

 .((إطموديٌ مـ ضمفي اًمرواة قمـف 

(، اعمقزان 9/313(، اًمًػم )23/131شموريخ دمشؼ ) (،4/373اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.3/151(، اًمؾًون )2/469)

احلـوئر مجع طمـػمة، وهل اًمؼقس سمال َوشَمر،  ))( ذم مصودر اًمتخريٍ: )احلـويو(، ىمول اسمـ إصمػم: 7)

ـٍ ومفق طمـػمة، أي: ًمق شمعٌ دشمؿ طمتك شمـحـل فمفقُريمؿ  ي . اًمـفوي((وىمقؾ: اًمطوق اعمعؼقد، ويمؾُّ رء مـَْح

 (.2/15(، واكظر: اًمؼومقس اعمحقط )1/450)



 

 

 

  

 
 

 333 

طَمت ك شَمُؽقُكقا يَموَْٕوشَمورِ 
(1)

ـَ اًمَقاطِمِد مَلْ شَمٌُْؾُغقا آؾْمتَِؼوَمَي  ، صُمؿ  يَموَن آصْمـَوِن َأطَمى  إًَِمقُْؽْؿ ِم

))
(2)

. 

[203 ]  ـ حمؿد اًمٌزاز أمحد سم
(3)

، وقمٌد اًمٌوىمل سمـ حمؿد اًمعط ور
(4)

سمـ ا، وقمٌد اًمعزيز 

ريا ؽ  ًُّ سمـ أمحد سمـ احلًُلم اًم
(5)

، / ىموًمقا: أكو حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمذهٌل
(6)

 ، كو 

قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمعزيز اًمٌغقي، كو أمحد سمـ طمـٌؾ
(7)

ي أمحد سمـ َمـقع،   وضمدِّ

ـ إسمراهقؿ، ]قمـ[ ىموٓ: كو إؾمامقمقؾ سم
(8)

أيب هشوم، قمـ أيب سمؽر سمـ حمؿد سمـ اًمقًمقد سمـ  

ـ قموئشي ىموًمً:  ـ قَمؿرة، قم ـ طمزم، قم ُيَصكمِّ َوُهَق ىَموقِمٌد،   اهلليَموَن َرؾُمقُل  ))قَمؿرو سم

                                                 

 (2/158( اًمَقشَمُر سموًمتحريؽ: ذقمي اًمؼقس وُمعؾ ؼفو. اًمؼومقس اعمحقط )1)

 .مـؽر( 2)

 (.32)ص وهق ذم مًـد إسمراهقؿ سمـ أدهؿ ٓسمـ مـده 

(، واسمـ 33)ص ومـ ـمريؼ اسمـ مـده أظمرضمف اًمصوطمى كظوم اعمؾؽ ذم جمؾًلم مـ أموًمقف 

(، وًمقس قمـد اًمراومعل ذيمر 2/161(، واًمراومعل ذم اًمتدويـ )23/132دمشؼ )قمًويمر ذم شموريخ 

 قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًمرازي!

 ووىمع قمـد كظوم اعمؾؽ: )ؿمؼقؼ سمـ إسمراهقؿ(، وهقظمطل.

/ب( مـ 10اعمؽؾؾي ًمؾًخووي )ل: اجلقاهروأظمرضمف رؿمقد اًمديـ اًمعطور ذم معجؿف يمام ذم 

اًمـًػل، قمـ أيب ؾمفؾ حمؿد سمـ أمحد إؾمدسموذي،  ـمريؼ اًمًؾػل، قمـ أيب قمكم اًمؼمداين، قمـ هـود

 قمـ يقؾمػ سمـ حمؿد سمـ سمـدار اًمزاهد، قمـ أيب يزيد اًمًٌطومل، قمـ حمؿد سمـ ومورس اًمٌؾخل سمف.

م ىمقل اًمذهٌل ومقف أك ف أشمك سمخؼم سموـمؾ مًؾًؾ سموًمزهود،  ـ ومورس اًمٌؾخل، شمؼد  وذم إؾمـوده حمؿد سم

 يعـل هذا احلديٌ.

 ( هق اسمـ اًمـؼقر.3)

ـ اًمعط ور، مقًمده ؾمـي ( قم4) ـ حمؿد سمـ هموًمى اًمٌغدادي إزضمل أسمق مـصقر اعمعروف سموسم ٌد اًمٌوىمل سم

 هـ(.471هـ(، وشمقذم ؾمـي )384ؾمـي )

 .((يمتًٌ قمـف ويمون صدوىموً  ))ىمول اخلطقى: 

 (.18/400(، اًمًػم )8/321(، اعمـتظؿ )11/91شموريخ سمغداد )اكظر: 

 إكامـمل.هق قمٌد اًمعزيز سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ احلًلم ( 5)

 ( هق اسمـ اعمخؾِّص.6)

 ( ذم )ف(: )أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـٌؾ(.7)

 ( ذم إصؾ: )سمـ(، واًمتصقيى مـ )ف( ومصودر اًمتخريٍ.8)

 /ب01
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ونُ  ًَ وَمنَِذا َأَراَد َأْن َيْريَمَع ىَموَم سمَِؼْدِر َمو َيْؼَرُأ اإِلْك
(1)

((َأْرسَمِعلَم آَيًي  
(2)

. 

[204 ]  يِػقـِل ِ ـ حمؿد اًمٍم  قمٌد اهلل سم
(3)

ـ إؾمحوق، كو قمٌد َب  ـ حمؿد سم و، أكو قُمٌقد اهلل سم

 ًُ ـ قمؿر اًمؼقاريري، ىمول: ؾمؿع ـ قمٌد اًمعزيز اًمٌغقي، أكو قُمٌقد اهلل سم ـ حمؿد سم قمٌد اهلل سم

ًُ قَمـُْف طَمِديثًو وَمَلَكو ًَمُف قَمٌٌْد  ))حيقك سمـ ؾمعقد يؼقل: ىمول زِم ؿمعٌي:  ـْ يَمتٌَْ ((َم
(4)

. 

                                                 

 ( ذم )ف(: )إكًون(.1)

 .صحقح( 2)

 ( مـ ـمريؼ اًمٌغقي سمف.2/436وأظمرضمف اخلطقى ذم اعمقوح )

 (.43/24وهق ذم اعمًـد )

أيب سمؽر سمـ أيب ؿمقٌي واسمـ راهقيف، يمالمهو قمـ ( قمـ 1/505وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 إؾمامقمقؾ سمـ قمؾقي وهق اسمـ إسمراهقؿ سمف.

ع سمـ جُمقى سمـ سَمحر سمـ َمعٌد سمـ ( قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر سمـ أمحد سمـ اعمُجؿِّ 3)

يػقـِل، مقًمده ؾمـي )  هـ(.469هـ(، وشمقذم ؾمـي )384هَزارمرد اًمٍم 

 .((ًٌف ذم شمؼديؿ جمقى قمغم جمؿع واظمتؾػ ذم ك ))ىمول اًمذهٌل: 

ىمؾً: ويمذا ذم شمؼديؿ معٌد قمغم سمحر، يمام ذم شموريخ سمغداد، وهق راوي يمتوب اجلعديوت قمـ اسمـ 

 طمٌوسمي، قمـ اًمٌغقي.

يِػلم: سمػتح اًمصود اعمفؿؾي ويمن اًمراء وؾمؽقن اًمقوء اعمـؼقـمي مـ حتتفو سموصمـتلم واًمػوء سملم  وَسِ

 أقمامل سمغداد.اًمقوئلم وذم آظمرهو اًمـقن، ىمريي مـ 

ًُ قمـف، ويمون  ))ىمول اخلطقى:  ث َبو ومؽتٌ يمون ظمطقَى سيػلم، وىمدم سمغداد دومعوت، وطمد 

 .((هق صمؼي، ًمف أصقل ضمقود  ))، وىمول اسمـ ظمػمون:((صدوىموً 

اًمًػم  (،8/309اعمـتظؿ ) (،537، 3/536(، إكًوب )10/146اكظر: شموريخ سمغداد )

(18/330.) 

 .صحقح( 4)

(، وهق مـ روايي اًمٍميػقـل، قمـ قمٌقد اهلل سمـ طمٌوسمي، قمـ 1/8ؾٌغقي )وهق ذم اجلعديوت ًم

 اًمٌغقي.

ـ اعمؼرئ ذم معجؿف )ص أسمق سمؽر وأظمرضمف  ( مـ ـمريؼ 7/208اًمذهٌل ذم اًمًػم )(، و288اسم

 اًمٌغقي سمف.

(، ومـ ـمريؼف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي 2/448وأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )

 ٌقد اهلل اًمؼقاريري سمف.( قمـ قم7/154)
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 : من حديث الشافعي خرابة ابن َجردة

[205 ]  ـ احلُصلم، ىمرأُت قمؾقف اًمرئقس أسمق اًمؼوؾمؿ ه ـ قمٌد اًمقاطمد سم ـ حمؿد سم ٌي اهلل سم

ـ إسمراهقؿ سمـ همقالن، أكو  أبو ذم صػر ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿئي، أكو أسمق ـموًمى حمؿد سم

، كو قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ يوؾملم، كو قمكم سمـ أمحد بؽر حمؿد بن إبراهقم الشافعي

اجلَقاِريِب 
(1)

سمقع سمـ صٌقح، قمـ ؾمق ور أيب احلؽؿ، قمـ ، كو ُمعغم  سمـ قمٌد اًمرمحـ، كو اًمر  

، وَمَؼوَل:   اهللَكَظَر َرؾُمقُل  ))ىمول:  اًمشعٌل، قمـ قمكم  إِمَم َأيِب سَمْؽٍر َوقُمَؿَر ُمْؼٌَِؾلْمِ

ِقِّلَم َواعمُْرؾَمؾلَِم، َٓ  ـَ َمو ظَمالَ اًمـٌ  ًملَِم َوأظِمِري ـَ إَو  َهَذاِن ؾَمقَِّدا يُمُفقِل َأْهِؾ اجلَـ ِي ِم

صْمتُُفاَم طَمت ك َموشَمو خُتْ  مُهَو، ىَموَل: وَماَم طَمد  ((ؼِمْ
(2)

. 

[206 ]   ـ حيقك ـ زيد، قم ـ ظِمداش، كو محود سم ـ أيب اًمدكقو، كو ظموًمد سم ـ حمؿد سم قمٌد اهلل سم

ـ أيب احلًـ:  ـ سم ـ احلً ـ قَمتقؼ، قم ـَ َودِْدتُّ  ))ىمول:  قمؿر سمـ اخلطوب أن  سم َأينِّ ِم

ٌُ َأَرى َأسَمو سَمْؽرٍ  ((  اجلَـ ِي طَمقْ
(3)

. 

                                                 

 هـ(.258( قمكم سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر أسمق احلًـ اجلقاريب اًمقاؾمطل، شمقذم ؾمـي )1)

 . واجلقاريب كًٌي إمم اجلقارب وقمؿؾفو.((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.2/102(، إكًوب )11/314(، شموريخ سمغداد )211)ص اكظر: شموريخ واؾمط 

 .قح من صرق أخرىسـده واهٍ، واحلديث صح( 2)

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 1/247وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت ) ـ ـمريؼف اسم (، وم

(31/172.) 

م.  وومقف اعمعغم  سمـ قمٌد اًمرمحـ، وهق مت فؿ سموًمقوع، وشمؼد 

م ذيمر سمعضفو سمرىمؿ: )  (.85وضموء احلديٌ مـ ـمرق أظمرى، شمؼد 

 .إسـاده ضعقف( 3)

(، قمـ أيب اًمؼوؾمؿ سمـ احلصلم )ؿمقخ 30/339وريخ دمشؼ )وأظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شم

ؾػل( سمف. ًِّ  اًم

(، واسمـ أيب اًمدكقو ذم اعمتؿـِّلم 2/11(، )1/282وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 (.57)ص 

( قمـ 6/351(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )1/134وأظمرضمف أمحد ذم ومضوئؾ اًمصحوسمي )

 ـ قمٌقد، قمـ احلًـ سمـ أيب احلًـ اًمٌٍمي سمف.إؾمامقمقؾ سمـ قُمؾقي، قمـ يقكس سم

 .وهذا ؾمـد مـؼطع، احلًـ اًمٌٍمي مل ُيدرك قمؿر سمـ اخلطوب 
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[207 ]   ـ أمحد اًمؼط ون إؾمحوق سم
(1)

ـ قموصؿ ، كو سمِنم سم
(2)

ـ قمؿر، كو قمٌد  ، كو طَمػص سم

ـ قمكم ـ قمؿر سم ـ حمؿد سم اهلل سم
(3)

ـ قمكم، / قمـ أسمقف، قمـ  ل أسمق ضمعػر حمؿد سم صمـل قمؿِّ ، طمد 

ـْ ؾَموَء ظُمُؾُؼُف قمَ  )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  قمكم  ُف ؾَمؼَؿ سَمَدُكُف، َوَم ـْ يَمثَُر مَهُّ َب َم ذ 

ًْ يَمَراَمتُُف  ًْ ُمُروَءشُمُف َوَذَهٌَ ضَموَل ؾَمَؼَط ـْ ٓطََمك اًمرِّ ُف، َوَم ًَ ((َكْػ
(4)

. 

                                                 

 هـ(.315( إؾمحوق سمـ أمحد سمـ ضمعػر أسمق يعؼقب اًمؽوهمدي اًمؼطون، شمقذم ؾمـي )1)

 .((رأيتفؿ يثـقن قمؾقف، وذم طمديثف وهؿ  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.1/352(، اًمؾًون )6/693سمغداد )(، شموريخ 173)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

 ( سمنم سمـ قموصؿ، قمـ طمػص سمـ قمؿر.2)

. وذيمر اًمطقد سمنماً ذم رضمول اًمشقعي مـ اًمرواة قمـ ضمعػر ((يمالمهو جمفقٓن  ))ىمول اخلطقى: 

 .~اًمصودق 
 (.2/24(، اًمؾًون )1/319(، اعمقزان )1/518اكظر: اعمتػؼ واعمػؽمق )

، ويمالمهو ((قمٌقد اهلل  ))مؽؼم، وذم اًمغقالكقوت سمطٌعتقف  ((قمٌد اهلل  ))( يمذا ذم إصؾ و)ف(: 3)

 .اًمعدين ، ويروي قمـفام طمػص سمـ قمؿراًمٌوىمر يروي قمـ أيب ضمعػر

 .سـده ضعقف( 4)

(، ومـ ـمريؼف اخلطقى ذم اعمتػؼ 306، 1/305وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 ومعل، وإؾمحوق سمـ أمحد اًمؼطون!!(.( )وؾمؼط مـ ؾمـد اخلطقى أسمق سمؽر اًمشو1/518واعمػؽمق )

وىمقًمف ومقف قمؿفام: وذم هتذيى اًمؽامل ذم شمرمجي قمٌقد اهلل وقمٌد اهلل يرويون قمـ ظموهلام، وٓ ظمالف 

فام مـ سُمعد، يمام أوموده د. اًمزهراين ذم شمعؾقؼف قمغم اًمغقالكقوت.  ذم ذًمؽ، ومفق ظموهلام وقمؿُّ

جمفقٓن، إٓ  أن  سمنماً شمقسمع  ووهذا اًمًـد وعقػ، ومقف سمنم سمـ قموصؿ وطمػص سمـ قمؿر، ومه

 قمغم روايتف:

ـ قمؿشؾقؼ ذم ضمزئف  ـ )57)ص أظمرضمف اسم ( 2/123(، )263، 1/197(، واًمراومعل ذم اًمتدوي

 مـ ـمرق قمـ طمػص سمـ قمؿر سمف.

ـ حمؿد، وقمـد اًمؼزويـل: قمٌقد اهلل سمـ حمؿد، ويمالمهو مؼٌقل  ـ قمؿشؾقؼ: قمٌد اهلل سم ووىمع قمـد اسم

 .يمام ىمول احلوومظ ذم اًمتؼريى

م ذم يمالم اخلطقى، وىمقؾ: هق طمػص سمـ قمؿر سمـ مقؿقن اًمعدين، وهق  وطمػص جمفقل يمام شمؼد 

 وعقػ يمام ذم اًمتؼريى.

ـ اًمٌغقي(  2/819وروي احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر، أظمرضمف احلورث سمـ أيب أؾمومي ذم مًـده )

صمـو احلؾٌس احلـظكم اًمتؿقؿل اًمٌٍمي، صمـو طمػص سمـ قمؿر، قمـ ؾمالم أو اسمـ ؾمالم اخل راؾموين، طمد 

 قمـ أيب هريرة مرومققموً سمـحقه.
= 

 /أ01
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 : من حديثه أيضاً  احلريم الطاهري

[208 ]  ـ ومورس سمـ احلًُلم سمـ ومورس اًمذهكم مـ ًمػظف  ،اًمشقخ أسمق هموًمى ؿُمجوع سم

]ذم صػر مـ[
(1)

ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿئي، أكو أسمق ـموًمى حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ  

، كو أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ أبو بؽر حمؿد بن طبد اهلل بن إبراهقم الشافعيأكو  همقالن،

اهلَقْثَؿ اًمٌََؾِدي
(2)

، كو قمكم سمـ قمق وش احِلؿيص، كو ؿُمعقى سمـ أيب مَحزة، قمـ حمؿد سمـ 

ـ ضموسمر  ُفؿ  َرب   )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل اعمُـَؽدر، قم َؿُع اًمـَِّداَء: اًمؾ  ًْ ـْ ىَموَل طِملَم َي  َم

دًا اًمَقؾِمقَؾَي َواًمَػِضقَؾَي، َواسْمَعثُْف َمَؼوموً  الَةِ اًمَؼوئَِؿيِ آِت حُمَؿ  يِ َواًمص  قْمَقةِ اًمت وم  حَمُْؿقدًا  َهِذهِ اًمد 

مـ اًمشػوقمياًم ِذي َوقَمْدشَمُف 
(3)

َػوقَمُي َيْقَم اًمِؼقَوَمِي  ًْ ًَمُف اًمش  ((، إِٓ  طَمؾ 
(4)

. 

                                                 

( اخلؾقس احلـظكم، سموخلوء اعمعجؿي وهق شمصحقػ، واًمصقاب 7/360ووىمع ذم إحتوف اخلػمة )

مو ضموء ذم اًمٌغقي، وهق سمػتح احلوء اعمفؿؾي، وؾمؽقن اًمالم وومتح اًمٌوء اعمعجؿي سمقاطمدة، ذيمره اسمـ 

ث قمـف احلورث سمـ أيب أؾمومي ..  ))مويمقٓ وىمول:   .((طمد 

 : س سـم حمؿد اًمؽاليب.((ؿمقخ ًمؾحورث سـم أيب أؾمومي  ))وىمول اسـم كوس اًمدـي ف وسملم طمٌؾ ىمو سمـق  ، وومر 

(، ومؼقل حمؼؼ اًمٌغقي إك ف طمؾٌس اًمؽاليب 3/294(، شمقوقح اعمشتٌف )2/498اكظر: اإليمامل )

 وهق مؽموك احلديٌ، ظمطل فموهر.

مويمقٓ واسمـ كوس اًمديـ، وطمػص سمـ  وؿمقخ احلورث هذا مل أىمػ ًمف قمغم ذيمر إٓ  مو ذيمره اسمـ

م.  قمؿر حُيتؿؾ أك ف اًمعدين اعمتؼدِّ

وؾمالم اخلراؾموين، وهق ؾمالم سمـ أيب قمؿرة اخلراؾموين أسمق قمكم، روايتف قمـ قمؽرمي واحلًـ 

ـ أيب هريرة. اكظر: هتذيى اًمؽامل )  (، اًمتؼريى.12/293اًمٌٍمي، وهق وعقػ، وًمقس ًمف روايي قم

(، وشموريخ دمشؼ 86)ص يمام ذم مداراة اًمـوس ٓسمـ أيب اًمدكقو ، #واعمتـ ُيروى قمـ قمقًك 

(12/4( ،)47/440.) 

 ( زيودة مـ )ف(.1)

ث َبو، شمقذم ؾمـي )2)  هـ(.278( ؾمؽـ سمغداد وطمد 

 .((صمؼي صمًٌ ٓ خيتؾػ ؿمققظمـو ومقف  ))، وىمول اخلطقى: ((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.13/411(، اًمًػم )6/207اكظر: شموريخ سمغداد )

ٓ ذم صحقح اًمٌخوري، وًمعؾفو مؼحؿي، ومل أىمػ  (3) ـ اًمشػوقمي( مَل شمِرد ذم اًمغقالكقوت، و يمؾؿي )م

 قمؾقفو ذم رء مـ ـمرق احلديٌ، واهلل أقمؾؿ.

 .صحقح( 4)

 (.407)ص (، وذم قمقازم اًمغقالكقوت 2/17وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

( قمـ قمكم سمـ قمق وش 4719( )05/277(، 614( )1/190وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 .((... وقمدشمف طمؾ ً ًمف اًمشػوقمي  ))آظمره قمـده: سمف، و
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[209 ]  ـ أيب ـ حمؿد سم ـ هموكؿأسمق سمؽر قمٌد اهلل سم  اًمدكقو اًمؼرر، كو اًمػضؾ سم
(1)

، كو قمٌد 

ـ قَمـؽَْمَة ـ هورون سم اعمؾؽ سم
(2)

ـ أسمقف ، قم
(3)

ه، قمـ أيب اًمدرداء ىمول: ىمول رؾمقل  ـ ضمدِّ ، قم

ـْ أَْمِر دِيـَِفو سَمَعثَفُ اهللُ َيْقَم اًمِؼقَوَميِ  )): اهلل  تِل َأْرسمَِعلَم طَمِديثًو ِم ـْ طَمِػَظ قَمغَم ُأم  َم
(4)

وَمؼِقفًو،  

ًُ ًَمُف َيْقَم اًمِؼقَوَمِي ؿَموومِعًو َوؿَمِفقدًا وَ  ((يُمـْ
(5)

. 

                                                 

 هـ(.236( اًمػضؾ سمـ هموكؿ، أسمق قمكم اخلزاقمل، مروزي، ؾمؽـ سمغداد، شمقذم ؾمـي )1)

، وىمول ((ًمقس سموًمؼقي  ))، وىمول اًمدارىمطـل: ((وعقػ، ًمقس سمٌمء  ))ىمول حيقك سمـ معلم: 

 .((وعقػ  ))اخلطقى: 

(، 12/357(، وشموريخ سمغداد )3/107(، واًمعؾؾ )274)ص آت اسمـ اجلـقد اكظر: ؾمم

 (.4/445واًمؾًون )

مؽموك  ))، وىمول أسمق طموشمؿ: ((مـؽر احلديٌ  ))، وىمول اًمٌخوري: ((يمذاب  ))( ىمول اسمـ معلم: 2)

ػف أمحد، وشمريمف همػُم واطمد، وىمول اسمـ طمٌون: ((ذاهى احلديٌ   يمون ِِمـ  يضع احلديٌ ٓ ))، ووع 

 .((روى قمـ أسمقف أطموديٌ مقوققمي  ))، وىمول احلويمؿ: ((حيؾ يمتوسمي طمديثف إٓ  قمغم ضمفي آقمتٌور 

(، اًمتوريخ اًمؽٌػم 2/371(، اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )3/318اكظر: شموريخ اًمدوري )

(، اعمدظمؾ إمم 2/133(، اعمجروطملم )5/304(، اًمؽومؾ )5/374(، اجلرح واًمتعديؾ )5/436)

 (.4/71(، اًمؾًون )3/380، اعمقزان )(1/212اًمصحقح )

 ( هورون سمـ قمـؽمة سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمشقٌوين أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمؽقذم.3)

 ( يمؾؿي: )يقم اًمؼقومي( ًمقًً ذم )ف(.4)

 .سـده موضوع( 5)

ؾػل ذم إرسمعلم اًمٌؾداكقي  ًِّ  ( قمـ ؿمقخف أيب هموًمى سمـ ومورس وآظمريـ سمف.30)ص وأظمرضمف اًم

ؾػل أظمرضمف ًِّ  (.290، 289)ص اسمـ طمجر ذم اإلمتوع  ومـ ـمريؼ اًم

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اسمـ اجلقزي ذم 8، 2/7وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

(. واكظر: اًمتدويـ ذم 102، 2/101(، واسمـ ؾمقد اًمـوس ذم إضمقسمي )1/113اًمعؾؾ اعمتـوهقي )

 (.2/419أظمٌور ىمزويـ )

ؾػل يمام ؾم(، وا2/133وأظمرضمف اسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم ) ًِّ واسمـ  ،(982ليت سمرىمؿ: )قًم

 ( مـ ـمرق قمـ قمٌد اعمؾؽ سمف.1/113اجلقزي ذم اًمعؾؾ )

 وذم إؾمـوده قمٌد اعمؾؽ سمـ هورون سمـ قمـؽمة، وهق مت فؿ.

ـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي ) ٌ ؿمقاهد واهقي ذيمرهو اسم (، وشمؽؾؿ قمغم 122ـ  1/111وًمؾحدي

ـ طمجر ذم اإلمتوع  وىمد سمـك  ))(، وىمول اسمـ اجلقزي ذم آظمر سمحثف: 301ـ  289)ص أؾموكقدهو، واسم

و قمؾؾَف مجوقمٌي مـ اًمعؾامء، ومصـ ػ يمؾٌّ مـفؿ أرسمعلم طمديثوً، مـفؿ مـ ذيمر  ٌ اًمذي سمقـ  قمغم هذا احلدي
= 
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[210 ]  اسمـ أيب اًمدكقو، كو ؾُمَقيد سمـ ؾمعقد، كو ؾُمَقيد سمـ قمٌد اًمعزيز
(1)

، كو كقح سمـ 

يْمَقانذ
(2)

، قمـ أظمقف أيقب
(3)

، قمـ احلًـ
(4)

َيُؼقُل  )): ، قمـ أكس ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

ـْ  اَم سَمْعَد َذًمَِؽ  اهللُ شَمَعومَم: إِينِّ َٕؾْمتَْحقِل ِم َْبُ ((قَمٌِْدي َوَأَمتِل َيِشقٌَوِن ذِم اإِلؾْمالَِم ُأقَمذِّ
(5)

. 

                                                 

ومقفو إصقل، ومـفؿ مـ ىمٍم قمغم اًمػروع، ومـفؿ مـ أورد ومقفو اًمرىموئؼ، ومـفؿ مـ مجع سملم 

، وملّوهُلؿ )صمؿ ذيمر مجوقمي  ـ اعمصـػلم، صمؿ ىمول(: وظمؾؼ يمثػم أيمثرهؿ ٓ َيعرف قمؾَؾ احلديٌ، اًمؽؾِّ م

ٌٍّ قمغم  ومنك و ىمد ذيمركو قمـ اًمدارىمطـل أك ف ىمول: ٓ يثًٌ مـفو رء، ومـفؿ مـ شمًومح سمعد اًمعؾؿ حل

 (.10/1/97واكظر: اًمضعقػي ) (.122ـ  1/121. اًمعؾؾ )((اخلػم 

 ( وعقػ، ومـفؿ مـ شمريمف.1)

 (.4/244(، هتذيى اًمتفذيى )12/255اكظر: هتذيى اًمؽامل )

 ( اًمٌٍمي، وعقػ، مـؽر احلديٌ قمـ احلًـ.2)

(، هتذيى 1/249(، اعمدظمؾ إمم اًمصحقح )3/47(، اعمجروطملم )7/44اكظر: اًمؽومؾ )

 (.10/431(، هتذيى اًمتفذيى )30/49اًمؽامل )

 ( أيقب سمـ ذيمقان اًمٌٍمي.3)

مـؽر  ))، وىمول اسمـ طمٌون: ((حلديٌ أيقب سمـ ذيمقان، قمـ احلًـ مـؽر ا ))ىمول اًمٌخوري: 

ـويمػم، وٓ أقمؾؿ ًمف راويوً همػم أظمقف، ومال أدري اًمتخؾقط ذم ، يروي قمـ احلًـ وهمػمه م طمديثف  احلدٌي

 .((مؽموك  ))، وىمول إزدي: ((قمومي مو يرويف ٓ ُيتوسمع قمؾقف  )). وىمول اسمـ قمدي: ((مـف أو مـ أظمقف 

(، اعمقزان 168، 1/167(،  اعمجروطملم )1/358)(، اًمؽومؾ 1/414اكظر: اًمتوريخ اًمؽٌػم )

 (.1/480(، اًمؾًون )1/286)

 ( هق اًمٌٍمي.4)

 .مـؽر( 5)

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اخلطقى ذم اعمقوح 2/11وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

وأسمق  (،68واسمـ اًمـؼقر ذم اًمػقائد احلًون )ص  (،2/240(، واًمشجري ذم إموزم )1/211)

 ـ وؿـ جمؿققمي(. 1/365اعمديـل ذم ذيمر اسمـ أيب اًمدكقو )مقؾمك 

 (.48، 47)ص وهق قمـد اسمـ أيب اًمدكقو ذم اًمعؿر واًمشقى 

( ىمول: صمـو أسمق سمؽر 6/134وأظمرضمف احلورث سمـ أيب أؾمومي ذم مًـده يمام ذم إحتوف اخلػمة )

و أيقب سـم ؾمقيد اًمدمشؼل، قمـ كقح سـم ذيمقان سم مقي )وهق اسـم ايب اًمدكقو(، صـم  ف. يمذا ذم اإلحتوف.ٕا

(، وأسمق مقؾمك اعمديـل ذم ذيمر اسمـ أيب 1/211ويمذا أظمرضمف مـ ـمريؼف اخلطقى ذم اعمقوح )

 (.359، 1/358اًمدكقو )

( ٌ صمـل ؾمقيد سمـ ؾمعقد، صمـو 977، 2/976وذم سمغقي اًمٌوطم صمـل أسمق سمؽر إمقي، طمد  ( ىمول: طمد 

 ؾمقيد سمـ قمٌد اًمعزيز اًمدمشؼل، قمـ كقح سمـ ذيمقان سمف.

ـ قمٌد اًمعزيز ومؼول: وقمؾ   ذم إصؾ أيقب سمـ ؾمقيد، واًمصقاب مو  ))ؼ حمؼؼف قمغم يمؾؿي ؾمقيد سم

 .((أصمٌتـوه 
= 
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[211 ]   :ون، كو مٌورك سمـ ؾمعقد ىمول  ً ـ أيب اًمدكقو، كو حمؿد سمـ طم َأَرْدُت ؾَمَػرًا،  ))اسم

لَم؛ وَمنِن  جُمَوِهد صَمـِل ىَموَل: وَمَؼوَل زِم إقَْمَؿُش: ؾَمْؾ َرسم َؽ َأْن َيْرُزىَمَؽ َصَحوسَمًي / َصوحِلِ ًا طَمد 

 ًُ ْط ذِم ُدقَموئِل، وَموؾْمتََقْي ًُ َريبِّ َأْن َيْرُزىَمـِل َصَحوسمًَي، َومَلْ َأؿْمؽَمِ لًَْم ًَ ـْ َواؾِمَط، وَم ًُ ِم ظَمَرضْم

ِػقـَِي وَمنَِذا ُهْؿ َأْصَحوُب ـَمـَوسمِػَم   ً ((َأَكو َوُهْؿ ذِم اًم
(1)

. 

                                                 

ـ أيب مقؾمك اعمديـل ىمول: هؽذا كؼؾف احلورث، قمـ أيب سمؽر إمقي   صمؿ كؼؾ ذم طموؿمقي أظمرى قم

عزيز، ـ وهق اسمـ أيب اًمدكقو ـ قمـ أيقب سمـ ؾمقيد اًمدمشؼل، وهق وهؿ، وإك ام هق ؾمقيد سمـ قمٌد اًم

 .((وىمد رواه أسمق سمؽر اًمشوومعل وهمػمه قمـ اسمـ أيب اًمدكقو قمغم اًمصقاب 

(، 1/211ىمؾً: ًمقس ًمف أن ُيغػمِّ روايي احلورث، وموًمقهؿ مـف، يمام ىمول اخلطقى ذم اعمقوح )

 وأسمق مقؾمك اعمديـل.

 (.181، 3/180وأظمرضمف أسمق يعغم ذم مًـده )

 مهو قمـ ؾمقيد سمـ ؾمعقد سمف.( قمـ اًمٌغقي، يمال358، 1/357واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

( 1/279(، ومـ ـمريؼف اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققموت )1/168واسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم )

 قمـ احلًـ سمـ ؾمػقون، قمـ ؾمقيد سمـ قمٌد اًمعزيز سمف.

 وهذا اًمًـد مًؾًٌؾ سموًمضعػوء واعمؽمويملم، وهؿ قمٌد اًمعزيز سمـ ؾمقيد، وكقح وأظمقه. 

 وىمد ورد احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ أكس:

(، واسمـ 387، 2/386(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )2/267ظمرضمف اسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم )أ

(، واًمذهٌل ذم 103)ص (، واسمـ ىمدامي ذم إصمٌوت صػي اًمعؾق 1/279اجلقزي ذم اعمقوققموت )

( مـ ـمريؼ حيقك سمـ ظمذام سمـ مـصقر، قمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ زيود أسمق ؾمؾؿي 5/46اعمقزان )

 ـ ديـور، قمـ أكس وؿـ طمديٌ ـمقيؾ.إكصوري، قمـ موًمؽ سم

د سمف قمـف حيقك سمـ ظمذام  ))وىمول أسمق كعقؿ:   .((مل يروه قمـ موًمؽ إٓ  أسمق ؾمؾؿي إكصوري، شمػر 

ـ ـموهر، وىمول قمـف اًمعؼقكم:  ـ قمٌد اهلل أسمق ؾمؾؿي إكصوري، يمذسمف اسم مـؽر  ))ىمؾً: وآومتف حمؿد سم

 ٌ ـ طمٌون: ((احلدي ا  ))، وىمول اسم ٌ ضمدًّ ٓ جيقز مـؽر احلدي ـ أطموديثفؿ،  يروي قمـ اًمثؼوت مو ًمقس م

 .((آطمتجوج سمف سمحول 

 (.5/46(، اعمقزان )2/266(، اعمجروطملم )4/96اكظر: اًمضعػوء )

قمداده ذم اعمقوققموت، وهذا  ))وذيمر اًمذهٌل طمديثف هذا ذم اعمقزان ذم مجؾي مـويمػمه، وىمول أيضوً: 

 (.52)ص . اًمعؾق ًمؾعكم اًمغػور ((إكصوري ًمقس سمثؼي 

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اخلطقى ذم اجلومع 2/14قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت ) إصمر( 1)

 (.371، 1/370(، وأسمق مقؾمك اعمديـل ذم ذيمر اسمـ أيب اًمدكقو )2/235)

 ( قمـ إسمراهقؿ احلريب، قمـ حمؿد سمـ طمًون سمف.2/334وأظمرضمف اًمديـقري ذم اعمجوًمًي )

  ً ون اًم  ً  ؿتل صدوق ومقف ًملم.وؾمـده طمًـ، حمؿد سمـ طم

 (.25/49(، هتذيى اًمؽامل )2/274اكظر: شموريخ سمغداد )

 /ب01
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 : من حديث اجلوهري باب البصرة

[212 ]  ـ إسمراهق ـ قمٌد اًمقاطمد اًمؼط ون، ىمرأت قمؾقف ذم صػر أسمق اًمػضؾ هٌي اهلل سم ؿ سم

، كو قمكم سمـ حمؿد سمـ أبو حمؿد احلسن بن طظ بن حمؿد اجلوهريؾمـي أرسمع وشمًعلم، أكو 

سمقع ـ يمقًون اًمـ حقي، كو يقؾمػ سمـ يعؼقب اًمؼويض، كو أسمق اًمر  أمحد سم
(1)

، كو محود سمـ 

ـ همقالن سمـ ضمرير، قمـ قمٌد اهلل سمـ مَ  وٌَ عْ زيد، قم م  رؾمقل اهلل أن  ين، قمـ أيب ىمتودة: د اًمزِّ

ْهِر  ))ىمول:   ـْ يُمؾِّ ؿَمْفٍر، َوَرَمَضوُن إمَِم َرَمَضوَن، وَمَفَذا ِصقَوُم اًمد  ((صماَلٌَث ِم
(2)

. 

[213 ]   ز، كو حمؿد ـ حمؿد سمـ قمكم اًمـ وىمد، كو ىموؾمؿ سمـ زيمريو اعمطرِّ أسمق طمػص قمؿر سم

ـ أيب ـ أيب صوًمِح، قم ـ إقمؿش، قم ـ اًمصٌوح، كو ضمرير، قم  هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل سم

ـُ آَدَم ]إِٓ [ )):  ـٍَي َيْعَؿُؾُفو اسْم ًَ ـْ طَم َمو ِم
(3)

ـَوٍت إِمَم ؾَمٌِْع ِمئَِي   ًَ ًْ ًَمُف قَمنْمُ طَم يُمتٌَِ

ْقَم وَمُفَق زِم ِوْعٍػ، ىَموَل اهللُ شَمَعومَم: إ ـْ شَمَرَك ؿَمْفَقشَمفُ َوـمََعوَمُف مِ  ؛ َوأََكو أضَْمِزي سمِفِ قَمٌِْديٓ  اًمص 

 َرسمِّفِ، َوخَلُؾُ 
ِ
وئِِؿ وَمْرطَمتَوِن؛ وَمْرطَمٌي قِمـَْد إوِْمَطوِرهِ، َووَمْرطَمٌي قِمـَْد ًمَِؼوء ْقُم ضُمـ ٌي، ًمِؾص  قُف َأضْمكِم، اًمص 

وئِِؿ َأـْمقَُى قِمـَْد  ِؽ  اهللوَمِؿ اًمص  ًْ
ـْ ِريِح اعمِ ((ِم

(4)
. 

                                                 

 ( هق ؾمؾقامن سمـ داود.1)

 .صحقح( 2)

 ( مـ ـمرق قمـ محود سمـ زيد سمف، وومقف ىمصي.819، 2/818وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

ـ همقالن 820، 2/819وأظمرضمف أيضوً ) ـ مقؿقن، قم ـ ـمريؼ ؿمعٌي وأسمون اًمعطور ومفدي سم ( م

 طمديٌ ـمقيؾ.سمف وؿـ 

 ، ومصودر اًمتخريٍ.( زيودة مـ )ف(3)

 صحقح لغره. (4)

ز ذم ومقائده  ( وهل مـ روايي اجلقهري قمـ اًمـوىمد، قمـ 193، 171)ص وهق قمـد ىموؾمؿ اعمطرِّ

 ىموؾمؿ.

 وذم ؾمـده حمؿد سمـ اًمصٌوح اجلرضمرائل، وهق صدوق.

ؾؿ ذم صحقحف ) د2/807وأظمرضمف ًم  احلؿقد سمف. ( قمـ زهػم سـم طمرب، قمـ ضمرير وهق اسـم قٌم

( مـ 2/807(، ومًؾؿ ذم صحقحف )7492( )8/559وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ـمرق قمـ إقمؿش سمف كحقه.

 وًمف ـمرق أظمرى ذم اًمصحقحلم قمـ أيب صوًمح وهمػمه قمـ أيب هريرة.
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[214 ]  أسمق اًمؼوؾمؿ قمٌد اًمعزيز سمـ ضمعػر اخِلَرىمِل
(1)

حمؿد سمـ[، كو حمؿد سمـ ]
(2)

 

ؾمؾقامن، كو إسمراهقؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ طموشمؿ، كو قمكم سمـ صموسمً اجلََزِري َمقمم سمـِل هوؿمؿ، 

أظمؼمين قَمؿرو أسمق قمٌد اهلل
(3)

ـ قمومر اًمشعٌل، قمـ منوق،  ـ ـَمِريػ، قم ف سم ـ ُمطرِّ ، قم

ِلِّ  ـ اًمـٌ  ـ قموئشي، قم ـْ ؿَمْعٌَوَن َيْعتُِؼ اإِن   ))ىمول:  قم ـَ / ًَمقَْؾَي اًمـِّْصِػ ِم اًمـ وِر قَمَدَد هللُ ِم

يَمْؾٍى  ؿَمْعِر هَمـَؿِ 
(4)

ُك َأطَمدًا إِٓ  هَمَػَر ًَمُف إِٓ   ، َوَٓ َيؽْمُ ـَيِ، َوَيْؽتُُى احلَوج   ً ، َوُيـِْزُل َأْرَزاَق اًم

يمًو َأْو ُمَشوطِمـًو  ((ىَموـمَِع َرطِمٍؿ َأْو ُمنْمِ
(5)

. 

                                                 

ـ مَحدي، شمقذم ؾمـي 1) ـ قمٌد احلؿقد أسمق اًمؼوؾمؿ اخِلَرىمل، يعرف سموسم ( قمٌد اًمعزيز سمـ ضمعػر سمـ حمؿد سم

 (.هـ375)

 .((يمون صمؼي أمقـوً  ))، وىمول اًمعتقؼل: ((يمون ؿمقخوً صمؼي طمًـ احلديٌ  ))ىمول اسمـ أيب اًمػقارس: 

 (.2/350(، إكًوب )463، 10/462اكظر: شموريخ سمغداد )

 سمدل اخلرىمل وهق شمصحقػ. ((احلريري  ))ووىمع ذم أموزم اجلقهري :

 ًمٌوهمـدي.( مو سملم اعمعؼقوملم زيودة مـ )ف( وأموزم اجلقهري، وهق ا2)

 .((قمؿرو سمـ قمٌد اهلل  ))( يمذا ذم إصؾ، و)ف(، ووىمع ذم أموزم اجلقهري: 3)

 ومل يتٌلم  زم َمـ هق.

ؿ يموكقا أيمثر اًمعرب  ))قثل: سمَ ( ىمول اسمـ اًمدُّ 4) يريد همـؿ سمـل يمؾى، وموظمتٍم، وظمص  سمـل يمؾى َّٕن 

 (.128)ص . ذيمر ًمقؾي اًمـصػ مـ ؿمعٌون ((همـاًم 

 .ضعقف( 5)

 /أ(.4اجلقهري ذم اجلزء اًمًوسمع مـ أموًمقف )ل:وهق قمـد 

 وقمؿرو أسمق قمٌد اهلل مل أىمػ قمغم شمرمجتف.

( مـ ـمريؼ قمٌود سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ 408، 1/407وأظمرضمف اإلؾمامقمقكم ذم معجؿف )

ف، قمـ اًمشعٌل، قمـ قمروة، قمـ قموئشي. ف، قمـ أسمقف، قمـ مطرِّ  اًمعرزمل، قمـ قمؿِّ

 ومجعؾ سمدل منوق قمروة.

، يمام ذم ((مؽموك  ))ًؾًؾ سموًمضعػوء واعمؽمويملم، ومعٌود هذا ىمول قمـف اًمدارىمطـل: واإلؾمـود م

 (.48)ص ىموين ؼمؾممآت اًم

ـ يمام كص  قمؾقف اًمدارىمطـل ـ وهق مؽموك أيضوً. اكظر:  ـ اًمعرزمل  ف هق حمؿد سمـ قمٌد اًمرمح وقمؿُّ

 (.60)ص ؾممآت اًمؼمىموين 

. اجلرح واًمتعديؾ ((ًمقس سمؼقي  ))طموشمؿ: وأسمقه قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿد اًمعرزمل ىمول قمـف أسمق 

(، واكظر اًمضعػوء 60)ص . ؾممآت اًمؼمىموين ((مؽموك  ))(، وىمول اًمدارىمطـل: 5/282)

 (.275)ص واعمؽمويمقن 
= 

 /أ22
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[215 ]   ـ حيقك اًمَعَطٌِم ـ أمحد سم أسمق قمكم حمؿد سم
(1)

حمؿد سمـ صوًمح سمـ َذِريح، كو ، كو 

وء، كو أمحد سمـ سمشػم ـ اًمَقؿم  ـ قمٌد اًمرمح كٍم سم
(2)

، كو قمقًك سمـ َمقْؿقن
(3)

، قمـ اًمؼوؾمؿ 

ـ قموئشي ىموًمً: ىمول رؾمقل اهلل ا ـ حمؿد، قم ُفْؿ  )): سم َٓ َيـٌَْغِل ًمَِؼْقمٍ ومِقِفْؿ َأسُمق سَمْؽٍر َيُممُّ

ُه  ((هَمػْمُ
(4)

. 

                                                 

ٓ ختؾق أؾموكقدهو مـ  >مـ ـمرق قمـ قموئشي  ((همـؿ يمؾى  ))ووردت اجلؿؾي إومم إمم ىمقًمف: 

( 1/444(، واسمـ موضمف )739( )3/116وعػ، أمثؾفو مو أظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

ـ حيقك سمـ أيب يمثػم، 147، 43/146(، وأمحد ذم اعمًـد )1389) ـ أرـموة، قم ـ ـمريؼ احلجوج سم ( م

لِّ   مـ ومراؿمفو. قمـ قمروة، قمـ قموئشي ذم طمديثفو اًمطقيؾ ذم ومؼد اًمـٌ 

ًُ طمديٌ قموئشي ٓ كعرومف إٓ  مـ هذا اًمقضمف مـ طمديٌ احلجوج، وؾمؿع ))وىمول اًمؽممذي: 

حمؿداً يضعِّػ هذا احلديٌ، وىمول: حيقك سمـ أيب يمثػم مل يًؿع مـ قمروة، واحلجوج سمـ أرـموة مل 

 .((يًؿع مـ حيقك سمـ أيب يمثػم 

 هـ(.374( اًمٌزاز اًمٌغدادي، شمقذم ؾمـي )1)

غداد. ًٌي إمم ؾمقق اًمعطش سٌم : سمػتح اًمعلم واًمطوء اعمفؿؾتلم، وذم آظمرهو اًمشلم اعمعجؿي، ك  واًمَعطٌَِمُّ

 .((يمون صمؼي ملمقكوً  ))، وىمول اًمعتقؼل: ((ؾملًمً اخلالل قمـف ومؼول: صمؼي  ))اخلطقى: ىمول 

 (.8/406شموريخ اإلؾمالم )، (210، 4/209(، إكًوب )1/379اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( هق اعمخزومل، صدوق ًمف أوهوم.2)

ـ اًمؼوؾمؿ، ىمول اسمـ مفدي: 3) ٌ قم ًُ قمغم قمقًك سمـ مقؿقن، ومؼ ))( مـؽر احلدي ؾً: هذه اؾمتعدي

ث َبو قمـ اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد، قمـ قموئشي؟ ىمول: ٓ أقمقد  . اًمضعػوء ًمؾعؼقكم ((إطموديٌ اًمتل حُتدِّ

(3/387.) 

 (.1/76. اعمًتخرج )((روى قمـ اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد أطموديٌ مقوققمي  ))وىمول أسمق كعقؿ: 

ػف آظمرون. اكظر: هتذيى اًمؽامل )  (.4/245(، اعمقزان )23/48وشمريمف مجوقمي ووع 

 .مـؽر( 4)

( 2/62(، واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققموت )1840، 4/1839وأظمرضمف أضمري ذم اًمنميعي )

 مـ ـمريؼ حمؿد سمـ صوًمح سمـ ذريح سمف.

(، واسمـ 935، 2/934(، وذم اًمعؾؾ اًمؽٌػم )3673( )5/573وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

( مـ ـمريؼ 1/188(، واسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )5/240(، )1/166قمدي ذم اًمؽومؾ )

 كٍم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمف.

 ( مـ ـمريؼ احلًـ سمـ قمرومي، قمـ أمحد سمـ سمشػم سمف.30/261واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 (: 12/284، يمذا ذم اجلومع، وذم اًمتحػي )((هذا طمديٌ طمًـ همريى  ))وىمول اًمؽممذي: 
= 
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 : شادِ  بن كطن أيب ياِس  واحٌد  حديٌث  باب املراتب

[216 ]   ـ ًمػظف، ذم صػر ؾمـي أرسمع أبو ياس حمؿد بن ُطبقد اهلل بن َكادِش الُعْؽُزِي م

ـ قمكم سمـ حمؿد اجلقهري، أكو أمحد سمـ ضمعػر  ـ سم وشمًعلم وأرسمعؿئي، أكو أسمق حمؿد احلً

ـ محدان اًمؼطقعل، أكو أسمق قمكم سمِ  ـ ؿمقخ سمـ قمَ سم ـ صوًمح سم ـ مقؾمك سم ي، دِ ة إؾَم ػمَ ؿِ نم سم

قَْؾِحقـِل، كو محود سمـ ؾمؾؿي ومحود سمـ زيد، يمالمهو قمـ كو أسمق زيمريو حي  ً ـ إؾمحوق اًم قك سم

 : قَمؿرو سمـ ديـور، قمـ ـمووس، قمـ اسمـ قمٌوس ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

اطَمتلَْمِ َوَأـْمَراِف َأَصوسمِِع  )) ُأِمْرُت َأْن َأؾْمُجَد قَمغَم ؾَمٌَْعِي َأقْمَضوَء؛ إَْكِػ َواجلٌََْفِي َواًمر 

ضْمَؾلْمِ  اًمرِّ
(1)

((، َوَٓ َأيُمػُّ ؿَمْعرًا َوَٓ صَمْقسمًو 
(2)

. 

                                                 

 ، وهذا إًمقؼ.((همريى  ))

احلديٌ ومؼول: قمقًك سمـ مقؿقن إكصوري ؾملًمً حمؿداً قمـ هذا  ))وىمول ذم اًمعؾؾ اًمؽٌػم: 

 .((وعقػ احلديٌ 

 ىمؾً: وقمقًك سمـ مقؿقن مـؽر احلديٌ قمـ اًمؼوؾمؿ.

( مـ ـمريؼ 4/399وضموء احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ قموئشي، أظمرضمف أسمق يعغم ذم مًـده )

يقؾمػ سمـ ظموًمد اًمًؿتل، قمـ مقؾمك اعمؽل، قمـ مقؾمك سمـ ـمؾحي، قمـ قموئشي سمـً ؾمعد، قمـ 

 كحقه. >قموئشي 

سمف اسمـ معلم  ))وومقف يقؾمػ سمـ ظموًمد اًمًؿتل، ىمول قمـف ذم اًمتؼريى:   .((شمريمقه، ويمذ 

 (.10/1/365واكظر: اًمضعقػي )

(1.)  ( ذم )ف(: )رضمكم 

 .صحقح لغره (2)

 ( قمـ سمنم سمـ مقؾمك سمف.11/9وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )

 وومقف حيقك سمـ إؾمحوق، وهق صدوق.

 ( قمـ أيب اًمـعامن.815( )1/246)وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف 

ؾؿ ذم صحقحف )  ( قمـ حيقك سـم حيقك، وأيب اًمرسمقع، صمالصمتفؿ قمـ محود سـم زيد سمف كحقه.1/354وًم

ـ ؾمؾؿي سمف.11/9وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم ) ـ محود سم ـ مـفول، قم ـ ـمريؼ طمجوج سم  ( م

ؿ ذم صحقحف (، ومًؾ816، 810، 809( )246، 1/244وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ قمؿرو سمـ ديـور سمف كحقه.1/354)

( 355، 1/354(، ومًؾؿ ذم صحقحف )812( )1/245وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 مـ ـمرق قمـ قمٌد اهلل سمـ ـمووس، قمـ أسمقف سمف كحقه.



 

 

 

  

 
 

 333 

 : ديـْ قَ ْر ؿَ من فوائد ابن السا  املأمونية

[217 ]   مـ ًمػظف سمٌغداد  ديـْ قَ ْر ؿَ السا الشقخ أبا حمؿد طبد اهلل بن أمحد بن طؿر

ـ أمحد سمـ قمكم اًمؽَ  ًُ أسمو حمؿد قمٌد اًمعزيز سم ت وينيؼقل: ؾمؿع
(1)

  ًُ سمدمشؼ يؼقل: ؾمؿع

ـ قمث ـ سم امن سمـ اًمؼوؾمؿ اًمتؿقؿلأسمو حمؿد قمٌد اًمرمح
(2)

يؼقل: ؾمؿعً أسمو قمكم حمؿد سمـ  

هورون إكصوري
(3)

ًُ أسمو كٍم ]مـصقر[  يؼقل: ؾمؿع
(4)

سمـ إسمراهقؿ سمـ قمٌد اهلل  

اًمؼزويـل يؼقل: / ؾمؿعً
(5)

إؾمامقمقؾ سمـ شَمْقسَمي اًمثَؼػل يؼقل: ؾمؿعً إؾمامقمقؾ سمـ  
                                                 

( قمٌد اًمعزيز سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ؾمؾقامن أسمق حمؿد اًمتؿقؿل اًمَؽت وين اًمدمشؼل، مقًمده 1)

 .هـ(466هـ(، وشمقذم ؾمـي )389ـي )ؾم

دة، شمؾقفو أًمػ، صمؿ كقن مؽًقرة.مـ واًمؽتوين: سمػتح أوًمف واعمثـوة   ومقق مشد 

ـ مويمقٓ:  ًُ قمـف  ويمتى قمـِّل  ))ىمول اسم ـ ... يمتٌ ـ قمًويمر: ((مؽثر متؼ ؾمؿع اًمؽتَى  ))، وىمول اسم

 .((ويمتى اًمؽثػم ورطمؾ ذم ـمؾى احلديٌ 

ٌف )36/262مشؼ )(، شموريخ د7/145اكظر: اإليمامل )  (.18/248(، اًمًػم )7/291(، شمقوقح اعمشت

 هـ(.420هـ(، وشمقذم ؾمـي )327( اًمدمشؼل اعمؾؼى سموًمشقخ اًمعػقػ، مقًمده ؾمـي )2)

اىملم  ))ىمول اًمؽتوين:  يمون صمؼي قمدًٓ ملمقكوً رًوو... ويموكً أصقًمف أصقًٓ طمًوكوً سمخطقط اًمقر 

 .((اعمعرووملم 

 (.17/366ًمًػم )(، ا35/101اكظر: شموريخ دمشؼ )

 هـ(.303( حمؿد سمـ هورون سمـ ؿمعقى سمـ قمٌد اهلل أسمق قمكم إكصوري اًمدمشؼل، شمقذم ؾمـي )3)

 .((مجع وصـ ػ  ))، وىمول اسمـ قمًويمر:((يمون ُيت فؿ  ))ىمول اًمؽتوين: 

 (.5/411(، اًمؾًون )5/182اكظر: اعمقزان )

 ػؼقدة مـف.( إٓ  أك ف ذم إضمزاء اعم56/211ومقوعف ذم شموريخ دمشؼ )

وهق شمصحقػ، وًمعؾ اًمصقاب  ((مقؿقن  ))( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ، ووىمع ذم )ف(: 4)

اعمثًٌ، وىمد ورد احلديٌ يمام ؾمقليت ذم اًمتدويـ ذم أظمٌور ىمزويـ ذم شمرمجي مـصقر سمـ إسمراهقؿ أسمق 

ٓ  ))وىمول:  (،5/308كٍم اًمؼزويـل، ومل يذيمره سمجرح وٓ شمعديؾ، وذيمره اًمذهٌل ذم اعمقزان )

 .((رء، ؾمؿع مـف أسمق قمكم سمـ هورون سمؿٍم طمديثوً سموـمالً 

ـ طمجر ذيمر ذم اًمؾًون ) ( أك ف يعـِل طمديثوً آظمر 6/91ىمؾً: ًمعؾف يعـل هذا احلديٌ، وإن يمون اسم

 َبذا اإلؾمـود، واهلل أقمؾؿ.

ـ أيب طموزم( مـ اجلز5) ـ كًخي )ف(، ويًتؿر إمم ىمقًمف: )ىمقس سم ـ هـو يٌدأ اًمـؼص م ء اًمثوًمٌ، ( م

 (.268وهق سمرىمؿ: )

 /ب22
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ًُ أكَس سم ًُ مُحقدًا اًمطقيؾ يؼقل: ؾمؿع ـَ موًمؽ يؼقل: ضمعػر اعمديـل يؼقل: ؾمؿع

ًُ رؾمقَل اهلل  ًُ ِمقَؽوئِقَؾ َيُؼقُل  ))يؼقل:  ؾمؿع يَؾ َيُؼقُل: ؾَمْؿْع ًُ ضِمؼْمِ ؾَمِؿْع
(1)

: ىَموَل 

ـٌ  : َهَذا دِي ـُ اخلُُؾِؼ، تُ قْ ْرشَمَض ااهللُ قَمز  َوضَمؾ  ًْ َخوُء َوطُم  ً َحُف إِٓ  اًم
ـْ ُيْصؾِ ِف ًمِـَْػِز، َوًَم

((ُؿقُه وَمَليْمِرُمقُه َِبِاَم َمو َصِحٌْتُ 
(2)

. 

[218 ]  اًمـ ـحؿد سمـؿد سمـ مـأسمق احلًُلم أطم اًمٌــؼُ ـ  ، ـقر   زاز إمالًء

ريـر إمالء، كو أسمق سمؽـًك سمـ قمكم اًمقزيـو قمقــك   وــكأ، (3)دــر سمـ دُ
                                                 

ًُ إهاومقؾ يؼقل(.1)  ( ذم اًمتدويـ ذم أظمٌور ىمزويـ زيودة: )ؾمؿع

ا( 2)  .ضعقف جدًّ

( مـ ـمريؼ قمٌد اًمقاطمد سمـ سمؽر سمـ حمؿد، قمـ حمؿد سمـ 4/114أظمرضمف اًمراومعل ذم اًمتدويـ )

 هورون إكصوري، قمـ مـصقر سمـ إسمراهقؿ سمف.

ـ هذا اًمطريؼ، وهق ِِم و يدظمؾ ذم اعمًؾًالت ه ))وىمول: ىمول أسمق قمٌد اهلل اًمدىموق:  ـ م  .((ذا طمً

ٓ  رء يمام ىمول اًمذٌهل. : ومقف حمؿد سـم هورون، وهق مت فؿ يمام مّر، ويمذا ـمصقر سـم إسمراهقؿ  ىمًؾ

ٌ وىمد روي  ـ قمٌد اهلل، ومـ طمديٌ قمؿران سمـ طمصلم، مـ طمدي ـ ضموسمر سم حمؿد سمـ اعمـؽدر، قم

 وإًمٌوين سموًمقوع.د واهقي، وطمؽؿ قمؾقف أسمق طموشمؿ قسملؾموك

ـ أيب طموشمؿ )5/371اكظر: اجلرح واًمتعديؾ ) ٌ ٓسم (، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم 2/343(، قمؾؾ احلدي

 (.1282(، اًمضعقػي رىمؿ: )1/47)

( حمؿد سمـ احلًـ سمـ ُدريد سمـ قمتوهقي أسمق سمؽر إزدي اًمٌٍمي، صوطمى اًمتصوكقػ شمقذم ؾمـي 3)

 هـ(.321)

م ذم طمػظ اًمؾغي وإكًوب وأؿمعور اًمعرب، وًمف يمون رأس أهؾ اًمعؾؿ واعمُ  ))ىمول اخلطقى:  ؼد 

 .((يمون آيي مـ أيوت ذم ىمقة احلػظ  ))، وىمول اًمذهٌل: ((ؿمعر يمثػم 

 .((شمؽؾ ؿقا ومقف  ))ىمؾً: إٓ  أك ف يمون يًؽر، وًمذا ىمول اًمدارىمطـل: 

فؿل:   ً ًُ إمم ضمـى اسمـ دريد و ))وىمول اًم ًُ أسمو سمؽر إَبري اعموًمؽل يؼقل: ضمؾً معف ؾمؿع

صمـو أسمق  صمـو اًمريور، وذم آظمر طمد  ث ومؽون يؼقل ذم واطمد: طمد  ضمزء ومقف: ىمول إصؿعل، وهق حُيدِّ

 .((كعقؿ، وذم آظمر صمـو اسمـ أظمل إصؿعل، يمام جيلء قمغم ىمؾٌف 

 (.15/96(، اًمًػم )2/195(، شموريخ سمغداد )104)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

ـ دريد( ذم اًمً ً يمؾؿي )ضمـى اسم ػ ـ دريد(، وىمول حمؼؼف: ىمؾً: وشمصح  ت إمم )أزرق سم مل  ))مٓا

 !((أىمػ قمغم شمرمجي أزرق سمـ دريد 

 ٓ َبري  ـ دريد، وهذا اًمذي ىموًمف ٕا ـ اًمًفؿل ذم شمرمجي أيب سمؽر سم ىمؾً: واخلؼم ؾموىمف اخلطقى قم
= 
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أسمق طموشمؿ
(1)

، كو إصؿعل
(2)

، كو اًمُعَؿري
(3)

 : ، ىمول: ىمول رضمٌؾ ًمعؿر سمـ اخلطوب 

ًْ سَمقْـََؽ َوسَمقْـَُف إِن  وُمالَكًو ًَمَرضُمُؾ ِصْدٍق، ىمَ  )) وَل: َأؾَمووَمْرَت َمَعُف؟ ىَموَل: َٓ، ىَموَل: وَمَفْؾ يَموَك

ًَ اًم ِذي َٓ قِمْؾَؿ ًَمَؽ  ؟ ىَموَل: َٓ، ىَموَل: وَمَلْك
ٍ
ء ظُمُصقَمٌي؟ ىَموَل: َٓ، ىَموَل: وَمَفْؾ اْئتََؿـْتَفُ قَمغَم َرْ

ػِ  اَم ُأَراَك َرَأْيتَُف َيْروَمُع َرْأؾَمُف َوخَيْ ِجدِ سمِِف، َوإك  ًْ (( !ُض ذِم اعمَ
(4)

. 

                                                 

ه احلوومظ سمؼقًمف:  ـ دريد، ًمذا رد   ىمقًمف: )يمام جيلء قمغم ىمؾٌف( رضمٌؿ سموًمغقى، وإٓ   ))يدل قمغم شمضعقػ اسم

ث سمف يمؾُّ واطمد مـ همٓء قمغم اكػراده  ومام اعموكع أن يؽقن اسمـ دريد مع وومقر طمػظف يعرف مو طمد 

ـ ىموؾمؿ: مل يؽـ صمؼي قمـد مجقعفؿ، ويمون ظمؾقعوً   (.134، 5/133. اًمؾًون )((.... وىمول مًؾؿي سم

 ( ؾمفؾ سمـ حمؿد سمـ قمثامن أسمق طموشمؿ اًمًجًتوين اًمـحقي، ويمون أقمؾؿ اًمـوس سموٕصؿعل.1)

 ( قمٌد اعمؾؽ سمـ ىمريى.2)

 ( قمٌد اهلل سمـ قمؿر سمـ طمػص اًمعؿري.3)

 حسن لغره.( 4)

 ( قمـ أيب طموشمؿ ؾمفؾ سمـ حمؿد سمف.3/158أظمرضمف اسمـ ىمتقٌي ذم قمققن إظمٌور )

 ( مـ ـمريؼ اعموزين، قمـ إصؿعل سمف.3/86واًمديـقري ذم اعمجوًمًي )

ػ، ومل ُيدرك قمؿر سمـ وؾمـده وعقػ ومقف اكؼطوع؛ قمٌد اهلل سمـ قمؿر سمـ طمػص اًمعؿري وعق

 اخلطوب.

 :وًمألصمر ـمرق أظمرى قمـ قمؿر 

(، وأسمق احلًلم سمـ أسمـقد ذم ضمزء ومقف ومقائد 3/454: أظمرضمف اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )األول

ـ جمؿقع 12قمقال )ل: ـ اًمؽؼمى )117/ب  (، واخلطقى ذم اًمؽػويي 10/125(، واًمٌقفؼل ذم اًمًـ

ـ زيود، قمـ ؿمقٌون، قمـ إقمؿش، قمـ ؾمؾقامن ( مـ ـمريؼ داود سمـ رؿمقد، قمـ اًمػضؾ سم84)ص 

ـ ظَمَرؿمي سمـ احلر ىمول: ؿمفد رضمؾ قمـد قمؿر سمـ اخلطوب سمشفودة ... وذيمر كحقه، وومقف ا ـ مًفر، قم سم

 ىمصي.

 .((اًمػضؾ سمـ زيود، قمـ ؿمقٌون ٓ ُيعرف إٓ  َبذا، وومقف كظر  ))ىمول اًمعؼقكم: 

ـ زيود اًمطًتل أسمق اًمعٌوس اًمٌغدادي، ىمو ًُ قمـف، يمون يٌقع  ))ل أسمق زرقمي: ىمؾً: هق اًمػضؾ سم يمتٌ

ؼف أيضوً اخلطقى.((اًمطًوس، ؿمقخ صمؼي   . ووصم 

ًون )4/271(، اعمقزان )12/360(، شموريخ سمغداد )7/62اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )  (.4/441(، اًمؾ

وموًمًـد صحقح، رضموًمف يمؾُّفؿ صمؼوت، وؿمقٌون هق اسمـ قمٌد اًمرمحـ اًمـحقي، وظمرؿمي سمـ احلر 

 .ًمصحوسمي، ويمون ذم طِمجر قمؿر ذيمره سمعُضفؿ ذم ا

ً الثاين ـ أيب اًمدكقو ذم اًمصؿ ـ اسمـ أيب همـق ي، 274)ص : أظمرضمف اسم ـ إسمراهقؿ، قم ـ يعؼقب سم ( قم

 قمـ أسمقف ىمول: ؾمؿع قمؿر سمـ اخلطوب رضمالً ُيثـل قمغم رضمؾ، ومذيمر سمـحقه.
= 
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أسمق قَمؿرو قمثامن سمـ أيب اًمػضؾ اًمـقًوسمقريأكشدكا  [ 219]
(1)

 ، أكشدكو أسمق 

ل احلًـ قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ حيقك اعمَُزيمِّ
(2)

 ، أكشدين أسمق سمؽر 

حمؿد سمـ داود اًمزاهد
(3)

َرؾُمقِد  ، أكشدين قمٌد اهلل سمـ ضموسمر اًمط 
(4)

 ، ٕيب أمق ي

                                                 

هق وأسمقه  وؾمـده وعقػ، اسمـ أيب همـق ي اؾمؿف حيقك سمـ قمٌد اعمؾؽ سمـ محقد سمـ أيب همـقي اخلزاقمل،

 صمؼتون، إٓ  أن  أسموه مل ُيدرك قمؿر سمـ اخلطوب، سمقـفام مػووز، وموًمًـد مـؼطع.

( قمـ أيب ؾمعد اعمػضؾ سمـ حمؿد اجلـدي، 21)ص : أظمرضمف اخلؾدي ذم اًمػقائد واًمزهد الثالث

د اًمرزاق، قمـ معؿر، قمـ هشوم سـم قمروة، قمـ أسمقف ىمول: ىمول قمؿر ًمرضمؾ .. ومذيمره.  قمـ أيب مُحَي، قمـ قٌم

وؾمـده طمًـ، أسمق مُحَي ـ وهق سمضؿ اعمفؿؾي وومتح اعمقؿ اعمخػػي ـ اؾمؿف حمؿد سمـ يقؾمػ، وهق 

 صدوق، يمام ذم اًمتؼريى.

( مـ ـمريؼ اسمـ ؿموهلم، صمـو أمحد سمـ حمؿد سمـ 84)ص : أظمرضمف اخلطقى ذم اًمؽػويي الرابع

صمـ ـ قمؼٌي اًمٌٍمي، طمد  ـ يقكس، صمـو ُمصودة سم ل ضمؾقٌس ًمؼتودة ىمول: اعمغؾس، صمـو أسمق مهوم، صمـو قمقًك سم

 أصمـك رضمؾ قمغم رضمؾ قمـد قمؿر ... ومذيمره سمـحقه.

 وؾمـده وعقػ ٓكؼطوقمف وضمفوًمي اًمراوي.

 ، واهلل أقمؾؿ.وإصمر َبذه اًمطرق صحقح صموسمً قمـ قمؿر 

 هـ(.481( هق قمثامن سمـ حمؿد سمـ قمٌقد اهلل اعمَْحِؿل اًمـقًوسمقري أسمق قمؿرو اعمُزيمِّل، شمقذم ؾمـي )1)

 ،وأدرك اإلؾمـود اًمعوزم اعمشويخ واًمصدور، وطمي اًمقىموئع، ًمؼل )): ًمػوردا ىمول قمٌد اًمغوومر

حٌي واًمعنمة ويمون ؿمقخوً صوحلوً،  ـَ اًمصُّ  .((طمً

 (.10/496شموريخ اإلؾمالم )، (18/580اًمًػم )(، 399اكظر: اًمتؼققد )ص 

 هـ(.398( اًمـقًوسمقري، شمقذم ؾمـي )ؾمٌع أو 2)

ضمول وا ))ىمول احلويمؿ:   .((يمون صمؼي  ))، وىمول اخلطقى: ((ًمُعٌ ود يمون مـ قمؼالء اًمرِّ

 (.16/497(، اًمًػم )10/302اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.344( حمؿد سمـ داود سمـ ؾمؾقامن سمـ ضمعػر أسمق سمؽر اًمـقًوسمقري اًمزاهد، شمقذم ؾمـي )3)

 .((يمون صمؼي ومفاًم صـ ػ أسمقاسموً وؿمققظموً  ))، وىمول اخلطقى: ((ومووؾ صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.15/420(، اًمًػم )52/429(، شموريخ دمشؼ )5/265: شموريخ سمغداد )اكظر

 ( أسمق حمؿد اًمٌزار.4)

 .((مـؽر احلديٌ  ))، وىمول أيضوً: ((ذاهى احلديٌ ))ىمول أسمق أمحد احلويمؿ: 

 (.3/265(، اًمؾًون )27/234اكظر: شموريخ دمشؼ )

أيت؛ ومنك ف قمٌد اهلل سمـ وأظمشك أن يؽقن قمٌد اهلل سمـ ضموسمر هذا هق اعمصقيص  ))وىمول احلوومظ: 

ه ومؾقُتلم ؾ   .((احلًلم سمـ ضموسمر، ومؾعؾف كًُى إمم ضمدِّ
= 
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 دار اخلالفة

اًمطرؾمقد
(1)

: 

ًْ ذِم َكوفمِ ـؾَ ـاَم ـمَ ـيَمَلك       ًْ   ـذِم يُمؾِّ َيْقٍم َأَرى سَمقَْضوَء ىَمْد ـَمَؾعَ   ٍَمِ ـَِر اًمٌـَع

ي     ـْ سَمٍَمِ ـْ ىَمَطْعتُِؽ سمِوعمِْؼَراِض قَم
ـْ ومَِؽِري    ًَمئِ ـْ مَهِّل َوقَم عمََو ىَمَطْعتُِؽ قَم

(2)
. 

 : من حديث ابن ادُْسؾَِؿة

سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيقب اًمٌزاز، أيب حمؿد ؾمعد اهلل قرأت طذ  [ 220]

لأظمؼميمؿ  أبو جعػر حمؿد بن أمحد بن حمؿد بن طؿر بن ادُْسؾَِؿة ادعدِّ
(3)

، سموكتؼوء أيب سمؽر 

ـ  ـ حمؿد سم ـ اًمزهري، أكو أسمق سمؽر ضمعػر سم ـ قمٌد اًمرمح اخلطقى، أكو أسمق اًمػضؾ قمٌقد اهلل سم

سمـ ضمعػر، قمـ أيب ؾُمفقؾ كوومع سمـ  كو إؾمامقمقؾ احلًـ اًمػريويب، كو / ىمتقٌي سمـ ؾمعقد،

ـ أسمقف ـ أيب قمومر، قم موًمؽ سم
(4)

آَيُي اعمُـَوومِِؼ  ))ىمول:  ، قمـ أيب هريرة، قمـ رؾمقل اهلل 

ـَ ظَموَن  َث يَمَذَب، َوإَِذا َوقَمَد َأظْمَؾَػ، َوإَِذا اْئتُِؿ ((صَمالٌَث؛ إَِذا طَمد 
(5)

. 

                                                 

ًون ) ف، وهق مؽمضمؿ ذم اًمؾ : واعمصقيص أيضوً مؽموك، مت فؿ سمنىمي احلدٌي وىمٌؾ  (.3/272ىمًؾ

ق سمقـفام اسمـ قمًويمر، ومذيمر قمٌد اهلل سمـ ضموسمر، وقمٌد اهلل سمـ احلًلم سمـ ضموسمر يمام ذم شموريخ  وومر 

ام رضمالن، واهلل أقمؾؿ.27/402دمشؼ )  (، ومقظفر أَّن 

 ( هق حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ مًؾؿ اخلزاقمل اًمثغري، سمغدادي إصؾ.1)

ؾػل( سمف.51/245( أظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )2) ًِّ  ( قمـ اسمـ اًمًؿرىمـدي )ؿمقخ اًم

ؽري )ص يب ُدًمػ اًمعجكم، يمام ذم اًممًمئ ذم ذح أموزم اًمؼوزم ًمٌؾ  ٕ ى أيضوً (، 551 ،550 وشمًُـ

 (.3/45اسمـ قمٌد رسمف ًمٌعضفؿ ذم اًمعؼد اًمػريد ) هووذيمر(، 62ومحوؾمي اًمظروموء ًمؾزوزين )ص 

 هـ(.465هـ(، وشمقذم ؾمـي )375( اًمٌغدادي، مقًمده ؾمـي )3)

ؾَِؿي: سمضؿ اعمقؿ مع يمن اًمال م. ًْ  واعمُ

ًُ قمـف ويمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى:  يمثػَم اًمًامع، يمون صحقَح إصؾ،  ))، وىمول اًمذهٌل: ((يمتٌ

 .((مجقؾ اًمطريؼي 

ٌف )7/195(، اإليمامل )1/356اكظر: شموريخ سمغداد )  (.18/213(، اًمًػم )8/154(، شمقوقح اعمشت

شملم.4) ت )قمـ أسمقف( ذم إصؾ مر   ( يمررِّ

 .صحقح( 5)

ؿعوين ذم أدب اإلمالء ) ـ ـمريؼ اسمـ اعمًؾؿي اًًم (، واسمـ اجلقزي ذم 247، 1/246أظمرضمف م

 (.3/180واسمـ رضمى ذم ذيؾ ـمٌؼوت احلـوسمؾي ) (،59)ص مشقختف 
= 

 /أ28
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[221 ]  يز سمـ حمؿد أسمق اًمػضؾ، أكو ضمعػر، أكو ىمتقٌي سمـ ؾمعقد، كو قمٌد اًمعز

ـ أسمقفرْ اوَ رَ اًمد   ـ قمٌد اًمرمحـ، قم ـ اًمعالء سم دي، قم
(1)

ـ أيب هريرة:   رؾمقل اهلل أن  ، قم

ضُمُؾ ُمْمِمـًو َوُيْؿِز يَموومِرًا،  ))ىمول:  ِؿ، ُيْصٌُِح اًمر 
قِْؾ اعمُْظؾِ ُروا سمِوٕقَْماَمِل ومِتَـًو يَمِؼَطِع اًمؾ 

سَمودِ

[سمَِعَرضٍ ]َيٌِقُع دِيـَُف َوُيْؿِز ُمْمِمـًو َوُيْصٌُِح يَموومِرًا، 
(2)

ْكقَو   ـَ اًمدُّ ((ِم
(3)

. 

[سمـ]ضمعػر: كو ىمتقٌي، كو إؾمامقمقؾ قال  [ 222]
(4)

ضمعػر، قمـ اًمعالء، قمـ أسمقف، قمـ أيب  

، ومَذيَمَر ِمثَْؾف((سَمودُِروا سمِوٕقَْماَمِل ...  ))ىمول:  رؾمقل اهلل أن  هريرة: 
(5)

. 

                                                 

( وهق مـ روايي اسمـ اعمًؾؿي، قمـ أيب اًمػضؾ 43)ص وهق قمـد اًمػريويب ذم صػي اعمـوومؼ 

 اًمزهري، قمـ اًمػريويب.

 (.70)ص ومـ ـمريؼ اًمػريويب أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم صػي اًمـػوق 

خوري ذم صحقحف ) ؾؿ ذم صحقحف )2682( )3/223وأظمرضمف اًٌم ي سمف. (1/78(، وًم  قمـ ىمتٌق

 ( قمـ أيب اًمرسمقع اًمزهراين.2749( )3/257( )23( )1/17واًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( قمـ حمؿد سمـ ؾمالم.6095( )7/124وذم )

 ( قمـ حيقك سمـ أيقب، صمالصمتفؿ قمـ إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر سمف.1/78ومًؾؿ ذم صحقحف )

 (.515وهق ذم طمديٌ قمكم سمـ طمجر قمـ إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر )ص 

ؾػل سمرىمؿ: ) وؾمقليت احلديٌ قمـ ًِّ  (.348ؿمقخ آظمر ًمؾ

 ( قمٌد اًمرمحـ سمـ يعؼقب مقمم احلرىمي.1)

 ذم إصؾ: )سمغرض(، وًمعؾ اًمصقاب اعمثًٌ يمام ذم صػي اعمـوومؼ.( 2)

 .صحقح( 3)

 ( مـ ـمريؼ اسمـ اعمًُؾِؿي سمف.11/24أظمرضمف اًمذهٌل ذم اًمًػم )

 (.77، 76)ص وهق قمـد اًمػريويب ذم صػي اعمـوومؼ 

ي سمف، وىمول: 2195( )4/422اجلومع ) وأظمرضمف اًمؽممذي ذم  .((طمدٌي طمًـ صحقح  ))( قمـ ىمتٌق

 ( مـ ـمريؼ اًمؼعـٌل.15/96وأظمرضمف اسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ( )

( مـ ـمريؼ 24/457(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )1/50وأسمق قمقاكي ذم صحقحف )

 إسمراهقؿ سمـ محزة.

 ؾمى، يمؾفؿ قمـ اًمدرارودي سمف.( مـ ـمريؼ اسمـ يمو110)ص واسمـ أيب قموصؿ ذم اًمزهد 

 ذم صػي اعمـوومؼ وهمػمه. : )قمـ(، وهق ظمطل، وضموء قمغم اًمصقابذم إصؾ( 4)

 .صحقح( 5)

 ( مـ ـمريؼ اسمـ اعمًُؾِؿي سمف.11/24أظمرضمف اًمذهٌل ذم اًمًػم )

 (.77)ص وهق قمـد اًمػريويب ذم صػي اعمـوومؼ 

طمجر يمؾفؿ قمـ سمـ ( قمـ ىمتقٌي وحيقك سمـ أيقب وقمكم 1/110وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 .إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر سمف

 (.345وهق ذم طمديٌ قمكم سمـ طمجر قمـ إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر )ص 
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[223 ]    ً ـ احلجوج اًم ـ ؾمؾؿي، قمـ أسمق اًمػضؾ، أكو ضمعػر، كو إسمراهقؿ سم وِمل، كو محود سم

 ىمول:  رؾمقل اهلل أن  داود سمـ أيب هـد، قمـ ؾمعقد سمـ اعمًقى، قمـ أيب هريرة: 

ـ  ومِقفِ وَمُفَق ُمـَوومٌِؼ َوإِْن َصوَم َوَصغم  َوَزقَمَؿ  )) ـْ يُم َث يَمَذَب، َوإَِذا صَمالٌَث َم ؾٌِؿ؛ إَِذا طَمد  ًْ َأك فُ ُم

((ـَ ظَموَن َوقَمَد َأظْمَؾَػ، َوإَِذا اْئتُؿِ 
(1)

. 

اج ا  :حديث ُمسؾسٌل ِمن رواية ابن الَّسا

[224 ]  اج ا صمـل أسمق َكٍم قُمٌقد أبو حمؿد بن الَّسا ل طمديٌ ؾمؿعتُف مـف، طمد  ، وهق أو 

جزي احلوومظ ًِّ ـ طموشمؿ اًم ـ ؾمعقد سم اهلل سم
(2)

ٌ ؾمؿعتُف مـف، أكو أسمق   سمؿؽي، وهق أو ل طمدي

ِل ـ قمٌد اًمعزيز اعمُفؾٌ  يعغم محزة سم
(3)

ٌ ؾمؿعتُف مـف، أكو أسمق طمومد أمحد سمـ ، وه ل طمدي ق أو 

ـ سمنم سمـ احلؽؿ، / وهق  ـ سم ٌ ؾمؿعتُف مـف، كو قمٌد اًمرمح ـ حيقك، وهق أو ل طمدي حمؿد سم

ل طمديٌ ؾمؿعتُف مـ ؾمػقون  ٌ ؾمؿعتُف مـف، كو ؾمػقون سمـ قمققـي، وهق أو  ل طمدي سمـ اأو 

                                                 

 .صحقح( 1)

هذا صحقح  ))( مـ ـمريؼ اسمـ اعمًُؾِؿي سمف، وىمول: 220، 4/219أظمرضمف اًمذهٌل ذم اًمًػم )

 .((قمول 

 (.46)ص وهق ذم صػي اعمـوومؼ ًمؾػريويب 

 ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ احلجوج اًمًومل سمف.( مـ 1/98وأظمرضمف اًمٌغقي ذم ذح اًمًـي )

( قمـ أيب كٍم اًمتامر وقمٌد إقمغم سمـ محود، يمالمهو قمـ محود سمـ 1/79ومًؾؿ ذم صحقحف )

 .كحقه ؾمؾؿي سمف

 هـ(.444( اًمقائكم اًمٌؽري ؿمقخ أهؾ اًمًـي، شمقذم ؾمـي )2)

ـ أهؾ اًمًـي  ))ىمول قمٌد اًمعزيز اًمـخشٌل:  ً م ـ صمؼي صمٌ ول حمؿد سمـ ، وىم((اًمعومل احلوومظ ؿمقخ متؼ

ؾملًمً احلوومظ أسمو إؾمحوق احلٌول قمـ أيب كٍم اًمًجزي وأيب قمٌد اهلل اًمصقري أَّيام  ))ـموهر: 

جزي أطمػَظ مـ مخًلم مثؾ اًمصقري  ًِّ  .((أطمػظ؟ ومؼول: يمون اًم

 .(17/654(، اًمًػم )5/570إكًوب )اكظر: 

 هـ(.406( اًمصقدٓين اًمـقًوسمقري، شمقذم ؾمـي )3)

ـ وـمؾى احلديٌ، صمؿ شمؼد م ذم معرومي اًمطى،  ))ىمول احلويمؿ ذم شمورخيف: صحى اعمشويخ اعمشفقري

 .((وىمد يمتى ىمٌؾـو 

 (.17/264(، اًمًػم )3/573اكظر: إكًوب )

 /ب28
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ـ أيب ىموسمقس مقمم ًمعٌد اهلل سم ـ ديـور، قم ـ قَمؿرو سم ـ قمٌد قمققـي، قم ـ اًمعوص، قم ـ قَمؿرو سم

ـ اًمعوص: أن  رؾمقل اهلل  ـ قَمؿرو سم ، اْرمَحُقا  ))ىمول:  اهلل سم ـُ مْحَ امِحُقَن َيْرمَحُُفُؿ اًمر  اًمر 

 
ِ
اَمء  ً ـْ ذِم اًم ـْ ذِم إَْرِض َيْرمَحُُؽْؿ َم ((َم

(1)
. 

وىمول زم
(2)

ًُ مٍَم طميُت جمؾَس أيب إؾمحوق احلٌ ولـ: ًمَ  ام  دظمؾ
(3)

هذا  ، وملظمرج زم

ـ أيب كٍم، ومؼؾً: هق ؾمامقمل مـف، ومؼول: أىمرؤه ومتًؿعف مـِّل  احلديٌ، ويمون يرويف قم

(4)~وأؾمؿعف مـؽ، ومؼرأه 
. 

 ًُ ـ ًمػظف ومؼرأه قمؾقـو، ومل أيمـ ؾمؿع ٌ اعمًؾًؾ ؾمؿعتُف م : هذا احلدي ؾػلُّ ًِّ ىمول اًم

ًُ قمؾقف ىمٌؾ ذًمؽ أؿمقوَء شُمؼرأ قمؾقف. ًُ ؾمؿع  مـ ًمػظف ؿمقئًو ىمٌؾف، ًمؽـِّل يمـ

اجمن ف  :وائد الَّسا

                                                 

 .حسن بشواهده( 1)

ٌ مًؾًؾي )ل: وأظمرضمف  ـ أيب اجلقد اًمشوومعل ذم صمالصمي أطمودي ـ مرشمه سم ـ 105ريض اًمدي /ب 

 (.98جمؿقع 

قمـ يمالمهو ( مـ ـمريؼ أيب احلًـ اسمـ اجلؿقزى، 300 ،5/299اسمـ رؿمقد ذم مؾء اًمعقٌي )و

 اًمًؾػل سمف.

ـ ىمدامي ذم إصمٌوت صػي اًمعؾق  ( قمـ أيب سمؽر أمحد سمـ اعمؼرب اًمؽرظمل، قمـ 66)ص وأظمرضمف اسم

 أيب حمؿد اًمناج سمف.

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ( مـ ـمريؼ 17/656(، واًمذهٌل ذم اًمًػم )29/11وأظمرضمف اسم

 أيب كٍم اًمًجزي سمف.

ٌ سمرىمؿ: )وشمؼد    ( مـ ـمريؼ أيب ـموهر سمـ حمؿش، قمـ أيب طمومد أمحد سمـ حمؿد سمف.185م احلدي

اج.2)  ( يعـل اًمن 

( هق إسمراهقؿ سمـ ؾمعقد سمـ قمٌد اهلل اًمتجقٌل اًمـعامين مقٓهؿ أسمق إؾمحوق احلٌ ول، شمقذم ؾمـي 3)

 هـ(.482)

ـ مويمقٓ:  اً  ))ىمول اسم ـ ـموهر:  ، وىمول((يمون مؽثراً صمؼي صمٌتوً وِرقموً ظمػمِّ رأيً احلٌ ول ومو رأيً  ))اسم

 .((أشمؼـ مـف، يمون صمٌتوً صمؼي طموومظوً 

 (.18/495(، اًمًػم )2/379اكظر: اإليمامل )

ـ اًمًؾػل 4) ـُ رؿمقد ذم مؾء اًمعقٌي.مرشمه سمـ أيب اجلقد ذم صمالصمي أطموديٌ مًؾًؾي، و( كؼؾف قم  اسم
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[225 ]   اج ُقظِملأبو حمؿد الَّسا ـ اًمتـ  ًِّ أيضًو، أكو اًمؼويض أسمق اًمؼوؾمؿ قمكم سمـ اعمَُح
(1)

 

ُقظِمل اًمتـ 
(1)

سمؼراءة أيب سمؽر اخلطقى، أكو أسمق سمؽر أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؿموذان اًمٌزاز 
(2)

 ،

اًمٌزاز
(2)

صمـل أ ِرفسمق سمؽر سمـ اًمعال ف اعمعروف سموعمح، طمد 
(3)

ًُ إِمَم  ))، ىمول:  ْف َوضم 

طَمـَونَ 
(4)

ايِن  سمِؼـِّاًمـ   قـَيٍ ٍٍْمَ
(5)

ؾُمقُل، َف ومِقَفو َكٌِقذًا، وَموطْمتٌَََس اًمر  َلًْمتُُف َأْن ُيَقضمِّ ًَ صُمؿ  ضَموَءيِن  ، وَم

ًُ ومِقِف:ضَموَءيِن َوَمَعُف ىمِـِّ ، وَمُؼْؾ
ِ
 قـٌَي َكوىمَِصٌي، َوإَِذا ىَمْد َمَزضَمَفو سمِوعمَوء

ـَ اعمَو            فِ ـتِ ـَكٌقُذ طَمـَوَكوَن ذِم سَمقْ   ذِم َواىمِ َأقَمزُّ ِم
ِ
 فْ ـَص ــء

 َوَأسْمَصوُرَكو َكْحَقَهو ؿَموظِمَصفْ            يٍ ــقـَـقِْف سمِؼـِّــَو إًِمَ ـثْ ـسَمعَ 

                                                 

ـ سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ أيب اًمػفؿ أسمق اًمؼو1) ًِّ هـ(، 365ؾمؿ اًمتـقظمل، مقًمده ؾمـي )( قمكم سمـ اعمُح

ـ: سموًمتثؼقؾ.447وشمقذم ؾمـي ) ًِّ  هـ(. وحُم

وم ذم طمداصمتف، ومل يزل قمغم ذًمؽ مؼٌقًٓ إمم آظمر  ))ىمول اخلطقى:  ً ؿمفودشمف قمـد احلُؽ  يمون ىمد ىُمٌؾ

ظوً ذم اًمشفودة حمتوـموً صدوىموً ذم احلديٌ، وشمؼؾ د ىمضوء أكقاح قمدة  ، وىمول ((قمؿره، ويمون متحػِّ

كشل ذم اًمدوًمي اًمٌقَيقي  ))، وىمول اًمذهٌل: ((يمون يتشق ع ويذهى إمم آقمتزال  ))اًمذهكم:  ؿمجوع

 .((وأرضموؤهو ـموومحٌي َبوشملم اًمٌدقمتلم 

 (.17/649(، اًمًػم )8/72(، شمقوقح اعمشتٌف )12/115اكظر: شموريخ سمغداد )

ؽر اًمٌزار، شمقذم ؾمـي ( أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ احلًـ سمـ حمؿد سمـ ؿموذان سمـ طمرب سمـ مفران، أسمق سم2)

 هـ(.383ؾمـي )

 ، وىمول اخلطقى: ((صمؼي ملمقن ومووؾ يمثػم اًمؽتى، صوطمى أصقل طمًون  ))ىمول اًمعتقؼل: 

 .((يمون صمؼي صمٌتوً صحقح اًمًامع، يمثػم احلديٌ  ))

 (.16/429(، اًمًػم )4/18اكظر: شموريخ سمغداد )

ـ(.318ف سموسـم اًمعالف، شمقذم ؾمـي )احلًـ سـم قمكم سـم أمحد سـم سمشور سـم زيود أسمق سمؽر اًمشوقمر، اعمعرو( 3)  ه

عر، ؾمؿع احلديٌ اًمؽثػم  ))ىمول اًمًؿعوين:  ـ اعمؼقؿلم ًمصـعي اًمشِّ  .((يمون أطمَد اًمشعراء اعمجقدي

ًوب )7/379اكظر: شموريخ سمغداد ) ٕك  (.7/338شموريخ اإلؾمالم )، (14/514(، اًمًػم )4/261(، ا

سموخلوء اعمعجؿي،  ًمؾخطقى: )سموعمخرف(وىمقًمف ذم اًمًـد: )اعمعروف سموعمحرف(، ووىمع ذم اًمٌخالء 

ـ كوس اًمديـ ذم شمقوقح اعمشتٌف )  (، واهلل أقمؾؿ.2/407ويمذا ذم ىمصي ٕيب سمؽر اًمعالف ذيمرهو اسم

 ( ذم اًمٌخالء: )طمـوكون(.4)

قـي: إكوٌء مـ زضموج ًمؾنماب، يمام ذم اًمؼومقس اعمحقط )5) ؽِّ ًِ  (.4/362( يم
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ـْ سمئِرهِ  َصفْ ـوىمِ ـَد َذا كَ ـوَء ََبو سَمعْ ـَوضَم           وَمَلْمَزضَمَفو اعمَوَء ِم
(1)

. 

[226 ]   :ُقظمل، كو اسمـ ؿموذان، ىمول: ىمول زم أسمق سمؽر سمـ اًمعال ف ًُ  ))اًمتـ  قمـد  يمـ

ٌُْشقن اخلال لطُم 
(2)

، وَمَشوَوْرشُمفُ، / وَمَلؿَموَر قَمكَم  سمَِؼْؾِعِف، وَمَؼَؾْعتُُف   ُب قَمكَم 
ِد ؿَموٍك َيْيِ َوَِضْ

ًُ ومِقِف:  وَمَؾْؿ َأمْحَْدُه، وَمُؼْؾ

ْوِن  ًُ ؿَمقْئًو َوًَمقَْس سمِوًمدُّ ِد سمَِرْأِي     قَمِؿْؾ ًُ َِضْ  ٌُْشقنِ طُم  ىَمَؾْع

ـٍ     َيْؼَؾُع ِو وَمَفْؾ ؾَمِؿْعتُْؿ سمَشوقمِ  ــُقِن؟!ــْرؾمًو سمَرْأِي جَمْ ـٍر وَمــطِ
(3)

. 

 ًمـػًف ذم مدح أصحوب احلديٌ:أكشدكا الشقخ أبو حمؿد  [ 227]

 يٍ ــــــوسمَ ـــَص ــــرُّ قمِ هللِ دَ 

 يـوَب احلَدِ ــــُيْدقَمْقَن َأْصحَ 

ِعقـ  ـَمْقرًا شمَراُهْؿ سمِوًمص 

 ُؾقــــَ اًمعُ ــُعقَن مِ ــٌ  ــتَ ــَيتَ 

َعْقَن ذِم ـَمَؾِى اًمَػَقائِدْ   ًْ  َي

 ًِ َؾ ِث َِبِْؿ دَمَؿ 
(4)

 اعمََشوِهدْ  

 دْ ـــــْغِر آمِ ـــوَرًة ذِم صمَ ــــدِ َوشمَ 

 وِردْ ــــؾ  ؿَم ــؾِّ َأْرٍض يمــِم سمِؽُ 

وِصدْ ـؼَ ـإًَِمـك ؾُمٌْــِؾ اعم ؿُ سمـِفـ
(5)

 

                                                 

( أظمؼمكو قمكم سمـ أيب قمكم اًمٌٍمي، 135)ص  ( أظمرضمف اخلطقى اًمٌغدادي ذم يمتوب اًمٌخالء1)

صمـو أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؿموذان سمف.  طمد 

 هـ(.331ٌشقن سمـ مقؾمك سمـ أيقب أسمق كٍم اخلالل، شمقذم ؾمـي )ـَ( طمُ 2)

ـ طمجر. ٓ سموًمػتح، وشمٌعف اًمذهٌل واسم ـ مويمق  وطَمٌشقن وٌطف اًمدارىمطـل سمضؿِّ احلوء، وإمػم اسم

 : ي صمؿ كقنسموًمػتح  ))وىمول اسـم كوس اًمدـي ...  وؾمؽقن اعمقطمدة ووؿ اًمشلم اعمعجؿي شمؾقفو واو ؾمويـم

ث  ًمف سمخط أيب ضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ صوسمر اعمَوًَمؼل اعمحدِّ ًُ اؾمؿ اخلالل مؼق داً سمضؿِّ أو   .((ورأي

 .((يمون صمؼي  ))، وىمول اخلطقى: ((صدوق  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

(، شمقوقح 2/375(، اإليمامل )8/289(، شموريخ سمغداد )2/806اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ )

 (.1/400(، شمٌصػم اعمـتٌف )210)ص (، اعمشتٌف 15/316(، اًمًػم )3/71اعمشتٌف )

 ( قمـ أيب اًمػرج اًمطـوضمػمي، قمـ اسمـ ؿموذان سمف.8/290( أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )3)

 ومو ذيمره أسمق سمؽر اًمعالف قمـ طمٌشقن مـ سموب اعمامزطمي واعمداقمٌي.

 ًمطٌؼوت: )دمؾ ً(.( ذم ذيؾ ا4)

 /أ20
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 /ب20

وِصدْ ـؼَ ـاعم ـَدىـًمـُُّجــقُم اعمُــْفتَـوَمُفـُؿ ا
(1)

 

 :ومن شعر ابن الَّساج أيضاً 

 ًمـػًف يؿدح أصحوَب احلديٌ:حمؿد الَّساج  أبو أكشدكا [ 228]

ـَ سمِجَ ـىُمْؾ ًمِؾ    ؿْ ـــِفـؾِ ـفْ ــِذي

 ـ إــَفو مِ ــَ ًمَ ـقـؾِ ــَواحلَومِ 

َٓ اعمَحَ ــًمَ   وــؼَ ــُر َواعمَ ـــِوسمــْق

 َي اًمـــعَ ـِريـقَن ؿَم ـظُ ـوومِ ـَواحلَ 

ــقمَ  فــثـُؾقَن طَمِديـوىمِ ـَواًمـ   ــ

 الَ ــًمّض ِع اـقَ ــْ ؿِم ـًَ مِ ـًَمَرَأيْ 

 فِ ــؾِ ـفْ ـجَ ـقُل سمِ ــؼُ ـــؾٌّ يَ ــيمُ 

ؿـتُ ـؿْ ـؾُم 
(2)

ٌِ ـَؾ احلَ ــَأهْ    ِدي

 ؿْ ــقْؽُ ـؾَ ـعَ ـًي ومَ ــِقي  ـــَش ــطَم 

َحْقاـَأْو  
(1)

 وسمرْ ـقَن اعمَحَ ــٌُ ـَيِعق 

 وِورْ ــإَؾَم  عِ ــؿــتَ ــيِدي سمُِؿجْ 

ومَ ــوئِ ــحَ ـمِلُ َواًمص    وشمِْر ــُػ َواًمد 

ـ ظَمقْ   رْ ــوئِ ـر اًمَعَش ـــَؿٌُْعقث ِم

 ْر ـــِوسمــًٍ َويمَ ــٌْ ــِر صمَ ـــوسمِ ــيمَ 

ويمِ  ًَ ًَ ــؾُ ــرًا شَمتْ ـِل قَم  ْر ـويمِ ـقا قَم

 ْر ـِوصـــقِم كَ ــؾُ ــواهللُ ًمِْؾَؿظْ 

 ك َوُأوزِم اًمٌََصوئِْر ـفَ ـل اًمـُّـُِأوًم

ْر ــُؿ اعمََؼوسمــُريمُ ـِزيــٌ يُ ـْعــًمَ 
(3)

 

                                                 

( قمـ 4ـ ًمؼوء اًمعنم إواظمر  48)ص ومضؾ صقم يقم قموؿمقراء  ذم( رواهو اعمـذري ذم جمؾس 1)

 أيب احلًـ اعموًمؽل.

 ( قمـ أيب اًمػضؾ اهلؿداين، يمالمهو قمـ اًمًؾػل سمف. 3/298واسمـ رؿمقد ذم مؾء اًمعقٌي )

ب(، واًمذهٌل ذم اًمًػم /166وكًٌفو ًمؾناج اًمًؿعوين يمام ذم اعمختور مـ ذيؾ اًمتوريخ )ل:

 (.3/103(، واسمـ رضمى ذم ذيؾ ـمٌؼوت احلـوسمؾي )19/230)

 ذم اعمختور مـ ذيؾ اًمتوريخ: )راطمقا(.( 1)

 ذم اًمٌدايي واًمـفويي: )ؾَمؿقتُفؿ(، وهق شمصحقػ.( 2)

 ذم اًمٌدايي سمدل هذا اًمٌقً: )طمشقيي أفٍّ ًمؽؿ     وعمَِـ سمـؼصفؿ جُيوهر(.( 3)

( قمـ أيب اعمعؿر إكصوري، قمـ كوفمؿفو أيب 9/152قزي ذم اعمـتظؿ )إسمقوت رواهو اسمـ اجل( 4)

 ضمعػر اًمناج.

/ب(، واسمـ يمثػم ذم اًمٌدايي 166وكًٌفو ًمؾناج اًمًؿعوين يمام ذم اعمختور مـ ذيؾ اًمتوريخ )ل:

 (.3/101(، واسمـ رضمى ذم ذيؾ اًمطٌؼوت )16/197واًمـفويي )
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 ُق ضَمـ وِت اًمـ ِعقــْش ـْؿ طَم ـ/ هُ 

ــؿْ ــُروَمـَؼـوَء َأطْمــَؿـُد يمـؾّ   ـُف

ةِ َواعمَ ــك إَؾِم ـؾَ ـِم قمَ   ْر ــوسمــَـر 

وُن َصـودِرْ ـْقِوفِ َري  ـْ  طَم قمَ 
(4)

. 

َؿْرَقـِْدي  :من فوائد ابن السا

[229 ]  َؿْرَقـِْدي  ، كو أسمق سمؽر الشقخ أبو حمؿد طبد اهلل بن أمحد بن طؿر السا

صمـل أ سمق اًمـ جقى قمٌد اًمغػور سمـ قمٌد اًمقاطمد أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً اخلطقى، طمد 

إُْرَمِقيُّ 
(1)

ـ قمكم اعمؼرئ  ـ سم ًُ احلً مذايمرةً، ىمول: ؾمؿع
(2)

ًُ أسمو احلًُلم   يؼقل: ؾمؿع

ـ ومورس اًمـ حقيا سم
(3)

ًُ إؾمتوذ اًمعؿقد  يؼقل: ؾمؿع
(4)

ُـّ  ))يؼقل:   ًُ َأفُم ذِم َأن  َمو يُمـْ

                                                 

ـ أمحد1) ـ حمؿد سم ـ قمٌد اًمقاطمد سم ـ سمضؿ إًمػ وؾمؽقن اًم ( قمٌد اًمغػور سم  راءأسمق اًمـ جقى إُرَمقي 

 هـ(.433شمقذم ؾمـي )إمم أُْرمقي مـ سمالد أذرسمقجون،  وومتح اعمقؿ وذم آظمرهو واو، كًٌي

 .((ويمـً ىمد قمؾؼً قمـف ؿمقئوً يًػماً  ))رطمؾ ذم ـمؾى احلديٌ، ىمول اخلطقى: 

ال  ))وىمول اًمذهٌل:   .((احلوومظ اإلموم اجلق 

(، اًمًػم 36/389(، شموريخ دمشؼ )1/115(، إكًوب )1/117)اكظر: شموريخ سمغداد 

(17/447.) 

 جوين اعمؼرئ.ـ سمـ قمكم سمـ سُمـدار أسمق قمكم اًمزكهق احلً( 2)

 (.12/90ذيمره اًمصػدي ذم اًمقاذم سموًمقومقوت )

ـ زيمريو اًمؼزويـل اًمرازي، أسمق احلًلم اًمـحقي اًمؾغقي، شمقذم ؾمـي )3)  هـ(.395( أمحد سمـ ومورس سم

و سمف ذم مجقع اجلفوت همػم  ))قمكم اًمزكجوين: ىمول ؾمعد سمـ  يمون أسمق احلًلم مـ أئؿي اًمؾغي، حمتجًّ

 .((مـوزع... ويمون مـ رؤوس أهؾ اًمًـي اعمجرديـ قمغم مذهى أهؾ احلديٌ 

أطمد رضمول ظمراؾمون وقمؾامئفو، وأئؿي أدسموئفو، همؾى قمؾقف قمؾؿ اًمؾغي  ))وىمول اًمؼويض قمقوض: 

ث  وًمًون اًمعرب، ومُشفر سمف، ويمون إموموً   .((ذم ذًمؽ، وىمد طمد 

(، ومؼدمي قمٌد اًمًالم 65)ص (، اعمًتػود 17/103(، اًمًػم )7/48اكظر: شمرشمقى اعمدارك )

 هورون قمغم مؼويقس اًمؾغي ًمف.

( حمؿد سمـ احلًلم سمـ حمؿد اًمؽوشمى، أسمق اًمػضؾ وزير اعمؾؽ ريمـ اًمدوًمي احلًلم سمـ سمقيف 4)

 هـ(.360اًمديؾؿل، شمقذم ؾمـي )

ـ ُييب سمف اعمثؾ ذم قمظؿ اجلوه ورومعي اًمؼدر، ووومقر اًمػضؾ واًمتؿؽـ مـ ِِم   ))ىمول اًمراومعل: 

 .((اًمدرضمي اًمعوًمقي ذم اًمـظؿ واًمـثر ...

يمون قمجٌوً ذم اًمؽمؾمؾ واإلكشوء واًمٌالهمي، ُييب سمف اعمثؾ، وُيؼول ًمف: اجلوطمظ  ))وىمول اًمذهٌل: 
= 
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 /أ22

َيوؾَميِ  ـَ اًمرِّ ْكقَو طَمالََوًة َأًَمذُّ ِم ـِ  اًمدُّ تِل َأكو ومِقَفو طَمت ك ؿَموَهْدُت ُمذايَمَرَة ؾُمَؾقْاَمَن سم  اًم 
َواًمِقَزاَرةِ

ايِنُّ َيْغؾُِى اجِلَعويب  سمَؽثَْرةِ طِمْػظِِف،  ؼَمَ يِت، وَمَؽوَن اًمط  ايِنّ َوَأيب سَمْؽٍر اجِلَعويب سمَحْيَ ؼَمَ َأمْحََد اًمط 

 َ ايِن  سمِػطْـ ؼَمَ ًْ َأْصَقاهُتُاَم َويَموَن اجِلَعويبُّ َيْغؾُِى اًمط   َأْهِؾ سَمْغَدادَ، طَمت ك اْرشَمَػَع
ِ
تِفِ َوذيَموء

(1)
، َوَٓ 

ْكقَو إِٓ  قِمـِْدي،  ٌٌ ًَمقَْس ذِم اًمدُّ : قِمـِْدي طَمِدي َيَؽوُد َأطَمُدمُهَو َيْغؾُِى َصوطِمٌَُف، وَمَؼوَل اجِلَعويبُّ

ـُ أَ  ِف، وَمَؼوَل: كو أسُمق ظَمؾِقَػي، كو ؾُمَؾقاْمُن سم
: وَمَؼوَل: َهوشمِ ، وَمَؼوَل اًمطؼَمَاينُّ

ٌِ َث سموحلَِدي يقب، َوطَمد 

ـُ أيقب، َوِمـِّل ؾَمِؿَع أسمق ظمؾقػي، وَموؾْمَؿعْ  أكو ؾُمؾقامن سم
(2)

طَمت ك َيْعُؾَق إِؾْمـَوُدَك، ومَنك َؽ شمَْرِوي  

ـ أيب ظمؾقػي قَمـِّل، وَمَخِجَؾ  قم
(3)

ـُ اًمَعِؿقد: وَمَقدِْدُت ذِم َمؽَ  ، ىمول اسم َأن  ويِن ، َوهَمَؾٌَفُ اًمط ؼَمَايِنُّ

ًُ ِمثَْؾ اًمَػَرِح اًم ِذي وَمِرَح سمِف  ، َووَمِرطْم ًُ اًمطؼماين  ـْ زِم، َويُمـْ ئَوؾَمَي ًَمقْتََفو مَلْ شَمُؽ اًمِقَزاَرَة َواًمرِّ

 ٌِ ايِنُّ ٕضَْمِؾ احلَِدي ؼَمَ ، أو يمام ىمول((اًمط 
(4)

. 

ٌ أسمق سمؽر اخلطقى، أكو أسمق كعقؿ احلوومظ وقد  [ 230] سموحلدي
(5)

ل أسمق سمؽر صـم أمحد  ، طمد 

ـ مقؾمك اعمُْؾَحؿل ـ حمؿد سم سم
(6)

ـ   ـ احلٌُوب، كو ؾمؾقامن سم إمالًء، أكو أسمق ظَمؾقػي / اًمَػضؾ سم

                                                 

 .((، مت فاًم سمؿذهى إوائؾ اًمثوين ... ويمون مع ؾمعي ومـقكف ٓ يدري مو اًمنمع، ويمون متػؾًػوً 

ـ ) ـ ذم أظمٌور ىمزوي (، 2/381) (، اًمقاذم سموًمقومقوت3/154(، يتقؿي اًمدهر )2/81اكظر: اًمتدوي

 (.16/137اًمًػم )

 ، وهق ظمطل.((أصقاهتو  ))( ذم اجلومع ًمؾخطقى: 1)

 .((وموؾمؿع مـِّل  ))( ذم اجلومع: 2)

 .((ومخجؾ اجلعويب  ))( ذم اجلومع: 3)

ؾػل سمف.285ص ـ كؼطي ذم اًمتؼققد )( أظمرضمف اسم4) ًِّ  ( مـ ـمريؼ اًم

( مـ 394، 393)ص /ب(، واعمراهمل ذم مشقختف 5أظمرضمف اسمـ سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل:و

 ـمرق قمـ أيب اًمـجقى إرمقي سمف.  وأظمرضمف اعمراهمل مـ ـمريؼ آظمر قمـ اسمـ ومورس سمف.

ظمالق اًمراوي ) ده (، وشمرمجي أيب اًمؼوؾمؿ اًمطؼماين2/275وهق ذم اجلومعٕ  سٓـم ـم  (.346)ص  

 (.2/83واكظر احلؽويي مطقًمي ذم اًمتدويـ ذم أظمٌور ىمزويـ )

 هق أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمحوق أسمق كعقؿ إصٌفوين.( 5)

ـ أيب ظمؾقػي اجلؿحل، ىمول اسمـ مردويف: ذاهى  ))(، وىمول: 1/151ذيمره اًمذهٌل ذم اعمقزان )( 6) قم

ا   .((احلديٌ، وعقػ ضمدًّ



 

 

 

  

 
 

 383 

ـ أيقب اًمؾ خؿل، كو ]حمؿد[ أمحد سم
(1)

ـ اعمديـل، كو وهى   ـ ضمعػر، كو قمكم سم سمـ ضمرير، اسم

ـ هشوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف، قمـ قمٌد اهلل  ـ إؾمحوق، قم ـ حمؿد سم ـ أسمقف، قم سمـ ضمعػر اقم

ِلُّ ـًَم ))ىمول:  َ َأسُمق ـَموًمٍِى ظَمَرَج اًمـٌ  َموؿِمقًو قَمغَم ىَمَدَمقِْف إِمَم اًمط وئِِػ، وَمَدقَموُهْؿ إِمَم  ام  شُمُقذمِّ

يِت  اهلل ُفؿ  إًِمَقَْؽ َأؿْمُؽق َوْعَػ ىمُق  ، صمؿ  ىَموَل: اًمؾ 
وَمَؾْؿ جُيِقٌُقُه، وَملشَمَك فمِؾ  ؿَمَجَرةٍ وَمَصغم  َريْمَعتلَْمِ

َي طِمقَؾتِ  ـْ َأْن شَمؽَِؾـِل إِمَم َوىمِؾ  ًَ َأْرطَمُؿ يب ِم امِحلَِم، َأْك ل َوَهَقايِن قَمغَم اًمـ وِس، َيو َأْرطَمَؿ اًمر 

ٌَُفـِل قَمُدوٍّ جَيْ
(2)

، َأْو إمَِم ُمِريٍى 
(3)

ـْ قَمكَم  هَمِضٌوً   َمؾ ْؽتَفُ َأْمِري، إِْن مَلْ شَمُؽ
(4)

أن  وَمالَ ُأسَموزِم، هَمػْمَ  

ًْ ًَمُف اًمظُُّؾاَمُت، َوَصُؾَح قَمَؾقِْف قَموومِقَتََؽ ِهَل َأْوؾَم أن   ىَم ُع زِم، ُأقُمقذ سمـُقِر َوضْمِفَؽ اًم ِذي َأْذَ

ؾ  قَمكَم  ؾَمَخَطَؽ، ًَمَؽ اًمُعتٌَْك طَمت ك 
 َأْن شُمـِْزَل يب هَمَضٌََؽ َأْو حُتِ

ْكقَو َوأظِمَرةِ َأْمُر اًمدُّ

شَمْرَى 
(5)

َة إِٓ  سمَؽ   .((، َوَٓ طَمْقَل َوَٓ ىُمق 

ـ طمومد اهلَؿَ خلطقى: َذيمر زمىمول ا ـ حمؿد سم َذاين أمحد سم
(6)

صمفؿ سمف أن  :  ؿمقخـو أسمو ُكعقؿ طمد 

ـ اعمُؾَحؿل هؽذا صمؿ ىمول هلؿ:  ـ أيقب اًمؾ خؿل اًمطؼماين هوسمف قم ـ أمحد سم ؾمؾقامن سم
(7)

. 

                                                 

 ، واًمصقاب اعمثًٌ يمام ضموء ذم مصودر اًمتخريٍ.((أمحد سمـ ضمعػر  ))صؾ: ( ذم ا1ٕ)

 وهق حمؿد سمـ ضمعػر سمـ حمؿد أسمق سمؽر اًمٌغدادي كزيؾ دمقوط.

ؿـل  ))( يمذا ذم إصؾ، وشموريخ دمشؼ، ووىمع ذم اًمؽومؾ واعمختورة: 2)  .((يتجف 

 ه اعمحؼؼ وىمول: وسمؿثؾ مو قمـد اعمصـػ ضموء ذم إصؾ اخلطل مـ اجلومع ًمؾخطقى، وهمػم  

 رؾمؿً ذم اعمخطقـمي )جيفـل( وهق شمصحقػ مـ اًمـوؾمخ! ))

، ((ضمٌََفف: أصوسمف سمؿؽروه  ))ومو وىمع قمـد اًمًؾػل وذم أصؾ اجلومع صحقح، ىمول اًمػػموزسمودي: 

(، واًمـفويي 4/285. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )((اجلٌْف: آؾمتؼٌول سموعمؽروه  ))وىمول اسمـ إصمػم: 

(1/237.) 

 ذم إصؾ، وحُيتؿؾ أن شمؽقن )ىمريى( يمام وىمع ذم مصودر اًمتخريٍ. ( يمذا3)

 ( ذم اجلومع وهمػمه: )همضٌوكوً(.4)

وو، واؾمتعتى: ـمؾى أن يرى قمـف. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )5) ، اًمرِّ (، 1/104( اًمُعتٌك: سموًمضؿِّ

 (.3/175(، اًمـفويي )1/104)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 6)
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اًمطؼماين
(1)

. 

 

 

 من ادشقخة البغدادية آخر اجلزء الثاين

ٓ وآظمرًا، وصؾقاشمف قمغم حمؿد وآًمف و يمثػماً  فؾمالمواحلؿد هلل أو 
(2)

. 

                                                 

 .واه، وله صرق أخرى ضعقػةسـده ( 1)

 (.2/275ذم اجلومع ٕظمالق اًمراوي ) وهق

 ( مـ ـمريؼ أيب اًمـجقى إرمقي، قمـ أيب كعقؿ سمف.394)ص وأظمرضمف اعمراهمل ذم مشقختف 

ا.  وذم ؾمـده اعمؾحؿل، وهق وعقػ ضمدًّ

(، واسمـ مـده ذم 2/1280(، واًمطؼماين ذم اًمدقموء )6/111وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

(، واًمضقوء ذم اعمختورة 49/152ذم شموريخ دمشؼ ) (، واسمـ قمًويمر346)ص شمرمجي اًمطؼماين 

( مـ ـمريؼ اًمؼوؾمؿ سمـ اًمؾقٌ اًمراؾمٌل، قمـ حمؿد سمـ أيب صػقان، قمـ وهى سمـ 181، 9/180)

 ضمرير سمف.

 (.250)ص واًمؼوؾمؿ سمـ اًمؾقٌ صمؼي ملمقن يمام ذم ؾممآت اًمًفؿل ًمؾدارىمطـل 

 وهق صمؼي مـ رضمول اًمتؼريى.وحمؿد سمـ أيب صػقان هق حمؿد سمـ قمثامن سمـ أيب صػقان اًمثؼػل، 

ح سموًمتحديٌ.  وذم اًمًـد حمؿد سمـ إؾمحوق، وهق صدوق مدًمس، ومل ُيٍمِّ

ـ ًمػظ اًمػؼقف اًمعومل ضمالل اًمديـ أيب إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ قمقًك سمـ 2) ( ؾمؿع هذا اجلزء م

ؿد راين، سمنضموزشمف مـ اًمًؾػل، ومًؿعف اعمشويخ: أسمق مـصقر سمـ أيب اًمػضؾ سمـ أيب حمودرسموس اعم

اًمٌغدادي، وؿمعٌون سمـ طمقدر سمـ قمٌد اهلل اًمقاؾمطل، وأسمق حمؿد قمٌد اًمدائؿ سمـ قمؿر سمـ كعؿي 

 .، ؾمؿع مـ اًمٌالغ إمم آظمره وطمدهاعمؼدد

وؾمؿع أيضوً مـ اًمٌالغ إمم آظمره: أسمق احلًـ سمـ متقؿ سمـ محود، وأسمق اًمؼوؾمؿ سمـ أيب سمؽر سمـ طمقوة، 

ـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمح ـ إؿمؿقين، وؾمؿع اجلؿقع حيقك سمـ أيب اعمـصقر سمـ أيب وأسمق اًمثـوء حمؿقد سم

ٌ رضمى ؾمـي ؾمٌع وؾمً  اخلؿقسو يقم يموشمى إؾمامء، وذًمؽ ذم جمؾًلم آظمرمه اًمصػمذماًمػتح   صموًم

 مئي سمحران.

وؾمؿعف مـ ًمػظل أيضوً يقؾمػ سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ طمًـ اعممذن، ووًمده قمٌد اًمغـل، وإًمقوس 

 وذًمؽ ذم ؿمعٌون ويمؿؾ أيضو عمـ ؾمؿع مـ اًمٌالغ مـ اًمطٌؼي  سمـ قمٌد اهلل قمتقؼ أمحد سمـ اًمـجور،ا
= 
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* * * 

                                                 

 أسمق احلًـ وأسمق اًمؼوؾمؿ وأسمق اًمثـوء.

 ويمتى: إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ قمقًك سمـ درسموس اعموراين، قمػو اهلل قمـف.
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 153 ........................ذم سمؼقي إضمزاء اعمطؾى اًمثوين: هد ٕؾمامء ؿمققظمف اعمذيمقريـ

 165 ......................................... اعمٌحٌ اخلومس: مقارده ذم اًمؼًؿ اعمحؼؼ
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 وبه كستعني

  ؾػل ًِّ اإلموم احلوومظ أسمق ـموهر أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾِمَؾػي اًم

ـو مـفو  صٌفوين كزيؾ اإلؾمؽـدريي ذِم يمتوسمف إًمق  ، ىمول:~ٕا

[231 ]   كزيؾ الشقخ أبو احلسن حمؿد بن احلسن بن عيل بن أيوب / الػؼقه األصبفاين

ٌوب اعمراشمى سموجلوكى اًمنمىملِّ  سمغداد، ىمرأُت قمؾقف م ؾمـي مخس  ذم داره سم وملىمرَّ سمف، ذم اعمحرَّ

ًٍّ وشمًعلم وأرسمع مئي، ىمول: أكو أسمق اعمظػَّ  ٌون ؾمـي ؾم ر وشمًعلم، وسمعد ذًمؽ مـ ًمػظف ذم ؿمع

ةمَ  ـصقر سمـ إؾمامقمقؾ سمـ أمحد سمـ حمؿد احلـػل سمـ أيب ىمرَّ
(1)

ـ بَ   راة، كو حمؿد سمـ قمٌد اهلل سم

وَيف الَ  َرويمَخػِْمُ
(2)

، كو قمكم سمـ حمؿد سمـ قمقًك اجلَؽَّوين
(3)

ؿ سمـ كوومع، كو ؽَ ، كو أسمق اًمقامن احلَ 

                                                 

 هـ(.455)، شمقذم ؾمـي اًمؼويض اًمػؼقف الروي( 1)

 (.10/67شموريخ اإلؾمالم ). ((ىمويض هراة وظمطقٌفو ومًـدهو  ))ىمول اًمذهٌل: 

وَيف سمـ ؾمقور أسمق اًمػضؾ الروي، شمقذم ؾمـي )2) ػْمُ
 هـ(.372( حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ مَخِ

وَيف: سمػتح اخلوء اعمعجؿي ويمن اعمقؿ وؾمؽقن اًمقوء اعمعجؿي مـ حتتفو سموصمـتو ػْمُ
لم، ووؿ اًمراء مَخِ

 وسمعد اًمقاو اًمًويمـي يوء أظمرى مػتقطمي.

ث اًمعدل مًـد  ))، وىمول اًمذهٌل: ((يمون صمؼي ومووالً قموعموً  ))ىمول اًمًؿعوين:  اًمشقخ اإلموم اعمحدِّ

 .((هراة 

 (.16/311(، اًمًػم )2/22(، شمؽؿؾي اإليمامل )2/400اكظر: إكًوب )

 هـ(.293( أسمق احلًـ الروي، شمقذم ؾمـي )3)

ون، سمػتح اجلقؿ وشمشديد اًمؽوف، حمؾَّي قمغم سموب هراة، ووىمع ذم اًمًػم: وضمؽَّ   وين كًٌي إمم ضمؽَّ

 سموعمفؿؾي، وهق ظمطل. ((طمؽون  ))

 .((وصمؼف سمعُض احلػوظ  ))ىمول اًمذهٌل: 
= 

 /ب33
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ؿمعقى
(1)

ًُ رؾمقل اهلل  ًقى: أنَّ أسمو هريرة ىمول: ؾمؿع  ، قمـ اًمزهري، قمـ ؾمعقد سمـ اعم

علَِم  ))يؼقل:  ًْ
َعًي َوشمِ ًْ

َؽ قمِـَْدُه شمِ ًَ ، وَملَْم
ٍ
مْحََي ِمئََي ضُمْزء  ضُمْزءًا، َوَأْكَزَل ذِم ضَمَعَؾ اهللُ شَمَعومَم اًمرَّ

ـْ َوًمَِدَهو   َيؽَمَاطَمُؿ اخلَؾُْؼ، طَمتكَّ شَمْرومََع اًمَػَرُس طَموومَِرَهو قَم
ِ
ـْ ذًَمَِؽ اجلُْزء َْرِض ضُمْزءًا َواطِمدًا، ومَِؿ ٕا

َُف  ((ظَمْشقََي أَْن شُمِصٌق
(2)

. 

[232 ]  وَيف الروي، كو قم كم سمـ حمؿد أسمق اعمظػر احلـػل براة، كو حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ مَخػِْمُ

ًقى أظمؼمه: أنَّ أسمو  سمـ قمقًك اجلؽَّوين، كو أسمق اًمقامن، أكو ؿمعقى، قمـ اًمزهري: أنَّ ؾمعقد سمـ اعم

صمف أكَّف ىمول:  ل  ُأِِت  ))هريرة طمدَّ ٌَّ َي   اًـم ، ومَـََظَر إًِمَقِْفاَم، سم نِيؾْقَوءَ سم فِ سم ًمَقَْؾَي أُْهِ ـٍ ـْ مَخٍْر َوًمٌََ َؼَدطَملْمِ ِم

، ـَ َ يُؾ  وَملظََمَذ اًمؾٌَّ تَُؽ #وَمَؼوَل ضِمؼْمِ : احلَْؿُد هللِ اًمَِّذي َهَداَك ًمِْؾِػْطَرةِ، ًَمْق أظََمْذَت اخلَْؿَر ًَمَغَقْت أُمَّ

))
(3)

. 

ؾػي ـوه قمـ مقًمده قال السِّ ـَ أيقبـ : ؾملًم ومؼول: ؾمـي صمالث وصمالصملم وأرسمع مئي،  ـ يعـل اسم

                                                 

َـّ  ً ذم جمؾس قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمـٌؾ، وذيمر رضمٌؾ ِِم ي وىمع ـ ىمصَّ ىمؾً: يمالم اًمذهٌل اؾمتؼوه م

، وٓ ُيعرف مـ هذا ((ؿمقخ صمؼي ملمقن  ))ـ أهؾ هراة قمؾقًّو هذا، وىمول: طمي جمؾس اًمًامع م

 اًمرضمؾ اًمذي مـ هراة.

 (.13/454(، اًمًػم )2/148(، معجؿ اًمٌؾدان )43/205اكظر: شموريخ دمشؼ )

 ( هق اسمـ أيب محزة.1)

 ( هذا احلديٌ ؾمؼط مـ سمدايي اجلزء اًمثوًمٌ، وأؿمور اًمـوؾمخ إمم ذًمؽ ذم هومش احلديٌ أِت2)

 .(( ، وهذا مقوعف ٓ صَمؿَّ ؾمؼط مـ هـو احلديٌ اعمؽتقب ذم أول اجلزء اًمراسمع ))ومؼول: 

ىمؾً: وكؼؾتف سمنؾمـوده مـ أول اجلزء اًمراسمع، وهـوًمؽ يمتى اًمـوؾمخ ومقىمف يمؾؿي ُمعود، ورمز إمم 

ٌ اًمذي سمعده:  ـ سمدايتف سمحرف )ٓ( وإمم ىمقًمف ذم إؾمـود احلدي ـ  ))ذًمؽ م سمحرف  ((براة كو حمؿد سم

 إمم( أي أن هذا اًمؼدر ُمعوٌد، وىمد كؼؾتف مـ هـوك إمم هذا اعمقوع.)

ـ كوومع )ل:  .واحلديث صحقح ٌ أيب اًمقامن احلؽؿ سم  /أ ـ وؿـ جمؿقع(.79وهق ذم ضمزء أطمودي

عى ) ( مـ ـمريؼ قمكم سمـ حمؿد 49، 48)ص (، وذم أداب 20/76أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمش 

وين سمف.  اجلؽَّ

 ( قمـ أيب اًمقامن احلؽؿ سمـ كوومع سمف.6000( )7/99) وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف

 .صحقح( 3)

 /أ ـ وؿـ جمؿقع(.79وهق ذم ضمزء أطموديٌ أيب اًمقامن احلؽؿ سمـ كوومع )ل: 

 ( قمـ أيب اًمقامن سمف.5576( )6/598وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

( 6/604(، )4709( )05/272(، 3437، 3394( )494، 4/475وأظمرضمف أيضوً )

 .كحقه ( مـ ـمرق قمـ اًمزهري سمف3/1592ؿ ذم صحقحف )(، ومًؾ5603)
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ـو مجقع مو قمـده، وظمط ف قمـدي ذم  ؾ دظمقزم ، وىمد كسخة اإلجازاتوأضموز ًم ىمدم أصٌفون ىٌم

ـ أيب كٍم اًمؽِ  وئلًَ سمغداد، وىمرأت قمؾقف قم
(1)

 .فوائد 

 من حديث أيب احلسن بن اخلل

[233 ]  سمؼراءِت قمؾقف ذم الشقخ أبو احلسن عيل بن أيب عؿر أمحد بن عؿر بن اخلل البزاز ،

ـو مجقع مًؿققموشمف وإضموزاشمف، وشمقذم  سموجلوكى  ~مجودى أظمرة ؾمـي أرسمع وشمًعلم، وأضموز ًم

ـ ا ًٍّ وشمًعلم، ىمول: أكو أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ قمٌد اهلل سم ًمغريب ذم أواظمر مجودى أظمرة ؾمـي ؾم

احلًلم ؾمٌط اعمحومكم
(2)

ود َّجَّ ، كو أسمق سمؽر أمحد سمـ ؾمؾامن اًـم
(3)

ـ  إمالء،  ىمول: ىُمرئ قمغم حيقك سم

ضمعػر
(4)

قمٌد  وأكو أؾمؿع، كو محود سمـ َمًعدة، كو اسمـ أيب ذئى، قمـ ؾمعقد سمـ أيب ؾمعقد، قمـ 

لَّ ن اًمػورد: أنَّ اَم ؾْ يعي، قمـ ؾَم دِ اهلل سمـ وَ  ٌَّ َؾ  ))ىمول:   اًـم ًَ ـْ اهْمتَ َر سمَم اَم َيْقَم اجلُُؿَعِي َوشمََطفَّ

ْق  ْ ُيَػرِّ ـْ ـمِقِى سمَقْتِِف َأْو أَْهؾِِف، / صُمؿَّ َراَح ََل ـْ دُْهـِِف َأْو ِم ـَ ِم ـَ اًمطَُّفقِر، صُمؿَّ ادََّه سملَْمَ  اؾْمتَطَوَع ِم

                                                 

 َل يتٌلم زم مـ هق.( 1)

 هـ(.429هـ(، وشمقذم ؾمـي )343( اًمضٌل اعمعروف سموسمـ اعمحومكم، مقًمده ؾمـي )2)

يمتٌـو قمـف ويمون ؾمامقمف صحقحوً ذم يمتى أيب احلًـ حمؿد سمـ أمحد سمـ اًمؼوؾمؿ  ))ىمول اخلطقى: 

و هق ومؾؿ يؽـ ًمف يمت ث ذم أول ؾمـي صمامن وقمنميـ وأرسمع مئي، اعمحومكم، وأمَّ وب ... وآظمر مو طمدَّ

 .((وَل يرو سمعد ذًمؽ ؿمقئوً؛ ٕكَّف صور أصؿَّ ٓ يًؿع مو ُيؼرأ قمؾقف 

 (.9/455شموريخ اإلؾمالم )، (4/238شموريخ سمغداد )اكظر: 

ؾمـي ( أمحد سمـ ؾمؾامن سمـ احلًـ سمـ إهائقؾ سمـ يقؾمػ أسمق سمؽر اًمـجود اًمٌغدادي احلـٌكم، مقًمده 3)

 هـ(.348هـ(، شمقذم ؾمـي )253)

ـ سمـ رزىمقيف:  أسمق سمؽر اًمـجود اسمـ صوقمدكو. ىمول اخلطقى: قمـك سمذًمؽ أنَّ اًمـجود  ))ىمول أسمق احلً

ذم يمثرة طمديثف واشمًوع ـمرىمف وقمظؿ روايوشمف وأصـوف ومقائده عمـ ؾمؿع مـف يمقحقك سمـ صوقمد 

ضمؾلم يمون واطمَد وىمتف ذم يمثرة   .((احلديٌ ٕصحوسمف؛ إذ يمؾ  واطمد مـ اًمرَّ

 .((يمون صدوىموً قموروموً، مجع اعمًـد وصـَّػ ذم اًمًــ يمتوسموً يمٌػماً  ))وىمول اخلطقى أيضوً: 

ث أمحد سمـ ؾمؾامن مـ يمتوب همػمه سمام َل يؽـ ذم أصقًمف  ))وىمول اًمدارىمطـل:   .((ىمد طمدَّ

ٌي احلديٌ يمون ىمد يُمػَّ سمٍُمه ذم آظمر قمؿره، ومؾعؾَّ سمعَض ـمؾ ))وقمؾَّؼ اخلطقى قمغم يمالمف سمؼقًمف: 

 .((ىمرأ قمؾقف مو ذيمره اًمدارىمطـل، واهلل أقمؾؿ 

(، اًمًػم 2/7(، ـمٌؼوت احلـوسمؾي )4/189(، شموريخ سمغداد )166)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

 (.1/180(، اًمؾًون )15/52)

 ( وهق حيقك سمـ أيب ـموًمى ضمعػر سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمرىمون، أسمق سمؽر اًمٌغدادي.4)

 الكرخ

 /أ33
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ظُْمَرى اصمْـَ ًَ ًَمُف، هُمِػَر ًَمُف َمو سمَقْـَُف َوسملَْمَ اجلُُؿَعِي ٕا ، وَمنذَا ظَمَرَج اإلَِموُم َكَص ((لْمِ
(1)

. 

[234 ]   أسمق قمٌد اهلل، كو أمحد سمـ ؾمؾامن، ىمول: ىُمرئ قمغم حيقك سمـ ضمعػر وأكو أؾمؿع، كو أسمق

داود اًمطقوًمز
(2)

وح،  ، كو ًؾؿ سمـ أيب اًمقوَّ وحمؿد سمـ م
(3)

يٌد اًمؽريؿ اجلزرقم 
(4)

ـ  ، قم

جموهد
(5)

وئى ىمول:  ًَّ ل   ))، قمـ قمٌد اهلل سمـ اًم ٌَّ َواِل َأْرسمََع  يَموَن اًـم ُيَصكمِّ ىمٌََْؾ اًمظ ْفِر سَمْعَد اًمزَّ

َم ومِقَفو قَمَؿالً َصوحِلًو   شُمْػتَُح، وَملطُِمى  أَْن أىُمَدِّ
ِ
اَمء ًَّ ((َريَمَعوٍت، َوَيُؼقُل: إِنَّ َأسْمَقاَب اًم

(6)
. 

                                                 

 .صحقح لغره (1)

ـ اعمحومكم )ل: وهق قمـد أيب ـ روايي اسم ـ أموًمقف   /ب ـ وؿـ جمؿقع(.21سمؽر اًمـجود ذم جمؾس م

( مـ ـمريؼ آدم سمـ أيب إيوس 910، 883( )272، 1/265وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 واسمـ اعمٌورك، يمالمهو قمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ذئى سمف كحقه.

 ( ؾمؾقامن سمـ داود.2)

 .ورد قمـد اًمـجود ذم أموًمقف( يمذا ذم إصؾ: )و(، ويمذا 3)

ننَّ حمؿد سمـ مًؾؿ ٓ ُيعرف سموًمروايي قمـ وًمعؾف اًمصقاب؛ وموذم مصودر اًمتخريٍ: )قمـ(، 

ـ قمٌد اًمؽريؿ،   مـ سمعض اًمرواة، واهلل أقمؾؿ. ظمطلً حُيتؿؾ أن يؽقن ام وىمع ومجموهد، وإكَّام روايتف قم

 ( قمٌد اًمؽريؿ سمـ موًمؽ اجلزري.4)

 ( هق اسمـ ضمؼم اعمؽل.5)

 .قح لغرهصح (6)

 /ب(.12وهق قمـد أيب سمؽر اًمـجود ذم جمؾس مـ أموًمقف )ل:

 ( قمـ حمؿد سمـ اعمثـك.141)ص (، وذم اًمشامئؾ 478( )2/342وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

 ( قمـ هورون سمـ قمٌد اهلل.1/145واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

 مًؾؿ، قمـ (، صمالصمتفؿ قمـ أيب داود اًمطقوًمز، قمـ حمؿد سمـ 24/117وأمحد ذم اعمًـد )

 قمٌد اًمؽريؿ سمـ موًمؽ اجلزري، قمـ جموهد سمـ ضمؼم سمف.

 .((طمًـ همريى  ))وىمول اًمؽممذي: 

 .((سمؾ هق طمديٌ صحقح متصؾ واإلؾمـود رواشمف صمؼوت  ))وقمؾَّؼ قمغم ىمقًمف أمحد ؿمويمر ومؼول: 

ىمؾً: ومقف حمؿد سمـ مًؾؿ سمـ أيب اًمقووح، وصمؼف مجٌع مـ إئؿي، يموسمـ معلم وأمحد وأيب طموشمؿ 

 زرقمي وأيب داود واًمـًوئل واًمعجكم، وهمػمهؿ.وأيب 

د اًمٌخوري سمؼقًمف:   .((ومقف كظر  ))وشمػرَّ

 .((صدوق هيؿ  ))ًمذا ىمول احلوومظ ومقف: 

 (.9/401(، هتذيى اًمتفذيى )26/453اكظر: هتذيى اًمؽامل )
= 
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[235 ]  ٌوىمل أسمق اًمؼوؾمؿ قمٌد اعم ـ اؾؽ سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ سمنمان، كو أسمق احلًـ قمٌد اًم سم

ـ أوس،  ذر أسمق ؾمؾقامن اًمؼزاز، كو أسمق زيد ؾمعقد سم ىموكع اًمؼويض احلوومظ، كو حمؿد سمـ حيقك سمـ اعـم

لَّ كو ؾمعقد، قمـ ىمتودة، قمـ أكس سمـ موًمؽ: أنَّ  ٌَّ ـْ َصالَةِ  ))ىمول:   اًـم ًَمْق َيْعَؾُؿ اعمُتََخؾُِّػقَن قَم

شََٕمْقمُهَو َوًَمْق طَمٌْقًا قَمغَم أَيِْدهيِْؿ َوَأْرضُمؾِِفْؿ ا ـَ اخلػَْمِ  ٌِْح َمو ومِقِفاَم ِم  َواًمص 
ِ
((ًمِعَشوء

(1)
. 

[236 ]   ٌوىمل، كو أمحد سمـ ]حيقك[أسمق اًمؼوؾمؿ، كو قمٌد اًم
(2)

طمقل أظمق ظموزم، كو قَمتقؼ   ـ إا سم

يعؼقب
(3)

، كو داود سمـ قمٌد اًمرمحـ
(4)

، كو مـصقر سمـ صػقي
(5)

: ، قمـ  ف، قمـ قموئشي ىموًًم أمِّ

                                                 

 واًمصقاب أكَّف صمؼي؛ ٓضمتامع أيمثر إئؿي قمغم شمقصمقؼف، وىمد شمقسمع قمغم إؾمـوده.

( مـ 3/1675(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )3/530عجؿ اًمصحوسمي )أظمرضمف اًمٌغقي ذم م

 ـمريؼ اسمـ أيب ًمقغم.

( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ قمٌد احلؿقد، يمالمهو قمـ قمٌد اًمؽريؿ 4/353واًمطؼماين ذم إوؾمط )

 اجلزري سمف. وموحلديٌ صحقح.

 صحقح لغره.( 1)

ـ هذا  ـ ؾمعقد سمـ أيب قمروسمي قمـ ىمتودة إَّٓ م اًمطريؼ، وذم ؾمـده ؾمعقد سمـ أوس، وَل أىمػ قمؾقف قم

 وهق صدوق هيؿ يمام ذم اًمتؼريى.

 ( قمـ قمٌد اًمصؿد، قمـ أسمقف، قمـ ؾمـون أيب رسمقعي، قمـ أكس.20/13وأظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )

 وومقف ؾمـون أسمق رسمقعي، وهق صدوق ومقف ًملم، يمام ذم اًمتؼريى.

قؿ، قمـ احلًـ ( مـ ـمريؼ مًؾؿ سمـ إسمراه2/26وأظمرضمف اخلطقى ذم مقوح أوهوم اجلؿع )

 سمـ أيب ضمعػر، قمـ صموسمً اًمٌـوين، قمـ أكس.ا

 وومقف احلًـ سمـ أيب ضمعػر اجلػري، وهق وعقػ، ومـفؿ مـ شمريمف.

 (.2/227(، هتذيى اًمتفذيى )6/73اكظر: هتذيى اًمؽامل )

خوري ذم صحقحف ) د اًٌم ؾؿ )615( )1/190وًمف ؿموهد مـ طمدٌي أيب هريرة قـم  (.1/325(، وًم

م ذيمره سمرىمؿ: )ذم إصؾ: )حمؿد(( 2)  (.160، وًمعؾ اًمصقاب اعمثًٌ، وشمؼدَّ

 وأظمقه ظموزم هق اسمـ حيقك احلؾقاين.

( قَمتقؼ سمـ يعؼقب سمـ ُصديؼ سمـ مقؾمك سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم أسمق سمؽر اًمؼرر اعمدين. وصمؼف 3)

 اًمدارىمطـل واسمـ طمٌون.

 (.4/129(، اًمؾًون )8/527اكظر: اًمثؼوت )

 ( اًمعطور اعمؽل.4)

ف صػقي سمـً ؿمقٌي.( وهق مـصق5)  ر سمـ قمٌد اًمرمحـ احلََجٌل، وأم 



 

 
 

 
 496 

 
  

ـْ َوضَمَد ذِم َصِحقَػتِِف اؾْمتِْغَػورًا يَمثػِمًا  )): ىمول رؾمقل اهلل  َ
((ـُمقسمَك عمِ

(1)
. 

 من حديث أيب عيل الصواف، عن إدريس

[237 ]   ٌوىمالين، ىمراءة قمؾقف ذم ؿمفر رسمقع اًمشقخ أسمق هموًمى حمؿد سمـ احلًـ سمـ أمحد اًم

أرسمع وشمًعلم، أكو أسمق سمؽر أمحد سمـ حمؿد  ذم ؿمقال ؾمـيأظمر، وسمعد ذًمؽ سمؼراءِت قمؾقف 

ـ هموًمى اًمؼمىموين احلوومظا سم
(2)

إدريس ، كو أبو عيل حمؿد بن أمحد بن احلسن الصواف، أكو 
                                                 

 وله صاهد.، شـده رجاله ثؼات، واحلديث خمتؾف دم رفعه ووقػه( 1)

 (.2/228وهق قمـد اسمـ سمنمان ذم أموًمقف )

 ورواه ؾمػقون اًمثقري قمـ مـصقر، إَّٓ أكَّف اظمتؾػ قمؾقف ذم رومعف ووىمػف.

(، واخلطقى ذم 1/330أظمٌور أصٌفون )(، وذم ذيمر 10/395وملظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

الم، قمـ اًمثقري، قمـ ـمصقر سمف مرومققموً.111، 9/110شمورخيف ) د اًًم عامن سـم قٌم  ( مـ ـمريؼ اًـم

ـ يقؾمػ اًمػريويب، ومرواه قمـ اًمثقري سمف مقىمقوموً قمغم قموئشي، أظمرضمف مـ ـمريؼف  وظموًمػف حمؿد سم

عى )  (.2/545اًمٌقفؼل ذم اًمش 

ٌقفؼل  اًمطريؼ اعمقىم ح اًم د ))قف، ومؼول: ورضمَّ عامن سـم قٌم اًمًالم  هذا هق اًمصحقح مقىمقوموً، وروى اًـم

 د اًمرمحـ، قمـ مـصقر سمـ صػقي يمذًمؽقمـ ؾمػقون مرومققموً، وروي مـ طمديٌ داود سمـ قمٌ

 .((مرومققموً 

ه أسمق اًمشقخ إصٌفوين أرومعَ إصٌفوكقِّلم ذم اًمثقري، يمام  ـ قمٌد اًمًالم صمؼي، وقمدَّ ىمؾً: اًمـعامن سم

 (.2/166صملم سملصٌفون )ذم ـمٌؼوت اعمحد

ـ يقؾمػ اًمػريويب ذم اًمثقري، ومفق ذم اًمطٌؼي اًمثوكقي مـ أصحوسمف سمعد  ٓ يؾحؼ درضمي حمؿد سم ـ  ًمؽ

 (.2/722أيب كعقؿ واسمـ مفدي، يمام ذم ذح اًمعؾؾ ٓسمـ رضمى )

د روايي اًمقىمػ متوسمعي محود سمـ ؾمؾؿي ًمؾثقري )قمغم اًمروايي اعمقىمقومي(، أظمرضمف مـ ـمريؼف  ويميِّ

 (.2/339اًمزهد )هـود ذم 

ًوئل ذم اًمؽؼمى ) د اًـم د اهلل سـم سمُن، قـم موضمف  (، واسـم6/118وضموء احلدٌي مرومققموً مـ طمدٌي قٌم

ًــ ) ًـد )3818( )2/1254ذم اًم ٌزار ذم اعم عى )8/433(، واًم ٌقفؼل ذم اًمش   (.2/546(، واًم

 .((إؾمـوده صحقح رضموًمف صمؼوت  ))وىمول اًمٌقصػمي: 

ىموين اًمشوومعل، مقًمده ؾمـي  ( أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ2) هموًمى، أسمق سمؽر اخلقارزمل اعمعروف سموًمؼَمْ

 هـ(.425هـ(، وشمقذم ؾمـي )336)

يَمتٌـو قمـف، ويمون صمؼًي َوِرقموً متؼـوً متثٌّتوً وَمفاًم، ََل ُير ذم ؿمققظمـو أصمًٌ مـف، طموومظوً  ))ىمول اخلطقى: 

ـَ اًمَػفؿ ًمف واًمٌصػمِة ومقف ًمؾؼرآن قموروموً سموًمػؼف، ًمف طمظٌّ ِمـ قمؾِؿ اًمعرسمقي، يمثػَم احلديٌ  .((، طمً
= 

 درب حبيب
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بن عبد الؽريم احلدادا
(1)

ـ مقؾمك، كو أسمق قمقاكي، قمـ ىمتودة، قمـ أكس ىمول:  ، كو سمشور سم

ل  ىمول  ً   )):  اًمـٌَّ ُروا، وَمنِنَّ ذِم اًم حَّ ًَ ((َريَمٌي ُحقِر سمَ شَم
(2)

. 

[238 ]  / هورون
(3)

ًُ مًعرًا يؼقل: ـ قمقن، ىمول: ؾمؿع  ، كو ضمعػر سم

 َؽ َِٓزمُ ـٌي     َوًمَقُْؾَؽ َكْقٌم َواًمَردَّى ًمَ ــََنَوُرَك يَو َمْغُروُر ؾَمْفٌق َوهَمْػؾَ 

عُ  َوشَمنْمَ
(4)

ََفوئِؿُ   كْقَو شَمعِقُش اًٌم ومِقاَم ؾَمْقَف شمَْؽَرُه همٌَُِّف     يَمَذًمَِؽ ذِم اًمد 
(5)

. 

 : وؾمؿعً مًعرًا يؼقل:قال [ 239]

ـَ دَ  َوُمَشقِّدٍ  ُؽ ًْ ـِ رَ ادَارًا ًمِقَ ُؽ ًْ ـَ اًمُؼٌُقَر َودَاَرُه ََلْ َي ُه     ؾَمَؽ
(6)

. 

                                                 

 (.17/465(، اًمًػم )1/323(، إكًوب )4/476اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.292هـ(، وشمقذم ؾمـي )199( أسمق احلًـ اعمؼرئ، مقًمده ؾمـي )1)

 .((صمؼي وومقق اًمثؼي سمدرضمي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.14/44(، اًمًػم )7/14(، شموريخ سمغداد )176)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

 حسن لغره.( 2)

 وذم ؾمـده سمشور سمـ مقؾمك، وهق وعقػ احلديٌ، إَّٓ أكَّف شمقسمع.

( قمـ ىمتقٌي سمـ ؾمعقد، قمـ أيب قمقاكي اًمقووح سمـ قمٌد اهلل 2/770أظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 اًمقشؽري سمف.

( مـ 2/770(، ومًؾؿ ذم صحقحف )1923( )2/592وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 صفقى، قمـ أكس سمف.ـمرق قمـ قمٌد اًمعزيز سمـ 

 ( هق اسمـ قمٌد اهلل أسمق مقؾمك احلامل.3)

 .((وشمشغؾ  ))( يمتى اًمـوؾمخ ومقىمفو: 4)

(، واسمـ طمجر 229)ص (، واًمٌقفؼل ذم اًمزهد اًمؽٌػم 7/220( اًمٌقتون قمـد أيب كعقؿ ذم احلؾقي )5)

 ( مـ ـمرق قمـ ضمعػر سمـ قمقن سمف.149)ص ذم إموزم اعمطؾؼي 

د سمقوت يمون قمؿر سـم قٌم ـقري ) وهذه ا ي ًمؾدي (، واًمزهد 2/425اًمعزيز يتؿثَّؾ بو، يمام ذم اعمجوًًم

ؾػل )230)ص اًمؽٌػم   (، وهمػمهو.45/243(، وشموريخ دمشؼ )4/1319(، واًمطققريوت ًمًؾ

مؾ ( 6) د اسـم أيب اًمدكقو ذم ىمٍم ٕا ًٌق قـم  (،453)ص (، واسـم طمٌون ذم رووي اًمعؼالء 198)ص اًم

( مـ ـمرق قمـ ضمعػر سمـ 230)ص فؼل ذم اًمزهد اًمؽٌػم (، واًمٌق7/221وأيب كعقؿ ذم احلؾقي )

 (.7/166قمقن سمف، واكظر: اًمًػم )

ـ ـمريؼ قمقًك سمـ إسمراهقؿ اًمؼميمل، قمـ مًعر سمف.3/496وأظمرضمف اًمديـقري ذم اعمجوًمًي )  ( م
= 

 /ب33
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ف:قال [ 240] سٓـم ًُ مًعرًا يؼقل   : وؾمؿع

 ومَوؾْمَؿْع ًمَِؼْقِل أٍَب قَمؾَقَْؽ ؿَمِػقِؼ       ل ـإيِنِّ َكَحؾْتَُؽ يَو يمَِداُم َكِصقَحتِ 

َٓ َأْرَو ـظُم     اَم   ــفُ ـَدقمْ ـَراُء ومَ ـأَمَّو اعمَُزاطَمُي َواعمِ   ِديِؼ ـاَم ًمَِص ـوهُ ـُؾَؼوِن 

ِ       اَم ــْدهُ ـَْؿ أمَْح ـؾَ ـو ومَ ـَؿـإيِنِّ سمََؾْقهُتُ  َٓ ًمِ ـُؿَجوِوٍر ضَم ًـم قِؼ ــَرومِ ـورًا َو
(1)

 

َّوِس َأيَّ قُمُروِق      وًمَػتَك ذِم ىَمْقِمِف  َواجلَْفُؾ ُيْزِري سم َوقُمُروىُمُف ذِم اًـم
(2)

. 

[241 ]  هورون
(3)

، كو معـ سمـ قمقًك ىمول: ؾمؿعً سمعَض أهؾ اًمعؾؿ يؼقل: ىمول مقؾمك 

ٌـِل إهائقؾ:  # ٌَوِن، َوىمُُؾقسمُُؽْؿ ىمُُؾقُب يَو سمَ  ))ًم ْه ائِقَؾ َمو ًمَُؽْؿ شَملشُْمقيِن َوقَمؾَقُْؽْؿ صمِقَوُب اًمر  ـِل إِْهَ

قا صمِقَوَب اعمُ  ًُ َقاِري، اًمٌَْ ئَوِب اًمضَّ ُقااًمذِّ ((وخلَْشقَِي ىمَؾٌَُْؽْؿ سم ُؾقِك، َوأًَمـِق
(4)

. 

 من حديث أيب الؼاشم الاللؽائي

[242 ]   أسمق شمراب قمٌد اخلوًمؼ سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ ظمؾػ اعممدِّب، ىمراءة قمؾقف ذم مجودى

أظمرة ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمع مئي، ومقًمُده ذم ؿمفر رمضون ؾمـي مخس وأرسمع مئي، وشمقذم 

                                                 

 ( ٕيب صوًمح مًعقد سمـ ىمـد اًمػزاري.3/178وكًٌف اجلوطمظ ذم اًمٌقون واًمتٌقلم )

 ، وًمقس قمؾقف قمالمي شمصحقح.هذا اًمٌقً مثًٌ ذم الومش( 1)

(، واًمٌقفؼل ذم 4/182(، والروي ذم ذم اًمؽالم )7/221( إسمقوت قمـد أيب كعقؿ ذم احلؾقي )2)

( مـ ـمريؼ ضمعػر سمـ 2/952(، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ )9/453ؿمعى اإليامن )

 قمقن سمف.

(، 210)ص ذم اًمصؿً (، واسمـ أيب اًمدكقو 2/681وأظمرضمف اًمػًقي ذم اعمعرومي واًمتوريخ )

(، واًمديـقري ذم 7/221(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )128)ص واسمـ طمٌون ذم رووي اًمعؼالء 

(، والروي ذم ذم اًمؽالم 1/318(، واسمـ ىمتقٌي ذم قمققن إظمٌور )3/245اعمجوًمًي )

(، واخلطقى ذم اجلومع ٕظمالق اًمراوي 9/453(، واًمٌقفؼل ذم ؿمعى اإليامن )4/182)

 رق قمـ مًعر.( مـ ـم1/405)

 ( هق اسمـ قمٌد اهلل أسمق مقؾمك احلامل.3)

 ( قمـ هورون احلامل سمف.193)ص ( أظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقو ذم اًمتقاوع واخلؿقل 4)

 ( قمـ يمعى إطمٌور قمـ مقؾمك.5/365وذيمره أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 (.3/419، وذيمره. اًمتػًػم )((ىمول ...  #وذم سمعض إظمٌور أنَّ مقؾمك  ))وىمول اسمـ يمثػم: 
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ٌون ؾمـي أرسمع وشمًعلم، وذيمر أكَّف  أبو ؾمؿع مـ اسمـ أيب اًمػقارس وهمػمه، ىمول: أظمؼمكو ذم ؿمع

الؼاشم هبة اهلل بن احلسن بن مـصور الطزي احلافظ الاللؽائي
(1)

، أكو قمكم سمـ حمؿد سمـ قمؿر 

اًمرازي
(2)

، أكو قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طموشمؿ
(3)

ؿمٍ ، كو أسمق ؾمعقد ٕا
(4)

 ، كو 

أسمق أؾمومي
(5)

رؿَ عْ ، قمـ ؾَمقػ سمـ ؾمؾقامن، قمـ جموهد، قمـ أيب مَ 
(6)

يَموَن  ))، قمـ قمٌد اهلل ىمول: 

قِْف   اهللَرؾُمقُل  ـَ اًمُؼْرآِن، يَمػِّل سملَْمَ يَمػَّ قَرَة ِم  ً ـَو / اًم َد يَماَم ُيَعؾُِّؿ ـَو اًمتََّشف  ((ُيَعؾُِّؿ
(7)

. 

[243 ]  قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ زيود اًمـقًوسمقري
(8)

، كو أسمق حمؿد قمٌد اهلل سمـ 

                                                 

( هٌي اهلل سمـ احلًـ سمـ مـصقر اًمرازي اًمطؼمي اًمالًمؽوئل صوطمى يمتوب ذح أصقل اقمتؼود 1)

 هـ(.418أهؾ اًمًـي، شمقذم ؾمـي )

 .((يمتٌـو قمـف ويمون يػفؿ وحيػظ  ))ىمول اخلطقى: 

 (.17/419(، اًمًػم )14/70اكظر: شموريخ سمغداد )

 اًمؼصور اًمػؼقف اًمشوومعل، ٓ شمعؾؿ ًمف ؾمـي ووموة.( 2)

ه.د اإلرؿموووىمع ذم  : )أسمق احلًـ قمكم سمـ قمؿر( مـًقسموً إمم ضمدِّ

ـ ًمؼقـوه سموًم ))ىمول اخلؾقكم:  ـ ؾمتلم ؾمـي ... ويمون قموعموً، ًمف ذم يمؾِّ أومضؾ م ري، ويمون مػتقفو ىمريٌوً م

، وذم اًمػؼف يمون إموموً، سمؾغ ىمريٌوً مـ موئي ؾمـي   .((قمؾؿ طمظٌّ

 (.8/830شموريخ اإلؾمالم )(، 2/691اكظر: اإلرؿمود )

ـ سمـ حمؿد سمـ إدريس أسمق حمؿد سمـ أيب طموشمؿ اًمرازي، مقًمده ؾمـي )3) هـ(، وشمقذم 240( قمٌد اًمرمح

 (.327ؾمـي )

، ((أظمذ أسمق حمؿد قمؾؿ أسمقف وأيب زرقمي، ويمون سمحراً ذم اًمعؾقم ومعرومي اًمرضمول ...  ))ىمول اخلؾقكم: 

ٓء  ))وىمول اًمذهٌل:   .((يمون سمحراً ٓ شُمؽّدره اًمدِّ

 (.13/263(، اًمًػم )2/55(، ـمٌؼوت احلـوسمؾي )35/357اكظر: شموريخ دمشؼ )

 ( قمٌد اهلل سمـ ؾمعقد.4)

 ( محود سمـ أؾمومي.5)

 ( واؾمؿف قمٌد اهلل سمـ ؾمخؼمة.6)

 .صحقح( 7)

( مـ 1/302(، ومًؾؿ ذم صحقحف )6265( )7/176وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

ل.ـمريؼ أيب كعقؿ اًمػضؾ سمـ ديملم، قمـ ؾمقػ سمـ ؾمؾقامن سمف. وهق قمـد اًمٌخ  وري مطقَّ

 هـ(.324( أسمق سمؽر إمقي، احلوومظ اًمشوومعل، شمقذم ؾمـي )8)

 .((ََل كََر مثؾف ذم مشوخيـو، َل كر أطمػظ مـف ًمألؾموكقد واعمتقن، ويمون أومؼف اعمشويخ  ))ىمول اًمدارىمطـل: 
= 

 /أ33
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ـ اًمنمىمل احلً
(1)

ك اًمذهكم، كو قمٌد اًمرمحـ سمـ مفدي، كو ؿمعٌي، قمـ ، كو حمؿد سمـ حيق

احلؽؿ
(2)

َٓ أُْهِدي ًَمَؽ  ـُ قُمْجَرةَ ومؼول: َأ ويِن يَمْعُى سم ـ أيب ًمقغم ىمول: شَمَؾؼَّ ـ سم ـ قمٌد اًمرمح ، قم

ًي، ظَمَرَج قَمَؾقْـَو َرؾُمقُل  ُؿ قَمَؾقَْؽ َويمَ اهللوَمُؼْؾـَو: َيو َرؾُمقَل   اهللَهِديَّ ؾِّ ًَ ْؿـَو يَمقَْػ ُك قَْػ ، قَمؾِّ

؟ ىمول:  ًَ قَمغَم آَل إِسْمَراِهقَؿ،  ))ُكَصكمِّ قْ ٍد، يَماَم َصؾَّ ٍد َوقَمغَم آِل حُمَؿَّ ُفؿَّ َصؾِّ قَمغَم حُمَؿَّ ىُمقًُمقا: اًمؾَّ

َؽ  ًَ قَمغَم إِسْمَراِهقَؿ، إِكَّ ٍد، يَماَم سَموَريْم ٍد َوقَمغَم آِل حُمَؿَّ ُفؿَّ سَموِرْك قَمغَم حُمَؿَّ قٌد، اًمؾَّ
َؽ مَحِقٌد جَمِ  إِكَّ

قٌد مَحِ  ((قٌد جَمِ
(3)

. 

ي، مسؿوٌع من ابن الوكقل وابن الـَّؼور   من حديث أيب مسؾم الؽجِّ

تؿعني ومػسقني  ُمج

[244 ]   ـ حيقك اًمقيمقؾ، سمؼراءِت قمؾقف ذم ؿمفر ـ قمٌد اهلل سم اًمشقخ أسمق اًمؼَميموت حمؿد سم

رسمقع أظمر ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمع مئي، أكو أسمق قمٌد اهلل احلًلم سمـ قمؿر سمـ حمؿد 

                                                 

 .((يمون طموومظوً متؼـوً قموعموً سموًمػؼف واحلديٌ معوً، ُمَقصمؼوً ذم روايتف  ))وىمول اخلطقى: 

 (.15/65(، اًمًػم )32/183(، شموريخ دمشؼ )10/120شموريخ سمغداد )اكظر: 

 هـ(.328هق قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ احلًـ أسمق حمؿد اسمـ اًمنمىمل، أظمق أيب طمومد، شمقذم ؾمـي )( 1)

 واًمنمىمل كًٌي إمم اجلوكى اًمنمىمل مـ كقًوسمقر.

ام مروطمتون، وأصح ))ىمول احلويمؿ:  وب اعمحوسمر سملم يديف، رأيتف ؿمقخ ـمُقال أؾمؿر، ًمف أُذكون يملَنَّ

وىمتف ذم معرومي اًمطى، وَل َيَدع اًمنمَب إمم أن موت، ومذًمؽ  أُرزق اًمًامع مـف، ويمون أوطمَد وَل

 .((اًمذي كؼؿقا قمؾقف، ويمون أظمقه ٓ يرى لؿ اًمًامع مـف ًمذًمؽ 

صملم بو  ))طمومد ـ:  وىمول اًمًؿعوين ـ وذيمره وأظموه أسمو  أي كقًوسمقر. ((مهو مـ يمٌور اعمحدِّ

 (.7/551شموريخ اإلؾمالم )(، 3/417إكًوب ) اكظر:

 ( هق اسمـ قُمتقٌي.2)

 .صحقح( 3)

 ( قمـ حمؿد سمـ سمشور، قمـ اسمـ مفدي سمف.904( )1/293وأظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمًــ )

 ( قمـ آدم.6358( )7/202وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 سمف. ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ضمعػر، وويمقع، صمالصمتفؿ قمـ ؿمعٌي1/305ومًؾؿ ذم صحقحف )

( مـ 1/305(، ومًؾؿ ذم صحقحف )4797( )6/327وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ـمرق قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم سمف.

 نهر الذجاج
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وباًم ؼصَّ
(1)

أبو مسؾم ، أكو أسمق حمؿد قمٌد اهلل سمـ إسمراهقؿ سمـ أيقب سمـ مود اًمٌزاز، كو 

سمـ ىَمْعـَى اًمؼعـٌل، كو ؾمؾؿي  ي، كو قمٌد اهلل سمـ مًؾؿإبراهقم بن عبد اهلل الؽمِّ البني

ـ وردان، قمـ أكس ىمول: ا ُز، وَمَؾْؿ َيتٌَْْعُف َأطَمٌد، وَمػَ   اهللظَمَرَج َرؾُمقُل  ))سم ِزَع قُمَؿُر َيتَؼَمَّ

ٌََعفُ   سمَّ اَوةً، وَمَقضَمَدهُ ؾَموضِمدًا ذِم ]َذَ ِؿْطَفَرةٍ َيْعـِل إِدَ سم وَموشمَّ
[يٍ

(2)
ك قُمَؿُر، وَمَؾامَّ َروَمَع َرْأؾَمُف  ، وَمتَـَحَّ

ـْ ًَ ِ ىَموَل: َأطْم ـْ َصغمَّ ًَ َيو قُمَؿُر طِملَم َرَأْيتَـ يَؾ َأشَمويِن وَمَؼوَل: َم ؛ إِنَّ ضِمؼْمِ ًَ قْ  ل ؾَموضِمدًا وَمتَـَحَّ

َؽ َواطِمَدًة َصغمَّ اهللُ قَمَؾقِْف قَمنْمًا، َوَروَمَع ًَمُف قَمنْمَ َدَرضَموٍت 
تِ ـْ ُأمَّ ((قَمَؾقَْؽ ِم

(3)
. 

                                                 

وب، شمقذم ؾمـي )( يموشمى أيب احلًـ اسمـ ا1ٔ)  هـ(.434سمـقد، ُيعرف سموسمـ اًمؼصَّ

ًُ قمـف، ويمون صدوىموً  ))ىمول اخلطقى:   .((يمتٌ

 (.9/538م )شموريخ اإلؾمال، (8/83شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ( ذم إصؾ )هسمي( سموًمًلم، وًمعؾ اًمصقاب اعمثًٌ يمام ضموء ذم سمعض اعمصودر، وقمـد اسمـ مود 2)

 .((َذسمي  ))

ٓ ؿمجر بو. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط ) رض اعمعشٌي  ٌ لام، ٕا ٓ صموًم ي: يمجَرسمَّي، و سمَّ َ  (.1/90واًمنمَّ

 ضعقف، واجلؿؾة األخرة مـه هلا صواهد.( 3)

 (.83)ص ئد اسمـ مود وهق ذم ومقا

 ( قمـ اًمؼعـٌل سمف.98)ص وأظمرضمف إؾمامقمقؾ اًمؼويض ذم ومضؾ اًمصالة 

(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم مًـده يمام ذم إحتوف اخلػمة 223)ص وأظمرضمف اًمٌخوري ذم إدب اعمػرد 

 ( مـ ـمريؼ أيب كعقؿ اًمػضؾ سمـ ديملم.8/474)

ـ قمدي ذم اًمؽوم99)ص وإؾمامقمقؾ اًمؼويض ذم ومضؾ اًمصالة  (، واإلؾمامقمقكم 3/335ؾ )(، واسم

( مـ ـمريؼ أيب وؿرة أكس سمـ قمقوض، يمالمهو 136)ص ذم مًـد قمؿر يمام ذم ضمالء إومفوم 

 قمـ ؾمؾؿي سمـ وردان سمف.

 وذم ؾمـده ؾمؾؿي سمـ وردان، وهق وعقػ يمام ذم اًمتؼريى.

ـ مًـد قمؿر، أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط ) ٌ مـ ـمريؼ آظمر م (، 354، 6/353وورد احلدي

ـ ـمريؼف اًمضقوء ذم اعمختورة )2/194واًمصغػم ) ( قمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمرطمقؿ سمـ 1/186(، وم

سمحػم سمـ معوويي احلؿػمي اعمٍمي، قمـ قمؿرو سمـ اًمرسمقع سمـ ـمورق، قمـ حيقك سمـ أيقب، قمـ 

ـ قمتٌي، قمـ إسمراهقؿ اًمـخعل، قمـ إؾمقد سمـ يزيد، قمـ قمؿر سمف.  قمٌقد اهلل سمـ قمؿر، قمـ احلؽؿ سم

د سمف قمؿرو سمـ  َل يرو ))وىمول اًمطؼماين:  ـ قمٌقد اهلل سمـ قمؿر إَّٓ حيقك سمـ أيقب، شمػرَّ ٌ قم هذا احلدي
= 
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[245 ]  ؾ إكٌوري اعموًمؽل اًمشقخ أسمق اًمؼميموت أيضًو، أكو أسمق سمؽر حمؿد سمـ اعمممَّ
(1)

 ،

ؾمـي اًمٌزاز، ذِم أول يقم مـ ؿمفر رمضون  / أسمق مـصقر حمؿد سمـ أمحد سمـ اًمـَّؼقر و

ـ قمؿر اًمؼممؽل، ىموٓ: أكو أسمق حمؿد قمٌد اهلل سمـ  أرسمع وشمًعلم، أكو أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سم

يإسمراهقؿ سمـ َموِد، كو   ، كو حمؿد سمـ أبو مسؾم إبراهقم بن عبد اهلل الؽجِّ

قمٌد اهلل إكصوري
(2)

ـ أكس ىمول: ىمول َرؾُمقل  َٓ ِهْجَرَة  )):  اهلل، كو ؾمؾقامن اًمتَّقؿل، قم

ؾِِؿلَم وَمْقَق صَمالصََمِي َأيَّوٍم، َأْو ىَموَل: صَمالَِث ًَمقَوٍل سَملْمَ اعمُ  ًْ))
(3)

. 

                                                 

 .((اًمرسمقع سمـ ـمورق 

رواه اًمطؼماين ذم إوؾمط واًمصغػم، ورضموًمف رضمول  ))(: 2/288وىمول القثؿل ذم اعمجؿع )

 .((اًمصحقح همػم ؿمقخ اًمطؼماين حمؿد سمـ قمٌد اًمرطمقؿ سمـ سمحػم اعمٍمي، وَل أضمد مـ ذيمره 

يروي قمـ أسمقف، قمـ  ))اًمطؼماين اؾمؿف حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ، ىمول قمـف اًمدارىمطـل:  ىمؾً: ؿمقخ

ؿف همػم واطمد.((موًمؽ واًمثقري أطموديٌ مقوققمي، يمون سمؿٍم يضع احلديٌ   ، واهتَّ

 (.5/246(، اًمؾًون )6/288(، اًمؽومؾ )1/156اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ )

 ف.وموحلديٌ وعقػ، وهذا اًمشوهد ٓ يصؾح ًمتؼقيتف ًمقهوئ

 واطمدة سمعنم صموسمً مـ ـمرق أظمرى ذم اًمصحقحلم وهمػممهو. واًمصالة قمغم اًمـٌلِّ 

 هـ(.434هـ(، وشمقذم ؾمـي )344( اًمقراق اعمعروف سمغالم إبري، مقًمده ؾمـي )1)

 .((يمتٌـو قمـف ويمون ؾمامقمف صحقحوً، ويمون أمقًّو ٓ حيًـ يؽتى  ))ىمول اخلطقى: 

 (.9/545الم )شموريخ اإلؾم، (3/312شموريخ سمغداد )اكظر: 

( هق حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمثـك سمـ قمٌد اهلل سمـ أكس سمـ موًمؽ إكصوري أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي 2)

 اًمؼويض.

 .صحقح( 3)

 ( قمـ حمؿد سمـ اعمممَّؾ إكٌوري سمف.3/312وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورخيف )

شموريخ (، واسمـ قمًويمر ذم 413، 2/412وأسمق سمؽر إكصوري ذم أطموديٌ اًمشققخ اًمثؼوت )

(، واسمـ اًمصالح ذم معرومي قمؾقم 60/356(، )32/399(، )9/333(، )5/88دمشؼ )

 ٌ ـ مجوقمي ذم مشقختف )364، 363)ص احلدي ـ ختريٍ اًمؼمزازم(، واًمذهٌل ذم  2/489(، واسم

(، مـ ـمريؼ 167)ص (، وأسمق اًمػضؾ اًمعراىمل ذم إرسمعلم اًمعشوريي 2/153معجؿ اًمشققخ )

 أيب إؾمحوق اًمؼممؽل سمف.

 ( مـ ـمريؼ اسمـ مود سمف.2/275راومعل ذم اًمتدويـ )واًم

ل.27)ص وهق ذم طمديٌ إكصوري   ( ًمؾؽجِّ
= 

 /ب33

 باب املراتب
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[246 ]   ل ؾمؾقامن اًمتقؿل، قمـ أكس سمـ موًمؽ ىمول: ىمول َرؾُمقل صـم ٕكصوري، طمدَّ  اهللا

ـَ اًمـَّوِر  )):  ْأ َمْؼَعَدُه ِم دًا وَمْؾقَتٌََقَّ ـْ يَمَذَب قَمكَمَّ ُمتََعؿِّ ((َم
(1)

. 

[247 ]  كو اًمتَّقؿ ، لِّ َس قِمـَْد قَمطَ  ))ل، كو أكس سمـ موًمؽ ىمول: إكصوري    اًمـٌَّ

                                                 

(، وىمقام اًمًـي ذم 2/589ومـ ـمريؼ أيب مًؾؿ اًمؽجل أظمرضمف اسمـ إقمرايب ذم اعمعجؿ )

(، 60/356(، )5/88(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )3/262اًمؽمهمقى واًمؽمهقى )

 .(2/461واًمراومعل ذم اًمتدويـ )

 وؾمـده صحقح رضموًمف صمؼوت.

(، ومـ ـمريؼف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 253)ص وأظمرضمف اسمـ اعمٌورك ذم اًمزهد 

 ( قمـ ؾمؾقامن اًمتقؿل، قمـ أكس ـ ؿمؽ ذم رومعف .32/399)

ـُ قمٌد اهلل  ))ىمول اسمـ قمًويمر:  ورومعف صحقح، وِِمَـّ رومعف قمـ ؾمؾقامن سمـ ـمرظمون: حمؿد سم

 .((إكصوري ... 

 .صحقح( 1)

(، واسمـ اًمٌخوري ذم مشقختف 2/414رضمف أسمق سمؽر إكصوري ذم أطموديٌ اًمشققخ )وأظم

(، واسمـ اجلقزي ذم مؼدمي اعمقوققموت 54/69(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )1/621)

رسمعلم اًمعشوريي 1/382(، واًمذٌهل ذم معجؿ اًمشققخ )1/91) (، 134 )ص(، واًمعراىمل ذم ٕا

 مـ ـمريؼ أيب إؾمحوق اًمؼممؽل سمف.

 ( ًمؾؽجل.28)ص ذم طمديٌ إكصوري  وهق

ل أظمرضمف اًمطؼماين ذم ـمرق طمديٌ مـ يمذب قمكم  (، ومتوم ذم 250)ص ومـ ـمريؼ اًمؽجِّ

 (.3/33(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )1/342اًمػقائد )

ـ إقمرايب ذم اعمعجؿ ) ـ اجلقزي ذم مؼدمي اعمقوققموت )3/1003وأظمرضمف اسم ، 1/91(، واسم

  إكصوري سمف.( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل94

 .((طمديٌ صحقح رواه قمـ ؾمؾقامن مـ إئؿي وإقمالم مجوقمي ...  ))وىمول أسمق كعقؿ: 

(، 192، 20/127(، )19/200(، وأمحد ذم اعمًـد )3/458وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

ٌ مـ يمذب قمكمَّ 4/134وأسمق يعغم ذم اعمًـد ) (، 259ـ  252)ص (، واًمطؼماين ذم ـمرق طمدي

(، واسمـ اعمؼرئ ذم 363، 1/362(، واًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ )1/3421ًمػقائد )ومتوم ذم ا

ـ اجلقزي ذم مؼدمي اعمقوققموت 9/149(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )80)ص اعمعجؿ  (، واسم

 ( مـ ـمرق قمـ ؾمؾقامن اًمتقؿل سمف.95، 1/93)

 ( مـ ـمريؼ 1/10(، ومًؾؿ ذم صحقحف )108( )1/43وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ٌد اًمعزيز سمـ صفقى، قمـ أكس سمف.قم
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ًَ َأطَمَدمُهَ  ًِ أظَمَر ]َرضُمالَِن، وَمَشؿَّ ن، الَ ضُم ك رَ ـدَ قمِ  َس طَ ومؼقؾ: يو رؾمقل اهلل قمَ و َوََلْ ُيَشؿِّ

ًَّ أطَم َش ومَ  ً أظَمر َأوْ  وَدمُه ؿَّ [وَل شُمَشؿِّ
(1)

تَّف   ًِ أظَمَر؟ وَمَؼوَل: وَمَشؿَّ ْ شُمَشؿِّ  َهَذا  إِنَّ َوََل

تُْف  َؿِد اهللَ وَمَؾْؿ ُأؿَمؿِّ ت ُف، َوإِنَّ َهَذا ََلْ حَيْ ((مَحَِد اهللَ وَمَشؿَّ
(2)

. 

[248 ]   ـ أكس ىمول: ىمول َرؾُمقل صمـل مُحقد، قم ، طمدَّ اْكٍُمْ َأظَموَك  )):  اهللإكصوري 

: َيو َرؾُمقَل  ًُ ُه َمْظُؾقمًو، اهللفَموعمًِو َأْو َمْظُؾقمًو، ىَموَل: ىُمْؾ ُه فَموعمًِو؟ ىَموَل: ، َأكٍُْمُ َويَمقَْػ َأْكٍُمُ

َك إِيَّوُه  ْؾِؿ، وَمَذًمَِؽ َكٍْمُ ـَ اًمظ  ((مَتْـَُعُف ِم
(3)

. 

د من فؼفاء أصحاب الشافعي  :من حديث أيب ضاهر مسدَّ

                                                 

( مو سملم اعمعؼقوملم سمقوض ذم إصؾ، وٓ يقضمد ذم )ف( ًمًؼقط أوراق مـ هذا اجلزء، 1)

 واًمتصقيى مـ طمديٌ إكصوري وهمػمه.

 .صحقح( 2)

ـ اجلقزي ذم اعمشقخي أظمرضمف و (، واًمعراىمل ذم 1/283(، واسمـ مجوقمي ذم مشقختف )54)ص اسم

 مـ ـمريؼ اًمؼممؽل سمف.( 144)ص إرسمعلم اًمعشوريي 

 (.29)ص وهق ذم طمديٌ إكصوري 

(، ومًؾؿ ذم صحقحف 6225، 6221( )162، 7/161وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ ؾمؾقامن اًمتقؿل سمف.4/2292)

 .صحقح( 3)

اسمـ اًمٌخوري ذم مشقختف و(، 2/417وأظمرضمف أسمق سمؽر إكصوري ذم أطموديٌ اًمثؼوت )

(، واًمعراىمل ذم إرسمعلم 15/252(، )5/83 شموريخ دمشؼ )(، واسمـ قمًويمر ذم1/621)

 ( مـ ـمريؼ أيب إؾمحوق اًمؼممؽل سمف.136)ص اًمعشوريي 

 (.39)ص وهق ذم طمديٌ إكصوري ًمؾؽجل 

(، واًمؼضوقمل ذم مًـد 1/346ومـ ـمريؼ أيب مًؾؿ اًمؽجل أظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمصغػم )

 (.5/83(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) 1/375اًمشفوب )

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمٌد اهلل إكصوري سمف، 2255( )4/453وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

 .((طمًـ صحقح  )) :وىمول

( مـ ـمريؼ محقد وقمٌقد اهلل سمـ أيب سمؽر سمـ 2444( )3/138وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 أكس، يمالمهو قمـ أكس سمف كحقه.

 ري.( مـ ـمريؼ آظمر قمـ إكصو424وؾمقعقده اعمصـػ سمرىمؿ: )
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[249 ]  د بن حمؿد بن عَؾَؽان اجَلـِْزي سدَّ ، سمؼراءِت قمؾقف ذِم داره ذِم مجودى أبو ضاهر مج

ـ قمكم سمـ إسمراهقؿ سمـ قمقًك أظمرة ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿ ٌوىمالين، ئي، أكو أسمق احلً اًم

كو أسمق سمؽر أمحد سمـ ضمعػر سمـ موًمؽ اًمؼطقعل، كو أسمق ؿمعقى احلراين
(1)

ٌقد سمـ ااهلل  ، كو قُم

قَمؿرو
(2)

ـ طمػص اًمُعؿري صمـل اًمؼوؾمؿ سم ، طمدَّ
(3)

 ))، كو قمٌد اهلل سمـ ديـور، قمـ اسمـ قمؿر: 

لَّ َأنَّ  ًَ   اًمـٌَّ لْمٍ طِملَم ُوًمَِدا َأذََّن ذِم ُأُذِن طَم ًَ ((ـٍ َوطُم
(4)

. 

[250 ]  كو أسمق قموصؿ ، ـ موًمؽ، / كو أسمق ُمًؾؿ اًمَؽٌمِّ اًمٌوىمالين، كو اسم
(5)

ـ  ـ ؾمعقد سم ، قم

 :  اهللأيب قمروسمي، قمـ ىمتودة، قمـ أكس سمـ موًمؽ ىمول: ىمول َرؾُمقل 

                                                 

 ( هق قمٌد اهلل سمـ احلًـ.1)

 ( هق اًمرىمل.2)

ـ طمػص اًمُعؿري، مـًقٌب إمم ضمدِّ أسمقف، وهق اًمؼوؾمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر سمـ طمػص 3) ( اًمؼوؾمؿ سم

 سمـ قموصؿ سمـ قمؿر سمـ اخلطوب اًمُعؿري، اعمدين.ا

رك يمّذاب يمون يضع احلديٌ، شم ))، وىمول أيضوً: ((هق قمـدي يمون يؽذب  ))ىمول قمـف اإلموم أمحد: 

. ((وعقػ ًمقس سمٌمء  ))، وىمول اسمـ معلم: ((ؾمؽتقا قمـف  ))، وىمول اًمٌخوري: ((اًمـوُس طمديثَف 

ف وقمـ قمٌد اهلل  ))، وىمول احلويمؿ: ((مؽموك  ))وىمول أسمق طموشمؿ، واًمـًوئل وهمػممهو:  روى قمـ قمؿِّ

 .((سمـ ديـور اعمـويمػم ا

د اهلل  محد روايي قٌم  ٕ (، وشموريخ اسـم معلم 4/186)اكظر شمرمجتف ذم: اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول

(، وهتذيى اًمؽامل 186)ص (، واعمدظمؾ إمم اًمصحقح 7/111(، واجلرح واًمتعديؾ )2/481)

(23/378.) 

ا( 4)  .ضعقف جدًّ

( قمـ أيب قمكم أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر، قمـ أيب ؿمعقى 1/147وأظمرضمف متوم ذم اًمػقائد )

 احلراين سمف.

 م مـ طموًمف.وآومي احلديٌ اًمؼوؾمؿ اًمُعؿري،؛ عمَِو شمؼدَّ 

ـ قمٌوس وطمًلم سمـ قمكم وأم اًمػضؾ سمـً احلورث،  ٌ أيب راومع واسم ـ طمدي ٌ ؿمقاهد م وًمؾحدي

 ويمؾ فو ؿمديدة اًمضعػ إَّٓ طمديٌ أيب راومع، وهق وعقػ.

وسمر الدى ًـي اًمثوكقي  سموجلزائر اكظر اًمؽالم قمؾقفو ذم مؼول كنمشمف ذم جمؾي ـم  (.15)ص ـ اًمعدد اًمراسمع، اًم

 خمؾد اًمـٌقؾ.( هق اًمضحوك سمـ 5)

 /أ33
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[اًمُصُػقَف ]َأىمِقُؿقا  ))
(1)

ِر  ((، وَمنِْن يَموَن ُكْؼَصوكًو وَمِػل اعمَُمظمَّ
(2)

. 

[251 ]   ـ قُمامرة، كو مُحقد ـ يقكس اًمؼرر، كو قَمقن سم ـُ موًمؽ، كو حمؿد سم اًمٌوىمالين، أكو اسم

وئِؿُ  )):  اهللاًمطقيؾ، قمـ أكس سمـ موًمؽ ىمول: ىمول َرؾُمقل  وخِلقَوِر َمو سَمقْـَُف َوسَملْمَ سم اًمصَّ

((كِْصِػ اًمـََّفوِر 
(3)

. 

                                                 

 .ذم إصؾ: )اًمصقف(( 1)

 .صحقح( 2)

 ( مـ ـمريؼ احلًـ سمـ إسمراهقؿ اًمٌوىمالين سمف.6/349وأظمرضمف اًمضقوء ذم اعمختورة )

 (.355)ص وهق ذم ضمزء إًمػ ديـور ًمؾؼطقعل 

ل سمف.3/44وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )  ( قمـ أيب مًؾؿ اًمؽجِّ

( مـ ـمريؼ أيب 351، 6/350عمختورة )(، واًمضقوء ذم ا3/22واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )

قموصؿ سمف. )ووىمع قمـد اسمـ ظمزيؿي ؿمعٌي سمدل ؾمعقد، وهق شمصحقػ، واًمتصقيى مـ إحتوف 

 (.2/189اعمفرة 

 .((َل يرو هذا احلديٌ قمـ ؾمعقد إَّٓ أسمق قموصؿ  ))وىمول اًمطؼماين: 

إَّٓ أكَّف َل  ىمؾً: وؾمعقد سمـ أيب قمروسمي اظمتؾط، وأسمق قموصؿ اًمـٌقؾ َل يذيمر متك ؾمؿع مـ ؾمعقد،

 يـػرد سمف، ومؼد شموسمعف مجوقمي مـ اًمثؼوت ِِمَـّ ؾمؿعقا مـ ؾمعقد ىمٌؾ آظمتالط.

(، واًمٌقفؼل ذم 21/114(، وأمحد ذم اعمًـد )671( )1/435وملظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ )

ًــ اًمؽؼمى ) ًـي )3/102اًم غقي ذم ذح اًم د اًمقهوب سـم قمطوء.2/386(، واًٌم  ( مـ ـمريؼ قٌم

 ( مـ ـمريؼ ظموًمد سمـ احلورث.2/93اًمًــ )واًمـًوئل ذم 

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ سمؽر.6/350(، واًمضقوء ذم اعمختورة )453، 19/355وأمحد ذم اعمًـد )

(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف 3/22(، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )3/296وأسمق يعغم ذم اعمًـد )

 قمدي.( مـ ـمريؼ اسمـ أيب 6/349(، واًمضقوء ذم اعمختورة )5/529)اإلطمًون ـ 

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمٌد اهلل إكصوري، مخًتفؿ قمـ 3/102واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

 ؾمعقد سمـ أيب قمروسمي سمف.

وهمٓء ِِمَـّ ؾمؿع مـ ؾمعقد ىمٌؾ آظمتالط، إَّٓ اسمـ أيب قمدي وإكصوري ومٌعد آظمتالط. 

 (.212ـ  190)ص اكظر: اًمؽقايمى اًمـػمات 

 .ضعقف( 3)

مـ  (2/896، واسمـ اًمٌخوري ذم مشقختف )(15/252ريخ دمشؼ )أظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شمو

 ـمريؼ اًمٌوىمالين سمف.
= 
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[252 ]  ـ قمٌد اهلل اًمطؼمي اًمؼويض أسمق اًمطقى ـموهر سم
(1)

اًمِغْطِريِػل ، أكو أسمق أمحد
(2)

، كو 
                                                 

 (.1/258(، ومـ ـمريؼف اًمشجري ذم إموزم )422)ص وهق ذم ضمزء إًمػ ديـور ًمؾؼطقعل 

 ( مـ ـمريؼ أيب يعغم حمؿد سمـ ؿمداد.2/197وأظمرضمف اسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم )

ؼ إسمراهقؿ سمـ قمٌد اهلل اًمًعدي، يمالمهو قمـ ( مـ ـمري4/277واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

 قمقن سمـ قمٌد اهلل سمف.

ووىمع قمـد اًمٌقفؼل: )قمـ محقد صمـو أسمق قمٌقدة قمـ أكس(، واًمذي يظفر أنَّ يمؾؿي )صمـو( سملم محقد 

 وأيب قمٌقدة مؼحؿي، وملسمق قمٌقدة يمـقي محقد.

 وهق وعقػ يمام ذم اًمتؼريى. ،وؾمـده وعقػ؛ ومقف قمقن سمـ قُمامرة اًمٌٍمي

 .((روى قمـ محقد اًمطقيؾ وهشوم سمـ طمًون اعمـويمػم، ٓ رء  ))ق كعقؿ: وىمول أسم

 (.8/154(، هتذيى اًمتفذيى )22/463اكظر: هتذيى اًمؽامل )

ـ اًمؽؼمى ) ( مـ ـمريؼ قمقن هذا، قمـ ضمعػر سمـ اًمزسمػم، قمـ 4/278وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمًـ

 ك يمام ذم اًمتؼريى.اًمؼوؾمؿ، قمـ أيب أمومي، وومقف قمقن وهق وعقػ، وضمعػر سمـ اًمزسمػم مؽمو

 وهذا آوطراب ذم إؾمـوده مـ قمقن سمـ قمامرة يدل قمغم يمثرة ظمطئف يمام ىمول قمـف اسمـ طمٌون.

( مـ 4/278وورد احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ أيب ذر، أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

ً أسمو ذر، ومذيمره ـ هيع سمـ كٌفون، ىمول: ؾمؿع ـ مزاطمؿ، قم ـ إسمراهقؿ سم  ـمريؼ حيقك سمـ همقالن، قم

 مرومققموً.

 .((إسمراهقؿ سمـ مزاطمؿ وهيع سمـ كٌفون جمفقٓن  ))ىمول اًمٌقفؼل: 

ـ إقمرايب ذم اعمعجؿ ) ( مـ ـمريؼ قمكم سمـ قموصؿ، قمـ محقد اًمطقيؾ، 2/729ىمؾً: أظمرضمف اسم

 اًمصقاب، واهلل أقمؾؿ.مقىمقوموً قمؾقف، وًمعؾف  قمـ أكس سمـ موًمؽ

 هـ(.450) هـ(، وشمقذم ؾمـي348( اًمشوومعل ومؼقف سمغداد، مقًمده ؾمـي )1)

ؼوً قمغم قمؾؿف، ؾمؾقؿ  ))ىمول اخلطقى:  يمون صمؼي صودىموً ديِّـوً ورقموً، قموروموً سملصقل اًمػؼف وومروقمف، حمؼِّ

ِـّ مئي ؾمـي وؾمـتلم، ويمون  اًمصدر طمًـ اخلؾؼ صحقح اعمذهى ضمقد اًمؾًون ... وسمؾغ مـ اًمً

 .((صحقح اًمعؼؾ صموسمً اًمػفؿ يؼيض وُيػتِل إزم طملم ووموشمف 

ه ؾمؿ ))وىمول اًمذهٌل:  د ذم اًمدكقو سمعؾقِّ  .((ع سمجرضمون مـ أيب أمحد اسمـ اًمغطريػ ضمزءاً شمػرَّ

 (.17/668(، اًمًػم )5/12(، ـمٌؼوت اًمشوومعقي )9/358اكظر: شموريخ سمغداد )

( حمؿد سمـ أمحد سمـ احلًلم سمـ اًمؼوؾمؿ سمـ اًمغطريػ سمـ اجلفؿ اًمعٌدي اًمِغطريػل اجلرضموين، 2)

 هـ(.377ي )مقًمده ؾمـي سمضع وصمامكلم ومئتلم، وشمقذم ؾمـ

واًمِغطريػل: سمؽن اًمغلم وؾمؽقن اًمطوء اعمفؿؾي ويمن اًمراء ويوء حتتفو كؼطتون ووموء مؽًقرة، 

ه إقمغم.  كًٌي إمم ضمدِّ

 .((هق صمؼي صمًٌ مـ يمٌور طمػوظ زموكف  ))، وىمول اسمـ طمجر: ((صمؼي مؽثر  ))ىمول اخلؾقكم: 
= 
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أسمق ظمؾقػي
(1)

، كو ؿموذ سمـ وَمقَّوض، كو قمؿر سمـ إسمراهقؿ اًمعٌدي
(2)

، قمـ ىمتودة، قمـ أكس 

ـْ طِمَجوَرةِ اجلَـَِّي  )):  اهللىمول: ىمول َرؾُمقل  ((احلََجُر إَؾْمَقُد ِم
(3)

. 

                                                 

ػم )2/796(، اإلرؿمود )430)ص اكظر: شموريخ ضمرضمون   (.5/35(، اًمؾًون )16/354(، اًًم

 ( اًمػضؾ سمـ احلٌوب.1)

ـويمػم، يمام ىمول اإلموم أمحد واًمعؼقكم وهمػُممهو.2)  ( قمؿر سـم إسمراهقؿ صدوق إَّٓ أنَّ روايتف قمـ ىمتودة ومقفو م

(، هتذيى 21/269(، هتذيى اًمؽامل )2/89(، اعمجروطملم )3/146اكظر: اًمضعػوء )

 (، اًمتؼريى.7/373اًمتفذيى )

 .صواب وقػه، ولؾؿوقوف حؽم الرفعشـده ضعقف، وال( 3)

 ( مـ ـمريؼ أيب اًمطقى اًمطؼمي سمف.1/367أظمرضمف اسمـ اجلقزي ذم مثػم اًمعزم اًمًويمـ )

 (.97)ص وهق ذم ضمزء اسمـ اًمغطريػ 

( مـ ـمريؼ أيب 5/42(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )5/164وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 ظمؾقػي وهق اًمػضؾ سمـ احلٌوب سمف.

ـ يمشػ 2/23(، واًمٌزار ذم مًـده )1/286ؿ اًمٌغقي ذم اجلعديوت )وأظمرضمف أسمق اًمؼوؾم

(، واًمٌقفؼل ذم 1/84(، واًمػويمفل ذم أظمٌور مؽي )3/147إؾمتور(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )

 ( مـ ـمرق قمـ ؿموذ سمـ ومقوض سمف.4/208(، واًمراومعل ذم اًمتدويـ )5/75اًمًــ اًمؽؼمى )

 ر سمـ إسمراهقؿ( وهق شمصحقػ.ووىمع قمـد اًمراومعل )حمؿد سمـ إسمراهقؿ( سمدل )قمؿ

ـ قمؿر وًمقس هق سموحلوومظ وإكَّام كؽتى مـ طمديثف مو ٓ كحػظف قمـ  ))وىمول اًمٌزار:  ٓ قم ٓ كعؾؿف إ

 .((همػمه 

م.  ىمؾً: وقمؿر سمـ إسمراهقؿ صدوق إَّٓ أنَّ روايتف قمـ ىمتودة ومقفو مـويمػم، يمام شمؼدَّ

 .((راد ًمف أوهوم وأوم ))وؿموذ سمـ ومقوض ىمول قمـف احلوومظ ذم اًمتؼريى: 

( قمـ حيقك 21/380وىمد ظمقًمػ قمؿر سمـ إسمراهقؿ اًمعٌدي ذم إؾمـوده، وملظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )

 سمـ ؾمعقد.ا

 ( قمـ أيب أؾمومي محود سمـ أؾمومي.3/275واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )

ٌغقي ذم اجلعديوت )  ( قـم قمكم سـم اجلعد، صمالصمتفؿ قـم ؿمعٌي، قـم ىمتودة، قـم أكس مقىمقوموً.1/286واًم

 ًمصقاب ذم روايي أكس.وهذا هق ا

ـ قمدي:  ـ إسمراهقؿ، وىمد وىمػف ؿمعٌي وهمػُمه  ))ىمول اسم ـ ىمتودة همػم قمؿر سم ٓ أقمؾؿ يرومعف قم . ((وهذا 

 (.5/42اًمؽومؾ )

أظمطل قمؿر سمـ إسمراهقؿ، ورواه  ))وؾملل اسمـ أيب طموشمؿ أسموه قمـ ـمريؼ قمؿر سمـ إسمراهقؿ ومؼول: 

ـ احلورث اعمٍمي، قمـ ىمتودة، قمـ أكس مقىمق  (.1/276. قمؾؾ احلديٌ )((ف ؿمعٌي وقمؿرو سم
= 
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[253 ]   :أسمو ظمؾقػي يؼقل ًُ ـ اًمِغطريػ يؼقل: ؾمؿع ً اسم أسمو اًمطقى يؼقل: ؾمؿع

ًُ قمٌد اًمر ـ مًؾؿ يؼقل: ؾمؿع سمقع سم ًُ اًمرَّ ـ مًؾؿ يؼقل: ؾمؿع سمقع سم ـ اًمرَّ ـ سَمؽر سم ـ سم مح

ًُ أسمو اًمؼوؾمؿ  ًُ أسمو هريرة يؼقل: ؾمؿع ـ زيود يؼقل: ؾمؿع ً حمؿد سم  ))يؼقل:  ؾمؿع

الَؾِمِؾ  ًَّ ـْ َأىْمَقاٍم ُيَؼوُدوَن إِمَم اجلَـَِّي ذِم اًم ـَو ِم ((قَمِجَى َرسم 
(1)

. 

                                                 

( مـ ـمريؼ هورون سمـ 1/84ىمؾً: وـمريؼ قمؿرو سمـ احلورث أظمرضمف اًمػويمفل ذم أظمٌور مؽي )

مقؾمك سمـ ـمريػ، قمـ قمٌد اهلل سمـ وهى، قمـ قمؿرو سمـ احلورث، قمـ ىمتودة، قمـ أكس سمف، وَل 

صمف مثؾف  ))يذيمر احلديٌ، وىمول:   ، ومقُحتؿؾ اًمرومع واًمقىمػ.((أكس طمدَّ

ٌ قمغم وىمػف ًمف طمؽؿ اًمرومع؛ٕنَّ مثؾف ٓ ُيؼول سموًمرأي، وًمف ؿموهد مـ طمديٌ اسمـ ىمؾً: واحلدي

ـ )877( )3/226قمٌوس، أظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع ) (، وأمحد 5/226(، واًمـًوئل ذم اًمًـ

(، وهمػمهؿ مـ ـمرق قمـ قمطوء سمـ اًمًوئى، قمـ ؾمعقد سمـ 472، 167، 5/14ذم اعمًـد )

 .ضمٌػم، قمـ اسمـ قمٌوس مرومققموً سمف كحقه

 .((طمًـ صحقح  ))وىمول اًمؽممذي: 

ىمؾً: ًمعؾف صححف سمشقاهده، وإَّٓ ومػل إؾمـوده قمطوء سمـ اًمًوئى اظمتؾط، ورواة هذا احلديٌ 

 قمـف رووا قمـف ىمٌؾ آظمتالط، مثؾ محود وهمػمه.

 .صحقح لغره (1)

ٌ اًمصحوح واحلؽويوت اعمالح )ل:أظمرضمف  (، 37/أ ـ جمؿقع 35أسمق سمؽر إكصوري ذم إطمودي

 ( مـ ـمريؼ أيب اًمطقى اًمطؼمي سمف.67/297(، )6/113قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) اسمـو

 (.101، 100)ص وهق قمـد اسمـ اًمغطريػ ذم ضمزئف 

( 6/113) (، واسـم قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ1/343وأظمرضمف اسـم طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًونـ  

 مـ ـمريؼ أيب ظمؾقػي اًمػضؾ سمـ احلٌوب سمف.

 دوق يمام ذم اًمتؼريى، وىمد شمقسمع:وؾمـده طمًـ؛ ومعٌد اًمرمحـ سمـ سمؽر ص

( مـ ـمريؼ ؿمعٌي، قمـ حمؿد سمـ زيود أيب 3010( )4/344أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 احلورث اجلؿحل سمف.

ـ اًمغطريػ تـبقه:  ـ ومقرك أنَّ 1ـ طموؿمقي  101)ص كؼؾ حمؼؼ ضمزء اسم ـ اسم ـ اعمـذري، وهق قم ( قم

أنَّ اهلل يعظِّؿ مـ أظمؼم سملكَّف يعجى اًمعجى اعمضوف إمم اهلل يرضمع إمم معـك اًمرى واًمتعظقؿ، و

 مـف ويرى قمـف.

ـ إصمٌوت اًمصػي يمام ضموءت ذم اًمؽتوب واًمًـي،  ىمؾً: وهذا اًمتلويؾ ظمالف مو قمؾقف أهؾ اًمًـي م

ـ صػوت اهلل اًمػعؾقي اعمتعؾؼي سمؿشقئتف وإرادشمف ؾمٌحوكف، وٓ يؾزم مـ إصمٌوهتو ًمف  واًمعجى صػي م

 يمؾفو صموسمتي ًمف قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمف ؾمٌحوكف. ؾمٌحوكف شمشٌقف سموعمخؾقىملم، إذ صػوشمف
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[254 ]  [اًمقًمقد]سمق ظمؾقػي، كو أسمق أسمق اًمطقى، أكو اًمِغْطريػل، كو أ
(1)

، كو ؾمػقون
(2)

، ىمول: 

ًُ ضموسمرًا يؼقل:  ؽدر يؼقل: ؾمؿع ـ اعـم ًُ حمؿد سم ؿَمقْئًو   اهللَمو ؾُمئَِؾ َرؾُمقُل  ))ؾمؿع

((ىَمط  وَمَلسَمك 
(3)

. 

 :من حديث الشافعي

[255 ]  م ؾمـي صمامن ـ مَحْد الَؿَذاين سمؿؽي، ذِم اعمحرَّ ـ إؾمامقمقؾ سم ـ مَحْد سم  اًمزيمل  أسمق احلً

ـ همقالن، أكو  غداد ومًؿعتُف سمؿؽي، أكو أسمق ـموًمى سم أبو بؽر وشمًعلم وََل يتػؼ ؾمامقمف مـف سٌم

ـ إؾمحوق احلريب، كو ؾمؾقامن سمـ داود حمؿد بن عبد اهلل بن إبراهقم الشافعي ، كو إسمراهقؿ سم

 كو إسمراهقؿ سمـ ؾَمْعد، قمـ اسمـ ؿمفوب، قمـ اًمؼوؾمؿ، قمـ قموئشي ىموًمً:  /الوؿمؿل، 

((  ًِ ًُ َأهْمتَ  اًمَقاطِمِد  ُؾ َمَعُف يُمـْ
ِ
ـَ اإِلَكوء ((ِم

(4)
. 

                                                 

 ( ذم إصؾ: )أسمق اًمقد(، ؾمؼطً اًمقاو واًمالم، وهق أسمق اًمقًمقد هشوم سمـ قمٌد اعمؾؽ.1)

 ( هق اسمـ قمققـي.2)

 .صحقح( 3)

 (.103)ص وهق ذم ضمزء اسمـ اًمغطريػ 

 ( قمـ أيب ظمؾقػي سمف.14/290وأظمرضمف اسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 

خوري ذم ا ي سمف.112)ص ٕدب اعمػرد واًٌم د اعمؾؽ، قمـ ؾمػقون سـم قمقـق  ( قمـ أيب اًمقًمقد هشوم سـم قٌم

 ( مـ ـمريؼ اسمـ قمققـي.4/1805وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

( مـ 4/1805(، ومًؾؿ ذم صحقحف )6034( )7/108وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ـمريؼ اًمثقري، قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر سمف.

 .صحقح( 4)

ؾػل ذم  ًِّ (، ومـ ـمريؼف 34)ص (، وإرسمعلم اًمٌؾداكقي 62)ص معجؿ اًمًػر وأظمرضمف اًم

 (.13/372اًمذهٌل ذم اًمًػم )

(، ومـ 421)ص (، وقمقازم اًمغقالكقوت 2/146وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 (.13/372ـمريؼف أظمرضمف اًمذهٌل ذم اًمًػم )

ـ أيب 2/147وأظمرضمف أسمق سمؽر اًمشوومعل أيضوً ) ـ ـمريؼ حمؿد سم  سمؽر، قمـ ؾمؾقامن سمـ داود سمف.( م

ـ ) ( مـ ـمريؼ 2/174(، وأسمق سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )2/201وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمًـ

 إسمراهقؿ سمـ ؾمعد سمف.

( 1/256(، ومًؾؿ ذم صحقحف )263، 261( )88، 1/87وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )
= 

 /ب33

 ر اخلالفةدا
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[256 ]  ومدي مشؼل وُيعرف سموًمصَّ ـ إؾمحوق اًمدِّ ـ سم قمٌد اًمرمح
(1)

، سمؿؽي ذِم مًجد 

احلرام، كو حمؿد
(2)

، كو مروان
(3)

ـ ظمٌَّوب اعمؽل ـُ لقعي، كو قمطوء سم ، كو اسم
(4)

ـ اًمؼوؾمؿ،  ، قم

ُؾ َأَكو َوَرؾُمقُل  ))قمـ قموئشي ىموًمً:  ًِ ًُ َأهْمتَ  َواطِمٍد، وَمنِْن ؾَمٌََؼـِل ََلْ   اهلليُمـْ
ٍ
ـْ إَِكوء ِم

((َأىْمَرسْمُف، َوإِْن ؾَمٌَْؼتُُف ََلْ َيْؼَرسْمُف 
(5)

. 

 :من حديثه أيضاً 

[257 ]   ـ أمحد سمـ ـموهر سمـ مَحد اخلوزن، سمؼراءِت قمؾقف ذِم مجودى أسمق مـصقر حمؿد سم

قالن، أكو إومم ؾمـي أرسمع وشمًعلم، وأضموز ًمـو مجقَع مًؿققموشمف، أكو أسمق ـموًمى سمـ هم

صمـل إؾمحوق سمـ الشافعي [ـ]احلًَ، طمدَّ
(6)

، كو مًؾؿ
(7)

، كو هشوم
(8)

وأسمون 
(9)

، قمـ 

حيقك
(10)

ٌقٌي ـ أمِّ طم ـ قمٌد اًمرمحـ، قم ـ أيب ؾمؾؿي سم ، قم
(11)

  ً و ؾملًم لَّ أَنَّ :   اًمـٌَّ  ىموًًم

                                                 

 مـ ـمريؼ اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد سمف.

ـ اًم1) ومدي، ذيمره اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )( أسمق حمؿد اًمًؾؿل، يعرف سموسم ( وَل 34/189صَّ

 يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً.

 ( هق اسمـ اًمقزير سمـ احلؽؿ اًمًؾؿل أسمق قمٌد اهلل اًمدمشؼل.2)

 ( هق اسمـ حمؿد اًمطوـمري.3)

(، 6/331(، واسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )6/473( ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )4)

 (.7/253ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً، وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )وَل يذيمَرا 

 ة األوىل صحقحة بام قبؾفا.ؾشـده ضعقف، واجلؿ( 5)

ٌ قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت ) (، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم 2/147واحلدي

 (.34/190شموريخ دمشؼ )

 يقصمؼف إَّٓ اسمـ طمٌون.وذم إؾمـوده اسمـ لقعي، وهق وعقػ، وقمطوء سمـ ظمٌَّوب َل 

( ذم إصؾ: )احلًُلم(، واًمصقاب اعمثًٌ يمام ذم ـمٌعتل اًمغقالكقوت، وهق إؾمحوق سمـ احلًـ 6)

 احلريب.

 ( هق اسمـ إسمراهقؿ اًمػراهقدي.7)

 قمٌد اهلل اًمدؾمتقائل.أيب ( هق اسمـ 8)

 ( هق اسمـ يزيد اًمعطور.9)

 ( هق اسمـ أيب يمثػم.10)

 .>( هل سمـً ضمحش 11)

 الكرخ
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َم؟ وَمَلَمَرَهو  إِينِّ  )) ل  ُأْهَراُق اًمدَّ َؾ قمِ   اًمـٌَّ ًِ (( ةٍ، َوشُمَصكمِّ ـَْد يُمؾِّ َصالَ َأْن شَمْغتَ
(1)

. 

[258 ]  صمـل قمٌد اًمصؿد ـ هموًمى، طمدَّ حمؿد سم
(2)

سمـ اضمعػر اًمرازي، قمـ حمؿد  ، كو أسمق

ـ اًمزسمػما ـ اسم ـ اعمـؽدر، قم سم
(3)

ـ  ـ قموئشي، قم لِّ ، قم إَذا يَموَن ًمِْؾَعٌِْد َصالٌَة  ))ىمول:   اًمـٌَّ

َق اهللُ قِْؾ َوَكوَم قَمـََفو، وَمنِكَّاَم ِهَل َصَدىَمٌي شَمَصدَّ ـَ اًمؾَّ ((و قَمَؾقِْف، َويَمتََى ًَمُف َأضْمَر َصالشَمِِف بَ  ِم
(4)

. 

                                                 

 .صحقح( 1)

 (.153، 2/152قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )وهق 

ل، قمـ مًؾؿ سمـ 1/351وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى ) ( مـ ـمريؼ أيب مًؾؿ اًمؽجِّ

...،  إسمراهقؿ سمف، إَّٓ أكَّف َل يذيمر أسموكوً، وىمول ومقف: قمـ أيب ؾمؾؿي: أنَّ أم طمٌقٌي ؾملًمً اًمـٌَِلَّ 

 ىمٌؾف سمعد أن ذيمر روايي مقصقًمي ؾمقلِت اإلؿمورة إًمقفو: وصقرشمف صقرة اعمرؾمؾ. وىمول اًمٌقفؼل 

 .((ظموًمػف هشوم اًمدؾمتقائل وملرؾمؾف  ))

ىمؾً: ًمعؾ هشوموً يمون يرؾمؾف، ووصؾف أسمون ومحؿؾ أطمد اًمرواة روايي هشوم قمؾقفو ومقصؾف، واهلل 

( مـ ـمريؼ طمًلم 1/351أقمؾؿ، واًمقصؾ صموسمً، ومؼد أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

ـ حي ـ أيب ؾمؾؿي سمـ قمٌد اًمرمحـ ىمول: أظمؼمشمـل زيـى سمـً أم ؾمؾؿي: اعمعؾؿ، قم ـ أيب يمثػم، قم قك سم

 أنَّ امراة يموكً هُتراق اًمدم، ويموكً حتً قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، وملمرهو ... احلديٌ.

ىمؾً: اعمرأة هل أم طمٌقٌي سمـً ضمحش، ويموكً حتً قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، يمام ذم آؾمتقعوب 

 ( وهمػمه.4/1928)

 اًمـعامن اًمٌزاز. ( هق اسمـ2)

 .قمروة سمـ اًمزسمػم( هق 3)

 حسن لغره.( 4)

 (.2/153وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

(، 11/146وؾمـده وعقػ، ومقف أسمق ضمعػر اًمرازي، وهق ؾمقِّئ احلػظ. اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.12/59(، هتذيى اًمتفذيى )33/192هتذيى اًمؽامل )

يرويف قمـ اسمـ اعمـؽدر قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم، قمـ قموئشي يمام  وىمد اوطرب ذم هذا احلديٌ، ومتورة

 قمـد اعمصـػ وأيب سمؽر اًمشوومعل.

وىمول مرة: قمـ اسمـ اعمـؽدر، قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم، قمـ إؾمقد سمـ يزيد، قمـ قموئشي، أظمرضمف 

 (، وىمول اًمـًوئل: 262، 12/261(، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )3/258اًمـًوئل ذم اًمًــ )

 .((رازي ًمقس سموًمؼقي ذم احلديٌ أسمق ضمعػر اًم ))

وىمول مرة: قمـ اسمـ اعمـؽدر، قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم، قمـ قموئشي، مـ همػم واؾمطي، أظمرضمف اًمـًوئل 
= 
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 :قيَر من حديث أيب الؼاشم اخلِ 

[259 ]   أسمق سمؽر حمؿد سمـ احلًُلم سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ يؿـ إكصوري

ور ُيعرف سموسمـ َيعْ  وأرسمعؿئي،  لم، سمؼراءِت قمؾقف ذِم مجودى أظمرة ؾمـي أرسمع وشمًعلمِص اًمؼصَّ

أبو الؼاشم إبراهقم بن / أمحد بن جعػر سمـ قمكم اجلقهري، كو  أكو أسمق حمؿد احلًـ

 ، كو ضمعػر سمـ حمؿد سمـ احلًـ اًمػريويب، كو ىمتقٌي سمـ ؾمعقد، كو اعمغػمة سمـ قيَر اخلِ 

ـ أيب هريرة: َأنَّ  ـ إقمرج، قم ـ أيب اًمزكود، قم لَّ قمٌد اًمرمحـ، قم َواًمَِّذي  ))ىمول:   اًمـٌَّ

                                                 

(، 3/938(، واسمـ راهقيف ذم اعمًـد )40/399(، وأمحد ذم اعمًـد )3/258ذم اًمًــ )

 (.122)ص وأضمري ذم ومضؾ ىمقوم اًمؾقؾ 

 وتابعه عذ هذا الوجه األخر مجاعة:

 (.40/500ـ أسمق أويس قمٌد اهلل سمـ أويس، قمـد أمحد ذم اعمًـد )

 وهق صدوق هيؿ.

ـ قمؿر اًمقشؽري، قمـد اًمطقوًمز ذم اعمًـد ) ـ أيب اًمدكقو ذم اًمتفجد وىمقوم 3/118ـ ورىموء سم (، واسم

 (.273، 272)ص اًمؾقؾ 

 (.2/88ـ زيود سمـ ؾمعد، قمـد اًمطؼماين ذم إوؾمط )

(، ضمومع 66)ص  َل يًؿع مـ قموئشي. اكظر: اعمراؾمقؾ وهذا اًمًـد مـؼطع، ومًعقد سمـ ضمٌػم

 (.182)ص اًمتحصقؾ 

ـ اعمـؽدر، قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم، قمـ رضمؾ قمـده رًى، قمـ  ـ اسم وظموًمػفؿ اإلموم موًمؽ، ومرواه قم

 ـ روايي حيقك(. 307( )1/173قموئشي. اكظر: اعمقـمل )

و روايي أيب ضمعػر اًمرازي سمذيمر إؾمقد سمـ  وًمعؾ هذا اًمصقاب ذم اًمروايي؛ ًمثؼي موًمؽ وإشمؼوكف، أمَّ

 يزيد ومضعقػي؛ ًمتػرده بو واوطراسمف ذم ذيمر اًمقاؾمطي سملم ؾمعقد وقموئشي.

ٓ أراه ؾمؿع مـفو، قمـ اًمثؼي قمـ  ))وىمد ؾمئؾ اإلموم أمحد قمـ ؾمامع ؾمعقد مـ قموئشي، ومؼول: 

 (.4/284. اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )((قموئشي 

 ، واهلل أقمؾؿ.ومؽلكَّف يذهى إمم شمرضمقح روايي موًمؽ قمغم همػمه

(، واسمـ موضمف ذم 3/258وًمؾحديٌ ؿموهد مـ طمديٌ أيب اًمدرداء، قمـد اًمـًوئل ذم اًمًــ )

ـ ) ( وهمػمهؿ، وصححف إًمٌوين ذم 1/311(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )1344( )1/426اًمًـ

 (.2/204اإلرواء )

 /أ33

 الكرخ
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دٍ  وئِِؿ َأـْمقَُى قِمـَْد قَِدهِ، خَلُُؾقسم َكْػُس حُمَؿَّ ِؽ  اهللُف وَمِؿ اًمصَّ ًْ
ـْ ِريِح اعمِ ((ِم

(1)
. 

[260 ]   ـ كوومع، قمـ ـ ُكؿػم، كو قُمٌقد اهلل، قم ـ أيب ؿمقٌي، كو قمٌد اهلل سم ضمعػر، كو أسمق سمؽر سم

ـ قمؿر:  َؽ   اهللَأنَّ َرؾُمقَل  ))اسم َواَصَؾ ذِم َرَمَضوَن، وَمَقاَصَؾ اًمـَّوُس، وَمـََفوُهْؿ، وَمِؼقَؾ: إِكَّ

ًُ ِمثَْؾُؽْؿ، إِينِّ ُأـْمَعُؿ َوُأؾْمَؼك شمُ  ًْ ((َقاِصُؾ؟ ىَموَل: إِينَّ ًَم
(2)

. 

[261 ]   ف ـ ؾمؾؿي، قمـ ىمتودة، قمـ مطرِّ ـ محَّود، كو محود سم سمـ اضمعػر، كو قمٌد إقمغم سم

، َوظَمػْمُ دِيـُِؽُؿ اًمَقَرُع  ))قمٌد اهلل ىمول: 
ـْ وَمْضِؾ اًمِعٌَوَدةِ ((وَمْضُؾ اًمِعْؾِؿ َأوْمَضُؾ ِم

(3)
. 

 :ديث ابن َحقويهمن ح

                                                 

 .صحقح( 1)

 زء اًمراسمع واخلومس مـف ومؼط.َل أىمػ قمؾقف ذم يمتوب اًمصقوم ًمؾػريويب، واعمطٌقع ٓ يؿثؾ إَّٓ اجل

( 2/584(، ومـ ـمريؼف اًمٌخوري ذم صحقحف )861( )1/416وأظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل )

 ( قمـ أيب اًمزكود سمف.1894)

 .صحقح( 2)

 (.39)ص وهق ذم اًمصقوم ًمؾػريويب 

( قمـ أيب سمؽر سمـ أيب ؿمقٌي وحمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ كؿػم، 2/774وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 ٌد اهلل سمـ كؿػم سمف.يمالمهو قمـ قم

 وًمؾحديٌ ـمرق أظمرى قمـ كوومع، قمـ اسمـ قمؿر.

 .صحقح لغره (3)

 ( مـ ـمريؼ اجلقهري سمف.58/306أظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 (.25وهق ذم اًمػقائد ًمؾػريويب )ص 

 وومقف قمٌد إقمغم سمـ محود ٓ سملس سمف، يمام ذم اًمتؼريى.

 ن سمـ مًؾؿ.( قمـ قمػو7/103وأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت )

ـ قمٌد اًمؼم ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ ) ( مـ ـمريؼ أيب ؾمؾؿي اًمتٌقذيمل، يمالمهو قمـ محود 1/116واسم

 سمـ ؾمؾؿي سمف.ا

(، واسمـ ؾمعد 83، 2/82(، واًمػًقي ذم اعمعرومي واًمتوريخ )343)ص وأظمرضمف أمحد ذم اًمزهد 

قمًويمر ذم (، واسمـ 304)ص (، واًمٌقفؼل ذم اعمدظمؾ إمم اًمًــ اًمؽؼمى 7/103ذم اًمطٌؼوت )

 ( مـ ـمرق قمـ ىمتودة سمف.307، 58/306شموريخ دمشؼ )

(، واسمـ 1/113(، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ )12)ص وأظمرضمف أسمق ظمقثؿي ذم اًمعؾؿ 

ف سمـ قمٌد اهلل.58/306قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )  ( مـ ـمرق قمـ مطرِّ

 درب الشاكرية
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ً وشمًعلم ذِم  أخزتـا [ 262] ـ إسمراهقؿ اخلؼَْمي، ؾمـي ؾم ً قمٌد اهلل سم أم  اًمػضؾ راسمعي سمـ

صمـل  هوق  ابن َح مجودى إومم، أكو أسمق حمؿد اجلقهري، طمدَّ
(1)

، كو ضمعػر سمـ حمؿد، كو أمحد 

ـ منوقا سم
(2)

ـ قمكم ، كو كٍم سم
(3)

، أظمؼمين قمٌد اهلل سمـ داود
(4)

، قمـ معـ
(5)

، قمـ اسمـ 

قمقن
(6)

، قمـ أيب صوًمح
(7)

ـَ أيب ـموًمى يؼقل: ًُ قمكمَّ سم  ، ىمول: ؾمؿع

ـْ ًمِْؾَؿَؽوِرهِ  عًو     وَمَؾَؼؾَّ َيْقٌم َٓ شَمَرى َمو شَمْؽَرهُ سم يُم وًمَعَزا ُمَؼطَّ
(8)

. 

[263 ]  ضمعػر، كو أمحد سمـ منوق، كو حمؿد سمـ رسمقعي اًمٌٍمي
(9)

، كو القثؿ سمـ 

قُمٌقد
(10)

، كو أيب، قمـ احلًـ
(11)

ـْ يَمَذَب َذَهَى  ))ن ٓسمـف: ىمول: ىمول ًمؼام  ، َم  َيو سُمـَلَّ

((مَجَوًُمُف 
(12)

. 

                                                 

 سمـ طمققيف.هق حمؿد سمـ اًمعٌوس أسمق قمؿر اخلزاز اعمعروف سمويمذا ذم إصؾ، و( 1)

 ( أمحد سمـ حمؿد سمـ منوق أسمق اًمعٌوس اًمصقذم، ُيعرف سموًمطقد.2)

 .((ًمقس سموًمؼقي يلِت سموعمعضالت  ))ىمول اًمدراىمطـل: 

(، اعمقزان 13/494(، اًمًػم )5/100(، شموريخ سمغداد )158)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

 (.1/292(، اًمؾًون )1/150)

 ( هق اجلفضؿل.3)

 ( هق اخلريٌل.4)

 ف اسمـ قمقًك اًمؼزاز.( ًمعؾ5)

 ( ًمعؾف قمٌد اهلل سمـ قمقن سمـ أرـمٌون.6)

 ( هق ذيمقان اًمًامن.7)

شموريخ (، 18/85ؿُمعى اإليامن )( قمزاه أسمق قمؿرو سمـ اًمعالء إمم أضمقد مو ىموًمً اًمعرب. اكظر: 8)

عى: )معؾؼوً(، وذم اًمتوريخ: )مؼؾعوً(.(67/117دمشؼ )  ، ووىمع ذم اًمش 

 َل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 9)

 .قثؿ سمـ قمٌقد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٌٍمي( ال10)

( وَل 9/84(، واسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )8/218ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )

 (.9/236يذيمرا ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً، وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 ( هق اًمٌٍمي.11)

 .مل أقف عؾقه من هذا الطريق( 12)

سمـ قمقًك، ىمول: ىمول ًمؼامن،  ( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ260)ص ً وأظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقو ذم اًمصؿ

ب كػًف، ومـ يمذب ذهى مجوًمف  ))سمؾػظ:  ومذيمره  .((يو سُمـل مـ ؾموء ظمؾُؼف قمذَّ
= 
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[264 ]    ـ ضمعػرهوابن حق ، كو أسمق ـموًمى حمؿد سم
(1)

، كو قمٌد اهلل سمـ قَمؿرو
(2)

صمـل  ، طمدَّ

أسمق سمؽر إقملم حمؿد سمـ ]أيب[
(3)

صمـل ؾمعقد سمـ قمومر  قمتَّوب، طمدَّ
(4)

سمـ ا، / قمـ قمؿر 

قمكم
(5)

وُج ٕصحوب احل َأْكتُْؿ إِمَم إََدِب َأطْمَقُج ِمـُْؽْؿ إِمَم  ))ديٌ: ، ىمول: ىمول احلَجَّ

 ٌِ ((احلَِدي
(6)

. 

 :من حديث البغوي

[265 ]   ـ قمٌد اهلل اعمُظوومري اًمؽميمل اعمجؾّد، سمؼراءِت  ٌد اهللقمَ أسمق ـ سَمْختَؽلم سم مَتَْرشَموش سم

 ضمعػر حمؿد سمـ أمحد  أسمقؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿئي، أكو قمؾقف ذِم رمضون 

ل، أكو حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمذهٌلسمـ حمؿد سمـ ا ؾِؿي اعمعدِّ ًْ عمُ
(7)

 عبد اهلل بن ، كو 

، كو يعؼقب اًمدورىملحمؿد البغوي
(8)

، كو أسمق قموصؿ
(9)

 ، قمـ اسمـ ضمريٍ، قمـ حمؿد 

سمـ يقؾمػ
(10)

ف ؾملَلو: َأيَموَن َرؾُمقُل ، قمـ ؾمؾقامن سمـ يًور، قمـ أمِّ ؾمؾؿي    اهللأكَّ

                                                 

عى ) ـ ـمريؼ وهى سمـ مـٌف، ىمول: ىمول ًمؼامن ٓسمـف: 9/107وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمش  مـ  ))( م

 .((يمذب ذهى موء وضمفف ... 

 .َل أىمػ قمغم شمرمجتف( 1)

 ًمعؾف قمٌد اهلل سمـ قمؿرو سمـ أيب احلجوج اًمتؿقؿل أسمق معؿر اعمؼعد اًمٌٍمي.( 2)

 ( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ، واًمصقاب إصمٌوشمف، واؾمؿ أيب قمتوب: ـمريػ.3)

 ( ؾمعقد سمـ قمومر أسمق حمؿد اًمٌٍمي.4)

ـ قمطوء أسمق طمػص اعمؼدمل اًمٌٍمي، اعمتقرم ؾمـي )( 5) قرم ؾمـي هـ(، وَل يؾؼ احلجوج اعمت190ًمعؾف اسم

وج، ٓ ؾمامع، واهلل أقمؾؿ.100)  هـ(، ومنن يمون هق وموٕصمر طمؽويي قمـ احلجَّ

 أقف عؾقه.( َل 6)

 ( مـ ىمقل اسمـ اعمٌورك.269وأظمرضمف اسمـ اعمؼرئ ذم معجؿف )ص 

، (31ـ جمؿقع  186وأسمق سمؽر أمحد سمـ حمؿد سمـ اًمصؼر ذم طمديثف قمـ أيب ىمالسمي اًمناج )ل:

 مـ ىمقل اًمؾقٌ سمـ ؾمعد. (205ص واخلطقى ذم ذف أصحوب احلديٌ )

 ( هق اعمخؾِّص.7)

 ( يعؼقب سمـ إسمراهقؿ اًمدورىمل.8)

 ( هق اًمضحوك سمـ خمؾد اًمـٌقؾ.9)

 .هق اسمـ قمٌد اهلل اًمؽِـدي إقمرج( 10)

 /ب33

 درب جعفر
 بالكرخ
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ًٌو صُمؿَّ َيُصقُم؟ ىمَ ُيْصٌِح   : ضُمـُ ًْ ـْ هَمػْمِ اطْمتاِلٍَم   اهلليَموَن َرؾُمقُل  ))وًَم ًٌو ِم  ُيْصٌُِح ضُمـُ

(( صُمؿَّ َيُصقمُ 
(1)

. 

[266 ]  وين، كو موًمؽ سمـ ؾُمعَ البغوي ًَّ ػم، قمـ  ، كو أسمق اخلطوب زيود سمـ حيقك احل

ـ أيب هريرة ىمول: ىمول َرؾُمقُل  ـ أيب صوًمح، قم َو اًمـَّوُس، إِكَّاَم أَ  )):  اهللإقمؿش، قم كَو َأهي 

((َرمْحٌَي ُمْفَداٌة 
(2)

. 

                                                 

 .صحقح( 1)

 ( قمـ أمحد سمـ قمثامن اًمـقومكم، قمـ أيب قموصؿ سمف.2/781وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 وصؾه وإرشاله، والصواب ادرشل. ، واحلديث خمتؾف دمإشـاده معؾول( 2)

( مـ ـمريؼ اعمخؾص، قمـ حيقك سمـ حمؿد )يمذا 3/1161وأظمرضمف اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلػوظ )

 وًمعؾ اًمصقاب قمٌد اهلل سمـ حمؿد وهق اًمٌغقي( سمف.

ـ شمرشمقى اًمؼويض(، واسمـ إقمرايب ذم اعمعجؿ  2/927وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اًمعؾؾ اًمؽٌػم )

(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك 1/168(، واًمصغػم )3/223وؾمط )(، واًمطؼماين ذم ا3/1136ٕ)

ًـد اًمشفوب43)ص (، واًمرامفرمزي ذم أمثول احلدٌي 1/35) ، 2/189) (، واًمؼضوقمل ذم م

عى )190 (، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ 1/157(، وذم اًمدٓئؾ )3/578(، واًمٌقفؼل ذم اًمش 

 قمـ أيب اخلطوب سمف. ( مـ ـمرق3/1161(، واًمذهٌل ذم شمذيمرة احلػوظ )5/400دمشؼ )

( مـ ـمريؼ مممؾ سمف إهوب، قمـ موًمؽ سمـ 44)ص وأظمرضمف اًمرامفرمزي ذم أمثول احلديٌ 

 ؾمعػم سمف.

لِّ  ))وىمول اًمؽممذي:   ؾملًمً حمؿداً قمـ هذا احلديٌ ومؼول: يروون هذا قمـ أيب صوًمح، قمـ اًمـٌَّ

 .((مرؾمالً   

سمامًمؽ سمـ ؾُمعػم، واًمتػرد مـ طمديٌ صحقح قمغم ذـمفام، ومؼد اطمتجو مجقعوً  ))وىمول احلويمؿ: 

 ، وواومؼف اًمذهٌل.((اًمثؼوت مؼٌقل 

ىمؾً: موًمؽ سمـ ؾُمعػم صدوق، وىمد ظمقًمػ ذم وصؾف يمام أؿمور اًمٌخوري، ظموًمػف ويمقع وهق 

ـ اًمـٌَِلِّ  ـ أيب صوًمح، قم ـ إقمؿش، قم مرؾمالً، إَّٓ أنَّ اًمرواة اظمتؾػقا قمغم  أوصمؼ مـف، ومرواه قم

 ويمقع ذم ذًمؽ.

 مرؾمالً، مـفؿ:ومرواه مجوقمي قمـف 

 (.6/325اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )

 (.1/150واسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت )

عى )  (.3/577وأمحد سمـ قمٌد اجلٌور، أظمرضمف مـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمش 

قمرايب ذم اعمعجؿ ) ف اسـم ٕا د اهلل اًمٌعز، إَّٓ أكَّف اظمتؾػ قمؾقف، ومرواه قـم  (.2/556وإسمراهقؿ سـم قٌم
= 
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( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمكم سمـ دطمقؿ، يمالمهو قمـ إسمراهقؿ هذا، 1/157واًمٌقفؼل ذم اًمدٓئؾ )

 قمـ ويمقع يمروايي اجلامقمي.

وظموًمػفام احلًـ سمـ قمكم اًمعطور ومرواه قمـ إسمراهقؿ اًمعٌز يمام ذم ضمزء طمديٌ ويمقع ًمؾعٌز 

قمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة مقصقًٓ.124)ل: ـ  وؿـ جمؿقع(، قمـ ويمقع، قمـ ٕا  /أ

 رايب ودطمقؿ )ومهو صمؼتون( أصقب؛ ٓضمتامقمفام قمغم ظمالف روايي اًمعطور.وروايي اسمـ إقم

وظموًمػ همٓء اًمرواة قمـ ويمقع راويون، رويوه قمـ ويمقع، قمـ إقمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ 

 أيب هريرة مقصقًٓ.

 ( وىمول: 4/231إول: قمٌد اهلل سمـ كٍم إصؿ، أظمرضمف مـ ـمريؼف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

قمـ ويمقع، قمـ إقمؿش، إكَّام يرويف موًمؽ سمـ ؾمعقد )يمذا( قمـ إقمؿش، وهذا همػم حمػقظ  ))

َّو أكؽرت قمؾقف   .(()أي مقصقًٓ( وقمٌد اهلل سمـ كٍم هذا ًمف همػم مو ذيمرت ِِم

ـ ـمريؼف قمكم سمـ قمؿر احلريب ذم اجلزء اًمثوًمٌ مـ  اًمثوين: قمٌد اهلل سمـ أيب قمراسمي اًمشور، أظمرضمف م

 جمؿقع(./أ ـ وؿـ 295اًمػقائد اعمـتؼوة )ل:

. كؼؾف قمـف اسمـ يمثػم ذم اًمتػًػم ((وىمد رواه همػُمه قمـ ويمقع ومؾؿ يذيمر أسمو هريرة  ))وىمول احلريب: 

(3/191.) 

ىمؾً: واًمصقاب ذم روايي ويمقع روايي مـ رواه قمـف مرؾمال، وهؿ أيمثر وأوصمؼ، يموسمـ أيب ؿمقٌي، 

 واسمـ ؾمعد.

ـ ؾُمعػم اعمقصقًمي، وي ـ روايي موًمؽ سم مّيد ذًمؽ أنَّ ويمقعوً شمقسمع قمغم روايي وروايتف اعمرؾمؾي أصح م

ـ ) ( قمـ إؾمامقمقؾ سمـ ظمؾقؾ، قمـ قمكم سمـ مًفر، قمـ 1/21اإلرؾمول، أظمرضمف اًمدارمل ذم اًمًـ

 إقمؿش، قمـ أيب صوًمح مرؾمالً.

ـ رواه مقصقًٓ شمٌع ذم ذًمؽ اجلودة؛ إذ روايي إقمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة  وًمعؾَّ م

 مـ ٓ حيػظ. ؾمؾًؾي معروومي، يًٌؼ إًمقفو ًمًون

ـ هذا آظمتالف، ومؼول:  يرويف إقمؿش، واظمتؾػ قمـف، ومرواه موًمؽ سمـ  ))وؾمئؾ اًمدراىمطـل قم

ـ إقمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة، وظموًمػف ويمقع، ومرواه قمـ إقمؿش، قمـ  ؾُمعػم، قم

 مرؾمالً، وهق اًمصقاب. أيب صوًمح، قمـف اًمـٌَِلِّ 

ورواه سمعض احلروريلم قمـ ويمقع، ومقهؿ ومقف، ىمول ومقف: قمـ ؾمػقون )يمذا وًمعؾ اًمصقاب قمـ 

و  قمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة، واًمصحقح مو ىمـؾ  (.10/105. اًمعؾؾ )((ويمقع(، قمـ ٕا

(، وصّحح ـمريؼ اًمقصؾ قمغم اإلرؾمول، 1/2/882واحلديٌ ذيمره إًمٌوين ذم اًمصحقحي )

 وًمف اًمدراىمطـل، واهلل أقمؾؿ.واًمظوهر أنَّ اًمصقاب مو ىم

( مـ طمديٌ أيب هريرة أيضوً 2007، 4/2006وًمؾحديٌ ؿموهد قمـد مًؾؿ ذم صحقحف )

وكوً، وإكَّام سُمعثً رمحي  ))سمؾػظ:   .((إينِّ َل أسُمعٌ ًمعَّ
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 :من حديث الباغـدي

[267 ]   ـ حمؿد اًمعؾقي اعمعروف سموسمـ ـ مقؿقن سم ـ قمكم سم اًمنميػ أسمق احلًلم أمحد سم

ـ  ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمعؿئي، وسمعد ذًمؽ سمرهمقث، سمؼراءِت قمؾقف ذِم ؿمفر رسمقع أظمر م

ً وشمًعلم سمؼراءِت أيضوً  سمـ الم حمؿد سمـ حمؿد ىمول: أكو أسمق احلً ،ذِم ذي احلجي ؾمـي ؾم

ـقن اًمـَّرد ًْ طَم
(1)

ـ قمٌد اهلل  ـ قمقًك سم َّ سمـ ، كو أسمق اًمؼوؾمؿ مقؾمك سم اجاًمنَّ
(2)

حمؿد ، كو 

، كو قمٌد إقمغم سمـ محود اًمـَّرد، كو محود سمـ ؾمؾؿي، قمـ بن حمؿد بن شؾقامن الباغـدي

ـ ضمرير، قمـ قمٌد اهلل سمـ َمْعٌَد  ـ هَمقالن سم وين، قمـ أيب /ىمتودة، قم مَّ لِّ ىمتودة، قمـ  اًمزِّ  اًمـٌَّ

ُر اًمَعوَم  ))ىمول:   ُر اًمَعوَم اًمَِّذي ىَمٌَْؾُف، َوَصْقُم َيْقِم قَمَروَمَي ُيَؽػِّ َصْقُم َيْقِم قَموؿُمقَراَء ُيَؽػِّ

((اًمَِّذي ىَمٌَْؾَف َواًمَِّذي سَمْعَدُه 
(3)

. 

[268 ]  دودحمؿد بن حمؿد يعـي الباغـدي ًَّ ة اًم ، كو حمؿد سمـ هشوم سمـ أيب ظَمػْمَ
(4)

و ك، 

                                                 

 هق حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ طمًـقن.( 1)

 هـ(.387هـ(، وشمقذم ؾمـي )295( مقًمده ؾمـي )2)

زهري:   .((صمؼي ملمقن صوطمى أصقل مه إمم ؾمداد وأمر مجقؾ  ))، وىمول اًمعتقؼل: ((صمؼي  ))ىمول ٕا

 (.8/626شموريخ اإلؾمالم )، (13/64شموريخ سمغداد )اكظر: 

 .صحقح( 3)

 ( قمـ أيب اًمؼوؾمؿ اًمناج سمف.92، 58ص أموًمقف )ؾمتي جموًمس مـ وأظمرضمف أسمق يعغم اًمػراء ذم 

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) همـدي وأيب يعغم، يمالمهو قمـ قمٌد إقمغم سمـ ( قمـ اًمٌو4/224وأظمرضمف اسم

 محود سمف.

ـ 295، 285، 4/284(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )37/195وأظمرضمف أمحد ذم اعمًـد ) (، واسم

ـ  ـ اًمؽؼمى )8/394طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون  ـ 4/286(، واًمٌقفؼل ذم اًمًـ ـ ـمرق قم ( م

 ىمتودة سمـ دقمومي سمف، وسمعضفؿ اظمتٍمه.

( مـ ـمريؼ محود سمـ زيد وؿمعٌي، يمالمهو قمـ 819، 2/818ف )وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقح

 همقالن سمف.

ٌ، وىمد اظمتؾػ ومقف قمغم همقالن سـم ضمرير. اكظر: اًمعؾؾ ًمؾدارىمطـل )  (.6/146وهذا أصح ـمرق احلدي

ة اًمًدود أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي.4)  ( هق حمؿد سمـ هشوم سمـ ؿمٌقى سمـ أيب ظَمػْمَ

ة: أوًمف ظموء معجؿي مػتقطمي، وسمعد  هو يوء ؾمويمـي معجؿي سموصمـتلم مـ حتتفو، وراء مػتقطمي.وظَمػْمَ
= 

 /أ33

 نهر الذجاج
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قمؿر سمـ قمكم
(1)

، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظموًمد، قمـ 
(2)

قمـ ضمرير سمـ قمٌد  ىمقس سمـ أيب طموزم،

: أَنَّ  جكمِّ لَّ اهلل اًٌم ٌَّ اعمُْعتَِدي ))ىمول:   اًـم
(3)

َدىَمِي يَماَمكِِعَفو   ((ذِم اًمصَّ
(4)

. 

 :من حديث عيل بن عؿر احلريب

[269 ]  ـ اًمػض ـ قمكم سم ـ قمٌد اًمصؿد سم ـ قمكم سم ـ اعملمقن اًمنميػ أسمق هموكؿ حمؿد سم ؾ سم

الوؿمؿل، يًؽـ ىَمٍم اعملمقن
(5)

ًٍّ وشمًعلم  ي ؾمـي ؾم ، سمؼراءِت قمؾقف ذِم ذي احلجَّ

ي أسمق اًمغـوئؿ   وأرسمعؿئي، وأضموز ًمـو، ومقًمده ؾمـي مخس ومخًلم وأرسمعؿئي، أكو ضمدِّ

ـ قمكم اعملمقين قمٌد اًمصؿد سم
(6)

عيل بن عؿر بن حمؿد احلريب، كو 
(7)

، كو أمحد سمـ احلًـ 

                                                 

 (.2/176(، شمقوقح اعمشتٌف )2/32اكظر: اإليمامل )

 هق اسمـ قمطوء سمـ مؼدم اعمؼدمل.( 1)

 سمعد اًمـؼص. )ف(مـ يمؾؿي )ىمقس( شمٌدأ كًخي ( 2)

 ( ذم )ف(: )اعمتعدي(.3)

 .صحقح لغره( 4)

 ًـ سـم قمكم اعمعؿري، قمـ حمؿد سـم هشوم سمف.( قمـ احل6/306أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )

ح سموًمتحديٌ.  وذم ؾمـده قمؿر سمـ قمكم اعمؼدمل، وهق مدًمس، وَل يٍمِّ

( 2/243وًمؾحديٌ ؿمقاهد مـفو طمديٌ أكس سمـ موًمؽ، أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ )

ـ )646( )3/38(، واًمؽممذي ذم اجلومع )1585) ـ موضمف ذم اًمًـ (، 1808( )1/578(، واسم

 (، وهمػمهؿ.4/51(، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )1/383ي ذم اعمصـػ )واسمـ أيب ؿمقٌ

وذم اًمٌوب قمـ  ))، وىمول أيضوً: ((طمديٌ أكس طمديٌ همريى مـ هذا اًمقضمف  ))وىمول اًمؽممذي: 

 .((اسمـ قمؿر وأم ؾمؾؿي وأيب هريرة 

 ( )يًؽـ ىمٍم اعملمقن( ًمقًً ذم )ف(.5)

اعملمقن سمـ اًمرؿمقد أسمق اًمغـوئؿ الوؿمؿل ( قمٌد اًمصؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ احلًـ سمـ اًمػضؾ سمـ 6)

 هـ(.464هـ(، وشمقذم ؾمـي )376اًمعٌود اًمٌغدادي، ؿمقخ اعمحدصملم سمٌغداد، مقًمده ؾمـي )

ً قمـف ويمون صدوىموً  ))ىمول اخلطقى:  يمون صمؼي صدوىموً كٌقالً مفقٌوً يمثػم  ))، وىمول اًمًؿعوين: ((يمتٌ

 .((اًمصؿً شمعؾقه ؾمؽقـي ووىمور ... 

 (.18/221(، اًمًػم )11/46) اكظر: شموريخ سمغداد

ـ إسمراهقؿ سمـ إؾمحوق أسمق احلًـ احلؿػمي، ُيعرف 7) ـ سمـ ؿموذان سم ـ حمؿد سمـ احلً ( قمكم سمـ قمؿر سم

ري وسموًمصػمذم وسموًمؽقَّول، وسموحلريب، مقًمده ؾمـي ) ؽَّ  ً  هـ(.386هـ(، وشمقذم ؾمـي )296سموًم

اًمؽـقي واًمـًٌي إمم وًمقس هق سموًمؼزويـل، واؿمؽميمو ذم آؾمؿ واؾمؿ إب واجلد وأب اجلد و

ري. ؽَّ  ً  احلريب، وذاك ُيعرف سموًمؼزويـل، وهذا سموًم
= 

 يسكن قصر املأمون
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ـ قمٌد اجلٌَّ ا ور اًمصقذمسم
(1)

ـ حمؿد، ]صمـو[ ، كو قمثامن سم
(2)

ـمؾحي سمـ حيقك، قمـ يقكس 
(3)

 ،

ـ أيب ؾمؾؿي ـ ؿمفوب، قم ـ اسم قم
(4)

ـ قموئشي:  ـ اًمزسمػم، قم ـ قمروة سم   اهللَرؾُمقَل َأنَّ  ))، قم

قِْف صُمؿَّ َيْليُمُؾ  َؾ يَمػَّ ًَ يَموَن إَِذا َأَصوسَمتُْف ضَمـَوسَمٌي وَمَلَراَد َأْن َيْليُمَؾ هَم
(5)

 ))
(6)

. 

                                                 

صدوق، يمون ؾمامقمف ذم يمتى أظمقف،  ))، وىمول إزهري: ((يمون ٓ ُيًووي ؿمقئوً  ))ىمول اًمؼمىموين: 

ًمؽـ سمعض أصحوب احلديٌ ىمرأ قمؾقف ؿمقئوً مـفو َل يؽـ ومقف ؾمامقمف، وأحلؼ ومقف اًمًامع، وضموء 

قا اإلحلو و اًمشقخ ومؽون ذم كػًف صمؼي آظمرون ومحؽ   .((ق وأكؽروه، وأمَّ

 (.16/538(، اًمًػم )12/40اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.306هـ(، وشمقذم ؾمـي )210( أسمق قمٌد اهلل اًمٌغدادي، ُوًمد ذم طمدود ؾمـي )1)

 .((يمون صوطمى طمديٌ وإشمؼون  ))، وىمول اًمذهٌل: ((صمؼي  ))ىمول اًمدراىمطـل واخلطقى: 

 (.14/152(، اًمًػم )4/82اكظر: شموريخ سمغداد )

( ذم إصؾ: )سمـ(، واًمتصقيى مـ )ف(، وقمثامن هق اسمـ أيب ؿمقٌي، وـمؾحي سمـ حيقك هق اسمـ 2)

 اًمـعامن سمـ أيب قمقوش اًمزرىمل.

 ( هق اسمـ يزيد.3)

 ( هق اسمـ قمٌد اًمرمحـ.4)

 ( ذم )ف(: )أيمؾ(.5)

 صحقح.( 6)

ـ أيب ؾمؾؿي ـ قمروة، قم ـ اًمزهري، قم ـ يقكس، قم ، سمؾ اًمرواة إمو جيؿعقن سملم وَل أضمد مـ رواه قم

 قمروة وأيب ؾمؾؿي أو يػردوَنام.

ـ ) ( قمـ اسمـ مـقع، قمـ قمثامن سمـ أيب ؿمقٌي سمف، إَّٓ أكَّف ىمول: 1/125وأظمرضمف اًمدراىمطـل ذم اًمًـ

 .((صحقح  ))قمـ أيب ؾمؾؿي أو قمروة. ىمول اًمدراىمطـل: 

ول: قمـ قمروة ويمذا أظمرضمف مـ ـمريؼ أيب وؿرة أكس سمـ قمقوض، قمـ يقكس سمـ يزيد سمف، وىم

 .((صحقح  ))وأيب ؾمؾؿي، وىمول: 

( مـ ـمريؼ صوًمح سمـ 5/331(، واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )41/368وأظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )

 أيب إظمي، قمـ اًمزهري، قمـ قمروة وأيب ؾمؾؿي، قمـ قموئشي.

ـ ظمزيؿي ذم صحقحف )1/128وأظمرضمف اًمطحووي ذم ذح اعمعوين ) ( مـ ـمرق 1/109(، واسم

 د، قمـ اسمـ ؿمفوب، قمـ قمروة، قمـ قموئشي.قمـ يقكس سمـ يزي

ـ 1/126(، واًمطحووي ذم ذح اعمعوين )41/104وأمحد ذم اعمًـد ) ـ ـمريؼ إوزاقمل، قم ( م

 اسمـ ؿمفوب، قمـ قمروة، قمـ قموئشي.

( مـ ـمريؼ قمكم سمـ قمقوش، قمـ ؾمػقون سمـ قمققـي، قمـ اًمزهري، 5/330واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )
= 
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[270 ]  نم سمـ اًمقًمقدسم د، كوأمح
(1)

اًمرمحـ، قمـ  ، كو ومُؾقح سمـ ؾمؾقامن، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد

ـ أيب هريرة ىمول: ىمول َرؾُمقل  ـ يًور، قم َؿ قِمْؾاًم ِِمَّو ُيٌْتََغك )):  اهللؾمعقد سم ـْ شَمَعؾَّ ِف سم َم

ـْ ُدْكقَو، ََلْ جَيِْد قُمْر سم إَِّٓ ًمِقُِصقَى قَمزَّ َوضَمؾَّ  اهللَوضْمُف  ((َف اجلَـَِّي َيْقَم اًمِؼقَوَمِي ِف قَمَروًو ِم
(2)

. 

                                                 

ـ ـمريؼ إؾمحوق سمـ  ـ قمروة. صمؿ أورده م ـ اًمزهري، قمـ أيب ؾمؾؿي، قم ـ قمققـي، قم ـ اسم إسمراهقؿ، قم

اًمصقاب طمديٌ إؾمحوق، وطمديٌ قمكم سمـ قمقوش  ))(: 12/40وىمول يمام ذم حتػي إذاف )

 .((ظمطل 

ـ ) (، وذم اًمؽؼمى 1/139(، واًمـًوئل ذم اًمًــ )223( )1/151وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًـ

(، وأسمق قمقاكي ذم صحقحف 43/395(، )368، 41/366(، أمحد ذم اعمًـد )331، 5/330)

( مـ 1/125(، واًمدراىمطـل ذم اًمًــ )1/126(، واًمطحووي ذم ذح اعمعوين )1/277)

 ـمرق قمـ يقكس، قمـ اسمـ ؿمفوب، قمـ أيب ؾمؾؿي وطمده، قمـ قموئشي.

 ( مـ ـمرق قمـ اًمزهري، قمـ أيب ؾمؾؿي، قمـ قموئشي.1/248وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 قد اًمػؼقف اًمؽـدي اًمؼويض.( سمنم سمـ اًمقًمقد سمـ ظموًمد أسمق اًمقًم1)

 صدوق، ظمرف ذم يمؼمه.

)ص (، اًمؽقايمى اًمـػمات 2/35(، اًمؾًون )1/326(، اعمقزان )7/80اكظر: شموريخ سمغداد )

109.) 

 .فقه ضعف( 2)

 (.55/أ ـ جمؿقع 176وهق ذم أموزم قمكم سمـ قمؿر احلريب )ل:

 اًمصقذم سمف.( مـ ـمريؼ أمحد سمـ قمٌد اجلٌور 8/78وأظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

ـ اعمؼرئ ذم اعمعجؿ 6/33وأظمرضمف أسمق يعغم ذم اعمًـد ) (، وأضمري ذم أظمالق 49)ص (، واسم

(، 1/84(، وذم اجلومع )5/347(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )128، 127)ص أهؾ اًمؼرآن 

 ( مـ ـمرق قمـ سمنم سمـ اًمقًمقد سمف.2/89وذم اًمػؼقف واعمتػؼف )

ـ ) ـ )3664( )4/71وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًـ ـ موضمف ذم اًمًـ (، وأمحد 252( )1/91(، واسم

(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف 5/285(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )14/169ذم اعمًـد )

(، واسمـ أيب طموشمؿ ذم قمؾؾ احلديٌ 3/467(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )1/279)اإلطمًون ـ 

ًفؿل ذم شموريخ (، واًم1/93(، وأسمق احلًـ اًمؼطون ذم زيوداشمف قمغم اسمـ موضمف )2/238)

عى )1/85(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )165)ص ضمرضمون  (، وذم 4/398(، واًمٌقفؼل ذم اًمش 

ـ قمٌد اًمؼم ذم ضمومع سمقون 66)ص (، واخلطقى ذم اىمتضوء اًمعؾؿ اًمعؿؾ 311)ص اعمدظمؾ  (، واسم

ـ ؾمؾقامن سمف. )ووىمع ذم شموريخ ضمرضمون: ومؾقح وأسمق 659، 1/658اًمعؾؿ ) ـ وُمؾقح سم ـ ـمرق قم ( م

 ي( وهق شمصحقػ.ـمقاًم
= 
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من حديث أيب حػص الزيَّات
(1)

: 

[271 ]   اج سمؼراءِت قمؾقف، / ذِم مجودى أظمرة ؾمـي أرسمع اًمشقخ أسمق حمؿد اًمنَّ

ـ وشمًعلم ـ قمكم سم [قمؿر]، أكو أسمق احلً
(2)

ـ حمؿد احلريب اًمؼزويـل، أكو   أبو حػص عؿر سم

ـ حمؿد سمـ كوضمقي، كو داود سمـ ُرؿمقد، كو سمؼقي سمـ ، كو قمٌد اهلل سمبن حمؿد بن عيل الزيَّاتا

ـ اسمـ قمٌوس  ـ أيب صوًمح، قم ـ أيب حمؿد، قم ـ احلً ـ مُحقد اعمفري، قم ـ ضموسمر سم اًمقًمقد، قم

َٓ شَمَزاُل اعماَلَئَِؽُي شُمَصكمِّ قَمغَم اًمَغوِزي َمو َدامَ  )):  اهللىمول: ىمول َرؾُمقُل 
(3)

مَحَوئُِؾ ؾَمقِْػِف ذِم  

((قُمـُِؼِف 
(4)

. 

                                                 

، وواومؼف ((طمديٌ صحقح ؾمـده صمؼوت رواشمف قمغم ذط اًمشقخلم وَل خيرضموه  ))وىمول احلويمؿ: 

 اًمذهٌل.

ـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ أيب  ٌ قم د بذا احلدي ـ ؾمؾقامن احلراين، وىمد شمػرَّ ىمؾً: وذم ؾمـده ومؾقح سم

 (.7/354ـمقاًمي، يمام ىمول اًمذهٌل ذم اًمًػم )

ـ أهؾ ا ٍ  سمف إذا اكػرد، وشمؽؾؿ ومقف يمثػم م ـ طمديثف، ومؿثؾف ٓ حُيت ًَّ ػقه، ومـفؿ مـ طم ًمعؾؿ ووعَّ

 ومؽقػ إذا ظموًمػ يمام ؾمقلِت.

 (.8/272(، هتذيى اًمتفذيى )23/317اكظر: هتذيى اًمؽامل )

ي  ))وىمول اًمعؼقكم سمعد أن أظمرج احلديٌ:   .((اًمروايي ذم هذا اًمٌوب ًمقِـّ

( ورواه زائدة قمـ أيب ـمقاًمي قمـ حمؿد سمـ حيقك هؽذا رواه )أي ومؾقح ))وىمول أسمق زرقمي اًمرازي: 

 (.2/438. قمؾؾ احلديٌ )((سمـ طمٌون قمـ رهط مـ أهؾ اًمعراق قمـ أيب ذر 

 (.15)ص ىمؾً: وـمريؼ زائدة هذا أظمرضمف اسمـ اعمٌورك ذم اًمزهد 

وزائدة سمـ ىمدامي صمؼي صمًٌ، وٓ ُيؼورن سمف وُمؾقح، وروايتف أرضمح، وومقفو اًمرهط مـ أهؾ اًمعراق 

 ًمقن، واهلل أقمؾؿ.وهؿ جمفق

وت(.1)  ( ذم )ف(: )اسمـ اًمزيَّ

 ( ذم إصؾ: )حمؿد(، وومقىمفو قمالمي اًمتضٌقى، واًمتصقيى مـ )ف(.2)

 ( ذم )ف(: )دامً(.3)

 .ضعقف( 4)

 (.56/أ ـ وؿـ جمؿقع 200طمديثف )ل:ذم وهق قمـد أيب طمػص اًمزيوت 

 .((ضعػوء صدوق يمثػم اًمتدًمقس قمـ اًم ))وومقف سمؼقي سمـ اًمقًمقد ىمول قمـف احلوومظ: 

 وؿمقخف وؿمقخ ؿمقخف َل أضمد لام شمرمجي.

(، ومـ ـمريؼف 14/161وًمؾحديٌ ـمريؼ آظمر سمنؾمـود واٍه، أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )
= 

 /ب33
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[272 ]  مل، كو كقح سمـ طمٌقى أ سمق إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ أيقب اعمخرِّ

اد، كو موًمؽ سمـ أكس، قمـ زيد سمـ  اًمؼقَمز، كو قمٌد اعمجقد سمـ قمٌد اًمعزيز سمـ أيب روَّ

اَم  )):  اهللأؾمؾؿ، قمـ قمطوء سمـ يًور، قمـ أيب ؾمعقد اخلدري ىمول: ىمول َرؾُمقل  إِكَّ

ًْ ِهْجَرشمُُف  ْمِرئٍ وًمـِّقَِّي، َوًمُِؽؾِّ اسم إقَْماَمُل  ـْ يَموَك  اهللوَرؾُمقًمِف وَمِفْجَرشُمُف إمَم  اهللإمَم َمو َكَقى، وَمَؿ

ًْ ِهْجَرشُمفُ  ـ يَموك إِمَم ُدكْقَو ُيِصقٌَُفو َأِو اْمَرَأةٍ َيـْؽُِحَفووَرؾُمقًمِفِ، وَم
(1)

وَمِفْجَرشُمُف إِمَم َمو َهوضَمَر  

((إًَِمقِْف 
(2)

. 

[273 ]   [ضمعػر]أسمق
(3)

عروف سموسمـ اجلعدأمحد سمـ احلًـ اعم 
(1)

، كو قمٌد إقمغم سمـ 
                                                 

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ هموًمى متتوم، قمـ حيقك سمـ قمـًٌي، 3/614اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققموت )

 قمـ محقد اًمطقيؾ، قمـ أكس سمـ موًمؽ مرومققموً.

اب  )): وىمول اسمـ اجلقزي  .((وهذا ٓ يصح، وحيقك سمـ قمـًٌي يمذَّ

 (.6/272(، اًمؾًون )6/47واكظر شمرمجتف ذم: اعمقزان )

ضمفو(.1)  ( ذم )ف(: )يتزوَّ

 .شـده ضعقف، واحلديث مشفور عن عؿر بن اخلطاب ( 2)

ٌ أيب قمؿران مقؾمك سمـ هورون )ل: ـ ٓل ذم أطمودي ـ جمؿقع 56وأظمرضمف اسم (، وأسمق كعقؿ 40/أ 

ـ سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل:(6/342) ذم احلؾقي ـ طمٌقى اًمؼقمز سمف. /أ(3، واسم ـ ـمريؼ كقح سم  م

د سمف قمٌد اعمجقد، ومشفقره وصحقحف  ))وىمول أسمق كعقؿ:  همريى مـ طمديٌ موًمؽ قمـ زيد، شمػرَّ

 .((مو ذم اعمقـمل: موًمؽ قمـ حيقك سمـ ؾمعقد 

ث سمف قمـ موًمؽ همػم قمٌد اعمجقد سمـ قمٌد  ))وىمول اسمـ سمشؽقال:   .((اًمعزيز َل حيدِّ

اد ىمول قمـف احلوومظ:  ـ قمٌد اًمعزيز سمـ أيب روَّ ، ومؿثؾف ٓ ((صدوق خيطئ ...  ))ىمؾً: قمٌد اعمجقد سم

ده قمـ موًمؽ، ظموصي وأكَّف ظمقًمػ.  ُيؼٌؾ شمػر 

ـ اًمعؾؾ، وىمول:  ٌ ذم مقوعلم م وََل ُيتوسَمع قمؾقف )أي قمٌد اعمجقد(،  ))وذيمر اًمدراىمطـل هذا احلدي

و أصحوب موًمؽ احلػوظ ومرووه قمـ موًمؽ، قمـ حيقك سمـ ؾمعقد، قمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ، قمـ  وأمَّ

ـ قمؿر، وهق اًمصقاب  ـ وىموص، قم  (.11/253(، واكظر: )194 ،2/193. اًمعؾؾ )((قمؾؼؿي سم

 (.341)ص ىمؾً: واحلديٌ ذم اعمقـمل سمروايي حمؿد سمـ احلًـ اًمشقٌوين 

مهو قمـ ( يمال3/1515(، ومًؾؿ ذم صحقحف )54( )1/24وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 اًمؼعـٌل.

( قمـ حيقك سمـ ىمزقمي، يمالمهو قمـ موًمؽ، قمـ حيقك 5070( )6/439واًمٌخوري ذم صحقحف )

 سمـ ؾمعقد، قمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ، قمـ قمؾؼؿي، قمـ قمؿر.ا

 ( ذم إصؾ: )أسمق طمػص(، واًمتصقيى مـ )ف( ومصودر اًمؽممجي.3)
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ـَ أيب ُمَؾقْؽي، ىمول: ؾمؿعً   محود اًمـَّرد، كو قمٌد اجلٌور سمـ اًمَقْرد، ىمول: ؾمؿعً اسم

ٌد اهللقمَ 
(2)

ـ أيب يزيد، ىمول: ىمول اسمـ قمٌوس: ىمول َرؾُمقُل   ًَمقَْس ًمِقَْقٍم وَمْضٌؾ  )):  اهللسم

قَوِم إَِّٓ ؿَمْفَر َرمَ  ((َضوَن َوقَموؿُمقَراَء قَمغَم َيْقٍم ذِم اًمصِّ
(3)

. 

                                                 

 .((صمؼي  ))( ىمول قمـف اًمدراىمطـل: 1)

 (.4/81(، شموريخ سمغداد )147)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )قمٌد اهلل( مؽؼم، وهق ظمطل، واًمصقاب )قُمٌقد اهلل( سموًمتصغػم، واحلديٌ 2)

 معروف مـ روايي قمٌقد اهلل سمـ أيب يزيد مقمم آل ىمورظ.

 .شـده ضعقف، ومتـه مـؽر( 3)

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ )286)ص وأظمرضمف أسمق يعغم ذم معجؿ ؿمققظمف  واًمطؼماين (، 5/325(، واسم

عى )11/127ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم ) (، واًمـؼوش ذم ومقائد اًمعراىمقلم 7/364(، واًمٌقفؼل ذم اًمش 

 ( مـ ـمرق قمـ قمٌد إقمغم سمـ محود اًمـرد سمف.17/52(، واًمذهٌل ذم اًمًػم )106)ص 

د اجلٌور سمف.2/75وأظمرضمف اًمطحووي ذم ذح اعمعوين ) زرىمل، قمـ قٌم  ( مـ ـمريؼ أمحد سـم حمؿد ٕا

 قمٌد اجلٌور سمـ اًمقرد، وهق صدوق هيؿ يمام ذم اًمتؼريى. وومقف

ـ  وهذا احلدٌي ِِمَّو وهؿ ومقف وأكؽره قمؾقف أهؾ اًمعؾؿ، ومذيمره اسـم قمدي يمام شمؼدَّم ذم شمرمجتف، وكؼؾ قم

خوري ىمقًمف:  ـَ أيب مؾقؽي ومخوًمػ ذم سمعض طمديثف  ))اًٌم  (.6/107. وهق ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )((ؾمؿع اسم

 (.17/52. اًمًػم )((طمديٌ همريى ومقف كؽورة وهذا  ))وىمول اًمذهٌل: 

، ىمؾً: ووضمف اًمـؽورة أنَّ قمٌد اجلٌور ذيمر هذا احلديٌ قمـ اسمـ قمٌوس مرومققموً مـ ىمقًمف 

، وملظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف مـ ىمقًمف هقواحلديٌ ضموء مـ ـمرق أظمرى قمـ اسمـ قمٌوس 

يزيد، قمـ  ( مـ ـمرق قمـ قمٌقد اهلل سمـ أيب2/797(، ومًؾؿ ذم صحقحف )2006( )2/617)

ى صقوم يقم ومضؾف قمغم همػمه إَّٓ هذا اًمققم يقم  مو رأيً اًمـٌَِلَّ  ))اسمـ قمٌوس ىمول:  يتحرَّ

 .((قموؿمقراء، وهذا اًمشفر يعـل رمضون 

هذا يؼتيض أنَّ يقم قموؿمقراء أومضؾ إيوم ًمؾصوئؿ سمعد رمضون، ًمؽـ اسمـ قمٌوس  ))ىمول احلوومظ: 

ٌ أيب ىمتودة مرومققموً:  أؾمـد ذًمؽ إمم قمؾؿف، ومؾقس ومقف مو َيُرد   ـ طمدي قمؾَؿ همػمه، وىمد روى مًؾؿ م

)إنَّ صقم قموؿمقراء يؽػِّر ؾمـي، وإنَّ صقوم يقم قمرومي يؽػِّر ؾمـتلم(. وفموهره أنَّ صقوم يقم قمرومي 

 (.4/292. اًمػتح )((أومضؾ مـ صقوم يقم قموؿمقراء 

ا احلديٌ، ومرواه مـ ومفذا مو يٌلمِّ وعػ روايي قمٌد اجلٌور ووضمف كؽورشمف، صمؿ إكَّف اوطرب ذم هذ

 ( قمـ قمؿرو سمـ ديـور سمدل اسمـ أيب مؾقؽي، قمـ 11/126ـمريؼف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )

 قمٌقد اهلل سمـ أيب يزيد، قمـ اسمـ قمٌوس سمف.

 (.454، 1/453واكظر: ؾمؾًؾي إطموديٌ اًمضعقػي )
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[274 ]  ـ ؿمفريور اًمؼطون ـ احلًلم سم أسمق سمؽر حمؿد سم
(1)

ـ ـموهر  ل اًمـَّي سم صـم سمـ ا، طمدَّ

احلجوج
(2)

ـ  أسمق طموشمؿ صوطمى اًمطعوم ؾمعقد، كو ؾمقيد سم
(3)

ث  ًُ ىمتودة حُيدِّ ، ىمول: ؾمؿع

ـ أكس:  ى  سُمْرهُمقصمًو، وَمَؼوَل: َٓ   اهللَأنَّ َرؾُمقَل  ))قم ًُ ُف َكٌََّف َكٌِقًّو  ؾَمِؿَع َرضُمالً َي ٌَُّف، وَمنِكَّ ًُ شَم

 ًمَِصالَةِ اًمَػْجِر 
ِ
ـَ إَْكٌِقَوء ((ِم

(4)
. 

                                                 

فرواين، وىمد موت  ))( ىمول قمـف اسمـ كوضمقي: 1) فيؽذب، يروي قمـ ؾمؾامن سـم شمقسمي اًـم ؿع ـم ؾ أن ًي ، (( ىٌم

 .((ًمقس سمف سملس  ))وىمول اًمدراىمطـل: 

 (.5/137(، اًمؾًون )2/232(، شموريخ سمغداد )119)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

(2 ً ـ ـموهر يمـقتف أسمق احلجوج، ومال أدري أشمصحػ ـ احلجوج(، واًمـي سم ( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )سم

ه، ومؾؿ شم ذيمره مصودر اًمؽممجي إَّٓ سموؾمؿف واؾمؿ أسمقف يمؾؿي )أيب( إمم )سمـ( أم أنَّ احلجوج اؾمؿ ضمدِّ

 ويمـقتف.

ا، ينق احلديٌ،  ))وهق متَّفؿ سموًمؽذب وهىمي احلديٌ، ىمول قمـف اسمـ قمدي:  وعقػ ضمدًّ

ـ َل يرهؿ، وٓ حيؿؾ ؾِمـ ف أن يراهؿ  ث قمؿَّ واًمـي سمـ ـموهر  ))، وىمول ذم آظمر شمرمجتف: ((وحُيدِّ

وس وينىمف   .(( ويروي قمؿَّـ َل يؾحؼف، واًمضعػ قمغم طمديثف سملمِّ معروف سملكَّف يثى قمغم طمدٌي اًـم

و اسمـ طمٌون ومذيمره ذم اًمثؼوت )  .((رسمام أظمطل ووهؿ  ))(، وىمول: 9/214وأمَّ

 (.6/162(، اًمؾًون )7/27واكظر: اًمؽومؾ )

( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )ؾمقيد سمـ ؾمعقد(، وهق ظمطل واًمصقاب ؾمقيد سمـ إسمراهقؿ يمام ذم 3)

 .مصودر اًمؽممجي واًمتخريٍ

وًمًقيد همػم مو  ))، وىمول ذم آظمر شمرمجتف: ((طمديثف قمـ ىمتودة ًمقس سمذاك  ))وىمول قمـف اسمـ قمدي: 

ـ همػمه، سمعضفو مًتؼقؿي، وسمعضفو ٓ ُيتوسمعف أطمد قمؾقفو، وإكَّام  ٌ قمـ ىمتودة وقم ـ احلدي ذيمرت م

. ((خيؾط قمغم ىمتودة، ويلِت سملطموديٌ قمـف ٓ يلِت سمف أطمد قمـف همػمه، وهق إمم اًمضعػ أىمرب 

 (.424، 3/421اًمؽومؾ )

 (.4/237(، هتذيى اًمتفذيى )12/242واكظر: هتذيى اًمؽامل )

ا.( 4)  شـده ضعقف جدًّ

 ( قمـ أيب سمؽر سمـ ؿمفريور سمف.3/422وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) ـ طمٌون ذم اعمجروطملم )3/422وأظمرضمف اسم (، واًمٌقفؼل ذم 1/346(، واسم

عى ) وهقي )(، واسـم اجل9/400اًمش   ( مـ ـمرق قمـ اًـمي سـم ـموهر سمف.2/225قزي ذم اًمعؾؾ اعمـت

م، وىمول اسمـ قمدي:  ا، ومقف اًمـي سمـ ـموهر متفؿ سمنىمي احلديٌ يمام شمؼدَّ  وؾمـده وعقػ ضمدًّ

ـ قمقًك قمـ ؾمقيد، واًمـي سمـ ـموهر هىمف مـف؛ ٕكَّف معروف ذم مجؾي  )) وهذا ُيعرف سمصػقان سم

 .((مـ ينق احلديٌ 

ـ ؾمقيد أظمرضمف اًمٌخوري ذم إدب اعمػرد ىمؾً: وـمريؼ صػ (، واسمـ قمدي ذم 424)ص قان قم
= 
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[275 ]   ـُ اعمٌورك، أكو ين، كو اسم ـ اًمطقى، / كو ضُمٌورة سمـ اعمغؾِّس احلامَّ ـ سم أسمق قمكم احلً

ـ أيب اًمقَ مُح  ـ اسم ُف َرآُه  ))رد، قمـ أسمقف: قد اًمطقيؾ، قم ل  َأكَّ ًَ َرضُمالً َأمْحََر   اًمـٌَّ وَمَؼوَل: َأْك

((َأسُمق اًمَقْردِ 
(1)

. 

[276 ]  ـ خَمٌْم ـ طموشمؿ سم احلًـ، كو أمحد سم
(2)

، كو إهائقؾ أسمق مريؿ
(1)

، كو أسمق داود
(2)

 

                                                 

ـ يمشػ إؾمتور(، واًمراومعل ذم اًمتدويـ  2/434(، واًمٌزار ذم مًـده )3/422اًمؽومؾ )

 (، إَّٓ أكَّف ؾمؼط مـف ذيمر ىمتودة ذم اإلؾمـود.4/47)

مـ ـمريؼ قمامر  (1/569(، واًمطؼماين ذم اًمدقموء )284، 3/240وأظمرضمف أسمق يعغم ذم اعمًـد )

 سمـ هورون أسمق يوه.ا

( مـ ـمريؼ ـموًمقت سمـ 2/225(، واسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ )2/158واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )

 قمٌود، يمالمهو قمـ ؾمقيد سمـ إسمراهقؿ سمف.

 .((رء  ٓ يصح ذم اًمؼماهمقٌ قمـ اًمـٌَِلِّ  ))وىمول اًمعؼقكم: 

م.ىمؾً: واحلديٌ وعقػ، قمؾتف ؾمقيد سمـ إسمراهقؿ، وطمديثف قمـ ىم  تودة وعقػ، يمام شمؼدَّ

 (.278وىمد روي احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ أكس، ؾمققرده اعمصـػ سمعد أطموديٌ سمرىمؿ: )

 وٓسمـ طمجر رؾموًمي سمعـقان: )اًمًٌط اعمٌثقث ذم ظمؼم اًمؼمهمقث(.

ا.( 1)  ضعقف جدًّ

(، واسمـ ىموكع ذم معجؿ 12/297وأظمرضمف قمٌدان ذم اًمصحوسمي يمام ذم هتذيى اًمتفذيى )

ـ طمٌون ذم اعمجروطملم )187 ،2/186اًمصحوسمي ) (، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم 1/221(، واسم

( مـ ـمرق قمـ ضمٌورة 3044، 6/3043(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )383، 22/382)

 سمـ اعمغؾِّس سمف. وشمصحػ )ضمٌورة( ذم اًمتفذيى إمم )ضمـودة(.ا

 وذم ؾمـده ضمٌورة سمـ اعمغؾِّس هق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى.

 ًمقرد َل أىمػ قمغم شمرمجتف.واسمـ أيب ا

ًُ يعؼقب سمـ إؾمحوق يؼقل: ؾمؿعً صوًمح سمـ حمؿد يؼقل: ؾملًمً  ))وىمول اسمـ طمٌون:  ؾمؿع

صمـو قمـ اسمـ اعمٌورك )ومذيمر احلديٌ(  ً ًمف: إكَّف طمدَّ ـ مغؾِّس ومؼول: صمؼي، ومؼؾ ـ كؿػم قمـ ضُمٌورة سم اسم

 (.1/221. اعمجروطملم )((ومؼول اسمـ كؿػم: هذا مـؽر ... 

 (، وَل يذيمر ومقف ؿمقئوً.2/48ه اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )( اًمٌٍمي، ذيمر2)

ـ طمٌون ذم اًمثؼوت ) ـ يزيد اًمطقيؾ، أطمد اًمثؼوت، وذيمره اسم (، 8/11وذم اًمرواة أمحد سمـ طموشمؿ سم

ه: أمحد سمـ طموشمؿ سمـ خمٌم اًمطقيؾ مـ أهؾ سمغداد.  وؾَمامَّ

ه يزيد يمام ذم شمور و 4/112يخ سمغداد )ومؾعؾف ظمؾط سملم اًمرضمؾلم، وموًمٌغدادي اؾمؿ ضمدِّ (، وأمَّ

ق سمقـفام اسمـ أيب  ه خَمٌم، يمام ضموء ذم هذا اًمًـد وذم اجلرح واًمتعديؾ، وىمد ومرَّ اًمٌٍمي وموؾمؿ ضمدِّ

طموشمؿ إَّٓ أكَّف َل يذيمر اؾمؿ ضمدِّ أمحد سمـ طموشمؿ اًمٌغدادي، وهق مـ ؿمققظمف اًمذيـ أظمذ قمـفؿ، 
= 

 /أ33
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ًُ َيِدي  اَء وَمَقَوْع ًُ اًمؼَمَ ًُ َيِدي ذِم َيِد ذم ىمول: ًَمِؼق اُء: َوَوْع ، وَمَؼوَل اًمؼَمَ
لِّ َيِدهِ   اًمـٌَّ

ؾِاًم وَمَدقَمو يُمؾ  َواطِمٍد ِمـُْفاَم َيو سَمَراءُ  ))اًمقُْؿـَك، وَمَؼوَل:  ًْ ٍؿ ًَمِؼَل َرضُمالً ُم
ؾِ ًْ ـْ ُم ، اقْمَؾْؿ َأكَّفُ َمو ِم

ىَمو قَمغَم اعمَْغِػَرةِ  ((ًمَِصوطِمٌِِف إَِّٓ اوْمؽَمَ
(3)

. 

[277 ]   ـ معوويي أظمق زهػم ٍ سم ـ محقد اًمؼرر، كو طُمدي ـ اًمطقى، كو ضمعػر سم ـ سم احلً

ـ  ـ ضموسمر سم ـ أيب اًمزسمػم، قم ـ معوويي، قم ـْ َأظَموَك  )):  اهللقمٌد اهلل ىمول: ىمول َرؾُمقل سم َأقِم

شَمُف، َوإِْن يَموَن فَموعمًِو وَمْؾتَْلظُمْذ قَمغَم َيَدْيِف،  ًمَِؽ وَمنِنَّ ذفَموعمًِو َأْو َمْظُؾقمًو، إِْن يَموَن َمْظُؾقمًو َكٍَمْ

((َكٍْمٌ ًَمُف 
(4)

. 

[278 ]   ـ ـ ـموهر، كو اًمقًمقد سم ـ ؿمفريور، كو اًمـَّي سم ـ احلًلم سم مًؾؿ، كو ؾمعقد حمؿد سم

ـ أكس:  ـ ىمتودة، قم ـ سمشػم، قم ـُ سُمْرهُمقصمًو، وَمَؼوَل: َٓ ؾَمِؿَع رَ   اهللَأنَّ َرؾُمقَل  ))سم ضُمالً َيْؾَع

                                                 

 .((يمتًٌ قمـف ذم ـمريؼ مؽي  ))وىمول: 

 آؾمؿ واؾمؿ إب، واومؽمىمو ذم اؾمؿ اجلدِّ واًمـًٌي، واهلل أقمؾؿ. ومفام رضمالن اؿمؽميمو ذم

 َل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 ( واؾمؿف كُػقع سمـ احلورث إقمؿك، وهق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى.2)

ا( 3)  .ضعقف جدًّ

 وذم إؾمـوده أسمق داود كػقع وهق مؽموك.

 وؿمقخ اًمزيوت احلًـ سمـ اًمطقى وعقػ أيضوً.

(، 30/518قع قمـ اًمؼماء سمؾػظ مؼورب، أظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )وىمد روي احلديٌ قمـ كُػ

 ( مـ ـمرق قمـ كُػقع سمف.7/324(، )1/168واًمطؼماين ذم إوؾمط )

 .حسن لغره( 4)

 ( قمـ احلًـ سمـ اًمطقى سمف.2/432وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 .((وهذا يرويف قمـ أيب اًمزسمػم طُمديٍ سمـ معوويي وأظمقه زهػم سمـ معوويي  ))وىمول: 

م، وطُمديٍ سمـ معوويي  ىمؾً: وؾمـده وعقػ، ومقف احلًـ سمـ اًمطقى وهق وعقػ، يمام شمؼدَّ

 (.2/191(، هتذيى اًمتفذيى )5/488وعقػ أيضوً. اكظر: هتذيى اًمؽامل )

( قمـ أمحد سمـ يقكس، 4/1998إَّٓ أكَّف شمقسمع يمام ىمول اسمـ قمدي، وملظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 كحقه، وومقف ىمصي. قمـ زهػم سمـ معوويي، قمـ أيب اًمزسمػم سمف
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ٌِْح   اًمص 
 ًمَِصالَةِ

ِ
ـَ إَْكٌِقَوء ُف َكٌََّف َكٌِقًّو ِم ((شَمْؾَعـُْف، وَمنِكَّ

(1)
. 

 :من حديث الؼايض أيب يعذ ابن الػراء

[279 ]   مًعقد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ اًمؽورد اًمشقخ أسمق اًمؼميموت

روٌَّ ضمر احلواًمتَّ 
(2)

ـ أصؾ ؾمامقمف ذِم ؿمفر رضمى   ؾمـي اعمؽتـِل أسمقه سمليب سمؽر، ىمرأُت قمؾقف م

سمـفر اعمعغمَّ ذىمل مديـي اًمًالم، ذِم مًجد اًمعؿري سمًقق اًمثالصموء، كو وشمًعلم أرسمع 

                                                 

ا.( 1)  شـده ضعقف جدًّ

ًـد آظمر سمرىمؿ: ) ، وشمؼدَّمً روايتف لذا احلدٌي سم  (.274وومقف اًـمي سـم ـموهر، متَّفؿ سمنىمي احلدٌي

وهذا اإلؾمـود يرويف إسمراهقؿ سمـ اعمـذر احلزامل وقمٌد اًمقهوب سمـ كجدة، قمـ اًمقًمقد سمف، إَّٓ أنَّ 

و ًمتقىمظ ًمؾصالة اًمؼماهمقٌ، ومؼ ذيمر اًمـٌَِّل  ))ًمػظف:   .((ول: إَنَّ

 ( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ اعمـذر.6/40أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

عى )  ( مـ ـمريؼ قمٌد اًمقهوب سمـ كجدة.9/399واًمٌقفؼل ذم اًمش 

َل يرو هذا احلديٌ قمـ ىمتودة إَّٓ ؾمعقد سمـ سمشػم وؾمقيد سمـ إسمراهقؿ، وَل يروه  ))وىمول اًمطؼماين: 

 .((ـ مًؾؿ قمـ ؾمعقد إَّٓ اًمقًمقد سم

م.  ىمؾً: ومؾعؾ اًمـي سمـ ـموهر هىمف مـ قمٌد اًمقهوب أو إسمراهقؿ، ورواه سموًمؾػظ اعمتؼدِّ

ـ  ـ همػم روايي اًمـي وعقػ، ومقف ؾمعقد سمـ سمشػم إزدي، وهق وعقػ، ىمول اسم ٌ م وؾمـد احلدي

ٌ ًمقس سمٌمء، ًمقس سمؼقي احلديٌ، يروي قمـ ىمتودة اعمـؽرات  ))كؿػم:  ، وىمول اسمـ ((مـؽر احلدي

 .((يمون رديء احلػظ وموطمش اخلطل، يروي قمـ ىمتودة مو ٓ ُيتوسمع قمؾقف  ))ون: طمٌ

(، 10/348(، هتذيى اًمؽامل )1/315(، اعمجروطملم )4/4/7اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.4/8هتذيى اًمتفذيى )

: وىمد روي احلدٌي سمؾػظ مؼورب مـ طمدٌي قمكم، أظمرضمف اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء (، 2/120) ىمًؾ

ـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )127، 9/126وؾمط )واًمطؼماين ذم إ ( مـ ـمريؼ 2/225(، واسم

 يعؼقب سمـ إسمراهقؿ، قمـ ؾمعد سمـ ـمريػ، قمـ إصٌغ سمـ كٌوشمي، قمـ قمكم سمـحقه.

ـ ـمريػ ىمول قمـف احلوومظ ذم اًمتؼريى:  ا، ومقف ؾمعد سم مؽموك، رموه اسمـ  ))وهذا اًمًـد وعقػ ضمدًّ

 .((طمٌون سموًمقوع، ويمون راومضقًّو 

 .((ذم اًمؼماهمقٌ رء  وٓ يثًٌ قمـ اًمـٌَِلِّ  ))سمـ طمٌون: وىمول ا

 (.130)ص واكظر: اعمـور اعمـقػ 

 .يمذا ذم إصؾ، وذم )ف(: )اخلٌوز(، وهق مـ اًمشققخ اًمذيـ َل أىمػ قمغم شمرامجفؿ( 2)

 /ب33
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حلـبيلالؼايض أبو يعذ حمؿد بن احلسني بن حمؿد الػؼقه ا
(1)

ـ قمكم سمـ قمؿر أ،  كو أسمق احلً

ـ قمٌد اجلٌور، كو أسمق سمؽرا ـ سم ـ احلً ؽَّري، كو أمحد سم  ً ـ ؿموذان احلريب اًم قمٌد اهلل سمـ  / سم

ـ أيب ؿمقٌي، كو حمؿد ـ ؾمعقد حمؿد سم ـ حيقك سم ـ ومضقؾ، قم سم
(2)

ـ أيب ؾمؾؿي ، قم
(3)

، قمـ أيب 

ـْ َصوَم َرَمَضوَن إِ  )):  اهللهريرة ىمول: ىمول َرؾُمقل  ـْ َم َم ِم وسمًو هُمِػَر ًَمُف َمو شَمَؼدَّ ًَ
ِ ياَمكًو َواطْمت

((َذْكٌِِف 
(4)

. 

[280 ]  ـ قمٌد اهلل اًمدىمَّوق أسمق احلًلم حمؿد سم
(5)

، كو أسمق سمؽر اًمـقًوسمقري
(6)

، كو حمؿد 

سمـ قمٌد اعمؾؽ اًمدىمقؼل
(7)

، ىمول: ؾمؿعً يزيد سمـ هورون اًمقاؾمطل يؼقل: ؾمؿعً 

اعمًعقدي
(8)

ـْ سَمَؾَغـِل َأنَّ  ))يذيمر، ىمول:   َل ًَمقَْؾٍي ِم ـْ ىَمَرَأ َأوَّ َم
(9)

 َرَمَضوَن            

                                                 

غدادي، ؿمقخ احلـوسمؾي، صوطمى اًمتصوكقػ اعمػقدة، مقًمده ؾمـي )1)  هـ(.458هـ(، وشمقذم ؾمـي )380( اًٌم

س  ))اخلطقى: ىمول  يمون أطمد اًمػؼفوء احلـوسمؾي، وًمف شمصوكقػ قمغم مذهى أمحد سمـ طمـٌؾ، درَّ

 .((وأومتك ؾمـلم يمثػمة ... يمتٌـو قمـف ويمون صمؼي 

ل اسمـف شمرمجتف وهد أظمٌوره ومآصمره.  وـمقَّ

 (.18/89اًمًػم ) (،105اًمتؼققد )ص  (،2/193(، ـمٌؼوت احلـوسمؾي )2/256اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( إكصوري.2)

 ( اسمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف اًمزهري.3)

 .صحقح( 4)

ٌي )75ص ؾمتي جموًمس ـم أموزم أيب يعغم اًمػراء )ضمزء ومقف وهق ذم  سٓـم أيب ؿمق  (.2/271(، واعمصـػ 

 (.1641( )1/526وقمـف أظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمًــ )

 ( قمـ حمؿد سمـ ؾمالم، قمـ حمؿد سمـ ومضقؾ سمف.38( )1/18وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 هـ(.390اًمٌغدادي، ُيعرف سموسمـ أظمل مقؿل، شمقذم ؾمـي )( 5)

ـ أيب اًمػقارس:  يمون صمؼي ملمقكوً يمتى  ))، وىمول اًمعتقؼل: ((يمون صمؼي ملمقكوً ديِّـوً ومووالً  ))ىمول اسم

 .((احلديٌ إمم أن شمقذم 

 (.16/564(، اًمًػم )5/469اكظر: شموريخ سمغداد )

 .( هق قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ زيود6)

 )يعـل اًمدىمقؼل(.( ذم )ف(: 7)

 ( هق قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل.8)

 ، وذم إموزم: )مـ ؿمفر رمضون(.( ذم )ف(: )ذم(9)
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          ِع طُمِػَظ َذًمَِؽ اًمَعوِم ((ذِم اًمتََّطق 
(1)

. 

[281 ]  ـ قمكم، ىمول: ىُمرئ قَمغَم أيب سمؽر سمـ َكػْموز أسمق اًمؼوؾمؿ قمقًك سم
(2)

وأكو أؾمؿع،  

صمؽؿ حمؿد سمـ اعمثـك، كو اًمقًمقد سمـ م ًؾؿ، ىمول: ؾمؿعً إوزاقملَّ يؼقل: ىمقؾ ًمف: طمدَّ

ـَ ؾَمْعد يؼقل:  ًُ سمالل سم ًَ َٓ شَمـُْظْر إمَِم ِصَغِر اخلَ  ))ؾمؿع ـْ قَمَصقْ ـِ اْكُظْر َم
((طِقئَيِ، َوًَمؽِ

(3)
. 

))
(3)

. 

[282 ]   [ًلماحلُ ]أسمق
(4)

ًوسمقري،   ـق حمؿد سمـ قمٌد اهلل، كو أسمق سمؽر قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًم

                                                 

 .ضعقف( 1)

 (.77ص وهق ذم ؾمتي جموًمس مـ أموزم أيب يعغم اًمػراء )

ؾػل ذم اًمطققريوت، وأحلؼف حمؼؼو اًمطققريوت 7/512وقمزاه اًمًققـمل ذم اًمدر اعمـثقر ) ًِّ ( ًمؾ

 (.754)ص ظمر اًمؽتوب، ويمذا حمؼؼ ـمٌعي دار اًمٌشوئر ( ذم مؾحؼ آ4/1391)

ؾػل ٓ يرويف قمـ اسمـ اًمطققري، واًمصقاب  ًّ واًمذي يظفر أنَّ إصمر ًمقس ذم اًمطققريوت؛ ٕنَّ اًم

 قمزوه ًمؾؿشقخي اًمٌغداديي، وًمعؾ اًمًققـمل ذيمره مـ طمػظف وملظمطل، واهلل أقمؾؿ.

 وسمقري سمف.( مـ ـمريؼ أيب سمؽر اًمـق36ً)ص وأظمرضمف اخلالل ذم إموزم 

 وإصمر وعقػ؛ ٕكَّف مـ سمالهموت اعمًعقدي.

 ( اؾمؿف حمؿد سمـ إسمراهقؿ.2)

 .صحقح( 3)

 (.81ص وهق ذم ؾمتي جموًمس مـ أموزم أيب يعغم اًمػراء )

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )  ( وشمصحػ )اًمػراء( إمم )اًمػراح(.10/501ومـ ـمريؼف أظمرضمف اسم

ـ قمًويمر أيضوً ) ـ 5/91 اًمًػم )(، واًمذهٌل ذم10/501وأظمرضمف اسم ـ اًمـؼقر، قم ـ ـمريؼ اسم ( م

 قمقًك سمـ قمكم سمف.

عى )(، و266اعمزيمل ذم اًمػقائد اعمـتخٌي )ص وأظمرضمف  (، واسمـ قمًويمر 2/85اًمٌقفؼل ذم اًمش 

 ( مـ ـمرق قمـ اًمقًمقد سمـ مًؾؿ سمف.502، 10/501ذم شموريخ دمشؼ )

ـ اعمٌورك ذم اًمزهد  ، وقمٌد اهلل سمـ أمحد (3/432(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )24)ص وأظمرضمف اسم

(، 132، 131)ص (، واسمـ مجقع اًمصقداوي ذم معجؿ اًمشققخ 532ذم زيودات اًمزهد )ص

عى )5/223وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي ) (، واًمًؾػل ذم اًمطققريوت 12/464(، واًمٌقفؼل ذم اًمش 

(، واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل 502، 10/500(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )3/1205)

 ـمرق قمـ إوزاقمل سمف.( مـ 4/295)

ح سموؾمؿف يمومالً ومقف، وهق 4) ( ذم إصؾ: )احلًـ(، واًمتصقيى مـ )ف( وأموزم اًمػراء، وسَّ
= 
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ل إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ هوكئ صـم طمدَّ
(1)

ًُ قمِـَْد أمَْحََد سْمـ )): ، ىمول ـٌََْؾ، يُمـْ وَمَجوَءُه َرضُمٌؾ  طَم

ًَ ذِم طِمؾٍّ إِْن ََلْ اهللوَمَؼوَل: يَو َأسمَو قَمٌِْد  ، ىمَوَل: َأْك ٌْتَُؽ ومَوضْمَعؾْـِل ذِم طِمؾٍّ ًُ ًَمُف: َيو  ، ىمَد اهْمتَ شَمُعْد، وَمُؼْؾ

َعُؾُف ذِم طِمؾٍّ َوىَمِد اهْمتَوسَمَؽ؟ وَمَؼوَل  اهللَأسَمو قَمٌِْد  ً  قَمَؾقِْف دَمْ ـْم ((: َأََلْ شَمَريِن اؿْمؽَمَ
(2)

. 

[283 ]  َ ّ َّـ قمقًك سمـ قمٌد اهلل اًمن حمؿد اج، كو أسمق سمؽر حمؿد سمـ أسمق اًمؼوؾمؿ مقؾمك سم

ـ أيب اًمشقارب، كو ظموًمد سمـ ـ قمٌد اعمؾؽ سم ـ ؾمؾقامن اًمٌوهمـدي، كو حمؿد سم ـُ  سم احلورث، كو اسم

قمقن
(3)

اهللؾُمقل ، قمـ حمؿد سمـ ؾمػميـ، قمـ أيب هريرة ىمول: ىمول رَ 
(4)

ف    وذَّ

م:  َلُل اهللَ شَمَعومَم ومِقَفو  ))ويمرَّ ًْ ٌؿ ُيَصكمِّ َي
ؾٌِؿ ىَموئِ ًْ ُؼَفو َرضُمٌؾ ُم

إِنَّ ذِم اجلُُؿَعِي ؾَموقَمًي َٓ ُيَقاومِ

شَملْمِ سم ظَمػْمًا إَِّٓ َأقْمَطوُه إِيَّوُه، َوىَموَل  ُدَهو َمرَّ ُؾَفو ُيَزهِّ ِف ُيَؼؾِّ  ل . / ىمول أسمق هريرة: ىمو((َؽػِّ

 .أسمق اًمؼوؾمؿ 

ـ   وقَمي؟ ىَموَل: َأفُم ًَّ ـ  قِمـَْدَك َأْن شَمُؽقَن اًم ُي ؾَموقَمٍي شَمُظ ًُ عمِحؿد: َأي  ـُ قمقن: ىمؾ ىمول اسم

تِل يَموَن َرؾُمقُل  وقَمَي اًمَّ ًَّ ًَ اًم ـ  إِِن اؾْمتََطْع ُيَصكمِّ   اهللقِمـِْدي، ىَموَل: َوشَمُظ
(5)

. 

                                                 

م ىمٌؾ طمديٌ.  اًمدىموق اعمتؼدِّ

 هـ(.275هـ(، وشمقذم ؾمـي )218( أسمق يعؼقب اًمـقًوسمقري، مقًمده ؾمـي )1)

ـ أيب يعغم:  ـ شمًع ؾمـلم، وذيمره أسمق سم ))ىمول اسم ؽر اخلالل ومؼول: يمون أظَمو ِديـ ظمدم إموَمـو وهق اسم

يمون إلؾمحوق اظمتصوصوً سملمحد سمـ طمـٌؾ، وقمـده أىموم أمحد سمـ طمـٌؾ  ))، وىمول اخلطقى: ((وورع 

 .((ذم مدة اظمتػوئف 

 (.6/512شموريخ اإلؾمالم )، (1/108(، ـمٌؼوت احلـوسمؾي )6/376اكظر: شموريخ سمغداد )

 صحقح.( 2)

 (.82ص اء )وهق ذم ؾمتي جموًمس مـ أموزم أيب يعغم اًمػر

( 285)ص (، ومـ ـمريؼف اسمـ اجلقزي ذم مـوىمى أمحد 9/174وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 قمـ احلًـ سمـ حمؿد، صمـو قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ زيود سمف.

ـ زيود سمـ هوكئ ىمول: يمـً قمـد أمحد ...(،  وشمصحػ اًمًـد ذم احلؾقي إمم: )صمـو قمٌد اهلل سمـ حمؿد سم

ـ حم ـ هوكئ( يمام ذم مـوىمى أمحد، ويمذا قمـد اًمًؾػل.واًمصقاب: )صمـو قمٌد اهلل سم ـ زيود، صمـو اسم  ؿد سم

 ( قمٌد اهلل سمـ قمقن اًمٌٍمي.3)

 ، ويمذا هق ذم إموزم.(( ذم )ف(: )أسمق اًمؼوؾمؿ 4)

 .صحقح( 5)
= 

 /أ34
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[284 ]   ـ طَمٌوسمي، كو قمٌد اهلل ـ حمؿد سم ـ حمؿد، كو قمكم  سمـ اجلعد، أكو ؿمعٌي، قُمٌقد اهلل سم سم

ًُ أسمو وائؾ قمـ طمٌقى سمـ أيب صموسمً، ىمول: ؾمؿع
(1)

ضُمَؾ إَِذا إِنَّ  ))ىمول: ىمول ؾَمؾامن:   اًمرَّ

َجِر  ًْ ظَمَطوَيوهُ يَماَم حَتَوت  َوَرُق اًمشَّ ضُمُؾ حَتَوشمَّ ًْ ظَمَطوَيوُه ذِم َرْأؾِمفِ، وَمنَِذا ؾَمَجَد اًمرَّ َصغمَّ مُجَِع

))
(2)

. 

                                                 

: )يصكم ومقفو(.66ص وهق ذم ؾمتي جموًمس مـ أموزم أيب يعغم اًمػراء ) ده ذم آظمر احلدٌي  (، ووىمع قـم

( مـ ـمريؼ اسمـ أيب قمدي، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمقن سمف، 2/584ف )وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقح

 وًمقس ومقف ىمقل اسمـ قمقن ٓسمـ ؾمػميـ.

( مـ 2/584(، ومًؾؿ ذم صحقحف )6400( )7/214وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ـمريؼ أيقب اًمًختقوين.

( مـ ـمريؼ ؾمؾؿي سمـ قمؾؼؿي، يمالمهو قمـ 2/584(، ومًؾؿ )5294( )6/512واًمٌخوري )

 سمف كحقه.اسمـ ؾمػميـ 

 ( ؿمؼقؼ سمـ ؾمؾؿي.1)

 .صحقح( 2)

 (.1/185ؾٌغقي )اجلعديوت ًم(، و67ص وهق ذم ؾمتي جموًمس مـ أموزم أيب يعغم اًمػراء )

( مـ ـمريؼ أسمون سمـ قمقوش، قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم، 47، 1/46وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

 قمـ ؾمؾامن.

 وومقف أسمون وهق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى.

(، واًمطقوًمز ذم مًـده 121، 39/11ن، أظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )وروي مرومققموً قمـ ؾمؾام

(، واًمٌغقي ذم 104)ص (، وأسمق قمٌقد ذم اًمطفقر 1/197(، واًمدارمل ذم اًمًــ )2/43)

ـ كٍم ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة 7/130(، واًمطؼمي ذم شمػًػمه )3/167معجؿ اًمصحوسمي ) (، واسم

ـ ـمرق قمـ قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقمون، قمـ ( م6/257(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )1/150)

 أيب قمثامن اًمـفدي، قمـ ؾمؾامن كحقه مرومققموً.

ـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ ) ( مـ ـمريؼ اسمـ ضمدقمون، ًمؽـ ذيمر ومقف اًمقوقء سمدل 1/16وأظمرضمف اسم

 اًمصالة.

 وومقف قمكم سمـ زيد وهق وعقػ.

ذم اًمصغػم (، و6/250(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )6/476وأظمرضمف اًمٌزار ذم مًـده )

( مـ ـمريؼ أؿمعٌ سمـ أؿمعٌ، قمـ قمؿران 14/313(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )2/136)

 اًمؼطون، قمـ ؾمؾقامن اًمتقؿل، قمـ أيب قمثامن اًمـفدي سمف.

يمام ؾمقلِت، وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت  ((جمفقل  ))وومقف أؿمعٌ سمـ أؿمعٌ، ىمول قمـف أسمق طموشمؿ: 
= 
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[285 ]   ِّـ قمثامن سمـ حيقك اًمدىمَّوقضمد ي أسمق اًمؼوؾمؿ قُمٌقد اهلل سم
(1)

، ىمول: ىُمرئ قَمغَم أيب 

ـ حمؿد اًمقاقمظ ـ قمكم سم احلً
(2)

ـ مج،  ـ ؾمؾقامن سم وهر اًمؼرركو حمؿد سم
(3)

إمالًء، كو حمؿد  

اعمثـكأيب سمـ 
(4)

، كو إؾمامقمقؾ سمـ قمقَّوش، قمـ حيقك سمـ قُمٌقد اهلل
(5)

، قمـ أسمقف، قمـ أيب 
                                                 

 (.1/454. اكظر: اًمؾًون )((ًمقس سمف سملس  )) ، وىمول اًمٌزار:((يغرب  ))(، وىمول: 8/128)

هذا ظمطل، إكَّام هق ؾمؾامن ىمقًمف، وأؿمعٌ  ))وؾملل اسمـ أيب طموشمؿ أسموه قمـ هذا احلديٌ ومؼول: 

 (.1/124. قمؾؾ احلديٌ )((جمفقل ٓ ُيعرف 

ىمؾً: وًمعؾ مو ذيمر أسمق طموشمؿ أرضمح، إَّٓ أنَّ اعمقىمقف ًمف طمؽؿ اًمرومع؛ ٕنَّ مثؾف ٓ ُيؼول سموًمرأي، 

 واهلل أقمؾؿ.

(، واًمضقوء ذم 2/417وىمد روي مثؾف قمـ أكس وضموسمر، أظمرضمف اًمطؼماين ذم مًـد اًمشومقلم )

( مـ ـمرق قمـ قمتٌي سمـ أيب طمؽقؿ، قمـ ـمؾحي سمـ كوومع، قمـ أكس سمـ 221، 6/220اعمختورة )

 موًمؽ وضموسمر سمـحق طمديٌ اًمٌوب.

ٌ، يروي قمـ أيب ؾمػقون همػم حمؿقد ذم احلدي ))وومقف قمتٌي سمـ أيب طمؽقؿ، وىمول اجلقزضموين: 

ـ أصحوب اًمـٌَِلِّ  ـ كوومع طمديثوً جيؿع ومقف مجوقمي م د ـمؾحي سم ٓ قـم ، َل كجد مـفو قمـد إقمؿش و

 (.295)ص . اًمشجرة ذم أطمقال اًمرضمول ((همػمه جمؿققمي 

 . اًمتؼريى.((صدوق خيطئ يمثػماً  ))وىمول قمـف احلوومظ اسمـ طمجر: 

 هـ(.390(، وشمقذم ؾمـي )هـ318( اعمعروف سموسمـ ضموكقؼو، مقًمده ؾمـي )1)

، وىمول ((يمون صمؼي ملمقكوً ومووالً طمًـ اخلؾؼ، مو رأيـو مثؾف ذم معـوه  ))ىمول اسمـ أيب اًمػقارس: 

 .((يمون صحقح اًمؽتوب يمثػم اًمًامع صمًٌ اًمروايي  ))اخلطقى: 

 (.8/664شموريخ اإلؾمالم )، (10/378شموريخ سمغداد )اكظر: 

حلًـ اًمقاقمظ اعمعروف سموعمٍمي، وهق سمغدادي أىموم ( قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ احلًـ أسمق ا2)

 هـ(.338سمؿٍم مدة ـمقيؾي صمؿ رضمع إمم سمغداد ومُعرف سموعمٍمي, شمقذم ؾمـي )

ـ ؾمعد واسمـ ل ))ىمول اخلطقى:  ٌ سم ٌ اًمؾق ػ يمتٌوً يمثػمة ي، وصـَّعقيمون صمؼي أمقـوً قموروموً، مجع طمدي

 .((ذم اًمزهد 

 (.15/381(، اًمًػم )12/75اكظر: شموريخ سمغداد )

 َل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

ـ اعمثـك اًمؼرر أسمق ضمعػر اًمؽقذم، وُيؼول ًمف: حمؿد 4) ـ مفران سم ـ مًؾؿ سم ـ إسمراهقؿ سم ( ًمعؾف حمؿد سم

 سمـ أيب اعمثـك، وحمؿد سمـ اعمثـك.ا

روى قمـ أسمقف، قمـ أيب  ))( حيقك سمـ قمٌقد اهلل اًمؼرر اعمدين، وىمقؾ هق يمقذم، ىمول قمـف احلويمؿ: 5)

 (.1/259. اعمدظمؾ )((و مـويمػم هريرة سمـًخي أيمثره
= 
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قَمزَّ َوضَمؾَّ اهللَ إِنَّ  )):  اهللؾُمقل هريرة ىمول: ىمول رَ 
(1)

يؾ،   ـَ قَمغَم َوطْمقِِف صَمالصََمًي: ضِمؼْمِ اْئتََؿ

((َوَأَكو، َوُمَعوِوَيَي 
(2)

. 

[286 ]  ـ قمكم سمـ اًمشوه اعمروزي ـ حمؿد سم ـ سم ـ احلً أسمو كٍٍم أمحد سم
(3)

، ىمدم قمؾقـو 

ًُ أسمو سمؽر اإلؾمامقمقكم احلوومظ ٍِّ يؼقل: ؾمؿع مـ احل
(4)

ًُ أ  سمو اًمعٌوس يؼقل: ؾمؿع

                                                 

ٕئؿي، وىمول قمـف احلوومظ:  (.31/449اكظر: هتذيى اًمؽامل ). (( مؽموك احلدٌي )) وشمريمف ووعَّػف مجع ـم ا

(1.)  ( ذم )ف(: )ضمؾَّ وقمزَّ

ا.( 2)  ضعقف جدًّ

 (.70ص س مـ أموزم أيب يعغم اًمػراء )وهق ذم ؾمتي جموًم

 وومقف حيقك سمـ قمٌقد اهلل وهق مؽموك.

 قؾ سمـ قمقوش وعقػ ذم روايتف قمـ همػم اًمشومقلم، وهذه مـفو.وإؾمامقم

 .((مؼٌقل  ))وقمٌقد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ مقهى، ىمول قمـف احلوومظ: 

 وحمؿد سمـ ؾمؾقامن سمـ مجوهر َل أضمد ًمف شمرمجي.

صمـو احلًـ وهق اسمـ قمثامن أسمق ؾمعقد 2/245وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) ( ىمول: طمدَّ

 قمقؾ سمـ قمًؽر، صمـو يزيد سمـ قمٌد رسمف، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمقوش سمف.اًمتًؽمي، صمـو حمؿد سمـ إؾمام

سمف قمٌدان إهقازي، وىمول اسمـ  وهذا اإلؾمـود أيضوً واه، احلًـ اًمتًؽمي ؿمقخ اسمـ قمدي يمذَّ

ٌ همػم مو ذيمرت  ))قمدي:  ـ قمثامن أطمودي ـ سم ٌ اًمـوس ... وًمؾحً يمون قمـدي يضع وينق طمدي

و مـ ىمقم صمؼوت، وهق إمم اًمضعػ أىمرب مـف إمم مـؽرة يمـَّو كتَّفؿف سمقوعفو وأطموديٌ هىمف

 (.2/219(، واكظر: اًمؾًون )346، 2/345. اًمؽومؾ )((اًمصدق 

واحلديٌ مروي سملؾموكقد أظمر واهقي، قمـ أيب هريرة وواصمؾي سمـ إؾمؼع، وأكس وهمػمهؿ، ذيمر 

 (.257ـ  2/252سمعضفو اسمـ قمدي، وذيمرهو اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققموت )

 ، وذم إموزم: )اعمروذي(.وذي(ذم )ف(: )اعمرور( 3)

 (، وَل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً.4/92ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

( أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ إؾمامقمقؾ أسمق سمؽر اإلؾمامقمقكم اجلرضموين، صوطمى اًمتصوكقػ، مقًمده ؾمـي 4)

 هـ(.371هـ(، وشمقذم ؾمـي )277)

صملم، وأضمؾ فؿ ذم اًمريوؾمي واعمروؤة واًمًخوء واطمد قمٍمه، وؿمقخ اًمػؼفوء واعمحدِّ  ))ىمول احلويمؿ: 

ـ أهؾ اًمعؾؿ ومقف  إموم ضمرضمون، واعمرضمقع  ))، وىمول اًمًؿعوين: ((سمال ظمالف سملم قمؼالء اًمػريؼلم م

 .((إًمقف ذم احلديٌ واًمػؼف 

 (.16/294(، اًمًػم )7/108(، اعمـتظؿ )1/152اكظر: إكًوب )
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ؿمقخًو يمٌػمًا معرووموً  ـاعمنوىمل 
(1)

ًُ حمؿد سمـ اعمثـك صوطمى ـ  نم سمـ سم يؼقل: ؾمؿع

احلورث
(2)

  ًُ ـَ مـفول يؼقل: سم يؼقل: ؾمؿع ًُ طمجوَج سم نم سمـ احلورث يؼقل: ؾمؿع

ًُ قموصامً  ـ ؾمؾؿي يؼقل: ؾمؿع ً محود سم ؾمؿع
(3)

ا  ًُ ِزرًّ يؼقل: ؾمؿع
(4)

  ًُ يؼقل: ؾمؿع

أسمو ضُمحقػي
(5)

ـُ أيب ـموًمى يؼقل: ظمطٌـو   َٓ  ))قَمغَم ِمـؼَم اًمؽقومي ومؼول:  قمكم  سم ظَمػْمَ إِنَّ َأ

ًُ َأْن ُأظْمؼَميُمْؿ سمَأسُمق سَمْؽٍر، صُمؿَّ قُمَؿُر، وَ   اهللاًمـَّوِس سَمْعَد َرؾُمقِل  ْ شُمُؽْؿ، ًَمْق ؿِمئ  َأظْمؼَمْ
ٌِ ِ وًمثَّوًم

ـِ اعمِـْؼَمِ َوُهَق َيُؼقُل: قُمثْاَمُن / قُمثْاَمُن  ((َوَكَزَل قَم
(6)

. 

 :من حديث أيب بؽر بن برشان

[287 ]   ـ اًمشقخ اًمٌزاز، أكو ـ سم ـ احلً ـ قمكم سم ـ سم أبو بؽر حمؿد اًمشقخ أسمق هموًمى احلً

ؽَّري بن عبد ادؾك بن حمؿد بن عبد اهلل بن برشان الس 
(7)

، أكو أسمق حمؿد قمٌقد اهلل سمـ أمحد 

                                                 

 ( ذم أموزم أيب يعغم: )ؿمقخ يمٌػم معروف(.1)

رت ذم )ف( مرشملم.2)  ( مـ ىمقًمف: )ؾمؿعً حمؿد( إمم )احلورث( يمرِّ

 ( هق اسمـ بدًمي.3)

 ( هق اسمـ طُمٌقش.4)

 ( هق وهى سمـ قمٌد اهلل.5)

 حسن لغره.( 6)

 (.1/420(، واإلؾمامقمقكم ذم اعمعجؿ )72، 71ص وهق ذم ؾمتي جموًمس مـ أموزم أيب يعغم اًمػراء )

(، واسمـ قمًويمر ذم 7/67طقى ذم شموريخ سمغداد )(، واخل8/359وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 ( مـ ـمريؼ أيب اًمعٌوس اعمنوىمل سمف.39/155شموريخ دمشؼ )

م وهق وعقػ.  وؾمـده وعقػ، ومقف اعمنوىمل واؾمؿف أمحد سمـ حمؿد سمـ منوق، شمؼدَّ

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ، ذيمرهو اسم ـ قمكمٍّ (، وهق ِمو 376 – 30/360وًمألصمر ـمرق يمثػمة قم

 .شمقاشمر قمـف 

ـ سمنمان صوطمى إموزم، مقًمده ؾمـي )7) هـ(، وشمقذم 372( اًمؼرر صمؿ إمقي، وًمد أيب اًمؼوؾمؿ سم

 هـ(.448ؾمـي )

ؾػل: ؾملًمً ؿمجوقموً اًمذهكمَّ قمـف ومؼول: ((يمتٌـو قمـف ويمون صدوىموً  ))ىمول اخلطقى:  ًِّ  ، وىمول اًم

 .((يمون ؿمقخوً ضمقِّد اًمًامع، طمًـ إصقل، صدوىموً ومقام يروي مـ احلديٌ  ))

 (.18/60اًمًػم ) (،84اًمتؼققد )ص  (،8/176(، اعمـتظؿ )2/348اكظر: شموريخ سمغداد )

 /ب34
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ـ معروف ىمويض اًمؼضوة أمحد سم
(1)

صمـل  ، كو أسمق طمومد حمؿد سمـ هورون احليمل، طمدَّ

ـ مقؾمك اًمطقيؾ ـ سمنم، كو قمٌد اعمؾؽ سم هالل سم
(2)

مون ، قمـ أيب هوؿمؿ صوطمى اًمر 
(3)

 ،

قمـ زاذان
(4)

ًُ َرؾُمقل   : يؼقل ًمعكمٍّ   اهلل، قمـ ؾَمؾامن اًمػورد ىمول: ؾمؿع

ٌِّل، َوُمٌِْغُضَؽ ُمٌِْغيِض  ))
ٌ َؽ حُمِ

((حُمِ
(5)

. 

                                                 

 هـ(.381هـ(، وشمقذم ؾمـي )306( اًمٌغدادي ؿمقخ اعمعتزًمي، مقًمده ؾمـي )1)

ؼف سمجفؾ اخلطقى، وسموًمغ ذم شمعظقؿف  ))وصمؼف اخلطقى، وردَّ ذًمؽ اًمذهٌل سمؼقًمف:   .((ووصمَّ

 سمؾقَّي، ويمون ذا ومطـي وذيموء وقمزيؿي وسمالهمي وهقٌي. وذيمر أكَّف يمون جمرداً ذم آقمتزال

 (.4/96(، اًمؾًون )3/400(، اعمقزان )16/426(، اًمًػم )10/365اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( قمٌد اعمؾؽ سمـ مقؾمك اًمطقيؾ، أسمق سمنم.2)

(، 2/286(، وأسمق أمحد احلويمؿ ذم إؾمومل واًمؽـك )1/144ذيمره مًؾؿ ذم اًمؽـك وإؾمامء )

(، وَل يذيمروا ومقف ؿمقئوً، وذيمر مًؾؿ وأسمق أمحد روايتف قمـ أيب 1/109اعمؼتـك )واًمذهٌل ذم 

 هوؿمؿ وروايي هالل قمـف.

قمٌد اعمؾؽ سمـ مقؾمك  ))( 4/71(، واسمـ طمجر ذم اًمؾًون )3/379وذيمر اًمذهٌل ذم اعمقزان )

 .((اًمطقيؾ، يروي قمـ أكس، ٓ ُيدرى مـ هق، وىمول إزدي: مـؽر احلديٌ 

ؿ قمٌد اعمؾؽ اًمطقيؾ، يروي قمـ قموئشي، وكؼؾ قمـ أسمقف أكَّف جمفقل. اجلرح وذيمر اسمـ أيب طموشم

 (.5/376واًمتعديؾ )

 ( وقمداده ذم أهؾ اًمٌٍمة.5/121وذيمر هذا إظمػم اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 .((ومقحتؿؾ أن يؽقن هق اسمـ مقؾمك وحُيتؿؾ أن يؽقن هق آظمر  ))ىمول اسمـ طمجر: 

ذي يروي قمـ أكس وقموئشي )قمغم آطمتامل( همػم ىمؾً: ًمعؾ قمٌد اعمؾؽ سمـ مقؾمك اًمطقيؾ اًم

م وهذا متلظمر،  قمٌد اعمؾؽ سمـ مقؾمك اًمطقيؾ أسمق سمنم اًمذي معـو ذم هذا اإلؾمـود، ومذاك متؼدِّ

 وقمغم يمؾٍّ ومؽالمهو جمفقل، واهلل أقمؾؿ.

 ( هق حيقك سمـ ديـور اًمرموين.3)

 ( هق أسمق قمؿر اًمؽـدي.4)

 .ضعقف( 5)

(، واسمـ قمًويمر ذم 6/488(، واًمٌزار ذم مًـده )6/239 )وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم

 ( مـ ـمرق قمـ هالل سمـ سمنم سمف.291، 42/269شموريخ دمشؼ )

صمـو هالل سمـ سمنم، أظمؼمكو أسمق مقؾمك، أظمؼمكو أسمق هوؿمؿ(.  ووىمع قمـد اًمٌزار: )طمدَّ

ي ؾمؼط ذم اإلؾمـود. ػي مـ )اسمـ مقؾمك( أو أنَّ صمؿَّ  ىمؾً: ومؾعؾ )أسمق مقؾمك( مصحَّ
= 



 

 
 

 
 538 

 
  

[288 ]  ـ صوقمد قُمٌقد اهلل، ىمول: ىُمرئ قَمغَم أيب حمؿد سم
(1)

صمؽؿ هورون وأكو   أؾمؿع، طمدَّ

ًُ موًمؽ سمـ  ـُ ؾمؾقامن، ىمول: ؾمؿع ـ طموشمؿ، كو ضمعػر وهق اسم ل، كو ؾمقَّور سم ـ قمٌد اهلل احلامَّ سم

ـِ َمْرَيَؿ  ))ديـور يؼقل:  ك سْم ًَ ك#َأْوطَمك اهللُ شَمَعومَم إِمَم قِمق ًَ َؽ، وَمنِِن  !: َأْن َيو قِمق ًَ قِمْظ َكْػ

ًَ وَمِعظِ  َعْظ ((ِمـِّل  ِحلاًمـَّوَس، َوإَِّٓ وَموؾْمتَ  اشمَّ
(2)

. 

 :حديث واحد عن أيب حمؿد بن يوشف

[289 ]  سمؼراءِت  ،الشقخ األجل أبو حمؿد احلسن بن عبد ادؾك بن حمؿد بن يوشف

ـ اخلالل، ؾمـي أرسمع وشمًعلم، أكو أسمق حمؿد قمؾقف ذِم ؿمقال  ـ احلً ـ حمؿد سم ـ سم ق كو أسماحلً

                                                 

م.وؾمـده و  عقػ، ومقف قمٌد اعمؾؽ سمـ مقؾمك وهق جمفقل، يمام شمؼدَّ

(، واسمـ قمًويمر ذم 5/127وروي احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر واه، أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

( مـ ـمريؼ ضمعػر سمـ أمحد سمـ سمقون، قمـ إسمراهقؿ سمـ إؾمامقمقؾ سمـ 42/269شموريخ دمشؼ )

 هوؿمؿ اًمرموين سمف.إؾمحوق اًمؽقذم، قمـ أيب ظموًمد قمؿرو سمـ ظموًمد اًمقاؾمطل، قمـ أيب 

ـ قمدي:  ٌ بذا اإلؾمـود سموـمؾ، ويمـَّو كتَّفؿ ضمعػر سمـ أمحد سمـ سمقون بذا  ))وىمول اسم  .((وهذا احلدي

ىمؾً: واحلديٌ ذيمره اسمـ قمدي ذم شمرمجي قمؿرو سمـ ظموًمد اًمقاؾمطل، وهق مؽموك رموه ويمقع 

 سموًمؽذب، يمام ذم اًمتؼريى.

ـٌَِلِّ  فو وأطمودٌي طمىِّ قمكمٍّ صموسمتي قمـ اًم ـوومؼ ))ىمقًمف: ، ـم غضؽ إَّٓ م ، (( ٓ حيٌ ؽ إَّٓ مممـ وٓ ٌي

 (.1/16وهق قمـد مًؾؿ ذم صحقحف )

مقًمده ؾمـي ، الوؿمؿل اًمٌغدادي، حمدث اًمعراق ( حيقك سمـ حمؿد سمـ صوقمد سمـ يموشمى، أسمق حمؿد1)

 هـ(.318هـ(، وشمقذم ؾمـي )228)

ً طموومظ  ))ىمول اًمدارىمطـل:  َـّ قُمـل سمف  يمون أطمد ))، وىمول اخلطقى: ((صمؼي صمٌ طمػوظ احلديٌ، وِِم

 .((ورطمؾ ذم ـمؾٌف 

 (.14/501(، اًمًػم )14/231(، شموريخ سمغداد )329اكظر: ؾممآت اًمًؾؿل رىمؿ: )

 .شـده حسن إىل مالك بن ديـار( 2)

 ( قمـ هورون احلامل سمف.124أظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقو ذم إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر )ص 

 (.93 )صوأظمرضمف أمحد ذم اًمزهد 

ـ داود اًمؼزاز، يمالمهو قمـ ؾمقور سمـ طموشمؿ سمف.2/382وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي ) ـ ـمريؼ ؾمؾقامن سم  ( م

 وؾمـده طمًـ، ؾمقور سمـ طموشمؿ صدوق هيؿ، يمام ذم اًمتؼريى.

 وضمعػر سمـ ؾمؾقامن هق اًمضٌعل، صدوق، يمام ذم اًمتؼريى.
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اًمعالء كو أسمق قمٌد اهلل طَمَرمل سمـ أيبقمؿر سمـ طمققيف اخلزاز مـ ًمػظف، 
(1)

، كو اًمزسمػم سمـ 

ور ىمول: ىمول سمؽَّ
(2)

اعمٌورك اًمطؼمي 
(3)

ًُ أمػَم اعمممـلم اعمـصقر يؼقل ٕمػم اعمممـلم  : ؾمؿع

ـَتَُف اهللَيو َأسَمو قَمٌِْد  ))اعمفدي:  ًَ ِؾ ِمْرآشُمُف شُمِريِف طَم
َر؛ وَمنِنَّ ومِْؽَرةَ اًمَعوىمِ َـّ َأْمرًا طَمتَّك شُمَػؽِّ َم َٓ شُمؼْمِ  ،

(( َوؾَمقِّئَتَفُ 
(4)

. 

 :من حديث أيب حمؿد اخلالل احلافظ

[290 ]   ـ قمٌد اًمؼوهر إؾَم عْ أسمق ؾَم ـ قمٌد اعمؾؽ سم ي، سمؼراءِت / قمؾقف مع دِ د حمؿد سم

                                                 

ؽل، ُيعرف سَمحَرمل سمـ أيب ( أمحد سمـ حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ أيب مخقصي أسمق قمٌد اهلل اعم1)

 هـ(، وطمرمل ًمؼى ًمف.317اًمعالء، شمقذم ؾمـي )

ث قمـ اًمزسمػم سمـ سمؽور سمؽتوب اًمـًى وهمػمه ... ويمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى:   .((طمدَّ

 (.14/485(، اًمًػم )4/390شموريخ سمغداد )

 ( ذم )ف(: )ىمول زم(.2)

 ( يمون قمومالً ًمؾؿلمقن، يمام ضموء ذم مقاوع مـ شموريخ دمشؼ.3)

 ( هؽذا ضموء اًمًـد ذم إصؾ و)ف( )ىمول مٌورك اًمطؼمي: ؾمؿعً أمػم اعمممـلم(.4)

عى ) ، 32/313(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )13/188وإصمر أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمش 

ًُ أسمو قمٌقد اهلل اًمقزير 315، 314 ( مـ ـمريؼ اًمزسمػم سمـ سمؽور، قمـ مٌورك اًمطؼمي ىمول: ؾمؿع

 ر يؼقل ...يؼقل: ؾمؿعً أسمو ضمعػر اعمـصق

 ومؾعؾ )أسمو قمٌقد اهلل اًمقزير( ؾمؼط ذيمره مـ اًمـًختلم.

ـ قمًويمر سمؾػظ:  اخلؾقػي ٓ يصؾحف إَّٓ اًمتؼقى، واًمًؾطون ٓ  ))وًمألصمر شمؽؿؾي قمـد اًمٌقفؼل واسم

يصؾحف إَّٓ اًمطوقمي، واًمرقمقي ٓ يصؾحفو إَّٓ اًمعدل، واقمظ اًمـوس قمػقاً أىمدرهؿ قمغم اًمعؼقسمي، 

 .((ـ فمؾؿ مـ هق دوكف وأكؼص اًمـوس قمؼالً م

(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 10/56وهذه اًمتؽؿؾي أوردهو اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

( مـ ـمريؼ اًمزسمػم سمـ سمؽور سمف، وسملم اعمـصقر ومٌورك 7/85(، واًمذهٌل ذم اًمًػم )32/315)

 أسمق قمٌقد اهلل اًمقزير.

ـ قمٌقد اهلل أسمق قمٌد اهلل اًمقزيروأسمق قمٌقد اهلل   إؿمعري مقٓهؿ، يمون يموشمى اعمفدي هق معوويي سم

اً ومووالً قموسمداً  ))ووزيره، ىمول اخلطقى:  (، شموريخ 13/196. اكظر: شموريخ سمغداد )((يمون ظمػمِّ

 (.59/249دمشؼ )

 /أ34
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روايتف
(1)

أبو حمؿد احلسن ؾمـي أرسمع وشمًعلم، أكو ذِم ؿمفر رضمى األكابر عن األصاغر  

بن ]احلسن[ بن حمؿد
(2)

صمتـو مجعي سمـً أمحد اعمحؿاحلافظ اخلالل  قَّي، طمدَّ
(3)

، ىموًمً: أكو 

ـ إسمراهقؿ أسمق طمومد أمحد سم
(4)

، ]صمـو[
(5)

صوًمح سمـ أقملم سمـ ُرَمقْح اًمؽممذي 
(6)

، كو كٍم 

ـ حيقك أسمق سمؽر سم
(7)

ـ أيب طمـقػي، قمـ موًمؽ سمـ أكس، قمـ حمؿد  ـ هورون، قم ، كو قمؿر سم

ُف ًمِْؾَؿْؿُؾقِك ـَمَعومُ  )):  اهللسمـ قمجالن، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة ىمول: ىمول َرؾُمقُل 

ـَ اًمَعَؿِؾ َمو َٓ ُيطِقُؼ  ُػ ِم َقشُمُف، َوَٓ ُيَؽؾَّ ًْ
((َويمِ

(8)
. 

[291 ]   أسمق قمؿر سمـ طمققيف، أكو اًمٌوهمـدي، كو حمؿد سمـ مُحقد، كو مفران سمـ أيب قمؿر

اًمرازي، كو ؾمػقون اًمثقري، قمـ موًمؽ سمـ أكس، قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمػضؾ، قمـ كوومع سمـ 

                                                 

 ( ذم )ف(: )روايي(.1)

 مـ )ف(. زيودةمو سملم اعمعؼقوملم  (2)

 هؾ كقًوسمقر ىمدمً سمغداد.( مجعي سمـً أمحد سمـ حمؿد سمـ قمٌقد اهلل اعمحؿقي أم  احلًلم، مـ أ3)

 (.14/444. شموريخ سمغداد )((يمون أسمق طمومد اإلؾمػرايقـِل يعظِّؿفو وُيؽرمفو  ))ىمول اخلالل: 

( أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ حيقك أسمق طمومد سمـ أيب إؾمحوق اعمزيمل اًمـقًوسمقري، شمقذم ؾمـي 4)

 هـ(.386)

 .((ٌوه إمم أن شمقذم َل يزل معرووموً سموًمعٌودة وآضمتفود مـ ص ))ىمول اخلطقى: 

 (.16/496(، اًمًػم )4/20اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( ذم إصؾ: )سمـ( سمدل )كو(، وهق ظمطل واوح، واًمتصقيى مـ )ف(.5)

 .((صوًمح سمـ رمقح، ىمول اًمدراىمطـل: ٓ رء  ))(: 3/169(، واًمؾًون )3/9( ذم اعمقزان )6)

 َل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 7)

ا، واحلديث ( 8)  .صحقح من ضرق أخرىشـده ضعقف جدًّ

 وَل أىمػ قمؾقف مـ طمديٌ أيب طمـقػي قمـ موًمؽ إَّٓ قمـد اعمصـػ.

وٓ يثًٌ ذًمؽ قمـ أيب طمـقػي، ومػل اًمطريؼ إًمقف قمؿر سمـ هورون، وًمعؾف اًمٌؾخل، وهق مؽموك 

 ويمون طموومظوً، يمام ذم اًمتؼريى.

 وصوًمح سمـ أقملم وعقػ أيضوً.

ٌ ورد مـ ـمرق أظمرى قمـ موًمؽ بذا اإلؾمـود  ظمورج اعمقـمل، وهق ذم اعمقـمل سمالغ، وىمد واحلدي

ظمقًمػ موًمؽ ذم إؾمـوده، ومرواه مجوقمي قمـ اسمـ قمجالن، قمـ سُمؽػم سمـ قمٌد اهلل إؿمٍ، قمـ 

 (.3/546اإليامء إمم أـمراف اعمقـمل ) :شمػصقؾ ذًمؽ ذم ن أيب حمؿد، قمـ أيب هريرة. اكظرقمجال
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لِّ ضُمٌػم، قمـ اسمـ قمٌوس، قمـ  طمديٌ ىمٌؾفؿثؾ سم  اًمـٌَّ
(1)

ُؿ َأطَمؼ   )):  ـْ سم إَيِّ َفو ِم
ًِ ـَْػ

((َوًمِقَِّفو 
(2)

. 

[292 ]  قمٌد اهلل سمـ قمثامن
(3)

، كو إسمراهقؿ سمـ قمٌد اًمصؿد
(4)

، كو أسمق قمٌقد اهلل 
                                                 

ؾػل ًمػظ ( أي: أنَّ اخلالل ذيمر ذم يمتوسمف هذا احلديٌ سملؾموكقد أظمر، وم1) ًِّ ؼول هذا اًمؼقل، وأورد اًم

 احلديٌ؛ ٕكَّف َل يذيمر إطموديٌ ىمٌؾف، واهلل أقمؾؿ.

 .حسن لغره( 2)

/أ( قمـ أيب اًمؼوؾمؿ قمؿر سمـ 3وأظمرضمف حمؿد سمـ صخر إزدي ذم ضمزء مـ طمديٌ موًمؽ )ل

 حمؿد سمـ ؾمقػ، قمـ حمؿد سمـ حمؿد اًمٌوهمـدي سمف.

 ن سمـ أيب قمؿر صدوق خيطئ.وؾمـده وعقػ، ًمضعػ حمؿد سمـ محقد، وؿمقخف مفرا

 إَّٓ أنَّ احلديٌ ضموء مـ ـمريؼ آظمر قمـ اًمثقري.

(، وحمؿد سمـ خمؾد 2/167(، ومتوم ذم اًمػقائد )10/307أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )

ـ موًمؽ رىمؿ: ) ( مـ ـمرق 19/74(، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )20، 15ذم مو رواه إيموسمر قم

 قري.قمـ حمؿد سمـ يمثػم، قمـ اًمث

 (.1493( )2/28واحلديٌ ذم اعمقـمل )

( مـ ـمريؼ ؾمعقد سمـ مـصقر وىمتقٌي وحيقك 2/1037وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 اًمـقًوسمقري، يمؾفؿ قمـ موًمؽ سمف.

  اًمٌزاز موًمؽ ٓسمـ اعمظػراإلموم وًمف ـمرق يمثػمة قمـ موًمؽ، ذيمرهتو ذم خترجيل ًمغرائى طمديٌ 

 (.137 ـ 134)ص 

 هـ(.382ور، شمقذم ؾمـي )حمؿد سمـ قمكم سمـ سمقون أسمق حمؿد اًمصػَّ ( قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ 3)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.8/535شموريخ اإلؾمالم )، (10/40شموريخ سمغداد )اكظر: 

( إسمراهقؿ سمـ قمٌد اًمصؿد سمـ مقؾمك سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌوس 4)

 (.هـ 325أسمق إؾمحوق الوؿمؿل، شمقذم ؾمـي )

ََل أر ًمف أصالً  ))شمؽؾؿ أسمق احلًـ سمـ ًمقًمق ذم ؾمامقمف اعمقـمل مـ أيب مصعى اًمزهري، وىمول: 

 .((صحقحوً ومؽميمتف، وظمرضمً وَل أؾمؿع 

رأيً قمغم يمتوب اعمقـمل  ))وىمول اًمدراىمطـل: ؾمؿعً اًمؼويض حمؿد سمـ قمكم الوؿمؿل يؼقل: 

 .((ؾمامقموً ىمدياًم صحقحوً اعمًؿقع مـ أيب مصعى اًمزهري قمـ موًمؽ، رأيً اًمًامع قمغم فمفره 

 (.15/71(، اًمًػم )10/137(، شموريخ سمغداد )167)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 
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اعمخزومل
(1)

، كو قمٌد اهلل سمـ اًمقًمقد
(2)

، قمـ ؾمػقون اًمثقري، قمـ معؿر، قمـ حيقك
(3)

 ،

ـ َوْؿَضؿ قم
(4)

ـ أيب هريرة ىمول:  ل   َأَمرَ  ))، قم ؛ احلَقَُّي سم  اًمـٌَّ
الَةِ ـِ ذِم اًمصَّ َؼتِْؾ إَؾْمَقَدْي

((َواًمَعْؼَرُب 
(5)

. 
                                                 

 ( ؾمعقد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًون.1)

 ( قمٌد اهلل سمـ اًمقًمقد سمـ مقؿقن اًمؼرر اعمعروف سموًمعدين.2)

 ىمد روى قمـ اًمثقري ضمومعف ... وروى قمـ اًمثقري أيضوً همرائى همػم ))ىمول قمـف اسمـ قمدي: 

 (.4/249. اًمؽومؾ )((اجلومع 

 .((صدوق رسمَّام أظمطل  ))وىمول قمـف احلوومظ اسمـ طمجر: 

 ( هق اسمـ أيب يمثػم.3)

 ( هق اسمـ ضَمْقس اًمقاممل.4)

 .صحقح لغره (5)

وومقف قمٌد اهلل سمـ اًمقًمقد سمـ مقؿقن، وهق طمًـ احلديٌ، وىمد شمقسمع قمغم إؾمـوده، أظمرضمف أسمق 

 ؼ اًمػريويب، قمـ اًمثقري سمف.( مـ ـمري101)ص اًمشقخ ذم ذيمر إىمران 

(، وأمحد ذم 1245( )1/394(، واسمـ موضمف ذم اًمًــ )3/10وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمًــ )

(، 1/449(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )16/235(، )13/221(، )334، 12/102اعمًـد )

(، واسمـ اجلورود ذم اعمـتؼك 2/41(، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )4/271واًمطقوًمز ذم مًـده )

(، واحلويمؿ ذم 116، 6/1115(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 195، 1/194)

)ص (، وأسمق اًمشقخ ذم ذيمر إىمران 2/237(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )1/256اعمًتدرك )

ـ اًمؽؼمى )69 ـ )2/266(، واًمٌقفؼل ذم اًمًـ (، واًمٌغقي ذم ذح 2/115(، وذم معرومي اًمًـ

 ( مـ ـمرق قمـ معؿر سمف.2/324اًمًـي )

 وصححف احلويمؿ، وواومؼف اًمذهٌل.

(، 390( )2/233(، واًمؽممذي ذم اجلومع )921( )1/566وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ )

ـ طمٌون ذم صحقحف 4/272(، واًمطقوًمز ذم مًـده )137، 16/117وأمحد ذم اعمًـد ) (، واسم

(، واًمٌغقي ذم ذح اًمًـي 2/266(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )6/116)اإلطمًون ـ 

 ( مـ ـمرق قمـ قمكم سمـ اعمٌورك.13/325(، واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )2/324)

( مـ ـمريؼ هشوم اًمدؾمتقائل، 1/423(، واًمدارمل ذم اًمًــ )12/437وأمحد ذم اعمًـد )

 يمالمهو قمـ حيقك سمـ أيب يمثػم سمف.

 .((طمًـ صحقح  ))وىمول اًمؽممذي: 

ـ حيقك سمـ  أيب يمثػم مٌوذة، وأظمرضمف مـ ـمريؼف ىمؾً: ولشوم اًمدؾمتقائل ومقف إؾمـودان، ومػمويف قم

م قمـ معؿر، قمـ حيقك سمف.  اًمطقوًمز أيضوً يمام شمؼدَّ
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[293 ]  ـ قموصؿ ـ اعمظػر إضموزة، كو أمحد سم حمؿد سم
(1)

ـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل  سمـ ا، كو قمكم سم

طمق قن اخلقٓين
(2)

صمـل اًمؾقٌ  صمـل أيب، طمدَّ ـ ؿمعقى سمـ اًمؾقٌ، طمدَّ سمـ ا، كو قمٌد اعمؾؽ سم

صمـل ؿمع ـ أهؾ دمشؼ، قمـ قمٌد اًمرمحـ إوزاقمل، ؾَمعد، طمدَّ ـ إؾمحوق م قمـقى سم
(3)

 

ـ أيب ؾمؾؿي، قمـ أيب هريرة، قمـ  ـ أيب يمثػم اًمقاممل، قم ـ حيقك سم ـ أيب قمروسمي، قم ؾمعقد سم

ْفَر  ))ىمول:   اهللَرؾُمقِل  ُمقا اًمشَّ ، إَِّٓ َرضُمٌؾ يَموَن َيُصقُم ِصقَومًو سم َٓ شَمَؼدَّ قَْقٍم َأْو اصْمـلَْمِ

((وَمْؾقَُصْؿُف 
(4)

. 

[294 ]   ـ ضمعػر ـ اًمعٌوس اًمـَّجورحمؿد سم / سم
(5)

ـ إؾمحوق ـ محود سم ، كو إسمراهقؿ سم
(6)

، كو 
                                                 

 ( أمحد سمـ قموصؿ أسمق ضمعػر اًمٌزاز اًمدمشؼل.1)

 (.7/203ًمف اسمـ ًمف شمرمجي ذم شموريخ سمغداد )

( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )قمكم سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل(، ويمذا ذيمره اعمزي ذم اًمرواة قمـ قمٌد اعمؾؽ 2)

 عقى.سمـ ؿما

أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ  ))(: 1/220(، وإكًوب )2/580وذم اإليمامل )

 .((طمق قن إكضـووي مقمم ظمقٓن ... شمقذم ذم رمضون ؾمـي ؾمٌع وصمامكلم ومئتلم 

ه، وَل أىمػ قمغم شمقصمقؼ وٓ دمريح ًمف.دِّ ىمُ   م قمٌد اهلل قمغم حمؿد ذم اؾمؿ أسمقف وضمدِّ

)قمـ( وهق ظمطل، واًمصقاب )و(، يمام ضموء قمـد اًمـًوئل ذم اًمًــ،  ( يمذا ذم إصؾ و)ف(:3)

ٓ روايي ًمف قمـ ؾمعقد سمـ أيب قمروسمي، صمؿ إنَّ احلديٌ معروف سمروايي إوزاقمل قمـ  وإوزاقمل 

 حيقك يمام ؾمقلِت ذم اًمتخريٍ.

 .صحقح( 4)

ًــ ) وئل ذم اًم ٕوزاقمل وؾمعق4/154وأظمرضمف اًمًـ د اعمؾؽ سـم ؿمعقى سمف، وومقف: )ا  د(.( قمـ قٌم

 (، 1650( )1/528(، واسمـ موضمف ذم اًمًــ )4/149وأظمرضمف اًمـًوئل أيضوً ذم اًمًــ )

(، واًمٌغقي ذم 8/352(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 5/373وأسمق يعغم ذم اعمًـد )

 ( مـ ـمرق قمـ إوزقمل سمف.3/458ذح اًمًـي )

( 763، 2/762(، ومًؾؿ ذم صحقحف )1914( )2/589وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 مـ ـمرق قمـ حيقك سمـ أيب يمثػم سمف.

 هـ(.379( أسمق سمؽر اًمٌغدادي، شمقذم ؾمـي )5)

ى همـدراً، وىمول:  ))ىمول اخلطقى:  صمـل قمـف احلًـ سمـ حمؿد اخلالل، وىمد ذيمر زم أكَّف يمون ُيؾؼَّ طمدَّ

 .((يمون صمؼي ومفاًم حيػظ اًمؼرآن طمػظوً طمًـوً 

 (.16/216(، اًمًػم )2/157اكظر: شموريخ سمغداد )

 
 /ب34
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إؾمحوق
(1)

ـ إؿمؽوب ، كو حمؿد سم
(2)

، كو حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ كؿػم، كو أيب، قمـ حمؿد سمـ 

ـ أيب هورون، قمـ أيب ؾمعقد ىمول: ىمول َرؾُمقل  ـ ؾمؾؿي، قم ـ محود سم  :  اهللإؾمحوق، قم

ْؿ بِ  سُمقا إًَِمقُْؽْؿ َأيْمٌَوَد اإِلسمِِؾ ذِم اًمِعْؾِؿ، إَِذا ضَموُؤويُمْؿ وَموؾْمتَْقُصقاُيقؿِمُؽ اًمـَّوُس َأْن َيْيِ  ))

((ظَمػْمًا 
(3)

. 

هذا همريٌى 
(4)

مـ روايي حمؿد سمـ إؾمحوق، قمـ محود سمـ ؾمؾؿي، وٓ أقمؾؿ روى  
                                                 

 هـ(.323( اسمـ إؾمامقمقؾ سمـ محود سمـ زيد إزدي اًمٌٍمي أسمق إؾمحوق اًمعوسمد، شمقذم ؾمـي )1)

 .((صمؼي ضمٌؾ  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.15/53(، اًمًػم )6/61(، شموريخ سمغداد )166)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

 ( هق حمؿد سمـ احلًـ سمـ إسمراهقؿ اًمعومري أسمق ضمعػر سمـ إؿمؽوب اًمٌغدادي.2)

 .اضعقف جدًّ ( 3)

ـ ـمريؼ حيقك سمـ اًمًؽـ.7/126وَل أىمػ قمؾقف بذا اًمؾػظ، وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )  ( م

ـ ؿمٌقى، يمالمهو قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف 14/387واخلطقى ذم شموريخ سمغداد ) ـ ـمريؼ داود سم ( م

 .((ؾمقلشمقؽؿ ىمقم يطؾٌقن اًمعؾؿ، ومنذا أشمقيمؿ وموؾمتقصقا بؿ ظمػماً  ))سمؾػظ: 

ـ موضمف ذم اًمًــ )2651، 2650( )5/30ومع )وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجل ( 91، 1/90(، واسم

(، واسمـ أيب 3/644(، واًمطقوًمز ذم مًـده )11/252(، ومعؿر ذم اجلومع )249، 247)

(، وذم مًـد اًمشومقلم 7/126(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )2/12طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ )1/226) ـ مجقع ذم5/79(، واسم (، ومتوم 358)ص معجؿ اًمشققخ  (، واسم

واعمزيمل ذم اًمػقائد  (،176)ص (، واًمرامفرمزي ذم اعمحدث اًمػوصؾ 65ـ  1/64ذم اًمػقائد )

عى ) (،89اعمـتخٌي )ص  (، واخلطقى ذم 368)ص (، وذم اعمدظمؾ 4/370واًمٌقفؼل ذم اًمش 

أصحوب (، وذم ذف 2/392(، وذم اعمقوح )1/350(، وذم اجلومع )14/387شموريخ سمغداد )

 اعمؾتؿس  (، واًمعالئل ذم سمغقي3/71(، واًمراومعل ذم اًمتدوـي )51، 50، 49)ص احلدٌي 

 ( مـ ـمرق قمـ أيب هورون اًمعٌدي سمف كحقه.26)ص 

وومقف أسمق هورون اًمعٌدي، واؾمؿف قمامرة سمـ ضمقيـ، وهق مؽموك ومـفؿ مـ يمذسمف، ويمون يروي 

م شمؼرير ذًمؽ.  قمـ أيب ؾمعقد يمؾَّ رء، يمام شمؼدَّ

ت اًمقصقي سملصحوب احلديٌ مـ ـمرق أظمرى واهقي، ذيمرهو إًمٌوين ذم اًمصحقحي وىمد ورد

ػف أهؾ اًمعؾؿ 1/1/565) ي وومقفو قمؾؾ، واحلديٌ ِِمَّو وعَّ ٌ بو، وأؾموكقدهو ًمقِـّ ً احلدي ( وصمٌَّ

 (.132)ص يملمحد سمـ طمـٌؾ وهمػمه. اكظر: اعمـتخى مـ قمؾؾ اخلالل ٓسمـ ىمدامي 

 ( ذم )ف(: )هذا طمديٌ همريى(.4)
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ـ ؾمؾؿي إَّٓ طمديثلم، هذا أطمُدمهو، وحمؿد سمـ ـ محود سم ـ إؾمحوق، قم حمؿد سم
(1)

إؾمحوق  

ود سمـ ؾمؾؿي صمؼٌي يمٌػمصمؼي يمٌػم، ومح
(2)

. 

 ً ـ أكس عمََّو كزًم ـ صموسمً، قم ـ محود، قم ٌ أظمر يرويف قم   واحلدي       

          
(3)

الصحقح، احلديٌ ذِم 
(4)

. 

(5)لم، كو قمٌد اًمعزيز سمـ أمحد اًمغوومؼلـ: كو قمؿر سمـ ؿموهقال اخلالل [ 295]
  

 ، قمـ (7)دمــحقك سمـ زهْ ـ، كو ي(6)حــسمـ إومط كمـد سمـ قمـؿـر، كو أطمـسمؿص

                                                 

 ( ذم )ف(: )أيب(، وهق ظمطل.1)

 ( َل أىمػ قمؾقف مـ روايي اسمـ إؾمحوق قمـ محود إَّٓ قمـد اعمصـػ.2)

 .2احلجرات، أيي: ( 3)

ٌ ذم صحقح مًؾؿ )4) ـ سمـ مقؾمك، قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف، وومقف 1/110( احلدي ـ ـمريؼ احلً ( م

 ىمصي صموسمً سمـ ىمقس سمـ ؿمامس.

ـ محود،  ـ إؾمحوق قم ـ ـمريؼ اسم ( 117)ص وىمد أورد أسمق اًمشقخ ذم ذيمر إىمران وَل أىمػ قمؾقف م

أصمراً يرويف حمؿد سمـ إؾمحوق قمـ محود، وذيمر أيضوً هـوًمؽ طمديثوً يرويف محود سمـ ؾمؾؿي قمـ حمؿد 

 سمـ إؾمحوق.ا

 هـ(.332قمٌد اًمعزيز سمـ أمحد سمـ اًمػَرج أسمق حمؿد اًمغوومؼل مقٓهؿ اعمٍمي، شمقذم ؾمـي )( 5)

 (.7/661اإلؾمالم ) شموريخ. ((صمؼي صمًٌ  ))ىمول اسمـ يقكس: 

أمحد سمـ قمكم إومطح، قمـ حيقك سمـ زهدم سمطوموت. ىمول اسمـ قمدي: ٓ أدري  ))( ىمول اًمذهٌل: 6)

 (.1/123. اعمقزان )((اًمٌالء مـف أو مـ ؿمقخف 

ـ ؿمقخف حيقك ، وملمحد هذا ذيمره اسمـ  ـ قمدي َل أىمػ قمؾقف، واًمذي يظفر أنَّ اًمٌالء م ىمؾً: ىمقل اسم

يروي قمـ حيقك سمـ زهدم، قمـ أسمقف، قمـ اًمعرس سمـ قمؿػمة  ))ول: ( وىم8/50طمٌون ذم اًمثؼوت )

ف إذا طمدَّث قمـ اًمثؼوت ومصدوق ؾقي ومقفو مـ حيقك سـم زهدم، وأمَّو هق ذم كًػ خي مؼؾقسمي، اًٌم . (( سمًـ

 (.1/233واكظر: اًمؾًون )

 ( اسمـ احلورث اًمغػوري.7)

ـ طمٌون ذم اعمجروطملم ) ـ أهؾ مٍم يروي قمـ ))( وىمول: 3/114ذيمره اسم أسمقف، روى قمـف أمحد  م

ـ اًمُعرس سمـ قمؿػمة كًخي مقوققمي، ٓ حيؾ يمتوسمتفو ا ـ أسمقف قم ـ قمكم سمـ إومطح واعمٍميقن قم سم

 .((إَّٓ قمغم ضمفي اًمتعجى وٓ آطمتجوج سمف ِِمَّو حيؾ ٕهؾ اًمصـوقمي واًمًؼم 

و أسمق طموشمؿ ومؼول قمـف:   (.9/147. اجلرح واًمتعديؾ )((أرضمق أن يؽقن صدوىموً  ))وأمَّ

 (.7/242. اًمؽومؾ )((أرضمق أكَّف ٓ سملس سمف  ))اسمـ قمدي:  وىمول

 (.3/596. سمقون اًمقهؿ )((ٓ سملس سمف  ))وىمول اسمـ اًمؼطون: 
= 
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 قمـ 

أسمقف
(1)

صمـل أيب ، طمدَّ
(2)

ً َرؾُمقل  ـ قمؿػمة ىمول: ؾمؿع ـ اًمُعرس سم وهق يؼقل:   اهلل، قم

((  َٓ
(3)

ُف َيْؼَطُع قُمُروَق اًمَعَؿك، َوَٓ   َمَد، وَمنِكَّ َو َْٕرسَمَعٍي، َٓ شَمْؽَرُهقا اًمرَّ شَمْؽَرْه َأْرسمَعًي وَمنَِنَّ

يَموَم، وَمنِكَّفُ َيْؼَطُع قُمُروَق شَمْؽَرُهقا ا ًمز 
(4)

ُف َيْؼَطُع قُمُروَق   َعوَل، وَمنِكَّ  ً اجلَُذاِم، َوَٓ شَمْؽَرُهقا اًم

َو َموِمقَؾ، وَمنَِنَّ ، َوَٓ شَمْؽَرُهقا اًمدَّ ٍِ
اًمَػوًمِ

(5)
ِص   ((شَمْؼَطُع قُمُروَق اًمؼَمَ

(1)
. 

                                                 

ـ ؾمؼط 6/255ووىمع ذم مطٌققمي اًمؾًون ) ـ طمٌون وأيب طموشمؿ اًمرازي، كشل م ( ظمؾط سملم يمالم اسم

 .((ومي مـ ؿمقخف ويملنَّ أ ))ذم اجلؿؾ أدى إمم شمغػم معـك يمالم اسمـ طمٌون، وىمول احلوومظ: 

ىمؾً: يظفر أنَّ أومي مـف، ومـًختف قمـ أسمقف كًخي مقوققمي، رواهو قمـف اًمـوس، وأسمقه َل يتؽؾؿ 

 ومقف أطمد سمجرح وٓ شمعديؾ.

(، واسمـ أيب طموشمؿ ذم 3/448( زهدم سمـ احلورث اًمغػوري، ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )1)

 ٓ شمعديالً.(، وَل يذيمرا ومقف ضمرطموً و3/617اجلرح واًمتعديؾ )

 (.4/269وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 (.3/596. سمقون اًمقهؿ )((احلورث واسمـف زهدم جمفقٓن  ))وىمول اسمـ اًمؼطون: 

، صمؿ ذيمر أنَّ ((روى قمـف اسمـف كًخي مقوققمي  ))( وىمول: 2/491وذيمره احلوومظ ذم اًمؾًون )

 اًمعؼقكم أكَّف ىمول ذم اعمؽل: زهدم اًمغػوري هق زهدم سمـ احلورث اعمؽل، وظمؾط سمقـفام، وكؼؾ قمـ 

 .((ٓ ُيتوسمع قمؾقف  ))

ق سمقـفام اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح  ومو ذيمره احلوومظ ٓ ُيقاومؼ قمؾقف، وموعمؽل همػم اًمغػوري، وىمد ومرَّ

، واخلطقى ذم اعمتػؼ واعمػؽمق 618، 3/617واًمتعديؾ ) ( وكؼؾ قمـ أسمقف أكَّف أدرك اعمؽلَّ

 (.1طموؿمقي  3/448شمعؾقؼف قمغم اًمتوريخ اًمؽٌػم )(، واكظر يمالم اعمعؾؿل ذم 2/1000)

ـ اًمؼطون: 2) (، اًمؾًون 3/596. سمقون اًمقهؿ واإلهيوم )((جمفقل  ))( احلورث واًمد زهدم، ىمول قمـف اسم

(2/161.) 

ل ذًمؽ سملن ىمقًمف:  وذهى اعمعؾؿل ذم شمعؾقؼف قمغم اًمتوريخ اًمؽٌػم أكَّف ٓ ذيمر ًمف ذم اًمًـد، وأوَّ

صمـل أيب( يريد )ىمول  ح سموًمتحديٌ، وَل يعـعـ، وهذا ٓ )طمدَّ صمـل أيب(، أي: أكَّف سَّ حيقك: طمدَّ

ده يمالم اسمـ طمٌون اًمًوسمؼ أنَّ حيقك سمـ زهدم يروي قمـ أسمقف، قمـ  يظفر ذم اًمًـد، ًمؽـ ىمد يميِّ

 اًمعرس كًخي مقوققمي، وَل يذيمر سمقـفام احلورث هذا.

  أقمؾؿ.ومنن يمون ًمف ذيمر ذم اًمًـد ومفق جمفقل، يمام ىمول اسمـ اًمؼطون، واهلل

 ، وهق شمصحقػ، واًمتصقيى مـ )ف(. ((وهق يؼقل ٕيب  ))( ذِم إصؾ: 3)

 ( ذم )ف(: )قمرف(، ويمذا ذم اًمؾتلم سمعدهو.4)

 ( ذم )ف(: )ومنكَّف(.5)
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[296 ]  ًأسمق سمؽر حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ سُمَخق
(2)

ؿ أمحد سمـ ضمعػر إضموزة، كو أسمق هموك 

اعمػنِّ 
(3)

، كو أسمق ضمعػر أمحد سمـ إؾمحوق احلؾقاين
(4)

وم سمـ يزيد ًَّ ، كو سم
(5)

، كو محود سمـ 

ـ اسمـ قمٌوس ىمول:  ـ ضُمٌػم، قم ـ ؾمعقد سم ـ اًمًوئى، قم ـ قمطوء سم  #يَموَن َٔدَم  ))ؾمؾؿي، قم

ون، وَمَلْوطَمك اهللُ ًَّ  إًَِمقِْف: َيو آَدُم قَمزَّ َوضَمؾَّ  يَمْؾٌٌَي ُيَؼوُل َلَو وَمَرؾَمٌي، َويَمْؾٌى ُيَؼوُل ًَمُف هَم
                                                 

 .موضوع( 1)

ف فٌه إلى 3/433والحدٌث فً فردوس األخبار ) ( من حدٌث العرس، لكنه تصحَّ

 بن عمٌرة(!ا)عدي 

ـ زهر الفردوس( من طرٌق آخر عن  433/ل:3دوس )ووقفت علٌه فً مسند الفر

ٌلمً أسنده عن العرس فً بن عًل به، إالَّ أنَّه من مسند أنس بن مالكاأحمد  ، فلعل الد

 موضع آخر.

عى )7/242وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) (، 223، 16/222(، واًمٌقفؼل ذم اًمش 

وأسمق سمؽر إكصوري  أ(،/61/ب( )50وأسمق كعقؿ ذم اًمطى اًمـٌقي )ل: (،426، 17/425)

ٌ اًمشققخ اًمثؼوت ) ـ اجلقزي ذم اعمقوققموت )1374ـ  3/1371ذم أطمودي (، 3/488(، واسم

 أكس سمـ موًمؽ ٓ اًمعرس سمـ قمؿػمة.قمـ مـ ـمريؼ أمحد سمـ قمكم سمـ إومطح سمف، 

 .((هذا إؾمـود همػم ىمقي  ))وىمول اًمٌقفؼل: 

م أنَّ كًخي حيقك سمـ زهدم قمـ أسمقف كًخي  وطمؽؿ اسمـ اجلقزي قمغم احلديٌ سموًمقوع، وشمؼدَّ

 مقوققمي.

 (.6/50. اعمقزان )((وهذا سموـمؾ  ))وىمول اًمذهٌل قمـ احلديٌ: 

ـ سُمخقً أسمق سمؽر اًمدىموق اًمعؽؼمي اًمٌغدادي، شمقذم ؾمـي )2) ـ ظمؾػ سم ـ قمٌد اهلل سم  .هـ(372( حمؿد سم

 وسُمخقً: سمضؿ اعمقطمدة وومتح اخلوء اعمعجؿي وؾمؽقن اعمثـوة حتً شمؾقفو مثـوة ومقق.

 .((صمؼي  ))، وىمول اخلطقى: ((صمؼي مًتقر طمًـ إصقل  ))اسمـ اًمػرات:  ىمول

 (.1/391(، شمقوقح اعمشتٌف )16/334(، اًمًػم )5/461اكظر: شموريخ سمغداد )

 َل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

 ( ًمعؾف أمحد سمـ حيقك سمـ إؾمحوق أسمق ضمعػر اًمٌجكم احلؾقاين.4)

وم سمـ يزيد سمـ صغػم أسمق احلًلم اًمـؼول.5) ًَّ  ( سم

ـ أيب اًمػتح إزدي أكَّف ىمول: 128، 7/127كؼؾ اخلطقى ذم شموريخ سمغداد ) يتؽؾّؿ ومقف أهؾ  ))( قم

 .((اًمعراق 

 (، وأظمرج ًمف ذم صحقحف.8/155وَل يٌلمِّ وضمف اًمؽالم، وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 (.2/14(، واكظر: اًمؾًون )1/308. اعمقزان )((هق وؾمط ذم اًمروايي  ))ًمذا ىمول قمـف اًمذهٌل: 

 /أ34
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ًُ / َأينِّ ُأظْمِرُج  ْػ سَمقْـَُفاَم، وَمنِينِّ طَمَؽْؿ ًُ َأينِّ سَمقـَفام َأًمِّ الً َلاَُم، َوىَمْد طَمَؽْؿ ًْ ًي َوَك  ُذَريَّ

ؾَِؽ، وَ  ًْ ـْ َك ـْ َأطَمٌَُّفْؿ وَمِؿ ٌٌ َكٌِقًّو اؾْمُؿُف َأمْحَُد، َوَأضْمَعُؾ ًَمُف َأْصَحوسمًو، وَمَؿ ـْ َأسْمَغَضُفْؿ سَموقِم َم

ون  ًَّ ِؾ وَمَرؾَمَي َوهَم ًْ ـْ َك ((وَمِؿ
(1)

. 

 :َبـجوِد حديث واحد عن أيب حمؿد اآل

[297 ]  ودالشقخ أبو حمؿد اآل ؾمـي أرسمع وشمًعلم رضمى ؿمفر ، سمؼراءِت قمؾقف ذِم ـب

أسمق حمؿد اجلقهري سمؼراءِت قمؾقفوأرسمعؿئي، أكو 
(2)

ـ يعؼقب ـ أمحد سم  سمـ أمحدا ، كو حمؿد سم

ـ قم ـ حمؿد سم ـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌوس الوؿمؿلسم ـ صوًمح سم ٌد اعمؾؽ سم
(3)

ًمػظًو، ىمدم  

قمؾقـو، أكو أسمق ـموهر احلًـ سمـ أمحد إكطويمل
(4)

سمـ او، كو أسمق يمريى، كو أسمق سمؽر ب 

ـ أيب طَمصلم قمقوش، قم
(5)

ـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة ىمول:  لِّ ضَموَء َرضُمٌؾ إِمَم  ))، قم  اًمـٌَّ

، ًَمَعكمِّ َأطْمَػُظُف، ىَموَل: َٓ شَمْغَضْى، ، اهللوَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل   ْر قَمكَمَّ
ْؿـِل ؿَمقْئًو َوَٓ شُمْؽثِ قَمؾِّ

َدَهو ِمَرارًا، يُمؾ  ذطَمتَّ  ًمَِؽ ك َردَّ
(6)

((َيُؼقُل: َٓ شَمْغَضْى  
(7)

. 

                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

 وأصمر اًمقوع قمؾقف سموديي، واهلل أقمؾؿ.

 ( ذم )ف( زيودة: )ذم ؿمفر رضمى(، وهق شمؽرار.2)

 ( أسمق اًمػضؾ، مـ أهؾ اعمصقصي، ىمويض دؾمؽرة.3)

ء احلول ذم احلديٌ  ))ىمول اخلطقى:   .((يمون دِّ

 .(8/494شموريخ اإلؾمالم )(، 51/168، شموريخ دمشؼ )(1/375شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ( احلًـ سمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ اعمعروف سموسمـ ومقؾ اًمٌوًمز، شمقذم سمضع قمنمة وصمالث مئي.4)

ول ... مو قمؾؿً ومقف ضمرطموً، وًمف ضمزء مشفقر ومقف  ))ىمول اًمذهٌل:  ث اًمرطمَّ اًمشقخ اإلموم اعمحدِّ

 .((همرائى 

 (.14/526(، اًمًػم )1/268اكظر: إكًوب )

 ( هق قمثامن سمـ قموصؿ.5)

 ؽ(.( ذم )ف(: )يمذًم6)

 .حسن لغره (7)

 وهذا اًمًـد ومقف وعػ، مـ أضمؾ حمؿد سمـ أمحد الوؿمؿل وهق وعقػ.

 ( قمـ أيب يمريى وهق حمؿد سمـ اًمعالء سمف.2020( )4/326وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

صمـو أسمق سمؽر سمـ قمقوش( وزيودة اًمقاو ظمطل. صمـو أسمق يمريى وطمدَّ  ووىمع ذم اعمطٌقع مـ اًمؽممذي: )طمدَّ
= 
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 :من حديث اخلالل

[298 ]   َـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل اًمـجَّ رَ أسمق اخلػم اًمػ ور، سمؼراءِت قمؾقف ذِم ؿمقالج سم
(1)

 ؾمـي 

ًٍّ وشمًعلم، كو   أبو حمؿد احلسن بن حمؿد اخلاللأرسمع وشمًعلم، وشمقذم ذِم أواظمر ؾمـي ؾم

إمالء، كو أمحد سمـ ضمعػر سمـ محدان اًمؼطقعل إمالء، كو أسمق ؿمعقى قمٌد اهلل سمـ احلًـ 

ـ داود احلراين اين، كو قمٌد اًمعزيز سم احلرَّ
(2)

ـَ ؾمؾؿي، قمـ قَمؿرو  سمـ حيقك ا، كو محود يعـل اسم

ـ أيب ؾمعقد اخلدري: أَنَّ  إكصوري، قمـ لَّ أسمقف، قم ِجٌد  ))ىمول:   اًمـٌَّ ًْ َفو َم إَْرُض يُمؾ 

ُة  ُم َواعمَْؼؼَمَ ((إَِّٓ احلَامَّ
(3)

. 

                                                 

ـ هذا اًمقضمف، وأسمق طَمصلم اؾمؿف قمثامن سمـ قموصؿ  ))وىمول اًمؽممذي:  ـ صحقح همريى م  .((طمً

مِّل، قمـ أيب سمؽر 6116( )7/130وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف ) ( قمـ حيقك سمـ يقؾمػ اًمزَّ

 سمـ قمقوش سمف كحقه.ا

 ( )ذم ؿمقال( ًمقًً ذم )ف(.1)

ف أسمق طموشمؿ: 2)  (.8/395ون ذم اًمثؼوت )(، وذيمره اسـم طم5/381ٌ. اجلرح واًمتعديؾ )((صمؼي  ))( ىمول قـم

 .صحقح( 3)

(، 745( )1/246(، واسمـ موضمف ذم اًمًــ )492( )1/330وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ )

َّ 2/118(، وأسمق يعغم ذم اعمًـد )313، 18/312وأمحد ذم اعمًـد ) اج ذم طمديثف (، واًمنَّ

( مـ 2/345(، واسمـ طمزم ذم اعمحغم )2/434/ب(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )25)ل:

 ـمرق قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف.

 وشموسمع محوداً قمغم هذا اإلؾمـود مجوقمي، مـفؿ:

(، وأمحد ذم اعمًـد 492( )1/330ـ قمٌد اًمقاطمد سمـ زيود، قمـد أيب داود ذم اًمًــ )

ـ  4/598(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف )2/7(، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )18/410)

ـ ا1/251اإلطمًون(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك ) (، واًمناج ذم 2/182عمـذر ذم إوؾمط )(، واسم

ـ اًمؽؼمى )25طمديثف )ل: ـ طمزم ذم اعمحغم )2/435/ب(، واًمٌقفؼل ذم اًمًـ  (.2/345(، واسم

ـ حمؿد اًمدَّ  (، واًمدرامل ذم 317( )2/131دي، قمـد اًمؽممذي ذم اجلومع )رْ اوَ رَ ـ قمٌد اًمعزيز سم

(، 1/251ًتدرك )(، واحلويمؿ ذم اعم2/7(، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )1/375اًمًــ )

 (.2/145(، واًمٌغقي ذم ذح اًمًـي )2/435واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

 (.18/307ـ حمؿد سمـ إؾمحوق، قمـد أمحد ذم اعمًـد )

همريى  ))(، وىمول: 5/94ـ معوذ سمـ حمؿد إكصوري، قمـد اًمدارىمطـل ذم إومراد يمام ذم أومراده )
= 

 باب البصرة
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[299 ]   ،مل ـ قمٌد اهلل اعمخرِّ ـ اًمزهري، كو إسمراهقؿ سم ـ قمٌد اًمرمح أسمق اًمػضؾ قُمٌقد اهلل سم

ـ حمؿد اجلَْرمل، كو أسمق قُمٌقدة احلداد واؾمؿف / قم ٌد اًمقاطمدكو ؾمعقد سم
(1)

ىمول: ىمول أسمق  

سمنم اعمَُزًمِّؼ
(2)

ـ صموسًم : قم
(1)

ـ موًمؽ ىمول: ىمول َرؾُمقل  ـ أكس سم قِمٌَودًا إِنَّ هللِ  )):  اهلل، قم
                                                 

د سمف قمٌد اهلل سمـ لقعي قمـف مـ طمديٌ معوذ سمـ حمؿد إكصوري، قمـ قمؿرو سمـ حيق  .((ك، شمػرَّ

لِّ   وظموًمػ همٓء اًمرواة ؾمػقوُن اًمثقري، ومرواه قمـ قمؿرو سمـ حيقك، قمـ أسمقف، قمـ اًمـٌَّ

 مرؾمالً.

 (، 18/312(، وأمحد ذم اعمًـد )745( )1/246أظمرضمف مـ ـمريؼف اسمـ موضمف ذم اًمًــ )

ـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـ1/405وقمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ ) ًـد 2/153ػ )(، واسم (، وأسمق يعغم ذم اعم

 (.2/434(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )11/321(، واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )2/118)

ح اًمؽممذي اًمروايي اعمرؾمؾي، ومذيمر آظمتالف ومقف، صمؿ ىمول:  ٌ ومقف اوطراب ...  ))ورضمَّ هذا طمدي

 (.132، 2/131. اجلومع )((ويملنَّ روايي اًمثقري .. أصمًٌ وأصح  

ـ اًمؽؼمى )ويمذا ر ـ (، اًمعؾؾ 2/435ضّمح اإلرؾمول قمغم اًمقصؾ اًمٌقفؼل واًمدارىمطـل. اكظر: اًًم

 (.321ـ  11/319)

ـ ؾمؾؿي، وهذا اًمذي  ًٓ أصح؛ ًمؽثرهتؿ وومقفؿ مثؾ محود سم ـ رواه مقصق واًمذي يظفر أنَّ روايي م

ـ اعمـذر ذم إوؾمط ) ذم (، وإًمٌوين 347، 2/346(، واسمـ طمزم ذم اعمحغم )2/182رضّمحف اسم

 (.2/395صحقح ؾمــ أيب داود )

د سموإلرؾمول قمغم اظمتالف قمؾقف، ومرواه قمـف أسمق كعقؿ اًمػضؾ سمـ ديملم مقصقًٓ  صمؿ إنَّ اًمثقريَّ شمػرَّ

 (.11/321يمروايي اجلامقمي، أظمرضمف مـ ـمريؼف اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

ـ ـمريؼ محود سمـ ىمػماط، قمـ 94، 5/93وأظمرضمف أيضوً ذم إومراد يمام ذم أـمراومف ) اًمثقري سمف ( م

 .((همريى مـ طمديٌ محود سمـ ىمػماط قمـ اًمثقري مًـداً متصالً  ))مقصقًٓ، وىمول: 

د روايي اًمقصؾ أيضوً مو أظمرضمف اسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف ) (، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ 2/7ويميِّ

ـ أيب ؾمعقد مقصقًٓ، ومفل 2/435اًمؽؼمى ) ـ حيقك سمـ قمامرة، قم ـ همزيي، قم ـ ـمريؼ قمامرة سم ( م

 ًمروايي محود ومـ شموسمعف.متوسمعي ىموسة 

حف أيضوً إًمٌوين ذم اإلرواء ) (، 1/320واحلديٌ صححف احلويمؿ وواومؼف اًمذهٌل، وصحَّ

 (.2/394وصحقح ؾمــ أيب داود )

دود.1) ًَّ  ( قمٌد اًمقاطمد سمـ واصؾ اًم

(، 1/344( واؾمؿف سمؽر سمـ احلؽؿ اًمتؿقؿل اًمػمسمققمل، وصمؼف أسمق ؾمؾؿي اًمتٌقذيمل يمام ذم اعمقزان )2)

 احلديٌ ؾمعقد سمـ حمؿد اجلرمل يمام قمـد اًمٌزار. وراوي

 (.6/104وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 (.2/383. اجلرح واًمتعديؾ )((ؿمقخ ًمقس سموًمؼقي  ))وىمول أسمق زرقمي: 
= 

 /ب34
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ِؿ َيْعِروُمقَن اًمـَّوَس سم ((وًمتََّقؾم 
(2)

. 

[300 ]  ـ اًمعٌوس ـ قمؿر احلوومظ، كو إؾمامقمقؾ سم قمكم سم
(3)

ـ اًمقًمقد، كو ؾمؾقامن  ، كو قمٌود سم

ـ اعمغػمة سم
(4)

ق داود اًمـخعل، كو أسم
(1)

ـ ؾمعد اًمًوقمدي: َأنَّ  ـ ؾَمفؾ سم لَّ ، قم ىمول:   اًمـٌَّ
                                                 

 .((صدوق  ))(: 1/344، وىمول ذم اعمقزان )((ًملمِّ  ))(: 1/107وىمول اًمذهٌل ذم اًمؽوؿمػ )

و احلوومظ اسمـ طمجر ومؼول ومقف:   ، يمام ذم اًمتؼريى.((دوق ومقف ًملم ص ))وأمَّ

 ( هق اًمٌـوين.1)

 ضعقف.( 2)

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمؼضوقمل ذم مًـد 1/167وهق قمـد أيب اًمػضؾ اًمزهري ذم طمديثف )

 (.2/117اًمشفوب )

 (.3/207وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

ـ واًمؼضوقمل ذم مًـد اًمشفوب أيضوً  ـ إسمراهقؿ ام ـ اًمػضقؾ، يمالمهو قم  عمخرمل سمف.ـمريؼ ؾمؾؿ سم

 ـ يمشػ إؾمتور( قمـ ؾمفؾ سمـ سمحر. 4/243وأظمرضمف اًمٌزار ذم مًـد )

( قمـ قمٌد إقمغم سمـ واصؾ، يمالمهو قمـ حمؿد سمـ 529، 7/528واًمطؼمي ذم ضمومع اًمٌقون )

 ؾمعقد اجلرمل سمف.

 وؾمؼط مـ يمشػ إؾمتور ذيمر أيب قمٌقد احلداد.

ٌ أكؽره أسمق طموشمؿ، يمام كؼؾف اًمذهٌل ذم اعمقز روى ظمؼماً مـؽراً  ))(، ومؼول: 1/344ان )وهذا احلدي

 ، وذيمره.(()أي أسمق اعمزًمؼ(، ىموًمف أسمق طموشمؿ، قمـ صموسمً قمـ أكس 

ـف إًمٌوين ذم اًمصحقحي ) ًَّ  (، وذهى إمم شمؼقيي أيب اعمزًمِّؼ.4/267واحلديٌ طم

ـ صموسًم دون أصحوب  ٌ قم ُده بذا احلدي واًمذي يظفر أكَّف صدوق ومقف ًملم، يمام ىمول احلوومظ، وشمػر 

 صموسمً جيعؾ اًمشؽ ىموئاًم ذم صحي احلديٌ، واهلل أقمؾؿ.

( إؾمامقمقؾ سمـ اًمعٌوس سمـ قمؿر سمـ مفران سمـ ومػموز سمـ ؾمعقد أسمق قمكم اًمقراق، مقًمده ؾمـي 3)

 هـ(.323هـ(، وشمقذم ؾمـي )240)

 ، وذيمره اًمؼقاس ذم مجؾي ؿمققظمف اًمثؼوت.((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.15/74(، اًمًػم )6/300اكظر: شموريخ سمغداد )

ٍ ؾَمؾْؿ سمـ اعمغػمة، وذيمره اخلطقى ذم اًمرواة قمـ أيب 4) ( يمذا ذم إصؾ و)ف(، وذم مصودر اًمتخري

ػف اًمدار ًمقس  ))طـل، وىمول مرة: ىمداود اًمـخعل، وهق ؾَمؾؿ سمـ اعمغػمة أسمق طمـقػي إؾمدي، وعَّ

 (.3/65(، اًمؾًون )2/376. اكظر: اعمقزان )((سموًمؼقي 

ة اًمؼقز، َل ُيذيمر سموًمروايي قمـ اًمـخعل، وٓ سمروايي قمٌود سمـ اًمقًمقد وذم اًمرواة ؾمؾقامن سمـ اعمغػم

قمـف، وموًمذي يظفر أنَّ اًمصقاب ؾمؾؿ يمام قمـد اخلطقى واسمـ اجلقزي ـ وىمد أظمرضمو احلديٌ مـ 

 ـمريؼ اخلالل ـ وهمػممهو، واهلل أقمؾؿ.
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تِل اخِلقَوـمَُي، َوَأقْماَمُل إَ  )) ـْ أُمَّ ضَموِل ِم ـَ اًمرِّ  اًمَغزْ َأقْماَمُل إَسْمَراِر ِم
ِ
وء ًَ ـَ اًمـِّ ُل سْمَراِر ِم

(2)
 ))

(3)
. 

                                                 

 ( ذم )ف(: )اجلعػل(.1)

ول، ىمول اب دضمَّ ـ قمؿرو، جمؿع قمغم أكَّف يمذَّ اًمؽالم ومقف ٓ  ))قمـف احلوومظ اسمـ طمجر:  وهق ؾمؾقامن سم

ـ كؼؾ يمالمفؿ ذم اجلرح واًمعداًمي  َّ ـ ِِم ملم واعمتلظمري ـ اعمتؼدِّ سمف وكًٌف إمم اًمقوع م حُيٍَم، ومؼد يمذَّ

 (.3/99. اًمؾًون )((ومقق اًمثالصملم كػًوً ... 

(، اًمؽومؾ 4/398(، )3/554(، شموريخ اًمدوري )3/542واكظر: اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )

(، 1/189(، اعمدظمؾ إمم اًمصحقح )2/134(، اًمضعػوء )1/329(، اعمجروطملم )3/245)

 (.3/97(، اًمؾًون )2/406(، اعمقزان )9/15شموريخ سمغداد )

 ( ذم )ف(: )اعمغزل(.2)

 .موضوع( 3)

ـ اجلقزي ذم اعمقوققموت )9/15وأظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد ) ـ ـمريؼف اسم ( 3/33(، وم

 قمـ اخلالل سمف.

ـ قمدي ذم  ( مـ ـمريؼ قمٌود سمـ 1/303(، وأسمق كعقؿ ذم أظمٌور أصٌفون )3/247اًمؽومؾ )واسم

 اًمقًمقد سمف.

 وومقف أسمق داود اًمـخعل، وهق جمؿع قمغم يمذسمف.

ٌ اعمقوققمي، صمؿ ىمول:  ـ مجؾي أطمودي ٌ م ِٓزُم ذًمؽ احلقويمي؛ إذ ٓ  ))وذيمر ًمف اًمذهٌل هذا احلدي

 (.2/407. اعمقزان )((ـ ووعف شمتلشمَّك ظمقوـمي وٓ همزٌل إَّٓ سمحقويمي، ومؼٌَّح اهلل مَ 

ٌ اخلطقى ذم شموريخ سمغداد ) ( ذم شمرمجي أيب داود مـ ـمريؼ حيقك سمـ أيقب، 9/15وأظمرج احلدي

ظموًمػف ؾمؾؿ سمـ اعمغػمة، ومرواه قمـ أيب  ))قمـ أيب داود، قمـ أيب طموزم، قمـ اسمـ قمٌوس، وىمول: 

 .((داود، قمـ أيب طموزم، قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد مرومققموً 

ب هق اعمؼوسمري اًمعوسمد، وهق أوصمؼ مـ ؾمؾؿ سمـ اعمغػمة، وًمعؾَّ اخلؾط ومقف مـ ىمؾً: وحيقك سمـ أيق

 ؾمؾقامن سمـ قمؿرو أيب داود اًمقووع، واهلل أقمؾؿ.

 وًمؾحديٌ ـمريؼ آظمر:

(، 199، 36/198(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )2/100أظمرضمف متوم ذم اًمػقائد )

كس، قمـ أيب طموزم، قمـ (مـ ـمريؼ مقؾمك سمـ إسمراهقؿ اعمروزي، قمـ موًمؽ سمـ أ53/349)

 ؾمفؾ سمـ ؾمعد سمف.

ـ معلم. اكظر: اعمقزان سمف اسم ـ إسمراهقؿ أسمق قمؿران اعمروزي، مؽموك، ويمذَّ (، 5/324) وومقف مقؾمك سم

 (.6/111اًمؾًون )

واحلديٌ طمؽؿ قمؾقف سموًمقوع اسمـ قمدي واسمـ اجلقزي واًمذهٌل، وإًمٌوين ذم اًمضعقػي 

 (، وهمػمهؿ.4/226)



 

 
 

 
 553 

 
  

 :من حديث أيب حمؿد اجلوهري

[301 ]   َّـ مالطمظ اًمشق ـ قمكم سم ـ ضمقهر سم ال ومضوئؾ سم ٓل، سمؼراءِت قمؾقف ذِم ؿَمقَّ ول اًمدَّ

ـ يمـقتف ومؼول: هق اؾمؿل ويمـقتل، وأسمق  ؾمـي أرسمع وشمًعلم سموحلريؿ اًمطَّوهري، وؾملًمتف قم

ـ قمكم  ـ حمؿد سم ـ مـصقر قمكم سم ٕكٌوري اًمقاقمظ ىمويض سموب اًمطوق، سمؼراءِت قمؾقف أيضًو سم ا

بن عيل أبو حمؿد احلسن: أكو ذِم ؿمفر رسمقع أظمر ؾمـي أرسمع وشمًعلم، ىموَٓ 
(1)

 اجلوهري 

ـ محدان، كو سمإمالء، كو أسمق  ـ ضمعػر سم ـ مقؾمك، كو أسمق كعقؿ، كو إقمؿش، سمؽر أمحد سم نم سم

ـ أيب هريرة ىمول: ىمول َرؾُمقل  ـ أيب صوًمح، قم ْقُم زِم َوَأَكو  )):  اهللقم ىمول اهلل شمعومم: اًمصَّ

ـْ َأضْمكِم سم َأضْمِزي سَمفُ ِم وئِِؿ وَمْرطَمتَوِن؛ وَمْرطَمٌي ِف، َيَدُع ؿَمْفَقشَمفُ َوأَيْمَؾفُ َوُذْ ْقُم ضُمـٌَّي، َوًمِْؾصَّ ، وَموًمصَّ

وئِِؿ َأـْمقَُى قِمـَْد  ، َوخَلُُؾقُف وَمِؿ اًمصَّ ُر، َووَمْرطَمٌي طِملَم َيْؾَؼك اهللَ قَمزَّ َوضَمؾَّ
ـْ  اهللطِملَم ُيْػطِ ِم

ِؽ  ًْ
((ِريِح اعمِ

(2)
. 

[302 ]  ز، كو أسمق أسمق طمػص قمؿر سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمـَّوىمد، كو ىموؾمؿ سمـ زيمريو ا عمَُطرِّ

يمريى
(3)

وش، قمـ إقمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة، قمـ ، كو أسمق سمؽر سمـ قمقَّ 

لِّ  ،  ))ىمول:   اًمـٌَّ ِـّ قَوـملُِم َوَمَرَدُة اجِل ـْ ؿَمْفِر َرَمَضوَن ُصػَِّدِت / اًمشَّ ُل ًَمقَْؾٍي ِم إَِذا يَموَن أوَّ

ًْ َأسْمَقاُب اًمـَّوِر، وَمَؾْؿ ُيْػتَْح مِ  َؼ : َيو سَموهِمَل اخلَػْمِ َأىْمٌِْؾ، َوَيو سَموهِمَل َوهُمؾِّ
ـَْفو سَموٌب، وُيـَودِي ُمـَودٍ

ـَ اًمـَّوِر، َوَذًمَِؽ ذِم يُمؾِّ ًَمقَْؾٍي  ، َوهللِ شَمَعومَم قُمتََؼوُء ِم ِّ َأىْمٍِمْ ((اًمنمَّ
(4)

. 

                                                 

 (.( ذم )ف( زيودة: )سمـ حمؿد1)

 .صحقح( 2)

 ( قمـ أيب كعقؿ هق اًمػضؾ سمـ ديملم سمف.7502( )8/561وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 (.1032، 359وؾمقلِت سمرىمؿ: )

 ( هق حمؿد سمـ اًمعالء.3)

 .صحقح( 4)

ز ذم ومقائده   (.161)ص وهق قمـد ىموؾمؿ اعمطرِّ

 (.8/306(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )3/1359ومـ ـمريؼ ىموؾمؿ أظمرضمف أضمري ذم اًمنميعي )

(، واسمـ موضمف ذم 1/329(، وذم اًمعؾؾ اًمؽٌػم )682( )3/66وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )
= 

 /أ33
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(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف 3/188(، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )1642( )1/526اًمًــ )

عى 1/421(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )222، 8/221)اإلطمًون ـ  (، واًمٌقفؼل ذم اًمش 

(، وقمٌد اًمغـل ذم ومضوئؾ رمضون 447، 3/446اًمًـي )(، واًمٌغقي ذم ذح 207، 7/206)

 ( مـ ـمرق قمـ أيب يمريى حمؿد سمـ اًمعالء سمف.45)ص 

ـ اًمؽؼمى )1/421وأظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك ) (، وذم ومضوئؾ 4/303(، واًمٌقفؼل ذم اًمًـ

( مـ ـمريؼ أمحد سمـ قمٌد اجلٌور، وزاد احلويمؿ ؾمعقد سمـ مـصقر، 140، 139)ص إوىموت 

 أيب سمؽر سمـ قمقوش سمف.يمالمهو قمـ 

طمديٌ همريى ٓ كعرومف مـ روايي أيب سمؽر سمـ قمقوش، قمـ إقمؿش، قمـ أيب  ))وىمول اًمؽممذي: 

 (.3/68. اًمًــ )((صوًمح، قمـ أيب هريرة إَّٓ مـ طمديٌ أيب سمؽر 

 (.14/529. إحتوف اعمفرة )((ظمؼم همريى  ))وىمول اسمـ ظمزيؿي: 

ٌ أقمؾَّف سمعض أهؾ اًمعؾؿ، ىمول اًمؽممذي: ؾملًمً حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ قمـ هذا احلديٌ؟  )) واحلدي

صمـو أسمق إطمقص، قمـ إقمؿش، قمـ جموهد ىمقًمف: )إذا يمون  ـ اًمرسمقع، طمدَّ ـ سم صمـو احلً ومؼول: طمدَّ

ـ طمديٌ أيب سمؽر  ـ ؿمفر رمضون ...( ومذيمر احلديٌ، ىمول حمؿد: وهذا أصح قمـدي م أول ًمقؾي م

 (.3/68. اجلومع )((سمـ قمقوش ا

ـ اًمٌخوري  همؾط أسمق سمؽر سمـ قمقوش  ))(، ومؼول: 330، 1/399ذم اًمعؾؾ اًمؽٌػم )وذيمره أيضو قم

 .((ذم هذا احلديٌ ... 

ـ اًمثؼوت، إَّٓ أنَّ ًمف أظمطوءً وأهمالـموً يؼع ومقفو، ىمول أمحد:  صمؼي ورسمام  ))ىمؾً: أسمق سمؽر سمـ قمقوش م

 (.2/329. اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )((همؾط 

. اًمطٌؼوت ((ديٌ واًمعؾؿ، إَّٓ أكَّف يمثػم اًمغؾط يمون صمؼي صدوىموً قموروموً سموحل ))وىمول اسمـ ؾمعد: 

(6/360.) 

 (.2/329. قمؾؾ احلديٌ )((ذم طمػظف رء  ))وىمول أسمق زرقمي: 

 (.4/601. اجلومع )((يمثػم اًمغؾط  ))وىمول اًمؽممذي: 

 .((صمؼي قموسمد، إَّٓ أكَّف عمََّو يمؼم ؾموء طمػظف ويمتوسمف صحقح  ))ًمذا ىمول احلوومظ ذم اًمتؼريى: 

 (.12/37(، هتذيى اًمتفذيى )33/132يى اًمؽامل )واكظر: هتذ

 ومؾعؾ اًمٌخوري رقمك هذا إمر، ومخطَّل أسمو سمؽر ذم هذا احلديٌ.

ٌ ذم قمؾؾف، وذيمر اظمتالف اًمرواة قمـ إقمؿش، وىمول ذم آظمر  وأّمو اًمدراىمطـل ومذيمر هذا احلدي

زيز، قمـ يرويف إقمؿش، واظمتؾػ قمـف، ومرواه أسمق سمؽر سمـ قمقوش وىمطٌي سمـ قمٌد اًمع ))ذًمؽ: 

ـ إقمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ  ـ أيب هريرة، ورواه أسمق معوويي، قم ـ أيب صوًمح، قم إقمؿش، قم

ـ ضموسمر، وىمول  ـ أيب صوًمح، قم ـ إقمؿش، قم أيب هريرة وأيب ؾمعقد، ىمول أسمق إؾمحوق اًمػزاري: قم

ـ أيب سمؽر، قمـ إقمؿش، قمـ أيب ؾمػقون، قمـ ضموسمر، وقمـده أيضوً طمديٌ أيب سمؽر  أسمق يمريى: قم
= 
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[303 ]   ـ اًمزهري، كو حمؿد سمـ هورون سمـ مُحقد، كو ـ قمٌد اًمرمح أسمق اًمػضؾ قُمٌقد اهلل سم

قك سمـ أيب قمؿر اًمَعَدين، كو ؾمػقون سمـ قمققـي، قمـ ؾُمَعػم سمـ اخِلؿس، قمـ حمؿد سمـ حي

ـ أيب صموسمً ـ  ،طمٌقى سم لِّ قم سمُـَِل اإِلؾْمالَُم قَمغَم مَخٍْس؛ ؿَمَفوَدةِ َأْن َٓ إًَِمَف إَِّٓ  ))ىمول:   اًمـٌَّ

دًا َرؾُمقُل  يَمواهللاهللَ، َوَأنَّ حُمَؿَّ  اًمزَّ
ِ
الَةِ، َوإِيتَوء ((ةِ، َوَصْقِم ؿَمْفِر َرَمَضوَن ، َوإىَِموِم اًمصَّ

(1)
. 

                                                 

. ((قمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة، واعمحػقظ طمديٌ أيب صوًمح قمـ أيب هريرة قمـ إ

 (.10/164اًمعؾؾ )

أنَّ أسمو سمؽر  ًمؽواًمذي يظفر أنَّ احلديٌ صحقح مـ ـمريؼ أيب سمؽر سمـ قمقوش، وهق حمػقظ، وذ

سمـ قمقوش َل يـػرد سمف دون ؾموئر أصحوب إقمؿش، ومؼد شموسمعف ىمطٌي سمـ قمٌد اًمعزيز يمام ذيمر ا

 (.8/306رىمطـل، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )اًمدا

وشموسمعف أيضو أسمق معوويي يمام ؾمٌؼ ذم يمالم اًمدراىمطـل، وـمريؼف هذا أظمرضمف أمحد ذم اعمًـد 

( إَّٓ أنَّ ومقفام قمـ أيب هريرة أو أيب ؾمعقد 163)ص (، وىموؾمؿ اعمطرز ذم ومقائده 2/254)

ـ احلدي ـ إقمؿش يمام ذم اعمًـد، وَل يذيمر مت هلل  ))ٌ سمؽومؾف، ومػقف ومؼط مجؾي: سموًمشؽ، واًمشؽ م

 .((قمتؼوء مـ اًمـور 

( مـ ـمريؼ أيب إؾمحوق اًمػزاري، قمـ 8/257وبذا اًمؾػظ أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 إقمؿش سمف.

مً حتً  صمؿَّ إنَّ حلديٌ أيب سمؽر سمـ قمقوش ؿمقاهد، وموجلؿؾي إومم مـف ذم اًمصحقحلم، وشمؼدَّ

 .(9رىمؿ: )

ضموءت مـ طمديٌ رضمؾ مـ اًمصحوسمي قمـد  ((يـودي مـود ...  )) واجلؿؾي اًمثوكقي وهل ىمقًمف:

 ( وهمػممهو، وؾمـده طمًـ.92، 31/91(، وأمحد ذم اعمًـد )4/130اًمـًوئل ذم اًمًــ )

 صحقح لغره. (1)

ـ ذم إصؾ و)ف(: )طمٌقى سمـ أيب صموسمً، قمـ اًمـٌلِّ  (، َل ُيذيمر اسمـ ويمذا وىمع اإلؾمـود واعمت

قف ذم رء مـ اًمطرق مرؾمالً، ومؾعؾف ؾمؼط ذيمر اسمـ قمؿر مـ قمؿر، وهذا مرؾمؾ، وَل أىمػ قمؾ

 اًمـًختلم.

 وأمو اعمتـ، ومؾؿ يذيمر إَّٓ أرسمعي، كؼص مـف )طمٍ اًمٌقً(، وهق صموسمً قمـد اًمعدين وهمػمه.

مقصقًٓ، ومقف  (84)ص (، واًمعدين ذم اإليامن 2/526وهق قمـد أيب اًمػضؾ اًمزهري ذم طمديثف )

 ذيمر اسمـ قمؿر.

(، وأضمري ذم اًمنميعي 2609( )5/7رضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )ومـ ـمريؼ اًمعدين أظم

 (.124، 123)ص (، واعمراهمل ذم اعمشقخي 20)ص (، وذم إرسمعلم 2/564)
= 
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[304 ]  ـ ضمعػر احلريب ـ أمحد سم إسمراهقؿ سم
(1)

ـ حمؿد اًمػريويب، كو ىمتقٌي  سمـ ا، كو ضمعػر سم

ؾمعقد، كو ويمقع
(2)

، قمـ ؾمػقون
(3)

، قمـ قموصؿ سمـ ؾمؾقامن
(4)

، قمـ أيب قمثامن
(5)

 : 
                                                 

لِّ  ))وىمول اًمؽممذي:  ـ اًمـٌَّ ـ اسمـ قمؿر، قم ـ صحقح، وىمد روي مـ همػم وضمف قم ٌ طمً ، طمدي

 .((وؾُمعػم سمـ اخلؿس صمؼي قمـد أهؾ احلديٌ 

(، واسمـ 1/421(، واعمروزي ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة )2/308عمًـد )وأظمرضمف احلؿقدي ذم ا

(، واسمـ سمطي ذم 2/942(، واًمدارىمطـل ذم اعممشمؾػ واعمختؾػ )56)ص اعمؼرئ ذم إرسمعلم 

(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 62)ص ـ اإليامن(، وسمقٌل ذم ضمزئفو  2/638اإلسموكي )

 قمـ اسمـ قمققـي سمف. ( مـ ـمرق124)ص (، واعمراهمل ذم اعمشقخي 60/314)

(، 2/90(، وأسمق سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )2/234وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 (، واعمراهمل ذم اعمشقخي مـ ـمريؼ محود سمـ ؿمعقى.1/31واًمشجري ذم إموزم )

ـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ حمؿد اًمشوومعل، قمـ اسمـ قمققـي، 6/230وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط ) ( م

 ًمٌوسمي، يمالمهو قمـ طمٌقى سمف.قمـ قمٌدة سمـ أيب 

 واًمطريؼون ومقفام وعػ.

ً ، ومفق صمؼي يمثػم اإلرؾمول واًمتدًمقس، يمام  ـ قمققـي رضمولو صمؼوت، إَّٓ طمٌقى سمـ أيب صموسم وـمريؼ اسم

لم، صمؿ إنَّ قمكم سمـ اعمديـل ذيمر أكَّف َل يًؿع  ـ اعمدًًم ذم اًمتؼريى، وذيمره احلوومظ ذم اًمطٌؼي اًمثوًمثي م

 س، وَل يًؿع مـ همػممهو مـ اًمصحوسمي.إَّٓ مـ قموئشي واسمـ قمٌو

 ًمؽـ اًمصقاب أكَّف ؾمؿع مـ اسمـ قمؿر يمام صمًٌ ذًمؽ قمـد اًمٌخوري ومًؾؿ وهمػممهو. 

(، اًمتوسمعقن اًمثؼوت اًمذيـ شُمؽؾِّؿ ذم ؾمامقمفؿ مـ سمعض 158)ص اكظر: ضمومع اًمتحصقؾ 

 ـ رؾموًمي موضمًتػم(. 144)ص اًمصحوسمي 

ـ قمؿر، ويدل قمؾقف ىمقًمف: وًمعؾ اًمؽممذي صححف سموًمـظر إمم اًمطرق إظمرى  ـ اسم وىمد روي  ))قم

 .((مـ همػم وضمف قمـ اسمـ قمؿر 

( مـ 1/45(، ومًؾؿ ذم صحقحف )8( )10، 1/9ىمؾً: وهق قمـد اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ـمرق قمـف.

م ((احلريب  ))( يمذا وىمع ذم اًمـًختلم إصؾ و )ف(: 1) ( كًٌتف إمم اخلرىمل ويمذا ذم 9رىمؿ: )سم، وشمؼدَّ

 .(6/17شموريخ سمغداد )

 ( هق اسمـ اجلراح اًمرؤاد.2)

 ( هق اًمثقري.3)

 ( هق إطمقل.4)

 ( هق اًمـفدي، قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمؾ.5)
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ـَ اخلَطَّوِب  )) اء ذِم ؿَمْفِر َرمَ  َأنَّ قُمَؿَر سْم قَمُفْؿ ىمَِراَءًة َيْؼَرُأ َدقَمو صَمالصََمَي ىُمرَّ َضوَن، وَمَلَمَر َأْهَ

ـَ آَيٍي، َوَأَمَر َأسْمَطَلُهْؿ َأْن َيْؼَرأَ  سمَخْؿسصَمالصَملَِم آَيٍي، َوَأَمَر َأْوؾَمَطُفْؿ َأْن َيْؼَرَأ  ي  َوقِمنْمِ

ـَ سم ي ِعنْمِ
(1)

((آَيٍي  
(2)

. 

 :~من حديث ابن حـبل 

[305 ]   ُاص، سمؼراءِت قمؾقف ذِم ؿمفر رسمقع قَّ ٌقد اهلل اخلَ أسمق يوه ؿمويمر سمـ قمؿر سمـ قم

أظمر ؾمـي أرسمع وشمًعلم، وأضموز ًمـو مجقَع مًؿققموشمف وشمؾػَّظ سمف، أكو أسمق حمؿد احلًـ سمـ 

ل  صـم ـ أمحد، طمدَّ ـ ضمعػر، أيبقمكم اجلقهري، أكو أسمق سمؽر اًمؼطقعل، كو قمٌد اهلل سم ، كو حمؿد سم

ـ ظموًمد كو ؿمعٌي، قم
(3)

ـ ُه  ـ قمٌد اهلل سم ـ ؿمؼقؼ، قم ـ قمٌد اهلل سم ـ أيب قُمٌقدة سمـ ، قم اىمي، قم

اح ىمول:  ل  فِ سم آظِمُر َمو شَمَؽؾَّؿَ  ))اجلرَّ ـْ  اًمـٌَّ قَد أَْهِؾ احِلَجوِز، َوأَْهِؾ َكْجَراَن ِم : أظَْمِرضُمقا هَيُ

وضِمَد  ًَ ِفْؿ / َم
ُذوا ىُمٌُقَر َأْكٌِقَوئِ َ ـَ اختَّ ِذي اَر اًمـَّوِس اًمَّ ((ضَمِزيَرةِ اًمَعَرِب، َواقْمَؾُؿقا َأنَّ ِذَ

(4)
. 

                                                 

 ( ذم )ف(: )قمنميـ(.1)

 .صحقح( 2)

 (.135)ص وهق قمـد اًمػريويب ذم اًمصقوم 

)اًمؼوؾمؿ( سمدل  ف( قمـ ؾمػقون اًمثقري سمف، ووىمع ومق4/261وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

 )قموصؿ(، وهق ظمطل.

 ( قمـ أيب معوويي.2/162أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )و

 ( مـ ـمريؼ أيب قمقاكي.135)ص واًمػريويب ذم اًمصقوم 

عى )2/497واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى ) ( مـ ـمريؼ زائدة، يمؾفؿ قمـ 6/447(، وذم اًمش 

 قموصؿ سمف.

 ـ خمتٍمه(. 223)ص ومـ ـمريؼ قموصؿ أظمرضمف اسمـ كٍم ذم ىمقوم اًمؾقؾ 

 رضموًمف صمؼوت.وؾمـده صحقح 

 هو ابن ِمهران الحذاء.( 3)

 ( يمذا هذا احلديٌ بذا اإلؾمـود واعمتـ ذم اًمـًختلم: إصؾ و)ف(.4)

 وَل أىمػ قمؾقف بذا اإلؾمـود ٓ ذم مًـد أمحد وٓ ذم همػمه، وٓ ذم اإلحتوف وٓ ذم إـمراف.

 واًمذي ذم اعمًـد بذا اإلؾمـود احلديٌ اًمذي ؾمققرده اعمصـػ سمعد هذا.

صمـو 3/221و متـ هذا احلديٌ، ومرواه أمحد ذم اعمًـد )وأمَّ  صمـو حيقك سمـ ؾمعقد، طمدَّ ( ىمول: طمدَّ
= 

 /ب33
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ثـي [ 306] ، كو حمؿد سمـ ضمعػر، كو ؿمعٌي، كو ظموًمد، قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمؼقؼ، قمـ أيب حدَّ

ًُ َرؾُمقل  اح ىمول: ؾمؿع ـ اجلرَّ ـ أيب قُمٌقدة سم ـ ُهاىمي، قم ََلْ إِكَُّف  ))يؼقل:   اهللقمٌد اهلل سم

ـْ َكٌِلٌّ سَمْعَد ُكقٍح  وَل ىَمْقَمُف، َوإينِّ ُأْكِذرُ إَِّٓ َيُؽ ضمَّ  يُمُؿقُه، ىَموَل: وَمَقَصَػُف ًَمـَو َوىَمْد َأْكَذَر اًمدَّ

ـْ َرآيِن َأْو ؾَمِؿَع يَمالَِمل، ىَموًُمقا: َيو َرؾُمقَل  اهللَرؾُمقُل  ، اهلل، َوىَموَل: ًَمَعؾَّفُ ُيْدِريُمفُ سَمْعُض َم

((ىُمُؾقسُمـَو َيْقَمئٍِذ َأِمثُْؾَفو اًمقَْقَم؟ ىَموَل: َأْو ظَمػْمٌ 
(1)

. 

 :ادفتديابن حديث واحد عن 

بو الغـائم عبد الودود بن أمحد بن احلسن بن عبد الودود بن الرشيف أ أكا [ 307]

ظ سمف، كو مجودى إومم سمؼراءِت قمؾقف ذِم ، ادفتدي باهلل ؾمـي أرسمع وشمًعلم، وأضموز ًمـو وشمؾػَّ

ـ اًمػرَّ  ـ حمؿد سم ـ احلًلم سم ري، كو أمحد سمـ أسمق يعغم حمؿد سم ؽَّ  ً ـ قمؿر اًم اء إمالء، كو قمكم سم

ـ قمٌد اجلٌَّور ـ سم احلً
(2)

ومل ، ًَّ ـ أيب ؿمقٌي، كو قمٌد إقمغم اًم كو أسمق سمؽر سم
(3)

، قمـ معؿر، 

ـ  ـ أيب هريرة، قم ـ ؾمعقد، قم ـ اًمزهري، قم لِّ قم اجلَؿِقِع قَمغَم  ُؾ َصالَةُ شَمْػُض  ))ىمول:   اًمـٌَّ

قِْؾ َوَمالَ  ـَ َدَرضَميٍ، ىَموَل: َودَمْتَِؿُع َمالَئَِؽُي اًمؾَّ ي ضُمِؾ َوطْمَدهُ مَخًًْو َوقِمنْمِ ئَِؽُي اًمـََّفوِر َصالَةِ اًمرَّ

 اىْمَرُؤوا إِْن ؿِمئْتُْؿ:  ))، ىَمول أسمق هريرة: ((ذِم َصالَةِ اًمَػْجِر                  

        
(4)

 ))
(1)

. 

                                                 

صمـو ؾمعد سمـ ؾمؿرة سمـ ضمـدب، قمـ أسمقف، قمـ أيب قمٌقدة ىمول، وذيمر هذا  إسمراهقؿ سمـ مقؿقن، طمدَّ

 (.153/ل:1اعمتـ اًمذي معـو، ويمذا هق ذم كًخي احلرم اعمؽل مـ اعمًـد )

خوٓ أدري يمقػ دظمؾ إؾمـود ا ، أم هق مـ اظمتالف ًك ِت ذم مـت هذا احلدٌي  اعمًـد؟! حلدٌي ٔا

صمـو محود سمـ 3/222( هذا اعمتـ بذا اًمًقوق هق ذم اعمًـد )1) ( قمـ قمػون وقمٌد اًمصؿد، ىموٓ: طمدَّ

ؾمؾؿي، أظمؼمكو ظموًمد احلذاء، قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمؼقؼ، قمـ قمٌد اهلل سمـ هاىمي، قمـ أيب قمٌقدة سمف. 

 (.153/ل:1اعمؽل ) ويمذا هق ذم كًخي احلرم

لِّ  و اًمًـد اًمذي أورده اعمصـػ ومؾؾؿتـ ىمٌؾف، وومقف: قمـ اًمـٌَّ ول، ومحالَّه  )): وأمَّ أكَّف ذيمر اًمدضمَّ

 .((سمحؾقي ٓ أطمػظفو، ىموًمقا: يو رؾمقل اهلل، يمقػ ىمؾقسمـو يقمئذ يموًمققم؟ ىمول: أو ظمػم 

 ( ذم )ف(: )سمـ قمٌد اًمقدود اجلٌور(، وهق شمصحقػ.2)

ومل(، وهق شمصحقػ.( هق قمٌد إقم3) ومل، سموعمفؿؾي، وذم )ف(: )اًمشَّ ًَّ  غم سمـ قمٌد إقمغم اًم

 .78ؾمقرة اإلهاء، أيي: ( 4)
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 :من حديث اجلوهري

[308 ]  ـ احلًلم اعمعروف سموسمـ احلداد اعمًتع ـ قمكم سم سمؼراءِت ؿؾ، أسمق اعمعوزم أمحد سم

ظ سموإلضموزة ذِم مجودى إومم قمؾقف ذِم  ؾمـي أرسمع اجلوكى اًمنمىملِّ ذِم ظمون اخلؾقػي، وشمؾػَّ

ـ محدان، كو قمٌد اهلل  أبو حمؿد اجلوهريوشمًعلم وأرسمعؿئي، كو  ـ ضمعػر سم إمالء، كو أمحد سم

صمـل أيب، كو حيقك سمـ ؾمعقد، قمـ مقؾمك اجلفـلِّ  ـ أمحد، طمدَّ سم
(2)

صمـل مصعى  سمـ ا، طمدَّ

ـ أسمقف:  ًّو َأشَمك  ))ؾَمعد، قم لَّ َأنَّ َأقْمَراسمِق ْؿـِل يَمالَمًو َأىُمقًُمفُ، ىَموَل   اًمـٌَّ / وَمَؼوَل: قَمؾِّ
(3)

: ىُمْؾ َٓ 

ػمًا، َوؾُمٌَْحوَن 
يَؽ ًَمُف، اهللُ َأيْمؼَمُ يَمٌِػمًا، َواحلَْؿُد هللِ يَمثِ َربِّ  اهللإًَِمَف إَِّٓ اهللُ َوطْمَدُه َٓ َذِ

ةَ إَِّٓ  اًمَعوعملََِم، َوَٓ  َٓ ىُمقَّ  ًمَِريبِّ وَماَم زِم؟ ىَموَل: سم طَمْقَل َو
ِ
وهللِ اًمَعِزيِز احلَؽِقِؿ مَخًًْو، ىَموَل: َهُمَٓء

ىُمْؾ 
(4)

ُفؿَّ اهْمِػْر زِم َواْرمَحْـِل َواْهِديِن َواْرُزىْمـِل َوقَموومِـِل  ((: اًمؾَّ
(5)

. 

                                                 

 .صحقح( 1)

ؾػل سمف، ومـ 15/308وأظمرضمف اسمـ اًمـجور ذم ذيؾ اًمتوريخ ) ًِّ ( قمـ قمكم سمـ اعمػضؾ، قمـ اًم

 ـمريؼ حمؿد سمـ قمٌد اًمٌوىمل، قمـ أيب يعغم سمف.

ـ أموًمقف )ص (81 جمؿقع /ب ـ9اء )ل:وهق ذم أموزم أيب يعغم اًمػرَّ   (.50، 49، وؾمتي جموًمس م

هذا طمديٌ صحقح أظمرضمف مًؾؿ سمـ احلجوج ذم يمتوسمف  )): ذم اعمقوع إول وىمول اًمػراء

 .((اًمصحقح قمـ أيب سمؽر سمـ أيب ؿمقٌي يمام أظمرضمـوه 

 (.1/405ىمؾً: وهق ذم صحقح مًؾؿ )

ـ ـمريؼ4717( )5/276وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف ) ـ معؿر سمف، وزاد  ( م قمٌد اًمرزاق، قم

 أسمو ؾمؾؿي مع اسمـ اعمًقى.

 ( هق مقؾمك سمـ قمٌد اهلل اجلفـل.2)

 ( ذم )ف(: )ومؼول(.3)

 ( ذم )ف(: )ًمؽ(.4)

 .صحقح( 5)

 (.3/123وهق قمـد أمحد ذم اعمًـد )

(، وأسمق يعغم ذم اعمًـد 3/362(، واًمٌزار ذم مًـده )6/98ق قمقاكي ذم صحقحف )وأظمرضمف أسم

 ـمريؼ حيقك اًمؼطون سمف. ( مـ1/359)

( مـ ـمريؼ قمكم سمـ مًفر واسمـ كؿػم، يمالمهو قمـ 4/2072وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 مقؾمك اجلفـل سمف.

 /أ33

 احلريم
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[309 ]   ـ قَمؿرو [يريرِ احلَ ]قمكم سم
(1)

حلراين، كو احلًلم سمـ حمؿد سمـ مقدود ا
(2)

، كو 

ـ حيقك طُمًلم سم
(3)

ـ مـذر، كو قمٌد اًمرمحـ سمـ اعمغػمة، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ  ، كو إسمراهقؿ سم

و ،أيب اًمزكود
(4)

ل  مقؾمك سمـ قُمؼٌي، قمـ قمٌد اهلل سمـ ديـور، قمـ اسمـ قمؿر ىمول: ىمول    اًمـٌَّ

ـِ َوضَمـَُّي اًمَؽوومِِر  )):  ـُ اعمُْمِم ْكقَو ؾِمْج ((اًمد 
(5)

. 

                                                 

 ذم إصؾ: )اجلريري( سموجلقؿ، وهق ظمطل، وهل حمتؿؾي ذم )ف(.( 1)

 هـ(.318( أسمق قمروسمي اًمًؾؿل اجلزري، صوطمى اًمتصوكقػ، شمقذم ؾمـي )2)

ـ قمدي:  ً  ))ىمول اسم ٌ وسموًمرضمول، ويمون مع ذًمؽ مػتل أهؾ طمّران، أؿمػوين طملم  يمون قمورومو سموحلدي

 .((ؾملًمتف قمـ ىمقم مـ رواهتؿ، ومذيمرت ذًمؽ ذم ذيمر أؾمومقفؿ 

يمون مـ أصمًٌ مـ أدريمـوه، وأطمًـفؿ طمػظوً يرضمع إمم طمًـ اعمعرومي  ))وىمول أسمق أمحد احلويمؿ: 

 .((سموحلديٌ، واًمػؼف، واًمؽالم 

 (.14/510اًمًػم ) ـ اعمؼدمي(، 1/138اكظر: اًمؽومؾ )

 َل يتٌلمَّ زم مـ هق.( 3)

( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )و( أي: قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزكود ومقؾمك سمـ قمؼٌي، وهق ظمطل، 4)

واًمصقاب )قمـ( يمام ذم مصودر اًمتخريٍ، واسمـ أيب اًمزكود ٓ روايي ًمف قمـ قمٌد اهلل سمـ ديـور، إكَّام 

 ى اًمؽامل.يروي قمـ مقؾمك سمـ قمؼٌي يمام ذم شمرمجتف مـ هتذي

 .حسن لغره( 5)

ـ أيب قموصؿ ذم اًمزهد  (، ، واًمؼضوقمل ذم 9/65(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )69)ص وأظمرضمف اسم

 ( مـ ـمرق قمـ إسمراهقؿ سمـ اعمـذر سمف.1/118مًـد اًمشفوب )

َل يرو هذا احلديٌ قمـ مقؾمك سمـ قمؼٌي إَّٓ اسمـ أيب اًمزكود، وٓ قمـ اسمـ أيب  ))وىمول اًمطؼماين: 

د سمف إسمراهقؿ سمـ اعمـذر  اًمزكود إَّٓ   .((قمٌد اًمرمحـ سمـ اعمغػمة، شمػرَّ

ـ أيب اًمزكود )يمذا  4/248ىمؾً: أظمرضمف اًمٌزار ) ـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ أيب أويس، قم ـ اًمؽشػ( م

 واًمصقاب اسمـ أيب اًمزكود( سمف.

ػف همػُم واطمد. اكظر: هتذيى اًمؽامل ) ـ سمـ أيب اًمزكود، وعَّ ، ومقف قمٌد اًمرمح (، 17/95وؾمـده ًملمِّ

 (.6/155هتذيى اًمتفذيى )

 وروي احلديٌ مـ ـمريؼلم آظمريـ قمـ اسمـ قمؿر:

ـ 192، 2/188ـ اًمؽشػ(، واًمٌقفؼل ذم اًمزهد اًمؽٌػم ) 4/248أظمرضمف اًمٌزار ذم مًـده ) ( م

 ـمريؼ يمثػم سمـ ضمعػر سمـ أيب يمثػم، قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ.

(، واسمـ 6/401(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )1/340وأسمق كعقؿ ذم ذيمر أظمٌور أصٌفون )

( مـ ـمريؼ أمحد سمـ صوًمح سمـ رؾمالن، قمـ ذي اًمـقن 14، 62/13قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )
= 
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[310 ]  ـ أمحد اًمقاقمظ، كو أمحد سمـ اًمؼوؾمؿ اًمـقًوسمقريأسمق طمػص قمؿر سم
(1)

، وقمٌد 

اًمقهوب سمـ قمقًك
(2)

، ىموٓ: كو إؾمحوق سمـ أيب إهائقؾ، كو قمٌد اًمعزيز سمـ حمؿد 

ـ قُمٌقد اهلل سمـ قمٌد اهلل، قمـ زيد سمـ ظموًمد اجلفـل: دِ رْ اوَ رَ اًمدَّ  ـ يمقًون، قم ي، كو صوًمح سم

ٌ قا  ))ىمول:   اهللَأنَّ َرؾُمقل  ًُ ُف ُيَمذُِّن سماًمدِّ َٓ شَم الَةِ يَؽ؛ وَمنِكَّ ((وًمصَّ
(3)

. 

                                                 

 اعمٍمي، قمـ ًمقٌ سمـ ؾمعد، قمـ كوومع، يمالمهو قمـ اسمـ قمؿر.

 (.1/186وأمحد سمـ صوًمح هذا مؽموك، يمام ذم اًمؾًون )

( مـ ـمريؼ 4/2272وًمؾحديٌ ؿموهد مـ طمديٌ أيب هريرة، أظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 الء سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة.اًمع

( أمحد سمـ اًمؼوؾمؿ سمـ كٍم سمـ زيود، أسمق سمؽر اعمعروف سموسمـ أظمل اًمؾقٌ اًمػرائيض، كقًوسمقري 1)

 هـ(.320هـ(، وشمقذم ؾمـي )222إصؾ، مقًمده ؾمـي )

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.14/466(، اًمًػم )4/352شموريخ سمغداد )اكظر: 

سمـ قمقًك سمـ قمٌد اًمقهوب سمـ أيب طمقَّي أسمق اًمؼوؾمؿ وراق اجلوطمظ، شمقذم ؾمـي  ( قمٌد اًمقهوب2)

 هـ(.319)

يمون صدوىموً ذم روايتف،  ))، وىمول اخلطقى: ((رمك سموًمقىمػ صمؼي، يُ ـف ... يمتٌـو قم ))ىمول اًمدراىمطـل: 

 .((ويذهى إمم اًمقىمػ ذم اًمؼرآن 

 (.7/356يخ اإلؾمالم )شمور، (11/28شموريخ سمغداد )(، 2/589اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ )

 .صحقح لغره (3)

ـ ) (، واًمطؼماين ذم 9/225(، واًمٌزار ذم مًـده )5101( )5/331وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًـ

عى )5/240اعمعجؿ اًمؽٌػم ) ٌقفؼل ذم اًمش   ( مـ ـمرق قمـ اًمدراوردي سمف.396، 9/395(، واًم

ف يم ون ذم إؾمـوده، ومرواه اًمدراوردي قـم فؿ:وىمد اظمتؾػ قمغم صوًمح سـم يمًق  ام شمؼدَّم، وشموسمعف مجوقمي ـم

د 36/13(، وأمحد ذم اعمًـد )6/234ـ قمٌد اًمعزيز اعموضمشقن، قمـد اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى ) (، وقٌم

(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف 2/261(، واًمطقوًمز ذم مًـده )1/253سمـ محقد ذم مًـده )ا

(، 2/482(، ومعجؿ اًمصحوسمي )2/363(، واًمٌغقي ذم اجلعديوت )13/38)اإلطمًون ـ 

(، واًمٌقفؼل ذم 5/1754(، وأيب اًمشقخ ذم اًمعظؿي )5/240واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )

عى )  (.27/41(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )395، 9/394اًمش 

(، واًمطؼماين 11/262(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )28/263ـ ومعؿر، قمـد أمحد ذم اعمًـد )

عى )(، واًمٌقفؼل ذم 5/240ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )  (.9/393اًمش 

 .((ٓ أدري زيد سمـ ظموًمد أم ٓ  ))(، وىمول اسمـ قمققـي: 2/356ـ واسمـ قمققـي قمـد احلؿقدي )
= 
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 :حديث واحد عن الرشيف أيب الؽرم

[311 ]  ظمطقى ضمومع الرشيف أبو الؽرم عيل بن عبد الوهاب بن موشى اهلاصؿي ،

صوومي،  ـ مجودى إومم سمؼراءِت قمؾقف ذِم اًمر  ـ قمكم سم ـ سم ؾمـي أرسمع وشمًعلم، كو أسمق قمكم احلً

ـ اعمُذِهى إمالء، كو أسمق سمؽر حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ أيقب اًمؼطون حمؿد سم
(1)

إمالًء، كو أسمق  

                                                 

( وذم اإلؾمـود إًمقف سمؽر سمـ ؾمفؾ 5/241ـ وموًمؽ سمـ أكس، قمـد اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )

 (.2/51اًمدمقوـمل، وذم طمديثف ًملم. اكظر: اًمؾًون )

د سمف أسمق مصعى  ))(، وىمول: 6/346احلؾقي ) ومـ ـمريؼ آظمر قمـد أيب كعقؿ ذم . أي قمـ ((شمػرَّ

 موًمؽ.

ـ  ـ قمٌقد اهلل سمـ قمٌد اهلل، قم ـ يمقًون، قم ـ صوًمح سم ـ حمؿد، ومرواه قم وظموًمػ همٓء اًمرواة زهػم سم

لِّ   (.6/234مرؾمالً، أظمرضمف مـ ـمريؼف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى ) اًمـٌَّ

ح اًمدراىمطـل هذه اًمروايي قمغم روايي اًمدارورد  (.5/194ي، يمام ذم اًمعؾؾ )ورضمَّ

واًمصقاب روايي اًمدراوردي، ومؼد شموسمعف مجوقمٌي مـ اًمثؼوت اًمؽٌور، وؾمقلِت شمصحقح أيب طموشمؿ 

 لذه اًمروايي.

ًـده ) عى )2/262وأظمرضمف اًمطقوًمز ذم م ٌقفؼل ذم اًمش  د9/394(، ومـ ـمريؼف اًم اًمعزيز  ( قمـ قٌم

وهذا أصمًٌ  ))ىمتودة، قمـ أسمقف، وىمول:  سمـ أيب ؾمؾؿي اعموضمشقن، قمـ صوًمح، قمـ قمٌد اهلل سمـ أيبا

 .((قمـدي 

ـ أيب ىمتودة قمـ أسمقف هو هـو معـك، وطمديٌ صوًمح،  ))وردَّ أسمق طموشمؿ هذه اًمروايي، ومؼول:  ًمقس ٓسم

لِّ  ـ اًمـٌَّ ـ قمٌقد اهلل سمـ قمٌد اهلل، قمـ زيد سمـ ظموًمد، قم ٌ )((صحقح  قم  (.2/345. قمؾؾ احلدي

 ٌ (، 5/193دي. اكظر: اًمعؾؾ ًمؾدارىمطـل )روؼ اًمدراسملؾموكقد أظمر، وأصقبو ـمريوروي احلدي

 (.393ـ  9/392واًمشعى ًمؾٌقفؼل )

عى )تـبقه ( احلديٌ مـ ـمريؼ اسمـ وهى، قمـ مًؾؿ اًمزكجل، 9/392: أظمرج اًمٌقفؼل ذم اًمش 

 وؾمؾقامن سمـ سمالل، واًمدراوردي، صمالصمتفؿ قمـ صوًمح سمـ يمقًون، وذيمره معضالً.

م أنَّ اًمدراوردي يرويف متصالً  ، ومؾعؾ اسمـ وهى أو مـ دوكف محؾ روايتف قمـ روايي همػمه، وشمؼدَّ

 واهلل أقمؾؿ.

 (.565وؾمقلِت احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر معؾ قمـ صوًمح سمـ يمقًون سمرىمؿ: )

 هـ(.378حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق سمؽر اًمؼطون، شمقذم ؾمـي )( 1)

زهري:   .((إَّٓ أكَّف يمون راومضقًّو ظمٌٌق اعمذهى  يمون ؾمامقمف صحقحوً مـ أيب ضمعػر اًمطؼمي، ))ىمول ٕا

ـ قمؿر اًمداودي قمـ اسمـ أيقب، ومؼول: يمون صمؼي  ))وىمول اخلطقى:  ً اًمؼويض أسمو سمؽر حمؿد سم ؾملًم

ً مـف ذم هذا اعمعـك  ء اعمذهى ذم اًمرومض، ومؼول: مو ؾمؿع صحقح اًمًامع، ىمؾً: ُذيمر أكَّف يمون دِّ
= 

 درب الشاكرية
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ـ ضمرير اًمطؼمي ضمعػر حمؿد سم
(1)

ـ ىمَ  ـ سم ـ داود سمـ قمَ َز ، كو احلً ـ قَمْؾَؼَؿي، قم َؾؿي سم ًْ ي، كو َم

ـ أيب هريرة ىمول: ىمول َرؾُمقل  عٌل، قم ـ قمومر اًمشَّ ـْ شَمٌ )):  اهللأيب هـد، قم َع ضَمـَوَزًة َم

ـْ شَمٌىمِػمَ وَمَصغمَّ قَمَؾقَْفو وَمَؾُف  ـَ إضَْمِر، َوَم ـْ َدوْمـَِفو اٌط ِم َعَفو وَمَصغمَّ قَمَؾقَْفو، صُمؿَّ ىَمَعَد طَمتَّك ُيْػَرَغ ِم

ـْ ُأطُمٍد  ػَماـَموِن، / يُمؾ  َواطِمٍد ِمـُْفاَم َأقْمَظُؿ ِم
((وَمَؾُف ىمِ

(2)
. 

ي  : من حديث أيب مسؾم الَؽجِّ

ـ اعمُ  أخزين [ 312] ـ راومع سم ـ قمكم سم سمؼراءِت قمؾقف مـوء، ومَّ ـ اًمرَّ ًِّ حَ أسمق احلً
(3)

اجلوكى  

اًمنمىملِّ سمـفر اعمُعغمَّ قَمغَم سموب اعمدرؾمي اًمـظومقي، وذيمر َأنَّ مقًمَده ؾمـي اصمـتلم وقمنميـ 

وأرسمعؿئي، أكو أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ قمؿر سمـ أمحد اًمؼممؽل، كو قمٌد اهلل سمـ أيقب سمـ 

                                                 

 .(( شمػضقؾ قمكمٍّ طمًى ؿمقئوً أُكؽره قمؾقف، ًمؽـِّل أطمًٌف يمون يذهى إمم

 (.8/460شموريخ اإلؾمالم )(، 5/465اكظر: شموريغ سمغداد )

 هـ(.310هـ(، وشمقذم ؾمـي )224( صوطمى اًمتػًػم واًمتصوكقػ اًمٌديعي، مقًمده ؾمـي )1)

ي اًمعؾامء، حُيؽؿ سمؼقًمف وُيرضمع إمم رأيف عمعرومتف وومضؾف، ويمون ىمد  ))ىمول اخلطقى:  يمون أطمد أئؿَّ

ـ أهؾ قمٍمه، ويمون طموومظوً ًمؽتوب اهلل، قموروموً سموًمؼراآت، مجع مـ اًمعؾقم مو َل  يشوريمف ومقف أطمد م

سمصػماً سموعمعوين، ومؼقفوً ذم أطمؽوم اًمؼرآن، قموعموً سموًمًــ وـمرىمفو، وصحقحفو وؾمؼقؿفو، وكوؾمخفو 

ومـًقظمفو، قموروموً سملىمقال اًمصحوسمي واًمتوسمعلم، وَمـ سمعدهؿ مـ اخلوًمػلم ذم إطمؽوم، ومًوئؾ 

وم اًمـوس وأظمٌورهؿ ... احلالل واحلرام  .((، قموروموً سمليَّ

 (.14/267(، اًمًػم )2/162اكظر: شموريخ سمغداد )

 .صحقح لغره( 2)

 ( قمـ احلًـ سمـ ىمزقمي سمف.4/77وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمًــ )

 وومقف مًؾؿي سمـ قمؾؼؿي، وهق صدوق ًمف أوهوم يمام ذم اًمتؼريى، ًمؽـف شمقسمع.

( مـ 6/120(، وأسمق يعغم ذم اعمًـد )15/110) أظمرضمف أسمق قمقاكي ذم صحقحف يمام ذم اإلحتوف

 ـمريؼ داود سمـ اًمزسمرىمون، قمـ داود سمـ أيب هـد سمف.

(، ومًؾؿ ذم 1325، 1323( ) 403، 2/402وًمف ـمريؼ آظمر قمـ أيب هريرة، قمـد اًمٌخوري )

 (.653، 2/652صحقحف )

 ( ذم )ف(: )ذم(.3)

 /ب33

احلريم أو خان 
 اخلليفة )ف(.
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ـ إسمراهقؿ[، ]كو مًؾؿ سمأبو مسؾم إبراهقم بن عبد اهلل البنيمود، كو 
(1)

، كو هشوم
(2)

 ،

ـ قمؿر:  ـ اسم ـ كوومع، قم لَّ َأنَّ  ))كو أيقب، قم ٍـّ صَمَؿـُُف صَمالصََمُي َدَراِهَؿ   اًمـٌَّ ((ىَمَطَع ذِم جِمَ
(3)

. 

[313 ]  ـ إسمراهقؿ، كو هشوم مًؾؿ سم
(4)

، كو حيقك
(5)

ـ أيب هريرة:  ـ أيب ؾمؾؿي، قم َأنَّ ، قم

لَّ  ـْ ىَموَم ًَمقَْؾَي اًمَؼْدرِ  ))ىمول:   اًمـٌَّ ـْ َصوَم  َم ـْ َذْكٌِِف، َوَم َم ِم وسمًو هُمِػَر ًَمفُ َمو شَمَؼدَّ ًَ
إِياَمكًو َواطْمتِ

ـْ َذْكٌِِف  َم ِم وسمًو هُمِػَر ًَمُف َمو شَمَؼدَّ ًَ
((َرَمَضوَن إِياَمكًو َواطْمتِ

(6)
. 

فوائد
(7)

 :أيب بؽر الطجَرْيثِقثِي وهو ابن َزْهَراء 

[314 ]  سني بن زكر سمؼراءِت قمؾقف ، ودميا الص  الشقخ أبا بؽر أمحد بن عيل بن احلج

ًُ واًمدي أسمو احلًـ قمكم سمـ احلًلم اعمؼرئ يؼقل: ؾمؿع
(8)

ـْ  ))يؼقل:   ًُ َراضِمعًو ِم يُمـْ

ـِ طَمـٌََْؾ  ؾِِؿلَم، ِزَيوَرةِ ىَمؼْمِ َأمْحََد سْم ًْ  اعمُ
ِ
ـْ ُصَؾَحوء ، َويَموَن ِم ـ اعمَْقِصكِم  ًَ ، وَمَؾؼِقَـِل َأسمُق احلَ

؟  ـَ ـْ َأْي ـَ اًمٌَِؼقِع وَمَؼوَل زِم: ِم ـْ سَموِب طَمْرٍب، وَمَؼوَل زِم: َٓ شَمُؼْؾ َهَؽَذا، ىُمْؾ: ِم : ِم ًُ وَمُؼْؾ

                                                 

وشمف يمام ؾمقلِت ذم احلديٌ سمعده، ( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ وٓ )ف(، واًمصقاب إصم1ٌ)

ـ مًؾؿ سمـ إسمراهقؿ وهق اًمػراهقدي، وٓ روايي ًمف  ٌ واًمذي سمعده قم واًمؽجل يروي هذا احلدي

 قمـ هشوم اًمدؾمتقائل.

 قمٌد اهلل اًمدؾمتقائل.أيب ( هق اسمـ 2)

 .صحقح( 3)

(، واًمٌوهمـدي ذم ؾمتي جموًمس 30)ص وأظمرضمف أسمق أمقي اًمطرؾمقد ذم مًـد قمٌد اهلل سمـ قمؿر 

 ( قمـ مًؾؿ سمـ إسمراهقؿ سمف.180)ص ـ أموًمقف م

 ( مـ ـمرق قمـ أيقب اًمًختوين سمف.3/1314وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

(، ومًؾؿ ذم 6798، 6797، 6795( )331، 8/330وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ كوومع سمف.1314، 3/1313صحقحف )

 قمٌد اهلل اًمدؾمتقائل.أيب ( هق اسمـ 4)

 ػم.( هق اسمـ أيب يمث5)

 .صحقح( 6)

( قمـ مًؾؿ سمـ إسمراهقؿ اًمػراهقدي سمف. 1901( )2/586وأظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ معوذ سمـ هشوم، قمـ أسمقف سمف.524، 1/523وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 : )ومقائد قمـ(.)ف(ذم ( 7)

 َل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 8)
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لم ًَ ي َأسَمو احلُ
ًُ ُأؾْمتَوذِ ِغػِم، ؾَمِؿْع اًمصَّ

(1)
ًُ ؿَموسمًّو،   ـَ ؾَمْؿُعقَن اًمَقاقِمَظ َيُؼقُل: يُمـْ سْم

ـْ ؿَمْعٌَونَ  ًُ َوطْمِدي إمَِم ىَمؼْمِ َأمْحََد ًَمقَْؾَي اًمـِّْصِػ ِم قَْؾَي، وَمٌََدْأُت وَمَؿِضق  ، طَمتَّك ُأطْمقِل شمِْؾَؽ اًمؾَّ

قَرةِ سم ـَ اًمٌََؼَرةِ َوَأَكو َوطْمِدي، إ ًُ ًُ ِم مَم َأْن سَمَؾْغ
(2)

ـْ ؾُمقَرةِ ُهقدٍ،    اعمِئَِي ِم        

      شَملم طَمتَّك ًة أو َمرَّ ْرُت َهِذهِ أيَي مرَّ ًُ َمو سَمْعَدَهو، وَمَؽرَّ ق
ًِ َأْذيُمَر َمو سَمْعَدَهو،  وَمـَ

ًُ ىَموئاِلً َيُؼقُل  ِؿْع ًَ لْمَ  /وَم ًَ ٔيَ  !ـ َوََلْ َأَر ؿَمْخصًو ـ: َيو َأسمَو احلُ ُر َهِذهِ ا َواهللِ َمو  ؟يَ إمَِم يَمْؿ شُمَؽرِّ

! ! َواهللِ َمو ومِقـَو ؿَمِؼلٌّ (( !َواهللِ َمو ومِقـَو ؿَمِؼلٌّ  ومِقـَو ؿَمِؼلٌّ
(3)

. 

[315 ]   ذِم اًمـَّْقِم ذِم َرَمَضوَن ؾَمـََي مَخٍْس َوصَماَمكلَِم  ))يؼقل: الشقخ أبا بؽر ًُ َرَأْي

ِجَد اًمىَمد َوَأْرسَمِعِؿئََي يَملَينِّ  ًْ ًُ َم ـقكقزيَّيَدظَمْؾ ُفْؿ،  شَّ َومَجَوقَمٌي ُيَصؾ قَن، َوإِذَا َرضُمٌؾ ؿَمقٌْخ َيُمم 

قُْخ َيْدقُمق، ومَ  ـْ َصالهَِتِْؿ َأىْمٌََؾ اًمشَّ ـْ َهَذا؟ وَمِؼقَؾ: َهَذا وَمَؾامَّ َأْن وَمَرهُمقا ِم ًُ ًمٌَِْعِضِفْؿ: َم ُؼْؾ

ضَمْعَػٌر اخلُْؾِدي  
(4)

ًُ قَمَؾقِْف، وَمٌَشَّ  ْؿ يب ، وَمَدَكْقُت إًَمقِْف َوؾَمؾَّ
(1)

  : ًُ الََم، وَمُؼْؾ ًَّ َوَردَّ قَمكَمَّ اًم

                                                 

 ( ذم )ف(: )احلًـ(، وهق ظمطل.1)

 ٕصقب.( ذم )ف(: )رأس( وًمعؾف ا2)

 .مل أقف عؾقه( 3)

 ( قمـ أيب ـموهر اجلامل طمؽويي شمشٌففو.583)ص وذيمر اسمـ اجلقزي ذم مـوىمى أمحد 

قمـ أيب احلًلم سمـ ؾمؿعقن مـ إطمقوء ًمقؾي اًمـصػ مـ ؿمعٌون ذم ىمؼم  ~ومو أورده اعمصـػ 

لِّ  ـ اًمـٌَّ ٌ قم ٕـمفور، وٓ أصمر قمـ أصحوسمف ا اإلموم أمحد سموًمصالة وىمراءة اًمؼرآن َل يرد سمف طمدي

ؾؿلم. ظمرـي مـ اعًم ًلل اهلل أن يغػر ًمألوًملم ؤا ؽرة، ك  ومال ينُمع مثؾ هذا اًمعؿؾ، سمؾ هق سمدقمي ـم

ـ كصػم سمـ اًمؼوؾمؿ أسمق حمؿد اخلقاص اعمعروف سموخلُؾدي ؿمقخ اًمصقومقي، مقًمده 4) ( ضمعػر سمـ حمؿد سم

 هـ(.348هـ(، وشمقذم )252مقًمده ؾمـي )

 .(( يمون صمؼي صودىموً ديِّـوً ومووالً  ))ىمول اخلطقى: 

ـ كػًف:  ًُ إمم قمٌوس اًمدوري وأكو  ))وىمول هق قم ًمق شمريمـل اًمصقومقي جلئتؽؿ سمنؾمـود اًمدكقو، مضق

ًُ مـ قمـده ومؾؼقـل سمعُض مـ يمـً أصحٌف مـ  طمَدث، ومؽتًٌ قمـف جمؾًوً واطمداً، وظمرضم

وه، ومؼول: وحيؽ! شَمَدع قمؾؿ اخلرق، وشملظمذ قمؾؿ  اًمصقومقي، ومؼول: أيش هذا معؽ؟ وملريتف إيَّ

ق إوراق، ومدظمؾ يمالُمف ذم ىمؾٌل، ومؾَؿ أقُمد إمم قمٌوس  اًمقرق؟!  .((ىمول: صمؿَّ ظمرَّ

ق إطموديٌ اًمـٌقيي، وحَيض  قمغم أمر جمفقل، ومام  ))ىمول اًمذهٌل:  مو ذا إَّٓ صقذمٌّ ضموهٌؾ، ُيؿزِّ

 .((أطمقضمف إمم اًمعؾؿ 

 (.15/558(، اًمًػم )2/389(، إكًوب )1/351اكظر: شموريخ سمغداد )

 /أ33
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ـِ خَمَْؾٍد  ـْ اسْم ـْ َأَموًمِقَؽ، ؾَمِؿْعتَُفو ِم ازِ َمِعل ضُمْزٌء ومِقِف وَمَقائُِد َوجَمَوًمُِس ِم اًمٌَزَّ
(2)

قَمـَْؽ، َأشْملْذَنُ  
(3)

 

َواجلُْزءُ  ـ َصوِن َرضُمٍؾ، وَمَؼوَل: َأِريِن ـُؼْ سم َأْن َأىْمَرَأَهو قَمَؾقَْؽ 
(4)

ًُ اجلُْزَء،  ـ يَموَن َمِعل  وَمَلظْمَرضْم

ـْ َرَوى قَمـِّل، وَمَؼوَل زِم: اىْمَرْأ، وَمَلظَمذَ  ُه َرضُمٌؾ إِمَم وَمَؾامَّ َرآُه ىَموَل: َكَعْؿ، َهَذا إِْمالَئِل، َوَصَدَق َم

: َيو ؾَمقِِّدي، َمِعل طِمَؽوَيٌي ؾَمِؿْعتَُفو  ًُ ، صُمؿَّ ىُمْؾ
ًمِفِ إمَِم آظِمِرهِ ـْ َأوَّ َٓ َأقْمِروُمَف ىَمَرأَ اجلُْزَء ِم ضَمـٌِْل 

ـْ َأسمُ  ِك َيُؼقُل. وَمَؼوَل: َم امَّ ًَّ ـَ اًم لْمَ سْم ًَ ًُ َأسَمو احلُ : ؾَمِؿْع ًُ ق شُمْرَوى قَمـَْؽ، وَمَؼوَل: َمو ِهَل؟ وَمُؼْؾ

ي  
: اًمَقاقِمُظ اًمٌَْغَدادِ ًُ لْم؟ وَمُؼْؾ ًَ احلُ

(5)
َؽ شَمُؼقُل:  ، وَمَؼوَل: َكَعْؿ، َوُهَق ؾَمِؿَع ِمـَْؽ َأكَّ

ًُ اجلُـَقْدَ  ؾَمِؿْع
(6)

َؼطِلَّ   ًَّ يَّ اًم ِ ًُ اًمنَّ َيُؼقُل: ؾَمِؿْع
(7)

َيُؼقُل: اإِلَرادَُة شمٌغَْم يَماَم َيٌغَْم اًمثَّْقُب،  

دُ   ُؿالىََموةِ اعمََشويِِخ!سم ُؿالىََموةِ اعمََشويِِخ!سم ُلْصٌَِعفَ َوىَموَل: َٓ،سم إِلظْمَقاِن، وَمَلْوَملَ ُؿالىََموةِ اسم وَهووَمَجدِّ

                                                 

 )زم(.( ذم )ف(: 1)

 هق حمؿد سمـ خمؾد اًمدوري.( 2)

 ( ذم )ف(: )أشملذن زم(.3)

 ( ؾمؼطً اًمقاو مـ )ف(.4)

امك، مقًمده ؾمـي )( 5) ـ اًًم هـ(، 330هق أمحد سمـ احلًلم سمـ أمحد سمـ احلًلم اًمقاقمظ، اعمعروف سموسم

 هـ(.424وشمقذم ؾمـي )

أهؾ اًمتصقف ...  يمون ًمف ذم ضمومع اعمـصقر جمؾس وقمظ يتؽؾَّؿ ومقف قمغم ـمريؼي ))ىمول اخلطقى: 

ـ أـمؾؼ  ))، وىمول أسمق اًمػتح حمؿد سمـ أمحد اعمٍمي: ((يمتًٌ قمـف ؿمقئوً يًػماً  َل أيمتى سمٌغداد قمؿَّ

 .((قمؾقف اًمؽذب مـ اعمشويخ همػم أرسمعي، أطمدهؿ: أسمق احلًلم سمـ اًمًامك 

 (.1/156(، اًمؾًون )4/110اكظر: شموريخ سمغداد )

 ؿ اخلراز اًمـفووكدي صمؿ اًمٌغدادي.( هق اجلـقد سمـ حمؿد سمـ اجلـقد أسمق اًمؼوؾم6)

ً  ))ىمول اخلطقى:  ٌ وًمؼل اًمعؾامء ودرس اًمػؼف طمتك قمؾ مقًمده ومـشله سمٌغداد، وؾمؿع بو احلدي

ؾمـ ف وصور ؿمقخ وىمتف وومريد قمٍمه ذم قمؾؿ إطمقال واًمؽالم قمغم ًمًون اًمصقومقي وـمريؼي 

 .((اًمققمظ، وًمف أظمٌور مشفقرة ... 

 (.14/66(، اًمًػم )1/127وت احلـوسمؾي )(، ـمٌؼ7/241اكظر: شموريخ سمغداد )

ي سمـ مغؾِّس ( 7) ؼطل أسمق احلًـاًمنَّ ًَّ  هـ(.253، شمقذم ؾمـي )اًم

 .((يمون مـ اعمشويخ اعمشفقريـ وأطمد اًمعٌود اعمجتفديـ  ))ىمول اخلطقى: 

 (.12/185(، اًمًػم )20/165(، شموريخ دمشؼ )9/187اكظر: شموريخ سمغداد )
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(( !ُؿالىََموةِ اعمََشويِِخ سم
(1)

. 

 :من حديث اجلوهري

[316 ]   ،ـ حيقك اًمَؼقْز اًمؼػمواين ـ ؾَمٌُْعقن سم ـ قمٌد اهلل سم سمؼراءِت قمؾقف أسمق سمؽر أمحد سم

إمالء، كو أسمق سمؽر  أبو حمؿد اجلوهريلم وأرسمعؿئي، كو ؾمـي أرسمع وشمًعذي احلجي ذِم 

ون اًمعـؼمي، كو  ًَّ  اًمؼطقعل، كو حمؿد سمـ يقكس سمـ مقؾمك / كو حيقك سمـ يمثػم أسمق هم

وئل، قمـ قَمؿرو سمـ ديـور، قمـ قُمٌقد اًمزرىملـَقمٌد اًمرمحـ سمـ احلصلم الُ 
(2)

 ، قمـ أسمقف 

ـ ىمول:  ـ أصحوب اًمشجرة  ُفؿَّ   اهلليَموَن َرؾُمقُل  ))ـ ويمون م إَِذا َرَأى اِلالََل ىَموَل: اًمؾَّ

ُف قَمَؾقْـَو الََمِي َواإِلؾْمالَِم، َريبِّ سم َأِهؾَّ ًَّ ـِ َواإِلياَمِن، َواًم وَْٕم
(3)

((َوَرسم َؽ اهللُ  
(4)

. 

                                                 

 .ػيمل أقف عؾقه إالَّ عـد السؾ( 1)

 ، وهق قمٌقد سمـ روموقمي سمـ راومع اًمزرىمل.( ذم )ف(: )اًمزرقمل(، وهق شمصحقػ2)

(3.)  ( ذم )ف(: )وريبِّ

ا، و( 4)  .صحَّ احلديث من ضرق أخرىشـده ضعقف جدًّ

)ص (، واًمؼطقعل ذم ضمزء إًمػ ديـور 117/ب ـ مٍ 116وهق قمـد اجلقهري ذم أموًمقف )ل:

 (.3/1555(، وقمـف أسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )168

ـ أضمؾ اًمؽديؿل، وهق مؽموك، وىمد اظمتؾػ قمؾقف ذم هذا احلديٌ، ومرواه  ا، م وؾمـده وعقػ ضمدًّ

م وىمول ذم إؾمـوده: قمٌد اًمرمحـ سمـ طُمصلم، سمحوء مفؿؾي وصود مفؿؾي  قمـف اًمؼطقعل يمام شمؼدَّ

وآظمره كقن، وضمعؾف مـ مًـد ـمؾحي اًمزرىمل يمام ذم معرومي اًمصحوسمي ٕيب كعقؿ )وشمصحػ ومقف 

 مم طمصـ(.طمصلم إ

وظموًمػف حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمشوومعل، ومرواه قمـ اًمؽديؿل، وىمول ذم إؾمـوده: قمٌد اًمرمحـ سمـ 

ظُمضػم، سمخوء معجؿي، وضمعؾف مـ مًـد قمٌقد سمـ روموقمي اًمزرىمل، يمام ذم اإليمامل ٓسمـ مويمقٓ 

(2/484.) 

اًمؽديؿل، ورواه أسمق ؾمفؾ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ زيود اًمؼطون قمـ  ))ىمول اسمـ مويمقٓ: 

ـ طمضلم، سمحوء مفؿؾي ووود معجؿي وكقن، واًمصقاب: ظمضػم  ـ سم . واكظر: ((ومؼول: قمٌد اًمرمح

 (.3/268شمقوقح اعمشتٌف )

ا.  ىمؾً: وهذا آوطراب وآظمتالف مـ اًمؽديؿل، وهق مؽموك، واًمًـد وعقػ ضمدًّ

 وقمٌد اًمرمحـ الُـوئل َل أىمػ قمغم مـ ذيمره سمجرح وٓ شمعديؾ.

 ؾمـوده وعقػ، وهذا اعمتـ أظمرضمف اًمؽممذي مـ وضمف آظمر قمـ ـمؾحي سمـ وإ ))وىمول احلوومظ: 
= 

 /ب33

 النصرية
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[317 ]   ـ اق حمؿدقمكم سم ـ ًُمْقًمُق اًمقرَّ سم
(1)

ـ حمؿد سمـ كوضمقي، كو حمؿد  سمـ ا، كو قمٌد اهلل سم

ـ إ ـ طمً ـ اًمؼوؾمؿ إكصوريمرزوق، كو طمًلم سم ؿمؼر، كو قمٌد اًمغػور سم
(2)

ـ قمَ  ي دِ ، قم

صمـل سُمريدة إؾمؾؿل، ىمول: ىمول  سمـ صموسمً، قمـ ؾمعقد سمـ ضُمٌػم، قمـ اسمـ قمٌوس، طمدَّ

ًُ َمْقَُٓه وَمَعكِمٌّ َمْقَُٓه  ))ًمعكم سمـ أيب ـموًمى:   اهللَرؾُمقل  ـْ يُمـْ ((َم
(3)

. 

                                                 

 (.3/89. اإلصوسمي )((قمٌقد اهلل أطمد اًمعنمة 

(، وأمحد ذم اعمًـد 3451( )5/470ىمؾً: وطمديٌ ـمؾحي سمـ قمٌقد اهلل أظمرضمف اًمؽممذي )

ـ )3/17) (، واحلويمؿ ذم 2/109(، واًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )2/7(، واًمدارمل ذم اًمًـ

(، وهمػمهؿ مـ ـمريؼ ؾمؾقامن سمـ ؾمػقون 3/161(، واًمٌزار ذم مًـده )4/285اعمًتدرك )

ه.  اعمديـل، قمـ سمالل سمـ حيقك سمـ ـمؾحي سمـ قمٌقد اهلل، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ

 .((طمديٌ طمًـ همريى  ))وىمول اًمؽممذي: 

 ىمؾً: وومقف ؾمؾقامن سمـ ؾمػقون وحيقك سمـ سمالل ومهو وعقػون يمام ذم اًمتؼريى.

 أي بذا اًمًـد. ((همريى  ))ذي ًمشقاهده، وىمقًمف: وحتًلم اًمؽمم

(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف 2/7وًمف ؿموهد مـ طمديٌ اسمـ قمؿر قمـد اًمدارمل ذم اًمًــ )

 (، وومقف وعػ.12/356ـ اإلطمًون(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم ) 3/171)

 (.4/430واحلديٌ صححف إًمٌوين سمؿجؿقع هذه اًمطرق يمام ذم اًمصحقحي )

هـ(، وشمقذم ؾمـي 281حمؿد سمـ أمحد سمـ ًُمقًُمق أسمق احلًـ اًمقراق اًمثؼػل، مقًمده ؾمـي ) ( قمكم سمـ1)

 هـ(.377)

 اًمالَّملم وؾمؽقن اًمقاويـ. وًُمْقًُمق: سمضؿِّ 

صدوق إَّٓ أكَّف ٓ يػفؿ احلديٌ، ويمون دء اًمـؼؾ ويلظمذ قمغم اًمتحديٌ أضمراً، شمؽؾَّؿ ومقف 

 اًمؼمىموين، ووصمؼف إزهري.

ٌف )16/327(، اًمًػم )12/89اكظر: شموريخ سمغداد ) ًون )9/269(، شمقوقح اعمشت  (.4/256(، اًمؾ

سمف قمكم سمـ اعمديـل.2)  ( راوميضٌّ ًمقس سمثؼي، ويمذَّ

(، اعمقزان 3/100(، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )2/142(، اعمجروطملم )5/327اكظر: اًمؽومؾ )

 (.4/42(، اًمؾًون )3/354)

ا، وصحَّ احلديث من وجه آخر( 3)  .شـده ضعقف جدًّ

 /أ(.118قمـد اجلقهري ذم أموًمقف )ل: وهق

 ( قمـ حمؿد سمـ مرزوق سمف.3/354وأظمرضمف أمحد سمـ صوًمح يمام ذم اعمقزان ًمؾذهٌل )

 وذم ؾمـده قمٌد اًمغػور سمـ اًمؼوؾمؿ إكصوري، ًمقس سمثؼي.

 وومقف أيضوً طمًلم سمـ طمًـ إؿمؼر، وهق صدوق هيؿ يغؾق ذم اًمتشقع، يمام ذم اًمتؼريى.

 ـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم.وضموء احلديٌ مـ ـمرق أظمرى قم
= 
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[318 ]   ِـ ضمعػر اخل ـ هورون رَ قمٌد اًمعزيز سم الوؿمؿلىمل، كو حمؿد سم
(1)

سمـ ا، كو قمٌد اهلل 

ؾمؾقامن سمـ قمكم حمؿد سمـ ضمعػر سمـ
(2)

صمـل أيب، قمـ أسمقف ، طمدَّ
(3)

ل  صمـل قمؿِّ  ، طمدَّ

قمٌد اًمصؿد
(4)

ـ قمٌوس  ـ قمٌد اهلل سم ـ قمكم سم سم
(5)

ه قمٌد اهلل سمـ قمٌوس  ، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ

ف ىمول:  ؾَموًَمِي َوخُمْ  ))أكَّ  َوَمْعَدُن اًمرِّ
ةِ ُقَّ  اًمـٌ 

ًِ
ـُ َأْهُؾ سَمقْ ـَو وَمتََح اهللُ َهَذا سم تََؾُػ اعماَلَئَِؽِي،َكْح

تُِؿُف  ـْ َوًَمِدي خَيْ ((إَْمَر، َوسمَِرضُمٍؾ ِم
(6)

. 

                                                 

(، وذم ومضوئؾ اًمصحوسمي 38/32(، وأمحد ذم اعمًـد )130، 5/45أظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

(، واسمـ أيب قموصؿ ذم أطمود واعمثوين 6/374(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )585، 2/584)

( مـ 2/129(، وأسمق كعقؿ ذم ذيمر أظمٌور أصٌفون )3/119(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )4/325)

ـ احلؽؿ، قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم ـم ـ أيب هَمـقَّي، قم ـ قمٌد اعمؾؽ سم ـ ديملم، قم ـ أيب كعقؿ اًمػضؾ سم رق قم

 سمف. )وؾمؼط احلََؽؿ مـ أطمود(.

 .((صحقح قمغم ذط مًؾؿ وَل خيرضموه  ))وىمول احلويمؿ: 

ـ قمٌوس وزيد سمـ أرىمؿ وأكس  ـ سمريدة وؾمعد سمـ أيب وىموص وقمكم واسم ٌ ـمرق أظمرى قم وًمؾحدي

 يرة وهمػمهؿ، وهق صحقح.سمـ موًمؽ وأيب هرا

 (.344، 4/320(، اًمصحقحي ًمألًمٌوين )5/130اكظر: اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾـًوئل )

 ( ذم أموزم اجلقهري: )اعمعروف سموسمـ سمريدة(.1)

 َل أىمػ قمغم شمرمجتف، وٓ قمغم شمرمجي أسمقف.( 2)

ؾمـي  سمـ قمٌد اعمطؾى إمػم الوؿمؿل، شمقذم ( ضمعػر سمـ ؾمؾقامن سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌوس3)

 هـ(.175هـ( أو )174)

طموً قموعموً ومووالً، أطمد اعمقصقوملم سموًمشجوقمي واًمػروؾمقي  ))ىمول اًمذهٌل:   .((يمون ضمقاداً ِمدَّ

 (.4/593شموريخ اإلؾمالم )(، 423اكظر: شموريخ ظمؾقػي سمـ ظمقوط )ص 

 ( ذم )ف(: )سمـ قمٌد اًمصؿد(.4)

هـ(، وشمقذم ؾمـي 104ي )( قمٌد اًمصؿد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌوس الوؿمؿل، مقًمده ؾمـ5)

 هـ(.185)

يمون أىمعد  ))ذيمره اخلطقى واسمـ قمًويمر وَل يذيمَرا ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً، وىمول اخلطقى: 

 .((الوؿمؿقلم ذم اًمـًى، وأؾمـد احلديٌ قمـ أسمقف 

 (.4/911شموريخ اإلؾمالم )، (36/240(، شموريخ دمشؼ )11/37اكظر: شموريخ سمغداد )

  شـده ضعقف. (6)

صمـل قمٌد اًمصؿد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ 119اجلقهري )ل: وهق ذم أموزم /أ(، إَّٓ أكَّف قمـده: )طمدَّ

ه قمٌد اهلل سمـ قمٌوس(، َل يذيمر )قمـ أسمقف(.  قمٌوس، قمـ ضمدِّ

 وومقف همػم واطمد مـ اعمجفقًملم قمقـوً وطموًٓ.
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 : من حديث ابن ادؼتدر باهلل

[319 ]   ،ـ مَحَد اخلوزن ـ ـموهر سم ـ أمحد سم سمؼراءِت قمؾقف سمـفر اعمعغمَّ أسمق مـصقر حمؿد سم

ي ظ سمف  ذِم اجلوكى اًمنمىمل سمٌغداد ذِم ُدريٌي شُمعرف سمؿحؾَّ ذِم اسمـي اعمُرضمل، وأضموز ًمـو وشمؾػَّ

ًعلم، أكو  ـي أرسمع وشم ومم ؾم باهلل األمر أبو حمؿد احلسن بن عقسى بن ادؼتدرمجودى ٕا
(1)

، كو 

ـ مـصقر اًمقشؽري أسمق اًمعٌوس أمحد سم
(2)

إمالء، كو أسمق أيقب ؾمؾقامن سمـ قمقًك 
(3)

، كو 

وموقمل أسمق هشوم اًمرِّ
(4)

ـ قمقَّوش، كو إ ـ قمؾؼؿي، قمـ ، كو أسمق سمؽر سم ـ إسمراهقؿ، قم قمؿش، قم

ـ قمٌد اهلل ىمول: ىمول / َرؾُمقل  ـْ  )):  اهللقم ـْ ذِم ىَمْؾٌِِف ِمثَْؼوُل طَمٌٍَّي ِم َٓ َيْدظُمُؾ اجلَـََّي َم

ـْ إِياَمٍن  ـْ ذِم ىَمْؾٌِِف ِمثَْؼوُل طَمٌٍَّي ِم ، َوَٓ َيْدظُمُؾ اًمـَّوَر َم ؼْمٍ
ـْ يمِ ((ظَمْرَدٍل ِم

(5)
. 

[320 ]   ـ مـصقر، كو قزماًمص  أمحد سم
(6)

صمـل أمحد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ اخلصقى ، طمدَّ
(1)

 

                                                 

 هـ(.404هـ(، وشمقذم ؾمـي )343( اًمعٌود الوؿمؿل، مقًمده ؾمـي )1)

وم اًمـوس  يمتٌـو قمـف ))ىمول اخلطقى:   .((ويمون ومووالً ديِّـوً طموومظوً ٕظمٌور اخلؾػوء قموروموً سمليَّ

 (.17/621(، اًمًػم )7/354اكظر: شموريخ سمغداد )

يـقر، ؾمؽـ سمغداد، شمقذم ؾمـي )2)  هـ(.370( مـ أهؾ اًمدِّ

 .((اًمغوًمى قمغم روايتف إظمٌور واحلؽويوت  ))ىمول اخلطقى: 

 (.8/317م )شموريخ اإلؾمال، (5/154شموريخ سمغداد )اكظر: 

(، وَل يذيمر ضمرطموً وٓ شمعديالً، وذيمره اسمـ طمٌون ذم 4/30( ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )3)

 (.6/394اًمثؼوت )

 ( واؾمؿف حمؿد سمـ يزيد.4)

 .صحقح( 5)

 ( قمـ إمػم أيب حمؿد اسمـ اعمؼتدر سموهلل سمف.5/154وأظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

 (.1076ر قمـ إمػم سمرىمؿ: )وؾمقلِت قمـد اعمصـػ مـ ـمريؼ آظم

ـ أيب هشوم اًمروموقمل سمف. وىمول: 1998( )4/317واًمؽممذي ذم اجلومع ) ـ صحقح  ))( قم  .((طمً

(، واسمـ ظمزيؿي ذم 7/60(، وأمحد ذم اعمًـد )4091( )4/351أسمق داود ذم اًمًــ )أظمرضمف و

 ـ قمقوش سمف.( مـ ـمرق قمـ أيب سمؽر سم10/75(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )2/770اًمتقطمقد )

 ( مـ ـمريؼ قمكم سمـ مًفر، قمـ إقمؿش سمف.1/93وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 ( حمؿد سمـ حيقك سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمعٌوس سمـ حمؿد سمـ صقل أسمق سمؽر اعمعروف سموًمصقزم.6)

ـ اعمعرومي سملظمٌور اعمؾقك وأيوم اخلؾػوء ومآصمر  ))ىمول اخلطقى:  يمون أطمد اًمعؾامء سمػـقن أداب، طمً
= 

لكرخ )ف(.  ا

 /أ33
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ـُ َهور ))ىمول:  ونَ يَموَن َمقُْؿقُن سْم
(2)

 : ًُ تٌَِْعُد َمـِْززِم، وَمُؼْؾ ًْ  إَِذا ضَموَءيِن َيْعتَد  قَمكَمَّ َوَي

َـّ سمُ  َعَؾ  لـــَِصقٌـًًِو ًمـًِّ خُمَ           ْعَد َداِريـَٓ دَمْ

 ِى ـل ىَمِريـاًمُػَمادِ ِمـِّ          ٍص سَمِعقدِ ــوَمُربَّ ؿَمخْ 

ٌِقـقَْؽ هَمقْ ـَإًِم          َوُربَّ ؿَمْخٍص ىَمِريٍى   ِى ـُر طَم

َمو يَموَن سَملْمَ اًمُؼُؾقِب           ْرُب َواًمٌُْعُد إَِّٓ ـَمو اًمؼُ 
(3)

. 

[321 ]  أمحد سمـ مـصقر، ىمول: ىُمرئ قَمغَم أيب اًمؼوؾمؿ اًمصوئغ
(4)

 وأكو أؾمؿع، كو  

أسمق قمكم
(5)

، كو اًمِرَيور
(1)

، كو اًمُعتٌِل
(2)

ـ أسمقف ، قم
(3)

احلُىَّ  َأَة شَمْؽتُؿُ اعمَْر َأنَّ سمؾغـِل  ))ىمول:  

                                                 

وت اًمشعراء ... ويمون واؾمع اًمروايي طمًـ احلػظ ًممداب، طموذىموً سمتصـقػ إذاف وـمٌؼ

ًة مـ اخلؾػوء، وصـَّػ أظمٌورهؿ وؾمػمهؿ  اًمؽتى وووع إؿمقوء مـفو مقاوعفو، وكوَدم قمدَّ

ـ اًمشعراء واًمقزراء واًمؽتوب واًمرؤؾموء، ويمون  م وشملظمر م ـ شمؼدَّ ن أظمٌور م ومجع أؿمعورهؿ، ودوَّ

 .((ي مؼٌقل اًمؼقل ... طمًـ آقمتؼود مجقؾ اًمطريؼ

 (.15/301(، اًمًػم )3/427اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( أمحد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ اخلَصقى كطوطمي اًمؽوشمى، مـ أهؾ إكٌور.1)

ـ اًمـديؿ:  موً ذم صـوقمي اًمٌالهمي  ))ىمول اسم الً ؿموقمراً أديٌوً، متؼدِّ ، وىمول اًمصػدي: ((يمون سمؾقغوً مؽمؾمِّ

 .((ن راويي ًمألدب وإظمٌور ًمف مصـػوت يمثػمة، ويمو ))

ديؿ  سٓـم اًـم دسموء )6/155(، اًمقاذم سموًمقومقوت )547)ص اكظر: اًمػفرؾمً   (.1/199(، معجؿ ٕا

 هـ(.297( مقؿقن سمـ هورون سمـ خمؾد سمـ أسمون أسمق اًمػضؾ اًمؽوشمى، شمقذم ؾمـي )2)

 .((صوطمى أظمٌور وطمؽويوت وآداب وأؿمعور  ))ىمول اخلطقى: 

 (.13/210شموريخ سمغداد )

 (.1/200معجؿ إدسموء )(، و411اًمصداىمي واًمصديؼ ًمؾتقطمقدي )ص إسمقوت ذم  (3)

 .((ؿمخص ىمريى إًمقف  ))، و((سمعقد إمم اًمػماد ىمريى  ))ووىمع ومقف: 

 هـ(.313( إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ أيقب سمـ سمشػم أسمق اًمؼوؾمؿ اًمصوئغ، شمقذم ؾمـي )4)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/262شموريخ اإلؾمالم )، (6/157شموريخ سمغداد )اكظر: 

 هـ(.295)شمقذم ؾمـي ( احلًـ سمـ قمكم سمـ ؿمٌقى أسمق قمكم اعمعَؿري احلوومظ، 5)

صدوق طموومظ، ضمرطمف مقؾمك سمـ هورون، ويموكً سمقـفام قمداوة، ويمون أكؽر  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

ٌ أظمرج أصقًمف اًمُعتؼ بو، صمؿ شمرك روايتفو  ـ أوقمقي اًمع ))، وىمول اخلطقى: ((قمؾقف أطمودي ؾؿ يمون م

 .((ُيذيمر سموًمػفؿ، ويقصػ سموحلػظ، وذم طمديثف همرائى وأؿمقوء يـػرد بو 

 (.213/510(، اًمًػم )7/369اكظر: شموريخ سمغداد )
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َٓ شَمْؼِدُر َأْن شَمْؽتَُؿ اًمٌُْغَض ؾَموقَمًي َواطِمدَ  ضُمُؾ قَمغَم ظِمالَِف ذَأْرسَمِعلَم ؾَمـٍَي، َو ((ًمَِؽ ةً، َواًمرَّ
(4)

. 

 :من حديث أيب حػص بن صاهني

طون سمـأسمق قَمؿرو ؾُمؾ أخزين [ 322]
(5)

ـ قمَ قًك قمِ   ـ احلًلم اًمشَّ سم وين، ذِم ؿمقال ٌَ قْ ًؽر سم

ؾمـي مخس وشمًعلم
(6)

تون اًمعضدي سمؿديـي اًمًالم، كو رؾْم قاَم ، سمؼراءِت قمؾقف ذِم ظمزاكي اًمٌِ 

فتدياًمؼويض أسمق احلًلم حمؿد سمـ قمكم سمـ اعمُ 
(7)

أبو حػص عؿر بن أمحد بن ًمػظًو، كو  

ـ ؾمؾقامن اًمٌوهمـدي، كو قمعثامن احلافظ ـ حمؿد سم ٌد إقمغم سمـ محود اًمـَّرد، كو ، كو حمؿد سم

ـ أيب هريرة ىمول: ىمول  ـ أيب ؾمؾؿي، قم ـ قَمؿرو، قم ـ حمؿد سم ـ ؾمؾؿي، قم ل  محود سم :  اًمـٌَّ
                                                 

( سمؽن اًمراء وومتح اًمقوء اعمـؼقـمي سموصمـتلم مـ حتتفو، وذم آظمرهو اًمشلم اعمعجؿي، وهق أسمق اًمػضؾ 1)

 اًمعٌوس سمـ اًمػرج اًمريور اًمـحقي اًمؾغقي.

 (.14/234(، هتذيى اًمؽامل )3/111) اكظر: إكًوب

د (2) ي سـم أيب ؾمػقون سـم طمرب أسمق قٌم اًمرمحـ  حمؿد سـم قمٌقد اهلل سـم قَمؿرو سـم معوويي سـم قمؿرو سـم قمٌت

 هـ(.228اًمعتٌل اًمٌٍمي، شمقذم ؾمـي )

 وىمول اًمذهٌل: ، ((يمون صوطمى أظمٌور وروايي ًممداب ويمون مـ أومصح اًمـوس  ))ىمول اخلطقى: 

 .((شمصوكقػ أدسمقوت وؿمفرة  ويمون ينمب، وًمف ))

 (.5/679شموريخ اإلؾمالم )، (11/96(، اًمًػم )2/324اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( قمٌقد اهلل سمـ قمؿرو سمـ معوويي اًمعتٌل، روى قمـف اسمـف.3)

ويمون اًمعتٌل  ))َل أىمػ قمغم مـ ذيمره إَّٓ مو كؼؾ اسمـ اًمـديؿ قمـ أيب اًمعقـوء ذم شمرمجي اسمـف ىمول: 

. ومفرؾمً اسمـ اًمـديؿ ((ومصقحلم، ويمون اًمعتٌل ؿموقمراً، وَل يؽـ أسمقه يمذًمؽ وأسمقه كٌقؾلم أديٌلم 

 (.535)ص 

 .(2/117اكظر: حمووورات إدسموء ًمألصػفوين )( 4)

 (.1078وؾمققرده اعمصـػ قمـ ؿمقخ آظمر مـ ؿمققظمف سمرىمؿ: )

 ( ذم )ف(: )قمـ(، وهق ظمطل.5)

 ( ذم )ف( زيودة: )وأرسمعامئي(.6)

 سمـ قمٌد اًمصؿد سمـ اعمفتدي سموهلل، أسمق احلًلم الوؿمؿل اخلطقى ( حمؿد سمـ قمكم سمـ قمٌقد اهلل7)

 هـ(.465هـ(، وشمقذم ؾمـي )370اعمعروف سموسمـ اًمغريؼ، مقًمده ؾمـي )

ً قمـف، ويمون ومووالً كٌقالً، صمؼي صدوىموً، ووزم اًمؼضوء سمؿديـي اعمـصقر ومو  ))ىمول اخلطقى:  يمتٌ

َـّ اؿمتفر ذيمُره وؿموع أمره سموًمصالح واًمعٌودة، طمتك يمون ُيؼول ًمف راهى سمـل  اشمصؾ بو، وهق ِِم

 .((هوؿمؿ 

 (.18/241(، اًمًػم )3/108اكظر: شموريخ سمغداد )
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ومًو  )) ُحقا َأسَمو ِهـٍْد، َويَموَن طَمجَّ
((َيو سَمـِل سَمقَوَوَي َأْكؽِ

(1)
. 

[323 ]   ـ مُح ـ هورون سم ـ أيب ؿمقٌي، كو ويمقع، كو حمؿد سم ر، كو قمثامن سم ـ اعمجدَّ مقؾمك قد سم

ـ قمُ  ـ يمعى اًمُؼَرفمل يؼقل: سم ً حمؿد سم ـِ  ))ٌقدة، ىمول: ؾمؿع مْحَ ـْ ذِمِّ اًمرَّ إَِذا ؾُمِؿَع اًمُؼْرآُن ِم

َؿُعقُه ىَمٌَْؾ َذًمَِؽ  ًْ ُْؿ ََلْ َي ((قَمزَّ َوضَمؾَّ َيْقَم اًمِؼقَوَمِي، وَمَؽَلَنَّ
(2)

. 

[324 ]  ري ؽَّ  ً ٌقد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًم قُم
(3)

، كو زيمريو سمـ حيقك
(4)

ٕصؿعل، ىمول: / ، كو ا

                                                 

 .حسن( 1)

ـ ؿموهلم ذم إومراد  ـ جمؿقع(، وىمول:  200)ص وهق قمـد اسم وهذا طمديٌ همريى قمول  ))ـ وؿ

 .((طمًـ 

ـ ) ـ أيب اًمؼوؾمؿ اًمٌغقي، قمـ قمٌد إقمغم سمـ3/300وأظمرضمف اًمدراىمطـل ذم اًمًـ  محود سمف. ( قم

(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 2102( )2/579وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ )

(، 3/1007(، واسمـ إقمرايب ذم اعمعجؿ )2/164(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )9/375

(، واًمٌقفؼل 6/3047(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )22/321واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )

 ( مـ ـمرق قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف.7/136ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

 ( شمعؾقؼوً.1/268وذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )

 ، وواومؼف اًمذهٌل.((صحقح قمغم ذط مًؾؿ وَل خيرضموه  ))وىمول احلويمؿ: 

ـف احلوومظ ذم اًمتؾخقص ) ًَّ ٌ، وطم ً: وومقف حمؿد سـم قمؿرو سـم قمؾؼؿي، وهق طمًـ احلدي  (.3/337ىمؾ

ا( 2)  .ضعقف جدًّ

( قمـ أيب معؿر إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ، قمـ 148، 1/147 سمـ أمحد ذم اًمًـي )وأظمرضمف قمٌد اهلل

 ويمقع سمف.

سمذي، وهق مـؽر احلديٌ يمام ىمول أمحد وهمػُمه.  وذم إؾمـوده مقؾمك سمـ قمٌقدة اًمرَّ

 (.10/318(، هتذيى اًمتفذيى )29/104اكظر: هتذيى اًمؽامل )

ري، شمقذم ؾمـي )( قمٌقد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ قمقًك أسمق حمؿد ا3)  هـ(.323ًمًؽَّ

 .((يمون صمؼي  ))، وىمول اخلطقى: ((ؿمقخ كٌقؾ  ))ىمول اًمدراىمطـل: 

 (.7/478شموريخ اإلؾمالم )، (10/351شموريخ سمغداد )اكظر: 

ًَّ ( زيمريو سمـ حيقك سمـ ظمالَّ 4)  وضمل اًمٌٍمي، كزيؾ سمغداد.د أسمق يعغم اًم

 .((وء إصؿعل ؾًيمون مـ ضمُ  ))(، وىمول: 8/255ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً. ايذيمرواًمذهٌل، وَل وذيمره اخلطقى 

 (.6/85شموريخ اإلؾمالم ) (،8/459شموريخ سمغداد )اكظر: 

 /ب33
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 : [َزراً ]قمقَمَداَوُة احلَؽِقِؿ أىََمؾ  قَمؾَقَْؽ  ))/ ىمول أقمرايبٌّ
(1)

ـْ َمَقدَّةِ اجلَوِهِؾ   ((ِم
(2)

. 

[325 ]  قُمٌقد اهلل ، كو زيمريو
(3)

زريطَم صؿعل، كو اًمعالء سمـ ، كو إ
(4)

 ، قمـ 

أسمقف
(5)

ْؾَطوِن وَمالَ  ))ىمول: ىمول إطمـػ:  ،  ً ًَ ضَموهًو قِمـَْد اًم ًا إِْن َأَصٌْ َـّ َذًمَِؽ ًَمَؽ شَمَغػم  ِدصَم حُيْ

تِل شُمْعَرُف  ـْ طَموًمَِؽ اًمَّ َعوًمَِؽ، وَمنكََّؽ َٓ شَمْدِريبَ  قَم
َمتَّك شَمَرى ضَمْػَقًة َأْو  و ذِم َأظْمالىَمَِؽ َوومِ

َ شَمغَ  ػم 
(6)

ْخِػ َواًمعَ    ً ـَ اًم ِن احلَوِل َمو ومِقَفو ِم ـْ طَموًمَِؽ، َوذِم شَمَؾق  ُ قَم ((وِر َمـِْزًَمٍي، وَمتَتََغػمَّ
(7)

. 

 :حديث واحٌد عن ابن الط قجوري

[326 ]  سني أبو احلج
(8)

ـ قمكم سمـ صموسمً، كو اًمؼويض أسمق بن الط قجوري  ، كو أسمق سمؽر أمحد سم

اًمعالء اًمقاؾمطل
(9)

ـ قمثامن احلوومظ  ـ حمؿد سم ـ طمػظف، كو قمٌد اهلل سم م
(1)

 قمغم، ىمول: ىُمرئ 

                                                 

 (.2/91اًمؼومقس اعمحقط )اكظر: ذم إصؾ: )همزراً(، واًمتصقيى مـ )ف(، واًمَعْزر: اًمؾَّقم. ( 1)

 ( َل أىمػ قمؾقف.2)

 ( ذم )ف(: )زيمريو سمـ حيقك(.3)

 وطَمريز: سمحوء مفؿؾي مػتقطمي، شمؾقفو راء مؽًقرة، وآظمره زاي. (4)

 ذيمره اسمـ مويمقٓ، واًمذهٌل، وهمػممهو.

 .((ؿمقخ ًمألصؿعل  ))ىمول اًمذهٌل: و

ف )ص 2/87اكظر: اإليمامل ) ف )151(، اعمشٌت ف )2/291(، شمقوقح اعمشٌت ـٌت  (.1/249(، شٌمصػم اعم

ث قمـ إطمـػ سمـ ىم ))ىمول اسمـ كوس اًمديـ: ( 5)  .((قس، وقمـف اسمـف اًمعالء سمـ طمريز طمدَّ

 (.2/291(، شمقوقح اعمشتٌف )2/87اكظر: اإليمامل )

 ( ذم )ف(: )وشمَغػّم(.6)

 ( مـ ـمريؼ أيب ـموهر اًمذهٌل، قمـ 347، 24/346( أظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )7)

 وشمصحػ ومقف )طمريز( إمم )ضمرير(! قمٌقد اهلل اًمًؽري سمف.

 (.( ذم )ف(: )اًمشقخ أسمق احلًلم8)

ـ مروان أسمق اًمعالء اًمقاؾمطل، مقًمده ؾمـي )9) ـ قمكم سمـ أمحد سمـ يعؼقب سم هـ(، وشمقذم 349( حمؿد سم

 هـ(.431وشمقذم ؾمـي )

ج أسمقاسموً وشمراضمؿ وؿمققظموً،  ))ىمول قمـف شمؾؿقذه اخلطقى:  يمون ىمد مجع اًمؽثػَم مـ احلديٌ وظمرَّ

ًُ قمـف مـتخٌوً، ويمون مـ أهؾ اًمعؾؿ سموًمؼراءات ورأيً أصقًٓ قُمتُؼوً  ؾمامقمف ومقفو صحقح،  يمتٌ

و حمؽقك سموًمًؽلم أو مصؾح  ًُ ًمف أؿمقوء ؾمامقمف ومقفو مػًقد إمَّ وأصقًٓ مضطرسمي .... ورأي

 . صمؿ أورد اخلطقى طمؽويوت شمدل  قمغم أكَّف يمون يؾحؼ اؾمؿف ذم اًمًامقموت.((سموًمؼؾؿ 
= 
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ك، قمـقمغم يقؾمػ نم سمـ اًمقًمقد، قمـ أيبسم  أيب يعغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعمـث
(2)

طمـقػي،  ، قمـ أيب

ـ أيب هَمَرَزة ىمول:  ـ ىمقس سم ـ أيب وائؾ، قم ـ إقمؿش، قم   اهللظَمَرَج قَمَؾقْـَو َرؾُمقُل  ))قم

َكو امَّ ًَ ة، وَم اَمِهَ ًَّ ك اًم ؿَّ ًَ ـُ َكتٌََويَُع ذِم إَؾْمَقاِق، َويُمـَّو ُك ـو وؾْمٍؿ ُهَق َأطَمى  إًِمَقْـَوسم َوَكْح ـ اؾْمِؿ ، ِم

وِر،  وَمَؼوَل: َيو َمْعنَمَ  ُه احلَؾُِػ َوإَْياَمُن، وَمُشقسُمقهُ إِنَّ اًمت جَّ ُيُ َدىَمِي سم َهَذا اًمٌَقَْع حَيْ ((وًمصَّ
(3)

. 

                                                 

 (.9/510شموريخ اإلؾمالم )، (3/95اكظر: شموريخ سمغداد )

ـ قمٌد اهلل1) ؼوء، ( قمٌد اهلل سمـ حمؿد سم ًَّ ـ قمثامن سمـ اعمختور أسمق حمؿد اعمزين اًمقاؾمطل ُيعرف سموسمـ اًم  سم

 هـ(.373شمقذم ؾمـي )

ـ وضمقه اًمقاؾمطقلم وذوي اًمثروة  ))، وىمول مخقس احلقزي: ((يمون ومفامً طموومظوً  ))ىمول اخلطقى:  م

م ومقف   .((مـفؿ واحلػظ واإلؾمـود واًمتؼد 

ًؾػل خلؿ10/130اكظر: شموريخ سمغداد ) ت اًم  (.16/351(، اًمًػم )108)ص قس احلقزي (، ؾممٓا

 يعؼقب سمـ إسمراهقؿ اًمؼويض صوطمى أيب طمـقػي.( 2)

 .صحقح لغره( 3)

 (.10/131واحلديٌ قمـد اخلطقى ذم شمورخيف )

 وأظمرضمف أيضوً قمـ أيب كعقؿ احلوومظ، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمثامن اًمقاؾمطل سمف.

ًَّ  ))وكؼؾ قمـ أيب اًمعالء أكَّف ىمول:  ـ اًم صمتفؿ سمٌغداد ومو رأوا معل يمتوسموً، ىمول ًمـو أسمق حمؿد سم ؼوء: طمدَّ

ـ اًمدارىمطـل ذيمرت لام  ـ اعمظػر وأيب احلً ًُ سمٌغداد مع أيب احلًلم سم ىمول أسمق اًمعالء: ومؾامَّ اضمتؿع

ث قمـ أيب يعغم، قمـ سمنم سمـ  ذًمؽ، ومؼوٓ: صدق، ومو أظمذكو قمؾقف ظمطل ذم رء رواه همػم أكَّف طمدَّ

ي، قمـ إقمؿش طمديٌ اًمًامهة، وذم اًمؼؾى مـ هذا اًمقًمقد، قمـ أيب يقؾمػ، قمـ أيب طمـقػ

ٌ رء. ىمول أسمق اًمعالء: ومؾامَّ قُمدُت إمم واؾمط أقمدُت هذا اًمؼقل قمغم اسمـ اًمًؼوء وملظمرج  احلدي

ًُ قمؾقف  ٌ قمـف ذم أصؾف سمخط اًمصٌو، وملوىمػ ٌ أيب يعغم اعمقصكم وأراين احلدي ـ طمدي إزمَّ ىمؿطراً م

 .((مجوقمًي مـ أهؾ اًمٌؾد أو يمام ىمول 

ؾً: واحلديٌ بذا اإلؾمـود ومقف ًملم، أسمق يقؾمػ اًمؼويض هق يعؼقب سمـ إسمراهقؿ صوطمى أيب ىم

 طمـقػي، ُوصّمؼ وُوّعػ.

 (.6/300(، اًمؾًون )6/121(، اعمقزان )14/242اكظر: شموريخ سمغداد )

و أسمق طمـقػي ومؼد شمقسمع قمغم احلديٌ، أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ ) (، 3326( )3/620وأمَّ

(، واسمـ موضمف ذم اًمًــ 1/475(، وذم اًمعؾؾ اًمؽٌػم )1208( )3/514ع )واًمؽممذي ذم اجلوم

 ( مـ ـمريؼ أيب معوويي اًميير.2145( )2/725)

 ( مـ ـمريؼ ويمقع.18/355(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )26/58أمحد ذم اعمًـد )و

(، واًمطؼماين ذم 2/345(، واسمـ ىموكع ذم معجؿ اًمصحوسمي )2/530واًمطقوًمز ذم مًـده )

(، وأسمق كعقؿ ذم 330، 5/328(، واًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ )18/355اعمعجؿ اًمؽٌػم )
= 
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 ًَّ ـ اًم ـ اسم ـُ ؼَّ ىمول زم أسمق اًمعالء: يمتٌف قَم اعمظػر واًمدارىمطـل وهمػُممهو مـ  وء سمٌغداد: اسم

ًمعالء يمتوب اسمـ احلػوظ، واؾمتغرسمقه، ويمتٌف قمـِّل أسمق قمٌد اهلل سمـ سمؽػم، صمؿَّ أظمرج أسمق ا

ة أطموديٌ ف وومقف احلديٌ ىمد يمتٌف قمـ أيب اًمعالء مع قمدَّ سُمؽػم سمخطِّ
(1)

. 

يَموَن ذِم أصؾ اًمشقخ أيب احلًُلم: يمتٌف قمـِّل اسمـ اًمًؼوء سمٌغداد واسمـ اعمظػر، وهق 

[قمـ]ظمطل فموهر، واًمصقاب: يمتٌف 
(2)

  ًَّ ـ اًم ـ اعمظػر واًمدارىمطـل؛ ٕنَّ ؼَّ اسم وء سمٌغداد: اسم

ـَ اًمًؼو ـ قمثامن احلوومظ ؿمقخ أيب اًمعالء، ويدل  قَمغَم اسم ـ حمؿد سم ف  ذًمؽء هق قمٌد اهلل سم أكَّ

ـَ اعمظػر واًمدارىمطـل ومؼول: وهمػممهو، وىمول أيضًو: ويمتٌف قمـِّل اسمـ سُمؽػم، وًمق  ذيمر / اسم

يَموَن يمام ذِم أصؾ اًمشقخ أيب احلًلم ًمؽون يذيمر أسمو قمٌد اهلل سمـ سمؽػم معفام
(3)

. 

ؾػي [ 327] ـ اًمؽرظمل، أكو أسمق اًمعالء ذِم يمتوسمف َأنَّ  أسمق ه: قال السِّ ـ احلً هموًمى حمؿد سم

صمفؿ، ومذيمره.  قمٌد اهلل سمـ حمؿد احلوومظ طمدَّ

اج وروايته من فوائد الرسَّ
(4)

: 

اج أكشدكا [ 328] الشقخ أبو حمؿد جعػر بن أمحد الرسَّ
(1)

ل ًمـػًف  ، ]سمؼراءِت قمؾقف ذم أوَّ
                                                 

 ( مـ ـمريؼ ؿمعٌي.4/2310معرومي اًمصحوسمي )

 ( مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ كؿػم، يمؾفؿ قمـ إقمؿش سمف.5/265واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

ـ ) (، 1208، )(3/514(، واًمؽممذي ذم اجلومع )3327( )3/621وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًـ

(، واًمطقوًمز ذم مًـده 1/208(، واحلؿقدي ذم مًـده )15، 7/14واًمـًوئل ذم اًمًــ )

(، واسمـ اجلورود ذم اعمـتؼك 261، 2/260(، واسمـ أيب قموصؿ ذم أطمود واعمثوين )2/530)

، 2/344(، واسمـ ىموكع ذم معجؿ اًمصحوسمي )1/184(، واًمٌغقي ذم اجلعديوت )2/153)

(، واًمطحووي ذم 158)ص (، وذم معرومي قمؾقم احلديٌ 2/5عمًتدرك )(، واحلويمؿ ذم ا345

(، وذم إوؾمط 358ـ  18/354(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )5/329ذح اعمشؽؾ )

(، 4/2310(، وذم معرومي اًمصحوسمي )7/125(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )4/212(، )2/55)

 ؾ ؿمؼقؼ سمـ ؾمؾؿي سمف.( مـ ـمرق قمـ أيب وائ5/266واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

 .((طمديٌ صحقح  ))وىمول اًمؽممذي: 

 (.10/132( شموريخ سمغداد )1)

 ذم إصؾ: )قمـِّل(، وهق ظمطل، واًمتصقيى مـ )ف(، واًمًقوق يدل  قمؾقف.( 2)

 ( يدل  قمؾقف أكَّف ضموءت قمغم اًمصقاب قمـد اخلطقى، وموخلطل ذم أصؾ اسمـ اًمطققري.3)

 وايتف.( ذم )ف(: )ومقائد مـ ؿمعر اًمناج ور4)

 /أ33
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يقم مـ رضمى ؾمـي ؾمً وشمًعلم وأرسمع موئي[
(2)

 أطمدًا: وََل يؼصد ،

َخ ؿَمٌَوٍب َوىمَ  ٍع َذْ َؿُف اًمشَّ       دْ ـَوُمدَّ  ُى قَمغَم َووْمَرشمِفْ قْ قَمؿَّ

ِضُى  ِذَب ذِم حِلْقَتِفْ ـيَمَػوُه َأْن َيؽْ   َؿِي قُمثْـُقَكُف     ؾْم وًمقَ سم خَيْ
(3)

. 

ـ حمؿد اجلقهريقال: أكشدكا  [ 329] ـ قمكم سم ـ سم ًمعٌد اهلل سمـ اعمعتز ،أسمق حمؿد احلً
(4)

: 

 ًْ ِذ   قَمِجٌْ
(5)

  ًُ ًْ ىَمْد ومُ     َأْن َرَأشْمـِل ىَمْد ؿِمٌْ قُس ـُسمَ َض أـضِّ َوىَموًَم
(6)

 

 ًُ ٌَوَب ذِمَّ ًَمٌَ إِنَّ ىُمْؾ ]ىموًمً[     ُد ـــسَمعْ وٍق ـاًمشَّ
(7)

قُس ؽِـَُّف ؿَمٌَوٌب ًَمًٌمَ  
(8)

 

 أسمق حمؿد احلًـ سمـ قمكم سمـ حمؿد اجلقهري، ٓسمـ اعمعتز:أكشدكا  [ 330]

ًَ اًمشَّ  ًْ ظَمَضٌْ ًَ ضمِ َى صمقْ ىَموًَم  وِب ِوَداَداــوخِلَض سم وـك ًَمَدْيـَــشَمٌْغِ     ئْتَـَو ؿَّ

ْ َأظْم ـوَمَلضَمٌْتُ  ٌَوِب طِمَداَدا    ـؿـَو ِؽ إِكَّ ـتَِضْى ًمَ ـَفو ََل ًْ قَمغَم اًمشَّ ًَ ؿَمقٌِْل ًَمٌ
(9) 

 آخر اجلزء الثالث

                                                 

 ( ذم )ف(: )اسمـ اًمناج(.1)

 ( زيودة مـ ذم )ف(.2)

قمقون )3) سمقوت ذم وومقوت ا ـفويي )1/358( ا ٌدايي واًم  (.3/411(، ؿمذرات اًمذهى )16/198(، اًم

 (. 3/269وذخ اًمشٌوب: هق أوًمف وريعوكف. معجؿ مؼويقس اًمؾغي )

ـقؾ أو كٌوت خُيضى سمقرىمف، وومقف ىم ة حمؾِّؾي. اًمؼومقس اعمحقطواًمَقؾْمَؿي يمػَْرطَمي، ورق اًم  (.3/188) قَّ

 (.4/230واًمعثـقن: قمثـقن اًمؾِّحقي، وهق ـمقلو ومو حتتفو مـ ؿمعرهو. معجؿ مؼويقس اًمؾغي )

( قمٌد اهلل سمـ اعمعتز سموهلل واؾمؿف حمؿد سمـ ضمعػر اعمتقيمؾ قمغم اهلل سمـ أيب إؾمحوق اعمعتصؿ سموهلل أسمق 4)

 هـ(.296اًمعٌوس، شمقذم ؾمـي )

عر  ))ىمول اخلطقى:  موً ذم إدب همزيَر اًمعؾؿ سمورع اًمػضؾ طمًـ اًمشِّ  .((يمون متؼدِّ

 (.14/42(، اًمًػم )3/76(، وومقوت إقمقون )6/84(، اعمـتظؿ )10/95اكظر: شموريخ سمغداد )

ة.5)  ( هل صديؼي اسمـ اعمعتز، واؾمؿفو ذَّ

ًون اًمعر6) ه سموًمػضي يمام ذم ًم ض أي ُِمقَّ ض أي ـمكُم سموًمػضي، ورء مػضَّ  (.7/208ب )مودة ومضض( )( ومُضِّ

سمـقس: ؿمجر ظمشٌف أؾمقد، اكظر: اًمؼومقس اعمحقط ) ويي قمـ اًمشقى.186، 2/185وا  (، وهذا يـم

 ( مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ إصؾ وهق صموسمً ذم هومش )ف(، وديقان اسمـ اعمعتز.7)

 (.2/221( اًمٌقتون ذم ديقان اسمـ اعمعتز )8)

 ( أسمقوٌت قمغم ىموومقي اًمدال ذم اًمشقى كحقهو.2/377( َل أىمػ قمؾقف ذم ديقاكف، وذم )9)
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هحمؿد شقِّدكا واحلؿد هلل وحده، وصؾواته َعَذ  وآله وشالمج
(1)

. 

                                                 

ـ أيب إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ قمقًك 1) ـ ًمػظ اًمػؼقف اًمعوَل ضمالل اًمدي ( ؾمؿع مجقَع هذا اجلزء م

ؾػل، ومًؿعف اًمًودة: أسمق مـصقر سمـ أيب اًمػضؾ سمـ اقمقًك  ًِّ ـ اًم ـ درسموس اعموراين، سمنضموزشمف م سم

ـ طمقدر سمـ قمٌد اهلل اًمعرا ىمقون، وأسمق اًمثـوء حمؿقد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ أيب حمؿد، وؿمعٌون سم

ـ كعؿي اعمؼدد، وأسمق احلًـ سمـ متقؿ سمـ محود، وأسمق  ـ قمؿر سم إؿمؿقين، وأسمق حمؿد قمٌد اًمدائؿ سم

ؾمامء حيقك سـم أيب  ـصقر سـم أيب اًمػتح اًمصػمذم احلراكق قن، اعماًمؼوؾمؿ سـم أيب سمؽر سـم طمقوة، ويموشمى ٕا

ع ى ؾمـي وذًمؽ يقم اخلؿقس صموًٌم رضم ان، سمؿًجد هلل، ُيعرف سموًمشقخ طمقوة.شًم  وؾمً مئي سمحرَّ

ن ووًمده قمٌد اًمغـل، وإًمقوس سمـ   وؾمؿعف مـ ًمػظل يقؾمػ سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ طمًـ اعممذِّ

 قمٌد اهلل قمتقؼ أمحد سمـ اًمـجور، ذم صموين قمنمي ؿمعٌون مـ اًمًـي.

 ويمتى: إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ قمقًك سمـ درسموس اعموراين.



 

 
 

 
 

1) 

                                                 

 يمؾؿي )اًمبغداديي( مؽررة ذم إصؾ مرشملم.( 1)
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 وبه نستعني

  ـ حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ ااًمشقخ اإلموم احلوومظ أسمق ـموهر أمحد سم

ؾػل إصبفوين كزيؾ اإلؾمؽـدريي ذم يمتوسمف إًمقـو مـفو، ذم رسمقع أظمر مـ ؾمـي  ؾِمَؾػي اًمسِّ

 ىمول: ~أرسمع وؾمبعلم ومخس مئي، 

وذباري واحلويف مـػرَدين[ ]حديث الرُّ
(1)

: 

[331 ]  /  ،اج ًمػظًو مـ يمتوسمف  أسمق حمؿد ضمعػر سمـ أمحد سمـ احلُسلم سمـ اًمَّسر

ًٍّ وشمسعلم، أكو  أبو احلسن عيل بن صالح بن عيل ذم مجودى إومم ؾمـي ؾم

اريوذبَ الرُّ 
(2)

 سمؿٍم، أكو أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ احلسلم سمـ قمؿر  سمؼراءيت قمؾقف، 

اًمقؿـل
(3)

، سموكتؼوء ظمؾػ اًمقاؾمطل
(4)

بد اًمعزيز سمـ ىمقس سمـ طمػص ، أكو أسمق زيد قم

                                                 

 ( زيودة مـ )ف(.1)

ؾػل ذم معجؿ اًمسػر )ص ( 2) ؿمققخ أيب احلسـ قمكم سمـ  ( ذم496مل أىمػ قمغم شمرمجتف، وذيمره اًمسِّ

 احلسـ اًمػراء اعمقصكم اعمٍمي.

 .( ذم )ف(: )اًمتؿقؿل(، وهق شمصحقػ3)

وهق حمؿد سمـ احلسلم سمـ قمؿر سمـ طمػص سمـ مقؾمك أسمق قمبد اهلل اًمقؿـل اًمتـقظمل اعمٍمي 

 هـ(.400إديى اًمـحقي، شمقذم ؾمـي )

 .((صحقح اًمسامع، طمسـ إصقل  ))ىمول أسمق ذر اهلروي: 

  (.5/594(، اعمؼػك )3/112اًمرواة ) اكظر: إكبوه

 ( ظَمؾَػ سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ مَحْدون أسمق قمكم وأسمق حمؿد اًمقاؾمطل.4)

دظمؾ سمالد ظمراؾمون ومؽتى قمـ  ))، وىمول اخلطقى: ((يمون ظمؾٌػ طموومظوً  ))ىمول إزهري: 

ج أـمراف  ؿمققظمفو ... ودظمؾ مٍم وموكتؼك قمغم ؿمققظمفو، ويمتى اًمـوُس سموكتخوسمف، وظمرر
= 

 /ب74

نهر املعلَّى )ف(.
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اًمبٍمي
(1)

، كو سمؽور سمـ ىمتقبي
(2)

، كو ؾمعقد سمـ قمومر، كو ؿمعبي، قمـ أيب اًمتقروح
(3)

، قمـ 

ـ اعمغػرؾ ىمول:  ـ قمبد اهلل سم ف، قم سمَِؼتِْؾ اًمؽاِلَِب، صُمؿر ىمول: َمو سمَوُل  أَ ََمَر َرؾُمقُل اهلل  ))مطرِّ

قْ  َص ذِم يَمْؾِى اًمصر ، ىمول ؾَمعِقٌد: َوذَيَمَر يَمْؾبًو آظَمَر َكِسقتُُف، صُمؿر ىمول: ((ِد اًمؽاِلَِب، ىمول: صُمؿر َرظمر

اِب  )) َ ُروُه اًمثروِمـََي ذِم اًمؽمر اٍت، َوقَمػِّ  وَموهْمِسُؾقُه ؾَمبَْع َمرر
ِ
((إَِذا َوًَمَغ اًمَؽْؾُى ذِم اإِلَكوء

(4)
. 

[332 ]  ـ ىمقس اًمبٍمي، كو إسمراهقؿ سمـ مرزوق أسمق قمبد اهلل، أكو قمبد اًمعزيز سم
(5)

 ، كو

ة ـ أيب َكْْضَ ـ ىمتودة، قم ـ ضمرير، كو هشوم، قم وهى / سم
(6)

ـ أيب ؾمعقد اخلدري ىمول:   ))، قم

ـَو َمَع َرؾُمقِل  ـْ َرَمَضوَن، وَمَصومَ   اهللظَمَرضْم ًْ ِم َة ًمَقَْؾي ظَمَؾ ـَ  إمَِم ظَمقؼَْمَ ًمِثاََمِن قَمنْمَ ـَمَقائُِػ ِم

                                                 

ويمون ًمف طمػٌظ ومعرومي، وكزل سمعد ذًمؽ اًمرمؾي، واؿمتغؾ سموًمتجورة وشمرك اًمـرظر ذم  اًمصحقحلم،

 .((اًمعؾؿ إمم أن موت هـوك 

 (.17/260(، اًمسػم )8/334اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.332( ُوًمد سمؿٍم، وشمقذم ؾمـي )1)

 .(( ًمؽـ مل يؽـ مـ أهؾ اعمعرومي سموحلديٌ ))، وزاد اًمسؿعوين: ((صمؼي  ))ىمول اسمـ مويمقٓ: 

 .((يمون صمؼي، مل يؽـ مـ أهؾ اعمعرومي سموحلديٌ  ))ومجع سملم اًمؼقًملم اسمـ يقكس، ومؼول: 

ٕكسوب )1/424اكظر: اإليمامل )  (.4/187شمقضقح اعمشتبف ) (،7/661شموريخ اإلؾمالم ) (،1/322(، ا

ـ ىمتقبي سمـ أؾمد سمـ قمبد اهلل سمـ سمشػم اًمثؼػل أسمق سمؽرة اًمبؽراوي اًمبٍمي احلـػل،2) ور سم مقًمده  ( سمؽر

 هـ(.270هـ(، وشمقذم ؾمـي )182ؾمـي )

قُمـل سموحلديٌ ويمتى اًمؽثػم وسمرع ذم  ))(، وىمول اًمذهبل: 8/152ذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 .((اًمػروع واؿمتغؾ 

 (.12/599(، اًمسػم )10/368اكظر: شموريخ دمشؼ )

 ( يزيد سمـ محقد.3)

 .صحيح (4)

 ر سمؽور سمـ ىمتقبي سمف.( قمـ أيب سمؽ1/23وأظمرضمف اًمطحووي ذم ذح اعمعوين )

 ( مـ ـمرق قمـ ؿمعبي سمف.1201، 032/1200(، 1/235وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

ـ قمومر هق يمؾى اًمغـؿ، يمام ذم اًمطرق إظمرى، وذم روايي حيقك سمـ  واًمؽؾى اًمذي كسقف ؾمعقد سم

 ؾمعقد قمـد مسؾؿ زيودة يمؾى اًمزرع.

 ( هق اسمـ ديـور إمقي اًمبٍمي، كزيؾ مٍم.5)

 طعي.( اعمـذر سمـ ىمُ 6)

 /أ74
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و ((ئِِؿ َصْقُمُف، َوَٓ قَمغَم اعمُْػطِِر إوِْمَطوُرُه اًمـروِس، َوَأوْمَطَر آظَمُروَن، وَمَؾْؿ ُيَعْى قَمغَم اًمصر
(1)

. 

[333 ]   أسمق قمبد اهلل، أكو قمبد اًمعزيز سمـ ىمقس اًمبٍمي، كو إسمراهقؿ سمـ مرزوق، كو 

أسمق طمذيػي
(2)

، كو ؾمػقون
(3)

ـ أيقب سمـ مقؾمك، قمـ قمطوء سمـ ِمقـَوء، قمـ أيب ُهريرة  ، قم

 ذِم  ؾَمَجْدكَو َمَع َرؾُمقِل اهلل  ))ىمول:            
(4)

 ، و     

         
(5)

 ))
(6)

. 

[334 ]  اج اًمشقخ أسمق حمؿد اًمَّسر
(7)

أبو الؼاسم خؾف بن أمحد بن الػضل ، أكو 

احَلْويِف 
(8)

سمؼراءيت قمؾقف سمؿٍم، كو اًمؼويض أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ إؾمحوق ، 

                                                 

 .صحيح (1)

( مـ ـمريؼ 2/68(، واًمطحووي ذم ذح اعمعوين )2/83وأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼوت )

 وهى سمـ ضمرير سمف.

( مـ ـمريؼ هشوم سمـ أيب قمبد اهلل اًمدؾمتقائل 787، 2/786وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 وهمػمه، قمـ ىمتودة سمف.

 ( واؾمؿف مقؾمك سمـ مسعقد اًمـفدي.2)

 ( هق اًمثقري.3)

 (.1عؾؼ، أيي )( ؾمقرة اًم4)

 (.1( ؾمقرة آكشؼوق، أيي )5)

 .صحيح (6)

 ( قمـ إسمراهقؿ سمـ مرزوق سمف.358، 1/357وأظمرضمف اًمطحووي ذم ذح اعمعوين )

ـ ) (، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف 16/30(، وأمحد ذم اعمسـد )2/162وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمسـ

( مـ ـمرق 1/409ــ )(، واًمدرامل ذم اًمس3/340(، وقمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )1/278)

 قمـ اًمثقري سمف.

 سمف.، قمـ أيقب سمـ مقؾمك ( مـ ـمريؼ ؾمػقون سمـ قمققـي1/406وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 ( ذم )ف(: )اسمـ اًمَّساج(.7)

 هـ(، أو سمعدهو سمؼؾقؾ.455، شمقذم ؾمـي )( اعمٍمي8)

 واحلَْقذِم: سمػتح أوًمف وؾمؽقن اًمقاو ويمَّس اًمػوء، كسبي إمم احلقف اًمنمىمل سمؿٍم.

ًُ مـف وؾمؿع مـِّل  ))سمـ مويمقٓ: ىمول ا  .((ؿمقخ ًمؼقتف سمؿٍم صمؼي ... ويمون مؽثراً ؾمؿع

ٕكسوب )2/194اكظر: اإليمامل )  (.3/389شمقضقح اعمشتبف ) (،10/58شموريخ اإلؾمالم ) (،2/290(، ا
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احلََؾبِل
(1)

[نوسر ]طمسمراهقؿ سمـ َكػْموز، كو حمؿد سمـ إمالء، كو حمؿد سمـ إ 
(2)

، كو حيقك سمـ 

ؾمعقد
(3)

ـ ؾمؾقامن اًمترقْؿل وؾمعقد ،، قم
(4)

ـ ُزرارة ـ ىمتودة، قم ، قم
(5)

ـ ؾَم  ـ هشوم، عْ ، قم د سم

ْكقَو َوَمو ومِقَفو؛  ))يؼقل:  هشوم، قمـ قموئشي ىموًمً: يمون اًمـربِلر  ـَ اًمدر ُُهَو َأطَمىر إزَمر ِم

يْمَعتَوِن ىَمبَْؾ اًمَػجْ  ((ِر اًمرر
(6)

. 

 :ديث واحد عن ابن حيَّانح

[335 ]   ،سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمعبون ؾمـي أرسمع حييى بن حمؿد بن حيَّان ادوصيل

ظ سمف ذم احلريؿ اًمطروهري، كو أسمق حمؿد احلسـ سمـ قمكم سمـ حمؿد  وشمسعلم، وأضموز ًمـو وشمؾػر

ـ موًمؽ اًمؼطقعل، كو قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ ـ ضمعػر سم طمـبؾ،  اجلقهري، كو أسمق سمؽر أمحد سم

ـ قُمبقد اهلل، قمـ ؾمومل، قمـ اسمـ  ـ قموصؿ سم ـ صوًمح، قم ـ سم ـ طمس صمـل أيب، كو ويمقع، قم طمدر

ًُ َرؾُمقَل اهلل  ))قمؿر ىمول: ىمول قمؿر:  َػِر  َأَكو َرَأْي قِْف ذِم اًمسر ((َيْؿَسُح قَمغَم ظُمػر
(7)

. 

                                                 

 هـ(.396هـ(، وشمقذم ؾمـي )295( اًمؼويض اًمػؼقف اًمشوومعل كزيؾ مٍم، مقًمده ؾمـي )1)

 .((اًمعالرمي اًمػؼقف اًمؼويض اإلموم  ))ىمول اًمذهبل: 

 (.16/553(، اًمسػم )81(، وومقوت ىمقم مـ اعمٍميلم )ص 43/148اكظر: شموريخ دمشؼ )

ـ ومػموز اًمشقبوين إزرق.2) ـ طمسون سم ـ )ف(، وهق حمؿد سم  ( ذم إصؾ: )طمسلم(، واًمتصقيى م

 إزرق.

 ( هق اًمؼطون.3)

 ( هق اسمـ أيب قمروسمي.4)

 ويض اًمبٍمة.( زرارة سمـ أورم اًمعومري أسمق طموضمى ىم5)

 .صحيح( 6)

( 6/211(، واسمـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ 2/160وأظمرضمف اسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )

 مـ ـمريؼ حيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون سمف.

 ( مـ ـمريؼ معتؿر سمـ ؾمؾقامن قمـ أسمقف سمف.1/502وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

قمروسمي سمف، ومل ( قمـ ؾمعقد سمـ أيب 11/407ومـ ـمريؼ حمؿد سمـ سمؽر يمام ذم حتػي إذاف )

 أىمػ قمؾقف ذم اعمطبقع مـ اًمصحقح.

 ( مـ ـمريؼ أيب قمقاكي، قمـ ىمتودة سمف.1/501وأظمرضمف أيضوً ذم اًمصحقح )

 .سـده ضعيف( 7)
= 

 احلريم
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 :من حديث الشافعي

[336 ]  / ـ أمح ـ قمبد اًمبوىمل سم ذم  سمؼراءيت قمؾقف ور،نم اًمعطر د سمـ سمأسمق هموًمى أمحد سم

أبو اعمحرم ؾمـي أرسمع وشمسعلم، أكو أسمق ـموًمى حمؿد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ همقالن، أكو 

دةقَمب، كو أمحد سمـ حمؿد سمـ بؽر حمؿد بن عبد اهلل بن إبراهيم الشافعي
(1)

، كو أمحد سمـ 

ـ ـَمْفامن، قمـ اًمعالء سمـ زيود، قمـ أيب ـ َمَطر سم ـ ـمفامن، قم  طمػص، كو أيب، كو إسمراهقؿ سم

ـ رؾمقل اهلل  ٍي  ))ىمول:  هريرة، قم ـْ ومِضر ـْ َذَهٍى َوًَمبِـٌَي ِم ف ((إِنر طَموئَِط اجلَـري ًَمبِـٌَي ِم ، وأكر

َهُى  ))يمون يؼقل:  ْمًُمُم، َوَأْمَشوـَمُفْؿ اًمذر ((إِنر ََمَوِمَرُهْؿ اًمؾر
(2)

. 

                                                 

 ( مـ ـمريؼ اجلقهري سمف.1/301وأظمرضمف اًمضقوء ذم اعمختورة )

 (.1/446وهق ذم اعمسـد )

(، واًمدارىمطـل ذم 1/233) (، واًمبزار ذم اعمسـد1/163وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )

 ( مـ ـمرق قمـ احلسـ سمـ صوًمح سمف.334، 7/333(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )2/26اًمعؾؾ )

ـ مطبقع احلؾقي ذيمر قمؿر، وهق صموسمً ذم اًمبغقي ذم شمرشمقى أطموديٌ احلؾقي )  (.1/179وؾمؼط م

ـ قمبد اهلل اًمعؿري، وهق ضعقػ، وىمد اضطرب ذم هذا احلديٌ، ومرواه  ـ موذم ؾمـده قموصؿ سم

ة.  أوضمف قمدر

 (.22، 2/21(، وقمؾؾ اًمدارىمطـل )1/15اكظر: قمؾؾ احلديٌ )

ًٌ قمـ قمؿر يمام ذم صحقح اًمبخوري ) ( وهمػمه مـ 202( )1/72واعمسح قمغم اخلػلم صموسم

 .{اًمصحوسمي 
( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )قَمبدة(، وذم اًمغقالكقوت ذم يمال اًمطبعتلم: )قُمبقدة(، ويمذا ذم مصودر 1)

ب، وهق أمحد سمـ حمؿد سمـ قُمبقدة سمـ زيود سمـ قمبد اخلوًمؼ أسمق سمؽر اًمشعراين اًمؽممجي، وهق اًمصقا

 اًمـقسوسمقري.

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.14/410(، اًمسػم )5/403(، شموريخ دمشؼ )5/55(، شموريخ سمغداد )1/363اكظر: معجؿ اإلؾمامقمقكم )

 .صحيح لغره( 2)

ـد اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )  (.5/404يؼف أظمرضمف اسـم قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )(، وـم ـمر2/241وهق قم

ـ ـمفامن )ص  (، وًمقس ومقف اجلؿؾي اًمثوكقي، وأظمرضمف ذم طمديٌ ىمبؾف 85وهق ذم مشقخي إسمراهقؿ سم

 مـ ـمريؼ مطر اًمقراق، قمـ أيب راومع، قمـ أيب هريرة.

(، واًمبقفؼل ذم اًمبعٌ 1/158ومـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ ـمفامن أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم صػي اجلـي )

 (.179ًمـشقر )ص وا

 وؾمـده ضعقػ، ومقف مطر سـم ـمفامن اًمقراق، وهق صدوق يمثػم اخلطل يمام ذم اًمتؼريى، ًمؽـف شمقسمع.
= 

 /ب74

 شىق العطر
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[337 ]  مقؾمك سمـ هورون
(1)

، كو قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ أؾمامء، كو ضمقيريي سمـ
(2)

 

ـ اًمـربِلِّ  ـ قموئشي، قم ـ أيب سمؽر أظمؼمه، قم ـ حمؿد سم ـ كوومع: أنر اًمؼوؾمؿ سم ىمول:  أؾمامء، قم

((  ًَ ُر قَمبٌْد ُصقَرًة إٓر ىمِقَؾ ًَمُف َيْقَم اًمِؼقَوَمِي: َأطْمقِل َمو ظَمَؾْؼ ((َٓ ُيَصقِّ
(3)

. 

ـا [ 338] ثت ٕكبوريي حدَّ ؾُمامكي سمًـ مَحدان سمـ مقؾمك ا
(4)

هو اًمقضر ـ    ـ ونوح سمـ طمسر وضمدر

ىموًمً: كو أيب
(5)

ـ زيود اًمثقسموين ، كو قَمؿرو سم
(6)

، كو قمبد اعمؾؽ سمـ أيب ؾمؾقامن، قمـ قمطوء، 

                                                 

ـ يمشػ إؾمتور(، واًمطؼماين  4/190(، واًمبزار ذم اعمسـد )14/359أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 (، وذم صػي اجلـي 249، 2/248(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )75، 3/74ذم إوؾمط )

 ( مـ ـمريؼلم قمـ ىمتودة سمف.179(، واًمبقفؼل ذم اًمبعٌ واًمـشقر )ص 158)ص 

 (.3/464وؾمؼط ذم اعمقضع اًمثوين مـ احلؾقي ذيمر أيب هريرة، وهق صموسمً يمام ذم اًمبغقي )

 وؾمـده صحقح.

ـ ـمريؼف كعقؿ سمـ محود ذم زيودات اًمزهد )ص 11/416وأظمرضمف معؿر ذم اجلومع ) ( 72(، وم

 يب هريرة مقىمقوموً.قمـ ىمتودة، قمـ اًمعالء، قمـ أ

 وهذا ٓ يْض روايي اًمرومع؛ ٕنر مثؾف ٓ ُيؼول مـ ىمبؾ اًمرأي، واهلل أقمؾؿ.

 .((صمؼي طموومظ يمبػم  ))( اسمـ قمبد اهلل احلامل، ذيمره اسمـ طمجر ذم اًمتؼريى متققزاً، وىمول: 1)

 ( ذم )ف(: )قمـ(، وهق ظمطل.2)

 .صحيح( 3)

 (.2/201وهق قمـد اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

ـ ضمقيريي سمف كحقه، 5957( )7/87اًمبخوري ذم صحقحف ) وأظمرضمف ـ مـفول، قم ـ طمجوج سم ( قم

 وومقف ىمصي اًمـؿرىمي.

( 6/472(، )3224( )4/419(، )2105( )3/23وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

( مـ 3/1669(، ومسؾؿ ذم صحقحف )7557( )8/583(، )5960( )7/88(، )5181)

 ـمرق قمـ كوومع سمف كحقه.

 إلؾمامقمقكم ومل يذيمرا ومقفو ضمرطموً وٓ شمعديالً.( ذيمرهو اخلطقى وا4)

ؿرو سمـ زيود قمَ  ، قمـقمـ أسمقفو ))وذيمرهو اًمذهبل ذم اعمقزان ذم ومصؾ اًمـسقة اعمجفقٓت، وىمول: 

 .((سملسموـمقؾ، وقمـفو أسمق سمؽر اًمشوومعل، يملنر اًمبالَء مـ قمؿرو 

 (.6/281(، اعمقزان )14/440(، شموريخ سمغداد )3/87اكظر: معجؿ اإلؾمامقمقكم )

ىمقؾ: إنر اؾمَؿف  ))(، ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً، وىمول: 8/175( ذيمره اخلطقى ذم شمورخيف )5)

 .((حمؿد وًمؼبف محدان، ويمون اًمغوًمَى قمؾقف 

سمف أسمق زرقمي، وىمول اًمدارىمطـل: 6) ٌ  ))( يمذر مـؽر احلديٌ يَّسق  ))، وىمول اسمـ قمدي: ((يضع احلدي
= 
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ـْ سُمْطـَوِن  َكوَدىاًمِؼقَوَمِي  إَِذا يَموَن َيْقمُ  )): قمـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ُمـَودٍ ِم

قَز وَمو قا َأسْمَصوَريُمْؿ طَمترك دَمُ َو اًمـروس، هُمضر ((ـمَِؿُي إِمَم اجلَـرِي اًمَعْرِش: َأُّير
(1)

. 

 :من حديث َصَدقة اإلسؽاف

[339 ]  سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمفر أبو الؽرم َصَدقة بن حمؿد بن َصَدقة اإلسؽاف ،

 رضمى ؾمـي أرسمع وشمسعلم، كو أسمق يعغم حمؿد سمـ احلسلم سمـ ظمؾػ اًمػراء إمالء، كو 

ـ حمؿد اًمبزاز، كو قمبد اهلل سمـ حمؿد اًمبغقي، كو قمكم  سمـ اجلعد، كو ؿمعبي، قمـ قمبقد اهلل سم

ـ اًمـربِلِّ  ـ موًمؽ، قم ـ أكس سم ً اًمبُـوين، قم ـْ  ))/ ىمول:  صموسم َٓ َيتََؿـلََمر َأطَمُديُمْؿ اعمَْقَت ِم

ًِ احلَقَوُة ظَمػْمًا زِم، َوشَمَقومر  ُفؿر َأطْمقِـِل َمو يَموَك َٓ سمُدر وَموقِمالً وَمْؾقَُؼْؾ: اًمؾر ـِل ُُضٍّ َأَصوسَمُف، وَمنِْن يَموَن 

ًِ اًمَقوَموُة ظَمػْمًا زِم إِذَ  ((ا يَموَك
(2)

. 

                                                 

ث سملسموـمقؾ   .((احلديٌ وحُيدِّ

(، 5/151(، اًمؽومؾ )305(، اًمضعػوء واعمؽمويمقن )ص 3/274اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )اكظر: 

 (.4/364(، اًمؾسون )4/181اعمقزان )

ا.( 1)  ضعيف جدًّ

 (.208، 2/207وهق قمـد اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 وومقف قمؿرو سمـ زيود اًمثقسموين، وهق متفؿ.

ـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهق ـ ـمريؼ أيب اًمػتح 2/262ي )وًمف ـمريؼ آظمر قمـ قمطوء، أظمرضمف اسم ( م

ـ قمبدة، قمـ يزيد سمـ قمؿرو اًمغـقي، قمـ قمؿػم سمـ قمؿران، قمـ طمػص سمـ  ـ حمؿد سم إزدي، قم

 همقوث، قمـ حمؿد سمـ قمبقد اهلل اًمعرزمل، قمـ قمطوء، قمـ أيب هريرة سمف.

ـ قمدي:  ـ اًمثؼوت ... واًمضعػ سملمِّ  ))وومقف قمؿػم سمـ قمؿران احلـػل، ىمول اسم ث سموًمبقاـمقؾ قم طمدر

 (.4/380(، اًمؾسون )5/70. اًمؽومؾ )((طمديثف  قمغم

 وومقف أيضوً حمؿد سمـ قمبقد اهلل اًمعرزمل، مؽموك احلديٌ، يمام ذم اًمتؼريى.

وًمؾحديٌ ـمرق أظمرى واهقي قمـ أيب أيقب وقموئشي وقمكم وأيب ؾمعقد، ذيمرهو اسمـ اجلقزي ذم 

، واكظر: ((ىمف هذا طمديٌ ٓ يصحر مـ مجقع ـمر ))(، وىمول: 264ـ  2/260اًمعؾؾ اعمتـوهقي )

 (.2/229اعمقضققموت ًمف )

 (.213ـ  6/208واحلديٌ طمؽؿ قمؾقف إًمبوين سموًمقضع. اكظر: اًمسؾسؾي اًمضعقػي )

 .صحيح( 2)

 (.1/391وهق قمـد اًمبغقي ذم اجلعديوت )
= 
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[340 ]   قمبد اًمصؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ اعملمقن اهلوؿمؿل، كو أسمق احلسـ قمكم سمـ

ي ىمر ري، كو حمؿد سمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ طمرب ىمويض اًمرر ؽر قمؿر اًمسر
(1)

، كو إسمراهقؿ سمـ 

ؾمعقد اجلقهري، كو إؾمحوق سمـ ؾمؾقامن، قمـ أيب ضمعػر اًمرازي
(2)

، قمـ حمؿد سمـ 

ـْ َموَت َوُهَق ُمَػوِرٌق  )): الن، قمـ كوومع، قمـ اسمـ قمؿر ىمول: ىمول رؾمقل اهلل قمج َم

((اجلَوِهؾِقرِي  اجلَاَمقَمَي وَمَؿقشُمُف َمْقشَميُ 
(3)

. 

                                                 

 ( قمـ آدم.5671( )7/12وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 عبي سمف.( مـ ـمريؼ روح سمـ قمبودة، يمالُهو قمـ ؿم4/2064ومسؾؿ ذم صحقحف )

 (.هـ 314(، وشمقذم ؾمـي )هـ232( أسمق اًمػضؾ، مقًمده ؾمـي )1)

 .((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

ىمي: مديـي مشفقرة قمغم اًمػرات، ىمريبي مـ طمران.  واًمرر

(، معجؿ 7/285شموريخ اإلؾمالم )، (3/72(، شموريخ سمغداد )80اكظر: ؾممآت اًمسفؿل )ص 

 (.3/59اًمبؾدان )

 صدوق دء احلػظ. ( واؾمؿف قمقسك سمـ أيب قمقسك2)

 صحيح لغره. (3)

صمـو أمحد سمـ اًمػرات اًمرازي، صمـو إؾمحوق سمـ 500ـي )ص وأظمرضمف اسمـ أيب قموصؿ ذم اًمسر  ( طمدر

 ؾمؾقامن سمف.

وذم إؾمـوده أسمق ضمعػر اًمرازي واؾمؿف قمقسك سمـ أيب قمقسك، وهق صدوق ّدء احلػظ يمام ذم 

 اًمتؼريى، وىمد ظمقًمػ ذم إؾمـوده.

وىمول اعمغػمة سمـ قمبد اًمرمحـ، قمـ اسمـ قمجالن،  ))ظمراج هذا اًمطريؼ: ىمول اسمـ أيب قموصؿ سمعد إ

 .((قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، وهق زيد سمـ أؾمؾؿ أؿمبف 

ـ أظمرضمف اسمـ أيب قموصؿ ذم اًمسر  ـ قمبد اًمرمح  (، وشموسمعف مجوقمي:44ـي )ص ىمؾً: وـمريؼ اعمغػمة سم

 ( مـ ـمريؼ ظموًمد سمـ احلورث.9/489أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

( مـ ـمريؼ اًمؾقٌ سمـ ؾمعد، 10/439سمـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ (، وا10/10وذم )

 يمالُهو قمـ اسمـ قمجالن، قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، قمـ اسمـ قمؿر.

 وهذا هق اًمصقاب قمـ حمؿد سمـ قمجالن، وهق صدوق يمام ذم اًمتؼريى.

 وشموسمعف قمغم هذا اإلؾمـود:

 (.9/284ـ قمبد اًمرمحـ سمـ ديـور، قمـد أمحد ذم اعمسـد )

بد اهلل سمـ ديـور ضعقػ احلديٌ، يمام هق َمؿقع أىمقال اًمعؾامء ومقف. اكظر: وقمبد اًمرمحـ سمـ قم
= 
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 :من حديث ابن حـبل

[341 ]   ـ إود ـ ُيؿ ـ قمبد اهلل سم ـ قمكم سم ـ حمؿد سم ـ سم ـ احلس أسمق اًمؼوؾمؿ احلسلم سم

ور إكصوري اًمؼصر
(1)

ي ؾمـي صمامن وشمسعلم، أكو ، سمؼراءيت قمؾقف  قمغم سموب داره ذم ذي احلجر

أسمق حمؿد احلسـ سمـ قمكم سمـ حمؿد اجلقهري، أكو أسمق سمؽر أمحد سمـ ضمعػر سمـ محدان 

صمـل  ، كو ويمقع، قمـ ؾمػقون، قمـ قمثامن أيباًمؼطقعل، كو قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ طمـبؾ، طمدر

ـ قمكمٍّ ىمول:  ـ أيب اجلعد، قم ـ ؾمومل سم َأْن ُيـَْزى مِحَوٌر قَمغَم  قُل اهلل ََنَك َرؾُم  ))اًمثؼػل، قم

((وَمَرٍس 
(2)

. 

                                                 

 (.6/187(، هتذيى اًمتفذيى )17/208هتذيى اًمؽامل )

 (.3/224(، وأيب كعقؿ ذم احلؾقي )3/425ـ وظمورضمي سمـ مصعى، قمـد اًمطقوًمز ذم اعمسـد )

 ًمؽـ ظمورضمي مؽموك.

 (.1/277ًمشفوب )ـ وحيقك سمـ اًمعالء اًمرازي قمـد اًمؼضوقمل ذم مسـد ا

 (.2/614ـ وداود سمـ ىمقس، قمـد اًمذهبل ذم شمذيمرة احلػوظ )

(، ًمؽـ اًمراوي قمـف قمبد اًمرمحـ سمـ يزيد 36/41ـ واًمزهري قمـد اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 (.17/483سمـ متقؿ، وهق ضعقػ مـؽر احلديٌ قمـ اًمزهري. اكظر: هتذيى اًمؽامل )ا

 وظموًمػفام اصمـون:

 ( مـ ـمريؼ هشوم سمـ ؾمعد.3/1479أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

ـ زيد 4/470وأسمق قمقاكي ذم صحقحف ) ـ ـمريؼ إؾمحوق سمـ قمبد اهلل سمـ أيب ـمؾحي، يمالُهو قم ( م

 سمـ أؾمؾؿ، قمـ أسمقف، قمـ اسمـ قمؿر سمف، وومقف ىمصي قمبد اهلل سمـ مطقع.ا

ف أسمق داود:  وس ذم زيد سـم أؾمؾؿ  ))وهشوم سـم ؾمعد ىمول قـم  .(30/208. هتذيى اًمؽامل )((أصمًب اًـم

ًمؽـ اًمذي يظفر أنر زيد سمـ أؾمؾؿ ؾمؿعف مـ أسمقف قمـ اسمـ قمؿر، وومقف ىمصي قمبد اهلل سمـ مطقع، 

 وؾمؿع احلديٌ مرومققموً قمـ اسمـ قمؿر؛ ًمؽثرة مـ رواه يمذًمؽ، واهلل أقمؾؿ.

 (.7/205واكظر شمعؾقؼ أمحد ؿمويمر قمغم اعمسـد )

د سمـ ( مـ ـمريؼ زي3/1478وًمؾحديٌ ـمريؼ آظمر قمـ كوومع، أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 حمؿد وسمؽػم سمـ إؿمٍ، يمالُهو قمـ كوومع سمف.

 ، وهق ظمطل.( ذم )ف(: )اًمؼطون(1)

 .حسن لغره( 2)

 .((أن كُـِْزي محوراً قمغم ومرس  ))( وومقف: 2/140وهق ذم اعمسـد )

ـ  /أ107)ل:، يمتوب اجلفود، سموب يمراهقي احلؿر شمـزى قمغم اخلقؾ، وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمســ
= 

 نهر الذجاج
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[342 ]  كو أسمق ؾمعقد مقمم سمـِل هوؿمؿ، كو إرسائقؾ، قمـ أيب إؾمحوق، قمـ أيب ،

                                                 

واكظر: حتػي  .ؿد سمـ اعمثـك قمـ اسمـ مفدي، قمـ ؾمػقون وهق اًمثقري سمفروايي اسمـ داؾمي( قمـ حم

 (.7/376إذاف )

 وإؾمـوده رضموًمف صمؼوت، إٓر أكرف مـؼطع.

 .((ٓ يصحر ًمسومل ؾمامٌع مـ قمكم وإكرام يروي قمـ حمؿد سمـ احلـػقي  ))ىمول أسمق داود: 

(، واًمبزار ذم اعمسـد 1/132(، واًمطقوًمز ذم اعمسـد )2/157وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

(، 5/204(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )3/271(، واًمطحووي ذم ذح اعمعوين )2/259)

ـ اًمؽؼمى ) ـ ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمؼويض، قمـ قمثامن سمـ 10/23واًمبقفؼل ذم اًمسـ ـ ـمرق قم ( م

 ، قمـ ؾمومل سمـ أيب اجلعد، قمـ قمكم سمـ قمؾؼؿي، قمـ قمكم سمـ أيباًمثؼػل أيب زرقمي وهق اسمـ اعمغػمة

 ـموًمى سمف مقصقًٓ. ووىمع قمـد اًمطحووي: قمثامن سمـ قمؾؼؿي، وهق شمصحقػ.

(، هتذيى 21/71وقمكم سمـ قمؾؼؿي خمتؾػ ومقف، وإىمرب أكرف ضعقػ. اكظر: هتذيى اًمؽامل )

 (.7/319اًمتفذيى )

مـؽر احلديٌ، يـػرد قمـ قمكم سمام ٓ يشبف طمديثف، ومال أدري ؾمؿع مـف ؾمامقموً  ))وىمول اسمـ طمبون: 

يروي قمـف قمـ همػمه، واًمذي قمـدي شمرك آطمتجوج سمف إٓر ومقام واومؼ اًمثؼوت مـ أو أظمذ مو 

 (.2/109. اعمجروطملم )((أصحوب قمكمٍّ ذم اًمروايوت 

ـ قمبد اهلل اًمؼويض، وهق دء احلػظ، وىمد ظموًمػف اإلموم اًمثقري ومؾؿ  وذم اإلؾمـود أيضوً ذيؽ سم

 جيعؾ سملم ؾمومل سمـ أيب اجلعد وقمكمٍّ واؾمطي، وهق اًمصقاب.

 وًمؾحديٌ ـمريؼ آظمر قمـ قمكم:

(، واًمطقوًمز ذم اعمسـد 2/173(، وأمحد ذم اعمسـد )6/224أظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمســ )

(، 3/104(، واًمبزار ذم اعمسـد )10/536(، واسمـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ 1/132)

( مـ ـمرق قمـ 10/22(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )3/271واًمطحووي ذم ذح اعمعوين )

 ؾقٌ، قمـ أيب اخلػم، قمـ قمبد اهلل سمـ زرير، قمـ قمكم كحقه، وومقف ىمصي.اًم

 وؾمـده صحقح.

ـود خمتؾػ ومقف أيضوً، إٓر أنر هذا أصحر مو يروى سمف. اكظر: اًمســ اًمؽؼمى ًمؾبقفؼل )  (.10/23واإلؾم

ٌ قمكمٍّ اًمذي أورده اعمصـػ، ومؼول: تـبيه:  ـ طمدي  يرويف قمثامن سمـ قمؿػم أسمق ))ؾمئؾ اًمدارىمطـل قم

ـ قمكم، واظمتؾػ  ـ احلـػقي، قم ـ اسم ـ ؾمومل، قم ـ قمثامن، قم اًمقؼظون، واظمتؾػ قمـف، ومرواه ذيؽ، قم

قمغم ذيؽ، ورواه اًمثقري، قمـ قمثامن، قمـ ؾمومل، قمـ قمكم، ومل يذيمر اسمـ احلـػقي، وقمثامن هذا 

 .((ضعقػ احلديٌ 

ـ اعمغػمة اًمثؼػل، وهق صمؼي، ومل أىمػ قمغم روايي اأىمؾً: قمثامن اًمصقاب  سمـ احلـػقي مـ ـمريؼ كرف اسم

ـَ قمؾؼؿي، واهلل أقمؾؿ.  ذيؽ، وذيؽ إكرام ذيمر سملم ؾمومل وقمكمٍّ قمكمر سم
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ًمِْؾؿسؾؿ )): احلورث، قمـ قمكم ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 
(1)

ـَ اعمَْعُروِف   قَمغَم اعمُْسؾِِؿ ِم

ُؿ قَمَؾقِْف إَِذا ًمَ  ؛ ُيَسؾِّ ًٌّ تُ ؾِم قبُُف إَِذا َدقَموُه، ُف إَِذا قَمطِؼقَُف، َوُيَشؿِّ َس، َوَيُعقُدُه إَِذا َمِرَض، َوجُيُ

، َوحُيِىر ًَمُف َمو حُيِىر ًمِـَْػِسِف َوَيـَْصُح ًَمُف سمِوًمَغقِْى  َ ((َوَيْشَفُدُه إَِذا شُمُقذمِّ
(2)

. 

[343 ]  كو روح، كو أؾمومي سمـ زيد، قمـ حمؿد سمـ يمعى اًمؼرفمل، قمـ أيب ، 

ـ اهل اد سم ـ ؿمدر ـ أيب ـموًمى ىمول: قمبد اهلل سم ـ قمكم سم ـ ضمعػر، قم ـ قمبد اهلل سم َؿـِل  ))ود، قم قَمؾر

َؿ إَِذا َكَزَل يِب يَمْرٌب َأْن َأىُمقَل: َٓ إًَِمَف إِٓر اهللُ احلَؾِقُؿ  اهللَرؾُمقُل  َصغمر / اهللُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾر

((حلَْؿُد هللِ َربِّ اًمَعوعملََِم ، َوشَمبَوَرَك اهللُ َربر اًمَعْرِش اًمَعظِقِؿ، َوااهللاًمَؽِريُؿ، ؾُمبَْحوَن 
(3)

. 

                                                 

 ( )ًمؾؿسؾؿ( ؾموىمطي مـ )ف(.1)

 حسن لغره.( 2)

 (.2/95وهق ذم اعمسـد )

 ( قمـ طمسلم.2/96وأظمرضمف أيضوً )

ذم  (، واسمـ إقمرايب82، 3/81(، واًمبزار ذم اعمسـد )2/357وأظمرضمف اًمدرامل ذم اًمســ )

 ( مـ ـمريؼ قمبقد اهلل سمـ مقؾمك.2/649اعمعجؿ )

 ( مـ ـمريؼ أزداد سمـ اًمسبول، صمالصمتفؿ قمـ إرسائقؾ سمف.7/58واخلطقى ذم شمورخيف )

(، 1433( )1/461(، واسمـ موضمف ذم اًمســ )2736( )5/75وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

(، وهـود ذم 1/234(، وأسمق يعغم ذم اعمسـد )5/247، 2/444واسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )

( مـ ـمرق قمـ إطمقص، قمـ أيب 63(، واسمـ ىمدامي ذم اعمتحوسملم ذم اهلل )ص 2/497اًمزهد )

 إؾمحوق سمف.

 وؾمـده ضعقػ، ومقف احلورث إقمقر، وهق ضعقػ يمام ذم اًمتؼريى.

( قمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمعقد اجلقهري، قمـ 135وأظمرضمف سمحشؾ اًمقاؾمطل ذم شموريخ واؾمط )ص 

 ؼرر، قمـ هالل سمـ ظمبوب، قمـ زاذان، قمـ قمكم كحقه.حيقك سمـ كٍم سمـ طموضمى اًم

وؾمـده رضموًمف صمؼوت إٓر حيقك سمـ كٍم سمـ طموضمى ومؿختؾػ ومقف. اكظر: شموريخ سمغداد 

 (.6/278(، اًمؾسون )14/159)

 ( 1705، 4/1704وًمؾحديٌ ؿموهد مـ طمديٌ أيب هريرة قمـد مسؾؿ ذم صحقحف )

 .صحيح لغره( 3)

 (.2/109وهق ذم اعمسـد )

(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي 1/508(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )2/117اًمبزار ذم اعمسـد )وأظمرضمف 

 ( مـ ـمرق قمـ روح سمـ قمبودة سمف.2/180(، واًمضقوء ذم اعمختورة )1/92اًمصحوسمي )
= 

 /أ74
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د اجَلـْزي   :من حديث أيب صاهر ُمَسدَّ

[344 ]  د بن حمؿد بن َعَؾؽان اجَلـْزي ـ ، سمؼراءيت قمؾقف الشيخ اإلمام أبو صاهر ُمسدَّ

كوؾمـي أرسمع وشمسعلم، وأضموز ذم مجودى أظمرةـ  ريضوً ويمون مَ 
(1)

ظ سمف ضمزاه اهلل   وشمؾػر

قظمل، كو اًمؼويض أسمق اًمؼوؾمؿ قُمبقد اهلل سمـ ظمػمًا، أكو أسمق اًمؼوؾمؿ قمكم ـ اًمتـر  سمـ اعمَُحسِّ

احلسلم سمـ ضمعػر سمـ أمحد سمـ أيب مقؾمك اًمؼرر اعمقصكم اًمعدل
(2)

، ظمؾقػي أيب قمغم 

ىمضوء اعمقصؾ
(3)

ًُ مـف، كو أسمق  َأهَر ىمَ  ، ـ ًمػظف وأكو أؾمؿع، وهق أول ؿمقخ ؾمؿع قمؾقـو م

ـ اعمثـك، كو طَمْقصَمرة سم ـ قمكم سم سيعغم أمحد سم ـ أَْذَ
(4)

فبوء أسمق ظُمَريؿ  ، كو قُمؼبي سمـ أيب اًمصر

                                                 

 ( مـ ـمريؼ اسمـ وهى، قمـ أؾمومي سمـ زيد اًمؾقثل سمف.2/1270واًمطؼماين ذم اًمدقموء )

 ق صدوق ُّيؿ يمام ذم اًمتؼريى، وىمد شمقسمع.وؾمـده طمسـ، ومقف أؾمومي سمـ زيد اًمؾقثل، وه

(، 2/130(، وأمحد ذم اعمسـد )6/162(، )397، 4/396أظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

(، واحلويمؿ ذم 3/147(، واسمـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ 2/115واًمبزار ذم اعمسـد )

عى (، واًمبقفؼل ذم اًمشر 1270، 2/1269(، واًمطؼماين ذم اًمدقموء )1/508اعمستدرك )

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمجالن.64/325(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )18/199)

(، واًمدارىمطـل ذم إومراد 2/117(، واًمبزار ذم اعمسـد )162، 6/161واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

( مـ ـمريؼ 2/181(، واًمضقوء ذم اعمختورة )1/92(، وأسمق كعقؿ ذم اعمعرومي )225، 1/224)

 ؿد سمـ يمعى اًمؼرفمل سمف.أسمون سمـ صوًمح، يمالُهو قمـ حم

اد، وقمغم قمبد اهلل سـم ضمعػر ذم رومعف ووىمػف، وهذا أصح ـمريؼ إًمقف.  وىمد اظمتؾػ قمغم قمبد اهلل سـم ؿمدر

وهذا احلديٌ يروى قمـ قمبد اهلل سمـ ضمعػر قمـ قمكم مـ وضمقه، وهذا أطمسـ  ))ىمول اًمبزار: 

 (.2/116. اعمسـد )((إؾمـوداً يروى ذم ذًمؽ 

 (.115ـ  3/110 اًمعؾؾ ًمؾدارىمطـل )واكظر اظمتالف اًمرواة ومقف ذم

 ( ذم )ف(: )وأضموزين(.1)

 هـ(.295( يعرف سموسمـ أيب مقؾمك احلذاء، وشمقذم ؾمـي )2)

ف ومؼول:ٓ  سملس سمف  ))ىمول اخلطقى:   (.10/310). شموريخ سمغداد ((يمون اًمؼمىموين يسؿقف قمبد اهلل وؾملًمتف قـم

ؽالم ٕيب اًمؼوؾمؿ اسمـ اعمحسـ، وأسمقه ، وهق ظمطل، وموًم((ظمؾقػي أيب قمكم قمغم ىمضوء  ))( ذم )ف(: 3)

ـَ احلسلم، يمام ذم شموريخ سمغداد )  (.10/360اعمحسـ هق اًمذي اؾمتخؾػ قمبقد اهلل سم

س سمـ قمقن أسمق قمومر اًمعدوي اًمبٍمي، شمقذم ؾمـي )4)  هـ(.231( طَمْقصَمَرة سمـ أَْذَ

ـ طمبون ذم اًمثؼوت ) ق (، وهق مـ ؿمققخ مسؾؿ ظمورج اًمصحقح، وروى قمـف أسم8/215ذيمره اسم

 طموشمؿ وأسمق زرقمي وهمػمُهو.
= 
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اًمبوهكم
(1)

بَْح صُمؿر اؾْمتَْؼبََؾ َمْطؾَِع  َأنر َرؾُمقَل اهلل  ))، قمـ ؾمومل، قمـ أسمقف:  َصغمر اًمصر

ـْ صَمؿر يَطْؾُُع ىَمْرُن اًم اٍت، َوِم ـَو، صماَلََث َمرر ـْ َهو ُه ـَ ِم َٓ إنر اًمِػتَ ْؿِس، صُمؿر ىمول: َأ قْطَونِ اًمشر (( شر
(2)

. 

[345 ]   ُقظمل، كو أسمق [ؾضر ػَ اعمُ ]اًمتـر
(3)

وم ُهر  حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ 

قبويناًمشر 
(4)

، كو حمؿد سمـ اًمعبوس اًمقزيدي اًمـحقي
(1)

، كو اًمعبوس سمـ اًمَػَرج اًمريرور، 

                                                 

 وطَمْقصَمَرة: سمػتح احلوء اعمفؿؾي وؾمؽقن اًمقاو وسمعدهو صموء معجؿي سمثالث.

 (.109(، شمعجقؾ اعمـػعي )ص 2/571(، اإليمامل )3/215اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 ( اًمبٍمي.1)

 وصمؼف اسمـ معلم ذم قمدة روايوت، وأسمق داود واًمدارىمطـل وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت.

 ، وىمول اسمـ معلم ذم روايي اسمـ ـمفامن: ((صوًمح احلديٌ  ))، وذم روايي: ((صوًمح  ))أمحد: وىمول 

 .((حمؾف اًمصدق، وهق أوصمؼ مـ قمؼبي إصؿ  ))، وىمول أسمق طموشمؿ: ((ًمقس سمف سملس  ))

(، اجلرح واًمتعديؾ 50(، مـ يمالم أيب زيمريو ذم اًمرضمول )ص 4/486اكظر: شموريخ اًمدوري )

 (.12/264(، شموريخ سمغداد )7/246(، اًمثؼوت )2/129ضمري )(، ؾممآت ا6/312ٔ)

 .صحيح لغره (2)

(، 20/49(، ومـ ـمريؼف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )5/190وهق قمـد أيب يعغم ذم اعمسـد )

 (.4/458واًمذهبل ذم اًمسػم )

 .((إؾمـوده طمسـ قمول، وٓ يؼع ًمـو طمديٌ ؾمومل أقمغم مـ هذا  ))وىمول اًمذهبل: 

 ( قمـ أيب ؾمعقد مقمم سمـل هوؿمؿ، قمـ قمؼبي سمف.9/302اعمسـد ) وأظمرضمف أمحد ذم

 وهذا ؾمـد صحقح.

(، ومسؾؿ ذم صحقحف 7092( )8432(، )3511( )4/515وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ اًمزهري.4/2229)

 ومسؾؿ أيضوً مـ ـمريؼ قمؽرمي سمـ قمامر وطمـظؾي وومضقؾ سمـ همزوان، يمؾفؿ قمـ ؾمومل سمف.

( 6/512(، )3279( )4/433(، )3104( )4/376صحقحف ) وأظمرضمف اًمبخوري ذم

( مـ ـمرق قمـ اسمـ 2229، 4/2228(، ومسؾؿ ذم صحقحف )7093( )7/432(، )5296)

 قمؿر سمف.

 ( ذم إصؾ: )أسمق اًمػضؾ(، واًمتصقيى مـ )ف(، وشموريخ سمغداد.3)

 هـ(.302( اًمؽقذم كزيؾ سمغداد، شمقذم ؾمـي )4)

، ويمون معف ومروع ومقائد ىمد يمون أسمق اعمػضؾ دضمر  ))ىمول إزهري:  اسموً، مو رأيـو ًمف أصالً ىمطر ًٓ يمذر و

سمف  ث قمـ أيب قمقسك اسمـ قمراد يمذر ضمفو ذم مئي ضمزء ومقفو ؾممآت يمؾ ؿمقخ، وعمَرو طمدر ظمرر

 .((اًمدارىمطـل ذم روايتف قمـف 
= 
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ـ أمحد إزدي:  ـ اعمثـرك يؼقل: ىمول زِم اخلؾقُؾ سم ًُ أسمو قُمبقدة َمْعَؿر سم َٓ شَمُردرنر  ))ىمول: ؾمؿع

اقَمغَم ُمْعَجٍى ظَمَطًل وَمقَْستَِػقَد ِمـَْؽ قِمْؾاًم، َوَيترِخَذَك سمِِف قَمدُ  . ىمول اًمريرور: وَمَذيَمْرشُمُف وًّ

ًمِؾجوطمظ
(2)

((َهَذا َواطِمٌد وَمْرٌد، َوَيتِقٌؿ وَمذٌّ  !ومؼول زم: ؾُمبَْحوَن اهلل 
(3)

. 

[346 ]  قظمل، كو حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمشقبوين، كو إسمراه  قؿ سمـ حمؿد سمـ قَمْرقَمَرةاًمـت

ومل اًمسر
(4)

 َ قبلمِص سـم
(5)

، قمـ أسمقفكو أمحد سمـ قُمبقد سمـ كوِص ،  صؿعلر ًُ ٕا ح، ىمول: ؾمؿع
(1)

ىمول:  

                                                 

يمون يروي همرائى احلديٌ وؾممآت اًمشققخ، ومؽتى اًمـوس قمـف سموكتخوب  ))وىمول اخلطقى: 

ىمقا طمديثف، وأسمطؾقا روايتف، ويمون سمعد يضع إطموديٌ ًمؾراومضي اًمدارىمط ـل، صمؿ سمون يمذسمف ومؿزر

 .((ويؿكم ذم مسجد اًمنمىمقي 

 (.5/231(، اًمؾسون )5/53(، اعمقزان )5/466اكظر: شموريخ سمغداد )

ـ أيب حمؿد حيقك سمـ اعمبورك أسمق قمبد اهلل اًمقزيدي اًمبغدادي اًمـحقي.1) ـ حمؿد سم ـ اًمعبوس سم  ( حمؿد سم

ىموً ذم طمديثف  ))ىمول اخلطقى:   .((يمون راويي ًمألظمبور وأداب، مصدر

 .((يمون رأؾموً ذم كؼؾ اًمـقادر ويمالم اًمعرب، إموموً ذم اًمـحق  ))وىمول اًمذهبل: 

 (.14/361(، اًمسػم )5/693(، إكسوب )3/113اكظر: شموريخ سمغداد )

 ـ(.ه255( قمؿرو سمـ حيقك سمـ حمبقب أسمق قمثامن اجلوطمظ، شمقذم ؾمـي )2)

 .((مو هق سمثؼي  ))ىمول صمعؾى: 

ـ أهؾ اًمبٍمة، وأطمد ؿمققخ  ))وىمول اخلطقى:  ـ اًمؽالم، اًمبديع اًمتصوكقػ يمون م اعمصـػ احلس

 .((اعمعتزًمي 

ـ ًمف كقادر ... يمػوكو اجلوطمظ اعمموكي، ومام روى مـ احلديٌ  ))وىمول اًمذهبل:  ي يمون موضمـوً ىمؾقؾ اًمدِّ

 احلديٌ، سمغم ذم اًمـػس مـ طمؽويوشمف وهلجتف، ومرسمرام ضموزف، إٓر اًمـزر اًمقسػم، وٓ هق سمؿترفؿ ذم

 ، وشمؾطرخف سمغػم سمدقمي أمر واضح، وًمؽـرف أظمبوريٌّ قمالرمي، صوطمى ومـقن وأدب سموهر، وذيموء سملمِّ

 .((قمػو اهلل قمـف 

 (.11/526(، اًمسػم )12/212اكظر: شموريخ سمغداد )

ـ قمبقد اهلل سمـ قمبد اًمعزيز اًمؼمذقمل ( قم2/154أظمرضمف اخلطقى ذم اجلومع ٕظمالق اًمراوي ) (3)

 وقمكم سمـ أيب قمكم اًمبٍمي، يمالُهو قمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ ُهوم اًمؽقذم سمف.

 (.3/294(، وومتح اعمغقٌ ًمؾسخووي )2/216واكظر: شمدريى اًمراوي )

 ( ذم )ف(: )اًمشومل( سموعمعجؿي، وهق ظمطل.4)

ـ سمالد اجلزيرة قمغم ضمودة ))ىمول يوىمقت: ( 5) ـ اعمقصؾ إمم اًمشوم  مديـي قمومرة م . معجؿ ((اًمؼقاومؾ م

 (.5/288اًمبؾدان )

 /أ05
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ومِقُؼ / ُرىْمَعٌي ذِم ىمَِؿقصِ  )) وطِمُى َواًمرر ضُمِؾ، ومَؾْقَـُْظْر سمَِؿ يُ  يمون ُيؼوُل: اًمصر ((ُعُف ىمِّ َر اًمرر
(2)

. 

[347 ]  ـ قم ـ إسمراهقؿ سم ـ قمكم سم سمـ اقسك اًمبوىمالين اعمؼرئ، كو أسمق سمؽر أمحد أسمق احلس

، كو أسمق قموصؿ ضمعػر اًمؼطقعل إمالء، كو أسمق مسؾؿ إسمراهقؿ سمـ قمبد اهلل اًمَؽٌمِّ
(3)

، قمـ 

ٍـّ صَمَؿـُُف صَمالصََمُي َدَراِهؿ  َأنر اًمـربِلر  ))موًمؽ، قمـ كوومع، قمـ اسمـ قمؿر:  ((ىَمَطَع ذِم َِمَ
(4)

. 

 :حديث واحد عن الؼاسم ادعؼيل

[348 ]  وؾملًمتُف قمـ يُمـقتف ومؼول: اًمؼوؾمؿ هق اؾمؿل الؼاسم بن صاهر ادعؼيل ،

ويمـقتل، سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمعبون ؾمـي أرسمع وشمسعلم، وؾملًمتف اإلضموزَة زم ومتؾػرظ زم هبو
(5)

 ،

ـ اًمزهري، كو ضمعػر  ـ قمبد اًمرمح ـ قمؿر اًمعدل، كو قُمبقد اهلل سم ـ حمؿد سم ـ أمحد سم كو حمؿد سم

قبي سمـ ؾمعقد، كو إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر، قمـ أيب ؾُمفقؾ كوومع سمـ سمـ حمؿد اًمػريويب، كو ىمتا

ـ أيب هريرة: أنر رؾمقل اهلل  ـ أسمقف، قم ـ أيب قمومر، قم آَيُي اعمُـَوومِِؼ صَمالٌَث؛  ))ىمول:  موًمؽ سم

                                                 

 ( ىمريى سمـ قمبد اعمؾؽ واًمد إصؿعل.1)

 .((مـؽر احلديٌ  ))ىمول إزدي: 

 (.4/473(، اًمؾسون )4/309(، اعمقزان )7/149اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 قمـ حمؿد اًمشقبوين سمف.( قمـ قمبقد اهلل سـم قمبد اًمعزيز اعموًمؽل، 2/235( أظمرضمف اخلطقى ذم اجلومع )2)

 وًمألصمر ـمريؼ آظمر:

 ( قمـ أيب طموشمؿ ؾمفؾ سمـ حمؿد اًمسجستوين.3/3أظمرضمف اسمـ ىمتقبي ذم قمققن إظمبور )

 ( قمـ حمؿد سمـ يقكس، يمالُهو قمـ إصؿعل سمف.3/85ري ذم اعمجوًمسي )قَ يـَواًمدِّ 

 ( اًمضحوك سمـ خمؾد اًمـبقؾ.3)

 .صحيح( 4)

 سلم سـم قمؿر اسـم اًمؼصوب، قمـ أيب سمؽر اًمؼطقعل سمف.( قمـ احل8/83وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورخيف )

 (.394، 2/393وهق ذم اعمقـمل )

 ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ أيب أويس.6795( )8/330وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ حيقك اًمـقسوسمقري، يمالُهو قمـ موًمؽ سمف.3/1313ومسؾؿ ذم صحقحف )

ـ ـموهر اعمعؼكم، سم5) ؼراءيت قمؾقف ذم ؿمعبون ؾمـي أرسمع وشمسعلم، وؾملًمتف ( ذم )ف(: )أظمؼمكو اًمؼوؾمؿ سم

ظ هبو، وؾملًمتُف قمـ يُمـقتف ...(.  اإلضموزَة زم ومتؾػر

 احلريم
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ـَ ظَموَن  َث يَمَذَب، َوإَِذا َوقَمَد َأظْمَؾَػ، َوإَِذا اْئتُِؿ ((إَِذا طَمدر
(1)

. 

 :من حديث أيب حمؿد اجلوهري

[349 ]  ـ اعم أسمق ـ احلُسلم سم ـ حيقك سم وحصبكٍم إؾمامقمقؾ سم
(2)

اعمالرح، سمؼراءيت قمؾقف  

ظ سموإلضموزة زم ذم ؿمعبون ؾمـي أرسمع وشمسعلم، كو  أبو حمؿد سموحلريؿ اًمطروهري، وشمؾػر

صمـل  اجلوهري إمالء، كو أسمق سمؽر سمـ موًمؽ اًمؼطقعل، كو قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ طمـبؾ، طمدر

أيب، كو طمجوج
(3)

ـ أيب ـ أيب إؾمحوق[، كو يقكس سم  إؾمحوق، ]قم
(4)

، قمـ أيب ضُمحقػي
(5)

 ،

ـ قمكمٍّ ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـْ  )): قم كْقَو َذكْبًو وَمُعقىمَِى سمِِف، وَموهللُ َأقْمَدُل ِم ـْ أَذَْكَى ذِم اًمدر َم

ْكقَو وَمَسؽَمَهُ اهللُ قَمؾَ  ـْ َأْذكََى َذكْبًو ذِم اًمدر قِْف َوقَمَػو قَمـُْف، وَموهللُ َأيْمَرُم َأْن ُيثَـِّل قُمُؼقسَمتَفُ قَمغَم قَمبِْدهِ، َوَم

 ىَمْد قَمَػو قَمـُْف 
ٍ
ء ـْ َأْن َيُعقَد ذِم َرْ ((ِم

(6)
. 

                                                 

 .صحيح( 1)

م احلديٌ سمرىمؿ: ) ؾػل.220وشمؼدر  ( سمنؾمـوده ومتـف قمـ ؿمقخ آظمر ًمؾسِّ

( ذم إصؾ: )اًمصبوح(، واًمتصقيى مـ )ف( واعمختور مـ ذيؾ شموريخ سمغداد ًمؾسؿعوين 2)

 /ب(.138)ل:

 هق اسمـ حمؿد اعمصقيص.( 3)

ـ إصؾ و)ف(، وهق صموسمً ذم اعمسـد وهمػمه، ويقكس ٓ يروي قمـ 4) ( مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط م

 أيب ضمحقػي، وإكرام روايتف قمـ أسمقف، قمـ أيب ضمحقػي.

 ( وهى سمـ قمبد اهلل اًمسقائل.5)

 .صحيح لغره (6)

 ف.( مـ ـمريؼ اجلقهري سم385، 2/384أظمرضمف اًمضقوء ذم اعمختورة )

 ( قمـ اًمؼطقعل سمف.1/33وأظمرضمف اسمـ سمنمان ذم إموزم )

 (.2/165وهق ذم مسـد اإلموم أمحد )

(، 2604( )2/862(، واسمـ موضمف ذم اًمســ )2626( )5/17وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

(، واسمـ ضمرير يمام ذم إحتوف اعمفرة 1/50(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )2/125واًمبزار ذم اعمسـد )

(، واسمـ أيب اًمدكقو ذم طمسـ اًمظـ سموهلل )ص 3/215واًمدارىمطـل ذم اًمســ )(، 11/657)

(، واًمؼضوقمل 5/423(، واًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ )2/445(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )36

عى8/328(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )1/303ذم مسـد اًمشفوب ) ، 12/445) (، وذم اًمشر
= 
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[350 ]   ـ يعؼقب اًمؼويض، كو حمؿد سمـ أيب ـ يمقسون، / كو يقؾمػ سم ـ حمؿد سم قمكم سم

سَمؽر
(1)

ـ داود ، كو ؾمؾقامن سم
(2)

ف ، قمـ هشوم اًمدؾمتقائل، قمـ ىمتودة، قمـ مطرِّ
(3)

، قمـ 

 َوُهَق َيْؼَرأُ  تََفك إمَِم اًمـربِلِّ َأكرفُ اكْ  ))أسمقف:            ومؼول رؾمقُل اهلل ، :

 ًَ ، َأْو ًَمبِْس ًَ ًَ وَمَلوْمـَقْ ـْ َموًمَِؽ إِٓر َمو َأيَمْؾ ـَ آَدَم ِم ـُ آدََم َموزِم َموزِم، َوَهْؾ ًَمَؽ َيو اسْم َيُؼقُل اسْم

ًَ وَمَلْمَضقْ  ىْم ، َأْو شَمَصدر ًَ ((ًَ وَمَلسْمَؾقْ
(4)

. 

                                                 

( مـ ـمرق قمـ 385، 2/384ًمضقوء ذم اعمختورة )(، وا4/56(، واًمراومعل ذم اًمتدويـ )446

 طمجوج سمـ حمؿد سمف.

 .((طمديٌ طمسـ همريى صحقح  ))وىمول اًمؽممذي: 

 .((صحقح قمغم ذط اًمشقخلم ومل خيرضموه  ))وىمول احلويمؿ: 

ىمؾً: ومقف يقكس سمـ أيب إؾمحوق اًمسبقعل، وهق صدوق وذم طمديثف قمـ أسمقف ضعػ. اكظر: 

 (.11/381فذيى )(، هتذيى اًمت32/488هتذيى اًمؽامل )

 إٓر أكرف شمقسمع:

 ( مـ ـمريؼ محزة سمـ أيب طمـقػي اًمثامزم.2/126أظمرضمف اًمبزار ذم اعمسـد )

 ( مـ ـمريؼ احلؽؿ اًمـٍمي.6/206واًمطؼماين ذم إوؾمط )

 ( مـ ـمريؼ قمبد اعمؾؽ سمـ أيب ؾمؾقامن.5/424واًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ )

ريؼ اخلؾقؾ سمـ مرة، يمؾفؿ قمـ أيب إؾمحوق ـ أـمراومف( مـ ـم 1/281واًمدارىمطـل ذم إومراد )

 اًمسبقعل سمف.

م ذيمرهؿ ومقفؿ مؼول. ويمؾر   مـ شمؼدر

(، وذيمر اظمتالوموً ذم 3/128وشموسمعفؿ أيضوً طمػص سمـ ؾمؾقامن، ذيمره اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

ح ـمريؼ يقكس ومـ شموسمعف، وىمول:   .((رومعف صحقح  ))إؾمـوده، ورضمر

 .(11/657إحتوف اعمفرة ) حف أيضوً اسمـ ضمرير يمام ذمواحلديٌ صحر 

 ( هق اعمؼّدمل أسمق قمبد اهلل اًمثؼػل.1)

 .أسمق داود اًمطقوًمز( هق 2)

 .اسمـ قمبد اهلل سمـ اًمشخػم( هق 3)

 .صحيح( 4)

 (.2/464وهق ذم مسـد أيب داود اًمطقوًمز )

 ( مـ ـمريؼ معوذ سمـ هشوم، قمـ أسمقف سمف.4/2273وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 قمـ ىمتودة سمف.وأظمرضمف مسؾؿ أيضوً مـ ـمرق 

 ب/05
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[351 ]  أسمق اًمؼوؾمؿ قمبد اًمعزيز
(1)

ز، ىمل، كو ىموؾمؿ سمـ زيمريو اعمُ َر سمـ ضمعػر اخلِ   كو طرِّ

كٍم سمـ قمكم
(2)

ؾ ـُ اعمػضر ، ومُحقد سمـ َمسَعدة، ىموٓ: كو كٍم سم
(3)

قمـ  ، كو ؿمعبي، قمـ ىمتودة،

ـ مَ  ـ أيب اجلعد، قم اندَ عْ ؾمومل سم
(4)

ـ اًمـربِلِّ  ـ أيب اًمدرداء، قم أطََمُديُمْؿ  َأَيْعَجزُ  ))ىمول:  ، قم

ٌَ اًمُؼْرآِن يمُ أَ  ـْ ُيطِقُؼ َذًمَِؽ؟ ىمول: ْن َيْؼَرَأ صُمُؾ   ؾر ًَمقَْؾٍي، ىَموًُمقا: َوَم        ))
(5)

. 

 :م السؼالصوينؾ  عَ من حديث َبَركة ادُ 

[352 ]  أبو الزكات أمحد بن حمؿد بن عؿر ادُركزي ادُعؾ م
(6)

، سمؼراءيت قمؾقف وهق 

كةُيعرف  ؼالصوين بَزَ ظ السَّ ، ذم ؿمعبون ؾمـي أرسمع وشمسعلم ذم َمـِْزًمف سموًمـرٍْميي، وشمؾػر

سموإلضموزة وأكو ؾملًمتف، أكو أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ قمؿر سمـ أمحد اًمؼممؽل، أكو أسمق اًمػتح 

ـ هورون سمـ أيب اًمّدهلوث ـ احلسلم إزدي احلوومظ، كو اًمـعامن سم حمؿد سم
(7)

، كو أسمق ؾَمفؾ 

ـ قمبد اهلل اعمصِّ  ون اًمزيوديسمدر سم قيص، كو أسمق طمسر
(8)

، كو قمامر سمـ حمؿد
(9)

صمـل ظموزم  ، طمدر

ؾمػقون
(10)

، قمـ مـصقر
(1)

، قمـ إسمراهقؿ
(2)

، قمـ قمؾؼؿي
(3)

 ، قمـ قمبد اهلل ىمول: ىمول رؾمقل

                                                 

 ( ذم )ف(: )قمبد اًمرمحـ(، وهق شمصحقػ.1)

 ( كٍم سمـ قمكم سمـ كٍم سمـ قمكم اجلفضؿل.2)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

 ( ذم )ف(: )ؾمعدان(، وهق شمصحقػ.4)

 .صحيح (5)

 ( مـ ـمريؼ حيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون، قمـ ؿمعبي سمف.1/556وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

  قمروسمي وأسمون سمـ يزيد اًمعطور، قمـ ىمتودة سمف.وأظمرضمف أيضوً مـ ـمرق قمـ ؾمعقد سمـ أيب

 ( )اعمعؾِّؿ( ًمقسً ذم )ف(.6)

ـ هورون سمـ ضموسمر سمـ اًمـعامن أسمق اًمؼوؾمؿ اًمشقبوين اًمبؾدي، ُيعرف سموسمـ أيب اًمدهلوث.7)  ( اًمـعامن سم

ًُ مـ طموًمف إٓر ظمػماً  ))ىمول اخلطقى:   (.424، 13/423. شموريخ سمغداد )((مو قمؾؿ

ون اًمزيودي، شمقذم ؾمـي ) ( احلسـ سمـ قمثامن8)  هـ(.242سمـ محود اًمبغدادي، أسمق طمسر

 .((يمون أطمد اًمعؾامء إوموضؾ ومـ أهؾ اعمعرومي واًمثؼي وإموكي ...  ))ىمول اخلطقى: 

 (.11/496(، اًمسػم )7/356(، شموريخ سمغداد )3/25اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

ر سمـ حمؿد أسمق اًمقؼظون اًمثقري اًمؽقذم اسمـ أظمً ؾم9) ػقون اًمثقري، ىمول قمـف احلوومظ ذم ( قمامر

 .((صدوق خيطئ  ))اًمتؼريى: 

 ( هق اًمثقري.10)

 النصرية
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يَ  )): اهلل  رؾمقل ٍر َ طَمجر ـْ طم ًِ  َم
ي َوهَمَزا هَمْزَوًة َوَصغمر قَمكَمر ذِم سَمقْ اإِلؾْمالَِم َوَزاَر ىَمؼْمِ

َض قَمَؾقِْف اعمَْؼِدسِ  ((، مَلْ َيْسَلًْمُف اهللُ قَمزر َوضَمؾر قَمامر اوْمؽَمَ
(4)

. 

[353 ]  أسمق إؾمحوق اًمؼممؽل، أكو أسمق اًمػتح، كو إسمراهقؿ سمـ قمكم اًمُعؿري
(5)

، كو 

ـ ضمعػر سمسطوم سم
(6)

ـ أيب / حيقك، قمـ صػقان سمـ ؾُمؾقؿ ، قمـ أيب ؾمؾؿي، ، كو إسمراهقؿ سم

ـ أيب ُذيح اخلز ـُ سمِوهللِ َواًمقَْقِم أظِمِر  )):  اقمل ىمول: ىمول رؾمقل اهللقم ـْ يَموَن ُيْمِم َم

ـر ضَموَرُه  ((وَمالَ ُيْمذَِي
(7)

. 

                                                 

 ( هق اسمـ اعمعتؿر.1)

 ( هق اًمـخعل.2)

 ( هق اسمـ ىمقس اًمـخعل.3)

 .باصل( 4)

ؼوم )ص  ؾػل، قمـ أيب ـموًمى قمبد اًمؼودر 29، 28أظمرضمف اًمسبؽل ذم ؿمػوء اًمسِّ ( مـ ـمريؼ اًمسِّ

 .سمـ حمؿد، قمـ أيب إؾمحوًمؼ اًمؼممؽل سمفا

قيص، ذيمره اًمذهبل وىمول:  قمـ احلسـ سمـ قمثامن اًمزيودي  ))وآومتف أسمق ؾَمفؾ سمدر سمـ قمبد اهلل اعمصِّ

 .((سمخؼم سموـمؾ، وقمـف اًمـعامن سمـ هورون 

ـ قمبد اهلودي:  ٌ مقضقع قمغم  ))وىمول اسم ٓ ريى قمـد أهؾ  رؾمقل اهلل هذا طمدي سمال ؿمؽ و

 .((اعمعرومي سموحلديٌ 

 (.2/4(، اًمؾسون )1/300(، اعمقزان )226ـ  122اكظر: اًمصورم اعمـؽل )ص 

 هـ(.306( إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد اًمعؿري، أسمق إؾمحوق اعمقصكم شمقذم ؾمـي )5)

 .((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل واخلطقى: 

 (.14/229(، اًمسػم )6/132(، شموريخ سمغداد )2/542اكظر: معجؿ اإلؾمامقمقكم )

 ( إزدي مـ أهؾ اعمقصؾ.6)

ـ طم ـ  ))(، وىمول: 8/155بون ذم اًمثؼوت )ذيمره اسم ـ أيب حيقك سمـسخي يمبػمة قم ـ إسمراهقؿ سم يروي قم

صمـو قمـف إسمراهقؿ سمـ قمكم .. سموعمقصؾ   .((صػقان سمـ ؾمؾقؿ، طمدر

ا( 7)  .سـده ضعيف جدًّ

ـ ـمريؼ قمبد اًمسؿقع اًمعؽؼمي، قمـ إسمراهقؿ سمـ قمكم 11/139وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورخيف ) ( م

 اًمعؿري سمف.

ا، ومقف إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ أيب حيقك إؾمؾؿل أسمق إؾمحوق اعمدين، ىمول قمـف وؾمـده ضعقػ ضمدًّ 

سمف. اكظر: هتذيى اًمؽامل )((مؽموك  ))احلوومظ:   (.2/184، يمام ذم اًمتؼريى، ومـفؿ مـ يمذر

ٌ أيب ذيح اًمؽعبل:  ـ طمدي يمام ذم اًمصحقحلم، واًمؾػظ اًمذي  ((ومؾقؽرم ضقػف  ))واعمحػقظ م
= 

 /أ05
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 :ريريحديث واحد عن ابن نظيف اجَل 

[354 ]   أبو الؼاسم عيل بن أمحد بن عبد الغػار بن حمؿد بن حمؿد بن جعػر بن

، رئغالب بن أمحد بن قريش بن جرير بن عبد اهلل البجيل ادعروف بابن نظيف ادؼ

سمؼراءيت قمؾقف ذم اجلوكى اًمنمىمل واًمؽرخ
(1)

ذم مجودى أظمرة ؾمـي أرسمع وشمسعلم، ويمون  

ـ اًمؼويض أيب اًمعالء يروي قم
(2)

أيضوً  
(3)

وأضموز ًمـو وشمؾػرظ سمف، وشمقذم ؾمـي أرسمع وشمسعلم  ،

ذم ؿمعبون
(4)

ـ ؾمعقد اًمػؼقف اًمزهري اعمعروف سموسمـ  ـ إسمراهقؿ سم ، ىمول: كو أسمق ـموًمى قمؿر سم

محومي
(5)

مل، ك ـ ؾمفقؾ اعمخرِّ ـ مُحقد سم و أسمق سمؽر حمؿد سم
(6)

، كو ضمعػر سمـ حمؿد سمـ احلسـ 

ـ ضمعػر، كو ؿمعبي، قمـ أيب قمؿران اجلَْقيِن  ـ سمشور، كو حمؿد سم اًمػريويب، كو حمؿد سم
(7)

، قمـ 

ـ اًمصر  ـ أيب ذر ىمول: ىمولقمبد اهلل سم ]زم[ ومً، قم
(8)

ًَ َمَرىَمًي  )): رؾمقُل اهلل   إَِذا َصـَْع

ـْ ضِمػَماكَِؽ وَملَ َِصبُْفْؿ ِمـُْف سمَِؿْعُروٍف وَمَليْمثِْر مَ  ًٍ ِم
وَءَهو، صُمؿر اْكُظْر َأْهَؾ سَمقْ

(9)
 ))

(10)
. 

                                                 

 ذم اًمصحقحلم وهمػمُهو. أيب هريرة  قمـد اعمصـػ ورد مـ طمديٌ

 ( ذم )ف(: )سموًمؽرخ(.1)

 ( هق حمؿد سمـ قمكم اًمقاؾمطل.2)

 ( )أيضوً( ًمقسً ذم )ف(.3)

 ( ذم )ف(: مجؾي: )وشمقذم ..( إمم )ؿمعبون( مؼدمي قمغم: )ويمون يروي(.4)

 هـ(.434هـ(، وشمقذم ؾمـي )347( اًمقىمويص اًمشوومعل اًمبغدادي، مقًمده ؾمـي )5)

 .((يمتبً قمـف ويمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.17/524(، اًمسػم )11/274اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.361( شمقذم ؾمـي )6)

ػف اًمؼمىموين، وُذيمر قمـ أيب احلسـ سمـ اًمػرات أكرف يمون صوطمى همرائى،  وصمؼف أسمق كعقؿ، وضعر

د.  وظمؾط ذم أؿمقوء ىمبؾ أن يؿقت مـ همػم شمعؿر

 (.5/149، اًمؾسون )(4/451(، اعمقزان )2/264اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( واؾمؿف قمبد اعمؾؽ سمـ طمبقى.7)

 ( زيودة مـ )ف(.8)

 ( )سمؿعروف( ًمقسً ذم )ف(.9)

 .صحيح( 10)
= 

 الكرخ
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 :من حديث ابن محدان

[355 ]   ـ أمحد سمـ يقؾمػ ـ حمؿد سم ، سمؼراءيت قمؾقف ذم اخلََرزيأسمق اًمؼميموت حمؿد سم

ـ قمؿر ظمون اخلؾقػي، ذم ؿمفر رسمقع أظمر ؾمـي أرسمع وشمسعلم، أكو أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سم

ـ أمحد اًمؼممؽل، كو ا ـ يقكس اًمؼرر، كو هُبؾقل سمـ أمحد بن جعػر بن محدانسم ، كو حمؿد سم

ـ قمُ قَ مُ  ومل، كو مقؾمك سم ق اًمسر ـ قَمؿرو سمـ قمبد اهلل، قمـ اًمزهري، قمـ رِّ سمَذي، قم بقدة اًمرر

د، ىَمؾر  )): أيب ؾمؾؿي، قمـ قموئشي ىموًمً: ىمول رؾمقل اهلل  يُؾ: َيو حُمَؿر ًُ ىَموَل زِم ضِمؼْمِ بْ

ـْ سَمـِل َهوؿِمؿ  ((إَْرَض / َمَشوِرىَمَفو َوَمَغوِرهَبَو، وَمَؾْؿ َأضِمْد َوًَمَد َأٍب ظَمػْمًا ِم
(1)

. 

[356 ]  ـ قمبد اهلل اًمرومل ، كو حمؿد سم ـ قمبد اهلل اًمَؽٌمِّ إسمراهقؿ سم
(2)

، كو ذيؽ، قمـ 

ـ اًمصر  ـ يُمفقؾ، قم حلوسمِ ـَؾمؾؿي سم
(3)

ـ أيب ـموًمى ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ قمكم سم  )): ، قم

((َأَكو َداُر احِلْؽَؿِي َوقَمكِمٌّ سَموهُبَو 
(4)

. 

                                                 

( مـ 2/269(، واسمـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ 4/160وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

 ـمريؼ حمؿد سمـ سمشور سمف.

 ( قمـ حمؿد سمـ ضمعػر همـدر سمف.5/161وأمحد ذم اعمسـد )

 ( مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ إدريس، قمـ ؿمعبي سمف.4/2025ؿ ذم صحقحف )وأظمرضمف مسؾ

ل، قمـ أيب قمؿران اجلَْقيِن.  ومـ ـمريؼ قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اًمصؿد اًمعؿِّ

ا( 1)  .ضعيف جدًّ

م سمنؾمـوده ومتـف قمـ ؿمقخ آظمر سمرىمؿ: )  (.83وشمؼدر

ه، وهق حمؿد سمـ قمؿر سمـ قمبد2) اهلل سمـ ومػموز  ( يمذا وىمع ذم إصؾ و)ف(، وهق مـسقب إمم ضمدِّ

 أسمق قمبد اهلل اًمرومل اًمبٍمي.

ؾملًمً أيب قمـف ومؼول: هق ىمديؿ روى قمـ ذيؽ طمديثوً مـؽراً، ىمؾً: مو  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

 (.8/22. اجلرح واًمتعديؾ )((طموًمف؟ ىمول: ومقف ضعػ 

 .((ًملمِّ احلديٌ  ))وىمول قمـف احلوومظ ذم اًمتؼريى: 

 ( قمبد اًمرمحـ سمـ قمسقؾي.3)

 .مـؽر( 4)

 (، وضمزء إًمػ ديـور 635، 2/634هق قمـد اًمؼطقعل ذم زيوداشمف قمغم ومضوئؾ اًمصحوسمي )و
= 

 /ب05

 باب املراتب
 خان اخللًفة
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 (.333)ص 

( مـ 2/111(، واسمـ اجلقزي ذم اعمقضققموت )1/88وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )

 ـمريؼ اًمؽٌمِّ سمف.

 (، واسمـ1/89(، واًمطؼمي ذم هتذيى أصمور )3723( )5/596وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

 ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سـم مقؾمك، قمـ حمؿد سـم قمؿر اًمرومل سمف.42/378قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 إٓر أنر قمـد اًمؽممذي واسمـ ضمرير زيودة ؾمقيد سمـ همػؾي سملم ؾمؾؿي سمـ يمفقؾ واًمصـوسمحل.

 .((صدوق خيطئ رمل سموًمرومض  ))وإؾمامقمقؾ سمـ مقؾمك اًمسدي ىمول قمـف ذم اًمتؼريى: 

ل أوصمؼ مـف وأطمػظ،  وروايتف أرضمح. واًمؽجِّ

 أو أنر آضطراب ومقف مـ ذيؽ يمام ؾمقليت.

ـ ذيؽ ومل يذيمروا  ))وىمول اًمؽممذي:  ٌ قم ٌ همريى مـؽر، وروى سمعُضفؿ هذا احلدي هذا طمدي

ـ ذيؽ، ومل يذيمروا ومقف قمـ اًمصـوسمحل، وٓ كعرف  ٌ قم ٓ كعرف هذا احلدي ومقف اًمصـوسمحل، و

 .((هذا احلديٌ قمـ واطمد مـ اًمثؼوت قمـ ذيؽ 

ً حمؿداً قمـف ومؾؿ يعرومف، وأكؽر هذا احلديٌ، ىمول أسمق قمقسك: مل ُيرو قمـ أطمد  ))ىمول أيضوً: و ؾملًم

 .((مـ أصحوب ذيؽ، وٓ كعرف هذا مـ طمديٌ ؾمؾؿي سمـ يمفقؾ مـ همػم طمديٌ ذيؽ 

قمؿر سمـ قمبد اهلل اًمرومل ؿمقخ يروي قمـ ذيؽ، يؼؾى إظمبور ويليت قمـ  ))وىمول اسمـ طمبون: 

أطموديثفؿ، ٓ جيقز آطمتجوج سمف سمحول ... وهذا ظمؼم ٓ أصؾ ًمف قمـ اًمـربِلِّ  اًمثؼوت سمام ًمقس مـ

. (( قمؾقف اًمصالة واًمسالم وٓ ذيؽ طمدرث سمف، وٓ ؾمؾؿي سـم يمفقؾ رواه، وٓ اًمصـوسمحل أؾمـده ...

 (.2/94اعمجروطملم )

ـ طمبون: قمؿر سمـ قمبد اهلل اًمرومل، ومقهؿ يمام ىمول اًمذهبل، واًمصقاب حمؿد  سمـ قمؿر. يمذا ىمول اسم

 (.4/132اكظر: اعمقزان )

 صمؿ إًمزاق اًمقهؿ سمف ومقف كظر، ومؼد شمقسمع قمغم إؾمـوده.

 ( مـ ـمريؼ 2/111(، واسمـ اجلقزي ذم اعمقضققموت )1/64أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 قمبد احلؿقد سمـ سمحر.

( مـ ـمريؼ ؾمقيد سمـ ؾمعقد، يمالُهو قمـ ذيؽ سمف. 42/378واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 ف ؾمقيد سمـ همػؾي(.)وًمقس ومق

ا، وؾمؾؿي سمـ يمفقؾ مل يسؿع مـ  ء احلػظ ضمدًّ ٌ ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمؼويض وهق دِّ وقمؾي احلدي

 اًمصـوسمحل.

ٌ سموٓضطراب، ومؼول سمعد أن ذيمر اظمتالوموً ذم إؾمـوده:  احلديٌ  ))وطمؽؿ اًمدارىمطـل قمغم احلدي

 (.248ـ  3/247. اًمعؾؾ )((مضطرب همػم صموسمً، وؾمؾؿي مل يسؿع مـ اًمصـوسمحل 

 وروي احلديٌ سمنؾمـود آظمر مـ طمديٌ اسمـ قمبوس.
= 
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[357 ]   مودي، كو ؾمػقون سمـ ور اًمرر ، أكو إسمراهقؿ سمـ سمشر إسمراهقؿ سمـ قمبد اهلل اًمؽٌمِّ

قمققـي، كو يمثػٌم اًمـرقاء
(1)

ـ كجبي ـ اعمسقِّى سم ، قم
(2)

 ، قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى: أنر اًمـربِلر 

؟ ىَموَل: َأَكو، ُأقْمطَِل يُمؾر كَبِلٍّ ؾَمبْعَ  ))ىمول:  ـْ : َم ، ىمِقَؾ ًمَِعكِمٍّ ًُ َأكَو َأْرسمََعَي قَمنَمَ ُي ُروَمَؼوَء، َوأقُمطِق

، َومَحَْزةُ، َوضَمْعَػُر، َوقَمؼِقٌؾ، َوَأسمُق سَمْؽٍر، َوقُمَؿُر، َوقُمثاَْمُن، َواعمِْؼَداُد،  ـُ َواحلَُسلْمُ َواسْمـَوَي احلََس

سمَ  ُر، َوـَمْؾَحُي، َواًمزر ((ػْمُ َوؾَمْؾاَمُن، َوقَمامر
(3)

. 

                                                 

ـ ضمرير ذم هتذيى أصمور ) ، واحلويمؿ 66، 65(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )1/90أظمرضمف اسم

(، وهمػمهؿ مـ ـمريؼ قمبد اًمسالم سمـ صوًمح، قمـ أيب معوويي، قمـ 3/126ذم اعمستدرك )

 إقمؿش، قمـ َموهد، قمـ اسمـ قمبوس.

 سالم همػم صمؼي، وهق راوميض.وهذا إؾمـود واه، قمبد اًم

ه اًمذهبل سمؼقًمف: ((صحقح اإلؾمـود ومل خيرضموه وأسمق اًمصؾً صمؼي ملمقن  ))وىمول احلويمؿ:   ، وردر

 أي: قمبد اًمسالم أسمق اًمصؾً. ((سمؾ مقضقع، ٓ واهلل ٓ صمؼي وٓ ملمقن  ))

 وروي احلديٌ مـ ـمرق أظمرى همػم ـمريؼ أيب اًمصؾً، ويمؾ مـ رواه رسىمف مـف يمام ىمول ذًمؽ

 (.3/412اسمـ قمدي وهمػمه. اكظر: اًمؽومؾ )

ُيعدر ذم اعمقضققموت وإن رواه اًمؽممذي، وذيمره اسمـ اجلقزي وذيمر أنر  )) :~وىمول اسمـ شمقؿقي 

ـ كػس متـف، ومننر اًمـربلر  إذا يمون مديـي اًمعؾؿ، ومل  ؾموئر ـمرىمف مقضققمي، واًمؽذب ُيعرف م

. مـفوج اًمسـي ((إٓر واطمد وَمَسَد أمُر اإلؾمالم ... يؽـ هلو إٓر سموب واطمد، ومل يبؾِّغ قمـف اًمعؾؿ 

(7/515.) 

قمغم هذا احلديٌ يمالموً متقـوً ذم شمعؾقؼف قمغم يمتوب اًمػقائد اعمجؿققمي  ~وشمؽؾرؿ اعمعؾؿل اًمقامين 

 (.118ـ  2/110(، وأكؽره، واكظر: اعمقضققموت ٓسمـ اجلقزي )349ًمؾشقيموين )ص 

 اًمـرقاء أسمق إؾمامقمقؾ اًمتقؿل اًمؽقذم. ( يمثػم سمـ إؾمامقمقؾ وُيؼول اسمـ كوومع1)

 (.4/322. اعمقزان )((ؿمقعل ضمؾد  ))ىمول اًمذهبل: 

 .((ضعقػ  ))وىمول احلوومظ ذم اًمتؼريى: 

 ( اًمؽقذم.2)

ُيؼول إكرف ظمرج اعمسقى سمـ كجبي  ))( ومؼول: 8/293ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )

سلم سمـ قمكم يمرم اهلل وضمفف ومُؼتال، ؾمؿعً وؾمؾقامن سمـ سد ؾمـي مخس وؾمتلم يطؾبقن سمدم احل

 .((أيب يؼقل ذًمؽ 

 .((مؼبقل  ))(، وىمول قمـف احلوومظ: 5/437وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 .ضعيف( 3)
= 
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 :من حديث أيب الؽَرم الـَّحوي

[358 ]  سمؼراءيت الشيخ أبو الؽَرم ادبارك بن فاخر بن حمؿد بن يعؼوب الـَّحوي ،

                                                 

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف احلويمؿ ذم 2/636وهق قمـد اًمؼطقعل ذم زيوداشمف قمغم ومضوئؾ اًمصحوسمي )

 (.41/17(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )3/199اعمستدرك )

 ( قمـ أيب مسؾؿ اًمؽٌم سمف.6/216وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

م، وىمد اضطرب ذم إؾمـوده.  وؾمـده ضعقػ، ومقف يمثػم سمـ كوومع اًمـقاء وهق ؿمقعل ضعقػ، يمام شمؼدر

( مـ 216، 6/215(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )3785( )5/620ومرواه اًمؽممذي ذم اجلومع )

 دريس، قمـ اعمسقى سمـ كجبي، قمـ قمكم.ـمريؼلم قمـ اسمـ قمققـي، قمـف، قمـ أيب إ

(، 2/715(، )1/228(، وذم ومضوئؾ اًمصحوسمي )414، 2/91وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

(، وذم اًمسـي )ص 1/190(، واسمـ أيب قموصؿ ذم أطمود واعمثوين )3/109واًمبزار ذم اعمسـد )

اين ذم اًمؽبػم (، واًمطؼم1/136(، واًمػضوئؾ )2/91(، وقمبد اهلل ذم زيوداشمف قمغم اعمسـد )603

(، 10/451(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )1/128(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )6/216)

(، واسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي 66/189(، )60/178(، 43/384(، )13/226)

 ( مـ ـمرق قمـ يمثػم اًمـقاء، قمـ قمبد اهلل سمـ ُمؾقؾ، قمـ قمكم.1/281)

 وهذا يدل قمغم اضطراسمف وضعػف.

 يؼ آظمر:وًمؾحديٌ ـمر

ـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي ) ( مـ ـمريؼ احلسـ سمـ قمبد اهلل إسمزاري، قمـ 1/281أظمرضمف اسم

إسمراهقؿ سمـ ؾمعقد، قمـ اعملمقن، قمـ اسمـ قمققـي، قمـ ؾمومل سمـ أيب طمػصي، قمـ قمبد اهلل سمـ مؾقؾ، 

 قمـ قمكم.

 (.297، 2/219وؾمـده واه، ومقف إسمزاري وهق يمذاب. اكظر: اًمؾسون )

 ( مـ ـمريؼ اًمثقري، قمـ ؾمومل سـم أيب طمػصي، قمـ اسـم مؾقؾ سمف.2/384أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )و

وؾمـده معؾقل، ومسومل مل يسؿعف مـ اسمـ مؾقؾ، سمقـفام رضمؾ، يدل قمؾقف مو أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد 

مؾقؾ،  سمؾـغل قمـ قمبد اهلل سـم )) ( مـ ـمريؼ اًمثقري، قمـ ؾمومل سـم أيب طمػصي ىمول:419، 2/418)

صمـل رضمٌؾ قمـ قمبد اهلل سمـ ُمؾقؾ ىمول ؾمؿعً قمؾقًّو ... ومغدو  ((ت إًمقف، ومقضمدهتؿ ذم ضمـوزة، ومحدر

 احلديٌ.

وؾمـده ضعقػ، جلفوًمي اًمرضمؾ، ومجؾي اًمؼقل أنر احلديٌ ضعقػ، صمؿ ذم متـف اضطراب مـ 

 طمقٌ ذيمر سمعض اًمصحوسمي وكؼصون آظمريـ، يمليب ذر وهمػمه.

 (.6/173واكظر: اًمسؾسؾي اًمضعقػي )
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قمؾقف ذم ؿمفر رسمقع أظمر ؾمـي أرسمع وشمسعلم وأرسمع مئي
(1)

، ىمرأُت قمؾقف سموكتؼوء حمؿد سمـ 

حمؿد اًمتؿقؿل اًمبٍمي
(2)

ـ قمكم سمـ حمؿد اجلقهري ـ سم ، كو أمحد سمـ ، أكو أسمق حمؿد احلس

ِلحِ قْؾَ ضمعػر سمـ محدان اًمؼطقعل، كو سمنم سمـ مقؾمك، كو أسمق زيمريو اًمسر  ـق
(3)

اًمعزيز  ، قمـ قمبد

ـ قمبد اهلل سمـ ديـور، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  اعموضمشقن، قم

وطِمبُُف: َيْرمَحَُؽ اهللُ، احلَْؿُد هللِ، َوًْمقَُؼْؾ َأظُمقُه َأْو َص  َذا قَمطَِس َأطَمُديُمْؿ وَمْؾقَُؼؾإِ  )): 

ِديُؽُؿ اهللُ َوُيْصؾُِح سَموًَمُؽْؿ  ((َوَيُؼقُل: َُّيْ
(4)

. 

[359 ]   ،ـ ضمعػر، كو سمنم سمـ مقؾمك، كو أسمق كعقؿ، كو إقمؿش اجلقهري، كو أمحد سم

ـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ أيب صوًمح، قم ْقُم زِم  )): قم : اًمصر ىمول اهللُ قمزر وضمؾر

وئِِؿ وَمْرطَمتَوِن،  َوَأَكو َأضْمِزي ْقُم / ضُمـرٌي، َوًمِؾصر ـْ َأضْمكِم، َواًمصر سَمفُ ِم سمِفِ؛ َيَدُع ؿَمْفَقشَمفُ َوأَيْمَؾفُ َوُذْ

وئِِؿ َأـْمقَُى قِمـَد  ، َوخَلُُؾقُف وَمِؿ اًمصر  اهللوَمْرطَمٌي طِملَم ُيْػطُِر، َووَمْرطَمٌي طِملَم َيْؾَؼك اهللَ قَمزر َوضَمؾر

ـْ ِريِح اعمِْسِؽ  ((ِم
(5)

. 

[360 ]   اجلقهري، كو أسمق سمؽر، كو سمنم سمـ مقؾمك، كو َهقَذة سمـ ظمؾقػي، كو ؾمؾقامن

ـ زيد: أنر رؾمقل اهلل  ـ أؾمومي سم ـ أيب قمثامن اًمـرفدي، قم ًُ  ))ىمول:  اًمترقؿل، قم َمو شَمَريْم

 
ِ
ـَ اًمـَِّسوء ضَموِل ِم ((ومِتْـًَي َأَُضر قَمغَم اًمرِّ

(6)
. 

                                                 

 ؾي: )سمؼراءيت ..( إمم )موئي( ًمقسً ذم )ف(.( مج1)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 2)

 ( واؾمؿف حيقك سمـ إؾمحوق.3)

ا، واحلديث  (4)  .من صريق آخر صحيحسـده ضعيف جدًّ

 ( مـ ـمرق قمـ اجلقهري سمف.64/56وأظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 ريؼ.وومقف ؿمقخ اعمصـػ، وهق مترفؿ، ًمؽـ احلديٌ صموسمً مـ همػم هذا اًمط

( قمـ موًمؽ سمـ إؾمامقمقؾ، قمـ قمبد اًمعزيز سمـ 6224( )7/162أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 .كحقه أيب ؾمؾؿي اعموضمشقن سمف

 .صحيح( 5)

ـف قـم ؿمقخلم آظمرـي ـم ؿمققخ اًمسؾػل سمرىمؿ: ) م سمنؾمـوده ومت  (.1032(، وؾمقليت أيضوً سمرىمؿ: )301وشمؼدر

 .صحيح لغره (6)
= 

 /أ05
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[361 ]  ـ قمبد اهلل اًمطؼمي، كو أ ـ اًمغطريػ سمُجرضمون، كو أسمق اًمطقى ـموهر سم سمق أمحد سم

أسمق ظمؾقػي
(1)

ـ قموئشي  ًمػظًو، كو قُمبقد اهلل سم
(2)

سمـ ؾمؾؿي، اوداود سمـ ُرؿمقد، ىموٓ: كو محود  

ـ أيب ىمالسمي ـ ظموًمد احلذاء، قم قم
(3)

 ْن َيْشَػَع إََذاَن َوُيقشمَِر ُأِمَر سماِلٌَل أَ  ))، قمـ أكس ىمول: 

((اإِلىَموَمَي 
(4)

. 

[362 ]  ـ اًمتر  اًمؼويض أسمق اًمؼوؾمؿ قمكم ل، كو حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ قظِم ـُسمـ اعمحسر

اقاًمعبوس اًمقرر 
(5)

ـ حيقك سمـ احلُسلم اًمبٍمي  إمالء، كو أسمق سمؽر حمؿد سم
(1)

، كو قُمبقد اهلل 

                                                 

 ( مـ ـمريؼ اجلقهري.8/47)وأظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 

 (.294وهق ذم ضمزء إًمػ ديـور )ص 

 ( قمـ سمنم سمـ مقؾمك سمف.1/10وأظمرضمف اسمـ ىموكع ذم معجؿ اًمصحوسمي )

(، 1/350(، واًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )3/930وأظمرضمف احلريب ذم همريى احلديٌ )

ـ ىموكع ذم معجؿ اًمصحوسمي )1/169واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم ) سمق كعقؿ ذم (، وأ1/10(، واسم

(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 12، 2/11(، واًمؼضوقمل ذم مسـد اًمشفوب )3/35احلؾقي )

 ( مـ ـمرق قمـ هقذة سمـ ظمؾقػي سمف.8/47)

 وؾمـده طمسـ، هقذة سمـ ظمؾقػي صدوق.

 ( مـ ـمريؼ ؿمعبي.5096( )6/446وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

ر، وأيب ظموًمد إمحر، ( مـ ـمريؼ ؾمػقون، ومعتؿ2098، 4/2097ومسؾؿ ذم صحقحف )

م احلديٌ قمـ اًمتقؿل سمرىمؿ: )  (.19وُهشقؿ، وضمرير، يمؾرفؿ قمـ ؾمؾقامن اًمتقؿل سمف. وشمؼدر

 ( هق اًمػضؾ سمـ احلبوب.1)

 ( هق اسمـ حمؿد سمـ طمػص اعمعروف سموًمعوئٌم وسموسمـ قموئشي.2)

 ( قمبد اهلل سمـ زيد اجلرمل.3)

 .صحيح( 4)

 (.88وهق قمـد اسمـ اًمغطريػ ذم ضمزئف )ص 

 ( قمـ طمجوج سمـ مـفول، قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف.1/132ضمف اًمطحووي ذم ذح اعمعوين )وأظمر

( 4/499(، )607، 606، 603( )188، 1/187وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ ظموًمد احلذاء سمف.1/286(، ومسؾؿ ذم صحقحف )3456)

يقب، ( مـ ـمريؼ أ1/286(، ومسؾؿ ذم صحقحف )605( )1/187واًمبخوري ذم صحقحف )

 قمـ أيب ىمالسمي سمف.

( حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ اًمعبوس سمـ حمؿد سمـ قمؿر أسمق سمؽر اعمستؿكم اًمقراق، مقًمده ؾمـي 5)
= 
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ً وىمتودة ومُحقد، قمـ أكس سمـ موًمؽ: ا ـ صموسم ـ ؾمؾؿي، قم ـ حمؿد اًمعقٌم، كو محود سم َأنر  ))سم

َرضُمالً ضَموَء َوىَمْد طَمَػَزهُ 
(2)

 ُس، وَمَؼوَل: احلَْؿُد هللِ مَحْدًا يَمثِػمًا ـَمقِّبًو ُمبَوَريمًو ومِقِف، وَمَؾامر اًمـرػَ  

ُؿ اًمَؽؾِاَمِت   اهللىَمَه َرؾُمقُل  َصالشََمُف ىَموَل: َأيرُؽْؿ اعمُتََؽؾِّ
(3)

ْ َيُؼْؾ سَمْلؾمًو؟ وَمَؼوَل   ُف مَل وَمنِكر

[ًَمفُ ]
(4)

ضُمُؾ: َأكَو َذا َيو َرؾُمقَل   ًُ َوىمَ اهللاًمرر ًُ ، ضِمئْ ـر، وَمَؼوَل: ًَمَؼْد َرَأْي ْد طَمَػَزيِن اًمـرَػُس وَمُؼؾْتُُف

ْؿ َيْروَمُعَفو  ُ ((اصْمـَْل قَمنَمَ َمَؾؽًو اسْمتََدُروَهو َأُّير
(5)

. 

 :من حديث الشافعي

[363 ]  ول أسمق اًمؽَرم قُمبقد اهلل سمـ قمؿر سمـ قُمبقد اهلل سمـ اًمبؼر
(6)

، سمؼراءيت قمؾقف ذم 

ًٍّ وشمسعلم،  أبو بؽر أكو أسمق ـموًمى حمؿد سمـ حمؿد سمـ همقالن، أكو مجودى أظمرة ؾمـي ؾم

                                                 

 هـ(.378هـ(، وشمقذم ؾمـي )293)

ـ أيب اًمػقارس: ((صمؼي صمؼي  ))ىمول اًمؼمىموين:  ـ اعمعرومي، ويموكً يمتبف ضوقمً  ))، وىمول اسم ظ طمس متقؼِّ

ـ يمتى اًمـوس، ومقف سمعض اًمتسو يمون طموومظوً إٓر أكرف ًملمِّ ذم  ))، وىمول إزهري: ((هؾ واؾمتحدث م

 ، صمؿ ذيمر مو يمون ومقف مـ شمسوهؾ مـ اًمتحديٌ مـ همػم أصؾ.((اًمروايي ... 

، ومـرضمق أن يؽقن واؾمعوً سموكضاممف  ))وىمول اًمذهبل:  اًمتحديٌ مـ همػم أصؾ ىمد قمؿر اًمققم وـمؿر

 .((إمم اإلضموزة 

 (.5/80(، اًمؾسون )16/388)(، اًمسػم 2/53اكظر: شموريخ سمغداد )

ل، شمقذم ؾمـي )1)  هـ(.307( اًمعؿِّ

ل، ومؼول:  ))، وىمول اخلطقى: ((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل:  ؾملًمً اًمؼمىموين قمـ حمؿد سمـ حيقك اًمعؿِّ

ج أطموديثف ذم اًمصحقح، وىمول: ًمقس سمف سملس   .((أمركو أسمق احلسـ اًمدارىمطـل أن كخرِّ

 (.7/125الم )شموريخ اإلؾم، (3/426شموريخ سمغداد )اكظر: 

 (.1/407( احلَْػز: احلٌ واإلقمجول. اًمـفويي )2)

 ( ذم )ف(: )سموًمؽؾامت(.3)

 )ًمف( مؾحؼي ذم هومش إصؾ وًمقس قمؾقفو قمالمي شمصحقح، وهل صموسمتي ذم )ف(.( 4)

 .صحيح( 5)

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ حيقك سمف.2/197وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم اعمستخرج )

 و)اًمعقٌم( إمم )اًمعقسك(.وشمصحػ ومقف )اًمعّؿل( إمم )اًمؼؿل(، 

 ( مـ ـمريؼ قمػون، قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف.420، 1/419وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 ( ذم )ف( زيودة: )اًمقيمقؾ(.6)

 /ب05
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ـ حمؿد إؾمديحمؿد بن عبد اهلل بن إبراهيم الشافعي ، كو ُمْض سم
(1)

، كو قمبد اًمرمحـ
(2)

 ،

كو ُزهػم
(3)

ـ ؾمعقد ، / كو حيقك سم
(4)

ـ قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز، قمـ  ـ طمزم، قم ـ أيب سمؽر سم ، قم

ـ هشوم، قمـ أيب ـ احلورث سم ـ سم ـ قمبد اًمرمح هريرة ُأراه ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  أيب سمؽر سم

ًُ رؾمقل اهلل  ـْ َأْدَرَك َموًَمفُ  ))يؼقل:  ، أو ىمول: ؾمؿع َم
(5)

سمَِعقْـِِف قِمـَْد َرضُمٍؾ ىَمْد  

((َأوْمَؾَس وَمُفَق َأطَمؼر سمِِف 
(6)

. 

[364 ]  ـ إدريس أسمق أبو بؽر الشافعي ـ قمبد اًمصؿد، كو حمؿد سم ـ سم ـ احلس ، كو قمكم سم

ـ إسمراهقؿ، قمـ مطر، قمـ كوومع،  طموشمؿ احلـظكم، كو هورون سمـ ـ كزار، قم ؾمعقد، كو ظموًمد سم

ـْ َأشَمك اجلُُؿَعَي وَمْؾقَْغتَِسْؾ  ))ىمول:  قمـ اسمـ قمؿر: أنر اًمـربِلر  ((َم
(7)

. 

 :من حديث ابن ادبارك

[365 ]   ُـ اعم ـ أيب اًمسِّ مر مَ مـصقر سم ـ قمبد اهلل سم ير، سمؼراءيت قمؾقف ال اًمْضر زر وع اًمغَ بَ ؾ سم

                                                 

 ( ذم )ف(: )مْض أسمق حمؿد إؾمدي(.1)

 هـ(.277وهق ُمَْض سمـ حمؿد سمـ ظموًمد سمـ اًمقًمقد أسمق حمؿد إؾمدي، شمقذم ؾمـي )

 .((ي صمؼ ))ىمول اًمدارىمطـل واسمـ يقكس: 

 (.6/47اًمؾسون ) (،6/629شموريخ اإلؾمالم ) (،13/268اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( قمبد اًمرمحـ سمـ قمؿرو اًمبجكم احلراين.2)

ـ طمبون ذم اًمثؼوت )5/267. اجلرح واًمتعديؾ )((ؿمقخ  ))ىمول أسمق زرقمي:   (.8/380(، وذيمره اسم

 ( هق اسمـ معوويي.3)

 ( هق إكصوري.4)

شملم.( يمررت يمؾؿي )موًمف( ذم ا5ٕ)  صؾ مرر

 .صحيح لغره (6)

 (.2/250وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

( يمالُهو 3/1193(، ومسؾؿ ذم صحقحف )2402( )3/121وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 قمـ أمحد سمـ يقكس، قمـ زهػم سمـ معوويي سمف.

 وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف أيضوً مـ ـمرق قمـ حيقك سمـ ؾمعقد وهق إكصوري سمف.

 .صحيح لغره (7)

م سمسـده ومتـف قمـ ؿمقخ آظمر مـ ؿمققخ اًمسؾػل سمرىمؿ: )  (.182وشمؼدر
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سمع وشمسعلم، سمحْضة اًمشقخ اإلموم أيب سمؽر حمؿد سمـ قمبد اًمبوىمل اًمبزاز ذم ؿمعبون ؾمـي أر

ـ ٍميي، وؾملًمتف ذم مسجده سموًمـر ف، ومؼول: أكو مـصقر هق اؾمؿل ويُمـقتليمـقتِ قم
(1)

، أكو أسمق 

ـ حمؿد سمـ أؾمامء،  ـ اعمثـك، كو قمبد اهلل سم ـ همقالن، أكو أسمق سمؽر اًمشوومعل، كو معوذ سم ـموًمى سم

ابن ادباركأكو 
(2)

ـ م ـ قمكم سمـ احلسلم، قمـ قَمؿرو سمـ قمثامن، ، قم ـ اًمزهري، قم عؿر، قم

َٓ َيِرُث اعمُْسؾُِؿ اًمَؽوومَِر َوَٓ  )): قمـ أؾمومي سمـ زيد ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 
(3)

اًمَؽوومُِر  

((اعمُْسؾَِؿ 
(4)

. 

[366 ]  ـ ؾَمععبد اهلل بن ادبارك ـ َزطْمر، قم ـ قُمبقد اهلل سم ـ أيقب، قم سمـ اد ق، كو حيقك سم

مسعقد
(5)

ؾُمئَِؾ َأير اعمُْمِمـلَِم َأوْمَضُؾ؟ ىَموَل: َأطْمَسـُُفْؿ ظُمُؾؼًو، ىمِقَؾ: َأير  اًمـربِلر  أنر  )): 

                                                 

 ( مجؾي: )وؾملًمتف ..( إمم )ويمـقتل( ًمقسً ذم )ف(.1)

 ، واؾمؿ اسمـ اعمبورك: قمبد اهلل.( ذم )ف(: )أمحد سمـ اعمبورك(، وهق شمصحقػ2)

 ( ذم )ف(: )وٓ يرث(.3)

 .صحيح( 4)

 (.97، 96، واسمـ اعمبورك ذم اعمسـد )ص (1/266كقوت )وهق قمـد أيب سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقال

(، واًمدرامل ذم 146، 36/100(، وأمحد ذم اعمسـد )4/82وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

ـ ) ، 1/167(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )6/14(، وقمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )2/466اًمسـ

 سمف، وذم سمعض اعمصودر ىمصي. ( مـ ـمرق قمـ معؿر2/689(، واخلطقى ذم اًمػصؾ ًمؾقصؾ )168

(، ومسؾؿ ذم 3058( )3/360وأظمرج اًمؼصي مـ همػم احلديٌ اًمبخوري ذم صحقحف )

 (.2/984صحقحف )

م مـ طمديٌ موًمؽ سمرىمؿ: )  (.87واحلديٌ خمرج ذم اًمصحقحلم مـ همػم ـمريؼ معؿر، وشمؼدر

ـ مسعقد(، واًمصقاب: )ؾَمْعد سمـ مسعقد( يمام ذم5)  اًمغقالكقوت ( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )ؾمعقد سم

 ويمتى اًمؽماضمؿ واًمتخريٍ.واًمزهد ٓسمـ اعمبورك اًمغقالكقوت 

 وهق ؾَمْعد سمـ مسعقد أسمق مسعقد اًمصدذم اًمتجقبِل، مٍمي دظمؾ محص.

ـ يقكس:  ـ ... ويمون رضمالً  ))ىمول اسم ي ـ قمبد اًمعزيز أرؾمؾف إمم إومريؼقي يػؼف أهؾفو ذم اًمدِّ يمون قمؿر سم

 بون ذم اًمثؼوت.. وذيمره اسمـ طم((صوحلوً، أؾمـد طمديثوً واطمداً ... 

(، شموريخ دمشؼ 4/297(، اًمثؼوت )4/94(، اجلرح واًمتعديؾ )4/64اكظر: اًمتوريخ اًمؽبػم )

(20/430.) 
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((اعمُْمِمـلَِم َأيْمقَُس؟ ىَموَل: َأيْمثَُرُهْؿ ًمِْؾَؿْقِت ذِيْمرًا، َوَأطْمَسـُُفْؿ ًَمُف اؾْمتِْعَدادًا 
(1)

. 

                                                 

 .مرسل، واحلديث صحيح بشواهده( 1)

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اًمشجري ذم إموزم 2/487اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )أيب سمؽر وهق قمـد 

 (، ووىمع ومقف ؾمعقد.2/294)

 ٓ  (.3/1285(، وـم ـمريؼف أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )92سـم اعمبورك )ص وهق ذم اًمزهد

ـ  اعمٍمي، وهق صدوق خيطئ يمام ذم اًمتؼريى.  وذم إؾمـوده قمبقد اهلل سـم َزطمرـ  سمػتح اًمزاي وؾمؽقن اعمفؿؾي

 وحيقك سمـ أيقب هق اًمغوومؼل اعمٍمي.

 . واحلديٌ مرؾمؾ، ومَسعد سمـ مسعقد شموسمعل مل يسؿع مـ اًمـربِلِّ 

 روى قمبد اًمرمحـ سمـ زيود اإلومريؼل قمـ ؾمعد سمـ مسعقد  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: ىمؾً ٕيب: 

ـ اًمـربِلِّ   (، واكظر: ضمومع اًمتحصقؾ 71. اعمراؾمقؾ )ص ((، ومؼول: ؾمعد سمـ مسعقد شموسمعل قم

 (.123(، حتػي اًمتحصقؾ )ص 181)ص 

 (.3/1285. معرومي اًمصحوسمي )((ٓ يصح ًمف صحبي  ))وىمول أسمق كعقؿ: 

 :}وًمؾحديٌ ؿموهد مـ طمديٌ اسمـ قمؿر 
( مـ ـمريؼ كوومع سمـ قمبد اهلل، قمـ ومروة سمـ 4259( )2/1423أظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمســ )

 ىمقس، قمـ قمطوء سمـ أيب رسموح، قمـ اسمـ قمؿر سمف.

 وومقف كوومع وومروة وُهو َمفقٓن يمام ذم اًمتؼريى.

(، وذم مسـد 5/61(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )4/540وأظمرضمف احلويمؿ ذم اعمستدرك ) 

( مـ ـمريؼ أيب اجلامهر حمؿد سمـ قمثامن، قمـ اهلقثؿ سمـ محقد، قمـ طمػص سمـ 2/392اًمشومقلم )

 همقالن، قمـ قمطوء سمف.

 .((صدوق  ))واهلقثؿ وؿمقخف خمتؾػ ومقفام، وذم يمؾقفام ىمول احلوومظ: 

عى )1/313وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي ) ـ ـمريؼلم قمـ إؾمامقمقؾ19/142(، واًمبقفؼل ذم اًمشر سمـ  ( م

 قمقوش، قمـ اًمعالء سمـ قمتبي، قمـ قمطوء سمف.

 وؾمـده طمسـ، اًمعالء صدوق وهق ؿمومل، وروايي إؾمامقمقؾ قمـ اًمشومقلم مستؼقؿي.

( مـ ـمريؼ اًمػريويب، قمـ ؾمؾقامن سمـ قمبد اًمرمحـ، قمـ ظموًمد سمـ 8/333وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 يزيد، قمـ أسمقف يزيد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب موًمؽ، قمـ قمطوء.

 يزيد ضعقػ يمام ذم اًمتؼريى.وظموًمد سمـ 

(، واًمبقفؼل ذم 2/67(، واسمـ طمبون ذم اعمجروطملم )3/411وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

عى ) (، واسمـ كؼطي 190(، وذم اًمزهد اًمؽبػم )ص 149، 14/148(، )143، 19/142اًمشر

 ( مـ ـمريؼ قمبقد اهلل سمـ ؾمعقد سمـ قمػػم، قمـ أسمقف، قمـ موًمؽ سمـ4/672ذم شمؽؿؾي اإليمامل )
= 
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 :من حديث احُلْريف

[367 ]   إومم  ف، ىمراءًة قمؾقف ذم مجودى /احلوضمُى أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد اًمعالر

ًُ مـ ظمطِّ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ اخلوضبي ؾمـي أرسمع وشمسعلم وأرسمع مئي، ويَمتب
(1)

 ، 

ضمف قمـف ذم  عبد الرمحن بن ُعبيد اهلل احُلْريف، أكو صحيحهظمرر
(2)

، ذم رسمقع أظمر ؾمـي ؾمً 

                                                 

 أكس، قمـ أيب ؾُمفقؾ سمـ موًمؽ، قمـ قمطوء سمف.

ـ قمدي:  ٓ  ))وهذا مل يثبً قمـ موًمؽ؛ ىمول اسم ـ قمػػم قمـف، و ـ موًمؽ إٓر اسم ٓ أقمرومف يرويف قم وهذا 

 .((قمـ اسمـ قمػػم إٓر اسمـف ... وًمعؾ اًمبالء مـ قمبقد اهلل 

 .((اسـم قمؿر ًمقس مـ طمدٌي موًمؽ، وٓ مـ طمدٌي أيب ؾمفقؾ، وٓ مـ طمدٌي  ))وىمول اسـم طمبون: 

( قمـ أمحد سمـ قمبد اًمرمحـ، قمـ اسمـ وهى، قمـ قمثامن سمـ 2/415وأظمرضمف اًمرويوين ذم اعمسـد )

 قمطوء، قمـ أسمقف، قمـ اسمـ قمؿر.

 حمؼؼ اعمسـد. ىمولوقمثامن هق اسمـ قمطوء سمـ أيب مسؾؿ اخلراؾموين ٓ قمطوء سمـ أيب رسموح، يمام 

ـ اسمـ قمؿر، يمام ىمول أمحد وأسمق (، 130طموشمؿ. اكظر: اعمراؾمقؾ )ص  وقمطوء اخلراؾموين مل يسؿع م

 (.229(، حتػي اًمتحصقؾ )ص 238ضمومع اًمتحصقؾ )ص 

ٌ أيب ضمعػر، أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه ) ٌ مـ طمدي ـ حيقك، 5/336وضموء احلدي ـ سم ( صمـو احلس

 قمـ قمبد اًمرزاق، قمـ اًمثقري، قمـ قمؿرو سمـ ىمقس، قمـ أيب ضمعػر.

 سلم اًمبوىمر، وهق شموسمعل، وموًمطريؼ مرؾمؾ.وإؾمـوده صمؼوت، وأسمق ضمعػر ًمعؾف حمؿد سمـ قمكم سمـ احل

 واحلديٌ هبذه اًمطرق صحقح ًمغػمه، واهلل أقمؾؿ.

حفو. اكظر: اًمصحقحي ) ومم صحر ر اجلؿؾي ٕا ـ احلدٌي ٓإ ًمبوين سمعض هذه اًمطرق وطمسر  (.3/372وذيمر ٕا

وضبي، ( هق حمؿد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمبوىمل سمـ مـصقر أسمق سمؽر اًمبغدادي اًمدىموق، ُيعرف سموسمـ اخل1)

 هـ(.489شمقذم ؾمـي )

يمون قمالرمي ذم إدب ىمدوة ذم احلديٌ ضمقِّد اًمؾسون ضمومعوً خلالل اخلػم،  ))ىمول مخقس احلقزي: 

 .((مو رأيً سمبغداد مـ أهؾفو أطمسـ مـف ىمراءة ًمؾحديٌ، وٓ أقْمَرَف سمام يؼقًمف 

جور:  ـوسواًمثؼي، ويمون ورقموً زاهداً  يمون يقصػ سموحلػظ واًمصدق ))وىمول اسـم اًـم ، (( حمبقسموً إمم اًم

ج وأومود، وهق  ))وىمول اًمذهبل:  صملم سمبغداد، ويمتى وظمرر ىمرأ ًمؾـوس اًمؽثػم، وهق يمون مؼرَئ اعمحدِّ

ط ذم اًمػـ، مع ديوكي متقـي وشمعبرد وومصوطمي وطمسـ ىمراءة   .((متقؾمِّ

ؾػل خلؿقس )ص  (، 9/101(، اعمـتظؿ )51/69(، شموريخ دمشؼ )120اكظر: ؾممآت اًمسِّ

 (.16/109(، اًمسػم )5)ص  اعمستػود

ؿسور، ( قمبد اًمرمحـ سمـ قمبقد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ احلسلم سمـ قمبد اهلل أسمق اًمؼوؾمؿ اًمسِّ 2)

 هـ(.423هـ(، وشمقذم ؾمـي )336اعمعروف سموسمـ احلريب احلُْرذِم، مقًمده ؾمـي )
= 
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ـ  د سمـ قمبدوسسمـ احلسـ اًمػؼقف اًمـرجود، كو حمؿ ؾَمْؾامنقمنمة، كو أسمق سمؽر أمحد سم
(1)

، كو 

 .حمؿد سمـ قمبرود اعمؽل، كو قمبد اًمعزيز سمـ حمؿد، قمـ صػقان سمـ ؾمؾقؿ

ح
(2)

صمـو قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ كوضمقي، كو حمؿد سمـ قمبرود سمـ مقؾمك، كو   ىمول: وطمدر

ـ صػقان سمـ ؾُمؾقؿ، قمـ قمبد اهلل سمـ ؾَم دِ رْ اوَ رَ اًمدر   امن، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة.ؾْ ي، قم

صمـو أمحد سمـ قمبدة، كو أسمق قمَ ىمول اسمـ كوضمقي: و دي، قمـ رْ اوَ رَ وي واًمدر ْر ؾؼؿي اًمػَ طمدر

ـ ؾُم  ـ ؾَ صػقان سم ـ قمبد اهلل سم ـ أيب هريرة ـ يمذا ىمول، مَل يذيمر أسموه ـ ىمول: ؾَمْؾامنقؿ، قم ، قم

ـِ أَ  )): ىمول رؾمقل اهلل  ـَ اًمقََؿ ٌُ ِرحيًو ِم ـَ احلَِريِر، وَمالَ إِنر اهللَ ضَمؾر َوقَمزر َيبَْع َدُع شمَ  ًْملَمُ ِم

ـْ إِياَمٍن إِٓر ىَمبََضتُْف  ةٍ ـ َوىَموَل َأطَمُدُُهَو: ِمثَْؼوُل طَمبرٍي ـ ِم ((َأطَمدًا ذِم ىَمْؾبِِف ِمثَْؼوُل َذرر
(3)

. 

                                                 

اًمـجود يمون يمتبـو قمـف ويمون صدوىموً، همػم أنر ؾمامقمف ذم سمعض مو رواه قمـ  ))ىمول اخلطقى: 

 .((مضطرسموً 

 (.17/411(، اًمسػم )10/303اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.293حمؿد سمـ قمبدوس سمـ يمومؾ أسمق أمحد اًمسؾؿل اًمَّساج، شمقذم ؾمـي )( 1)

ـ اعمـودي:  ـ ذم  ))ىمول اسم ـ اعمعدودي ـ اعمعرومي سموحلديٌ، أيمثر اًمـوس قمـف ًمثؼتف ايمون م حلػظ وطمس

 .((وضبطف 

 .((اًمعؾؿ واعمعرومي واًمػضؾ  مـ أهؾ ))وىمول اخلطقى: 

 (.6/1035شموريخ اإلؾمالم )(، 2/381اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( )ح( اًمتحقيؾ ًمقسً ذم )ف(.2)

 .معؾول من الوجه الثاين، صحيح من الوجه األول( 3)

 ( قمـ حمؿد سمـ قمبود سمـ اًمزسمرىمون اعمؽل سمف.5/109وأظمرضمف اًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )

 ( مـ ـمريؼ يعؼقب سمـ حمؿد اًمزهري.1/102قحف )وأظمرضمف أسمق قمقاكي ذم صح

 ( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ اعمـذر.4/455واحلويمؿ ذم اعمستدرك )

سمـ سد، /ب( مـ ـمريؼ ُضار 88وأسمق اًمعبوس اًمَّساج ذم اجلزء اخلومس مـ مسـده )ل:

 سمف، وومقف ذيمر ؾمؾامن إهمر. صمالصمتفؿ قمـ اًمدراوردي سمف

 دوَٓ.وحمؿد سمـ قمبود سمـ مقؾمك هق اًمُعؽكم ؾمـ

ؾامن إهمر مل أىمػ قمؾقف إٓر قمـد اعمصـػ، وقمبد اهلل سمـ كوضمقي صمؼي صمبً، واًمسـد اًمذي ؾمؼط مـف ؾَم 

م، إٓر أكرف ظموًمػف مجوقمي ذم إؾمـوده، ومذيمروا ومقف ؾمؾامن إهمر، ومؾعؾ اخلطل ِِمـر دوكف، وِِمـر  وىمد شمؼدر

 ظموًمػف:
= 
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[368 ]  اًمـرجود، كو إؾمامقمقؾ اًمؼويض
(1)

ـ حمؿد،  ـ محزة، كو قمبد اًمعزيز سم ، كو إسمراهقؿ سم

ـ  ـ قُمبقد اهلل سم ـ ؾُمؾقؿ، قم ـ صػقان سم ـ أيب هريرة: أنر اًمـربِلر إهمر ؾَمْؾامنقم ـ أسمقف، قم ، قم

ةٍ  ))ىمول:   ـَ احلَِريِر، وَمالَ شَمَدُع َأطَمدًا ذِم ىَمْؾبِِف ِمثَْؼوُل َذرر ـِ ِهَل َأًْملَمُ ِم ـَ اًمقََؿ ٌُ ِريٌح ِم شُمبَْع

ًْ ُروطَمُف  ـْ إِياَمٍن إِٓر ىَمبََض ((ِم
(2)

. 

 :من حديث ابن َسؿعون

[369 ]   َسـاًمشقخ أسمق احل
(3)

ون اعمَُرشمِّى،  قمكم سمـ  هر أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ اًمدر

ـ أيب سمؽر سمـ أيب احلسـ، سمؼراءيت قمؾقفيب اًمؼوؾمؿ اعمؽتـِل أسمقه سمل سم
(4)

ب صوًمح مـ رْ دَ سم 

ـ ؿمعبون ؾمـي أرسمع وشمسعلم  الم، ذم اًمـصػ م ي اًمسر ىمقؼ، همريبِّ مدـي كوطمقي ؿمورع دار اًمرر

                                                 

 (.1/109اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف )

ـ قمقسك ا ـ مـده ذم اإليامن )وإسمراهقؿ سم  (.2/219ًمبٍمي، وأمحد سمـ ؾمؾؿي اًمـقسوسمقري قمـد اسم

(، واعمزي 5/1011وؾمؾقامن سمـ قمكم اعموًمؽل قمـد أيب قمؿرو اًمداين ذم اًمســ اًمقاردة ذم اًمػتـ )

 (.15/15ذم هتذيى اًمؽامل )

 ( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ اعمـذر قمـ أيب ومروة واؾمؿف 4/455وأظمرضمف احلويمؿ ذم اعمستدرك )

بد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ أيب ومروة اعمدين. وومقف ذيمر ؾمؾامن إهمر، وهق اًمصقاب، ومـ قم

 أؾمؼطف مـ اإلؾمـود أظمطل.

 ( هق إؾمامقمقؾ سمـ إؾمحوق اًمؼويض اعموًمؽل.1)

 .معؾول( 2)

 مل أىمػ قمؾقف إٓر قمـد اعمصـػ.و

ـ قمبقد اهلل سمـ ؾمؾامن( ظم ـ محزة اًمزسمقدي ذم إؾمـوده: )قم طل، ظموًمػف يمؾر مـ روى وىمقل إسمراهقؿ سم

اً، وهق أظمق  م ذم احلديٌ ىمبؾف، ىموًمقا ومقف: )قمـ قمبد اهلل( مؽؼمر احلديٌ قمـ اًمدراوردي يمام شمؼدر

 قمبقد اهلل، إٓر أنر احلديٌ ًمؾؿؽؼمر مـفام.

 وًمعؾ اخلطل مـ احلرذم ومؼد يمون يضطرب ذم طمديٌ اًمـجود ظموصي يمام ىمول اخلطقى.

( كحقاً مـ هذا آظمتالف وىمع خلؾػ اًمقاؾمطل ذم 10/102وذيمر اعمزي ذم حتػي إذاف )

 .((ذم يمتوب ظمؾػ: قمـ قمبقد اهلل سمـ ؾمؾامن، وهق وهؿ  ))يمتوسمف إـمراف، ومؼول: 

 ( ذم )ف(: )أسمق احلسلم(.3)

 ذم )ف(: )ىمرأت قمؾقف ذم داره(.( 4)
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ـ ؿمبؾ و ـ مَحدويف واسم ـ اسم ـ كوىمقووأرسمع مئي، وروى ًمـو قم اسم
(1)

، ىمول: أكو أسمق سمؽر / أمحد 

از اعمؼرئف اًمرزر يدوحمؿد سمـ أمحد سمـ مَح  سمـا
(2)

أبو احلسني حمؿد بن أمحد بن ، كو 

سؿعون
(3)

ـ أيب ؾمؾقامن  ـ أمحد سم ـ حمؿد سم اًمشقخ اًمـوـمؼ سموحلؽؿي، كو أمحد سم
(4)

، كو حمؿد 

صمـل اًمزا ـ ؾمـون، كو يعؼقب سمـ حمؿد، كو إسمراهقؿ سمـ ؾَمعد، طمدر هري، قمـ حمؿقد سمـ سم

ـ ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ ويمون ىمد ؿَمفد سمدرًا  ـ موًمؽ  ـ قِمتبون سم َم اهللُ  )): اًمرسمقع، قم طَمرر

ـْ ىَموَل َٓ إًَِمَف إِٓر اهللُ َيبْتَِغل هِبَو َوضْمَف  ((قَمزر َوضَمؾر  اهللاًمـروَر قَمغَم َم
(5)

. 

                                                 

 ( ذم )ف( شمؼديؿ وشملظمػم ًمبعض اجلؿؾ.1)

 (.هـ470هـ(، وشمقذم ؾمـي )381( مقًمده ؾمـي )2)

ف ويمون صدوىموً  ))ىمول اخلطقى:   .((آظمر مـ طمدرث قمـ اسـم ؾمؿعقن  ))، وىمول اًمذهبل: ((يمتًب قـم

 (.18/423(، اًمسػم )4/381اكظر: شموريخ سمغداد )

هـ(. وؾمؿعقن 387هـ(، وشمقذم ؾمـي )300( واؾمؿف إؾمامقمقؾ سمـ قمـبس اًمبغدادي، مقًمده ؾمـي )3)

ه إؾمامقمقؾ.  ًمؼى ضمدِّ

يمون أوطمد دهره وومريد قمٍمه ذم اًمؽالم  ))، وىمول اخلطقى: ((ملمقكوً يمون صمؼي  ))ىمول اًمعتقؼل: 

ن اًمـوس طمؽؿتَف ومجعقا يمالَمف   .((قمغم قمؾؿ اخلقاـمر واإلؿمورات وًمسون اًمققمظ، دور

 (.16/505(، اًمسػم )2/155(، ـمبؼوت احلـوسمؾي )1/274اكظر: شموريخ سمغداد )

ـ أيب ؾمؾقامن(، ويمذا وىمع ذم4) ـ ؾمؿعقن: ( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )سم  ـمبؼوت احلـوسمؾي، وذم أموزم اسم

ـ ؾمؾؿ(، وؾمقليت يمذًمؽ سمرىمؿ: ) (، وًمعؾ )أسمق ؾمؾقامن( يمـقي )ؾمؾؿ(، وهق أمحد سمـ حمؿد 371)سم

مل اًمؽوشمى، شمقذم ؾمـي )ا  هـ(.327سمـ أمحد سمـ ؾَمؾؿ أسمق احلسـ اعمخرِّ

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/529شموريخ اإلؾمالم )، (4/362شموريخ سمغداد )اكظر: 

 .صحيح لغره (5)

 ( قمـ أيب سمؽر أمحد سمـ حمؿد اعمؼرئ سمف.2/156وأظمرضمف اسمـ أيب يعغم ذم ـمبؼوت احلـوسمؾي )

 (.131ص وهق ذم أموزم اسمـ ؾمؿعقن )

 وىمول:  ،وؾمـده ضعقػ، ومقف حمؿد سمـ ؾمـون سمـ يزيد سمـ اًمذيول اًمبٍمي، ذيمره احلوومظ متققزاً 

 (.25/232هتذيى اًمؽامل ) (،5/343، واكظر: شموريخ سمغداد )((ضعقػ  ))

وؿمقخف يعؼقب سمـ حمؿد سمـ قمقسك أسمق يقؾمػ اعمدين، صدوق يمثػم اًمقهؿ واًمروايي قمـ 

 اًمضعػوء، يمام ذم اًمتؼريى.

( مـ ـمريؼ يعؼقب سمـ 1186، 1185( )2/358ًمؽـف شمقسمع، أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

.ًٓ  إسمراهقؿ، قمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمعد سمف. مطقر
= 



 

 
 

 
 612 

 

  

[370 ]  أسمق سمؽر حمؿد سمـ يقكس اعمؼرئ
(1)

، كو ضمعػر سمـ ؿمويمر
(2)

، كو اخلؾقؾ سمـ 

 ًٌ ل أيب صموسم صـم ، طمدر ـوينر  زيمريو، كو حمؿد سمـ صموسًم اهلل  ، قمـ أكس سمـ موًمؽ ىمول: ىمول رؾمقلاًمبُ

ـْ َأْهِؾ إَْرِض َأسُمق سَمْؽٍر  )):  يُؾ َوِمقَؽوئِقُؾ، َوَوِزيَرير ِم  ضِمؼْمِ
ِ
اَمء ـْ أَْهِؾ اًمسر َوِزيَرير ِم

(( }َوقُمَؿُر 
(3)

. 

[371 ]  أسمق سمؽر حمؿد سمـ ضمعػر
(4)

، كو أسمق اًمعقـوء
(5)

، كو اًمُعتبِل، قمـ ؾمػقون سمـ 

                                                 

( 8/377) (،6423( )7/211(، )5401( )6/546(، )425( )1/137وأظمرضمف أيضوً ذم )

ًٓ وخمتٍماً.456، 1/455(، ومسؾؿ ذم صحقحف )6938)  ( مـ ـمرق قمـ اًمزهري سمف، مطقر

ز، شمقذم ؾمـي )اعمُ احلْضمل ( 1)  هـ(.329طرِّ

 .((يمون ضمؾقالً ذم اًمؼراءة، صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

ر، مشفق ))وىمول أسمق قمؿرو اًمداين:   .((ر ًمألداء مؼرئ متصدِّ

 (.2/562، معرومي اًمؼراء )(3/446شموريخ سمغداد )اكظر: 

صمؼي قمورف  ))( هق ضمعػر سمـ حمؿد سمـ ؿمويمر اًمصوئغ أسمق حمؿد اًمبغدادي، ىمول احلوومظ قمـف: 2)

 ٌ ـ )د(، وذيمره اعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )((سموحلدي ( متققزاً ومل يرمز ًمف سمرمز، 5/103، ورمز ًمف سم

ذم اًمتؼريى ذم ط. قمقامي وأيب  ع(، ومؾعؾ مو وىم2/87ًمتفذيى )ويمذا احلوومظ ذم هتذيى ا

 إؿمبول ظمطل.

ا( 3)  .ضعيف جدًّ

 (.44/65(، وـم ـمريؼف أظمرضمف اسـم قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )132ص وهق ذم أموزم اسـم ؾمؿعقن )

ؿف سمعُضفؿ سموًمؽذب. اكظر: هتذيى  وومقف اخلؾقؾ سمـ زيمريو، وهق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى، واهتر

 (.3/143(، هتذيى اًمتفذيى )8/335)اًمؽامل 

 وحمؿد سمـ صموسمً اًمبـوين ضعقػ أيضوً، يمام ذم اًمتؼريى.

ـ طمبون:  ٓ جيقز آطمتجوج سمف وٓ  ))وىمول اسم ًٌ آظمر،  ـ طمديثف، يملكرف صموسم ـ أسمقف مو ًمقس م يروي قم

 (.2/252. اعمجروطملم )((اًمروايي قمـف قمغم ىمؾرتف 

م احلديٌ مـ طمديٌ اسمـ قمبوس سمرىمؿ:   (.79)وشمؼدر

ـ أمحد سمـ يزيد أسمق سمؽر اًمصػمذم اعمطػمي، مـ أهؾ مطػمة ؾمومراء اًمبغدادي، 4) ـ ضمعػر سم ( حمؿد سم

 هـ(.335شمقذم ؾمـي )

 .((صمؼي ملمقن  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.15/301(، اًمسػم )2/145اكظر: شموريخ سمغداد )

قمم أيب ضمعػر اعمـصقر، ( حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ سمـ ظمالرد سمـ يورس سمـ ؾمؾقامن أسمق قمبد اهلل اًمْضير، م5)
= 
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ـ أيب ؾمعقد اخلدري ىمول:  ـ أيب هورون، قم َمثَُؾ   اهللَمثَُؾ َأْصَحوُب َرؾُمقِل  ))قمققـي، قم

َفو  ((اًمُعقُقِن، َوَدَواُء اًمُعقُقِن شَمْرُك َمسِّ
(1)

. 

[372 ]  ـ أيب هريرة اًمؽِـدي ـ ؾمؾقامن اعمعروف سموسم أسمق سمؽر أمحد سم
(2)

ـ أيب  ، كو أمحد سم

احلََقاري
(3)

[>] ، كو ويمقع، كو هشوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف، قمـ قموئشي
(4)

 ىموًمً:  

                                                 

 هـ(.282وُيعرف سمليب اًمعقـوء، شمقذم ؾمـي )

مـشمه سموًمبٍمة، وهبو يمتى  ))، وىمول اخلطقى: ((ًمقس سمؼقي ذم احلديٌ  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

احلديٌ وـمؾى إدب ... ويمون مـ أطمػظ اًمـوس وأومصحفؿ ًمسوكوً، وأرسقمفؿ ضمقاسموً، 

ظمبور واحلؽويوت  وأطمْضهؿ كودرة ... ومل يسـد مـ احلدٌي إٓر   .((اًمؼؾقؾ، واًمغوًمى قمغم روايوشمف ٕا

ة ذيموء  ))وىمول اًمذهبل:   .((ىمؾرام روى مـ اعمسـدات، وًمؽـ يمون ذا ُمؾَح وكقادر وىمقر

 (.5/346(، اًمؾسون )5/138(، اعمقزان )13/308(، اًمسػم )3/170اكظر: شموريخ سمغداد )

ا( 1)  .ضعيف جدًّ

 (.135 صوهق قمـد اسمـ ؾمؿعقن ذم إموزم )

 (.1052وؾمققرده اعمصـػ سمنؾمـود آظمر قمـ اسمـ ؾمؿعقن سمرىمؿ: )

م ذم  ؿ سموًمرومض يمام شمؼدر سمف، واهتر وومقف أسمق هورون اًمعبدي، وهق ؿمقعل مؽموك، ومـفؿ مـ يمذر

 (.61احلديٌ رىمؿ: )

 ؟!ًمؽـ اًمعجى يمقػ ُيترفؿ سموًمرومض ويروي طمديثوً ذم ومضؾ أصحوب اًمـربِلِّ 

 وًمقس سمؼقي، واًمعتبل مل ُيذيمر ومقف مو يػقد صمؼتف وإشمؼوكف. وومقف أيضوً أسمق اًمعقـوء،

ـ أيب اًمعقـوء، أظمرضمف اًمدارىمطـل ذم همرائى موًمؽ يمام ذم اًمؾسون ) ( 5/346وًمألصمر ـمريؼ آظمر قم

ىمول اًمدارىمطـل ذم همرائى موًمؽ: أكو إسمراهقؿ سمـ قمكم اجلفقؿل إضموزة، صمـو أسمق اًمعقـوء، صمـو  ))ىمول: 

موًمؽ، قمـ اًمزهري، قمـ قمكم سمـ احلسلم ىمول )وذيمره(. ىمول حمؿد سمـ ظموًمد سمـ قمثؿي، قمـ 

 .((اًمدارىمطـل: مل يروه همػم أسمق اًمعقـوء 

 ىمؾً: واحلؿؾ ومقف قمؾقف، وهق ضعقػ.

 هـ(.338هـ(، وشمقذم ؾمـي )225( أمحد سـم ؾمؾقامن سـم زسمرون اًمؽـدي اًمدمشؼل اًمْضير، مقًمده ؾمـي )2)

ون: سمزاي ومقطمدة.  وزسمر

ؿ  ))ىمول اًمذهبل:  وه اًمؽتوين، وىمول قمبد اًمغـل اعمٍمي: ًمقس سمثؼي اهتر  .((ذم اًمؾؼوء ... وهر

 وشمرك اًمروايي قمـف اسمـ أيب كٍم اًمدمشؼل.

 (.1/181(، اًمؾسون )1/102(، اعمقزان )15/378(، اًمسػم )4/245اكظر: شمقضقح اعمشتبف )

 ( أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ مقؿقن سمـ اًمعبوس أسمق احلسـ اسمـ أيب احلََقاري.3)

 يودة مـ )ف(.( ز4)
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، وَمبَوَل قَمَؾقِْف وَمَلشْمبََعُف اعمَوَء َومَلْ َيْغِسْؾُف   اهللُأيِت َرؾُمقُل  )) ((سمَِصبِلٍّ
(1)

. 

[373 ]   ملؾْ أمحد سمـ حمؿد سمـ ؾَم ؿ اعمخرِّ
(2)

[سَموزماًمرر ]، كو طمػص سمـ قَمؿرو 
(3)

 ، 

[ضِمَّْس أسمق ضمعػر]د سمـ واىمد اًمصػور، كو كو محو
(4)

 قُمْدَكو َأسَمو َرضَموء  )) ىمول: 

                                                 

 .صحيح لغره (1)

ؾػل قمـ ؿمقخف أيب 151، 17/150وأظمرضمف اسمـ اًمـجور ذم ذيؾ اًمتوريخ ) ( مـ ـمريؼ اًمسِّ

 احلسـ اعمرشمى سمف.

 (.152ص وهق ذم أموزم اسمـ ؾمؿعقن )

 وومقف ؿمقخ اسمـ ؾمؿعقن وهق همػم صمؼي، إٓر أكرف شمقسمع.

، 42/500(، )40/300ـد )(، وأمحد ذم اعمس523( )1/174أظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمســ )

ـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )501 ـ راهقيف ذم مسـده )1/113(، واسم (، وأسمق 2/110(، وإؾمحوق سم

 ( مـ ـمريؼ ويمقع سمف.1/202قمقاكي ذم صحقحف )

( 201، 7/100(، )5468( )6/565(، )222( )1/77وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 شوم سمف.( مـ ـمرق قمـ ه1/237(، ومسؾؿ ذم صحقحف )6355، 6002)

مل اًمؽوشمى، مقمم اًمعبوس سمـ حمؿد اهلوؿمؿل، ( 2) أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ ؾَمؾْؿ أسمق احلسـ اعمخرِّ

 هـ(.327شمقذم ؾمـي )

 (.4/362. شموريخ سمغداد )((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

ول، سمػتح اًمراء سمَ ( طمػص سمـ قمؿرو سمـ رسمول سمـ إسمراهقؿ سمـ قمجالن أسمق قمؿر اًمرىمور ُيعرف سموًمرر 3)

ه إيمؼم،وا  هـ(.258شمقذم ؾمـي ) ًمبوء اعمقطمدة واًمالم سمعد إًمػ، كسبي إمم ضمدِّ

 ووىمع ذم إصؾ: )اًمرسموين(.

ـ أيب طموشمؿ:   .((صمؼي ملمقن  ))، وىمول اًمدارىمطـل: ((أدريمتف ومل أؾمؿع مـف وهق صدوق  ))ىمول اسم

 (.3/41(، إكسوب )8/204(، شموريخ سمغداد )3/185اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

د اسـم ؾمؿعقن( 4) صؾ: )احلسـ سـم ضمعػر(، وذم )ف(: )احلسـ أسمق ضمعػر(، وقـم  :/أ(176)ل:  ذم ٕا

ـٌ أسمق ضمعػر(  ، وذيمره حمؼؼ اًمؽتوب قمغم اًمصقاب، ومل يبلمِّ مو وىمع ذم كسختف اخلطقي!)طمس

ـ )أسمق(، ويمؾؿي )طمسـ( أو )احلسـ( مصحػي مـ )ضِمَّْس(،  ومؽؾؿي )سمـ( مصحػي ذم إصؾ م

 قمـد اسمـ قمسويمر ذم شمورخيف ويمتى اعممشمؾػ واعمختؾػ.وضموء قمغم اًمصقاب 

صمقن  ))وضِمَّْس: سمؽَّس اجلقؿ وسموًمسلم اعمفؿؾي، وىمول إصؿعل:  صقاسمف اًمػتح ًمؽـ اعمحدِّ

 ، وطمؽك أسمق قمبقد اًمؾغتلم معوً.((يؽَّسوكف 

ػ سمحسـ، وهق ضِمَّس سمـ ومرىمد أسمق ضمعػر اًمبٍمي،  وضمَّس هذا ذيمره اًمعسؽري ومقؿـ ُيصحر

ػف اسمـ معلم   واًمبخوري واًمـسوئل واًمدارىمطـل وهمػُمهؿ.ضعر
= 
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ير 
اًمُعَطوِردِ

(1)
ذِم َمَرِضفِ  

(2)
اًمرِذي يَموَن ومِقِف، وَمتََحوَمَؾ وَمَجَؾَس إًَِمقْـَو، وَمَؼوَل: طَمقرويُمُؿ اهللُ  

ُؼقا اهللَ الَِم، اشمر ـَو َوإِيرويُمْؿ َداَر اًمسر ـْ َيُسبرُف، سْمغِ أَ َوَٓ شَمُسبرقا قَمؾِقًّو، وَ  سمِوإِلؾْمالَِم، َوأطََمؾر ُضقا َم

ُؼقا اهللَ قَمزر َوضَمؾر َوَٓ شَمُسبرقا / قُمثْاَمَن، وَ  ـْ َيُسبرف ُض غِ سمْ أَ َواشمر ((قا َم
(3)

. 

بيتان البن شبل
(4)

 رواية ادرت ب عـه: 

ون ىمول: أكشوأنشدنا  [ 374] هر ـ حمؿد اعمرشمِّى اًمدر ـ أمحد سم ـ قمكم سم دكوأسمق احلس
(5)

أسمق  

قمكم حمؿد سمـ احلسلم سمـ ؿمبؾ اًمـرحقي
(6)

 ًمـػسف:، 

هْ ـؾَمخَ       َمتَك َمو ؿَمحر ُذو اعمَوِل      ُر سمِنَِْنَوسمِفـو اًمدر

ـُ       ِق اًمُغْص وَمَؼْطُع إَْصِؾ َأْومَم سمِف     إَِذا مَلْ ُيَقرِّ
(7)

. 

                                                 

( 1/452(، اعممشمؾػ واعمختؾػ )2/168(، اًمؽومؾ )2/538اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

صملم )2/100ًمؾدارىمطـل، اإليمامل ) ت اًمؼمىموين3/1103(، شمصحقػوت اعمحدِّ ًمؾدارىمطـل  (، ؾممٓا

 .(2/104(، اًمؾسون )1/398(، اعمقزان )2/357(، شمقضقح اعمشتبف )20)ص 

 .مؾحون( واؾمؿف قمؿران سمـ 1)

 ( ذم )ف(: )مقضعف(.2)

 .سـده ضعيف( 3)

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 155ص وهق ذم أموزم اسمـ ؾمؿعقن )

 (، ووىمع ومقف: أسمق ضموسمر اًمعطوردي سمدل أسمق رضموء، وهق شمصحقػ.39/5)

 ضعقػ أيضوً.وؾمـده ضعقػ؛ ًمضعػ محود سمـ واىمد اًمصػور، يمام ذم اًمتؼريى، وضمَّس 

 ( ذم )ف(: )اًمشبؾ(.4)

 ( ذم )ف(: )أكشدين(.5)

ومل اًمبغدادي احلريؿل، شمقذم ؾمـي 6) ـ أؾمومي اًمسر ـ احلسلم سمـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ اًمشبؾ سم ( حمؿد سم

 هـ(.473)

ـ اجلقزي:  ـي ... وىمد روي مـ ؿمعره دؿمقوظمـو ويمون أطمد اًمشعراء اعمجقِّ روى ًمـو قمـف أ ))ىمول اسم

روة  ))، وىمول اًمذهبل: ((سود قمؼقدشمف ... مو يدل قمغم وم  .((ؿموقمر اًمعٍم .. وكظؿف ذم اًمذر

 (.18/430(، اًمسػم )8(، اعمستػود )ص 8/328اكظر: اعمـتظؿ )

ـ اًمـجور ذم ذيؾ شموريخ سمغداد )7) ـ اًمسؾػل سمف، ووىمع ومقف: 152، 17/151( أورده اسم ـ ـمرق قم ( م

 )يرزق اًمغصـ(، وهق شمصحقػ.

 (.1129زء احلودي قمنم سمرىمؿ: )وؾمققرده اعمصـػ ذم اجل

 /أ07
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ؾػي من حديث توقَّف الس 
(1)

ل  فيه، وقال: ُيتأمَّ
(2)

 ن حديث احلريب هل هو م 

 :أو الدارقطـي

[375 ]  ـ أمحد ـ قمبد اجلبور سم اًمشقخ أسمق احلسلم اعمبورك سم
(3)

اًمصػمذم، سمؼراءيت قمؾقف  

أبو صالب حمؿد بن عيل بن الػتح احلريبقمؾقف ذم ؿمعبون ؾمـي أرسمع وشمسعلم، أكو 
(4)

، كو 

ـ أمحد اعمَورَ عيل بن عؿر الدارقطـي ؾْمتَوين، كو قمبد اهلل سم
(5)

ـ طمؽقؿ ، كو حيقك سم
(6)

، كو حيقك 

ـ ؾمعقد، قمـ اًمترقؿل، قمـ أيب قمثامن، قمـ أؾمومي، قمـ اًمـربِلِّ احيقك  ًُ  ))ىمول:  سم ىُمْؿ

ًُ َأْو ىَموَل:  َي َأْهؾَِفو اًمُػَؼَراَء ومقَمغَم سَموِب اجلَـري وَمَرَأْي ((َقضَمْدُت قَمومر
(7)

. 

[376 ]  أسمو قُمبقد حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمـقسوسمقري
(8)

 يؼقل: ؾمؿعً  

ـ  ـ حمؿد سم قمكم احلََسـِلأسمو احلس
(9)

ٓل  ًُ أسمو أمحد اًمدر يؼقل: ؾمؿع
(1)

  ًُ يؼقل: ؾمؿع

                                                 

ؾػل(.1)  ( ذم )ف(: )اًمشقخ اًمسِّ

 ( )يتلمؾ( ًمقسً ذم )ف(.2)

 ( )سمـ أمحد( ًمقسً ذم )ف(.3)

ـ اًمُعشوري، مقًمده ؾمـي 4) ـ حمؿد سمـ قمكم، أسمق ـموًمى احلريب اعمعروف سموسم ـ قمكم سمـ اًمػتح سم ( حمؿد سم

 هـ(.451هـ(، وشمقذم ؾمـي )366ؾمـي )

 .((ن صمؼي ديِّـوً صوحلوً يمتبً قمـف ويمو ))ىمول اخلطقى: 

 (.18/48(، اًمسػم )2/191(، ـمبؼوت احلـوسمؾي )3/107اكظر: شموريخ سمغداد )

( قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ موًمؽ سمـ ؾمعد سمـ موًمؽ أسمق اًمعبوس اعمورؾمتوين اًمْضير، شمقذم 5)

 هـ(.317ؾمـي )

 .((شمؽؾِّؿ ومقف  ))ىمول اسمـ ىموكع: 

 (.3/252(، اًمؾسون )5/162كسوب )(، ا9/382ٕاكظر: شموريخ سمغداد )

 ( حيقك سمـ طمؽقؿ اعمؼقمل أسمق ؾمعقد اًمبٍمي.6)

 .صحيح لغره (7)

( مـ ـمريؼ حيقك سمـ 5/400(، واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )36/148وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 ؾمعقد اًمؼطون سمف.

ـ ؾمؾقامن اًمتقؿل سمرىمؿ: ) ـ روايي إؾمامقمقؾ سمـ قمؾقي قم ٌ م م احلدي ًمصحقحلم (، وهق ذم ا18وشمؼدر

 مـ ـمرق قمـ اًمتقؿل سمف.

 هـ(.430هـ(، وشمقذم ؾمـي )367( مقًمده ؾمـي )8)

 (.3/233. شموريخ سمغداد )((يمتبـو قمـف ويمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

ـ اًمعؾقي احلسـل اعمؾؼرى اًمقيص.9) ـ سمـ اًمؼوؾمؿ أسمق احلس ـ قمكم سمـ أيب إؾمامقمقؾ سمـ احلس  ( حمؿد سم
= 
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ـْ  ))يَمفؿس اهلؿذاين يؼقل:  ُف ُيَعدر ِم ، وَمنِكر ـِ ي ٌِ طَمَػَظُي اًمدِّ ْؼ َأنر َأْهَؾ احلَِدي ـْ مَلْ َيتََحؼر َم

َٓ يَدِ  ـَ  ِذي  اعمََسويملِِم اًمر
ِ
ِ ؾُمَػَفوء ـَب ِ ، ىَموَل اهللُ شَمَعومَم ًم ـٍ   :#قِّفٍ يـُقَن سمِِدي            


(2)

يُؾ َرؾُمقُل اهلل  َوَيُؼقُل  ، صَمـِل ضِمؼْمِ ـِ # : طَمدر ((قَمزر َوضَمؾر  اهلل، قَم
(3)

. 

ـ قمكم اًمـقسوسمقري، كو أسمق أمحد حمؿد سمـ حمؿد سمـ نا  [ 377] ـ حمؿد سم أسمق قُمبقد حمؿد سم

إؾمحوق احلوومظ
(4)

، كو ؾمعقد سمـ قمبد اًمعزيز احلؾبل
(5)

  و أمحد يعـِل اسمـ، ك

                                                 

 اًمقيص.

ًمصقومقي وصور يمبػماً ومقفؿ ... وىمول أسمق ؾمعد ؾموومر إمم اًمشوم وصحى ا ))ىمول اخلطقى: 

صمؼي  ))، وىمول ؿمػمويف: ((اإلدريز: يمون حيؽك قمـف أكرف يمون جُيوزف ذم اًمروايي ذم آظمر قمؿره 

 .((صدوق صقذم واقمظ 

 (.5/299(، اًمؾسون )17/77(، اًمسػم )54/302(، شموريخ دمشؼ )3/90اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.312أمحد اًمدٓل، شمقذم ؾمـي )( حمؿد سمـ ؾمؾقامن سمـ ومورس أسمق 1)

مـ أهؾ كقسوسمقر يموكً ًمف صمروة قمظقؿي ودمورة واؾمعي ومذهبً، وموؿمتغؾ  ))ىمول اًمسؿعوين: 

ًٓمي سمعد أن يمون أىموم سمبغداد قمغم اًمتجورة ؾمـلم، وىمد يمون أكػؼ قمغم اًمعؾؿ إمقال اًمؽثػمة ... سموًمدِّ 

ـ  ـ إظمرم احلوومظ قم ـ ومورس، ومؼول: مو وؾمئؾ أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ يعؼقب سم ـ ؾمؾقامن سم حمؿد سم

وؿموً   .((أكؽركو قمؾقف إٓر ًمسوكف ومنكرف يمون ومحر

شموريخ ، (3/858(، اإلرؿمود )1/331(، إؾمومل واًمؽـك ًمؾحويمؿ )2/519إكسوب ) اكظر:

 (.7/255اإلؾمالم )

 .23( ؾمقرة اًمزمر، أيي: 2)

 سـده حسن.( 3)

 قمـ أيب قمبقد اًمـقسوسمقري سمف. (90وأظمرضمف اخلطقى ذم ذف أصحوب احلديٌ )ص 

هق حمؿد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ إؾمحوق اًمـقسوسمقري أسمق أمحد احلويمؿ اًمؽبػم، صوطمى ( 4)

 هـ(.378اًمتصوكقػ، شمقذم ؾمـي )

م ذم معرومي  ))ىمول احلويمؿ أسمق قمبد اهلل:  هق إموم قمٍمه ذم هذه اًمصـعي، يمثػم اًمتصـقػ، مؼدر

 .((يٌ وهق اسمـ كقِّػ وقمنميـ ؾمـي ذوط اًمصحقح وإؾمومل واًمؽـك، ـمؾى احلد

 (.8/460شموريخ اإلؾمالم )(، 16/370(، اًمسػم )7/146اكظر: اعمـتظؿ )

 هـ(.318( أسمق قمثامن كزيؾ دمشؼ، شمقذم ؾمـي )5)

ـ قمبود اهلل اًمصوحللم  ))ىمول أسمق أمحد احلويمؿ:  اعمحدِّث اًمصودق اًمزاهد  ))، وىمول اًمذهبل: ((يمون م

 .((اًمؼدوة 

 (.14/513(، اًمسػم )21/191ؼ )اكظر: شموريخ دمش
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]أيب[
(1)

احلََقاري، كو أسمق سمنِم 
(2)

ًُ أسمو قُمتبي ، ىمول: ؾمؿع
(3)

/ اهللَ قَمزر َمو قَمَرَف  ))يؼقل:  

ـْ مَلْ َيْستَْحقِل ِمـُْف إَِذا ظَمالَ  ((َوضَمؾر َم
(4)

. 

[378 ]  ـ حمؿد اًمؼزويـل أسمق قُمبقد، كو قمكم سم
(5)

ـ داود ، كو أسمق سمؽر سم
(6)

سمـ ا، كو حمؿد 

ـ ؾمعقدا سم
(7)

ـ حمؿد اًمبٍمي، ىمول: ؾمؿعً ، ك ـ ؾمعقد، كو قمبد اهلل سم ـ حمؿد سم و قمبد اهلل سم

ًُ ؿمعبي يؼقل:  ـ هورون: ؾمؿع ـ قمكم يؼقل: ىمول يزيد سم ً حمؿد سم ـَ َمو َرَأْيتُْؿ  ))ؾمؿع َأْي

ُْؿ ضِمقَوٌع  ٌِ وَمَلـْمِعُؿقُهْؿ، وَمنَِنر ((َأْصَحوَب احلَِدي
(8)

. 

 :من حديث ابن مالك  

[379 ]   د سمـ احلسلم سمـ قمبد اًمعزيز سمـ َوْهبون، سمؼراءيت ؽورم حمؿئقس أسمق اعمَ اًمرر

ـ يمَ قمؾقف، وأسمق يَ  ٍم سمـ ، وأسمق حمؿد سمـ يقؾمػ، وأسمق كَ اًمَؽْؾَقَذايِن ش، وحمػقظ ودِ ورس سم

ـ قمكم اجلَ رِ  ـ سم ، كو يعيطِ أبو بؽر بن مالك الؼَ ري، أكو هَ قْ ضقان، ىموًمقا: أكو أسمق حمؿد احلس

 ىموٓ: كو َهْقذة سمـ ظمؾقػي، كو داود سمـ قؾمك، نم سمـ مُ وسمِ  ،ريبإؾمحوق سمـ احلسـ احلَ 

ـَ قمؿر يؼقل: ىمول رؾمقل اهلل  ًُ اسم ور، ىمول: ؾمؿع ـ دـي ـ قَمؿرو سم ـ اًمعطور، قم قمبد اًمرمح

                                                 

 ( زيودة مـ )ف(.1)

 مل يتبلمر زم مـ هق.( 2)

 (.5/158( ًمعؾف أسمق قمتبي أمحد سمـ اًمػرج اًمؽـدي. ًمف شمرمجي ذم شموريخ دمشؼ )3)

 .مل أقف عؾيه( 4)

 هـ(.335( ًمعؾف قمكم سمـ حمؿد سمـ مفرويف أسمق احلسـ اًمؼزويـل شمقذم ؾمـي )5)

 .((و حمؾف اًمصدق يمون ؿمقخوً مسـًّ ))ىمول اخلطقى: 

 (. 15/396(، اًمسػم )3/416(، اًمتدويـ)2/69(، اإلرؿمود )12/69اكظر: شموريخ سمغداد )

 .هـ(297حمؿد سمـ داود سمـ قمكم سمـ ظمؾػ إصبفوين اًمظوهري، مقًمده ؾمـي )( ًمعؾف أسمق سمؽر 6)

 .((يمون قموعموً أديبوً، ؿموقمراً فمريػوً  ))ىمول اخلطقى: 

 .((لىمقال اًمصحوسمي، ويمون جيتفد وٓ ُيؼؾِّد أطمداً سمومٌّ سموحلديٌ وًمف سمٌٍم شمو ))وىمول اًمذهبل: 

 (.13/109(، اًمسػم )5/256شموريخ سمغداد ) اكظر:

 .حمؿد سمـ ؾمعقد( إمم ىمقًمف )حمؿد سمـ قمكم( مل أىمػ قمغم شمرامجفؿ)( 7)

 .مل أقف عؾيه( 8)

 /ب07 
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ُف ُيَؼوُم قَمَؾقِْف ىمِقَؿتُُف  )):  ـْ يَموَن ًَمُف قَمبٌْد سَمقْـَُف َوسَملْمَ آظَمَر، وَمَلقْمتََؼ َكِصقبَُف، وَمنِكر ((َم
(1)

. 

[380 ]  ـ مقؾمك، كو أ ـ مقؿقن سمِنم سم ـ أيب صموسمً، قم ـ طمبقى سم سمق كعقؿ، كو ؾمػقون، قم

ـ أيب ذر ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ أيب ؿمبقى، قم قِّئََي  )): سم ، َوَأشْمبِِع اًمسر ًَ اشمرِؼ اهللَ طَمقْثُاَم يُمـْ

ـٍ  ((احلََسـََي مَتُْحَفو، َوظَموًمِِؼ اًمـروَس سمُِخُؾٍؼ طَمَس
(2)

. 

ًُ مـ أيب حمؿد سمـ يقؾم : ؾمؿع ؾػلر فوائد ابن مالك ػ سمؼراءيت قمؾقف مجقع ىمول اًمسِّ

اكتؼوء قمؿر اًمبٍمي
(3)

اسمـ يقؾمػ قمغم ، وهل مخسي أضمزاء، اًمػقائد يمؾرفو ؾمؿعتُفو 

وطمده، وهذه إطموديٌ مـ اعمذيمقريـ
(4)

. 

 :من حديث ابن الـَّؼور

[381 ]   ـ هورون اعمؼرئ، / سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمعبون ؾمـي اًمشقخ أسمق حمؿد إدريس سم

بن اأبو احلسني وشمسعلم، أكو  ظمر ؾمـي ؾمبعًمؽ ذم ؿمفر رسمقع أأرسمع وشمسعلم، وسمعد ذ

ـ قمكم اجلَ الـَّؼور ـ حمؿد اًمبغقي إمالء، رر ، كو قمقسك سم اطمل إمالء، كو أسمق اًمؼوؾمؿ قمبد اهلل سم

ـ اًمـربِلِّ قبون، كو ضَم كو ؿَم  ـ أيب هريرة، قم ـ أسمقف، قم ـ ؾُمفقؾ، قم ـ طموزم، قم  ))ىمول:  رير سم

ـْ ىَموَل طِملَم ُيْؿِز أَ  اٍت مَلْ  اهللقُمقُذ سمَِؽؾاَِمِت َم ـْ َذِّ َمو ظَمَؾَؼ صَمالََث َمرر وِت ِم ُه طَمقرٌي اًمترومر شَمُْضر

                                                 

 صحيح لغره. (1)

ؾػل قمـ ؿمقخف اسـم يمودش   (.556، وؾمقليت أيضوً سمرىمؿ: )(96)رىمؿ: سموشمؼدرم احلدٌي مـ روايي اًمسِّ

 مـؼطع، وله شواهد يصح هبا.( 2)

م احلديٌ   ( قمـ ؿمقخف أيب يورس سمـ يمودش سمف.97رىمؿ: )سموشمؼدر

هق قمؿر سمـ ضمعػر سمـ قمبد اهلل اسمـ أيب اًمَّسي اًمبٍمي أسمق طمػص اًمقراق ، مقًمده ؾمـي ( 3)

 هـ(.357(، وشمقذم )هـ280)

 .((دشمف ويسؿعقن سموكتخوسمف قمغم اًمشققخ يمون اًمـوس يؽتبقن سمنومو ))ىمول اخلطقى: 

ىمؾً: شمؽؾؿ ذم اكتخوسمف اسمـ اجلعويب واًمدارىمطـل وهمػمُهو، وشمتبع ذًمؽ اخلطقى ومرأى أنر قمؿر 

 اًمبٍمي روى ذًمؽ قمغم اًمصقاب، واًمذي يظفر أكرف صدوق إن ؿموء اهلل، يمام ىمول اًمذهبل.

 (.4/287(، اًمؾسون )4/104(، اعمقزان )16/172(، اًمسػم )11/344اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( ىمقًمف: )ىمول اًمسؾػل ..( إمم )اعمذيمقريـ( ًمقسً ذم )ف(.4)

 /أ00
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ـْ أَْهؾِِف إِْكَسوٌن ىمَوَل: أََمو ىمَوَل اًمَؽؾاَِمِت؟  ))، ىمَوَل: ((شمِْؾَؽ اًمؾرقَْؾِي  ((َويَموِن إِذَا ًمُِدَغ ِم
(1)

. 

[382 ]  ري احلريب ؽر  كو أمحد سمـ احلسـ سمـ أ، أسمق احلسـ قمكم سمـ قمؿر اًمسر

قمبد اجلبور، كو حيقك سمـ معلم، كو حيقك سمـ ؾمعقد إمقي، قمـ إقمؿش، قمـ أيب 

ؾمػقون
(2)

ـ ضموسمر ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  إِنر اسْمـِل َهَذا ؾَمقٌِّد، ُيْصؾُِح اهللُ  ))ًمؾحسـ:  ، قم

ـَ اعمُْسؾِِؿلَم  ((سمِِف سَملْمَ ومِئَتلَْمِ ِم
(3)

. 

رمن حديث أيب نرص ادُ   :عؿَّ

                                                 

 .حسن( 1)

ـ أيب اًمؼوؾمؿ اًمبغقي سمف.4/94وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورخيف ) ـ ـمريؼ أيب طمػص اًمؽتوين، قم  ( م

ـ  ـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون  ـ )3/299واسم ( مـ ـمرق قمـ 2/244(، واًمراومعل ذم اًمتدوي

 يكم سمف.ؿمقبون سمـ ومروخ إ

 ( قمـ ؾُمفقؾ سمف.2739( )2/541ورواه موًمؽ ذم اعمقـمل )

ٌ اًمتل 3/433وىمد اظمتؾػ ذم إؾمـوده قمغم ؾمفقؾ. اكظر: اإليامء إمم أـمراف اعمقـمل ) (، وإطمودي

 (.112ظمقًمػ ومقفو موًمؽ )ص 

 ( ـمؾحي سمـ كوومع.2)

 صحيح لغره.( 3)

 ؼقر سمف.( مـ ـمريؼ اسمـ اًمـ13/230وأظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 ( مـ ـمريؼ احلريب سمف.27، 8/26وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورخيف )

 ( مـ ـمريؼ أمحد سمـ قمبد جلبور اًمصقذم سمف.444، 6/443وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمدٓئؾ )

وؾمـده طمسـ، ومقف حيقك سمـ ؾمعقد سمـ أسمون إمقي صدوق، إٓر أكرف يغرب قمـ إقمؿش، ىمول 

 (.14/134. شموريخ سمغداد )((رائى ًمقس سمف سملس، قمـده قمـ إقمؿش هم ))أمحد: 

(، هتذيى اًمؽامل 14/132، واكظر: شموريخ سمغداد )((صدوق يغرب  ))وىمول قمـف اسمـ طمجر: 

 (.11/187(، هتذيى اًمتفذيى )31/318)

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 7/130(، )2/224ًمؽـف شمقسمع، أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط ) (، واسم

 ء، قمـ إقمؿش سمف.( مـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ مغرا13/231)

 .((مل يرو هذا احلديٌ قمـ إقمؿش إٓر أسمق زهػم وحيقك سمـ ؾمعقد إمقي  ))وىمول اًمطؼماين: 

وأسمق ؾمػقون ـمؾحي سمـ كوومع، خمتؾػ ذم ؾمامقمف مـ ضموسمر، واًمصقاب أكرف ؾمؿع سمعض إطموديٌ 

 مـف، ومو مل يسؿعف إكرام هق يمتوب.

(، 159حتػي اًمتحصقؾ )ص (، 202قؾ )ص (، ضمومع اًمتحص13/438اكظر: هتذيى اًمؽامل )

 (.5/24هتذيى اًمتفذيى )

م سمرىمؿ: )  (.71وًمؾحديٌ ؿموهد مـ طمديٌ أيب سمؽرة ذم اًمصحقحلم، شمؼدر

 راتبباب امل
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[383 ]  ر بن حمؿد بن احلسني بن حمؿد بن جامع البي ع الشافعي ، أبو نرص ادعؿَّ

سمؼراءيت قمؾقف وؾملًمتف اإلضموزة ومتؾػرظ هبو وىمول: أضمزُت ًمؽؿ، وذًمؽ ذم ؿمعبون ؾمـي أرسمع 

حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ طَمْسـقن  :وشمسعلم، ىمول: ىُمرئ قمغم َأسَمقي احلسلم

ا ،ؼقر اًمبزاز اًمؽرظملؿد سمـ أمحد سمـ اًمـروأمحد سمـ حم ،اًمـررد وأكو أؾمؿع وملىمرر
(1)

سمف،  

ؾقامن سمـ خمؾد سمـ إسمراهقؿ سمـ ـ ؾُم ؿ قُمبقد اهلل سمـ حمؿد سمـ إؾمحوق سمىموٓ: أكو أسمق اًمؼوؾم

ـ طَم امروان  ـ متَ بَ سم ـ حمؿد سمـ حقؿ اًمبزاز، وسمي سم ـ أمحد سم وىُمرئ قمغم أيب احلُسلم حمؿد سم
(2)

 

ذمػْمَ سَمـقد اًمصر أ
(3)

اًمبُـدارَّسي وأيب اًمؼوؾمؿ قمكم سمـ أمحد سمـ اًمبُ  ،
(4)

وأكو أؾمؿع،  

ـ اًمعبوس اًمذهبل، ىموٓ: كو أسمق اًمؼوؾمؿ قمبد اهلل  ـ سم ـ قمبد اًمرمح ىموٓ: أكو أسمق ـموهر حمؿد سم

سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمعزيز اًمبغقي، كو أسمق قمثامن ـموًمقت سمـ قمبرود اًمصػمذما
(5)

سمـ  ، كو ؾمقيد /

                                                 

(1.)  ( ذم )ف(: )وملىمرر

 ( )سمـ( ًمقسً ذم )ف(.2)

هـ(، وشمقذم ؾمـي 381حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم أسمق احلسلم سمـ أسمـقد، مقًمده ؾمـي )( 3)

 هـ(.457)

 (.1/356شموريخ سمغداد ) .((يمتبً قمـف، ويمون ؾمامقمف صحقحوً  ))ىمول اخلطقى: 

هـ(، 386( قمكم سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ اًمبَُّسي اًمبغدادي أسمق اًمؼوؾمؿ اًمبـدار، مقًمده )4)

 هـ(.474وشمقذم ؾمـي )

 .((يمتبً قمـف ويمون صدوىموً  ))ىمول اخلطقى: 

ث سموًمؽثػم ، واكتنمت اًمروايي قمـف، ويمون يمون صوحلوً قموعموً صمؼي قُمؿِّ  ))وىمول اًمسؿعوين:  ر وطمدر

 .((متقاضعوً طمسـ إظمالق ذا هقئي ورواء 

 (.18/402(، اًمسػم )1/350(، إكسوب )11/335اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.238( اًمبٍمي، شمقذم ؾمـي )5)

ؼوت ، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمث((ؿمقخ صدوق  ))، وىمول صوًمح ضمزرة: ((صدوق  ))ىمول أسمق طموشمؿ: 

(8/329.) 

ـ اجلقزي:  ػف قمؾامء اًمـؼؾ  ))وىمول اسم .. ومفػقة مـ يمقس أيب  ))، وردر ذًمؽ اًمذهبل سمؼقًمف: ((ضعر

ػف، وطمسبؽ سمؼقل اعمتعـًِّ ذم اًمـؼد أيب طموشمؿ ومقف   .((اًمػرج، ومنمم اًمسوقمي مو وضمدت أطمداً ضعر

 .((طمديٌ اعمخؾص  ًمقس سمف سملس ... وىمد وىمع زم طمديثف سمعؾق ذم اعمـتؼك مـ ))وىمول أيضوً: 

 (.3/205(، اًمؾسون )3/48(، اعمقزان )11/25(، اًمسػم )4/495اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 /ب00
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ـ احلس ـ ىمتودة، قم إِذا اًْمتََؼك ))ىمول:  ـ، قمـ أيب سمؽرة: أنر رؾمقل اهلل إسمراهقؿ، قم
(1)

 

((اعمُْسؾِاَمِن سمَسقَْػقِْفاَم وَموًمَؼوشمُِؾ َواعمَْؼتُقُل ذِم اًمـروِر 
(2)

. 

أيب يعغم حمؿد سمـ احلسلم سمـ حمؿد سمـ احلسلم سمـ حمؿد سمـ ظمؾػ ُقرئ عذ  [ 384]

ـ حمؿد  اء، وأيب احلسلم أمحد سم ـ اًمـرؼقر، ىموٓ: أكواًمػرر [ـأسمق ]احلس سم
(3)

قمكم سمـ قمؿر سمـ  

ؿموذان، كو أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ احلسـ سمـ قمبد اجلبور، كو أسمق زيمريو حيقك سمـ معلم، كو 

ـ َُم  ـ سمقونإؾمامقمقؾ سم وًمد، قم
(4)

ـ َوسمََرة ، قم
(5)

وم[]قمـ َُهر ، 
(6)

ر سمـ يورس: ،   ىمول: ىمول قمامر
                                                 

 .((إذا شمقاضمف  )): وضمزء ـموًمقت ( ذم طمديٌ اعمخؾص1)

 مـؼطع، والصواب أنَّه عن احلسن، عن األحـف بن قيس، عن أيب بؽرة.( 2)

ؾمبعي أضمزاء مـ طمديٌ اعمخؾص وهق ذم ضمزء ومقف أطموديٌ قمقال مـتؼوة مـ اعمـتؼك مـ 

 /أ ـ ضؿـ َمؿقع(، وهق مـ روايي اسمـ اًمبَُّسي، قمـ اعمخؾص.50)ل:

 ـ سمحٌ شمؽؿقكم( ًمؾبغقي. 284وذم ضمزء ـموًمقت سمـ قمبود )ص 

( مـ ـمريؼ ـموًمقت سمـ 3/423(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )9/102وأظمرضمف اًمبزار ذم اعمسـد )

 قمبود سمف.

 ضعقػ احلديٌ قمـ ىمتودة، ًمؽـف متوسَمع.، وهق اجلحدري وومقف ؾمقيد سمـ إسمراهقؿ

 ( مـ ـمريؼ قمؿر سمـ إسمراهقؿ.7/125أظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمســ )

( مـ ـمريؼ معؿر، وهق ذم ضمومعف 9/101(، واًمبزار ذم اعمسـد )34/119وأمحد ذم اعمسـد )

(11/351 ،358.) 

 ( مـ ـمريؼ مبورك، صمالصمتفؿ قمـ ىمتودة سمف.34/149وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 ( مـ ـمريؼ هشوم سمـ طمسون.7/125ف اًمـسوئل ذم اًمســ )وأظمرضم

ـ ) ـ اًمقاردة ذم اًمػت ـ ـمريؼ أيب طمرة واصؾ سمـ قمبد اًمرمحـ، يمالُهو 1/320واًمداين ذم اًمسـ ( م

 قمـ احلسـ اًمبٍمي سمف.

 واحلسـ اًمبٍمي مدًمس، ومل يسؿع هذا احلديٌ مـ أيب سمؽرة، سمقـفام إطمـػ سمـ ىمقس.

(، ومسؾؿ ذم صحقحف 6875( )8/356(، )31( )1/16أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

( مـ ـمرق قمـ احلسـ اًمبٍمي، قمـ إطمـػ سمـ ىمقس، قمـ أيب سمؽرة سمف، 2214، 4/2213)

، صمؿ ذيمر احلديٌ ((ذهبً أكٍم هذا اًمرضمؾ، ومؾؼقـل أسمق سمؽرة ...  ))وومقف ىمصي إطمـػ ىمول: 

 .قمـ أيب سمؽرة، وهذا يدل أنر احلسـ مل يسؿعف مـ أيب سمؽرة 

 ذم إصؾ: )احلسلم(، واًمتصقيى مـ )ف(، وهق اًمسؽري احلريب. (3)

 ( سمقون سمـ سمنم أسمق سمنم.4)

 ( وسمرة سمـ قمبد اًمرمحـ أسمق ظمزيؿي اًمسؾؿل.5)

( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ وٓ )ف(، وهق صموسمً ذم مصودر اًمتخريٍ، واحلديٌ هلامم 6)

 وهق اسمـ احلورث اًمـخعل، قمـ سمالل.
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 يورس: 

ًُ َرؾُمقَل  )) ((ُي َأقْمبٍُد َواْمَرَأشَموِن َوَأسُمق سَمْؽٍر َوًَمقَْس َمَعُف إِٓر مَخَْس   اهللَرَأْي
(1)

. 

ـ ُقرئ عذ  [ 385] ـ حمؿد سم ـ أمحد سم [قمؿر]أيب ضمعػر حمؿد سم
(2)

سمـ احلسـ سمـ قُمبقد  

وَمقؾ اعمعروف سموسمـ اعمُسؾؿي، أكو أسمق اًمػضؾ قُمبقد اهلل سمـ ا  سمـ قَمؿرو سمـ ظموًمد سمـ اًمدر

قمبد اًمرمحـقمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ قمبقد اهلل سمـ ؾَمعد سمـ إسمراهقؿ سمـ 
(3)

سمـ قمقف  

ـ ]احلساًمزهري،  ـ حمؿد سم [ـكو أسمق سمؽر ضمعػر سم
(4)

سمـ اعمستػوض اًمػريويب، كو ىمتقبي سمـ  

ؾمعقد، ]كو أسمق قمقاكي[
(5)

ـ أكس[ ـ ىمتودة، ]قم ، قم
(6)

ـ أيب مقؾمك إؿمعري ىمول: ىمول  ، قم

ـِ اًمرِذي َيْؼَرُأ اًمُؼْرآَن َمثَُؾ إشُْمُرضمر  )): ىمول رؾمقل اهلل  يِ، َرحيَُفو ـمَقٌِّى َوـمَْعُؿَفو َمثَُؾ اعمُْمِم

َٓ َيْؼَرأُ اًمُؼْرآَن َمثَُؾ اًمترْؿَرةِ َٓ ِريَح هَلَو َوـَمْعُؿَفو ـَمقٌِّى، َوَمثَُؾ  ـِ اًمرِذي  ـَمقٌِّى، َوَمثَُؾ اعمُْمِم

 ، حْيَوَكِي ِرحُيَفو ـَمقٌِّى َوـَمْعُؿَفو ُمرٌّ َوَمثَُؾ اعمُـَوومِِؼ اًمرِذي َٓ اعمُـَوومِِؼ اًمرِذي َيْؼَرُأ اًمُؼْرآَن َمثَُؾ اًمرر

((َيْؼَرُأ اًمُؼْرآَن َمثَُؾ احلَـَْظَؾِي َٓ ِريَح هَلَو َوـَمْعُؿَفو ُمرٌّ 
(7)

. 

                                                 

 صحيح.( 1)

 ( مـ ـمريؼ اًمػراء واسمـ اًمـؼقر.10/437اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )وأظمرضمف 

( مـ ـمريؼ اسمـ اًمـؼقر، يمالُهو قمـ قمكم سمـ 13/504(، )428، 1/427واًمذهبل ذم اًمسػم )

 قمؿر احلريب سمف.

 ذيمر ُهوم(. يمؾِّ اعمصودر )وذم(، 64وهق ذم ؾمتي َموًمس مـ أموزم اًمػراء )ص 

مكم، قمـ اسـم معلم سمف.3857( )4/618وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )  ( قمـ قمبد اهلل سـم حمؿد ٔا

 ( قمـ أمحد سمـ أيب اًمطقى، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ َموًمد سمف.3660( )4/558وذم )

 ( ذم إصؾ: )قمؿران(، واًمتصقيى مـ )ف(.2)

 ( ىمقًمف: )سمـ حمؿد ..( إمم )قمبد اًمرمحـ( ًمقسً ذم )ف(.3)

 ( ذم إصؾ: )احلسلم(، واًمتصقيى مـ )ف(.4)

ـ ( مو 5) ٓ يروي قم ً ذم مصودر اًمتخريٍ، وىمتقبي  ـ إصؾ و)ف(، وهق صموسم سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط م

قمـ ىمتودة، إكرام روايتف قمـ أيب قمقاكي وهق اًمقضوح اًمقشؽري، واحلديٌ ؾمققرده اعمصـػ قمـ 

ٌ قمنم سمرىمؿ: )  ( هبذا اإلؾمـود وومقف ذيمر أيب قمقاكي.1258ؿمقخ آظمر مـ ؿمققظمف ذم اجلزء اًمثوًم

ؼقوملم ؾموىمط مـ إصؾ و)ف(، وهق صموسمً ذم مصودر اًمتخريٍ، وىمتودة ٓ يروي ( مو سملم اعمع6)

ـ أيب مقؾمك، واحلديٌ ؾمققرده اعمصـػ قمـ ؿمقخ آظمر  ـ أكس، قم ـ أيب مقؾمك، إكرام روايتف قم قم

 ( هبذا اإلؾمـود وومقف ذيمر أكس.1258مـ ؿمققظمف ذم اجلزء اًمثوًمٌ قمنم سمرىمؿ: )

 .صحيح( 7)
= 
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ـ اعمبورك اًمترؿقؿلُقرئ عذ  [ 386] ـ قمكم سم ـ هموًمى سم ـ سم أيب قمكم احلس
(1)

وأكو أؾمؿع،  

أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ احلسلم اجلعػل اًمؽقذم أكو اًمؼويض
(2)

أسمق قمبد اهلل  كو، 

وص احلسلم سمـ إسمراهقؿ اجلصر
(3)

، كو حمؿد سمـ قمكم سمـ قمػون
(4)

، كو ـمؾؼ سمـ همـروم، كو 

ـ مِ  /موًمؽ  ً اًمـربِلر قَ غْ سم ـ قمؿر ىمول: ؾمؿع ـ اسم ـ كوومع، قم ـ قمبقد اهلل، قم  ل، وحمؿد سم

إِمَم اجلُُؿَعِي  إَِذا َراَح َأطَمُديُمؿْ  )): يؼقل قمغم هذا اعمـؼم وأؿمور سمقده إمم مـؼم اًمـربِلِّ 

((وَمْؾقَْغتَِسْؾ 
(5)

. 

                                                 

( مـ ـمريؼ اسمـ 16/394(، واًمذهبل ذم اًمسػم )74ص أظمرضمف اسمـ اجلقزي ذم مشقختف )

 اعمُسؾؿي سمف.

 (.57وهق قمـد اًمػريويب ذم صػي اعمـوومؼ )ص 

( يمالُهو 1/549(، ومسؾؿ ذم صحقحف )5427( )6/553وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 قمـ ىمتقبي سمـ ؾمعقد سمف.

 اًمقشؽري سمف. ( قمـ أيب يمومؾ اجلحدري، قمـ أيب قمقاكي وهق اًمقضوح1/549ومسؾؿ ذم صحقحف )

(، ومسؾؿ ذم 7560( )8/584(، )5059( )6/436وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ ىمتودة سمف.1/549صحقحف )

 هـ(.458هـ(، وشمقذم ؾمـي )366( اعمؼرئ، ُيعرف سموسمـ اعمبورك، مقًمده ؾمـي )1)

، وملىمرأ يمتبـو قمـف، ويمون ًمف ؾمؿً وهقبي، وفموهر وصالح، ويمون يؼرئ اًمؼرآن ))ىمول اخلطقى: 

ملم، وضمعؾ هلو أؾموكقد  سمحروف ظمرق ومقفو اإلمجوع، وادرقمك ومقفو روايي قمـ سمعض إئؿي اعمتؼدِّ

سموـمؾي مستحقؾي، وملكؽر أهؾ اًمعؾؿ قمؾقف ذًمؽ إمم أن اؾمتتقى مـفو ... وادرقمك اسمـ هموًمى أؿمقوء 

 .((همػم مو ذيمركوه، شمبلمر يمذسمف وفمفر ومقفو اظمتالىمف 

 (.10/97شموريخ اإلؾمالم )، (7/400شموريخ سمغداد ) اكظر:

 هـ(.402( اعمعروف سموسمـ اهلََرواين، شمقذم ؾمـي )2)

 .((يمون صمؼي وموضالً ضمؾقالً يؼرئ اًمؼرآن ويػتل ذم اًمػؼف قمغم مذهى أيب طمـقػي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.17101(، اًمسػم )5/472اكظر: شموريخ سمغداد )

 .(، وهق َمفقل7/74ًمعؾف اعمذيمقر ذم اًمؾسون )( 3)

 هـ(.277اًمؽقذم، أسمق ضمعػر اعمؼرئ، شمقذم ؾمـي ) ( اًمعومري4)

ؼف اًمدارىمطـل، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )  (.9/141وصمر

ث اًمثؼي  ))وىمول اًمذهبل:   (.13/27. اًمسػم )((اعمحدِّ

 صحيح.( 5)
= 

 /أ05
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 يوكقر جَ وهْ  سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل اًمشر ظمدجيي سمـً حمؿد سمـ قمبد اهللُقرئ عذ  [ 387]

يير دِ بْ اًمقاقمظي اًمعَ 
(1)

وأكو أؾمؿع، أظمؼميمؿ أسمق احلسلم حمؿد سمـ أمحد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ  

ـ ؾَمؿعقن اًمقاقمظ، كو أسمق احلسـ أمحد سمـ  ـ إؾمامقمقؾ سم [ؾَمْؾؿ]قمـبس سم
(2)

اًمؽوشمى، كو  

ـ أيقبقبقمُ  ـ حمؿد سم د اهلل سم
(3)

 ىمول:  ، كو ؾمػقون، قمـ اًمزهري، قمـ أكس: أنر اًمـربِلر 

 أُ إَِذا طَمَْضَ اًمَعَشوُء وَ  ))
ِ
الَُة وَموسْمَدُؤوا سمِوًمَعَشوء ًِ اًمصر ((ىمِقَؿ

(4)
. 

                                                 

صمـو  52وأظمرضمف أسمق قمقاكي ذم صحقحف )ص  ـ حتؼقؼ أيؿـ( قمـ حمؿد سمـ ظمؾػ اًمتؿقؿل، طمدر

 ـمؾؼ سمـ همـروم سمف.

(، واإلؾمامقمقكم ذم اعمعجؿ 52(، وأسمق قمقاكي ذم صحقحف )ص 9/50ضمف أمحد ذم اعمسـد )وأظمر

 ( مـ ـمرق قمـ موًمؽ سمـ مغقل وطمده سمف.2/579)

ـ ـمريؼ موًمؽ سمـ  ـ قمبقد اهلل اًمعرزمل، وهق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى، ًمؽ وذم اًمسـد إول حمؿد سم

ج ذم اًمصحقح م م مغقل صحقحي قمغم ذط اًمبخوري، واحلديٌ خمرر ـ ـمريؼ كوومع، يمام شمؼدر

 (.179حتً طمديٌ رىمؿ: )

ـ قمبد اهلل سمـ قمكم(، وذم مصودر اًمؽممجي: )سمـً 1) ً حمؿد سم ( يمذا ورد كسبفو ذم إصؾ و)ف(: )سمـ

 هـ(.460هـ(، وشمقومقً ؾمـي )374حمؿد سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل(، ومقًمدهو ؾمـي )

ً صوحلي صودىمي  ))ىمول اخلطقى:  ً صودىمي صوحلي  ))ـ اجلقزي: ، وىمول اسم((يمتبـو قمـفو، ويموك يموك

 .((... وُدومـً إمم ضمـى اسمـ ؾمؿعقن ويموكً ىمد صحبتف 

 (.2/311(، اًمعؼم )8/250(، اعمـتظؿ )14/446اكظر: شموريخ سمغداد )

ؿ أسمق احلسـ ؾْ سمـ ؾَم سمـ أمحد ( ذم إصؾ: )ؾمومل(، واًمتصقيى مـ )ف(، وهق أمحد سمـ حمؿد 2)

م ذيمره سمرىمؿ: )  (.373اًمؽوشمى، وشمؼدر

( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )قُمبقد اهلل(، وذم أموزم اسمـ ؾمؿعقن: )قَمبد اهلل(، وهق اًمصقاب، وهق 3)

 هـ(.265قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ أيقب سمـ صبقح أسمق حمؿد اعمخرمل، وشمقذم ؾمـي )

 .((ؾمؿعً مـف مع أيب وهق صدوق  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

 (.12/359اًمسػم )(، 10/81(، شموريخ سمغداد )5/11اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 .صحيح لغره( 4)

 (.208ص وهق ذم أموزم اسمـ ؾمؿعقن )

( قمـ قمؿرو اًمـوىمد، وزهػم سمـ طمرب، واسمـ أيب ؿمقبي، 1/392وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 صمالصمتفؿ قمـ ؾمػقون سمـ قمققـي سمف.

 ( مـ ـمريؼ قُمؼقؾ سمـ ظموًمد.672( )1/204وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )
= 
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اًمؼويض أيب مـصقر قمبد اًمبوىمل سمـ حمؿد سمـ هموًمى اًمعطرور وأكو ُقرئ عذ  [ 388]

ق ـموهر اعمخؾِّص، كو حيقك سمـ ظمالرد اعمـؼري اًمبٍمي أسمق زيمريوأؾمؿع، أكو أسم
(1)

 ، كو 

ـ ىمُ  روِس[ ))يى إصؿعل ىمول: ىمقؾ ٕقمرايب: َر قمبد اعمؾؽ سم ـَ صَمـَوُء ]اًـم َمو َأطْمَس
(2)

قَمَؾقَْؽ؟  

ـْ َمْدِح اعمَودطِِملَم َوإِْن َأطْمَسـُقا، َوُذكُقيِب أَ  اهللىَموَل: سَمالَُء  ـُ ِم امِّلَم قِمـِْدي َأطْمَس ـْ َذمِّ اًمذر يْمثَُر ِم

 ًُ ْم ، َوَيو ؾَمْقَأشَموُه قَمغَم َمو ىَمدر ًُ ـْم ((َوإِْن َأيْمثَُروا، وَمقَو َأؾَمِػل قَمغَم َمو وَمرر
(3)

. 

[389 ]  ـ سمـ حمؿد سمـ ومفد اًمعالرف أسمق قمكم احلس
(4)

ًمػظًو، كو أسمق طمػص قمؿر سمـ  

َليِب طَمـِقَػَي، وَمَؼوَل زِم َيْقمًو: إِنر ذِم ضِمَقاِركو َرضُمٌؾ ُيْعَرُف سمِ ذم يَموَن  )): ىمول ؿموهلم ًمػظوً 

؟  ـْ
: َوَمو َمْعـَك َوًمَؽِ ًُ . ىَموَل َأسُمق طَمْػص: ىُمْؾ ـْ

ـرِي َوًمَؽِ ـْ َأْهِؾ اًمسر ضِمَقاِري َرضُمالً َيُؼقُل إِكرُف ِم

ـِ َأيِب ـمَوًمٍِى أطََمداً  ُم قَمغَم قَمكِمِّ سم ضُمُؾ َيُؼقُل: يَو سمُـَلر َٓ أىُمَدِّ اهللُ  ، وَمَؼوَل َأسُمق طَمْػٍص: َأْرَمكىمَوَل: اًمرر

، زَ عْ ، َهَذا ؿِمؿُ فسمَؿَؼودِيؿِ  ((ؿِمقِعلٌّ ُمْعتَِززِمٌّ  /زِم؟ ىَموَل: َهَذا َز عْ ؼوَل: َوَمو َمْعـَك ؿِمؿُ ومزِمٌّ
(5)

. 

[390 ]  أسمق احلسـ ضموسمر سمـ يوؾملم سمـ احلسـ سمـ حمؿقيف
(6)

 يمتوسمي، كو اإلموم  

                                                 

 ريؼ قمؿرو سمـ احلورث، يمالُهو قمـ اًمزهري سمف كحقه.( مـ ـم1/392ومسؾؿ ذم صحقحف )

ـ إصؿعل هبذا آؾمؿ واًمـسبي، وًمعؾ اًمصقاب: 1) ( يمذا ذم إصؾ و)ف(، ومل أىمػ قمغم راو قم

ـ حيقك سمـ ظمالرد اًمبٍمي أسمق يعغم، ويمون مـ ضمؾسوء إصؿعل، ويمذا رواه مـ ـمريؼف  زيمريو سم

م سمرىمؿ: )  (.324اًمبقفؼل، وشمؼدر

 )اهلل(، ويمتى ذم اهلومش: ًمعؾف اًمـوس. وذم )ف(: )اًمـوس(، وهق اًمصقاب.( ذم إصؾ: 2)

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ أمحد اعمؼدمل، قمـ أيب يعغم 9/171( أظمرضمف اًمبقفؼل ذم ؿمعى اإليامن )3)

 زيمريو سمـ حيقك اًمسوضمل، قمـ إصؿعل سمف.

 عل.( مـ ـمريؼ اعموزين، قمـ إصؿ7/296(، )6/170وأظمرضمف اًمديـقري ذم اعمجوًمسي )

 (.1/390واكظر قمققن إظمبور ٓسمـ ىمتقبي )

( مـ أهؾ سمغداد، ذيمره اًمسؿعوين ذم ؿمققخ أيب احلسلم حمؿد سمـ يمومؾ اًمشوهد. اعمـتخى مـ 4)

 (.3/1588معجؿ ؿمققخ اًمسؿعوين )

 .مل أقف عؾيه( 5)

 هـ(.464هـ(، وشمقذم ؾمـي )383( اًمعطور اًمبغدادي، مقًمده ؾمـي )6)

 .((ويمون ؾمامقُمف صحقحوً يمتبً قمـف،  ))ىمول اخلطقى: 

 (.18/246(، اًمسػم )7/239شموريخ سمغداد )

 /ب05
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أسمق طمومد أمحد سمـ أيب ـموهر اإلؾمػرائقـل
(1)

 ، كو أسمق أمحد قمبد اهلل سمـ قمدي احلوومظ، كو 

أسمق قمكم احلسـ سمـ قمبد اًمغػور سمـ قمؿر إزدي
(2)

، كو أمحد سمـ أيب احلقاري، ىمول: 

ؾمؿعً أسمو ؾمؾقامن اًمداراين
(3)

بَُع، َوِمْػتَوُح أظِمَرةِ اجلُقُع،  ))يؼقل:   ْكقَو اًمشِّ ِمْػتَوُح اًمدر

ْكقَو  ـَ َوَأْصُؾ يُمؾِّ ظَمػْمٍ ذِم اًمدر ((شَمَعومَم  اهللَوأظِمَرةِ اخلَْقُف ِم
(4)

. 

 :من حديث مالك

[391 ]   ر  اج،أسمق اعمعوزم صمعؾى سمـ اًمشقخ أيب حمؿد ضمعػر سمـ أمحد سمـ احلسلم اًمَّسر

]سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمفر رسمقع أظمر ؾمـي أرسمع وشمسعلم[
(5)

أكو أسمق اًمؼوؾمؿ احلسلم سمـ  ،

ـ إسمراهقؿ احلِ  وئلـر حمؿد سم
(6)

ًمقهوب سمـ احلسـ سمـ اًمقًمقد اًمؽاليبسمدمشؼ، كو قمبد ا 
(1)

 ،

                                                 

 هـ(.406، شمقذم ؾمـي )( أمحد سمـ أيب ـموهر حمؿد سمـ أمحد أسمق طمومد اًمػؼقف اإلؾمػرائقـل1)

ً إًمقف اًمريوؾمي، وقمظُؿ  ))ىمول اخلطقى:  ًٓ سموًمعؾؿ طمتك صور أوطمَد وىمتف، واكتف أىموم سمبغداد مشغق

 .((.. ويمون صمؼي ... ويمون اًمـوُس يؼقًمقن ًمق رآه اًمشوومعل ًمػرح سمف ضموُهف قمـد اعمؾقك واًمعقام .

 (.17/193(، اًمسػم )4/91(، ـمبؼوت اًمشوومعقي ًمؾسبؽل )4/368اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.سمـ قمبد اًمغػوريمذا وىمع ذم إصؾ و)ف(: )أسمق قمكم احلَسـ ( 2)

ؾمؿ )احلسـ سمـ هُمػػم(، وىمد ُذيمر ذم رؾمؿ )احلُسلم( مـ يمتى اًمرضمول، وذيمره أيضوً سمعُضفؿ سمو

، (( ، يليت ذم احلسـ سـم همػػمراحلسـ سـم قمبد اًمغػو ))( ومؼول: 2/219وأورده اسـم طمجر ذم اًمؾسون )

ـ سمـ همػػم(، وىمول:  ـ يقكس: )احلس ـ )احلسلم(، واسم ـ وىمد روى قمـف  ـ قمدي  ه اسم يمذاب  ))وؾمامر

 .((يضع احلديٌ 

 .((مؽموك، يمون سمؾقري  ))وىمول اًمدارىمطـل: 

 ؾتلم مجقعوً إمم مٍم، صمـو قمـ ؾمعقد سمـ قمػػم، يمتبً قمـف سمؿٍم ذم اًمرطم ))سمـ قمدي: وىمول ا

ث  وقمبد اًمعزيز سمـ مؼالص، وهمػمُهو مـ ؿمققخ مٍم، ومل يؽـ ؾمـرف حيتؿؾ ًمؼوءهؿ، وىمد طمدر

 .((سملطموديٌ مـويمػم 

ت اًمسفؿل )ص   (.2/295(، اًمؾسون )63، 2/40(، اعمقزان )2/367(، اًمؽومؾ )205اكظر: ؾممٓا

 ( قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ قمطقي اًمعبز.3)

عى (، 10/251واخلطقى )(، 9/259( أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )4) واًمبقفؼل ذم اًمشر

، ـ ـمرق قمـ أمحد سـم أيب احلقاري سمف(، م34/128(، واسـم قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )10/301)

د اخلطقى زيودة.  وقـم

 ( زيودة مـ )ف(.5)

ل اًمدمشؼل، صوطم6) هـ(، 459هـ(، وشمقذم ؾمـي )378ى إضمزاء احِلـوئقوت، مقًمده ؾمـي )( اعمعدِّ

 واحِلـروئل: كسبي إمم سمقع احِلـروء.
= 
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اًمؽاليب
(1)

ـ حمؿد اًمُعؼقكم ـ ظُمريؿ سم ، أكو أسمق سمؽر حمؿد سم
(2)

مالك ، كو هشوم سمـ قمامر، كو 

ـُ ؿمفوب اًمزهري، قمـ أكس سمـ موًمؽ: بن أنسا َدظَمَؾ َيْقَم   اهللَأنر َرؾُمقَل  ))، كو اسم

َي َوقَمغَم َرْأؾِمِف اعمِْغَػُر  ((وَمتِْح َمؽر
(3)

. 

[392 ]  ـ موًمؽ: مالك بن أنس ـ أكس سم صمـل اًمزهري، قم   اهللَأنر َرؾُمقَل  ))، طمدر

َب صُمؿر َأقْمَطك  ـْ َيَسوِرهِ َأسُمق سَمْؽٍر، وَمنَمِ ، َوقَم ـْ َيِؿقـِِف َأقْمَرايِبٌّ ، َوقَم
ٍ
ـٍ ىَمْد ؿِمقَى سمِاَمء ُأيِتَ سمَِؾبَ

ـَ  ـَ وَموَْٕيَؿ ، َوىَموَل: إَْيَؿ ((إقَْمَرايِبر
(4)

. 

                                                 

 .((يمتبً قمـف، ويمون صمؼي  ))ىمول اسمـ مويمقٓ: 

(، 14/304شموريخ دمشؼ ) (،365شموزم شموريخ مقًمد اًمعؾامء )ص  (،3/60اكظر: اإليمامل )

 (.18/130اًمسػم )

 هـ(.396هـ(، وشمقذم ؾمـي )305عروف سملظمل شمبقك اًمعدل، مقًمده ؾمـي )( أسمق احلسلم اًمدمشؼل اعم1)

 .((يمون صمؼي كبقالً ملمقكوً  ))ىمول قمبد اًمعزيز اًمؽتوين: 

 (.16/557(، اًمسػم )37/314اكظر: شموريخ دمشؼ )

 هـ(.316( مـ أهؾ دمشؼ، شمقذم ؾمـي )2)

ث اًمصدوق، مسـد دمشؼ  ))ىمول اًمذهبل:   .((اإلموم اعمحدِّ

 (.14/428(، اًمسػم )52/396(، شموريخ دمشؼ )2/224ومل واًمؽـك ًمؾحويمؿ )اكظر: إؾم

 .صحيح( 3)

( وهل مـ روايي 6، 1/5/ب(، وقمقازم موًمؽ هلشوم سمـ قمامر )3واحلديٌ ذم احلـوئقوت )ل:

 احلـوئل.

 (.1271( )1/565واكظر: اعمقـمل )

وذم ( مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ، 1846( )2/571وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

( مـ ـمريؼ 4286( )5/110( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ أيب أويس، وذم )3044( )4/355)

 ( مـ ـمريؼ أيب اًمقًمقد اًمطقوًمز.5808( )7/51حيقك سمـ ىمزقمي، وذم )

( مـ ـمريؼ اًمؼعـبل وحيل اًمـقسوسمقري وىمتقبي سمـ ؾمعقد، يمؾفؿ 2/989ومسؾؿ ذم صحقحف )

 قمـ موًمؽ سمف.

 .صحيح( 4)

 (.1/7م )وهق ذم قمقازم موًمؽ هلشو

(، واسمـ طمبون ذم صحقحف 3425( )2/1133ومـ ـمريؼ هشوم أظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمســ )

 (.7/336(، )4/315(، واخلطقى ذم شمورخيف )12/151)اإلطمسون ـ 
= 
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[393 ]  صمـ، مالك بن أنس  ىمول:  كوومع، قمـ اسمـ قمؿر: أنر رؾمقل اهلل  لطمدر

َرْت وَمثََؿَرهُتَو ًمِْؾبَوئِ  )) ى َكْخالً ىَمْد ُأسمِّ ـْ اؿْمؽَمَ َط َم ((بْتَوُع اعمُ ِع إِٓر َأْن َيْشؽَمِ
(1)

. 

 :حديث واحد

[394 ]  ـ قمكم ُيعرف سم ـ قمبد اًمعزيز سم ـ حمؿد سم ، سمؼراءيت قمؾقف اجرَ غبَ أسمق كٍم أمحد سم

[ؽيَذ ]ذم درب 
(2)

كوطمقي احلريؿ اًمطروهري ذم ؿمعبون ؾمـي أرسمع وشمسعلم، وأضموز  مـ 

ـ حمؿد احلَ  ـ قمؿر سم ـ قمكم سم ظ / سمف، أكو أسمق احلس يـل، كو أسمق سمؽر حمؿد وِ ْز ريب اًمؼَ زم وشمؾػر

ي اعممدِّبؼَم ـْيد اًمعَ قَ سمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ ؾُم 
(3)

ؾقامن إمالء، كو حمؿد سمـ حمؿد سمـ ؾُم  

ـ ؾَم قَ ـدي، كو ؾُم اًمبوهمَ  َمْعَؿر، ، قمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ مالك بن أنس، كو قدعِ يد سم

]ىمول[قمـ أيب احلُبوب ؾمعقد سمـ يسور، قمـ أيب هريرة، 
(4)

ربِلر :  ْقَم ي َيُؼقُل اهللُ )): ىمول اًـم

                                                 

 (.2682( )2/514واكظر: اعمقـمل )

 ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ أيب أويس.5619( )6/609وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ حيقك اًمـقسوسمقري، قمـ موًمؽ سمف.3/603ومسؾؿ ذم صحقحف )

 .صحيح( 1)

 (.11، 1/10/ب(، وقمقازم موًمؽ )44وهق ذم احلـوئقوت )ل:

 (.2210( )2/745ومـ ـمريؼ هشوم أظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمســ )

 (.1806( )2/139واكظر: اعمقـمل )

 ( مـ ـمريؼ قمبد اهلل2716( )3/238(، )2204( )3/49وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 سمـ يقؾمػ.ا

 ( مـ ـمريؼ حيقك اًمـقسوسمقري، قمـ موًمؽ سمف.3/1172ومسؾؿ ذم صحقحف )

 /أ(.407( ذم إصؾ: )ذك(، واًمتصقيى مـ )ف(، وضموء قمغم اًمصقاب ذم )ل:2)

 (.هـ381( شمقذم ؾمـي )3)

ـ ؾمقيد اعمعؾِّؿ، ومؼول: صمؼي، وؾملًمً إزهرير قمـف  ))ىمول اخلطقى:  ـ اسم ً أسمو سمؽر اًمؼمىموين قم ؾملًم

: صدوق، وىمد شمؽؾرؿقا ومقف ًمسبى روايتف قمـ إؿمـوين يمتوب ىمراءة قموصؿ ... ويمون ومؼول

 .((مستلصالً ذم احلديٌ 

 (.5/306اًمؾسون ) (،8/528شموريخ اإلؾمالم ) (،3/88اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( زيودة مـ )ف(.4)

 /أ04
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ُفْؿ ذِم فمِ  قَن سمَِجالَزِم، اًمقَْقَم ُأفمِؾِّ ـَ اعمُتََحوسمر ((كمِّ كمِّ َيْقَم َٓ فمِؾر إِٓر فمِ اًمِؼقَوَمِي: َأْي
(1)

. 

 :من حديث الؼطيعي

[395 ]  ـ قمبد اًمعزيز اًمطرائػأسمق هموًمى قُمبقد اهلل ـ حمؿد سم ، سمؼراءيت قمؾقف وأضموز ل سم

ًمـو مجقَع مسؿققموشمف وإضموزاشمف ذم مجودى إومم ؾمـي أرسمع وشمسعلم وأرسمع مئي، ىمول
(2)

: أكو 

ـ حمؿد اجلقهري إمالء، أكو  ـ قمكم سم ـ سم كو قمبد  ،أمحد بن جعػر الؼطيعيأسمق حمؿد احلس

ل أيب، كو ويمقع، قمـ ؾمػقون صـم ـ طمـبؾ، طمدر ـ أمحد سم اهلل سم
(3)

، قمـ
(4)

ة  قَمؿرو سمـ مرر
(5)

 ،

قمـ أيب قُمبقدة
(6)

سمَِعوٍم وَمَؼوَل: ىَموَم   اهللسَمْعَد َووَموةِ َرؾُمقِل  ىَموَم َأسُمق سَمْؽٍر  ))ىمول:  

ِل، وَمَؼوَل: ؾَمُؾقا اهللَ اًمعَ   اهللَرؾُمقُل  وومِقََي، وَمنِكرُف مَلْ ُيْعَط قَمبٌْد ؿَمقْئًو َأوْمَضَؾ َمَؼوِمل قَموَم إَور

 ُ اَُم ذِم اجلَـرِي، َوإِيرويُمْؿ َواًمَؽِذَب َواًمُػُجقَر، وَمنَِنر ، وَمنَِنر ْدِق َواًمؼِمِّ ـَ اًمَعوومِقَِي، قَمَؾقُْؽْؿ سمِوًمصِّ اَم ذِم ِم

((اًمـروِر 
(7)

. 

                                                 

 .صحيح( 1)

 (.473وهق ذم اعمقـمل سمروايي ؾمقيد سمـ ؾمعقد )ص 

 (.2741( )2/542ل )واكظر: روايي حيقك اًمؾقث

 ( مـ ـمريؼ ىمتقبي قمـ موًمؽ سمف.4/1988وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 ( مجؾي: )وأرسمع موئي، ىمول( ًمقسً ذم )ف(.2)

 ( هق اًمثقري.3)

 ( ذم )ف(: )صمـو(.4)

 ( هق اجلََؿكم.5)

 ( هق اسمـ قمبد اهلل سمـ مسعقد.6)

 .مـؼطع، وله صريق آخر صحيح عن أيب بؽر ( 7)

 (.1/218وهق ذم اعمسـد )

. اعمراؾمقؾ ((أسمق قمبقدة سمـ قمبد اهلل قمـ أيب سمؽر اًمصديؼ مرؾمؾ  ))وؾمـده مـؼطع، ىمول أسمق زرقمي: 

 (.257)ص 

 (.6/81. أـمراف اعمسـد )((وهذا مـؼطع  ))وىمول اسمـ طمجر: 

 وًمف ـمريؼ آظمر قمـ أيب سمؽر صحقح.

ـ ) ـ موضمف ذم اًمسـ أمحد ذم (، و6/220(، واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )3849( )2/1265أظمرضمف اسم

(، واًمطقوًمز ذم 252(، واًمبخوري ذم إدب اعمػرد )ص 217، 210، 198، 1/184اعمسـد )
= 

 النصرية
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[396 ]  صمـل أيب، كو طمسـ سمـأمحد بن جعػر ون، ىموٓ:  ، كو قمبد اهلل، طمدر مقؾمك وقمػر

ـ حمؿد، قمـ قموئشي:  ـ اًمؼوؾمؿ سم ـ زيد، قم ـ قمكم سم ـ ؾمؾؿي، قم َذا  ))كو محود سم ًْ هِبَ و مَتَثرَؾ أَنر

 ًِ
 :يؼه وأسمق سمؽر  اًمبَقْ

 َوَأسْمقَُض ُيْستَْسَؼك اًمَغاَمُم سمَِقضْمِفِف     َرسمِقُع اًمقَتَوَمك قِمْصَؿٌي ًمأِلََراِمؾِ 

((  اهللَرؾُمقُل  / وَمَؼوَل َأسُمق سَمْؽٍر: َذاكَ 
(1)

. 

 :من حديث اجلوهري

[397 ]   ـ قمؼقؾ سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ احلـبكم، سمؼراءيت اًمشقخ اإلموم أسمق اًمقوموء قمكم سم

أبو حمؿد مئي، أكو  سمعأرطمدى وصمالصملم ومئي، ومقًمده ذم ؾمـي إ قمؾقف ذم صػر ؾمـي مخس

، كو قمبداجلوهري ـ قمبد اهلل اًمؽٌمِّ ـ رضموء ، أكو أسمق سمؽر اًمؼطقعل، كو إسمراهقؿ سم اهلل سم
(2)

، كو 

ؿمقبون
(3)

، قمـ مـصقر
(4)

ؾؿل، قمـ ظمداش أيب  ، قمـ قُمبقد اهلل سمـ قمكم سمـ قُمرومطي اًمسر

ـ اًمـربِلِّ  ِف، ُأْويِص اْمِرءًا  ))ىمول:  ؾمالمي، قم ِف ُأْويِص اْمِرءًا سمُِلمِّ فُأْويِص اْمِرءًا سمُِلمِّ ، سمُِومِّ

                                                 

(، واحلويمؿ 1/146(، واًمبزار ذم اعمسـد )6، 5، 1/3(، واحلؿقدي ذم اعمسـد )8، 1/7اعمسـد )

 (، وهمػمهؿ مـ ـمرق قمـ أوؾمط سمـ إؾمامقمقؾ، قمـ أيب سمؽر سمف كحقه.1/529ذم اعمستدرك )

 ، وواومؼف اًمذهبل.((صحقح اإلؾمـود  )): وىمول احلويمؿ

 .سـده ضعيف( 1)

 .((ذاك واهلل  ))(، وومقف زيودة: 1/206وهق ذم اعمسـد )

 ( قمـ قمػون وطمده سمف.3/147وأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼوت )

(، 1/728(، واًمبزار ذم اعمسـد )6/353(، )5/279وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )

 ( مـ ـمرق قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف.92، 91ص واعمروزي ذم مسـد أيب سمؽر )

 وذم ؾمـده قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقمون، وهق ضعقػ.

(، ووىمع ومقف: )صمامل( 1008( )2/305واًمبقتون متثرؾ هبام أسمق ـموًمى يمام ذم صحقح اًمبخوري )

 سمدل )رسمقع(.

 اسمـ قمؿر اًمغداين أسمق قمؿر اًمبٍمي.( 2)

 هق اسمـ ومروخ.( 3)

 هق اسمـ اعمعتؿر.( 4)

 /ب04
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((َؿْقَُٓه اًمرِذي َيؾِقِف، َوإِْن يَموَن قَمَؾقِْف ِمـُْف َأذاٌة شُمْمذِيِف ُأْويِص اْمِرءًا سمَِلسمِقفِ، ُأْويِص اْمِرءًا سمِ 
(1)

. 

                                                 

 .ضعيف( 1)

 ( مـ ـمريؼ اجلقهري سمف.8/232أظمرضمف اعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )و

( مـ 992، 2/991(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )3/53وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 ـمريؼ أيب مسؾؿ اًمؽٌم سمف.

( قمـ أيب مسؾؿ سمف، إٓر أكرف وىمع قمـده )قمبقد اهلل سمـ قمكم، 4/219وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

 سمدل )سمـ قمرومطي(، وأفمـف شمصحقػوً. قمـ قمرومطي(

 وظموًمػ مجوقمٌي مـ اًمرواة قمبد اهلل سمـ رضموء ذم إؾمـوده، ومرووه قمـ ؿمقبون، قمـ مـصقر، قمـ 

 قمبقد اهلل سمـ قمكم، قمـ قمرومطي، قمـ ظمداش.

 ( مـ ـمريؼ طمسلم سمـ حمؿد.31/87أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

(، 4/429طمود واعمثوين )(، واسمـ أيب قموصؿ ذم ا3/219ٔواًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )

 ( مـ ـمريؼ آدم سمـ أيب إيوس.218، 1/107واًمدوٓيب ذم اًمؽـك )

ـ ـمريؼ قمامر سمـ قمبد اجلبور، صمالصمتفؿ قمـ ؿمقبون سمف.2/283واًمبغقي ذم معجؿ اًمصحوسمي )  ( م

 واظمتؾػ أيضوً قمغم مـصقر سمـحق مو اظمتؾػ ومقف قمغم ؿمقبون.

 اش أيب ؾمالمي، مـفؿ:ومرواه مجوقمي قمـف، قمـ قمبقد اهلل سمـ قمكم، قمـ ظمد

(، واًمدوٓيب 4/219(، واًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )31/85ـ اًمثقري، قمـد أمحد ذم اعمسـد )

 (.1/107ذم اًمؽـك )

(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك 3/220ـ زائدة سمـ ىمدامي، قمـد اًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )

(4/150.) 

(، وأيب كعقؿ ذم معرومي 220، 4/219بػم )ـ ضمرير سمـ قمبد احلؿقد، قمـد اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽ

 (.2/992اًمصحوسمي )

(، واًمبغقي ذم معجؿ اًمصحوسمي 4/220ـ وقمبقدة سمـ محقد قمـد اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 (.2/992(، وأيب كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )2/282)

قمبد اهلل سمـ ووىمع قمـد اًمطؼماين: )قمبد اهلل سمـ قمكم سمـ قمرومطي( سمدل )قمبقد اهلل(، وقمـد اًمبغقي: )

 ومالن سمـ قمرومطي(.

(، ومـ ـمريؼف اسمـ موضمف ذم اًمســ 5/218ـ وذيؽ، وقمـف اسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )

(، واًمبغقي ذم معجؿ اًمصحوسمي 4/220(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )3657( )2/1206)

 (، وشمصحػ )أيب ؾمالمي( إمم )اسمـ ؾمالمي( ذم8/232(، واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )2/282)

 ؾمــ اسمـ موضمف.

ـ ذيؽ، قمـ مـصقر، قمـ قمبقد اهلل سمـ قمكم،  ـَ أيب ؿمقبي قمبد احلؿقد احلامين، ومرواه قم وظموًمػ اسم
= 
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[398 ]  ـ مروان اًمؽقذم ـ قمكم سم ـ زيد سم أسمق قمبد اهلل حمؿد سم
(1)

، أكو حمؿد سمـ احلسلم 

اخلثعؿل
(2)

ـ يعؼقب، أكو اعمحوريب ، كو قمبرود سم
(1)

ـ قَمؿرو سمـ ؿَمِؿر ، قم
(2)

، قمـ ضموسمر
(3)

 ،

                                                 

ـ ظمداش، يمرو ـ قمرومطي، قم ـ ؿمقبون قمـ مـصقر، أقم ظمرضمف مـ ـمريؼف أسمق كعقؿ ذم ايي اجلامقمي قم

 (.2/993معرومي اًمصحوسمي )

 كف دون احلامين.واًمصقاب ومقف روايي اسمـ أيب ؿمقبي، قمـ ذيؽ؛ ًمثؼتف وإشمؼو

 واظمتؾػ أيضوً قمغم أيب قمقاكي، قمـ مـصقر.

ـ قمرومطي، قمـ أيب ؾمالمي، أظمرضمف مـ  ـ قمبقد اهلل، قم ـ مـصقر، قم ـ أيب قمقاكي، قم ومرواه مسدد قم

 (.2/219ـمريؼف اًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )

د أيب كعقؿ ذم معرومي اًمصحو  (.2/992سمي )وواومؼ مسدداً ذم هذه اًمروايي قمـ أيب قمقاكي: أسمق يمومؾ، قـم

 ( مـ ـمريؼ آظمر قمـ مسدد.2/992وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )

 ( مـ ـمريؼ قمػون.2/283واًمبغقي ذم معجؿ اًمصحوسمي )

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمقسك.1/218واًمدوٓيب ذم اًمؽـك )

ـ أيب قمقاكي، قمـ 13/540واًمبقفؼل ذم ؿمعى اإليامن ) ـ مفدي، أرسمعتفؿ قم ـ ـمريؼ اعمعغم سم ( م

، قمـ قمبقد اهلل سمـ قمكم، قمـ ظمداش، وسمعضفؿ ىمول ومقف: )قمبقد اهلل سمـ قمكم سمـ قمرومطي مـصقر

 اًمسؾؿل(.

يمثر أصحوب مـصقر يرووكف قمـ قمبقد اهلل سمـ قمكم، قمـ ظمداش، ومـ رواه وِمو ؾمبؼ يتبلمر أنر أ

 قمـف سمزيودة قمرومطي سمقـفام ومؼد اظمتؾػ قمؾقف ومقف، واًمصقاب روايي إيمثر.

ٌ هبذا اإلؾمـود  ـ قمكم سمـ قمرومطي اًمسؾؿل، َمفقل، يمام ذم اًمتؼريى، واحلدي ضعقػ، ومعبقد اهلل سم

 ومل يرو قمـف ؾمقى مـصقر سمـ اعمعتؿر.

مل يتبلمر  ))(: 2/220وظمداش أيب ؾمالمي خمتؾػ ذم صحبتف، وىمول قمـف اًمبخوري ذم اًمتوريخ )

 .(( ؾمامقمف مـ اًمـبل 

د أسمق قمبد اهلل إسمزاري اًمؽقذم، ( حمؿد سمـ زيد سمـ قمكم سمـ ضمعػر سمـ حمؿد سمـ مروان سمـ راؿم1)

 هـ(.377مقًمده ومـشمه سمبغداد، صمؿ ظمرج إمم اًمؽقومي وؾمؽـفو، وشمقذم ؾمـي )

زهري: ((صمؼي أملم  ))، وىمول أيضوً: ((صمؼي كبقؾ  ))ىمول اًمؼمىموين:   .((يمون صمؼي مجقؾ اًمظوهر  ))، وىمول ٕا

 (.8/445شموريخ اإلؾمالم )، (5/289شموريخ سمغداد ) اكظر:

ؿمـوين اًمؽقذم، مقًمده ؾمـي( حمؿد 2) هـ(، 221) سـم احلسلم سـم طمػص سـم قمؿر أسمق ضمعػر اخلثعؿل ٕا

 هـ(.315وشمقذم ؾمـي )

 .((صمؼي ملمقن  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

(، اًمسػم 2/326(، إكسوب )2/234(، شموريخ سمغداد )80اكظر: ؾممآت اًمسفؿل )ص 
= 



 

 
 

 
 634 

 

  

قمـ أيب ضمعػر
(4)

الََمِي  )) ىمول:  ُف قَمَؾقْـَو سمِوًمسر ُفؿر َأِهؾر يَموَن إَِذا َأَهؾر َرَمَضوُن ىَموَل: اًمؾر

َؼومِ  َوَدومعِ َواإِلؾْمالَِم،  اًمسِّ
(5)

ُفؿر  قَوِم، َواًمَعْػِق َواًمَعوومِقَِي، اًمؾر الَةِ َواًمصِّ ، َواًمَعْقِن قَمغَم اًمصر

ْؿُف ]ًَمـَو[ ؾَمؾِّ
(6)

ْؿـَو ًَمُف  ((، َوؾَمؾِّ
(7)

. 

 :واحدحديث 

[399 ]   [لـيزاعمقا]أسمق سمؽر أمحد سمـ حمؿد
(8)

، ىمرأت قمؾقف مـ أصؾ ؾمامقمف ذم 

لم، كو أسمق احلسـ قمكم سمـ قمؿر سمـ حمؿد اًمؼزويـل إمالء، كو حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمعتوسمقِّ 

ـ قمؿر اًمػرائيض اًمقراق، كو قمكم سم
(9)

ـ قمقسك اًمبؾقي ، كو ضَمؼْمون سم
(10)

ـ ؾمؾقؿ  ، كو حيقك سم

                                                 

(14/529.) 

 ( ًمعؾف: قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد اعمحوريب.1)

 (.4/366وك احلديٌ. اكظر: اًمؾسون )( مؽم2)

 ( ضموسمر سمـ يزيد سمـ احلورث اجلعػل، راوميض ضعقػ.3)

 ( هق اًمبوىمر، واؾمؿف حمؿد سمـ قمكم سمـ احلسلم.4)

 ( ذم )ف(: )إؾمؼوم(.5)

 ( ذم إصؾ: )ًمف(، وومقىمفو ضبي، واًمتصقيى مـ )ف(.6)

ا.( 7)  ضعيف جدًّ

 سمر اجلعػل راوميض ضعقػ.وذم اًمسـد قمؿرو سمـ ؿمؿر اًمؽقذم، وهق مؽموك، وضمو

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ( مـ ـمريؼ اسمـ ىمتقبي، قمـ أمحد سمـ اًمبحؽمي، 51/186وأظمرضمف اسم

 قمـ ضؿرة، قمـ سمؽر سمـ إؾمحوق، قمـ ومػموز، قمـ ضموسمر، قمـ أيب ضمعػر سمف مرومققموً.

 وومقف ضموسمر اجلعػل.

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.وومػموز 

ـ )ف((اعمقاريثل: )إصؾ( ذم 8) م 10/812وشموريخ اإلؾمالم ) ، واًمتصقيى م (، واكظر مو شمؼدر

  (.25ذم مبحٌ ؿمققظمف، اًمشقخ رىمؿ: )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 9)

 هـ(.294( ضَمؼمون سمـ قمقسك سمـ يزيد، أسمق حمؿد اإلومريؼل اًمبؾقي، شمقذم ؾمـي )10)

 وضَمؼْمُون: سمػتح اجلقؿ وؾمؽقن اعمقطمدة.

مػم اسـم مويمقٓ واسـم كوس اًمدـي اًمدمشؼل، و  (.1/322وصمؼف اسـم طمبون ذم اعمجروطملم )ذيمره ٕا

 (.3/489(، شمقضقح اعمشتبف )3/208اكظر: اإليمامل )



 

 
 

 
 635 

 

  

اًمؼرر
(1)

ـ قم ي، قمـ قَمؿرو سمـ ديـور ىمول: ، كو ؾمػقون سم ـَ  ))قـق ًُ ؾَمبِْعلَم ؿَمقْخًو ِم َأْدَريْم

ِل َيُؼقًُمقنَ  اًمَؼْرِن إَور
(2)

((قَمزر َوضَمؾر ِمـُْف ظَمَرَج َوإًَِمقِْف َيُعقُد  اهلل: اًمُؼْرآُن يَمالَُم 
(3)

. 

ؾمؿعً ؾمػقون سمـ قمققـي يؼقل وؾَمِؿَع / َرضمالً يؼرُأ وحيقك سمـ ؾمؾقؿ: قال  [ 400]

ًَ إِمَم ضُمَؾَسوئِِف ومؼول: اًمُؼْرآَن ومَ  ـَ كر ليمَ  ))وًْمتََػ ((شَمبَوَرَك َوشَمَعومَم  اهللُؽْؿ ؾَمِؿْعتُُؿقُه ِم
(4)

. 

                                                 

( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )حيقك سمـ ؾمؾقؿ(، وضَمؼمون إكرام روايتف قمـ حيقك سمـ ؾمؾقامن احلُػري 1)

 )سمضؿ احلوء اعمفؿؾي وؾمؽقن اًمػوء، وىمقؾ: سموجلقؿ اعمػتقطمي( مغريب.

 (.2/374ضقح اعمشتبف )(، شمق2/244اكظر: اإليمامل )

 وىمد أظمرج اًمطؼماين قمـ ؿمقخف ضمؼمون، قمـ حيقك سمـ ؾمؾقامن ذم مقاضع مـ معجؿف.

 ( ذم )ف(: )يمؾٌّ يؼقل(.2)

 .صحيح لغره (3)

(، واخلالل 163(، وذم اًمرد قمغم اجلفؿقي )ص 1/573وأظمرضمف اًمدارمل ذم كؼض اعمريز )

ـ سمطي ذم اإلسموك156يمام ذم اًمعؾق ًمؾذهبل )ص  ـ اًمرد قمغم اجلفؿقي(، واًمبقفؼل ذم  2/7ي )(، واسم

( مـ ـمريؼ إؾمحوق سمـ 24/186(، واسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )10/43اًمســ اًمؽؼمى )

 راهقيف.

 ( مـ ـمريؼ قمبقد اهلل اًمؼقاريري.8 ،2/7واسمـ سمطي ذم اإلسموكي )

 ، وأسمق أمحد احلويمؿ ذم(1/596(، وذم إؾمامء واًمصػوت )110واًمبقفؼل ذم آقمتؼود )ص 

مـ  (235، 2/234واًمالًمؽوئل ذم ذح أصقل اًمسـي )(، 37ؿمعور أصحوب احلديٌ )ص 

 ـمريؼ احلؽؿ سمـ حمؿد أمكم، صمالصمتفؿ قمـ اسمـ قمققـي سمف.

وَمـ مشقختف إٓر أصحوب رؾمقل اهلل  ))وىمول حمؿد سمـ قمامر ـ أطمد اًمرواة قمـد اًمالًمؽوئل ـ: 

 .((وذيمر مجوقمي  ؟!؛ اسمـ قمبوس، وضموسمر

(، ومـ ـمريؼف 7(، وذم ظمؾؼ أومعول اًمعبود )ص 2/338خوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )وأظمرضمف اًمب

(، 110اًمبقفؼل ذم آقمتؼود )ص و(، 37أسمق أمحد احلويمؿ ذم ؿمعور أصحوب احلديٌ )ص 

أدريمً  ))( قمـ احلؽؿ سمـ حمؿد اًمطؼمي، قمـ اسمـ قمققـي ىمول: 1/596وإؾمامء واًمصػوت )

 ، وذيمره.((ـ ديـور يؼقًمقن .. مشوخيـو مـذ ؾمبعلم ؾمـي، مـفؿ قمؿرو سم

ـ ىمقل ؿمقخف قمؿرو سمـ ديـور، يمام رواه اجلامقمي، وإًمقف  ـ قمققـي، واًمصقاب أكرف م ـ ىمقل اسم ومجعؾف م

 أؿمور اًمبقفؼل.

( مل أىمػ قمؾقف، وًمعؾ مراد اسمـ قمققـي ـ إن صحر قمـف ـ يملكرام ؾمؿعتؿقه مـ اهلل شمبوريمؿ وشمعومم، 4)

 ًمبوري.وموًمصقت صقت اًمؼوري واًمؽالم يمالم ا

 /أ04
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 :من حديث ابن عبد الباقي

[401 ]   َّاز احلـبيل الػؼيه أبو بؽر حمؿد بن عبد الباقي بن حمؿد بن عبد اهلل البز

ل ر ادعد  سمع وشمسعلم وأرسمع مئي، وهق ٍميي ذم ؿمعبون ؾمـي أر، سمؼراءيت قمؾقف ذم مسجده سموًـم

ـ ومؼفوء احلـوسمؾي ُيعرف سموسمـ ِص  إمومٌ  ًُ سمعَض أصحوسمف واؾمؿف هبي اهلل بَ ر هِ فْ م ي، ؾمؿع

ج واًمده يؼقل: يمون رضمٌؾ ُيؼول ًمف هبي، وىمد شمزور
(1)

تف، ومُؾؼِّى سمصفر هبي وقُمرف سمف،   سموسـم

سمـ اهلل سمـ إسمراهقؿ ، أكو أسمق إؾمحوق اًمؼممؽل، كو قمبد ا~وىمد ؾملًمتف اإلضموزة زم ومتؾػرظ سمف 

مود، كو أسمق مسؾؿ إسمراهقؿ سمـ قمبد اهلل اًمبٍمي، كو حمؿد سمـ قمبد اهلل إكصوري، كو 

ـ أكس ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ احلسـ، قم ل، قم ـ مسؾؿ اعمؽِّ ـْ يَموَن َذا  )): إؾمامقمقؾ سم َم

ـْ كَ  ْكقَو ضُمِعَؾ ًَمُف َيْقَم اًمِؼقَوَمِي ًمَِسوَكوِن ِم ((وٍر ًمَِسوَكلْمِ ذِم اًمدر
(2)

. 

                                                 

ؾػل قمبد اًمبوىمل سمـ حمؿد.1)  ( أي: واًمد ؿمقخ اًمسِّ

 .حسن لغره( 2)

 ( ًمؾؽجل.65وهق ذم طمديٌ حمؿد سمـ قمبد اهلل إكصوري )ص 

(، واسمـ سمنمان ذم إموزم 2/160ومـ ـمريؼ أيب مسؾؿ اًمؽجل أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 (.103(، واسمـ قمسويمر ذم ذم ذي اًمقضمفلم واًمؾسوكلم )ص 306، 2/305)

 ( قمـ حمؿد سمـ اعمثـك.2/428وأظمرضمف اًمبزار يمام ذم يمشػ إؾمتور )

ـ ـمريؼ أيب طموشمؿ اًمرازي، يمالُهو 1/129وأسمق اًمؼوؾمؿ إصبفوين ذم اًمؽمهمقى واًمؽمهقى ) ( م

 قمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل إكصوري سمف.

د )ص (، واسمـ أيب قموصؿ ذم اًمزه3/169وأظمرضمف اًمعدين ذم مسـده يمام ذم اعمطوًمى اًمعوًمقي )

 .( مـ ـمريؼ مروان سمـ معوويي110

قمـ  ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ يقؾمػ اًمصػور، يمالُهو177واخلرائطل ذم اقمتالل اًمؼؾقب )ص 

 إؾمامقمقؾ سمف.

 ( مـ ـمرق أظمرى قمـ إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ، وزاد ذم إؾمـوده رضمالً.446ىمؿ: )روؾمقليت سم

د سمف قمـ أكس ٓ كعؾؿ رواه قمـ احلسـ، قمـ أكس إٓر إؾمامقمقؾ، شم ))وىمول اًمبزار:   .((ػرر

 ىمؾً: وؾمـده ضعقػ، إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ اعمؽل ضعقػ احلديٌ، يمام ذم اًمتؼريى.

رواه حمؿد سمـ حيقك سمـ أيب قمؿر وأسمق يعغم ومدار إؾمـودُّيام قمغم إؾمامقمقؾ سمـ  ))وىمول اًمبقصػمي: 

 (.10/449. إحتوف اخلػمة )((مسؾؿ اعمؽل، وهق ضعقػ 

( قمـ مؼدام سمـ داود، قمـ أؾمد سمـ مقؾمك، قمـ أيقب 8/365وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )
= 
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[402 ]   ـ مقؾمك، كو َهْقذة ـ محدان، كو سمنم سم أسمق حمؿد اجلقهري إمالء، كو أسمق سمؽر سم

ـ ظمؾقػي، كو قمقف سم
(1)

ـ أيب هريرة، قمـ اًمـربِلِّ  ـ ؾمػميـ، قم ـ حمؿد سم إَِذا  ))ىمول:  ، قم

ـْ َكْقِمفِ  ـر َيَدُه ذِم اإلِ ومَ  اؾْمتَقَْؼَظ َأطَمُديُمْؿ ِم ُفقَر وَمالَ َيَضَع ُف َٓ َلَراَد اًمطر  طَمترك َيْغِسَؾَفو، وَمنِكر
ِ
َكوء

ًْ َيُدُه  ـَ سَموشَم ((َيْدِري َأْي
(2)

. 

 :من حديث اخلالل

                                                 

 سمـ ظمْقط، قمـ ىمتودة، قمـ أكس سمف.ا

 (.6/84(، واكظر: اًمؾسون )8/95. اعمجؿع )((ومقف مؼدام سـم داود، وهق ضعقػ  ))ىمول اهلقثؿل: 

سمف. اكظر:  ػؼ اًمعؾامء قمغم شمرك طمديثف، ومـفؿ مـ يمذر ـ ظمقط أومم، ومؼد اشمر ىمؾً: وإقمالًمف سمليقب سم

 (.1/479(، اًمؾسون )1/286) اعمقزان

( مـ ـمريؼ قمكم سمـ اعمتقيمؾ 12/103وًمف ـمريؼ آظمر قمـ أكس، أظمرضمف اخلطقى ذم شمورخيف )

صمـو أسمق طمػص اًمعبدي، قمـ  مقمم سمـل هوؿمؿ، ىمول: وضمدت ذم يمتوب أيب سمخطف، وأضموزه زم، طمدر

 صموسمً، قمـ أكس سمف.

 .وومقف قمكم سمـ اعمتقيمؾ، مل يذيمر ومقف اخلطقى ضمرطموً وٓ شمعديالً 

وأسمق طمػص اًمعبدي هق قمؿر سمـ طمػص، وهق مؽموك، شمريمف أمحد واسمـ معلم واًمـسوئل 

 (.4/298وهمػمهؿ. اكظر: اًمؾسون )

( 4873( )5/191وًمؾحديٌ ؿموهد مـ طمديٌ قمامر سمـ يورس، أظمرضمف أسمق داود ذم اًمســ )

(، 13/68(، واسمـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ 444واًمبخوري ذم إدب اعمػرد )ص 

ـ اًمرسمقع، قمـ كعقؿ سمـ طمـظؾي، قمـ  وهمػمهؿ ـ اًمريملم سم ـ ـمريؼ ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمؼويض، قم م

ـ كور يقم اًمؼقومي  ))قمامر مرومققموً:  ـ يمون ًمف وضمفون ذم اًمدكقو، يمون ًمف ًمسوكون م  ًمػظ أيب داود. ((م

ء احلػظ.  وومقف ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمؼويض وهق دِّ

ٌ سمنؾمـوديف طمسـ، وا  (.2/554هلل أقمؾؿ. واكظر: اًمسؾسؾي اًمصحقحي )ومجؾي اًمؼقل أنر احلدي

 ( هق اسمـ أيب مجقؾي إقمرايب.1)

 .صحيح لغره (2)

 ( مـ ـمريؼ أيب سمؽر اًمؼطقعل سمف.60/257وأظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

، وأسمق سمؽر إكصوري ذم أطموديٌ اًمشققخ اًمثؼوت (15/71وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 ة سمـ ظمؾقػي سمف.هقذ ( مـ ـمريؼ1122، 3/1121)

 وؾمـده طمسـ مـ أضمؾ هقذة، وهق صدوق.

 ( مـ ـمريؼ هشوم سمـ قمبد اهلل، قمـ اسمـ ؾمػميـ سمف.1/233وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 (.1/233(، ومسؾؿ )162( )1/60وًمف ـمرق قمـ أيب هريرة قمـد اًمبخوري ذم صحقحف )

 احلربًة
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[403 ]   ـ ـ قمبد اهلل اعمعروف سموسم ـ حمؿد سم [فيحَمْشق]أسمق حمؿد قمبد اهلل سم
(1)

، سمؼراءيت 

إمالء، كو أمحد سمـ أبو حمؿد اخلالل كو ي ؾمـي أرسمع وشمسعلم وأرسمع مئي، قمؾقف ذم ذي احلجر 

ـ ـمَقػقر سمـ هموًمى اًمـرسقي، كو ىمتقبي سمـ ؾمعقد، كو قمبد ضمع ـ محدان إمالء، كو قمكم سم ػر سم

]طَمقرون[سمـ هلقعي، قمـ قمبد اهلل سمـ  / اهلل
(2)

ًَ َكوىَمِي  ))، قمـ رضمؾ أظمؼَمه ىمول:  إِينِّ ًَمتَْح

هُتَو  اهللَرؾُمقِل  ُيِصقبُـِل ًُمَعوهُبَو، َوشَمِسقُؾ قَمكَمر ضِمرر
(3)

َٓ حَيِؾر ْٓمَرَأةٍ َأْن ، َوؾَمِؿْعتُفُ يَ  ُؼقُل: 

ـْ َموِل َزْوضِمَفو إِٓر سمِنِْذكِِف، ىَموًُمقا: َيو َرؾُمقَل  َعوِم؟ ىَموَل: َوَهْؾ اهللشُمـِْػَؼ ِم ـَ اًمطر َأْمَقاًُمـَو إِٓر  ، َوِم

َعومُ  قِمقُؿ هَموِرٌم، َواًمدر ـْاًمَعوِرَيُي ُمَمدراٌة، َواعمِ  ؟اًمطر ـُ َمْؼيِضٌّ َحُي َمْرُدوَدٌة، َواًمزر ((ْي
(4)

. 

                                                 

صؾ: )حمشقه(، واًمتصقيى ـم )ف(، ويمذا ضموء قمغم اًمصقا1)  /أ( ـم هذه اعمشقخي.279:ذم )ل ب( ذم ٕا

( ذم إصؾ: )ضَمبروب(، وذم )ف(: )طمبوب(، واًمصقاب اعمثبً، وأورده اخلطقى ذم شمؾخقص 2)

سمػتح  ))( ذم رؾمؿ: قمبد اهلل سمـ طمقون، وقمبد اهلل سمـ طمبون، وىمول: 1/202اعمتشوسمف ذم اًمرؾمؿ )

 .((احلوء وسموًمقوء اعمعجؿي سموصمـتلم مـ حتتفو 

(، واسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح 5/75اًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )وقمبد اهلل سمـ طمقون ذيمره 

(، 7/31(، ومل يذيمرا ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )5/41واًمتعديؾ )

 .((يروي قمـف اعمٍميقن  ))وىمول: 

ة: سموًمؽَّس، مو خُيرضمف اًمبعػُم مـ سمطـف ًمقؿضغف صمؿ يبؾعف. اكظر:( 3) (، 1/403) اًمؼومقس اعمحقط اجِلرر

 (.1/259اًمـفويي )

 .حسن لغره( 4)

ـ هلقعي سمف.1/202وأظمرضمف اخلطقى ذم شمؾخقص اعمتشوسمف ) ـ اسم ـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ وهى، قم  ( م

 ووىمع ومقف: )قمـ رضمؾ آظمر مـفؿ(.

 وومقف اسمـ هلقعي، وهق ضعقػ، وقمبد اهلل سمـ طمقون مل يقصمؼف إٓر اسمـ طمبون.

ٌ ؿموهد مـ طمديٌ أكس سمـ موًمؽ،  (، 2/360أظمرضمف اًمطؼماين ذم مسـد اًمشومقلم )وًمؾحدي

واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ (، 40/أ ـ َمؿقع 315/ب، 314واًمؽتوين ذم طمديثف )ل:

( مـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضموسمر، قمـ 6/149(، واًمضقوء ذم اعمختورة )21/280)

 ؾمعقد سمـ أيب ؾمعقد، قمـ أكس سمـ موًمؽ.

 هق َمفقل.وومقف ؾمعقد سمـ أيب ؾمعقد اًمسوطمكم، و

و اخلطقى ومذيمر أكرف ؿموملٌّ يمون يـزل  وذيمر اسمـ قمسويمر واًمضقوء أنر ؾمعقداً هذا هق اعمؼؼمي، وأمر

ث قمـ أكس سمـ موًمؽ.  سمػموت، طمدر
= 

 /ب04



 

 
 

 
 639 

 

  

[404 ]   ُؿسوراس، كو محزة سمـ احلسلم اًمسِّ ؿر اًمؼقر يقؾمػ سمـ قم
(1)

، كو أمحد سمـ 

ؼومر مقَ 
(2)

ل قمبد اًمقاطمد اًمؼـطري  صـم اًمبزاز، طمدر
(3)

 ، ىمول: ؾمؿعً معروومًو اًمؽرظمل ىمول: 

َرَأى ]َرضُمٌؾ[ ))
(4)

َٓ شَملشْمِق  : َيو َأسمف، َأسَموهُ ذِم اًمـرْقِم، وَمَؼوَل: َيو سُمـَلر َمو ًَمَؽ  ًُ ـَو َهِديرتَُؽ؟ ىَموَل: ىُمْؾ

ـْ ًَمقَْس ًَمُف َكظِػمٌ  يَمقَْػ شَمْلشمِقَؽ َهِديرتُـَو؟ ىَموَل: شَمُؼقُل: َيو َموًمِؽ، َيو ىَمِدير، َيو َم
(5)

، َأؾْمَلًُمَؽ َأْن 

 ىَمِديٌر، ىمَ 
ٍ
ء َؽ قَمغَم يُمؾِّ َرْ ، إِكر ٍد َوَأْن شَمْغِػَر ًمَِقاًمَِدير َ قَمغَم حُمَؿر وَل: وَمَؼوهَلَو، وَمَرآُه سَمْعُد شُمَصكمِّ

تَُؽ  ((وَمَؼوَل: َيو سُمـَلر ىَمْد َأشَمتْـَو َهِدير
(6)

. 

[405 ]   روان اًمؽقذمر، كو إؾمحوق سمـ حمؿد سمـ مَ حمؿد سمـ اعمظػر
(7)

، كو أيب
(8)

، كو 

ـ قمقسك أسمق يزيد اًمُعْؽكم ظموًمد سم
(9)

ـ قمروة، قمـ أسمقف،  ـ هشوم سم ـ ؾمػقون اًمثقري، قم ، قم

ـ قموئشي ىموًمً: ىمول  ـر وَمَؼْد َأؾَموَء سمَِرسمِّفِ، إِنر اهللَ قَمزر  )): رؾمقل اهلل قم ـْ َأؾَموَء سمِلظَِمقفِ اًمظر َم
                                                 

ره احلوومظ اسـم طمجر ذم هتذيى اًمتفذيى ) ـُ قمسويمر اخلطقى ذم ذًمؽ، ومل ُيصى يمام ىمرر ؿ اسم  (.4/35ووهر

(، 3565( )3/824اًمبوهكم، قمـد أيب داود ذم اًمســ ) وًمف ؿموهد أيضوً مـ طمديٌ أيب أمومي

(، وأمحد ذم اعمسـد 2120( )377، 3/376(، )1265، 670( )565، 3/75واًمؽممذي )

( وهمػمهؿ مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سـم قمقوش، قمـ ذطمبقؾ 451، 2/450(، واًمطقوًمز )36/628)

فو. سـم مسؾؿ، قمـ أيب أمومي، وؾمـده طمسـ، وإؾمامقمقؾ روايتف قمـ اًمشومقلما  مستؼقؿي، وهذه ـم

 (.5/245(، إرواء اًمغؾقؾ )3/105واكظر: اًمتؾخقص احلبػم )

 هـ(.328( أسمق قمقسك، شمقذم ؾمـي )1)

 (.8/181. شموريخ سمغداد )((صمؼي  ))ىمول اخلطقى وهمػُمه: 

يمذا ذم إصؾ و)ف(، ومل أىمػ قمغم راو هبذا آؾمؿ، وؾمقليت قمـد اًمؾالًمؽوئل: )أمحد سمـ ( 2)

 (.5/141وهق صمؼي، ًمف شمرمجي ذم شموريخ سمغداد )عؾف اًمصقاب، مقؾمك اًمبزاز(، وًم

 .( أومودكقف د. قمبد اهلل دمػق80، 79، 1/72مـ ؿمققخ يلمحد يمام ذم يمتوسمف اًمقرع )( 3)

 ذم إصؾ: )رضمالً(، واًمتصقيى مـ )ف(.( 4)

 ذم ذح آقمتؼود: )كديد(!( 5)

يؼ يقؾمػ سمـ قمؿر اًمؼقاس ( مـ ـمر6/1154اًمالًمؽوئل ذم ذح أصقل آقمتؼود ) أظمرضمف( 6)

 .سمف، وومقف: )أمحد سمـ مقؾمك اًمبزاز(

ٍر سمحديثفام  ))ضعرػف اًمدارىمطـل وهمػمه، وىمول اًمدارىمطـل ومقف وذم أظمقف: اًمؼطون. ( 7)  .((ًمقس ِمـ حُيت

 (.1/375(، اًمؾسون )1/200اكظر: اعمقزان )

 ( هق اًمسدي اًمصغػم، متفؿ سموًمؽذب يمام ذم اًمتؼريى.8)

 (.2/154ذم اعمؼتـك )( ذيمره اًمذهبل 9)
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 َوضَمؾر َيُؼقُل:                
(1)

 ))
(2)

. 

 :من حديث أيب الػضل اخِلَرقي

[406 ]  ـ  أبو الػضل حمؿد بن عيل اخِلرقي البزاز [ِزسمِبْقَو]ُيعرف سموسم
(3)

سمؼراءيت قمؾقف ، 

صمـو أسمق طمػص قمؿر سمـ حمؿد  قمؾقف ذم ؿمفر رسمقع أظمر ؾمـي أرسمع وشمسعلم وأرسمع مئي، طمدر

ـ أيب ـموًمى اعمؽلا ـ قمكم اعمعروف سموسم سم
(4)

ـ خمؾد  اس، كو حمؿد سم ـ قمؿر اًمؼقر ، كو يقؾمػ سم

ـ ؿمبري أسمق زيد، كو ضمعػر سمـ ضمِ طر اًمعَ خمؾد  َّس سمـ وَمرىمدور / إمالء، كو قمؿر سم
(5)

، كو هشوم 

                                                 

 .12( احلجرات، 1)

ا.( 2)  ضعيف جدًّ

 وومقف حمؿد سمـ مروان اًمسدي وهق متفؿ.( 5825وأظمرضمف اًمديؾؿل ذم ومردوس أصمور رىمؿ: )

سمتؼديؿ اًمقوء اعمثـوة قمغم اًمبوء اعمقطمدة، وهق ظمطل، وذم )ف( اًمرؾمؿ  (زسمقبو: )وىمع ذم إصؾ (3)

 ، واًمصقاب اعمثبً.حمتؿؾ

 هـ(.445هـ(، وشمقذم ؾمـي )363) ( مقًمده ؾمـي4)

 .((يمتبـو قمـف ويمون صدوىموً  ))ىمول اخلطقى: 

 (.9/671شموريخ اإلؾمالم )، (8/159(، اعمـتظؿ )11/275شموريخ سمغداد ) اكظر:

 وب.( أسمق ؾمؾقامن اًمؼصر 5)

ف اًمعؼقكم:  ويمػم  ))ىمول قـم  .((سمٍمي، وطمػظف ومقف اضطراب ؿمديد، ويمون يذهى إمم اًمؼدر وطمدرث سمـؿ

وجلعػر سمـ ضمَّس أطموديٌ مـويمػم همػم مو ذيمرت، ومل أر ًمؾؿتؽؾؿلم ذم  ))اسمـ قمدي: وىمول 

ي مو يرويف مـؽر، وىمد ذيمرشمف عمو أكؽرت  ضمول ومقف ىمقًٓ، وٓ أدري يمقػ همػؾقا قمـف؛ ٕنر قمومر اًمرِّ

م مـ إؾموكقد واعمتقن اًمتل يروُّيو، وًمعؾ ذاك إكرام هق مـ ىمبؾ أسمقف، ومننر أسموه ىمد شمؽؾرؿ ومقف م ـ شمؼدر

ـر يتؽؾرؿقن ذم اًمضعػوء؛ ٕينِّ مل أر يروي ضمعػر قمـ همػم أسمقف   (.2/151. اًمؽومؾ )((ِِم

ػف ذم )  ( ذم شمرمجي أسمقف.2/170وضعر

ىمؾً: ضمعػر روى قمـ همػم أسمقف يمام ذم احلديٌ اًمذي معـو، واسمـ قمدي كػسف أظمرضمف مـ ـمريؼ 

 ف يروي أيضوً قمـ طمبقى اًمشفقد.ضمعػر قمـ أسمقف وهشوم يمام ؾمقليت، وذيمر اسمـ أيب طموشمؿ أكر

ث سمؿـويمػم، ويمون يذهى إمم اًمؼدر  ))وىمول اًمسوضمل:   .((طمدر

 .((يمتى قمـف أيب، ؾمئؾ قمـف أيب ومؼول: ؿمقخ  ))وىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

 .((ُيعتؼم سمروايتف إذا روى قمـ همػم أسمقف  ))( وىمول: 8/159وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 ػ احلديٌ.ىمؾً: ويظفر مـ أمره أكرف ضعق

(، 1/403) ( اعمقزان2/151(، اًمؽومؾ )1/187(، اًمضعػوء )2/476اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )
= 
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ـ طمسر  ـ ؾمػميـ، سم ـ حمؿد سم ـ أكس، ون، قم ـ أيب هريرة ىمول: قم ىَموَل َرضُمٌؾ: َيو َرؾُمقَل  ))قم

 ، إِنر َأظِمل شُمْعِجبُُف ىمَِراَءةُ اهلل        َأظَموَك سمِوجلَـرِي  اهلل؟ ىَموَل َرؾُمقُل ْ : سَمنمِّ

))
(1)

. 

[407 ]   ،يقؾمػ سمـ  كو قمكم سمـ حمؿد سمـ يمقسون، ]صمـوأأسمق حمؿد اجلقهري إمالء

ون[ ـ مـفول، صمـو يزيد سمـ زريع، صمـو هشوم سمـ طمسر يعؼقب اًمؼويض، صمـو حمؿد سم
(2)

، قمـ 

ـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ ؾمػميـ، قم َب َوُهَق  )): حمؿد سم ـْ َكِزَ وَمَليَمَؾ َوَذِ َم

ُف قَمزر َوضَمؾر َأـْمَعَؿُف َوؾَمَؼو ؿر َصْقَمُف، وَمنِنر َرسمر
((ُه َصوئٌِؿ، وَمْؾقُتِ

(3)
. 

                                                 

 (.2/111اًمؾسون )

 سـده ضعيف.( 1)

 ومل أىمػ قمؾقف مـ طمديٌ أيب هريرة.

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ اًمسؽـ إيكم، قمـ ضمعػر سمـ 2/150وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

ون، يمالُهو قمـ اسمـ ؾمػميـضمَّس اًمؼصوب، قمـ أسمقف وهشوم سمـ طم  ، قمـ أكس سمـ موًمؽ ىمول: سر

 ، وذيمره.((...  يمـً ضموًمسوً قمـد اًمـربلِّ  ))

 .وومقف ضمعػر سمـ ضمَّس اًمؼصوب، وهق ضعقػ

وِِمّو يدل قمغم ضعػف اضطراسمف ذم إؾمـوده، ومرواه سمسـد آظمر قمـ أسمقف، أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ 

ـ وصموسم2/169) ـ احلس ـ أسمقف، قم ـ ـمريؼف، قم ـ أكس، وقمـف أيضوً، قمـ هشوم سمـ ( م ً اًمبـوين، قم

 طمسون، قمـ أسمون سمـ أيب قمقوش، قمـ أكس.

( قمـ ؾمؾقامن سمـ اًمـعامن اًمشقبوين، قمـ 119 وأظمرضمف اسمـ اًمْضيس ذم ومضوئؾ اًمؼرآن )ص

 احلسـ سمـ أيب ضمعػر، قمـ صموسمً وأيب اًمظالل، قمـ أكس.

ـ سمـ أيب ضمعػر اجلُػري، ضعقػ، ومـفؿ مـ شمريمف. اك (، 6/73ظر: هتذيى اًمؽامل )وومقف احلس

 (.2/227هتذيى اًمتفذيى )

ف طمدٌي   (.774( )1/233. وهق ذم صحقح اًمبخوري )((طمبرؽ إيروهو أدظمؾؽ اجلـري  ))وُيـغل قـم

( مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ إصؾ، ووضع اًمـوؾمخ ومقق يمقسون ضبي، شمـبقفوً ًمؾسؼط، وهق 2)

 صموسمً ذم )ف(.

 .صحيح( 3)

 ( قمـ قمبدان، قمـ يزيد سمـ زريع سمف.1933( )2/595صحقحف ) وأظمرضمف اًمبخوري ذم

ون سمف.2/809ومسؾؿ ذم صحقحف )  ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ قمؾقي، قمـ هشوم سمـ طمسر
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حديث واحد أيضاً عـه
(1)

: 

أبو الػضل حمؿد بن عيل بن أيب و [ 408]
(2)

 صالب احلـبيل ادعروف  

[بْيَابِ زِ ]بابن 
(3)

 ، سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمفر رسمقع أظمر ؾمـي أرسمع وشمسعلم وأرسمع مئي، كو 

 أسمق طمػص قمؿر سمـ حمؿد اعمعروف أسمقه سمليب ـموًمى اعمؽل، كو ؿمقخـو أسمق اًمػتح 

اس إمالء، كو محزة سمـ اًمؼوؾمؿ اعمتطبِّىاًمؼقر يقؾمػ سمـ قمؿر 
(4)

  كو قمؿر سمـ، 

ُمدرك
(5)

ـ ؾمؾقامن، قمـ قمطوء سمـ أيب رسموح، قمـ اسمـ  ـ مؼوشمؾ سم ـ إسمراهقؿ، قم ، كو مؽل سم

وئُِؿقَن إِذَ  ))ىمول:  قمبوس: أنر رؾمقل اهلل  ـْ ىُمبُقِرِهْؿ يُ اًمصر ُخ ذِم ـْػَ ا ُأظْمِرضُمقا ِم

َأوْمَقاِهِفؿْ 
(6)

((قَْليُمُؾقَن ِمـَْفو، َوُهْؿ ذِم فمِؾِّ اًمَعْرِش ومَ ُيْمشَمْقَن َموئَِدًة ذِم اجلَـرِي اعمِْسُؽ، وَ  
(7)

. 

 :من حديث ابن حـبل

[409 ]   ـ اعمختور ـ حمؿد اًمنميػ أسمق اًمِعز حمؿد سم ـ قمبد اًمقاطمد سمـ قمبد اهلل سم سمـ اسم

                                                 

 ( ذم )ف(: )قمـف أيضوً(.1)

 ( )أيب( ًمقسً ذم )ف(.2)

م أنر اًمصقاب اعمثبً.3)  ( ذم إصؾ: )َزسمقبو( وشمؼدر

ـ قمبد اًمعزيز سمـ4) قمبد اهلل سمـ قمبقد اهلل سمـ اًمعبوس أسمق قمؿر اهلوؿمؿل اًمبغدادي،  ( محزة سمـ اًمؼوؾمؿ سم

 هـ(.335هـ(، وشمقذم ؾمـي )249مقًمده ؾمـي )

يمون صمؼي صمبتوً فموهر اًمصالح  ))ذيمره يقؾمػ اًمؼقاس ذم مجؾي ؿمققظمف اًمثؼوت، وىمول اخلطقى: 

 .((مشفقراً سموًمديوكي معرووموً سموخلػم وطمسـ اعمذهى 

 (.15/374ػم )(، اًمس8/181اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( أسمق طمػص اًمؼوص اًمرازي.5)

ـ مل ُيدريمفؿ.((يمذاب  ))ىمول قمـف اسمـ معلم:   ، وذيمر أسمق طموشمؿ أكرف يروي قمؿر

 (.4/330(، اًمؾسون )2/656(، اإلرؿمود )11/211(، شموريخ سمغداد )6/136اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 مـ(. ُخ ( ذم هومش إصؾ: )ًمعؾف ُيـػَ 6)

 موضوع.( 7)

 قف إٓر قمـد اعمصـػ، وومقف قمؿر سمـ مدرك، وهق متفؿ.ومل أىمػ قمؾ

ـ ؾمؾقامن صوطمى اًمتػسػم ىمول قمـف احلوومظ:  سمقه، وهجروه، وُرمل سموًمتجسقؿ  ))ومؼوشمؾ سم  .((يمذر

ـ أيب اًمدكقو ذم اجلقع )ص  ـخعل، قمـ ؿمقخ مـ ( مـ ـمريؼ ضمعػر سمـ احلورث اًم95وأظمرضمف اسم

 كس سمـ موًمؽ سمف كحقه.أهؾ اًمبٍمة، قمـ أ

 شقخ اعمبفؿ، وٓ ُيدرى مـ هق.وومقف اًم

 /ب04
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ـ حمؿد  ـ اعمـصقر سم ـ اعمفدي سم ـ اًمرؿمقد سم ـ اعمعتصؿ سم ؾ سم ـ اعمتقيمِّ ـ قمبد اعمميرد سم ـ قمكم سم سم

صمـو أسمق قمكم احلسـ سمـ قمكم سمـ اعمُذهى، كو أمحد سمـ ضمعػر  ،{ اهلل سمـ اًمعبوس طمدر

صمـل عبد اهلل بن أمحداًمؼطقعل، كو  ؿرتَ عْ ، كو مُ أيب، طمدر
(1)

سؿَ فْ ، قمـ يمَ 
(2)

، / قمـ اسمـ 

سُمريدة
(3)

َة هَمْزَوةٍ   اهلل َرؾُمقلِ مع هَمَزا  ))، قمـ أسمقف ىمول:  ًر قَمنْمَ ((ؾِم
(4)

. 

صمـل أيب، كو يعؼقبطمدر  [ 410]
(5)

[اسمـ]، كو أيب، قمـ 
(6)

قل، قمـ حُ ؽْ إؾمحوق، قمـ مَ  

ـ اًمرر  ـ قمُ حمؿقد سم ً ىمول: سمقع، قم ـ اًمصوم ًْ   اهللَصغمر سمِـَو َرؾُمقُل  ))بودة سم اًمُصبَْح وَمثَُؼَؾ

َف َرؾُمقُل  ـْ َصالشَمِِف َأىْمبََؾ قَمَؾقْـَو سمِقَ   اهللقَمَؾقِْف اًمِؼَراَءُة، وَمَؾامر اْكٍَمَ ضْمِفِف وَمَؼوَل: إِينر ِم

اهللىُمْؾـَو: َأضَمْؾ، َواهللِ َيو َرؾُمقَل ىمول: ََٕرايُمْؿ شَمْؼَرُؤوَن ظَمْؾَػ إَِموِمُؽْؿ إِذَا ضَمَفَر! 
(7)

، ىَموَل: 

ـْ َٓ  ُف َٓ َصالََة عمَِ وَمالَ شَمْػَعُؾقا إِٓر سمُِلمِّ اًمُؼْرآِن، وَمنِكر
(8)

((َيْؼَرُأ هِبَو  
(9)

. 

                                                 

 ( هق اسمـ ؾمؾقامن.1)

 ( هق اسمـ احلسـ.2)

 ( هق قمبد اهلل سمـ سمريدة.3)

 .صحيح( 4)

 (.38/50وهق ذم اعمسـد )

 ( قمـ أمحد سمـ طمـبؾ سمف.3/1448وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

( قمـ أمحد سمـ احلسـ اًمؽممذي، قمـ أمحد 4473( )5/172وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 سمف. ـ طمـبؾاسم

وهق أطمد إطموديٌ إرسمعي اًمتل أظمرضمفو مسؾؿ قمـ ؿمققخ أظمرج  ))ىمول احلوومظ اسمـ طمجر: 

 (.7/760. اًمػتح )((اًمبخوري شمؾؽ إطموديٌ سمعقـفو قمـ أوًمئؽ اًمشققخ سمقاؾمطي 

 .هق يعؼقب سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمعد اًمزهري( 5)

 ودر اًمتخريٍ.( ذم إصؾ: )أيب(، وذم )ف( ومقفو اطمتامل، واًمتصقيى مـ اعمسـد ومص6)

ا  ))( ذم اعمسـد زيودة: 7)  .((هذًّ

 ( ذم )ف( سمقوض ذم مؽون يمؾؿي: )ٓ(، ووضع ومقىمفو ضبي.8)

 .ضعيف( 9)

 ( كحقه.368، 37/343(، وذم )37/413وهق ذم اعمسـد )

(، وذم ضمزء 2/164(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )1/319وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمســ )

 ـمريؼ قمبقد اهلل سمـ ؾمعد، قمـ يعؼقب سمـ إسمراهقؿ سمف.( مـ 44، 43اًمؼراءة )ص 
= 
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(، 2311( )2/116(، واًمؽممذي ذم اًمســ )823( )1/515وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمســ )

ـ يمؾقى 7/146(، واًمبزار ذم اعمسـد )88، 87، 36واًمبخوري ذم ضمزء اًمؼراءة )ص  (، واهلقثؿ سم

ـ ظمزيؿي ذم صحقحف )3/194ذم مسـده ) ـ طم3/36(، واسم بون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ (، واسم

، 1/318(، واًمدراىمطـل ذم اًمســ )1/238(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )5/86،95،156

ـ اعمـذر ذم إوؾمط )1/215(، واًمطحووي ذم ذح اعمعوين )319 (، واًمبقفؼل 3/107(، واسم

ـ اًمؽؼمى ) (، واسمـ طمزم ذم اعمحغم 11/43،44(، واسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )2/164ذم اًمسـ

 ( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ إؾمحوق سمف.2/226)

طمديٌ قمبودة طمسـ، وىمد روى هذا احلديٌ اًمزهري قمـ حمؿقد سمـ اًمرسمقع  ))وىمول اًمؽممذي: 

ـبل   .((. ىمول: وهذا أصح ((ٓ صالة عـم مل يؼرأ سمػوحتي اًمؽتوب  )): قمـ قمبودة سـم اًمصومً قمـ اًم

ـ إؾمحو ـ إؾمحوق ضعقػ، وملمو حمؿد سم ٌ حمؿد سم د ىمؾً: إؾمـود طمدي ٌ قـم ق ومؼد سح سموًمتحدي

ـ يبؼك ذم اإلؾمـود قمؾّتون: ً قمؾي شمدًمقسف، ًمؽ ـ طمبون واًمبقفؼل، وملُمـ ـ ظمزيؿي واسم  اًمدارىمطـل واسم

إومم: قمـعـعي مؽحقل اًمشومل، ومل يٍمح سموًمتحديٌ ذم هذه اًمطرق، وذيمره اسمـ طمجر ذم 

ـ اعمدًمسلم، وىمول:  شموسمعل، ُيؼول: إكف مل يسؿع مؽحقل اًمشومل اًمػؼقف اعمشفقر،  ))اعمرشمبي اًمثوًمثي م

ـ طمبون، وأـمؾؼ اًمذهبل أكف يمون يدًمس، ومل أره  ـ كػر ىمؾقؾ، ووصػف سمذًمؽ اسم ٓ قم مـ اًمصحوسمي إ

 (.46. ـمبؼوت اعمدًمسلم )ص ((ًمؾؿتؼّدملم إٓ ذم ىمقل اسمـ طمبون 

اًمثوكقي: آضطراب ذم إؾمـوده، وخموًمػي زيد سمـ واىمد ٓسمـ إؾمحوق، وموسمـ إؾمحوق يرويف قمـ 

 ـ حمؿقد سمـ اًمرسمقع.مؽحقل قم

 وزيد سمـ واىمد يرويف قمـ مؽحقل قمـ كوومع سمـ حمؿقد سمـ اًمرسمقع، وكوومع َمفقل.

ـ ) ذم وروايتف أظمرضمفو: اًمدارىمطـل ـ اًمؽؼمى )(، واًم1/515اًمسـ ( مـ 2/164بقفؼل ذم اًمسـ

 ـمرق قمـ زيد سمـ واىمد قمـ مؽحقل سمف.

سوئل ذم اًمســ ) (، واًمدارىمطـل 106ًمعبود )ص (، واًمبخوري ذم ظمؾؼ أومعول ا2/141وأظمرضمف اًـم

(، 50واًمؼراءة ظمؾػ اإلموم )ص  (،2/165واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى ) ،(1/320ذم اًمســ )

ـ زيد سمـ واىمد قمـ طمرام سمـ 22/292واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل ) ـ ظموًمد قم ـ ـمريؼ صدىمي سم ( م

 طمؽقؿ قمـ كوومع سمـ حمؿقد قمـ قمبودة سمف.

 .((ًمف صمؼوت يمؾفؿ هذا إؾمـود طمسـ، رضمو ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.2/169. اًمســ اًمؽؼمى )((احلديٌ صحقح قمـ قمبودة  ))وىمول اًمبقفؼل: 

( مـ ـمريؼ حيقك سمـ قمبد اهلل اًمبَوسْمؾُتِل قمـ 13( رىمؿ: )1/320وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمســ )

 صدىمي سمـ ظموًمد قمـ زيد سمـ واىمد قمـ قمثامن سمـ أيب ؾمقدة قمـ كوومع سمـ حمؿقد سمف.

 ؾفو قمغم كوومع سمـ حمؿقد سمـ اًمرسمقع.ومدار هذه إؾموكقد يم

 (.11/46. اًمتؿفقد )((َمفقل  ))(. وىمول اسمـ قمبد اًمؼم: 5/470ذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 .((مستقر  ))(. وىمول اسمـ طمجر: 3/174. اًمؽوؿمػ )((صمؼي  ))وىمول اًمذهبل: 
= 



 

 
 

 
 645 

 

  

 :من حديث ابن حـبل

[411 ]   ـ ضمومع اًمبقِّع، سمؼراءيت قمؾقف ـ حمؿد سم ـ احلسلم سم ـ حمؿد سم ر سم أسمق كٍم اعمعؿر

ة[ ذم ؿمعبون ؾمـي أرسمع وشمسعلم وأرسمع مئي ]همػم مرر
(1)

ـ اسم ، أكو أسمق حمؿد احلسـ سمـ قمكم

بن اعبد اهلل بن أمحد حمؿد اجلقهري، كو أسمق سمؽر أمحد سمـ ضمعػر سمـ محدان اًمؼطقعل، كو 

ـ هشوحـبل ـ م اًمبزر ، كو ظمؾػ سم ـ أيب قمبد اًمرمحـ، قم ـ قمبد إقمغم، قم ار، كو أسمق قمقاكي، قم

ـ اًمـربِلِّ  ـْ يَمَذَب قَمغَم قَمقْـِفِ  ))ىمول:  قمكم، قم ُػ َيْقَم اًمِؼقَوَمِي َأْن َيْعِؼَد سَملْمَ ـَمْرذَمْ ؾِّ يمُ ، َم

((ؿَمِعػَمشَملْمِ 
(2)

. 

                                                 

 جفقًملم.وًمعؾ إىمرب ىمقل اسمـ طمجر؛ إذ مل يقصّمؼف ؾمقى اسمـ طمبون قمغم ىموقمدشمف ذم شمقصمقؼ اعم

وروايي زيد أرضمح مـ طمقٌ اًمؼقة واًمضبط واإلشمؼون، ومزيد ؿمومل صمؼي، وهق أوصمؼ مـ اسمـ 

 إؾمحوق، سمؾ إكف مـ يمبور أصحوب مؽحقل.

ؾملًمً أسمو ؾمعقد قمبد اًمرمحـ سمـ إسمراهقؿ )ُدطمقؿ(: أي أصحوب  ))ىمول يعؼقب اًمػسقي: 

. اعمعرومي ((مـ يمبورهؿ  مؽحقل أقمغم؟ )ومذيمر مجوقمي( صمؿ ىمول: ًمؽـ زيد سمـ واىمد وسمرد سمـ ؾمـون

 (.2/394،395واًمتوريخ )

ً ًمف )يعـل أسمو زرقمي(:  ـ اًمـٍمي: ىمؾ ـ احلورث؟  ))وىمول قمبد اًمرمح ـ يزيد ومقق اًمعالء سم ومقزيد سم

ىمول: كعؿ، ىمؾً: ومـعامن سمـ مقؾمك ومقق يزيد ؟ ىمول: كعؿ، وهق اعمؼّدم ذم أصحوب مؽحقل؟ 

ـ احلورث؟ ىمول: ـ سمعد اًمعالء سم . شموريخ أيب زرقمي اًمدمشؼل ((زيد سمـ واىمد  ىمول: كعؿ، ىمؾً: ومؿ

(394.) 

 ومنذا رضمع احلديٌ إمم زيد سمـ واىمد ومػل ؾمـده َمفقل، ومفق ضعقػ.

ـ قمبد اًمؼم وضمفوً  رواه إوزاقمل قمـ مؽحقل  ))آظمر مـ آظمتالف قمغم مؽحقل ومؼول:  وذيمر اسم

ـ رضموء سمـ طمققة قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو ـ ومذيمر احلديٌ، صمؿ ىمول: ـ ومثؾ هذا آضطراب ٓ  قم

ٌ رء، وًمقس ذم هذا اًمبوب مو ٓ مطعـ ومقف مـ ضمفي اإلؾمـود  يثبً ومقف قمـد أهؾ اًمعؾؿ سموحلدي

 (.11/54. اًمتؿفقد )((همػم طمدٌي اًمزهري قمـ حمؿقد سـم اًمرسمقع قمـ قمبودة، وهق حمتؿؾ اًمتلويؾ 

 ( زيودة مـ )ف(.1)

 .حسن لغره( 2)

 ريؼ اجلقهري سمف.( مـ ـم190، 2/189أظمرضمف اًمضقوء ذم اعمختورة )

 (، وومقف: )قمقـقف (، و)ؿمعػمة(.2/321ذم زيودات اعمسـد )هق و

(، وقمبد اهلل ذم 2/175(، وأمحد ذم اعمسـد )2282( )4/466وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )
= 

 باب املراتب
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[412 ]  كو قمبد اًمرمحـأيب، كو عبد اهلل ،
(1)

ـ ؾمػقون ، قم
(2)

ـ قمبد  ـ حمؿد ، قم سمـ ااهلل سم

ـ قمكم  ـ احلـػقي، قم ـ حمؿد سم الَةِ  )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  قَمؼقؾ، قم ِمْػتَوُح اًمصر

ِريُؿَفو اًمترْؽبِػُم، َوحَتْؾِقُؾَفو اًمترْسؾِقُؿ  ((اًمُقُضقُء، َوحَتْ
(3)

. 

                                                 

 ( مـ ـمريؼ أيب قمقاكي سمف.393، 4/392(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )2/331زيودات اعمسـد )

(، واًمضقوء ذم 2/108(، وأمحد ذم اعمسـد )2281( )4/466اًمؽممذي ذم اجلومع )وأظمرضمف 

 ( مـ ـمريؼ ؾمػقون اًمثقري.2/190اعمختورة )

(، واًمبزار ذم اعمسـد 2/186(، واًمدرامل ذم اًمســ )105، 2/12وأمحد ذم اعمسـد )

 ـ اعمـتخى( مـ ـمريؼ إرسائقؾ، يمالُهو قمـ  1/137(، وقمبد سمـ محقد ذم اعمسـد )2/209)

 قمبد إقمغم سمف.

ف اًمذهبل ذم اًمؽوؿمػ ) قمغم سـم قمومر اًمثعؾبل، ىمول قـم ، (( ًملمِّ  ))(: 2/130ومدار إؾمـوده قمغم قمبد ٕا

 (.6/86(، هتذيى اًمتفذيى )16/352واكظر: هتذيى اًمؽامل )

ٌ سملًمػوظ متغويرة، ومعـد اعمصـػ:  مـ يمذب  ))، وذم ـمرق أظمرى: ((قمقـف  ))وىمد روي هذا احلدي

ة: ((ؿمعػمة  ))، ومرة ىمول: ((عده مـ اًمـورذم اًمرؤيو متعؿداً ومؾقتبقأ مؼ ، وهذا ((ؿمعػمشملم  ))، ومرر

 يدل قمغم اضطراسمف.

( مـ ـمريؼ أيب كعقؿ، قمـ اًمثقري، قمـ قموصؿ، قمـ أيب 11/93وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورخيف )

قمبد اًمرمحـ اًمسؾؿل سمف، وهذا خموًمػ ًمؾطرق إظمرى، واًمصقاب أكرف قمـ قمبد إقمغم ٓ قمـ 

 ؾؿ.قموصؿ، واهلل أقم

ٌ مو أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف ) ـ قمبوس مرومققموً: 7042( )8/416ويشفد ًمؾحدي ـ اسم ( قم

 .((مـ حتؾرؿ سمحؾؿ مَل َيَره يُمؾِّػ أن يعؼد سملم ؿمعػمشملم ...  ))

 ( هق اسمـ مفدي.1)

 ( هق اًمثقري.2)

 صحيح لغره.( 3)

 (.2/322وهق ذم اعمسـد )

 سمـ سمشور، قمـ اسمـ مفدي سمف.( قمـ حمؿد 3( )1/8وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

ـ ) (، واسمـ موضمف ذم 3( )1/8(، واًمؽممذي ذم اجلومع )61( )1/49وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمسـ

 (، 1/186(، واًمدرامل ذم اًمســ )2/292(، وأمحد ذم اعمسـد )275( )1/101اًمســ )

سـد (، واًمبزار ذم اعم1/208(، واسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )2/72وقمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

واًمدارىمطـل  (،1/273(، واًمطحووي ذم ذح اعمعوين )1/302(، وأسمق يعغم ذم اعمسـد )2/236)

(، وأسمق 77(، وأسمق أمحد احلويمؿ ذم ؿمعور أصحوب احلديٌ )ص 379، 1/360ذم اًمســ )

(، واخلطقى ذم 253، 173، 2/15(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )8/372كعقؿ ذم احلؾقي )
= 
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[413 ]  كو ويمقع، كو ؿمعبي، قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر، قمـ مسعقد سمـ أيب، كو عبد اهلل ،

ـ ؽَ احلَ  ((ًمِْؾَجـَوَزةِ وَمُؼْؿـَو، صُمؿر ضَمَؾَس وَمَجَؾْسـَو   اهللىَموَم َرؾُمقُل  ))قمكم ىمول: ؿ، قم
(1)

. 

 :من حديثه أيضاً 

[414 ]   ـ حمؿد اًمشػمازي اًمبقِّع، سمؼراءيت ـ أمحد سم وأضموز ًمـو قمؾقف، أسمق حمؿد ؾمعقد سم

 مجقَع مسؿققموشمف / قمغم سموب ظموكف ذم مجودى أظمرة ؾمـي أرسمع وشمسعلم، أكو 

ـ حمؿد اجلقهري، كو أمحد سمـ ضمعػر سمـ موًمؽ، كو أسمق حم ـ قمكم سم ـ سم عبد اهلل ؿد احلس

صمـلبن أمحد بن حـبلا ـ يقكسأيب ، طمدر ـ ؾمؾؿي، قم ون، كو محود سم ، كو قمػر
(2)

، قمـ قمطوء 

ً رؾمقل اهلل ا ـ قمػرون ىمول: ؾمؿع ـ قمثامن سم وخ، قم ـ ومرر رَي  )) يؼقل: سم َأدظَْمَؾ اهللُ اجلَـ

يًو  َرضُمالً يَموَن ؾَمْفالً  ((ىَموِضقًو َوُمْؼتَِضقًو، َوسَموئِعًو َوُمْشؽَمِ
(3)

. 

                                                 

(، 2/184) (، واًمبغقي ذم ذح اًمسـي9/185واسـم قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )(، 10/197شمورخيف )

( مـ ـمرق 342، 2/341(، واًمضقوء ذم اعمختورة )57/173واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 قمـ ؾمػقون اًمثقري سمف.

هذا احلدٌي أصحر رء ذم هذا اًمبوب وأطمسـ، وقمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ  ))وىمول اًمؽممذي: 

ًُ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ يؼقل: هق صدوق، وىمد  ـ ىمبؾ طمػظف، وؾمؿع شمؽؾرؿ ومقف سمعض أهؾ اًمعؾؿ م

يمون أمحد سمـ طمـبؾ وإؾمحوق سمـ إسمراهقؿ واحلؿقدي حيتجقن سمحديٌ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ 

 .((قَمؼقؾ، ىمول حمؿد: وهق مؼورب احلديٌ 

 (.2/8(، إرواء اًمغؾقؾ )308، 1/307وًمؾحديٌ ؿمقاهد يصح هبو. اكظر: كصى اًمرايي )

 .صحيح( 1)

 (.2/333وهق ذم اعمسـد )

(، 3/40(، واسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )1544( )1/493وأظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمســ )

( مـ 268، 23/267(، واسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )488، 1/487واًمبغقي ذم اجلعديوت )

 ـمريؼ ويمقع سمف.

 ( مـ ـمرق قمـ ؿمعبي سمف.2/662وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 .بقدهق اسمـ قم( 2)

 .حسن لغره( 3)

 (.522، 1/521وهق ذم اعمسـد )

ـ طمجر ذم إموزم اعمطؾؼي  1/102وأظمرضمف قمبد سمـ محقد ذم اعمسـد ) ـ ـمريؼف اسم ـ اعمـتخى(، وم
= 

 /أ55

 باب املراتب
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[415 ]  كو ويمقع، كو كوومع سمـ قمؿرأيب ،
(1)

وقمبد اجلبور سمـ َوْرد، قمـ اسمـ أيب  ،

قؽيؾَ مُ 
(2)

كِْعَؿ َأْهؾ  ))يؼقل:  ، ىمول: ىمول ـمؾحي سمـ قُمبقد اهلل: ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

                                                 

 ( قمـ حمؿد سمـ اًمػضؾ، قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف.188)ص 

(، 319، 7/318(، واًمـسوئل ذم اًمســ )2202( )2/742وأظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمســ )

(، واسمـ قمسويمر ذم 2/48(، واًمبزار ذم اعمسـد )534، 533، 470، 1/469د ذم اعمسـد )وأمح

(، واعمزي ذم هتذيى 507، 1/506(، واًمضقوء ذم اعمختورة )231، 39/230شموريخ دمشؼ )

 ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ قمؾقي.20/100اًمؽامل )

 كس سمف.مـ ـمريؼ ؿمعبي، يمالُهو قمـ يق 1299( 2/252واًمؼضوقمل ذم مسـد اًمشفوب )

ث قمـف يقكس سمـ قمبقد وقمكم سمـ  ))وىمول اًمبزار:  وقمطوء سمـ ومروخ رضمؾ مـ أهؾ اًمبٍمة، طمدر

 .((زيد، وٓ كعؾؿف ؾمؿع مـ قمثامن 

ـ طمجر:  ل  ))وىمول اسم ـ ومروخ وهق مقصمؼ، إٓر أنر قمكمر سمـ اعمدـي رضموًمف رضمول اًمصحقح، إٓر قمطوء سم

 (.189ؼي )ص . إموزم اعمطؾ((ذيمر أكرف مل يسؿع مـ قمثامن 

 (، ومفق مـؼطع.5/204ىمؾً: قمطوء ذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

(، واًمبغقي ذم اجلعديوت 1/76(، واًمطقوًمز ذم اعمسـد )1/473وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 ( مـ ـمريؼ ؿمعبي، قمـ قمؿرو سمـ ديـور، قمـ رضمؾ، قمـ قمثامن.1/476)

. اًمصحقحي ((ًمرضمؾ هق اسمـ ومروخ هذا وًمعؾ هذا ا ))وومقف اًمرضمؾ اعمبفؿ، وىمول اًمشقخ إًمبوين: 

(3/177.) 

عى )  ( مـ ـمريؼ أمحد سمـ قمبقد اهلل اًمـرد.20/423وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمشر

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ اعمبورك، يمالُهو قمـ 39/231واسم

 احلسلم، قمـ قمثامن سمـ ؿمبوسمي سمـ ؾمقار، قمـ هشوم سمـ اًمغوز، قمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب

 قمػون سمف.

ورضموًمف صمؼوت، إٓر أنر قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب احلسلم اًمـقومكم اعمؽل مل ُيدرك قمثامن سمـ 

ـ اًمتوسمعلم، ىمول أسمق زرقمي:  (، ضمومع اًمتحصقؾ 114. اعمراؾمقؾ )ص ((مرؾمؾ  ))قمػون، وروايتف قم

 (.179(، حتػي اًمتحصقؾ )ص 213)ص 

ٌ هبذا اعمـ ـ ًمغػمه، وًمف ؿموهد قمـد اًمبخوري ذم صحقحف واحلدي ( 2076( )3/13)\ؼطع طمس

 .((رطمؿ اهلل رضمالً ؾمؿحوً إذا سموع، وإذا اؿمؽمى، وإذا اىمته  ))سمؾػظ:  مـ طمديٌ ضموسمر 

 (.10/354(، )3/42واكظر: قمؾؾ اًمدارىمطـل )

 ( ذم )ف(: )كوومع، قمـ اسمـ قمؿر(، وهق شمصحقػ.1)

 مؾقؽي.( قمبد اهلل سمـ قمبقد اهلل سمـ أيب 2)



 

 
 

 
 649 

 

  

ًِ قَمبْدُ 
(( اهللبِْد َوُأمر قمَ  اهللَوَأسُمق قَمبِْد  اهلل اًمبَقْ

(1)
. 

[416 ]   شوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف، قمـ اًمزسمػم سمـ وث، قمـ هِ قَ ػص سمـ همِ أيب، كو طَم

ضُمُؾ طَمباْلً وَمقَْحتَطَِى صُمؿر جَيِقُئ ومَ  )): ام ىمول: ىمول رؾمقل اهلل قر اًمعَ  ِؿَؾ اًمرر قََضُعفُ ذِم َْٕن حَيْ

قِق َوَيبِقعُ  ـْ َأْن َيْسَلَل اًمـروَس َأقْمَطْقُه َأْو ُف قَمغَم سمِِف وَمقُـِْػؼُ  فُ، صُمؿر َيْستَْغـِلاًمسر  َكْػِسِف ظَمػْمٌ ًَمُف ِم

((َمـَُعقُه 
(2)

. 

 :من حديث أيب ادعايل البزاز

                                                 

 .سـده ضعيف( 1)

(، 31/250(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )1/326وأظمرضمف اجلقرىموين ذم إسموـمقؾ )

 ( مـ ـمريؼ اجلقهري سمف.46/138)

 (.2/913(، وذم ومضوئؾ اًمصحوسمي )3/6وهق ذم اعمسـد )

(، واسمـ أيب قموصؿ ذم أطمود واعمثوين 2/911(، وذم اًمػضوئؾ )3/6وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

(، واسمـ قمسويمر 80، 2/79(، واًمشور ذم اعمسـد )1/313(، وأسمق يعغم ذم اعمسـد )2/100)

 ( مـ ـمرق قمـ قمبد اجلبور سمـ اًمقرد سمف.46/138ذم شموريخ دمشؼ )

 ورضموًمف صمؼوت، إٓر أنر ومقف اكؼطوقموً سملم قمبد اهلل سمـ قمبقد اهلل سمـ أيب مؾقؽي وـمؾحي.

ًمقس  ))ٌ خمتٍماً )وًمقس ومقف ًمػظ اعمصـػ(، وىمول: وىمد أورد اًمؽممذي هذا اًمطريؼ وذيمر احلدي

 (.3845( )5/646. اجلومع )((إؾمـوده سمؿتصؾ، واسمـ أيب مؾقؽي مل يدرك ـمؾحي 

. شموريخ دمشؼ ((احلديٌ مرؾمؾ، ومل يدرك اسمـ أيب مؾقؽي ـمؾحي  ))وىمول اعمػضؾ سمـ همسون: 

(46/139.) 

و اجلقرىموين ومؼول:   .((طمديٌ صحقح  ))وأمر

 .صحيح( 2)

 (.26، 3/25هق ذم اعمسـد )و

( قمـ وهقى سمـ 2373( )3/112(، )1471( )2/454وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ظموًمد، قمـ هشوم سمف كحقه.

(: أمحد صمـو ؾمػقون سمـ قمققـي، 2/355(، وأـمراف اعمسـد )4/550وىمع ذم إحتوف اعمفرة )تـبيه: 

 قمـ هشوم ...

ام ذم اعمطبقع ) أي اعمسـد( سمدًمف  ))وىمول حمؼؼفام:  طمػص سمـ همقوث، وٓ َمول ًمؾؽمضمقح؛ َٕنر

 .((يرويون قمـ هشوم سمـ قمروة يمام ذيمر اعمزي 

د اعمصـػ، ويمذا ذم ـمبعي ممؾمسي اًمرؾموًمي ًمؾؿسـد. و قـم : اًمراضمح طمػص سـم همقوث يمام ورد ـه  ىمًؾ
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[417 ]  سمؼراءيت قمؾقف ذم أبو ادعايل حمؿد بن عيل بن احلسن بن أيب عؿر البزاز ،

ظ سمف، كو اًمؼويض أسمق احلُسلم  أمحد سمـ مجودى أظمرة ؾمـي أرسمع وشمسعلم، وأضموز ًمـو وشمؾػر

يزِ قر قمكم اًمتر 
(1)

إمالء، كو أسمق سمؽر أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؿموذان، كو قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ  

ـ هشوم، كو أسمق قمقاكي، قمـ إؿمعٌ قمبد اًمعزيز اًمبغقي، كو ظمؾػ سم
(2)

، قمـ قمبد اهلل سمـ 

معؼؾ
(3)

 َواحلَـْ  اهللََنَك َرؾُمقُل  ))اعمحوريب، ىمول: ىموًمً قموئشي:  
ِ
سمروء ـِ اًمدر تَِؿ قَم

 ًِ ((َواعمَُزومر
(4)

. 

[418 ]   أسمق سمؽر حمؿد سمـ قمبد اعمؾؽ سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ سمنمان إمالء، كو أسمق

ـ ؿموذان، / كو قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمعزيز اًمبغقي، كو ُهدسمي، كو ُهوم، كو  سمؽر سم

ـ أسمقف:  ـ أيب ىمتودة، قم ـ قمبد اهلل سم ـ أيب يمثػم، قم َصغمر قَمغَم  لر َأكرفُ ؿَمِفَد اًمـربِ  ))حيقك سم

َو َوَمقِّتِـَو، َوؿَموِهِدَكو َوهَموئِبِـَو، َوَصِغػِمَكو ىمول: ضَمـَوَزةٍ،  ُفؿر اهْمِػْر حِلَقِـّ وَمَسِؿْعتُُف َيُؼقُل: اًمؾر

 اًمَؽؾِاَمِت وَ ، ىَموَل: ((َويَمبِػِمَكو، َوَذيَمِرَكو َوُأْكثَوَكو 
ِ
ُمَٓء َث َأسُمق ؾَمَؾَؿَي هِبَ ـر ومَ  طَمدر  : َزاَد َمَعُف

                                                 

زي، ( أمحد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ حمؿد سمـ مقؾمك أسمق احلسلم اعمحتسى اعمعروف سموسمـ اًمتر1) قر

 هـ(.442هـ(، وشمقذم ؾمـي )364)مقًمده 

زي: سمػتح اًمتوء اعمـؼقـمي سموصمـتلم مـ ومقىمفو وشمشديد اًمقاو وآظمرهو زاي.واًمتر  قر

ـو  ))ىمول اخلطقى:  اًمسؿعوين:  ، وىمول((يمون صدوىموً يمثػم اًمؽتوب مدياًم حلضقر اعمجوًمس واًمسامع مع

 .((يمون مؽثراً صمؼي  ))

 (.9/633شموريخ اإلؾمالم )، (1/492(، إكسوب )4/324اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( هق اسمـ ؾمؾقؿ.2)

 ( ذم )ف(: )مغػؾ(، وهق شمصحقػ.3)

 حسن.( 4)

 ( قمـ قمػون، قمـ أيب قمقاكي اًمقضوح اًمقشؽري سمف.403، 41/402وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

( مـ ـمريؼ 4/224(، واًمطحووي ذم ذح اعمعوين )209، 41/54وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 أيب اًمشعثوء سمف. ؿمقبون، قمـ إؿمعٌ سمـ

حمؾف  ))(: 3/221وؾمـده طمسـ، ومقف قمبد اهلل سمـ معؼؾ اعمحوريب، ىمول قمـف اًمذهبل ذم اعمقزان )

 .((اًمصدق 

 وًمؾحديٌ ؿمقاهد ذم اًمصحقحلم.

 /ب55
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ُف قَمغَم اإِلياَمِن  )) قْتَُف ِمـرو وَمتََقومر ـْ شَمَقومر ـْ َأطْمقَقْتَفُ ِمـِّو وَمَلطْمقِفِ قَمغَم اإِلؾْمالَِم، َوَم ُفؿر َم ((اًمؾر
(1)

. 

 :خبَ الدَّ ابن حديث واحد عن 

[419 ]  َبخ اهلاشؿي الؽويف ، وُيشتبف الرشيف أبو مـصور أمحد بن عبد اهلل بن الدَّ

ـ ذيخ، أومودكق ف اعمممَتَـسمغوكؿ سم
(2)

، سمؼراءيت قمؾقف وأضموز زم، ىمرأت
(3)

قمؾقف مـ طمديٌ  

اًمنميػ أيب قمبد اهلل اًمعؾقي اًمؽقذم
(4)

ذم داره ذم رمضون ؾمـي أرسمع وشمسعلم  

وهدويف اًمشر أسمق احلسـ حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ومَدر وأرسمعؿئي، كو 
(5)

احلسـ  سموًمؽقومي، كو أسمق 

                                                 

 .صحيح( 1)

 ( مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ يزيد اعمؼرئ.6/267وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

 ( قمـ قمػون، صمالصمتفؿ قمـ ُهوم سمف.37/306 )( قمـ قمبد اًمصؿد، وذم37/248وأمحد ذم اعمسـد )

 ( قمـ قمػون، قمـ أسمون، قمـ حيقك سمـ أيب يمثػم سمف.37/306وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 وؾمـده صحقح رضموًمف صمؼوت.

  .هق اعمممتـ اًمسوضمل، و()وأومودكقف اعمممتـ( ًمقسً ذم )ف(2)

 ( ذم )ف(: )ومؼرأت(.3)

هـ(، 367قي أسمق قمبد اهلل اًمؽقذم، مقًمده ؾمـي )( حمؿد سمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ قمبد اًمرمحـ اًمعؾ4)

 هـ(.445وشمقذم ؾمـي )

ج قمـف احلوومظ  ))ىمول اسمـ اًمـرد:  مو رأيً مـ يمون يػفؿ ومؼف احلديٌ مثؾف، ويمون طموومظوً ظمرر

 .((اًمصقري وأومود قمـف ويمون يػتخر سمف 

 (.9/672(، شموريخ اإلؾمالم )17/636(، اًمسػم )8/8اكظر: اعمـتظؿ )

ؾػل ؿمقخف أسمو مـصقر قمـ أيب قمبد اهلل هذا سمرىمؿ: ىمؾً: ويمون ومقف  شمشقع ىمؾقؾ، وؾمقليت ؾممال اًمسِّ

(483.) 

ل، شمقذم ؾمـي )5)  هـ(.446( اًمؽقذم اعمعدِّ

فو وؾمؽقن اًمقاو. ويف: سمػتح اًمػوء وشمشديد اًمدال اعمفؿؾي وضؿِّ  ووَمدر

ـ ومَ  ))ىمول اخلطقى:  ـ مع اسم وْ يمون ؿمقخـو صمؼي ًمف هقئي طمسـي ووىمور فموهر ... مل يؽ يف عمَرو ىمدم قمؾقـو در

همػم ضمزء واطمد، ومسؿعـوه مـف، ويمون أسمق قمبد اهلل اًمصقري ىمد يمتى قمـف سموًمؽقومي أؿمقوء مـ 

طمديثف، ومسلًمتف قمـف وملصمـك قمؾقف ظمػماً، وىمول: أصقًمف ضمقود وؾمامقمف صحقح، واًمشقخ ذم كػسف 

 .((طمسـ آقمتؼود مـ أهؾ اًمسـري، وًمقً يمون يمؾر مـ ًمؼقتف سموًمؽقومي مثؾَف 

وئؿ اًمـرد،  ؾػل ؿمقخف أسمو ـمصقر قمـ اسـم ومَ ووصمؼف أسمق اًمـغ (، 493) ويف سمرىمؿ:در وؾمقليت ؾممال اًمسِّ

 وأكرف يمون ومقف شمشقع يسػم ٓ ُيظفره.

 (.17/637اًمسػم ) (،41(، اًمتؼققد )ص 4/478شمؽؿؾي اإليمامل ) (،1/263اكظر: شموريخ سمغداد )
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وئلقمكم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل اًمبَ  ؽر
(1)

، كو أسمق ضمعػر حمؿد سمـ
(2)

قمبد اهلل سمـ  

ؾمؾقامن احلْضمل، كو قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ أيب ؿمقبي، كو أسمق إطمقص
(3)

 ، قمـ 

ـ قمكم [] أيب إؾمحوق، قم
(4)

ـُ َواحلَُسلْمُ ؾَمقَِّدا  )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل   احلََس

((ؿَمبَوِب َأْهِؾ اجلَـرِي 
(5)

. 

 :َبـويس، عن أبيهمن حديث ابن اآل

، بـويس الصريفد بن حمؿد بن أمحد بن حمؿد بن اآلأبو غالب حمؿ خزينأ [ 420]

ي اًمسالم ذم ذي اًمؼعدة ؾمـي أرسمع  سمؼراءيت قمؾقف سموًمؽرخ ذم ؾمقق اًمصقورومي همريب مدـي

أيب أبو احُلسنيوشمسعلم، ومقًمده ىمول: ؾمـي صمامن قمنمة وأرسمع مئي ومقام / ؾملًمتف، أكو 
(6)

 ،

احُلسني
(6)

حلوومظ، كو أسمق اًمؼوؾمؿ قمبد اهلل سمـ ، كو أسمق احلسـ قمكم سمـ قمؿر سمـ أمحد ا

ر حمؿد، كو أسمق كٍم اًمتامر
(7)

ـ قمبد اهلل سمـ أيب ـمؾحي،  ـ إؾمحوق سم ـ ؾمؾؿي، قم ، كو محود سم

                                                 

 هـ(.376( اًمؽقذم، شمقذم ؾمـي )1)

وئل: سمػتح ؼقـمي سمقاطمدة، وشمشديد اًمؽوف، وذم آ واًمبَؽر ـتلم،اًمبوء اعـم ؼقـمي سموصم مـسقب  ظمرهو اًمقوء اعـم

وء، وهؿ مـ سمـل قمومر سمـ صعصعي.  إمم سمـل اًمبؽر

ث اًمصدوق  ))ىمول اًمذهبل:   .((اإلموم اعمحدِّ

 (.16/309(، اًمسػم )1/382اكظر: إكسوب )

 ( )سمـ( ؾموىمطي مـ )ف(.2)

 ( ؾمالرم سمـ ؾمؾقؿ.3)

 مـ )ف(.( زيودة 4)

 .صحيح لغره (5)

(، وومقف أسمق إؾمحوق قمؿرو سمـ قمبد اهلل 6/378وهق قمـد أيب سمؽر سمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )

ـ قمكم كظر، ىمول اعمزي:  ح سموًمتحديٌ، وذم ؾمامقمف م بقعل، مدًمِّس ومل ُيٍمِّ ف،  ))اًمسر ىمقؾ مل يسؿع ـم

 (.22/106. هتذيى اًمؽامل )((وىمد رآه 

 (.831ـ  827ي. اكظر: اًمتوسمعقن اًمثؼوت )ص وهق ىمقل همػم واطمد مـ إئؿ

م ذيمر سمعضفو حتً طمديٌ رىمؿ: )  (.64وًمؾحديٌ ـمرق أظمرى وؿمقاهد، وشمؼدر

 هـ(.457هـ(، وشمقذم ؾمـي )381( اسمـ أسمـقد اًمبغدادي، مقًمده ؾمـي )6)

 .((يمتبً قمـف، ويمون ؾمامقمف صحقحوً  ))ىمول اخلطقى: 

 (.18/85، اًمسػم )(9/45(، اعمـتظؿ )8/356اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اًمعزيز اًمـرسقي.7)

 /أ55

 الكرخ
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ـ قُمبقد اهلل  ـ قمؿر ىمول: اـمؾحي، قم ـ اسم ـ ِمؼَسؿ، قم هِ:   اهللىَمَرأَ َرؾُمقُل  ))سم قَمغَم ِمـْؼَمِ

                           
(1)

وَمَجَعَؾ َرؾُمقُل  

ُ َيْعـِل سمَِذًمَِؽ اهللَ   اهلل ُد َكْػَسُف، َأَكو اًمَعِزيُز، َأَكو اجلَبروُر، َأَكو اعمُتََؽؼمِّ َيُؼقُل َهَؽَذا ُيَؿجِّ

((شَمَعومَم، وَمَرضَمَػ سمِِف اعمِـْؼَمُ طَمترك ىُمْؾـَو ًَمقَِخَرنر سمِِف إَْرَض 
(2)

. 

[421 ]  ـ قمؿر قمكم سم
(3)

، كو قمبد اهلل سمـ حمؿد، كو أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقبي، كو حمؿد سمـ 

ـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ أسمقف، قم ـ ؾُمفقؾ، قم ـ إصبفوين، قم : ؾمؾقامن سم

ًٌ ذِم اجلَـرِي  )) َة َريْمَعٍي سُمـِل ًَمُف سَمقْ ـْ َصغمر ذِم َيْقٍم صمِـْتَل قَمنْمَ ((َم
(4)

. 

                                                 

 .69( اًمزمر، 1)

 .صحيح( 2)

/ب ـ 2وهق ذم ضمزء ومقف قمقال طمسون مـتؼوة وهمرائى روايي اسمـ أسمـقد قمـ ؿمققظمف )ل:

 ـ أـمراومف(. 3/400(، وإومراد ًمؾدارىمطـل )117َمؿقع 

ـ ؾمؾؿي، قمـ إؾمحوق ))وىمول اًمدارىمطـل:  د سمف محود سم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب ـمؾحي، قمـ قمبقد اهلل  شمػرر

 .((سمـ مؼسؿ ا

(، واسمـ أيب 432، 9/304(، وأمحد ذم اعمسـد )4/402وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

ـ ظمزيؿي ذم اًمتقطمقد )204قموصؿ ذم اًمسـي )ص  (، واسمـ طمبون ذم 172، 171، 1/170(، واسم

 ـ اًمرد قمغم اجلفؿقي(،  3/386(، واسمـ سمطي ذم اإلسموكي )16/322صحقحف )اإلطمسون ـ 

 ( مـ ـمرق قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف.59وقمبد اًمغـل اعمؼدد ذم اًمتقطمقد )ص 

 وؾمـده صحقح.

 ( ـم ـمريؼ ؾمقيد اًمؽؾبل، قـم إؾمحوق سـم قمبد اهلل سمف.460، 2/450وأظمرضمف أسمق اًمشقخ ذم اًمعظؿي )

قد اهلل سمـ ( مـ ـمريؼ أيب طموزم ؾمؾؿي سمـ ديـور، قمـ قمب4/2148وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 مؼسؿ سمف كحقه.

 ( هق احلوومظ اًمدارىمطـل.3)

 سـده ضعيف، والصحيح أنَّه من حديث أم  حبيبة.( 4)

/ب(، واًمدارىمطـل ذم 3وهق قمـد اسمـ أسمـقد ذم ضمزء ومقف قمقال طمسون مـتؼوة وهمرائى )ل:

 (.2/20ـ أـمراومف(، واسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ ) 5/349إومراد )

 (.1142( )1/361ي أظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمســ )ومـ ـمريؼ اسمـ أيب ؿمقب

(، واًمطؼماين ذم إوؾمط 1/462(، وذم اًمؽؼمى )3/264وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمســ )

 ( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن سمف.25/310(، واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )5/255)

د سمف حمؿد سمـ ؾمؾقامن إصبفوين، قمـ ؾمفقؾ، قمـف  ))وىمول اًمدارىمطـل:   .((شمػرر
= 
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[422 ]   كو أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ ؾمعقد سمـ حمورب سنيأيب أبو احُل ،

إكصوري إود
(1)

صمـل احلسـ سمـ  ، كو أسمق ظمؾقػي اًمػضؾ سمـ احلُبوب اجلُؿحل، طمدر

ِْض اخلَ 
(2)

صمـل أيب ، طمدر
(1)

صمـل احلسلم سمـ زيد ، طمدر
(2)

، قمـ ضمعػر سمـ حمؿد، قمـ أسمقف 

                                                 

 ( أكرف رواه سمؿثؾ روايي اسمـ إصبفوين أيقب سمـ ؾمقور.8/184يمذا ىمول، وذيمر ذم اًمعؾؾ )

مل يرو هذا احلديٌ قمـ ؾُمفقؾ، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة إٓر حمؿد سمـ ؾمؾقامن  ))وىمول اًمطؼماين: 

 .((إصبفوين 

 .((صدوق خيطئ  ))ىمؾً: وهق متؽؾرؿ ومقف، وىمول قمـف احلوومظ: 

ر  ٌ ِِم ـ أيب هريرة، وىمد ظموًمػف وهذا احلدي ـ أسمقف، قم و أظمطل ومقف، وشمبع ومقف اجلودة ذم روايي ؾمفقؾ، قم

 ومؾقح سمـ ؾمؾقامن.

 .((هذا ظمطل، وحمؿد سمـ ؾمؾقامن ضعقػ، هق اسمـ إصبفوين  ))ىمول اًمـسوئل: 

ـ ؾمؾقامن ضعقػ، وىمد  ))(: 1/462وىمول أيضوً ذم اًمؽؼمى ) ٌ قمـدي ظمطل، وحمؿد سم هذا احلدي

 .((ؾمؾقامن، ومرواه قمـ ؾمفقؾ، ]قمـ[ أيب إؾمحوق ظموًمػف ومؾقح سمـ 

ؿ روايتفام وىمول:  م متوسمعوً ٓسمـ إصبفوين، إٓر أكرف ضعقػ، ووهر  وذيمر اًمدارىمطـل يمام شمؼدر

 /أ(.178/ل:5(، واكظر: )8/185. اًمعؾؾ )((وىمقل ومؾقح أؿمبف سموًمصقاب  ))

(، واسمـ 1/462ى )(، وذم اًمؽؼم3/262ىمؾً: وروايي ومؾقح أظمرضمفو اًمـسوئل ذم اًمســ )

/أ( قمـ ومؾقح، قمـ ؾمفقؾ، 179/ل:5(، واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )2/205ظمزيؿي ذم صحقحف )

 قمـ أيب إؾمحوق اًمسبقعل، قمـ احلسلم سمـ راومع، قمـ قمـبسي، قمـ أمِّ طمبقبي.

( مـ ـمريؼ اًمثقري، قمـ أيب إؾمحوق سمف يمروايي 415( )2/274وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

 ة ًمف.ومؾقح، وهذه متوسمعي ىموس

 .((طمسـ صحقح  ))وىمول اًمؽممذي: 

م خترجيف مـ صحقح  ىمؾً: وىمد اظمتؾػ ذم طمديٌ أم طمبقبي وىمػوً ورومعوً، وهذا أصحفو، وشمؼدر

(، واًمعؾؾ 4/461(، واكظر: اًمســ اًمؽؼمى ًمؾـسوئل )78مسؾؿ حتً طمديٌ رىمؿ: )

 /ب(.179/ب ـ 177/ل:5(، )8/184ًمؾدارىمطـل )

 هـ(.384ؾمـي ) ، شمقذم( اإلصطخري كزيؾ سمغداد1)

أيمثر ِمو يروي قمـف َمفقًمقن ٓ ُيعرومقن، وأطموديثف قمـ أيب ظمؾقػي مؼؾقسمي، وهل  ))ىمول اخلطقى: 

 .((سمروايوت اسمـ دريد أؿمبف 

 (.3/351اًمؾسون ) (،8/558شموريخ اإلؾمالم ) (،10/133شموريخ سمغداد ) اكظر:

ؾُمققـمل اعمٍمي أسمق قمكماحلسـ سـم اخلْض سـم قمبد اهلل ( 2)  هـ(.361، شمقذم ؾمـي )ؾدارىمطـل، ؿمقخ ًمٕا

 .((احلسـ سمـ قمكم سمـ اخلْض سمـ قمبد اهلل  ))وىمول اًمسؿعوين: 

ث اإلموم  ))، وىمول أيضوً: ((يمون صوطمى طمديٌ  ))ىمول اًمذهبل:   .((اعمحدِّ
= 
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ه، قمـ قمكم ًَمَؼْد  ))سمـ أيب ـموًمى ىمول:  حمؿد سمـ قمكم سمـ احلُسلم، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ

ًُ إِمَم ؾِمالَِح َرؾُمقِل  ومِقَفو صَمالصََمُي َأطْمُرٍف؛  معؾؼيً وَمَقضَمْدُت ذِم ىَموئِِؿ ؾَمقِْػِف   اهللَضَؿْؿ

ـْ َأؾَموَء إًَِمقَْؽ، َوىُمِؾ احلَؼر َوًَمْق قَمغَم َكْػِسَؽ  ـْ إِمَم َم ـْ ىَمَطَعَؽ، َوَأطْمِس ((ِصْؾ َم
(3)

. 

 :هلؿذاينمن حديث أيب احلسن ا

[423 ]  أبو احلسن عيل بن أيب صالب حمؿد بن عيل بن ُعبيد اهلل اهلؿذاين ادؤد ب ،

وشمسعلم، وذيمر أنر مقًمَده ؾمـي مخس  ؾمبعرسمقع أظمر ؾمـي ؿمفر سمؼراءيت قمؾقف ذم 

وصمالصملم، أكو أسمق اًمطقى ـموهر سمـ قمبد اهلل اًمطؼمي، أكو أسمق أمحد حمؿد سمـ أمحد سمـ 

قػي اًمػضؾ سمـ احلُبوب، / كو قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمالرم، كو اًمغطريػ سمجرضمون، كو أسمق ظمؾ

ـ أيب إؾمحوق اهلؿداين، قمـ أكس سمـ موًمؽ ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ ـَمفامن، قم إسمراهقؿ سم

ـْ ُذيمِرْ  )):  ًة َصغمر اهللُ قَمَؾقِْف قَمنْمًا ُت قِمـَْدهُ وَمْؾقَُصؾِّ قَمكَمر َم ـْ َصغمر قَمكَمر َمرر ((، وَمنِكرفُ َم
(4)

. 

                                                 

 (.16/75(، اًمسػم )8/194شموريخ اإلؾمالم )(، 1/159اكظر: إكسوب )

  مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 ـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى اهلوؿمؿل.( احلسلم سمـ زيد سم2)

 سـده ضعيف.( 3)

 /أ(، إٓر أكرف وىمع ومقف: 18سمـقد ذم ضمزء ومقف قمقال طمسون مـتؼوة وهمرائى )وهق قمـد اسمـ أ

صمـل احلسـ سمـ ظمْض ىمول: ًمؼد ضؿؿً إمم ؾمالح ...( احلديٌ، ؾمؼط رضمول اًمسـد  )... طمدر

 ًمى مـ اًمـسخي اخلطقي.سمعد احلسـ سمـ ظمْض إمم قمكم سمـ أيب ـمو

رويـوه ذم ضمزء مـ طمديٌ أيب قمكم سمـ ؿموذان قمـ أيب قمؿرو سمـ اًمسامك، مـ  ))وىمول احلوومظ: 

ـ أيب ـموًمى )ومذيمره صمؿ ىمول(: ىمول اسمـ اًمرومعي ذم  ٌ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم، قمـ ضمده قمكم سم طمدي

ٕنر ذم إؾمـوده احلسلم سمـ زيد  وومقام ىمول كظر؛ .يؼقى سمؤييأكرف اعمطؾى: ًمقس ومقف إٓر آكؼطوع إٓر 

 (.3/115. اًمتؾخقص احلبػم )((سمـ قمكم، وىمد ضعػف اسمـ اعمديـل وهمػمه 

 مـؼطع، واحلديث صحيح من صريق آخر.( 4)

ضمف اسمـ كؼطي ذم شمؽؾؿي 104، 90وهق قمـد اسمـ اًمغطريػ ذم ضمزئف )ص  (، ومـ ـمريؼف ظمرر

 (.7/383(، واًمسػم )2/233(، واًمذهبل ذم معجؿ ؿمققظمف )422، 5/421اإليمامل )

، 183(، واسمـ اًمسـل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي )ص 5/162وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 ( مـ ـمرق قمـ اًمػضؾ سمـ احلبوب سمف.3/249(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )184
= 

 باب الطاق
 باب األزج
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[424 ]  ىمل، كو َر عػر اخلِ سمق حمؿد اجلقهري، كو أسمق اًمؼوؾمؿ إسمراهقؿ سمـ أمحد سمـ ضَم أ

ضمعػر سمـ حمؿد اًمػريويب، كو ِمـجوب سمـ احلورث، كو قمكم سمـ ُمْسفر، قمـ قمبقد اهلل سمـ 

ـ كوومع، قمـ اسمـ قمؿر ىمول:  اْمَرَأٌة َمْؼتُقًَمٌي،  ُوضِمَد ذِم سَمْعِض َمَغوِزي اًمـربِلِّ  ))قمؿر، قم

بْقَوِن   اهللُل وَمـََفك َرؾُمق  َواًمصِّ
ِ
ـْ ىَمتِْؾ اًمـَِّسوء ((قَم

(1)
. 

                                                 

ـ اًمسـل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي 115، 4/114(، واعمسـد )275وأسمق يعغم ذم اعمعجؿ )ص  (، واسم

(، 4/347(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )154، 3/153(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )184، 183)ص 

 ( مـ ـمرق قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمالرم سمف.280، 24/270واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 .((مل يرو هذا احلديٌ قمـ أيب إؾمحوق إٓر إسمراهقؿ  ))وىمول اًمطؼماين: 

، أظمرضمف مـ ـمريؼف اًمـسوئل ذم اًمســ ىمؾً: ىمد شموسمعف اعمغػمة سمـ ؾمؾؿ أسمق ؾمؾؿي اخلراؾموين

( قمـ 2/4(، وأسمق كعقؿ ذم أظمبور أصبفون )3/588(، واًمطقوًمز ذم اعمسـد )6/21اًمؽؼمى )

 أيب إؾمحوق سمف.

 وهذا اًمسـد مـؼطع، أسمق ؾمحوق اًمسبقعل مل يسؿع مـ أكس، وهق مدًمس.

(، 146)ص  . اعمراؾمقؾ((كس رؤيي وٓ ؾمامع أحوق قمـ ٓ يصح ٕيب إؾم ))ىمول أسمق طموشمؿ: 

ف )وىمول أسمق طموشمؿ(، وحتػي اًمتحصقؾ )ص 245واكظر: ضمومع اًمتحصقؾ )ص   (.245(، وؾمؼط ـم

اظمتؾػ ومقف قمغم أيب إؾمحوق، ومرواه إسمراهقؿ سمـ  ))وؾمئؾ اًمدارىمطـل قمـ هذا احلديٌ، ومؼول: 

ـمفامن واعمغػمة سمـ ؾمؾؿ قمـ أيب إؾمحوق، قمـ أكس، وظموًمػفام يقؾمػ سمـ إؾمحوق سمـ أيب 

. اًمعؾؾ ((قمـ أيب إؾمحوق، قمـ سمريد سمـ أيب مريؿ، قمـ أكس، وهق اًمصقاب إؾمحوق، ومرواه 

 /ب(.22/ل:4)

 (.16، 4/15ىمؾً: وـمريؼ يقؾمػ سمـ إؾمحوق قمـد أيب يعغم ذم اعمسـد )

د هذه اًمروايي مو أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )  (، واًمبخوري ذم إدب اعمػرد 19/57ويميِّ

(، واسمـ طمبون ذم صحقحف 6/21ؽؼمى )(، وذم اًم3/50(، واًمـسوئل ذم اًمســ )224)ص 

( وهمػمهؿ مـ ـمريؼ 1/550، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )904( 186، 3/185)اإلطمسون ـ 

 يقكس سمـ أيب إؾمحوق، قمـ سمريد سمـ أيب مريؿ، قمـ أكس كحقه.

 .صحيح( 1)

 (.140وهق ذم اًمػقائد ًمؾػريويب )ص 

( مـ ـمريؼ قمكم سمـ 2/293(، واًمدرامل ذم اًمســ )4/93وأظمرضمف أسمق قمقاكي ذم صحقحف )

 مسفر سمف.

( مـ 3/1364(، ومسؾؿ ذم صحقحف )3015( )4/345وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )
= 
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 :من حديث أيب بؽر اخلطيب

[425 ]   ي، سمؼراءيت قمؾقف مـ دِ ـْىمَ ْر ؿَ اًمشقخ أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ قمؿر اًمسر

[بن]أبو بؽر أمحد بن عيل أصؾ ؾمامقمف، كو 
(1)

 سمدمشؼ مـ ًمػظف، أكو ثابت احلافظ  

ـ قمق ـ حمؿد سم ـ مقؾمك اًمبزازأسمق اًمؼوؾمؿ قمكم سم سك سم
(2)

ـ حمؿد اعمٍمي ، أكو قمكم سم
(3)

، كو 

قظملضَم  ـ ؾمعقد اًمتـر ـ قمقسك، كو ؾُمحـقن سم ؼْمون سم
(4)

، كو ؾمعقد سمـ حمؿد سمـ أيب مقؾمك 

أسمق قمثامن
(5)

ـَ   اهللَأنر َرؾُمقَل  ))، قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر، قمـ ضموسمر:  بَ يَموَن حُيِىر اًمؾر
                                                 

ـَ  :وزاد مسؾؿٌ ـ ـمريؼ محود سمـ أؾمومي   يمالُهو قمـ قمبقد اهلل سمف. ـ سمنم حمؿد سم

( مـ ـمريؼ 3/1364(، ومسؾؿ ذم صحقحف )3014( )4/345وأظمرضمف اًمبخوري أيضوً )

 اًمؾقٌ، قمـ كوومع سمف.

 مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ إصؾ، واًمتصقيى مـ )ف(.( 1)

 هـ(.409هـ(، وشمقذم ؾمـي )330( ُيعرف سموسمـ احلٍُمي، مقًمده ؾمـي )2)

 .((يمتبـو قمـف ويمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.9/143شموريخ اإلؾمالم )، (12/97شموريخ سمغداد ) اكظر:

وف سموعمٍمي إلىمومتف مدة سمؿٍم، ( قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ احلسـ أسمق احلسـ اًمقاقمظ اعمعر3)

 هـ(.338هـ( وشمقذم ؾمـي )251وهق سمغدادي، مقًمده ؾمـي )

يمون صمؼي أمقـوً قموروموً مجع طمديٌ اًمؾقٌ سمـ ؾمعد واسمـ هلعقي، وصـرػ يمتبوً يمثػمة  ))ىمول اخلطقى: 

 (.15/381(، اًمسػم )12/75. شموريخ سمغداد )((ذم اًمزهد 

ـ طمسون اًمتـقظمل أسمق ؾمعقد اًمؼػمواين، إموم اعموًمؽقي ( اإلموم ؾُمحـقن قمبد اًمسالم سمـ طمبقى سم4)

 هـ(.240شمقذم ؾمـي ) ،ومؼقف اعمغرب

ع  ))، وىمول اًمذهبل: ((مو ىمدم إًمقـو مـ اعمغرب مثؾف  ))ىمول أؿمفى:  ع ذم احلديٌ يمام شمقؾمر مل يتقؾمر

 .((ذم اًمػروع 

 (.12/63(، اًمسػم )2/77(، معومل اإليامن )4/45اكظر: شمرشمقى اعمدارك )

 اعمديـل.( 5)

روى قمـ اسمـ اعمـؽدر سمـسخي مـفو  ))، وىمول اسمـ طمبون: ((طمديثف ًمقس سمٌمء  ))ىمول أسمق طموشمؿ: 

أؿمقوء مستؼقؿي شمشبف أطموديٌ اًمثؼوت، وأؿمقوء مؼؾقسمي ٓ شمشبف طمديٌ إصمبوت، ٓ جيقز 

 .((آطمتجوج سمخؼمه إذا اكػرد 

(، اًمؾسون 2/346)(، اعمقزان 1/322(، اعمجروطملم )4/58اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

(3/41.) 
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فُ  يَميِ؛ اًمؾر ُفؿر  هَمػَمهؿر سَموِرْك ًَمـَو ومِقِف َوِزْدَكو ِمـُْف، ىَموَل: َويَموَن إَِذا َأيَمَؾ َوَيْدقُمق ومِقِف سمِوًمؼَمَ ىَموَل: اًمؾر

((سَموِرْك ًَمـَو ومِقِف 
(1)

. 

[426 ]  ـ أمحد سمـ سمشور اًمسوسمقري ـ قمكم سم ـ سم أسمق حمؿد احلس
(2)

حمؿد سموًمبٍمة، كو  

سمـ أمحد سمـ مَحقيف اًمعسؽري
(3)

اًمغسوين ةيَز رِ ة سمـ حمؿد سمـ وَ يَز رِ ، ىمول: ؾمؿعً وَ 
(4)

 

سمنـمراسمؾس، كو أيب
(5)

ـُ ؾَمْفؾٍ  ))ىمول:   ـُ سم َر احلََس يُمـرو قِمـَْد اعمَلُْمقِن، وَمبَؽر
(6)

ـْ   ًٍ مَلْ َيُؽ ذِم َوىْم

؟ ىَموَل: ُأقْمُجقسَمٌي َيو َأِمػَم  ًِ َر سمَِؽ ذِم َهَذا اًمَقىْم ـْ جَيِلُء ومِقِف، وَمَؼوَل ًَمُف اعمَْلُمقُن: َمو سَمؽر َيُؽ

: َوَمو َذاَك؟ ىَموَل: قِمـِْدي ضَموِريَتَوِن، / َمؽِقرٌي َوَمَدكِقرٌي، وَمَؾامر يَموَن ذِم ؾَمَحِر َهَذا اعمُْمِمـلَِم! ىَموَل 

رُي، ومَ  ِت اعمَؽِقرُي َيَدُّْيَو إِمَم اعمَْعـِل، وَمَدوَمَعتَْفو اعمََدكِق ًِ اعمَؽِقرُي، ًأًمَقَْس ؾُم اًمقَْقِم َمدر ـَ  اَمنَ قؾَ َؼوًَم سماِلٍَل  سم

                                                 

 .سـده ضعيف( 1)

 وذم ؾمـده ؾمعقد سمـ حمؿد سمـ أيب مقؾمك وهق ضعقػ.

شموريخ . ((ؾمؿع حمؿد سملم أمحد سمـ حمؿقيف اًمعسؽري، وقمـف اخلطقى  ))ذيمره اًمذهبل، وىمول: ( 2)

 (.9/328اإلؾمالم )

 (.70( يمذا ورد )محقيف( ذم إصؾ و)ف(، ويمذا ذم معجؿ ؿمققخ اًمصقداوي )ص 3)

(، 7/911واًمذهبل ذم شموريخ اإلؾمالم )(، 51/153ذيمره اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )و

 ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً. امحقيف(، ومل يذيمر)ومقف: )حمؿقيف( سمدل  وىموٓ

 هـ(.281ؾمـي ) شمقذم( أسمق هوؿمؿ اًمشقبوين احلؿيص، 4)

ث هبو وسمحؿص قمـ أسمقف  ))ىمول اسمـ قمسويمر:  حمؿد سمـ أظمبوري ىمدم دمشؼ وإـمراسمؾس، وطمدر

 .((َوِريَزة 

 وَوِريَزة: سمػتح اًمقاو مع يمَّس اًمراء شمؾقفو مثـوة حتً ؾمويمـي صمؿ زاي مػتقطمي صمؿ هوء.

 وىمقرده اسمـ طمجر سمضؿ اًمقاو وومتح اًمراء.

شمقضقح  (،6/844شموريخ اإلؾمالم ) (،63/29(، شموريخ دمشؼ )7/301اكظر: اإليمامل )

 (.4/1471(، شمبصػم اعمـتبف )9/184اعمشتبف )

م.ًم( 5)  ف ذيمر ذم شمرمجي اسمـف، يمام شمؼدر

ـي )( 6) ـ(.236احلسـ سـم ؾمفؾ سـم قمبد اهلل أسمق حمؿد، وهق أظمق ذي اًمريوؾمتلم اًمػضؾ سـم ؾمفؾ، شمقذم ؾم  ه

ـ اعمجقس وملؾمؾؿ هق وأسمقه وأظمقه ذم أيوم هورون اًمرؿمقد، صمؿ صور وزيراً ًمؾؿلمقن، ومل  يمون م

ج اعملمقن اسمـتف سمقران،   ويمون ضمقاداً يمرياًم.يزل يرشمؼل قمـده طمتك شمزور

 (.11/171(، اًمسػم )7/319اكظر: شموريغ سمغداد )
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صَمـَو قمَ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ: َأنر اًمـربِلر طَمدر ـْ َأطْمقَو َأْرضًو َمَقاشمًو وَمُفَق َأطَمؼر هِبَ  ـْ َأسمِقِف، قَم ؟ وىَموَل: َم

ـَ  اعمََدكِقرُي: َأًَمقَْس َموًمَِؽ  وَمَؼوًَمً ـِ قُمَؿَر: َأنر اًمـربِلر  سم ـِ اسْم ـْ َكوومٍِع، قَم صمَـَو، قَم ىَموَل:  َأكٍَس طَمدر

قُْد عمَِ  ـْ َصوَدهُ؟ ىمَوَل: وَمَضِحَؽ اعمَلُْمقُن طَمترك اؾْمتَْؾَؼك، وَمَؼوَل ًَمقَْس اًمصر قُْد عمَِ ـْ َأصَموَرهُ، إِكراَم اًمصر

ـْ  ـُ ؾَمْفٍؾ: عمَِ ـُ سم ـْ ؿَموَء اعمَْقمَم  ْؼيِض شمَ ًَمُف احلََس ((سمِف َيو َأِمػَم اعمُْمِمـلَِم؟ ىَموَل: عمَِ
(1)

. 

[427 ]  ـ اًمَّسيِّ اًمـر ـ أمحد سم اينوَ رَ فْ أسمق سمؽر حمؿد سم
(2)

، كو أسمق سمؽر حمؿد سمـ ضمعػر 

اًمعسؽري
(3)

ؿ اًمبٍميؽَ ، كو يقؾمػ سمـ أمحد سمـ احلَ 
(4)

 ؾقـو، كو ىمدم َمتوزًا قم 

ـَ قمؿر قمـ ىمقل اًمـربِلِّ  ًُ اسم قمبد اهلل سمـ مسؾؿي، كو موًمؽ سمـ أكس، قمـ كوومع ىمول: ؾملًم

تِل ذِم سُمُؽقِرَهو  )):  ُفؿر سَموِرْك ُٕمر ِل ذِم  ))، وَمَؼوَل: ((اًمؾر ػِّ إَور (( ـَمَؾِى اًمِعْؾِؿ َواًمصر
(5)

. 

                                                 

 طريؼ.اًم( مل أىمػ قمؾقف مـ هذا 1)

 واحلديثون اعمذيمقران ٓ أصؾ هلام.

صؿعل يروُّيو قمـ ؾمؾقامن سـم اًمرسمقع.256وهذه اًمؼصي أوردهو اعمصـػ )ل:  /أ( سمسـد آظمر قمـ ٕا

آظمر قمـ إصؿعل مـ ىمصي اًمػضؾ  ( مـ ـمريؼ2/253وذيمرهو اسمـ طمجر أيضوً ذم اًمؾسون )

 سمـ اًمرسمقع، ووصػ أطمد رواهتو أكرف يروي اًمعجوئى.ا

 (.4/318واكظر: كصى اًمرايي )

 وٓ إظمول اًمؼصي شمصح؛ ٓضطراب رواهتو وضمفوًمتفؿ.

ً يمـقتف ذم إصؾ و)ف(: )أسمق سمؽر(، وذيمره اخلطقى ذم شمورخيف ويمـروه سمليب احلسـ2) ويمذا  ،( وىمع

ىمدم قمؾقـو سمغداد ذم طمقوة أيب احلسلم سمـ سمنمان، ويمتبـو  ))ًمراوي، وىمول: ذم اجلومع ٕظمالق ا

 (.1/307. شموريخ سمغداد )((قمـف، ويمون صدوىموً 

( ومل 2/146( حمؿد سمـ ضمعػر سمـ أمحد أسمق سمؽر اًمتؿقؿل اًمعسؽري، ذيمره اخلطقى ذم شمورخيف )3)

 سـم أمحد سـم ضمعػر اًمعسؽري! يذيمر ومقفو ضمرطموً وٓ شمعديالً، ووىمع ذم أدب اإلمالء ًمؾسؿعوين حمؿد

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 .يف سـده لني( 5)

ومـ ـمريؼف اسمـ (، 1/150وهق قمـد اخلطقى ذم اجلومع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمسومع )

 !: )اًمـرٍمي( سموًمـقنذم اجلومع سمـ أمحداووىمع ذم كسبي يقؾمػ /أ(، 5سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل: 

( مـ ـمريؼ قمكم سمـ 449، 2/448اإلمالء وآؾمتؿالء ) وأظمرضمف أسمق ؾمعد اًمسؿعوين ذم أدب

 اًمعبوس اًمؼمداين، قمـ أيب سمؽر حمؿد سمـ أمحد اًمعسؽري سمف.

 /أ55
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[428 ]   أيب ـموهر اًمدىمروقسمـ أمحد سمـ أسمق قمبد اهلل حمؿد
(1)

ود، كو  ، كو أسمق سمؽر اًمـجر

ـ ؾمؾقامن ـ قمبد اهلل سم حمؿد سم
(2)

، كو ؾَمفؾ سمـ صوًمح إكطويمل، كو اهلقثؿ سمـ ظمورضمي، كو 

ـ قمؿران اهلقثؿ سم
(3)

ـ قُمبقد اهلل  ًُ إؾمامقمقؾ سم ىمول: ؾمؿع
(4)

َيـْبَِغل ًَمـَو َأْن َكْحَػَظ  ))يؼقل:  

ٌَ َرؾُمقِل   يَماَم َكْحَػُظ اًمُؼْرآَن؛ َٕنر اهللَ شَمَعومَم َيُؼقُل:   اهللطَمِدي           

    
(5)

 )) 
(6)

. 

[429 ]  أسمق احلسـ سمـ رزق
(7)

، كو ضمعػر اخلُؾدي، كو أسمق يعؼقب إؾمحوق سمـ 

                                                 

ج سمـ أيب ـموهر أسمق قمبد اهلل اًمدىموق، ُيعرف سموسمـ رَ ( حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ اًمػَ 1)

 هـ(.415هـ(، وشمقذم ؾمـي )333اًمبقوض، مقًمده ؾمـي )

قمـف سموكتخوب هبي اهلل سمـ احلسـ اًمطؼمي، ويمون ؿمقخوً وموضالً ديِّـوً صوحلوً يمتبـو  ))ىمول اخلطقى: 

 .((صمؼي مـ أهؾ اًمؼرآن 

 (.9/260شموريخ اإلؾمالم )، (1/353اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( اعمعروف سمؿطلم.2)

(، واسمـ طمبون ذم 9/82( اًمعبز، مـ أهؾ دمشؼ، ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )3)

 (.7/577اًمثؼوت )

 سمـ أيب اعمفوضمر أسمق قمبد احلؿقد اًمدمشؼل.ا( 4)

 .7( احلنم، 5)

 ىمقًمف: وًمقس ذم إصؾ اًمقاو ذم        .)وذم )ف(: )ومام آشمويمؿ ، 

 حسن.( 6)

ـ ـمريؼف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )12وهق قمـد اخلطقى ذم اًمؽػويي )ص   (.8/436(، وم

 .(82تصوم سموًمسـي )ص زاقمل ذم آقموأظمرضمف أمحد سمـ كٍم اخل

 (.3/148واكظر: هتذيى اًمؽامل )

د أسمق احلسـ اًمبزاز اعمعروف سموسمـ 7) ( حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ رزق سمـ قمبد اهلل سمـ اعممير

 (.هـ412هـ(، وشمقذم ؾمـي )325رزىمقيف، مقًمده ؾمـي )

قؾ اعمذهى، مدياًم يمون صمؼي صدوىموً يمثػم اًمسامع واًمؽتوسمي، طمسـ آقمتؼود مج ))ىمول اخلطقى: 

ل  ًمتالوة اًمؼرآن، ؿمديداً قمغم أهؾ اًمبدع ... وهق أول ؿمقخ يمتبً قمـف ... صمؿ اكؼطعً قمـف إمم أور

ًٍّ وقُمدُت ومقضمدشمف ىمد يُمػر سمٍمه، ومالزمتف إمم آظمر قمؿره   .((ؾمـي ؾم

 (.17/259(، اًمسػم )1/351اكظر: شموريخ سمغداد )

 /ب55
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إسمراهقؿ اًمبغدادي
(1)

سمؿٍم، كو ملمقن سمـ قمبد اهلل 
(2)

سمؿؽي، قمـ ؾمعقد سمـ اًمعبوس 
(3)

 

ـ مقؾمكىمول: ؾُم  ئؾ إسمراهقؿ سم
(4)

ـِ اعمُـَْؽِر؟ ىَموَل:  )):  وُروَن سمِوعمَْعُروِف َواًمـروُهقَن قَم ـِ إَمر َم

ـُ ُهْؿ، َكُؼقُل  َكْح
(5)

 ُؾقا َٓ شَمْػعَ   اهللاوْمَعُؾقا، َأْو ىَموَل َرؾُمقُل   اهللىَموَل ُرؾُمقُل  

((/ يَمَذا 
(6)

. 

[430 ]  حمؿد سمـ احلسلم سمـ اًمػضؾ
(7)

سمـ حمؿد سمـ ، كو أسمق قمقسك أمحد سمـ حيقك 

ؿموذان اجلقهري
(8)

ي ، كو ضمدِّ
(1)

ًُ قمكمر سمـ اعمديـل قمـ إؾمـود طمديٌ ؾمؼط  ، ىمول: ؾملًم

                                                 

 ( اًمقراق اعمعروف سموعمـجـقؼل.1)

ف( وقمـد اخلطقى ذم ذف أصحوب احلديٌ: )ملمقن أسمق قمبد اهلل(، وىمول: حمؼؼف: ( وىمع ذم )2)

 .((مل أقمرومف ومل أىمػ ًمف قمغم شمرمجي  ))

 ىمؾً: هق ملمقن سمـ أمحد اًمسؾؿل اهلروي، ُيؼول ًمف: ملمقن سمـ قمبد اهلل وملمقن أسمق قمبد اهلل.

ـ طمبون:  ـ اًمدضموضمؾي  ))ىمول اسم ول م اب ظمب ))، وىمول احلويمؿ: ((يمون دضمر ، وىمول أسمق كعقؿ: ((قٌ يمذر

وع  ))  .((ظمبقٌ وضر

(، مؼدمي مستخرج أيب كعقؿ 1/248(، اعمدظمؾ إمم اًمصحقح )3/45اكظر: اعمجروطملم )

 (.5/7(، اًمؾسون )1/83)

 أسمق قمثامن اًمرازي اًمزاهد.( 3)

 .((ًمف مـ يمثرة إطموديٌ مسوكقد وشمػسػم مو يؼورب إئؿي ذم اًمؽثرة  )): ىمول أسمق كعقؿ

 (.5/1144)شموريخ اإلؾمالم (، 10/70ر: احلؾقي )اكظ

 إسمراهقؿ سمـ مقؾمك سمـ يزيد اًمتؿقؿل أسمق إؾمحوق اًمرازي. (4)

 ( ذم )ف(: )يؼقل(.5)

 .باصل( 6)

 (.95وهق قمـد اخلطقى ذم ذف أصحوب احلديٌ )ص 

 وومقف ملمقن سمـ قمبد اهلل وهق وضوع.

ـ إزرق اًمؼطون، مقًمده ؾمـي ( حمؿد سمـ احلسلم سمـ حمؿد سمـ اًمػضؾ سمـ يعؼقب أسمق احلس7)

 هـ(.415هـ(، وشمقذم ؾمـي )335)

 .((يمتبـو قمـف ويمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.17/331(، اًمسػم )2/249شموريخ سمغداد )اكظر: 

ف أسمق احلسلم سـم اًمػضؾ ))( ىمول اخلطقى: 8) و قـم صـم ه حمؿد سـم ؿموذان أطمودٌي مستؼقؿي، طمدر . (( قمـ ضمدِّ
= 
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اد ، ومؼول: شمدري مو ىمول أسمق ؾمعقد احلدر ؾمؼط قمكمر
(2)

َرِج َوِمثُْؾ  ))، ىمول:   اإِلؾْمـَوُد ِمثُْؾ اًمدر

ْأُي ِمثُْؾ اعمََرِج  ، َواًمرر ًر ـِ اعمِْرىَموةِ ؾَمَؼْط ًْ ِرضْمُؾَؽ قَم ((اعمََراىمِل، وَمنَِذا َزًمر
(3)

. 

بعي  :قطعٌة من شعر الرَّ

َبعي الػؼيه [ 431] ًمـػسف ًمػظًو، وؾملًمتف  ،أنشدنا الشيخ أبو الؼاسم عيل بن احلسني الرَّ

قمـ مقًمده ومؼول: ؾمـي أرسمع قمنمة وأرسمع مئي
(4)

 ىمول:ـ واهلل يرمحف  ـ 

 َراـؿَ ـْؽٍر َوَٓ قمُ ــو سمَ ــَأسمَ  ىر َدَرا     َوَٓ شَمُس ـَواًمؼَ  اهللوَء ــَرنر ىَمَض ــَٓ شُمـْؽِ  

ـْ طَمِذَرا ىَر َدٌر     ضَم ـًَ اهللَ َذا ىمَ ـَوَٓ شَمُؼْؾ إِْن قَمْصق  ـْ شُمْى َويُم
 قَمكَمر َوًَمؽِ

ًَ سمِِف     َربر ا  ـْ َذْكٍى قَمَصقْ  ًمِعبَودِ َوىمِْػ سمِوًمبَوِب ُمْعتَِذَرا.َواؾْمتَْغِػِر اهللَ ِم

 

 

 آخر اجلسء الرابع

 من املشًخة البغذادية

                                                 

 (.5/216. شموريخ سمغداد )((

 هـ(.286هـ(، وشمقذم ؾمـي )193ؿد سمـ ؿموذان سمـ يزيد أسمق سمؽر اجلقهري، مقًمده )( حم1)

 .((صمؼي صدوق  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.6/806شموريخ اإلؾمالم )، (5/353شموريخ سمغداد )(، 139ؾممآت احلويمؿ )ص اكظر: 

 هـ(.221هق أمحد سمـ داود أسمق ؾمعقد احلداد اًمقاؾمطل، كزيؾ سمغداد، شمقذم ؾمـي )( 2)

ـ معلم: ىمول ا ـ طمبون ذم اًمثؼوت )وذيمره ا، ((يمون صمؼي صدوىموً  ))سم يمون طموومظوً  ))(، وىمول: 8/10سم

 .((متؼـوً 

 (.4/138(، شموريخ سمغداد )2/50اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 سـده صحيح.( 3)

 (.87(، وذف أصحوب احلديٌ )ص 393وهق قمـد اخلطقى ذم اًمؽػويي )ص 

ؾػل: 4) (، وًمعؾ 19/195، يمام ذم اًمسػم )((مقًمدي ؾمـي اصمـتل قمنمة  ))( ذيمر اًمذهبل أكرف ىمول ًمؾسِّ

 مو ورد هـو أصقب، واهلل أقمؾؿ.



 

 
 

 
 663 

 

  

(1)وصلَّى اهلل على حممذ وآله واحلمذ هلل وحذه
. 

 

 

* * * 

                                                 

( ؾمؿع هذا اجلزء وهق اًمراسمع مـ إصؾ مـ ًمػظ اًمػؼقف احلوومظ ضمالل اًمديـ أيب إؾمحوق 1)

ؾػل، ومسؿعف إؿمقوخ:   إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ قمقسك سمـ درسموس اعموراين، سمنضموزشمف مـ اًمسِّ

 سمـ أيب اًمػضؾ سمـ أيب حمؿد، وؿمعبون سمـ طمقدر سمـ قمبد اهلل اًمعراىمقون، وأسمق حمؿد أسمق مـصقر 

وري، جر قمبد اًمدائؿ سمـ قمؿر سمـ كعؿي اعمؼدد، وأسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ قمبد احلؿقد احلَ 

 وأسمق اًمثـوء حمؿقد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ إؿمؿقين، وأسمق احلسـ سمـ متقؿ سمـ محود، 

سمـ أيب سمؽر سمـ طمقوة، ويموشمى إؾمامء حيقك سمـ أيب مـصقر سمـ أيب اًمػتح اًمصػمذم اؿ وأسمق اًمؼوؾم

ان،  شمسعاحلراكقرقن، وذًمؽ ذم َمؾس واطمد يقم اًمسبً ظمومس مـ رضمى ؾمـي  وؾمً مئي سمحرر

 سمؿسجد هلل، ُيعرف سموًمشقخ طمقوة.

 وصحر ذًمؽ، واحلؿد هلل وطمده وصؾقاشمف قمغم ؾمقدكو حمؿد وآًمف وؾمؾؿ.

ـ ًمػ ن ووًمده قمبد اًمغـل، وإًمقوس سمـ وؾمؿعف م ظل أيضوً يقؾمػ سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ طمسـ اعممذِّ

 قمبد اهلل قمتقؼ أمحد سمـ اًمـجور، ذم صموين قمنمي ؿمعبون مـ اًمسـي.

 ويمتى: إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ قمقسك سمـ درسموس اعموراين.
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  ـ حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ ااًمشقخ اإلموم احلوومظ أسمق ـموهر أمحد سم

ؾػل إصبفوين ذم رسمقع أظمر ؾمـي أرسمع  ،مـفو كزيؾ اإلؾمؽـدريي ذم يمتوسمف إًمقـو ؾمؾػي اًمسِّ

 وريض قمـف، ىمول: ~وؾمبعلم ومخسامئي، 

]من حديث أيب زكريا البخاري[
(1)

: 

[432 ]  اج سمبغداد، أسمق حمؿد ضمع ذم سمؼراءيت قمؾقف ػر سمـ أمحد سمـ احلسلم سمـ اًمرسَّ

م  ًٍّ وشمسعلم، أكو اعمحرَّ أبو زكريا عبد الرحقم بن أمحد بن كرص البخاري ؾمـي ؾم

احلافظ
(2)

، سمؼراءيت قمؾقف سمؿٍم، أكو أسمق قمبد اهلل احلسلم سمـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمراؾمبل 

اًمبٍمي
(3)

سمـ قمكم اهلُجقؿل سمَزسمقد اًمقؿـ، كو أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ 
(4)

، كو اعمغػمة 

اعمفؾِّبل
(5)

 اْكٍُمْ َأظَموَك  ))ىمول:  ، كو إكصوري، قمـ مُحقد، قمـ أكس: أنَّ / اًمـَّبِلَّ 
                                                 

 زيودة مـ )ف(.( 1)

 هـ(.461هـ(، وشمقذم ؾمـي )332)، مقًمده ؾمـي كزيؾ مٍم ( اًمتؿقؿل2)

 .((يمون مـ احلػوظ إصمبوت  ))ىمول اسمـ احلطوب اًمرازي: 

ري:  اًمذي أقمتؼده أكَّف مل يدظمؾ إكدًمس مـ أهؾ اعمنمق أطمػظ مـف ًمؾحديٌ، وهق  ))وىمول اعمؼَّ

 .((صمؼي قمدٌل ًمقس ًمف جموزومي، واحلؼ أسمؾٍ 

كػح اًمطقى  (،36/123)(، شموريخ دمشؼ 253)ص اكظر: مشقخي اسمـ احلطوب اًمرازي 

 (.18/257اًمسػم ) (،3/64)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

واًمراؾمبل: سمؽرس اًمسلم واًمبوء اعمقطمدة، مـسقب إمم سمـل راؾمى، وهل ىمبقؾي كزًمً اًمبٍمة. 

 (.3/25إكسوب )

 هـ(.351شمقذم ؾمـي )( اًمبٍمي، 4)

آظمرهو اعمقؿ، كسبي إمم حمؾَّي واهلُجقؿل: سمضؿ اهلوء وومتح اجلقؿ واًمقوء اًمسويمـي آظمر احلروف، وذم 

 سموًمبٍمة كزهلو سمـق ُهجقؿ.

ر مسـد اًمقىمً  ))ىمول اًمذهبل:  ث اًمصدوق اعمعؿَّ  .((اإلموم اعمحدِّ

 (.15/525(، اًمسػم )5/627(، إكسوب )7/23اكظر: اعمـتظؿ )

ـ طمرب أسمق طموشمؿ اعمفؾِّبل إزدي، شمقذم ؾمـي ( 5) ـ اعمغػمة سم ـ اعمفؾى سم ـ حمؿد سم  هـ(.278)اعمغػمة سم

ث هبو  ))ىمول اخلطقى:  و صمؼي، وهق مـ أهؾ اًمبٍمة، ورد سمغداد وطمدَّ  .((يمون أديبوً أظمبوريًّ

 (.6/631شموريخ اإلؾمالم )(، 13/195شموريخ سمغداد )اكظر: 

 /أ36
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((فَموعمًِو َأْو َمْظُؾقمًو 
(1)

. 

[433 ]  ُؿ قَمغَم  ))يؼقل:  أبا زكريا احلافظ ُف ُيَعؿَّ اهلَُجقِْؿلُّ َهَذا َرَأى ذِم َمـَوِمِف َأكَّ

َرْأؾِمفِ 
(2)

ْث طَمتَّك   َ ًَمُف َأكَّفُ َيعِقُش ِمئََي ؾَمـَيٍ َوصَمالَِث ؾِمـلَِم، وَمَؾْؿ ُُيَدِّ ِمئًَي َوصَمالَِث َدْوَراٍت، وَمُعؼمِّ

تَؼِمَ قَمْؼَؾُف: َث، وَمَؼَرَأ اًمَؼوِرُئ قَمَؾقِْف َوَأَراَد َأْن ََيْ  سَمَؾَغ اعمِئََي، صُمؿَّ طَمدَّ

ـْ وَمْقىمِِف     يَموًمَؽْؾِى َُيِْؿك ضِمْؾَدُه سمَِرْوىمِفِ      إِنَّ اجلَبَوَن طَمتُْػُف ِم
(3)

. 

ِي قَمْؼؾِِف  َٓ َرْوَق ًَمفُ، وَمَػِرَح اًمـَّوُس سمِصحَّ ((وَمَؼوَل: ىُمْؾ:يَموًمثَّْقِر، َيو صَمْقُر! وَمنِنَّ اًمَؽْؾَى 
(4)

. 

[434 ]   ـ ذِ أسمق ـ هورون اًمبجكميمْ اًمؼوؾمؿ احلسلم سم ر سم
(5)

و، كو أسمق اًمؼوؾمؿ اًمػضؾ   سمَعؽَّ

ـ ضمعػر اعممذن اًمػضؾ سم
(6)

وس اًمزاهدسمدمشؼ، كو أسمق قمبد اًمرمحـ حمؿد سمـ اًمعبَّ  
(7)

، كو 

                                                 

 .صحقح( 1)

م خترجيف مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ اعمثـك إكصوري   (.246 سمرىمؿ: )وشمؼدَّ

ر قمغم2) ؿ ومدوَّ   رأؾمف(، ويمذا هل ذم مشقخي اسمـ احلطوب.( ذم )ف(: )شمعؿَّ

(3 . ( اًمروق: اًمؼرن، واعمراد أنَّ اجلبون طمذره وضمبـف همػم داومع قمـف اعمـقي إذا طمؾَّ سمف ىمدر اهلل قمزَّ وضمؾَّ

 (.2/42همريى احلديٌ ًمؾخطويب )اكظر: 

ـ احلطوب ذم مشقختف 4) (، ومـ ـمريؼف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 260، 255)ص ( أظمرضمف اسم

 (.15/525(، ووىمع ومقف: )ألَّ اجلبوَن(. واكظر: اًمسػم )36/125)

 (.3/89واًمبقً ًمعؿرو سمـ أمومي يمام ذم اًمعؼد اًمػريد )

(، 3/132(، واًمسػمة ٓسمـ هشوم )2/470ومتثَّؾ سمف أيضوً قمومر سمـ وُمفػمة يمام ذم مقـمل موًمؽ )

 (، وهمػمهو.10/451وشموريخ دمشؼ )

احلسلم سمـ ذيمر سمـ هورون سمـ إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ اًمبؾخل(، وهق ظمطل، وهق ذم )ف(: )( 5)

ووي إصؿ، شمقذم ؾمـي )  هـ(.417حمؿد، أسمق اًمؼوؾمؿ اًمبجكم اًمعؽَّ

 ووىمع ذم شموريخ اإلؾمالم: )ُديَمر( سمدل )ذيمر(.

 ؾػل مقاومؼ ًمبعض يمتى اًمؽماضمؿ.ىمؾً: ومو قمـد اًمسِّ 

 .((اًمشقخ اًمزاهد اًمعومل اًمػوضؾ  ))ىمول أسمق قمكم إهقاين: 

 (.9/280شموريخ اإلؾمالم )، (14/62(، شموريخ دمشؼ )330ص )ًمؾؽتوين اًمعؾامء وزم شموريخ مقًمد شماكظر: 

ـ أيب قموصؿ أسمق اًمؼوؾمؿ اًمتؿقؿل اًمدمشؼل اًمطرائػل اعممذن، شمقذم 6) ـ ضمعػر سمـ حمؿد سم ( اًمػضؾ سم

 هـ(.373شمقذم ؾمـي )

 .((اً صوحلوً يمون قمبد ))، وىمول اسمـ قمسويمر: ((يمون صمؼي ملمقكوً  ))ىمول قمبد اًمعزيز اًمؽتوين: 

 (.16/338(، اًمسػم )48/309شموريخ دمشؼ )(، 306شموزم شموريخ مقًمد اًمعؾامء )ص اكظر: 

(.303( حمؿد سـم اًمعبوس سـم اًمقًمقد سـم حمؿد سـم قمؿر أسمق قمبد اًمرمحـ اًمغسوين اًمدمشؼل، شمقذم ؾمـي )7)  ـه
= 
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أمحد سمـ أيب احلقاري، كو إسمراهقؿ اًمـقسوسمقري
(1)

، قمـ أيب قمبد اهلل اًمـِّبَوضِمل
(2)

 ىمول: 

ِرْح اًمـَّوَس وَمؽُ   َؾ اًمـَّوُس سمِِؿثِْؾ اخلَْرَدًَمفْ سَمخِ َمْشَغَؾْف      ىَمْد  ؾ  اـمَّ

ًَ ًَمفْ َٓ شَمَسِؾ اًمـَّوَس َوؾَمْؾ مَ  ـْ َأْك
(3)

. 

[435 ]   َّـ إسمراهقؿ اًمط قدؾُم َر أسمق اًمػتح حمؿد سم
(4)

ـ ؾمؾقامن   ً اعمؼدس، كو ظمقثؿي سم سمبق

ـ طَم  قدرةسم
(5)

، كو اسمـ أيب اخلـوضمر أمحد
(6)

سمـ ا، كو ىمطبي سمـ اًمعالء سمـ اعمـفول، كو هشوم 

                                                 

(303.)  ـه

صموً ضمؾقالً َ  ))وصمؼف أسمق قمؿر سمـ ومضوًمي، وىمول أسمق احلسلم اًمرازي:   ، وىمول اسمـ قمسويمر: ((يمون حمدِّ

 .((اًمشقخ اًمصوًمح  ))

 (.14/245(، اًمسػم )53/308شموريخ دمشؼ )اكظر: 

 ( مل أهتد إًمقف، وأمحد سمـ أيب احلقاري ؾمؿع مـ أيب قمبد اهلل اًمـبوضمل.1)

 ( ؾمعقد سمـ سُمريد أسمق قمبد اهلل اًمتقؿل اًمـِّبَوضِمل اًمزاهد.2)

دة، وذم آظمرهو اجلقؿ، كسبي إمم اًمـِّبوج ىمريي ذم واًمـِّبوضمل: سمؽرس اًمـقن وومتح اًمبوء اعمـؼقـمي سمقاطم

 سموديي اًمبٍمة.

 .((يمون قموسمداً ؾمقوطموً  ))، وىمول اسمـ قمسويمر: ((يمون أطمد قمبود اهلل اًمصوحللم  ))ىمول اخلطقى: 

 (.5/320شموريخ اإلؾمالم )، (21/13(، شموريخ دمشؼ )5/453اكظر: إكسوب )

ـ طمبون ذم روضي اًمعؼالء )ص ( 3) ـ اًمـِّبوضمل معؾَّؼوً، ووىمع ومقف: ) اًمـبوطمل( سمدل ( 137ذيمره اسم قم

 )اًمـبوضمل(، و)ارومض اًمـوس( سمدل )اـمرح اًمـوس(.

( حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ زيد أسمق اًمػتح اجلحدري اًمطرؾمقد اًمغوزي اًمبزاز، اعمعروف سموسمـ 4)

 هـ(.410اًمبٍمي، شمقذم ؾمـي )

 ، ووصمؼف أيضوً حمؿد سمـ قمكم اًمصقري.((صمؼي  ))ىمول إزهري: 

 (.9/155شموريخ اإلؾمالم )، (51/233(، شموريخ دمشؼ )1/415كظر: شموريخ سمغداد )ا

 هـ(.343( اسمـ ؾمؾقامن اًمؼرر، أسمق احلسـ اًمشومل إـَمراسمؾز، شمقذم ؾمـي )5)

ـ قمسويمر: ((صمؼي صمؼي، ىمد مجع ومضوئؾ اًمصحوسمي  ))ىمول اخلطقى:  أطمد اًمثؼوت اعمؽثريـ  ))، وىمول اسم

 .((اًمرطموًملم ذم ـمؾى احلديٌ 

 (.2/400(، اًمؾسون )15/412(، اًمسػم )17/68اكظر: شموريخ دمشؼ )

( أمحد سمـ حمؿد سمـ يزيد سمـ ؾمؾؿ سمـ أيب اخلـوضمر أسمق قمكم إكصوري إـَمراسمؾز، شمقذم ؾمـي 6)

 هـ(.274)

 .((يمتبـو قمـف، وهق صدوق  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 
= 
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ـْ ـَمَؾَى حَمَوِمَد اًمـَّ )): ىموًمً: ىمول رؾمقل اهلل قمروة، قمـ أسمقف، قمـ قموئشي  وِس َم

و  اهللسمَِؿَعوِِص  ـْ اًمـَّوِس ًَمُف ذامًّ ، قَموَد طَموِمُدُه ِم ((قَمزَّ َوضَمؾَّ
(1)

. 

 :جيزأ من حديث عبد العزيز الأ 

                                                 

 (.13/240(، اًمسػم )5/468(، شموريخ دمشؼ )2/73اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 معؾول من رواية هشام بن عروة، والصحقح وقػه، وجاء مرفوعاً من صرق أخرى عن غر هشام. (1)

ويمذا ورد هذا اإلؾمـود ذم إصؾ و)ف(: )ىمطبي سمـ اًمعالء سمـ اعمـفول، كو هشوم ..(. وىمطبي سمـ 

ـ هشوم، إكَّام روايتف قمـ أسمقف اًمعالء، قمـ هشوم، يمام ذم ؾموئر مصو ٓ يروي قم در اًمتخريٍ اًمعالء 

 ويمتى اًمرضمول.

ٌ أظمرضمف اًمبوهمـدي ذم أموًمقف  ـ جمؿقع(، واًمبزار ذم مسـده ) 184)ص واحلدي ـ  4/218ـ ضؿ

ـ إقمرايب ذم اعمعجؿ )3/343اًمؽشػ(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء ) (، واًمؼضوقمل 2/427(، واسم

اًمؽبػم (، واًمبقفؼل ذم اًمزهد 1/312(، واسمـ سمنمان ذم إموزم )1/299ذم مسـد اًمشفوب )

(، 31/ب ـ جمؿقع 118(، وأسمق قمكم سمـ ؿموذان ذم طمديثف قمـ ؿمققظمف )ل:331)ص 

ـ ختريٍ اخلطقى( مـ ـمرق قمـ ىمطبي سمـ اًمعالء سمـ  2/921واًمـفرواين ذم اًمػقائد اعمـتخبي )

 اعمـفول، قمـ أسمقف اًمعالء، قمـ هشوم سمف.

ـ أسمقف، ورواه هم ))وىمول اًمبزار:  ـ أسمقف مقىمقوموً ٓ كعؾؿ أطمداً أؾمـده إَّٓ ىمطبي قم ـ هشوم، قم  .((ػمه قم

 (.4/473ىمؾً: وذم ؾمـده ىمطبي سمـ اًمعالء، وهق ضعقػ، يمام ذم اًمؾسون )

 .((ٓ ُيتوسمع قمؾقف  ))وأسمقه ذيمره اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء، وذيمر ًمف هذا احلديٌ وىمول: 

ؼوت (، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمث6/361، يمام ذم اجلرح واًمتعديؾ )((صمؼي  ))وىمول قمـف أسمق زرقمي: 

(8/502.) 

وٓ يصح ذم اًمبوب مسـداً، وهق  ))وىمد اظمتؾػ ذم هذا احلديٌ رومعوً ووىمػوً، وىمول اًمعؼقكم: 

 /ب(، وىمول: 42/ل:5، وذيمر اًمدارىمطـل هذا احلديٌ ذم اًمعؾؾ )((مقىمقف مـ ىمقل قموئشي 

 .((ورومعف ٓ يثبً  ))

و رواه اسمـ طمبون ذم ىمؾً: ىمد ورد احلديٌ مـ ـمرق قمـ قموئشي مرومققموً ومقىمقوموً، أمثؾفو م

( مـ ـمريؼ قمثامن سمـ 1/300ـ اإلطمسون(، واًمؼضوقمل ذم مسـد اًمشفوب ) 1/510صحقحف )

 واىمد، قمـ أسمقف، قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر، قمـ قمروة، قمـ قموئشي مرومققموً.

 وذم ؾمـده قمثامن سمـ واىمد، وهق صدوق رسمام وهؿ، يمام ذم اًمتؼريى.

ـ اعمبورك ذم اًمزهد (، و2414( )4/527وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع ) ( مـ ـمريؼ 66)ص اسم

 قمبد اًمقهوب سمـ اًمقرد، قمـ رضمؾ، قمـفو مرومققموً كحقه.

 القطيعة )ف(



 

 
 

 
 667 

 

  

[436 ]   ذم، ىمراءة قمؾقف وأكو أؾمؿع ذم ػْمَ ـ قمبد اجلبور اًمصَّ اًمشقخ أسمق احلسلم اعمبورك سم

جيزأ أبو الؼاسم عبد العزيز بن عيل الأ ؾمـي أرسمع وشمسعلم، أكو ؿمقال 
(1)

ؿر سمـ ، كو قمُ 

ؿموهلم، كو أسمق طمومد احلرضمل
(2)

ؿتِل، كو أسمق قمَ  قاكي، كو ظموًمد سمـ يقؾمػ اًمسَّ
(3)

، قمـ 

مـصقر
(4)

ـ أيب طموزم ، قم
(5)

ـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل / اهلل  ٍَّ َهذا  )): ، قم ـْ طَم َم

ـْ َوًَمَدشْمُف ُأمُّ  ٌْ َومَلْ َيْػُسْؼ، وَمَرضَمَع يَموَن يَمَؿ ًَ وَمَؾْؿ َيْروُم ((ُف اًمبَقْ
(6)

. 

[437 ]  قمؿر سمـ حمؿد سمـ ؾَمبَـْؽ
(7)

ؽَّري، ىموٓ: كو اسمـ مـقع ، وقمكم سمـ قمؿر اًمسُّ
(1)

، كو 
                                                 

ـ ؿمؽر سمـ سمؽران، أسمق اًمؼوؾمؿ اخلقوط إَزضمل، مقًمده 1) ـ اًمػضؾ سم ( قمبد اًمعزيز سمـ قمكم سمـ أمحد سم

 هـ(.444هـ(، وشمقذم ؾمـي )356ؾمـي )

ًمػ واًمزاي وذم آظمرهو اجلقؿ، هذه  ََٕزضِمل: سمػتح ٕا ٕزج وهل حمؾَّي يمبػمة سمبغداد.وا سبي إمم سموب ا  اًـم

 .((يمتبـو قمـف ويمون صدوىموً يمثػم اًمؽتوب  ))ىمول اخلطقى: 

 (.18/18(، اًمسػم )1/119، إكسوب )10/468اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( هق حمؿد سمـ هورون.2)

 ( هق اًمقضوح اًمقشؽري.3)

 ( هق اسمـ اعمعتؿر.4)

 ( هق ؾمؾامن إؿمجعل.5)

 ره.صحقح لغ (6)

ؿتل، وهق ضعقػ، يمام ذم اعمقزان ) ـ يقؾمػ سمـ ظموًمد اًمسَّ (، اًمؾسون 2/171وذم ؾمـده ظموًمد سم

(2/392.) 

 ( قمـ ؾمعقد سمـ مـصقر، قمـ أيب قمقاكي سمف.2/984وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

، 2/983(، ومسؾؿ ذم صحقحف )1820، 1819( )2/560وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ مـصقر سمف.984

( مـ 2/984(، ومسؾؿ ذم صحقحف )1522( )2/471رضمف اًمبخوري ذم صحقحف )وأظم

 ـمريؼ ؾمقور أيب احلؽؿ، قمـ أيب طموزم سمف.

ـ ؾَمبَـْؽ، مقًمده ؾمـي 7) ـ حمؿد سمـ ظموًمد أسمق اًمؼوؾمؿ اًمبجكم، ُيعرف سموسم ( قمؿر سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سم

 هـ(.376هـ(، وشمقذم ؾمـي )291)

 ؿ كقن ؾمويمـي صمؿ يموف.وؾَمبَـْؽ: سمػتح أوًمف واعمقطمدة معوً، صم

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.5/50(، شمقضقح اعمشتبف )16/378(، اًمسػم )11/261اكظر: شموريخ سمغداد )

 ب/36
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صمـل حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمقَحصبل،  ـ اًمقًمقد، طمدَّ ـ اًمقًمقد إقمقر، كو سمؼقَّي سم طموضمى سم

ـ سُمرس، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ قمبد اهلل سم وا، وَمنِنَّ اهللَ قمَ  )): قم ُدوا َوَأسْمنِمُ زَّ َوضَمؾَّ ؾَمدِّ

َي هَلُْؿ  يٍع، َوؾَمقَْليِت ىَمْقٌم َٓ طُمجَّ ((ًَمقَْس قَمغَم قَمذاسمُؽْؿ سمرَسِ
(2)

. 

[438 ]  حمؿد سمـ أمحد اعمػقد
(3)

ديبْ ، كو قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ يقؾمػ اًمعَ 
(4)

 ، كو 

قمبد اهلل سمـ أسمون
(5)

ىمول: ىمول ، كو ؾمػقون اًمثقري، قمـ قَمؿرو سمـ ديـور، قمـ اسمـ قمبوس 

َراقمًو َأْدظَمَؾُف اهللُ قَمزَّ َوضَمؾَّ اجلَـََّي مَ  )): رؾمقل اهلل 
((ـْ ىَموَد َأقْمَؿك َأْرسَمِعلَم ذِ

(6)
. 

                                                 

 ( هق أسمق اًمؼوؾمؿ قمبد اهلل سمـ حمؿد اًمبغقي.1)

 .حسن( 2)

 ( مـ ـمريؼلم قمـ سمؼقي سمف.9/98وأظمرضمف اًمضقوء ذم اعمختورة )

ح سموًمتحديٌ.وؾمـده طمسـ، سمؼقي سمـ اًمقًمقد صدوق مدًمِّ   س، إَّٓ أكَّف سَّ

حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ يعؼقب سمـ قمبد اهلل أسمق سمؽر اعمػقد اجلرضمرائل، مقًمده ؾمـي ( 3)

 هـ(.378هـ(، وشمقذم ؾمـي )284)

يمتى قمـ اًمغرسموء وروى اعمـويمػم، وقمـ مشويخ  ))وصػف أسمق كعقؿ سموحلػظ، وىمول اخلطقى: 

 .((هق متَّفؿ  ))، وىمول اًمذهبل: ((جي ًمقس سموحل ))، وىمول اًمؼمىموين: ((جمفقًملم 

 (.5/45(، اًمؾسون )4/380(، اعمقزان )1/346شموريخ سمغداد )اكظر: 

 .((جمفقل  ))( ىمول اسمـ قمدي: 4)

 (.3/354. اًمؾسون )((مل يؽـ سمذاك يعرف ويـؽر  ))قكس ذم شمورَيف، وىمول: يوذيمره اسمـ 

 ( قمبد اهلل سمـ أسمون سمـ قمثامن أسمق قمبقد اًمثؼػل.5)

ـ قمدي: ىمول  ـ اًمثؼوت سموعمـويمػم  ))قمـف اسم . اًمؽومؾ )اعمقضع اًمسوسمؼ(، ((ًمقس سموعمعروف، ُيدِّث قم

 (.3/248(، اًمؾسون )3/102واكظر: اعمقزان )

 .مـؽر( 6)

م.  وذم ؾمـده أسمق سمؽر اعمػقد وهق متَّفؿ، وىمد شمؼدَّ

ـ ( صمـو قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ احلجوج سم4/229وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 مصعى سمـ ؾمؾقؿ اًمعبدي اعمؽل سمف.

ٌ هبذا اإلؾمـود سموـمؾ ... وهذا احلديٌ مـؽر قمـ اًمثقري هبذا اإلؾمـود  ))وىمول:   .((وهذا احلدي

ٓ  ))وومقف أيضوً قمبد اهلل سمـ أسمون، وهق مـؽر احلديٌ، وذيمر ًمف اًمذهبل هذا احلديٌ وىمول: 

 ؾموق احلديٌ. ، صمؿ((ُيعرف، وظمؼمه مـؽر سموـمؾ قمـ ؾمػقون اًمثقري قمـ قمؿرو 

و واهقي ؿمديدة اًمضعػ، ىمول احلوومظ اسمـ  وًمؾحديٌ ـمرق أظمرى قمـ اسمـ قمؿر وأكس إَّٓ أَّنَّ

ا، وٓ يثبً مـ هذا رء  ))طمجر سمعد أن ذيمره مـ طمديثفام:  . ((هذان احلديثون ضعقػون ضمدًّ
= 
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[439 ]   َـ اًمب ـ يعؼقب ويُعرف سموسم ـ أمحد سم اب اعمؼرئقَّ قُمبقد اهلل سم
(1)

سمـ ا، كو إؾمامقمقؾ 

مقؾمك احلوؾمى
(2)

ؿي، قمـ قموصؿؾَ ، كو قمبد إقمغم سمـ محود، كو محود سمـ ؾَم 
(3)

، قمـ 

ِزر
(4)

ـ َص  ـ قمَ ػقان ، قم ول اعمُ سم إِنَّ اعماَلَئَِؽَي ًَمتََضُع َأضْمـَِحتََفو  ))رادي يرومع احلديٌ، ىمول: سَّ

((ًمَِطوًمِِى اًمِعْؾِؿ ِرضًو سمِاَم َيْطُؾُى 
(5)

. 

                                                 

 (.10/1/139(، واكظر: اًمضعقػي )3/150اعمطوًمى اًمعوًمقي )

 هـ(.376 ؾمـي )شمقذم( أسمق احلسلم اًمبغدادي، 1)

 .((يمون صمؼي ملمقكوً  ))، وىمول اًمعتقؼل: ((صمؼي  ))ىمول إزهري: 

 (.16/369(، اًمسػم )10/362شموريخ سمغداد ) اكظر:

 هـ(.309( أسمق أمحد اًمبجكم، شمقذم ؾمـي )2)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.14/292(، اًمسػم )6/296شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ( هق اسمـ أيب اًمـجقد.3)

 هق اسمـ طُمبقش.( 4)

 .صحقح لغره( 5)

(، واًمدارمل ذم اًمســ 2/484(، واًمطقوًمز ذم اعمسـد )30/9وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 (، واسمـ 252)ص (، واًمبقفؼل ذم اعمدظمؾ 8/58(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )1/113)

 ( مـ ـمرق قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف.159، 1/156قمبد اًمؼم ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ )

اظمتؾػ ومقف قمغم قموصؿ وىمػوً ورومعوً، ومرواه محود سمـ ؾمؾؿي مرومققموً يمام قمـد اعمصـػ وهمػمه،  وىمد

 وشموسمعف مجوقمي مـفؿ:

د اسـم موضمف ذم اًمســ )  (، 30/16(، وأمحد ذم اعمسـد )226( )1/82معؿر سـم راؿمد، قـم

(، واسـم طمبون ذم صحقحف 1/97(، واسـم ظمزيؿي ذم صحقحف )1/204وقمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

 (.1/197(، واًمدارىمطـل ذم اًمســ )8/56(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )148، 4/147)اإلطمسونـ  

 (.68، 8/63وظموًمد سمـ يمثػم اهلؿذاين، وزيود سمـ اًمرسمقع، قمـد اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

 (.158، 1/156أسمق ضمعػر اًمرازي، قمـد اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ )ومحود سمـ زيد، 

 وه قمـ قموصؿ قمـ زر قمـ صػقان مقىمقوموً، مـفؿ:وظموًمػفؿ مجوقمي، ومرو

ـ قمققـي، قمـد قمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ ) (، واسمـ 9)ص ظمقثؿي ذم اًمعؾؿ  أسمق(، و1/205ؾمػقون سم

ذم (، واًمبقفؼل 57، 8/56(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )4/149طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ 

 (.25/223يخ دمشؼ )(، واسـم قمسويمر ذم شمور1/276(، واًمســ اًمؽؼمى )251اعمدظمؾ )ص 
= 
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[440 ]  قُمبقد اهلل سمـ أمحد، كو أمحد سمـ حمؿد سمـ قمبد اخلوًمؼ
(1)

 ، كو قُمبقد سمـ حمؿد

اقرَّ اًمقَ 
(2)

ـ قمؿر، ـ قُمبقد اهلل سم ـ هالل، قم ـ قمؿر ىمول: ىمول  ، كو مقؾمك سم ـ اسم ـ كوومع، قم قم

ًْ ًَمُف ؿَمَػوقَمتِل  )): رؾمقل اهلل  ي َوضَمبَ ـْ َزاَر ىَمؼْمِ ((َم
(3)

. 

                                                 

 (.8/59(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )5/119ومحود سمـ زيد قمـد ؾمعقد سمـ مـصقر ذم ؾمــف )

م أكَّف قمـد اسمـ قمبد اًمؼم يمروايي محود سمـ ؾمؾؿي.  وشمؼدَّ

 (.94)ص وؿمعبي، قمـد اسمـ احلطوب ذم اعمشقخي 

سمـ صوًمح، أيب زيود، ومبورك سمـ ومضوًمي، وصوًمح  ـق قمقاكي، ومسعر سمـ يمدام، ويزيد سموأسم

 (.64، 62ـ  8/59وروايوهتؿ قمـد اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

 (.6/285وهشوم سمـ أيب قمبد اهلل، واحلسـ سمـ أيب ضمعػر قمـد أيب كعقؿ ذم احلؾقي )

 واًمذي يظفر أن آظمتالف مـ قموصؿ، ومؼد يمون ذم طمػظف رء، وىمول قمـف ذم اًمتؼريى: 

ـ رواه سموًمقضمفلم، صمؿ ((صدوق ًمف أوهوم  )) إن روايي اًمقىمػ ٓ شمعؾ روايي اًمرومع؛ ٕنَّ ؛ ًمؽثرة م

 مثؾف ٓ ُيؼول سموًمرأي.

طمديٌ صػقان سمـ قمسول هذا وىمػف ىمقم قمـ قموصؿ ورومعف آظمرون، وهق  ))ىمول اسمـ قمبد اًمؼم: 

ٓ  ُيؼول سموًمرأي   (.1/159. ضمومع سمقون اًمعؾؿ )((طمدٌي صحقح طمسـ صموسًم حمػقظ مرومقع، ومثؾف

ٌ أيب اًمدرداء ـ طمدي ٌ ؿموهد م اعمشفقر ذم ومضؾ ـمؾى اًمعؾؿ، قمـد أيب داود ذم اًمســ  وًمؾحدي

(، واسمـ موضمف ذم اًمســ 2682( )5/47(، واًمؽممذي ذم اجلومع )3641( )58، 4/57)

 (، وهمػمهؿ.223( )1/81)

 هـ(.309شمقذم ؾمـي )( أسمق سمؽر اًمقراق، 1)

 .((ًمصالح يمون صمؼي معرووموً سموخلػم وا ))، وىمول اخلطقى: ((صدوق  ))ىمول أسمق اًمػتح إزدي: 

 (.7/142شموريخ اإلؾمالم )، (5/56شموريخ سمغداد )اكظر: 

 هـ(.255( قمبقد سمـ حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ سمـ أيب مريؿ أسمق حمؿد اًمقراق اًمـقسوسمقري، شمقذم ؾمـي )2)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.6/121شموريخ اإلؾمالم )، (11/97شموريخ سمغداد )اكظر: 

 .مـؽر( 3)

ـ ظمزيؿي يمام ذم ا (، واًمدارىمطـل ذم اًمســ 6/135(، واًمؾسون )9/124إلحتوف )وأظمرضمف اسم

عى )419)ص (، واًمسؽـ سمـ مجقع ذم طمديثف 2/278) (، واسمـ 8/97(، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 ( مـ ـمريؼ قمبقد سمـ حمؿد سمف.218)ص اًمـجور ذم اًمدرة اًمثؿقـي 

 هق ظمطل.ووىمع قمـد اًمدارىمطـل وذم اإلحتوف ذم ؾمـد اسمـ ظمزيؿي: )قمبقد اهلل سمـ حمؿد(، و

(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء 6/135(، واًمؾسون )9/124وأظمرضمف اسمـ ظمزيؿي يمام ذم اإلحتوف )

عى )28، 2/27(، وإصبفوين ذم اًمؽمهمقى واًمؽمهقى )4/170) ( 8/97(، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ
= 
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[441 ]  ـ أمحد ـ سُمـَون  قُمبقد اهلل سم ـِ َمْعـ اعمؼرئ، كو إؾمحوق سم إكامـملسم
(1)

، كو احلسـ 
                                                 

 مـ ـمرق قمـ مقؾمك سمـ هالل سمف.

ًمبقفؼل ذم (، وا6/351(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )2/847وأظمرضمف اًمدوٓيب ذم اًمؽـك )

عى ) ـ )8/96اًمشُّ ـ اجلقزي ذم مثػم اًمعزم اًمسويم ـ ـمريؼ مقؾمك سمـ هالل، 2/296(، واسم ( م

 قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر، قمـ كوومع سمف.

 ىمول ومقف هـو قمبد اهلل سمـ قمؿر اعمؽؼمَّ ٓ قمبقد اهلل.

قمؿر  د اهلل سمـقبأكو أسمرأ مـ قمفدة هذا اخلؼم، وروايي إمحز أؿمبف، يمون قمُ  ))ىمول اسمـ ظمزيؿي: 

ى  أضمؾُّ  وأطمػظ مـ أن يروي مثؾ هذا اعمـؽر، ومنن يمون مقؾمك سمـ هالل هذا مل َيؾط، ومَؿـ ىمقَّ

و قمبقد اهلل ومنينِّ ٓ  أطمد اًمُعؿريـ؟ ومقشبف أن يؽقن هذا مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿر اًمعؿري، وملمَّ

 .((أؿمؽ أكَّف ًمقس مـ طمديثف هبذا اإلؾمـود 

ـ طمجر معؾؼوً:  سمنم اًمدوٓيب ذم اًمؽـك ىمول: صمـو قمكم سمـ معبد سمـ كقح،  وىمد أظمرضمف أسمق ))ىمول اسم

ـ كوومع سمف، ومفذا ىمد رومع  ـ أظمق قمبقد اهلل، قم صمـو مقؾمك سمـ هالل، صمـو قمبد اهلل سمـ قمؿر أسمق قمبد اًمرمح

ـ هالل هق اًمذي يمون هيؿ  اإلؿمؽول، وشمعلمَّ أكَّف قمبد اهلل سمـ قمؿر اعمؽؼمَّ اًمضعقػ، ويمون مقؾمك سم

 (.6/135(، واكظر: اًمؾسون )98/124وف اعمفرة ). إحت((ومقف، واهلل أقمؾؿ 

ـ هالل، ومفق جمفقل  ـ مقؾمك سم ٌ م ىمؾً: روايي اًمدوٓيب شمؼدَّم خترجيفو، واخلؾط ذم إؾمـود احلدي

ه اسمـ اًمؼطون ذم سمقون اًمقهؿ )8/166يمام ىمول أسمق طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ ) (، 4/16(، وأىمرَّ

 (.4/170. اًمضعػوء )((قمؾقف  ٓ يصح طمديثف، وٓ ُيتوسمع ))وىمول اًمعؼقكم: 

 (.6/136. ؾممآت اًمؼمىموين كؼالً قمـ اًمؾسون )((جمفقل  ))وىمول اًمدارىمطـل أيضوً: 

ـ قمدي ومقف:  ه اسمـ اًمؼطون سمؼقًمف:  ((أرضمق أكَّف ٓ سملس سمف  ))ومؼقل اسم وهذا مـ أيب  ))ومقف كظر، وردَّ

ـ مبوذة ٕطمقاًمف ٓ قم ، وموحلؼ ومقف أكَّف مل شمثبً أمحد ىمقل صدر قمـ شمصػح روايوت هذا اًمرضمؾ، 

 (.4/324. سمقون اًمقهؿ )((قمداًمتف 

 وموًمصقاب ومقف أكَّف ضعقػ، وطمديثف مـؽر.

وؾمقاء ىمول قمبقد اهلل أو قمبد اهلل ومفق مـؽر قمـ كوومع، قمـ اسمـ قمؿر، ومل يلت سمف  ))وىمول اًمبقفؼل: 

 (.8/98. ؿمعى اإليامن )((همػمه 

ح ذ ًمؽ اسمـ طمجر واسمـ قمبد اهلودي ذم اًمصورم ىمؾً: واضطراسمف هذا يدل قمغم ضعػف، يمام رضمَّ

 (.4/337(، وإًمبوين ذم اإلرواء )39)ص اعمـؽل 

 وورد احلديٌ قمـ اسمـ قمؿر مـ ـمرق واهقي ٓ شمصؾح ًمالقمتبور ومضالً قمـ آطمتجوج.

ٌ اًمقاردة ذم ومضوئؾ اعمديـي 4/339(، اإلرواء )29)ص اكظر: اًمصورم اعمـؽل  )ص (، إطمودي

 (.586ـ  584

 هـ(.312ق سمـ سُمـون سمـ معـ أسمق حمؿد إكامـمل، شمقذم ؾمـي )( إؾمحو1)
= 
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ودة، كو اسمـ ومُ  ىمول: ىمول تور سمـ وُمؾػؾ، قمـ أكس سمـ موًمؽ خْ ضقؾ، قمـ اعمُ سمـ محود ؾمجَّ

الَةِ، َأَمو ََيَوُف اًمَِّذي َيْرومَُع َرْأؾَمفُ ىَمبَْؾ  )): ؾمقل اهلل ر َٓ شَمْروَمُعقا ُرُؤوؾَمُؽْؿ ذِم اًمصَّ
(1)

  /

َل اهللُ َرْأؾَمُف َرْأَس مِحَوٍر  قِّ ((اإِلَموِم َأْن ُُيَ
(2)

. 

[442 ]   َّـ احلُسلم اًمصق ـ سم ـ أمحد، كو احلس افقُمبقد اهلل سم
(3)

، كو ؿَم ، كو أسمق ؾمعقد إَ  ٍّ

ـ قمَ قُمؼ ـ ظموًمد، قم ـ قَمؿرو سمـ مقؿقن، قمـ اًمزهري، قمـ قمروة، قمـ قموئشي بي سم ـبسي سم

كِْجلُّ إِذا ؿَمبَِع َزكَ  )): ىموًمً: ىمول رؾمقل اهلل  َق، َوإِنَّ ومِقِفْؿ ًَمَساَمطَمًي كاًمزِّ ، َوإِذا ضَموَع ََسَ

((َوكْجَدًة 
(4)

. 

[443 ]   قمـبسي سمـقُمبقد اهلل سمـ أمحد، كو حمؿد سمـ ضمرير سمـ يزيد اًمطؼمي، كو ؾمعقد
(5)

، كو 
                                                 

 وسُمـون سمضؿ اًمبوء اعمقطمدة، وكقكلم سمقـفام أًمػ مع اًمتخػقػ.

 .((صمؼي  ))ىمول اًمدراىمطـل: 

(، شمقضقح 1/364(، اإليمامل )6/390(، شموريخ سمغداد )171)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

 (.3/598اعمشتبف )

شملم.( يمررت يمؾؿي )ىمبؾ( ذم إصؾ 1)  مرَّ

 .صحقح لغره (2)

 وومقف حمؿد سمـ ومضقؾ سمـ همزوان أسمق قمبد اًمرمحـ اًمؽقذم اًمضبل، وهق صدوق يمام ذم اًمتؼريى.

صمـو 2/368وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) ( ذم شمرمجي طمسلم سمـ قمكم سمـ إؾمقد ىمول: طمدَّ

ـ ومضق ؾ، قمـ اعمختور إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ اعمـجـقؼل، صمـو طمسلم سمـ قمكم سمـ إؾمقد اًمعجكم، صمـو اسم

 ـ يعـل اسمـ ومؾػؾ ـ قمـ أكس ىمول، ومذيمره.

ودة احلسـ سمـ محود، قمـ اسمـ ومضقؾ، َسىمف مـف  ))ىمول اسمـ قمدي:  وهذا احلديٌ يعرف سمسجَّ

 .((احلسلم سمـ قمكم سمـ إؾمقد هذا 

 (.458سمرىمؿ: )وًمؾحديٌ ؿموهد مـ طمديٌ أيب هريرة ذم اًمصحقحلم، ؾمقليت 

ـ قم3) ـ سمـ احلسلم سمـ قمكم سم ـ ضمعػر أسمق قمكم اًمصقاف اعمؼرئ، شمقذم ؾمـي )( احلس  هـ(.310بد اهلل سم

راً  ))، وىمول اًمذهبل: ((يمون صمؼي وموضالً كبقالً  ))ىمول اخلطقى:  ، متصدِّ يمون يمبػم اًمؼدر، قموروموً سموًمـػ

يوً ًمإلومودة   .((ًمإلىمراء متصدِّ

 (.7/153شموريخ اإلؾمالم )، (1/474(، معرومي اًمؼراء )7/297شموريخ سمغداد ) اكظر:

ا( 4)  .ضعقف جدًّ

م سمنؾمـود آظمر قمـ أيب ؾمعقد إؿمٍ سمف   (. 119سمرىمؿ: )وشمؼدَّ

 ( ًمعؾف ؾمعقد سمـ قمـبسي اًمرازي أسمق قمثامن اخلزاز، وهق يمذاب. 5)
= 

 /أ36
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ـ أيب قمبد اًمرمحـ احلُبكُم ـ أكُعؿ، قم ـ زيود سم ـ سم ـ فَمبْقَون، كو قمبد اًمرمح قمكم سم
(1)

، قمـ قمبد 

ـِ اعمَْقُت  )): اهلل سمـ قَمؿرو ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  َػُي اعمُْمِم ((حُتْ
(2)

. 

[444 ]   ـ قمبد اًمعزيز سمـ ُص ِ أمحد سم يػقـِلبح سمـ مجفقر اًمٍمَّ
(3)

، كو قمكم سمـ إؾمحوق 

ـ زاا قوـمِ سم
(4)

ـ  ـ إؾمحوق، قم ـ قُمبقد اًمُطـوومز، كو حمؿد سم ـ أيب ؿمقبي، كو حمؿد سم ، كو قمثامن سم

]حمؿد سمـ[ اًمزهري، قمـ
(5)

ـ أسمقف ىمول:   ـ مطعؿ، قم قِػ سموخلَ   اهللىَموَم َرؾُمقُل  ))ضُمبػم سم

َ اهللُ قَمبْدًا ؾَمِؿَع َمَؼوًَمتِل وَمَققموَهو، صُمؿَّ َأدَّ  ـْ ِمـًك، وَمَؼوَل: َكرضَّ ـْ مَلْ َيْسَؿْعَفو، وَمُربَّ َهو إِمَم اِم  َم

َـّ ىَمْؾُى  ـْ ُهَق َأوْمَؼُف ِمـُْف، صَمالٌَث َٓ َيِغؾُّ قَمَؾقِْف ْؼفٍ إِمَم َم
ْؼفَ ًَمُف، َوُربَّ طَموِمِؾ ومِ

َٓ ومِ  طَموِمِؾ ومِْؼٍف 

َِّصقَحُي ُٕوزِم إَْمِر، َوًُمُزوُم اجلاََمقَميِ؛ وَمنِ  ؛ إظِْمالَُص اًمَعَؿِؾ هللِ، َواًـم ـٍ ْؿ شَمُؽقُن ُمْمِم نَّ َدقْمَقهَتُ

ـْ َوَرائِِفْؿ  ((ِم
(6)

. 

                                                 

 (.3/39(، اًمؾسون )2/344اكظر: اعمقزان )

 ( قمبد اهلل سمـ يزيد.1)

 .ضعقف( 2)

ا، ؾمعقد سمـ قمـبسي ًمعؾف اًمرازي أسمق قمث  امن اخلزاز، وهق يمذاب. وهذا اإلؾمـود ضعقػ ضمدًّ

 وقمكم سمـ فمبقون اًمؽقذم ىمويض سمغداد، ضعقػ، ويمذسمف اسمـ معلم، ومـفؿ مـ شمريمف.

 (.7/300(، هتذيى اًمتفذيى )20/496اكظر: هتذيى اًمؽامل )

 وورد احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ اسمـ أكعؿ.

ـ  1/308(، ومـ ـمريؼف قمبد سمـ محقد ذم مسـده )212)ص أظمرضمف اسمـ اعمبورك ذم اًمزهد 

(، واًمؼضوقمل ذم 8/185(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )4/319اعمـتخى(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )

عى )121، 1/120مسـد اًمشفوب ) (، واسـم سمنمان ذم 405، 17/404(، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

موزم )  ( قـم ُيقك سـم أيقب، قـم سمؽر سـم قمؿر، قـم قمبد اًمرمحـ سـم زيود سـم أكعؿ اإلومريؼل سمف.2/266ٕا

بف اًمذهبل سمؼقًمف: ((صحقح اإلؾمـود ومل َيرضموه  ))ويمؿ: وىمول احل  .((اإلومريؼل ضعقػ  ))، وشمعؼَّ

 (.4/257. شموريخ سمغداد )((يمون صمؼي  ))( أسمق سمؽر، ىمول اخلطقى: 3)

مل اًمبغدادي، وشمقذم ؾمـي )4)  هـ(.306( أسمق احلسـ اعمخرِّ

 .((ػَّ سمٍُمه ذم آظمر قمؿره يمون صدوىموً ويمُ  ))، وىمول اخلطقى: ((ٓ سملس سمف  ))ىمول اسمـ اًمسـل: 

 (.14/253(، اًمسػم )10/349اكظر: شموريخ سمغداد )

ٌ ًمؾزهري قمـ حمؿد سمـ ضمبػم، 5) ٓ سمدَّ مـف، وموحلدي ٓ )ف(، و ( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ و

 قمـ أسمقف.

 حسن لغره.( 6)
= 
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 اًمزهري، ( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سـم إؾمحوق43وأظمرضمف اخلطقى ذم ذف أصحوب احلدٌي )ص 

 قمـ حمؿد سمـ قمبقد اًمطـوومز سمف.

ـ موضمف ذم اًمســ ) (،  318، 301، 27/300(، وأمحد ذم اعمسـد )231( )1/85وأظمرضمف اسم

ـ ) ـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )1/86واًمدارمل ذم اًمسـ (، واًمطؼماين ذم 11، 2/10(، واسم

شؽؾ (، واًمطحووي ذم ذح اعم1/87(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )127، 2/126اًمؽبػم )

ـ طمبون ذم اعمجروطملم )4/282) (، 2/317(، واًمؼضوقمل ذم مسـد اًمشفوب )5، 1/4(، واسم

(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 185، 1/184واسمـ قمبد اًمؼم ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ )

 ( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ إؾمحوق سمف.51/123)

ق، وىمول ذم وؾمـده ضعقػ، ومقف حمؿد سمـ إؾمحوق وهق مدًمِّس، وىمد قمـعـ ذم مجقع هذه اًمطر

 أي اًمزهري. ((ومذيمر حمؿد سمـ مسؾؿ  ))روايي أمحد )اعمقضع اًمثوين(: 

( 4/282(، واًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ )231( )1/85وأظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمســ )

( مـ ـمريؼ قمبد اهلل 270، 4/269(، واًمػويمفل ذم أظمبور مؽي )2/127واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

 سمـ كؿػم.ا

( يمالمهو قمـ حمؿد سمـ إؾمحوق، قمـ قمبد اًمسالم سمـ أيب 10، 9ص )وأسمق يقؾمػ ذم اخلراج 

 اجلـقب، قمـ اسمـ ؿمفوب سمف.

وىمقل اسمـ كؿػم أؿمبففو  ))/ب( هذا اخلالف، وىمول: 100/ل:4وذيمر اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

 .((سموًمصقاب 

 وًمؾحديٌ أؾموكقد أظمر قمـ اسمـ إؾمحوق:

(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك 1/116(، واًمدارمل ذم اًمســ )27/318أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

( مـ ـمريؼ اسمـ إؾمحوق، قمـ قمؿرو سمـ أيب قَمؿرو مقمم اعمطؾى، قمـ قمبد اًمرمحـ 88، 1/87)

 سمـ احلقيرث، قمـ حمؿد سمـ ضمبػم، قمـ أسمقف سمف.ا

ه، وهق صدوق ؾمقِّئ احلػظ، يمام ذم اًمتؼريى. سقب إمم ضمدِّ  وومقف قمبد اًمرمحـ سـم معوويي سـم احلقيرث، ـم

ـ أيب طموشمؿ ( مـ ـمريؼ 2/127(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )2/10ذم اجلرح واًمتعديؾ ) وأظمرضمف اسم

 اسمـ إؾمحوق، قمـ قمؿرو سمـ أيب قمؿرو، قمـ حمؿد سمـ ضمبػم سمف، مـ همػم واؾمطي.

 ومال أدري أؾمؼط ذيمر قمبد اًمرمحـ سمـ احلقيرث مـ اإلؾمـود أم هق مـ اضطراب اسمـ إؾمحوق.

(، واحلويمؿ ذم 2/127بػم )وًمؾحديٌ ـمريؼ آظمر قمـ اًمزهري، أظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽ

ـ ـمريؼ كعقؿ سمـ محود، قمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمعد، قمـ صوًمح سمـ يمقسون، قمـ 1/86اعمستدرك ) ( م

 اًمزهري، قمـ حمؿد سمـ ضمبػم سمف.

ـ  ـ إسمراهقؿ سم وومقف كعقؿ سمـ محود، وهق صدوق َيطئ يمثػماً، يمام ذم اًمتؼريى، وىمد ظموًمػف يعؼقب سم

مً هذه اًمروايي قمـد أمحد وهمػمه.ؾمعد، ومرواه قمـ أسمقف، قمـ اسمـ إؾمحوق ٓ قمـ   صوًمح، وشمؼدَّ

وموًمسـد إمم اًمزهري ضعقػ، ًمؽـ ًمؾحديٌ ؿمقاهد يمثػمة سمؾغً مبؾغ اًمتقاشمر، مـ طمديٌ اسمـ 

 ، ومجعفو ؿمقخـو قمبد اعمحسـ سمـ محد اًمعبود {مسعقد، وزيد سمـ صموسمً، وأكس وهمػمهؿ 
= 
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[445 ]   ْ ـ إسمراهقؿ اًمؽمُّ ـ اًمصقذم، كو إؾمامقمقؾ سم ـ احلس وين، كو مُجَ قمؿر اًمزيَّوت، كو أمحد سم

ـ قمؿر، قمـ اًمـَّبِلِّ  ـ اسم ـ أيب هورون، قم ي، قم قا  ))ىمول:  صوًمح اعمُرِّ إِنَّ اًمَؼْقَم إِذا َصؾَّ

[]قمزَّ  ذِم اجلَِؿقِع إِنَّ اهللَ وضمؾَّ
(1)

((ًَمقَْعَجُى  
(2)

. 

[446 ]   ُـ إؾمحوق اًمصقذمقم ـ احلسلم سم ؿر اًمزيَّوت، كو أمحد سم
(3)

، كو مُحقد سمـ َمسَعدة 

ـ موًمؽ: أنَّ  ـ أكس سم ـ وىمتودة، قم ـ احلس كد، كو إؾمامقمقؾ، / قم ـ اًمؼِمِ ومل، كو قَمْرقَمَرةُ سم اًمسَّ

                                                 

 .ـ طمػظف اهلل ـ ذم ضمزء: دراؾمي طمدث )كرض اهلل امرأ( روايي ودرايي

 ( زيودة مـ )ف(.1)

ا( 2)  .ضعقف جدًّ

 (.94/أ ـ جمؿقع 263وهق قمـد اًمزيوت ذم طمديثف )ل:

 ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ اًمؽممجوين سمف.4/62(، )2/251وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

هق قُمامرة سمـ وومقف صوًمح اعمري وهق صوًمح سمـ سمشػم اعمري ضعقػ مـؽر احلديٌ، وأسمق هورون 

م.ضُمقيـ اًمعبدي، مشفقر سمؽ سمف، ويمالمهو شمؼدَّ  ـقتف، ؿمقعل مؽموك ومـفؿ مـ يمذَّ

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) ( مـ ـمريؼ محود سمـ ىمػماط، قمـ صوًمح اعمري، قمـ أيب 2/251وأظمرضمف اسم

 هورون، قمـ أيب ؾمعقد اخلدري، قمـ قمؿر سمـ اخلطوب، وأيب سمـ يمعى، مرومققموً.

ش إؾمـوده محود سمـ ىمػماط  ))ىمول اسمـ قمدي:  صمؿ أورده مـ طمديٌ  ،((وهذا احلديٌ ىمد ؿمقَّ

ـ ىمػماط  ))اًمؽممجوين، وىمول:  ـ روايي محود سم ـ صوًمح اعمري م وهذا أؿمبف اًمذي ضموء سمف اًمؽممجوين، قم

ـ احلديٌ، وقمومي مو يرويف ومقف كظر  ـ ىمػماط همػم مو ذيمرت م ـ صوًمح اًمذي ذيمرشمف، وحلامد سم  .((قم

ـ ـمريؼف اخلطقى ذم اعمقضح122، 9/121وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد ) ( قمـ يقكس 2/2) (، وم

 سمـ حمؿد، قمـ َمرصمد سمـ قمومر اهلـوئل، قمـ أيب قمؿرو اًمـديب، قمـ اسمـ قمؿر سمف.ا

 .((أي طموًمف  )). ىمول اسمـ طمجر: ((ٓ أقمرومف  ))وؾمـده ضعقػ، مرصمد سمـ قمومر ىمول قمـف أمحد: 

 ( قمغم ىموقمدشمف ذم شمقصمقؼ اعمجفقًملم.7/500وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 (.397)ص (، شمعجقؾ اعمـػعي 8/300اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

( اًمبغدادي اًمصغػم، واًمصغػم اطمؽمازاً مـ أيب قمبد اهلل أمحد سمـ احلسـ سمـ قمبد اجلبور اًمصقذم 3)

 هـ(.303اًمؽبػم، شمقذم ؾمـي )

ـ اعمـودي:  ـ شمريمقه أمحد وأيمثر  ))ىمول اسم ً قمـف قمغم معرومي سمؾقـف، واًمذي ف  ))، وىمول اًمذهبل: ((يمتب ًمقَـّ

 .((ي إن ؿموء اهلل سمعُضفؿ، وهق صمؼ

 (.1/155(، اًمؾسون )1/93(، اعمقزان )14/153(، اًمسػم )4/98اكظر: شموريخ سمغداد )

 /ب36
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ْكقَو ضُم  ))ىمول:  رؾمقل اهلل  ـْ يَموَن ًَمفُ ًمَِسوكَوِن ذِم اًمدُّ ِعَؾ ًَمفُ ًمَِسوٌن ذِم اًمـَّورِ َم
(1)

َيْقَم اًمِؼقَوَمِي  

))
(2)

. 

[447 ]  قمؿر اًمزيَّوت، أكو إسمراهقؿ سمـ ذيؽ سمـ اًمػضؾ
(3)

، كو أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ 

ـ ىمقس  ـ حمؿد سم ـ قمبَّود، قم ـ حمؿد سم ـ اعمممَّؾ، قم ـ قمبد اهلل سم يقكس، كو ؾمػقون اًمثقري، قم

ـ اًمـَّبِلِّ ا ـ خَمَْرمي، قم ـْ  ))ىمول:  سم ((َموَت سملطََمِد احلََرَملْمِ سَمَعثَفُ اهللُ َيْقَم اًمِؼقَوَمِي آِمـًو  َم
(4)

. 

                                                 

 ضمعؾ اهللُ ًمف ًمسوكلم ذم اًمـور(، واًمصقاب أن ُيبـك ًمؾؿجفقل، أو أن ُيـصى اًمؾسوكون.ذم )ف(: )( 1)

 .حسن لغره( 2)

ذم ذي اًمقضمفلم واًمؾسوكلم  (، ومـ ـمريؼف اسمـ قمسويمر ذم3/183وأظمرضمف أسمق يعغم ذم اعمسـد )

 ( قمـ مُحقد سمـ مسعدة سمف.102)ص 

(، وأسمق يعغم 166، 165)ص (، واسمـ أيب اًمدكقو ذم اًمصؿً 2/549وأظمرضمف هـود ذم اًمزهد )

 ( مـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد اعمحوريب.3/183ذم اعمسـد )

امقمقؾ سمـ قمـ إؾم يمالمهو( مـ ـمريؼ ؾمؾقامن سمـ طمقون، 109)ص واسمـ أيب قموصؿ ذم اًمزهد 

 .مسؾؿ سمف

م اًمؽالم قمغم احلديٌ   (.401سمرىمؿ: )وشمؼدَّ

 هـ(.301( اسمـ ظموًمد سمـ ظمؾقد أسمق إؾمحوق إمقي اًمؽقذم، شمقذم ؾمـي )3)

 (.6/102(، شموريخ سمغداد )166)ص . ؾممآت اًمسفؿل ((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 .مرسل ضعقف( 4)

  سمـ أمحد.( مـ ـمريؼ قمبد اهلل3/69وأظمرضمف اًمػويمفل ذم أظمبور مؽي )

( مـ ـمريؼ أيب طمصلم اًمؼويض، يمالمهو قمـ أمحد سمـ 1/195وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )

 قمبد اهلل سمـ يقكس سمف.

 ( ـم ـمريؼ يزيد سـم أيب طمؽقؿ، قـم اًمثقري سمف.2/309وأظمرضمف اسـم اجلقزي ذم مثػم اًمعزم اًمسويـم )

 ـ قمبد اهلل سمـ اعمممؾ سمف.( مـ ـمريؼ اًمعالء سمـ قمبد اجلبور، قم3/68وأظمرضمف اًمػويمفل أيضوً )

واًمسـد مرؾمؾ ضعقػ، حمؿد سمـ ىمقس مـ اًمتوسمعلم، وقمبد اهلل سمـ اعمممؾ ضعقػ يمام ذم 

 اًمتؼريى، وىمد اضطرب ذم إؾمـوده.

( مـ ـمريؼ اًمػريويب، قمـ ؾمػقون اًمثقري، قمـ 1/195وملظمرضمف أسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )

 ىمقس، قمـ أسمقف مقصقًٓ. قمبد اهلل سمـ اعمممؾ، قمـ حمؿد سمـ قمبود، قمـ حمؿد سمـ

 واًمصقاب ذم روايتف اإلرؾمول يمام رواه أمحد سـم يقكس وهمػمه، ومقاومؼي اًمعالء ًمسػقون ذم روايي اإلرؾمول.

(، واًمصغػم 6/89(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )4/136وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

عى )2/85) ( 2/600(، واسمـ اجلقزي ذم اعمقضققموت )112، 8/111(، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 مـ ـمريؼ زيد سمـ احلبوب، قمـ قمبد اهلل سمـ اعمممؾ، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضموسمر.

د سمف زيد سمـ  ))وىمول اًمطؼماين:  مل يرو هذا احلديٌ قمـ أيب اًمزسمػم إَّٓ قمبد اهلل سمـ اعمممؾ، شمػرَّ

 .((احلبوب 
= 
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[448 ]   ـ ؾمعد، قمـ ٌ سم ـ يقكس، كو ًمق ـ ذيؽ، كو أمحد سم قمؿر اًمزيَّوت، أكو إسمراهقؿ سم

ـ ضموسمر ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  َواطِمُؾ َمْسِجِدي  )): أيب اًمزسمػم، قم  اًمرَّ
ًْ إًَِمقْفِ ظَمػْمُ َمو ُريمِبَ

ًُ اًمَعتِقِؼ َهَذا َواًم ((بَقْ
(1)

. 

[449 ]  ـ محزة إكطويمل ـ قمكم سم ـ ؾَمبَـْؽ، كو حمؿد سم ـ حمؿد سم قمؿر سم
(2)

سمـ ا، كو حمؿد 

قريإسمراهقؿ اًمصُّ 
(3)

، أكو اًمػريويب، كو ؾمػقون
(4)

، قمـ ُيقك سمـ ؾمعقد
(5)

سمـ ا، قمـ ؾمعقد 

َٓ ُيِريُد مَجَْع اعمَوِل ًمِقَُؽػَّ سمِفِ  ))ى ىمول: اعمسقِّ  ـْ  َوضْمَففُ، َوَيِصَؾ سمفِ َرمِحَفُ، َوُيَمدِّي َٓ ظَمػْمَ ومِقَؿ

                                                 

 ىمؾً: وهذا آضطراب ذم إؾمـوده يدل قمغم ضعػ اسمـ اعمممؾ.

امن وأكس وهمػممهو، ويمؾُّفو واهقي ٓ شمصؾح ًمالقمتبور. اكظر: وًمؾحديٌ ـمرق أظمرى قمـ ؾمؾ

 (. 282ـ  271)ص إطموديٌ اًمقاردة ذم ومضوئؾ اعمديـي 

 .حسن( 1)

 ـ اعمـتخى( قمـ أمحد سمـ يقكس سمف. 3/26وأظمرضمف قمبد سمـ محقد ذم مسـده )

ـد (، وأسمق يعغم ذم اعمس23/96(، وأمحد ذم اعمسـد )6/411وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

ٌ أيب اجلفؿ 2/466) (، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف يمام 31)ص (، وأسمق اًمؼوؾمؿ اًمبغقي ذم طمدي

ـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ 3/501ذم اإلحتوف ) (، واًمػويمفل ذم طمديٌ 4/495(، واسم

(، واسمـ سمنمان ذم 4/359(، )1/225(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )242)ص اسمـ أيب مرسة 

 ( مـ ـمرق قمـ اًمؾقٌ سمـ ؾمعد سمف.3/195ذم اًمتدويـ )(، واًمراومعل 1/147إموزم )

 ( مـ ـمريؼ اسمـ هلقعي.22/458وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

( مـ ـمريؼ مقؾمك 2/52ـ اًمؽشػ(، واًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ ) 2/4واًمبزار ذم اعمسـد )

 سمـ قمؼبي، يمالمهو قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضموسمر.ا

ح سموًمتوؾمـده طمسـ، ومقف أسمق اًمزسمػم اعمؽل صدوق مدًمِّس حديٌ قمـد اًمػويمفل واسمـ ، إَّٓ أكَّف سَّ

 (.5/162إنَّ روايي اًمؾقٌ قمـف حمؿقًمٌي قمغم اًمسامع يمام ذم اعمقزان ) سمنمان، صمؿَّ 

 (.4/204واكظر: اًمسؾسؾي اًمصحقحي )

 هـ(.323( أسمق سمؽر، يعرف سمليب هريرة، شمقذم ؾمـي )2)

 .((صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/483اإلؾمالم ) شموريخ، (3/77شموريخ سمغداد )اكظر: 

 حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ يمثػم اًمصقري.( 3)

 (.9/144يمون هموًمقوً ذم اًمتشقع، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 (.5/23(، اًمؾسون )1/484اكظر: إسموـمقؾ واعمـويمػم )

 ( هق اًمثقري.4)

 ( هق إكصوري.5)
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ـْ َأَموَكتِِف  ((سمِف قَم
(1)

. 

[450 ]  از ـ حمؿد اًمؽقَّ ـ ؾَمبَـْؽ، كو قمبد اهلل سم قمؿر سم
(2)

ـ ظموًمد، كو احلامَّ  دان؛ ، كو ُهدسمي سم

طوء، قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمـ ديـور، ومحود سمـ زيد سمـ درهؿ، قمـ اًمَقِضلم سمـ قمَ 

ـ أيب مقؾمك، ـ حمؿد سم ـ خُمقِؿرة، قمـ أيب مقؾمك إؿمعري  إوزاقمل، قم ـ اًمؼوؾمؿ سم قم

ًُ َرؾُمقَل  ))ىمول:  شُّ سمـَبقذ ضَمرٍّ َيـِ   اهللَأشَمقْ
(3)

ْب هِبَذا احلَوئَِط؛ وَمنِنَّ َهَذا  ، وَمَؼوَل: اْْضِ

ـُ سموهللِ َواًمقَْقِم أظِمِر  ـْ َٓ ُيْمِم اُب َم ((َذَ
(4)

. 

                                                 

 .صحقح( 1)

 ( مـ ـمريؼ ويمقع.5/336وأظمرضمف اًمديـقري ذم اعمجوًمسي )

ـ  ـ ـمريؼ ُيقك وقمبد اًمرمحـ سمـ مفدي، صمالصمتفؿ 2/720قمبد اًمؼم ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ )واسم ( م

 قمـ اًمثقري سمف كحقه.

(، 2/173(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )103، 55وأظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقو ذم إصالح اعمول )رىمؿ:

ٌ قمغم اًمتجورة )ص  عى )81، 80واخلالل ذم احل  واًمسؾػل ذم(، 3/447(، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 ( مـ ـمرق قمـ ُيقك سمـ ؾمعقد سمف.1169اعمشقخي )اجلزء اًمثوين قمنم رىمؿ:

 واكؼؾى ذم اعمقضع اًمثوين مـ إصالح اعمول )ُيقك سمـ ؾمعقد( إمم )ؾمعقد سمـ ُيقك(.

 (.4/238(، اًمسػم )1/196واكظر: هبجي اعمجوًمس )

 ( أسمق حمؿد اجلرار اًمبٍمي، ؾمؽـ سمغداد.2)

 عدهو أًمػ وذم آظمرهو راء أظمرى مفؿؾي، كسبي إمم قمؿؾ اجلرار.واجلرار: سمػتح اجلقؿ وشمشديد اًمراء سم

 ( ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً.10/109ذيمره اخلطقى شموريخ سمغداد )

 (.2/38إكسوب )واكظر: 

ً اخلؿر شمـِشُّ كشقشوً إذا همؾً. اكظر: اًمـفويي )3)  (.5/56( ُيؼول: كشَّ

 .ضعقف( 4)

( مـ ـمريؼ 56/84واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )(، 10/109وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف )

 قمبد اهلل سمـ حمؿد اًمؽقاز سمف.

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ محقد، وحمؿد سمـ اًمعبوس اخلزاز، 10/110وأظمرضمف اخلطقى أيضوً )

ـ قمبد اهلل اًمؽقاز سمف، إَّٓ أكَّف ىمول ومقف: قمـ إوزاقمل، قمـ اًمؼوؾمؿ سمـ خمقؿرة، ومل يذيمر  يمالمهو قم

 ؾمك سمقـفام.ومقف حمؿد سمـ أيب مق

 ( مـ ـمريؼ اسمـ طمققيف سمف.1097سمرىمؿ: )وؾمقليت قمـد اعمصـػ 

( مـ ـمريؼ أيب ؾمعقد احلسـ سمـ قمكم قمـ 56/87ويمذا أظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )
= 
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 هدسمي سمف.

ـ مجوقمي، وملمَّو  ـ قمطوء قمغم اإلؾمـودي وىمد اظمتؾػ قمغم إوزاقمل ذم هذا احلديٌ، وشموسمع اًمقضلم سم

 قمغم اإلؾمـود إول:

 (.1/361(، واًمرويوين ذم اعمسـد )8/167قك سمـ ؾمعقد قمـد اًمبزار ذم اعمسـد )ُي

وىمتودة مـ روايي طمقصمرة سمـ حمؿد قمـ معوذ سمـ هشوم، قمـ أسمقف، قمـ ىمتودة قمـد اًمبزار ذم اعمسـد 

(8/168.) 

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )6/147وأسمق قموصؿ اًمـبقؾ قمـد أيب كعقؿ ذم احلؾقي ) ( 56/87(، واسم

 ف ىمول: قمـ اسمـ مقؾمك أو اسمـ أيب مقؾمك.إَّٓ أكَّ

(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 8/303واًمقًمقد سمـ مزيد قمـد اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

(56/87.) 

 (.56/86وحمؿد سمـ يمثػم، وقموصؿ سمـ قمامرة، قمـد اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

ـ مسؾؿ قمـد أيب يعغم ذم اعمسـد ) ـ قمسويمر ذم شم6/394واًمقًمقد سم (، 56/87وريخ دمشؼ )(، واسم

 إَّٓ أكَّف ىمول ومقف: ؾمؾقامن سمـ مقؾمك سمدل مقؾمك سمـ أيب مقؾمك.

(، ، وومهو ذم 3/269وشمبعف قمغم ذًمؽ حمؿد سمـ هوؿمؿ إؾمدي قمـد اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 ذًمؽ.

و قمغم اإلؾمـود اًمثوين سمحذف مقؾمك سمـ أيب مقؾمك مـ اإلؾمـود، ومؼد شموسمعف قمغم ذًمؽ:  وأمَّ

ة سمـ حمؿد، قمـ معوذ سمـ هشوم، قمـد اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ ىمتودة مـ روايي طمقصمر

ـ ـمريؼ محود اًمصػور، يمالمهو قمـ هشوم اًمدؾمتقائل، 56/88(، وذم )88، 86، 56/85) ( م

 قمـ ىمتودة، قمـ إوزاقمل، قمـ اًمؼوؾمؿ، قمـ أيب مقؾمك إؿمعري.

م أنَّ هشوموً رواه أيضوً قمـ ىمتودة سمزيودة مقؾمك سمـ أيب مقؾمك.  وشمؼدَّ

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )وأظمر ( مـ ـمريؼ مسؾؿ سمـ إسمراهقؿ، قمـ هشوم، قمـ 56/88ضمف اسم

 رضمؾ مـ أهؾ اًمشوم، قمـ إوزاقمل سمف كوىمصوً.

ـ ىمقل طمقصمرة قمـ معوذ  ))ىمول اًمدارىمطـل:  ـ هشوم أصح م . واكظر: اعمجروطملم ((وىمقل مسؾؿ قم

 (.120، 1/119ٓسمـ طمبون )

ـ ىمول ومقف قمـ ـ هذه اًمروايوت م ـ أيب مقؾمك، قمـ اًمؼوؾمؿ،  واًمراضمح م ـ مقؾمك سم إوزاقمل، قم

 قمـ أيب مقؾمك.

 ومقؾمك سمـ أيب مقؾمك جمفقل، وذيمر اًمدارىمطـل اظمتالف اًمرواة ومقف قمـ إوزاقمل، صمؿ ىمول: 

واحلديٌ مضطرب قمـ إوزاقمل؛ ٕنَّ اًمذي سمقـف وسملم اًمؼوؾمؿ سمـ خمقؿرة رضمؾ جمفقل،  ))

 (.236ـ  7/234. اًمعؾؾ )((ورسمَّام أرؾمؾف قمـ اًمؼوؾمؿ 

 ومؼد ىمول اسمـ معلم:  مقؾمك، وذم اًمسـد قمؾي أظمرى، وهل آكؼطوع سملم اًمؼوؾمؿ سمـ خمقؿرة وأيب
= 
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[451 ]  ـ ؾَمبَـْؽ، كو احلسـ سمـ َصوطِمى اًمشور قمؿر سم
(1)

، كو حمؿد سمـ قمبد اًمعزيز 

ْيـََقِري اًمدِّ
(2)

ة،  ـ ِمسَعر وؿمعبي، قمـ قَمؿرو سمـ ُمرَّ ـ اعمبورك، قم ـ اسم ـ أؾمد، قم ، كو ُمعوذ سم

ـ أيب اًمبَخؽمي قم
(3)

ـ قمكم  ـْ  ))ىمول: ىمول رؾمقل اهلل صغمَّ اهلل / قمؾقف وؾمؾَّؿ:  ، قم َم

((: َأكو َمِعل؟ ىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر  هُيَوضِمر
(4)

. 

[452 ]  كم سمـ احلسـ سمـ ؾُمقيد اعممدِّبحمؿد سمـ قم
(5)

، كو قمكم سمـ قمبد احلؿقد 

                                                 

 .(( رؾمقل اهلل مل أؾمؿع أكَّف ؾمؿع مـ أطمد مـ أصحوب  ))

ـ طمبون:   .((مو أطمسبف ؾمؿع أسمو مقؾمك ... وًمقس يصح ًمف قمـدي قمـ أيب مقؾمك ؾمامع  ))وىمول اسم

 (.7/332اًمدوري(، اًمثؼوت ) ـ 3/430شموريخ اسمـ معلم )اكظر: 

 هـ(.314( أسمق قمكم، شمقذم ؾمـي )1)

 .((وًملم ... ويمون صمؼي طمَّ أطمد اًمرَّ  ))ىمول اخلطقى: 

 (.14/431(، اًمسػم )7/333شموريخ سمغداد )اكظر: 

 .( حمؿد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ اعمبورك اًمديـقري2)

ا ومسؼط  ))ىمول اخلؾقكم:  ؽر احل ))، وىمول اًمذهبل: ((ضعَّػقه ضمدًّ  .((دٌي ضعقػ، ويمون ًمقس سمثؼي ـم

 (.5/260(، اًمؾسون )5/75(، اعمقزان )1/322(، اًمتدويـ )2/625اكظر: اإلرؿمود )

 ( واؾمؿف ؾمعقد سمـ ومػموز.3)

 .ضعقف( 4)

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) أنَّ  ))( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمبد اًمعزيز سمف، إَّٓ أكَّف ىمول: 6/289وأظمرضمف اسم

 .((أسمق سمؽر ىمول جلؼميؾ ... ىمول:  اًمـَّبلَّ 

 .((وهذا سموـمؾ هبذا اإلؾمـود  )) ىمول اسمـ قمدي:

 ىمؾً: وذم إؾمـوده حمؿد سمـ قمبد اًمعزيز وهق مـؽر احلديٌ.

( مـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ 3/5إَّٓ أكَّف مل يـػرد هبذا احلديٌ، ومؼد أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمستدرك )

 .قمؾؼؿي اعمروزي، قمـ قمبد اهلل سمـ اعمبورك سمف مثؾ روايي اسمـ قمدي

 .((صحقح همريى  ))، وىمول اًمذهبل: ((طمديٌ صحقح اإلؾمـود ومل َيرضموه  ))وىمول احلويمؿ: 

(، وصمؼوت اسمـ طمبون 10/254ىمؾً: وقمبد اًمرمحـ سمـ قمؾؼؿي صمؼي يمام ذم شموريخ سمغداد )

ـ ومػموز، ومنكَّف مل ُيدرك قمؾقًّو، يمام ىمول ؿمعبي 8/375) كؼطوع سملم أيب اًمبَخؽمي ؾمعقد سم (، وقمؾَّتف ٓا

 وشمؿ وهمػُممهو.وأسمق طم

 (.126)ص (، حتػي اًمتحصقؾ 183)ص (، ضمومع اًمتحصقؾ 66)ص اكظر: اعمراؾمقؾ 

 هـ(.381اًمبغدادي، شمقذم ؾمـي )اًمعـؼمي اعمؽتِّى أسمق سمؽر ( 5)
= 

 /أ36
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اًمغضوئري
(1)

ـ معوويي اجلَُؿحل، كو احلامدان؛ محود سمـ ؾمؾؿي ومحود   سمحؾى، كو قمبد اهلل سم

ـ قمبد اًمعزيز سمـ ُصفقى، قمـ أكس سمـ موًمؽ ىمول: ىمول ا ـ زيد، قم رؾمقل اهللسم
(2)

  : 

ُحقِر سَمَريمَ  )) ُروا؛ وَمنِنَّ ذِم اًمسَّ ((ًي شَمَسحَّ
(3)

. 

                                                 

ؼف اًمؼمىموين، وىمول إزهري:  سبى روايتف قمـ إؿمـوين يمتوب ىمراءة صدوق، شمؽؾؿقا ومقف ًم ))وصمَّ

 .((تلصالً ذم احلديٌ يمون مس ))وىمول اًمعتقؼل:  .((قموصؿ 

 (.8/528(، شموريخ اإلؾمالم )3/88اكظر: شموريخ سمغداد )

 سـ اًمغضوئري، ؾمؽـ طمؾى، شمقذم ؾمـي( قمكم سمـ قمبد احلؿقد سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمؾقامن، أسمق احل1)

 هـ(.313)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.14/432(، اًمسػم )12/29اكظر: شموريخ سمغداد )

 اًمـبل(.)ؾمقل اهلل(: )اًمـبل(، وذم )ف(: ( ذم إصؾ: يمتى ومقق )ر2)

 .صحقح( 3)

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )1/354وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف ) (، واًمذهبل 51/142(، واسم

 ( مـ ـمريؼ أيب احلسـ حمؿد سـم إؾمحوق احلؾبل.4/1221(، وذم اًمتذيمرة )19/126ذم اًمسػم )

ـ احلطوب اًمرازي ذم مشقختف  ( مـ 41/352شموريخ دمشؼ )(، واسمـ قمسويمر ذم 154)ص واسم

 ـمريؼ قمكم سمـ احلسلم إكطويمل، يمالمهو قمـ قمكم سمـ قمبد احلؿقد اًمغضوئري سمف.

(، 1/290(، واًمشجري ذم إموزم )285)ص وأظمرضمف اًمرامفرمزي ذم اعمحدث اًمػوصؾ 

 ( مـ ـمرق قمـ قمبد اهلل سمـ معوويي سمف.6/140واخلطقى ذم شمورَيف )

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) ـ ـمريؼ أيب يوَس قمامر سمـ هورون، قمـ احلامديـ سمف. (3/376وأظمرضمف اسم  م

(، وأسمق قمقاكي 3/213(، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )1692( )1/540واسمـ موضمف ذم اًمســ )

(، واًمبغقي ذم 94، 90، 4/82ـ حتؼقؼ أيؿـ(، وأسمق يعغم ذم اعمسـد ) 107)ص ذم صحقحف 

ـ إقمرا2/41(، ومتوم ذم اًمػقائد )1/406اجلعديوت ) (، 620، 2/619يب ذم اعمعجؿ )(، واسم

(، واًمراومعل ذم اًمتدويـ 5/72(، واخلطقى ذم شمورَيف )1/395واًمؼضوقمل ذم مسـد اًمشفوب )

 ( مـ ـمرق قمـ محود سمـ زيد وطمده سمف.1/198)

(، ومتوم ذم اًمػقائد 1/407(، واًمبغقي ذم اجلعديوت )266، 21/265وأمحد ذم اعمسـد )

عى )2/94)  ( مـ ـمرق قمـ محود سمـ ؾمؾؿي وطمده سمف.7/485(، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 (، مـ ـمريؼ ؿمعبي.1932( )2/592وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

( مـ ـمريؼ هشقؿ، واسمـ قمؾقي، وأيب قمقاكي، وىمتودة، يمؾفؿ قمـ 2/770ومسؾؿ ذم صحقحف )

 قمبد اًمعزيز سمـ صفقى سمف.
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[453 ]   ـ يعؼقب سمـ َِس ـ ؾُمَقيد، كو أمحد سم ـ قمكم سم اجحمؿد سم
(1)

قبلم، كو َصْؾً ِص سمـَ 

ـ حمؿد اًمزهري ـ مسعقد، كو يعؼقب سم سم
(2)

ـ هشوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف، قمـ قموئشي  ، قم

[<](3)
تَُّؿقا سموًمَعِؼقِؼ  )): ىموًمً: ىمول رؾمقل اهلل   خَتَ

(4)
ُف ُمبَوَرٌك  ((؛ وَمنِكَّ

(5)
. 

                                                 

 اعمقصكم.( 1)

 (.7/102يخ اإلؾمالم )شمور. ((ؾمؿع اًمصؾً سمـ مسعقد اجلحدري  ))ذيمره اًمذهبل، وىمول: 

( يمذا ذم إصؾ و)ف(، واعمعروف سمروايي هذا احلديٌ قمـ هشوم، وروايي اًمصؾً سمـ مسعقد 2)

 .((ًمقس سموعمعروف  ))قمـف هق يعؼقب سمـ إسمراهقؿ اًمزهري اعمدين، وىمول قمـف اسمـ قمدي: 

 (.6/302(، اًمؾسون )6/122(، اعمقزان )7/146اكظر: اًمؽومؾ )

 ( زيودة مـ )ف(.3)

ػم، ظمرز أمحر يؽقن سموًمقـؿ وسمسقاطمؾ سمحر رومقي. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )( ا4)
ِ
 (.3/274ًمعَؼقؼ: يَملَم

ػ مـ  ـ ىمول إكَّف مصحَّ  ـ وهق اًمقادي اعمبوركـ اكزًمقا ذم اًمعؼقؼ  :أي ((ختقَّؿقا سموًمعؼقؼ  ))وىمقل م

 ومقف كظر.

صملم )  (.237، 3/236(، واعمقضققموت ٓسمـ اجلقزي )1/360اكظر: شمصحقػوت اعمحدِّ

ا( 5)  .ضعقف جدًّ

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) عى )7/146وأظمرضمف اسم ( مـ ـمريؼ قمؿران 11/322(، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 سمـ مقؾمك، وقمبد اهلل سمـ مقؾمك سمـ اًمصؼر.ا

صملم ) ع، يمالمهو قمـ صؾً سمـ ( مـ ـمريؼ اسمـ مـق1/360واًمعسؽري ذم شمصحقػوت اعمحدَّ

 مسعقد، قمـ يعؼقب سمـ إسمراهقؿ اًمزهري، قمـ هشوم سمـ قمروة سمف.

م قمـ اسمـ قمدي أكَّف ٓ ُيعرف.  وذم إؾمـوده يعؼقب سمـ إسمراهقؿ، وشمؼدَّ

(، وأسمق طمػص 7/147(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )4/449وأظمرضمف اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )

(، 3/138ون ذم اعمجروطملم )(، واسمـ طمب94/ب ـ جمؿقع 260اًمزيوت ذم طمديثف )ل:

 ( مـ ـمريؼ يعؼقب سمـ اًمقًمقد، قمـ اًمصؾً سمـ مسعقد سمف.11/251واخلطقى ذم شمورَيف )

 أكَّف قمـد اًمزيوت: )يعؼقب سمـ اًمقًمقد، قمـ هشوم سمـ قمروة(، وًمقس ومقف ذيمر )اًمصؾً(.إَّٓ 

م سمـ وهذا طمديٌ يعؼقب سمـ إسمراهقؿ اًمزهري ـ وإن يمون ضعقػوً ـ قمـ هشو ))ىمول اسمـ قمدي: 

 .((قمروة، َسىمف يعؼقب هذا 

 .((رء  وٓ يثبً ذم هذا قمـ اًمـَّبلِّ  ))وىمول اًمعؼقكم: 

( مـ 13/318وضموء احلديٌ سمنؾمـود آظمر قمـ هشوم، أظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

ـ حمؿد سمـ وصقػ اًمػومل،  ـ أيب ؾمعقد ؿمعقى سمـ حمؿد اًمشعقثل، قم ـمريؼ أيب قمكم اًمقظمٌم، قم

 اًمػضؾ سـم قمسؽر أسمق اًمػضؾ، قمـ ظمالد سـم ُيقك، قمـ ؾمػقون، قمـ هشوم سمف. قمـ حمؿد سـم ؾمفؾ سـم

وومقف حمؿد سمـ ؾمفؾ سمـ اًمػضؾ، ُُيتؿؾ أكَّف اًمعطور، أو اًمعسؽري، ويمالمهو متَّفؿ سمقضع 
= 
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[454 ]  قمبد اهلل سمـ مقؾمك سمـ إؾمحوق اهلوؿمؿل أسمق اًمعبوس
(1)

وأسمق اًمؼوؾمؿ قمؿر  ،

ـقعا ـُ َم ل، ىموٓ: كو اسم ـ ؾَمبَـْؽ اعمعدِّ ـ حمؿد سم سم
(2)

ـ اًمقًمقد إقمقر، كو اًمقًمقد  ، كو طموضمى سم

ـ أكس ىمول: ا ـ اًمزهري، قم ـ حمؿد اعمَُقىمَِّري، قم ًُ ظَمْؾَػ َرضُمٍؾ ىَمطُّ يَموَن أظََمػَّ  ))سم قْ َمو َصؾَّ

ـْ رَ  ((ذِم مَتَوِم ُريُمقٍع َوؾُمُجقدٍ   اهللؾُمقِل َصالًَة ِم
(3)

. 

[455 ]   ـ معوذ ـ اًمعبوس اًمطقوًمز، كو سمنِم سم ـ مقؾمك اهلوؿمؿل، كو قمبد اهلل سم قمبد اهلل سم

ـ موًمؽ ىمول:  ـ أكس سم ـ ىمتودة، قم َأظَمػَّ   اهلليَموَن َرؾُمقُل  ))اًمَعؼدي، كو أسمق قمقاكي، قم

((اًمـَّوِس َصالًَة ذِم مَتَوٍم 
(4)

. 

                                                 

 (.195، 5/194احلديٌ. اكظر: اًمؾسون )

 (.1/396. اًمضعقػي )((وهذا إؾمـود مظؾؿ، َمـ دون ظمالَّد ٓ ُيعرومقن  ))وىمول إًمبوين: 

ـُ اجلقزي، ويمذا إًمبوين وًمف ؿمقاهد واهقي ٓ شمصؾح ًمالقمتبور  ٌ طمؽؿ قمؾقف سموًمقضع اسم واحلدي

 (.2/667(، واكظر أيضوً: أطمؽوم اخلقاشمقؿ ٓسمـ رضمى )400ـ  1/396ذيمرهو ذم اًمضعقػي )

 هـ(.374شمقذم ؾمـي )( 1)

ػف إزهري واًمؼمىموين، وىمول اسمـ أيب اًمػقارس:  ، وىمول اسمـ ((ديد يمون ومقف شمسوهؾ ؿم ))ضعَّ

يمون صمؼي مستقراً مـ أهؾ اًمؼرآن، ويمون قمـده طمديٌ يمثػم، ومه قمغم ؾمؽم وصمؼي  ))اًمػرات: 

 ، وسمـحقه ىمول اًمعتقؼل.((وأمر مجقؾ 

 ىمؾً: وضعػف عمِو ذم أصقًمف مـ اًمرداءة.

 (.3/368(، اًمؾسون )3/223(، اعمقزان )10/150شموريخ سمغداد )اكظر: 

 بد اهلل سمـ حمؿد.( هق أسمق اًمؼوؾمؿ اًمبغقي قم2)

ا( 3)  .سـده ضعقف جدًّ

ـ ـمريؼ أيب طمسون اًمزيودي، قمـ اًمقًمقد سمـ حمؿد سمف 4/280وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط ) ( م

 كحقه.

 .((مل يرو هذا احلديٌ قمـ اًمزهري إَّٓ اًمقًمقد سمـ حمؿد اعمقىمَّري  ))وىمول اًمطؼماين: 

 ىمؾً: وهق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى.

 كس مـ ـمرق أظمرى صموسمتي يمام ذم احلديٌ سمعده.واحلديٌ مروي  قمـ أ

 .صحقح( 4)

 (.3/48وأظمرضمف اسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ ؾمفؾ سـم أمحد اًمقاؾمطل، يمالمهو قمـ سمنم سـم معوذ سمف.2/142واخلطقى ذم اعمقضح )

( قمـ ُيقك سمـ ُيقك، وىمتقبي، يمالمهو قمـ أيب قمقاكي 1/342وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )
= 
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[456 ]  (1) سمـ مقؾمك، كو اًمؼوؾمؿ سمـ ُيقك سمـ كٍْم قمبد اهلل
 كو اًمرسمقع سمـ ، 

صمعؾى
(2)

، كو أسمق إؾمامقمقؾ اعممدِّب
(3)

ة، قمـ حمؿد سمـ زيود، قمـ أيب  ـ حمؿد سمـ َمقْرَسَ ، قم

َل  )): هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  قِّ ـُ أطََمُديُمْؿ إِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ىَمبَْؾ اإِلَموِم َأْن ُُيَ َمو ُيْمَم

((ؾَمُف َرْأَس يَمبٍْش اهللُ َرأْ 
(4)

. 

[457 ]  صمـل إؾمامقمقؾ سمـ مقؾمك احلوؾمى   قمبد اهلل سمـ مقؾمك اهلوؿمؿل، طمدَّ

 ومجوقمٌي، ىموًمقا: كو قمبد إقمغم سمـ محود، كو محود سمـ ؾمؾؿي، قمـ حمؿد سمـ زيود، قمـ  /

َشك اًمَِّذي َيْروَمُع َرْأؾَمُف َواإِلَموُم ؾَم  )): أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وضِمٌد َأْن َأَمو ََيْ

                                                 

 ف.اًمقضوح اًمقشؽري سم

 ( اسمـ مـصقر سمـ قمبد اهلل أسمق قمبد اًمرمحـ اًمثؼػل.1)

 (.12/442(، شموريخ سمغداد )251)ص . ؾممآت اًمسفؿل ((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 هـ(.238( أسمق اًمػضؾ اعمروزي، ؾمؽـ سمغداد، شمقذم ؾمـي )2)

 . ووصمؼف إزهري وهمػُمه.((صدوق صمؼي، مـ قمبود اهلل اًمصوحللم  ))ىمول صوًمح ضمزرة: 

 (.8/240(، اًمثؼوت ٓسمـ طمبون )8/418شموريخ سمغداد ) اكظر:

 ( هق إسمراهقؿ سمـ ؾمؾقامن سمـ رزيـ اًمبغدادي.3)

 سـده فقه لني، وبعض متـه شاذ.( 4)

 ( مـ ـمريؼ قمبد اًمعزيز سمـ قمكم إزضمل سمف.12/442أظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف )

َّوم ذم اًمػقائد ) ـ احل2/136وأظمرضمف مَت ـ قمكم سمـ احلس ـ أيب احلس راين، قمـ اًمؼوؾمؿ سمـ ُيقك ( قم

 سمف مثؾف.

( قمـ 2/137(، ومتوم ذم اًمػقائد )61، 6/60وأظمرضمف اسمـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ 

ـ ظمؾػ اًمدوري، قمـ اًمرسمقع سمـ صمعؾى سمف. إَّٓ أكَّف قمـد اسمـ طمبون: )رأس اًمؽؾى( سمدل  اهلقثؿ سم

َّوم ومؾؿ يقرد متـف، وإكام أؿمور ًمإلؾمـود اًمسوسمؼ، وىمول:  )اًمؽبش(، وقمؾقف سمقب اسمـ طمبون، وأمو مَت

 سمنؾمـوده مثؾف.

ـ أيب طمػصي أسمق ؾمؾؿي اًمبٍمي مـ سملم اًمرواة قمـ حمؿد سمـ زيود  واكػرد حمؿد سمـ مقرسة وهق اسم

هبذا اعمتـ، وهق صدوق َيطئ يمام ذم اًمتؼريى، وًمعؾف رواه سمؿعـوه ومل يضبط اًمؾػظ، ومؿرة ىمول 

اًمرواة قمـ حمؿد سمـ زيود ىموًمقا: )محور(،  )يمبش(، ومرة )يمؾى(، وؾمقليت ذم احلديثلم سمعده أنَّ 

 واهلل أقمؾؿ.

 /ب36
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َل اهللُ َرْأؾَمُف َرْأَس مِحَوٍر  قِّ ((ُُيَ
(1)

. 

[458 ]   َـ مقؾمك اهلوؿمؿل، كو حمؿد سمـ حمؿد اًمبوهم سمـ اـدي، وقمبد اًمرمحـ قمبد اهلل سم

وِمل حمؿد اًمسَّ
(2)

ـ زيد، كو حمؿد   ـ قمبد اهلل اعمديـل، كو محود سم سمـ اوهمػُممهو، ىموًمقا: كو قمكم سم

َأَمو ََيَْشك اًمَِّذي َيْروَمُع َرْأؾَمُف ىَمبَْؾ اإِلَموِم َأْن  ))ىمول:  زيود، كو أسمق هريرة: أنَّ رؾمقل اهلل 

َل اهللُ َرْأؾَمُف َرْأَس مِحَوٍر  قِّ ((ُُيَ
(3)

. 

[459 ]   َّر احلوومظ، كو قمؿر سمـ احلسـ اًمؼويضأسمق احلسلم حمؿد سمـ اعمظػ
(4)

 ، كو 

ـ اعمـؽدر، قمـ أسمقف، ـ حمؿد سم ـ قُمبقد اهلل احلؾبل، كو يقؾمػ سم ـ سم قمـ ضموسمر سمـ  قمبد اًمرمح

((ُمَداَراُة اًمـَّوِس َصَدىَمٌي  )): قمبد اهلل ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 
(5)

. 

                                                 

 .صحقح( 1)

 ( مـ ـمريؼ ويمقع، قمـ محود سمـ ؾمؾؿي سمف.1/321وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

ومل اعمعروف سمليب صخرة 2) ـ هالل، أسمق حمؿد اًمؼرر اًمسَّ ـ سم ـ قمبد اًمرمح ـ سمـ حمؿد سم ( قمبد اًمرمح

 هـ(.310اًمؽوشمى، شمقذم ؾمـي )

ومل: سموًمسِّ   لم اعمفؿؾي، وشمصحػ ذم شموريخ سمغداد إمم: )اًمشومل(.واًمسَّ

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.4/557(، اإليمامل )10/285اكظر: شموريخ سمغداد )

 .صحقح( 3)

( قمـ ظمؾػ سمـ هشوم، وأيب اًمرسمقع اًمزهراين، وىمتقبي، 1/320وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 يمؾفؿ قمـ محود سمـ زيد سمف.

( مـ ـمرق 1/321(، ومسؾؿ ذم صحقحف )691( )1/211وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 قمـ حمؿد سمـ زيود سمف.

( قمؿر سمـ احلسـ سمـ كٍم سمـ ـمرظمون أسمق طمػص أو أسمق طُمػقص احلؾبل ىمويض دمشؼ، شمقذم ؾمـي 4)

 هـ(.306)

 .((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

(، اًمسػم 43/559(، شموريخ دمشؼ )11/221(، شموريخ سمغداد )227)ص ؾممآت اًمسفؿل 

(14/254.) 

 ضعقف.( 5)

 ( قمـ قمؿر سمـ احلسـ سمـ كٍم اًمؼويض سمف.7/155وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )
= 
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ـ مقؾمك سمـ قمقسك اًمطبوع، قمـ 1/146وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط ) ـ ظُمؾقد، قم ـ أمحد سم ( قم

 يقؾمػ سمـ حمؿد سمف.

 .((مل يرو هذا احلديٌ قمـ يقؾمػ إَّٓ مقؾمك سمـ قمقسك  ))وىمول: 

 قد اهلل احلؾبل يمام قمـد اعمصـػ واسمـ قمدي.ىمؾً: ورواه أيضوً قمب

ػف سمعضفؿ وشمريمف آظمرون، وىمول اسمـ طمبون:  ـ اعمـؽدر ضعَّ يروي قمـ أسمقف  ))ويقؾمػ سمـ حمؿد سم

و مؼؾقسمي، ويمون يقؾمػ  مو ًمقس مـ طمديثف مـ اعمـويمػم اًمتل ٓ يشؽ قمقام أصحوب احلديٌ أَّنَّ

ظ واإلشمؼون، ومؽون يليت سموًمٌمء قمغم ؿمقخوً صوحلوً ِِمَـّ همؾى قمؾقف اًمصالح طمتك همػؾ قمـ احلػ

(، واكظر: هتذيى 3/136. اعمجروطملم )((اًمتقهؿ، ومبطؾ آطمتجوج سمف قمغم إطمقال يمؾفو 

 (.11/371(، هتذيى اًمتفذيى )32/456اًمؽامل )

اسمـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ و(، 152ص وأظمرضمف أسمق زرقمي اًمدمشؼل ذم اًمػقائد )

ـ أيب اًمدكقو ذم مداراة اًمـوس 110 )ص (، وذم روضي اًمعؼالء 2/216 (، 24، 23)ص (، واسم

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) ـ اًمسـل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي 7/157واسم (، وأسمق اًمشقخ 199)ص (، واسم

صملم ) (، واًمؼضوقمل ذم مسـد اًمشفوب 169)ص (، وذم إمثول 4/255ذم ـمبؼوت اعمحدِّ

ذم  يام اًمسـ(، وىمقَّ 14/502عى )(، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ 8/246(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )1/88)

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 1/311(، واخلؾقكم ذم اإلرؿمود )3/224اًمؽمهمقى واًمؽمهقى ) (، واسم

ـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )58/201(، )14/310) ( مـ ـمرق قمـ اعمسقى 2/242(، واسم

 سمـ واضح، قمـ يقؾمػ سمـ أؾمبوط، قمـ ؾمػقون اًمثقري، قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر سمف.ا

ـ أؾمبوط، ومؼول: و ٌ يقؾمػ سم ـ طمدي ـ أيب طموشمؿ أسموه قم هذا طمديٌ سموـمؾ ٓ أصؾ ًمف،  ))ؾملل اسم

 (.2/285. قمؾؾ احلديٌ )((ويقؾمػ سمـ أؾمبوط دومـ يمتبف 

 ىمؾً: ويقؾمػ سمـ أؾمبوط اًمشقبوين ؾمقِّئ احلػظ مضطرب احلديٌ.

 (.6/317(، اًمؾسون )6/136(، اعمقزان )7/157اكظر: اًمؽومؾ )

ـ قمدي ذم ا (، واخلطقى 2/9(، وأسمق كعقؿ ذم ذيمر أظمبور أصبفون )2/335ًمؽومؾ )وأظمرضمف اسم

( مـ ـمريؼ احلسلم )وُيؼول 2/242(، واسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )8/58ذم شمورَيف )

 احلسـ( سمـ قمبد اًمرمحـ آطمتقوـمل، قمـ يقؾمػ سمـ أؾمبوط سمف.

وط، َسىمف مـف وهذا احلديٌ طمديٌ اعمسقى سمـ واضح قمـ يقؾمػ سمـ أؾمب ))وىمول اسمـ قمدي: 

 .((آطمتقوـمل هذا وهمػُمه مـ اًمضعػوء 

( ىمول: صمـو حمؿد سمـ طموزم اًمرمكم، ىمول 153ص ىمؾً: وأظمرضمف أسمق زرقمي اًمدمشؼل ذم اًمػقائد )

أسمق زرقمي: صمؼي طموومظ معروف سمبؾده، صمـو يقؾمػ سمـ أؾمبوط، قمـ رضمؾ، قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر 

 .((أؾمؽـ اًمؼؾى إمم هذا  ))يرومعف ـ وذيمره ـ ىمول أسمق زرقمي: 

 .((ًمقس هذا سمؿحػقظ، وهق معضؾ همؾقظ  ))وىمول سمعد إظمراضمف ًمطريؼ اعمسقى سمـ واضح: 

( مـ ـمريؼ أيب 3/33ىمؾً: وًمف ـمريؼ آظمر قمـ اسمـ اعمـؽدر، أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )
= 
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[460 ]  مكم حمؿد سمـ اعمظػر، كو قمبد اًمرمحـ سمـ ؾَموْكُجقر اًمرَّ
(1)

 ، كو ؾمعقد سمـ 

ـ ُردَيح ـ ؾمعقد سم قمبد اهلل سم
(2)

ـُ  صمـل أيب قمبد اهلل سم ي حمؿد سمـ  ، طمدَّ صمـل ضمدِّ ؾمعقد، طمدَّ

ُرَديح
(3)

ـ ُردَيح ـ ضموسمر  ، قم ـ اعمـؽدر، قم ـ حمؿد سم ـ أيب قَمبؾي، قم ـ إسمراهقؿ سم ـ قمطقَّي، قم سم

ـَ إقَْماَمِل  )): سمـ قمبد اهلل ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ا تِل ِم إنَّ َأظْمَقَف َمو َأظَموُف قَمغَم ُأمَّ

َـّ يَو َرؾُمقَل  ـْ َزًمَِّي قَمومِلٍ، َوؾُمؾْطَوٍن ضَموئِ اهللصماَلصَمٌي، ىمَوًُمقا: َوَمو ُه ((ٍر، َوَهًقى َمتَّبٍَع ؟ ىمَوَل: ِم
(4)

. 

ـْ ُكقِر، ىمِقَؾ:  )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وبإسـاده [ 461] تِل قَمغَم َمـَوسمَر ِم ـْ ُأمَّ ـْ صمالصَمٌي ِم َم

ُدوُق، َواًمبَورُّ سمَقاًمَِدْيِف، َواحلَويمُِؿ اًمَعْدُل ذِم طُمْؽِؿفِ اهللُهْؿ يَو َرؾُمقَل  وُب اًمصَّ (( ؟ ىمَوَل: اًمشَّ
(5)

. 

                                                 

 اخلقؾ ظموًمد سمـ قمؿرو احلؿيص، قمـ ؾمػقون سمـ قمققـي، قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر سمف.

ـ مف ))وىمول:  ـ اًمثؼوت وىمد روي هذا قم ـ يروي قم َّ ـ قمققـي، ومفدي هذا ِِم ـ اسم ـ ضمعػر، قم دي سم

أؿمقوء ٓ يتوسمعف قمؾقفو أطمد، ويمـَّو ذم ؿمغؾ مـ طمديٌ اًمثقري، قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر، قمـ ضموسمر 

ث سمف قمـ اسمـ قمققـي!!   .((... يرويف قمـف يقؾمػ سمـ أؾمبوط طمتك ضموءكو أسمق اخلقؾ، ومحدَّ

 تف مـ اًمؽومؾ.ىمؾً: وأسمق اخلقؾ هذا يمذاب يمام ذم شمرمج

 (.10/1/13واكظر: اًمضعقػي )

 ؿموكجقر( سموعمعجؿي، واًمصقاب مو ذم إصؾ.ذم )ف(: )( 1)

يمل، ذيمره اسمـ اعمؼرئ ذم معجؿ ؿمققظمف  (، واسمـ كؼطي ذم شمؽؿؾي اإليمامل 321)ص وهق اًمؽمُّ

 (، وشمصحػ ؾموكجقر ذم اعمعجؿ إمم ؾموحلقر، سموًمالَّم سمدل اًمـقن!1/492)

 تف، ويمذا قمغم اًمذي سمعده.مل أىمػ قمغم شمرمج (2)

 اعمؼدد.( 3)

ـ قمسويمر ذم ؿمققخ قمؿر سمـ ُمرض اًمعبز، وىمول:  . شموريخ ((إموم مسجد سمقً اعمؼدس  ))ذيمره اسم

 (.45/339دمشؼ )

 .ضعقف( 4)

 يمام ذم اًمتؼريى. ،قمطقي صدوق يغربرديح سمـ وذم إؾمـوده مـ مل أضمد ًمف شمرمجي، و

ؼ اخلالل، قمـ اسمـ اعمظػر سمف، وىمول يـمر/أ( مـ 232ل:) 24اعمصـػ ذم اجلزء وأظمرضمف 

همريى مـ طمديٌ إسمراهقؿ سمـ أيب قمبؾي واؾمؿ أيب قمبؾي ؿمؿر، وٓ أقمؾؿ ٓسمـ أيب ))اخلالل: 

قمبؾي قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر همػم هذا احلديٌ، ومو يمتبـوه إَّٓ قمـ اسمـ اعمظػر، ُرَديح سمـ قمطقي 

 .((قمزيز احلديٌ، وهق مـ إؾمومل اعمـػردة 

 ٌ هبذا اإلؾمـود سمؾػظ آظمر سمعد طمديٌ.وؾمقليت احلدي

(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ 17/17(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )8/314وأظمرضمف اًمبزار ذم مسـده )

 ( مـ ـمريؼ يمثػم سمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ قمقف، قمـ أسمقف، قمـ ضمده كحقه.6/60)

د طمسـ ًمف رواه اًمبزار وومقف يمثػم سمـ قمبد اهلل سمـ قمقف، وهق مؽموك، وىم ))وىمول اهلقثؿل: 

 (.1/143. جمؿع اًمزوائد )((اًمؽممذي 

 ضعقف.( 5)
= 
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إِنَّ َأظْمَقَف  )): ىمول رؾمقل اهلل ىمول:  وبإسـاده [ 462]
(1)

تِل ـُمقُل   َمو َأظَموُف قَمغَم ُأمَّ

 ، ـِ احلَؼِّ بَوَع اهلََقى َيُصدُّ قَم بَوُع اهلََقى؛ وَمنِنَّ / ـمُقَل إََمِؾ ُيـِْز أظِمَرَة، َواشمِّ إََمِؾ، َواشمِّ

ًْ ُمْدسمَرًة، َوأظِمَرَة ُمْؼبَؾًي، وَ  ْكقَو ىَمْد َوًمَّ ـْ َوإِنَّ اًمدُّ  ِمـُْفاَم سَمـُقٌن، وَمُؽقُكقا ِم
 ًمُِؽؾِّ َواطِمَدةٍ

ْكقَو، وَموًمقَْقَم قَمَؿٌؾ َوَٓ طِمَسوٌب، َوهَمدًا طِمَسوٌب   اًمدُّ
ِ
ـْ َأسْمـَوء  َوَٓ شَمُؽقُكقا ِم

 أظِمَرةِ
ِ
 َأسْمـَوء

َوَٓ قَمَؿٌؾ، وَمَرطِمؿَ 
(2)

َؿ سمَخػْمٍ وَمَغـِؿَ   ـْ شَمَؽؾَّ اهللُ َم
(3)

ًَ وَمَسؾَِؿ،   َوسمرَّ اًمَؼَراسَمَي ، َأْو ؾَمَؽ

ًْ َأْو ُمْدسمَِرًة  ((ُمْؼبَِؾًي يَموَك
(4)

. 

[463 ]  ون قمؿر اًمزيَّوت، كو حمؿد سمـ همسَّ
(5)

، ، كو حمؿد سمـ زيود
(6)

، كو ومضقؾ سمـ 

ـُ آَدَم وَمَؾْؿ ُيْعقِـِل ذِم  ))قمقوض، قمـ ًمقٌ، قمـ جموهد ىمول:  ىَموَل إِسْمؾِقُس: َمو َأقْمقَويِن ومِقِف اسْم

ِف، َويُـِْػُؼفُ ذِم هَمػْمِ طَمؼِّ صمالٍَث: َأظْمُذ َموٍل  ـْ طَمؼِّ سمَغػْمِ طَمؼِّ ـُ آدََم ففِ، َأْو َيْؿـَُعفُ ِم ، َوَمو َأقْمَجَزيِن اسْم

صمالٍَث: إِذا ؾَمؽَِر َأطَمُدُهْؿ َأظْمَذكَو سمِحَزاَمتِفِ  مـوَمَؾْؿ ُيْعِجْزيِن 
(7)

ٌُ ؿِمئْـَو، َوقَمِؿَؾ   وَمُؼْدَكوُه طَمقْ
                                                 

 ومل أىمػ قمؾقف قمـد همػم اعمصـػ، وإؾمـوده يمسوسمؼف.

 أظموف(.ذم )ف(: )( 1)

 يرطمؿ(.ذم )ف(: )( 2)

 ومقغـؿ(.ذم )ف(: )( 3)

 .ضعقف( 4)

( مـ ـمريؼ زيمريو سمـ ُيقك سمـ يعؼقب، قمـ 52/243وأظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمعقد سمف. أيب قمؿر ؾمعقد

 وإؾمـوده يمسوسمؼقف.

ـ أيب اًمدكقو ذم ىمٍم إمؾ  (، وأسمق سمؽر 5/185(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )27)ص وأظمرضمف اسم

واًمديؾؿل ذم مسـد اًمػردوس  (،5/197اًمضعقػي )اًمسؾسؾي اًمشوومعل ذم جمؾسون يمام ذم 

ـ ـمريؼ قمكم سمـ أيب قمكم ( م2/328واسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي ) ـ اًمزهر(، 277/ل:1)

 اًمؾَّفبل، قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر سمف.

ـ أيب قمكم اعمفؾبل عمحؼؼ ىمٍم إمؾ، وهق واضح ذم صقرة اعمخطقط يمام ومل يتَّ ضح اؾمؿ قمكم سم

 ( مـ اًمؽتوب.18)ص ذم 

ا، قمكم سمـ أيب قمكم هذا مـؽر مؽموك احلديٌ.  وؾمـده ضعقػ ضمدًّ

 (.4/245(، اًمؾسون )4/67اعمقزان ) (،2/107(، اعمجروطملم )5/184اكظر: اًمؽومؾ )

ٌ قمـ قمكم مرومققموً ومقىمقوموً سملؾموكقد ضعقػي ذيمرهو اسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي  وروي احلدي

 (.201ـ  5/198(، وإًمبوين ذم اًمضعقػي )2/229)

، ؿمقخ ٓسمـ ؿموهلم، روى قمـف ذم يمتوسمف ومضوئؾ ( حمؿد سمـ همسون سمـ ضمبؾي أسمق احلسلم اًمعتؽل5)

 (، وهمػمه.347، 279، 95ص إقمامل )

 (.5/126وذيمره اعمزي ذم شمالمقذ مجقؾ سمـ احلسـ اًمعتؽل، يمام ذم هتذيى اًمؽامل )

 ( حمؿد سمـ زيود سمـ قمبقد اهلل اًمزيودي، أسمق قمبد اهلل اًمبٍمي ًمؼبف اًمقميم.6)

ه، واًمػرس ؿمدَّ طمزامف، وطمزمف ضمعؾ ًمف طمزاموً. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )7)  (.4/97( طمزمف ُيزمف: ؿمدَّ

 /أ33
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هَمِضَى َأطَمُدُهْؿ ىَموَل َموًَمـَو سماَم َأطْمبَبْـَو، َوإِذا 
(1)

َٓ َيْعَؾُؿ، َوقَمِؿَؾ سمِاَم َيـَْدُم، َوُكبِْخُؾُف سماَم ذِم  

((َيَدْيِف، َوُكَؿـِّقِف سماَم َٓ َيْؼِدُر قَمَؾقِْف 
(2)

. 

[464 ]   :ـ جموهد ىمول ـ ًمقٌ، قم إِنَّ اهللَ  ))قمؿر اًمزيَّوت، كو حمؿد، كو حمؿد، كو ومضقؾ، قم

((َصالَِح اًمَعبِْد َوًَمَدُه َوَوًَمَد َوًَمِدهِ قَمزَّ َوضَمؾَّ ًَمقُْصؾُِح سمِ 
(3)

. 

[465 ]   قمؿر، كو حمؿد، كو حمؿد، كو ومضقؾ، قمـ ًمقٌ، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمقد

((مَتَوُم اًمتََّحقَِّي اعمَُصووَمُحُي  ))ىمول: 
(4)

. 

                                                 

 سمام(.ذم )ف(: )( 1)

 .ضعقف( 2)

عى ) ( مـ ـمريؼ هوؿمؿ سمـ اًمؼوؾمؿ، قمـ ومضقؾ سمـ قمقوض 10/216وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 . ومل يقرد اًمؾػظ إول مـ إصمر.((مو أقمجزين ...  ))سمف سمؾػظ: 

ػ ومقف )سمحزامتف( إمم )سمخرامتف( و)كبخؾف سمام ...( إمم )ويبخؾف ذم يديف وشمبـقف مو ٓ  يؼدر وشمصحَّ

 قمؾقف(!!

 وومقف ًمقٌ سمـ أيب ؾمؾقؿ، وهق ضعقػ اظمتؾط ومؽُمك.

ـ إصمر أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي ) ـ ـمريؼ هوؿمؿ سمـ اًمؼوؾمؿ، قمـ 3/284واًمؾػظ إول م ( م

 حمؿد سمـ ـمؾحي، قمـ ُزسمقد، قمـ جموهد.

ـ مٍمف اًمقومل صدوق ًمف أوهوم، وُزسمقد هق  ـ ـمؾحي هق اسم وؾمـده طمسـ وهق مؼطقع، حمؿد سم

 حلورث اًمقومل.اسمـ ا

 .ضعقف( 3)

 ( مـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمالم، قمـ ومضقؾ سمف.1/274وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف )

ـ قمطقي )وذم كسخي ظمؾػ سمـ ظمؾقػي(، 3/285وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي ) ـ ـمريؼ ظموًمد سم ( م

 قمـ ًمقٌ سمـ أيب ؾمؾقؿ سمف.

 وذم ؾمـده ًمقٌ وشمؼّدم أكَّف ضعقػ.

 حسن لغره.( 4)

 ( قمـ اسمـ ومضقؾ.5/246أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ ) وأظمرضمف اسمـ

 ( مـ ـمريؼ ضمرير، يمالمهو قمـ ًمقٌ سمـ أيب ؾمؾقؿ سمف.62/35واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 وومقف ًمقٌ، وهق ضعقػ.

 ( قمـ ذيؽ.5/246وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )

عى )  ل، قمـ ( مـ ـمريؼ اًمثقري، يمالمهو قمـ أيب إؾمحوق اًمسبقع15/480واًمبقفؼل ذم اًمشُّ
= 
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 :من حديث ابن الطقوري

[466 ]  الشقخ أبو احُلسني
(1)

ذم ؿمقال ، ذسمؼراءيت قمؾقف سمبغدا ،بن عبد اجلبار الصريف 

ؾمـي أرسمع وشمسعلم
(2)

ـ أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؿموذان اًمبزاز،  ـ سم ، ىمول: أكبلكو أسمق قمكم احلس

ـ قمكم اًمطَّ  ل اًمقيمقؾتِ ْس أكو أسمق احلسلم قمبد اًمصؿد سم
(3)

ـ اًمػضؾ سمـ  ، كو أسمق ضمعػر حمؿد سم

ؼطل ضموسمر اًمسَّ
(4)

ـ قمروة، ـ هشوم سم ـ هُمراب، قم ؼطل، أكو قمكم سم ـ مغؾِّس اًمسَّ يُّ سم  ، كو ََسِ

 ىَموَل: ُمُروا َأسَمو سَمْؽٍر   اهللاؿْمتََؽك َرؾُمقُل  ))قمـ أسمقف، أظمؼمين أيب ىمول: 

                                                 

 قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمقد سمف.

ـ أيب اًمدكقو ذم يمتوب اإلظمقان  ـ اًمثقري، قمـ رضمؾ، 119)ص وأظمرضمف اسم ـ ـمريؼ ويمقع، قم ( م

.)  قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمقد. )وًمعؾ اًمرضمؾ هق أسمق إؾمحوق اًمسبقعل يمام مرَّ

( قمـ اًمػضؾ سمـ ُديملم، قمـ أيب إطمقص، قمـ أيب 6/151وأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼوت )

 ؾمحوق، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمقد ىمول: ىمول قمؾؼؿي وإؾمقد، ومذيمره قمـ أسمقف.إ

 وٓ يصح، وؾملل اًمؽممذي اًمبخوريَّ قمـ اعمرومقع ومؼول:  وإصمر روي مرومققموً إمم اًمـَّبلِّ 

 هذا طمديٌ ظمطل ... وإكَّام ُيروى هذا احلديٌ قمـ مـصقر، قمـ إؾمقد سمـ يزيد أو  ))

 (.5/71(، واكظر: اجلومع )2/863. اًمعؾؾ اًمؽبػم )((ىمول وذيمره قمبد اًمرمحـ سمـ يزيد أكَّف 

أي: أكَّف روي قمـ إؾمقد سمـ يزيد، أو قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمقد سمـ يزيد، يمام مرَّ ذم اًمتخريٍ. 

 (.3/446واكظر: اًمسؾسؾي اًمضعقػي )

 أسمق احلسلم اعمبورك(.ذم )ف(: )( 1)

 ذم ؿمقال ؾمـي أرسمع وشمسعلم سمبغداد(.ذم )ف(: )( 2)

( قمبد اًمصؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ مؽرم سمـ طمسون أسمق احلسلم اًمقيمقؾ، اعمعروف سموًمطَّستل، 3)

 (.346هـ(، وشمقذم ؾمـي )266مقًمده ؾمـي )

واًمطَّْستِل سمػتح اًمطوء اعمفؿؾي وؾمؽقن اًمسلم اعمفؿؾي وذم آظمرهو اًمتوء اعمـؼقـمي مـ ومقىمفو سموصمـتلم، 

 كسبي إمم اًمطَّسً وقمؿؾف.

و قمغم يَمتْى طمديثف  يمون ))ىمول اخلطقى:   .((صمؼي، ؾمؿعً اًمؼمىموين ذيمره وملصمـك قمؾقف وطمثَـّ

 (.15/555(، اًمسػم )4/66(، إكسوب )11/41اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.288( شمقذم ؾمـي )4)

 .((صمؼي  ))، وىمول اخلطقى: ((صدوق  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.6/821شموريخ اإلؾمالم )، (3/153شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ب/33
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ًي، وَمَخَرَج، وَمَؾامَّ َرآهُ َأسمُق سمَْؽٍر   اهلل/ وَمْؾقَُصؾِّ سموًمـَّوِس، ىَموَل: وَمَصغمَّ هِبِْؿ، وَمَقضَمَد َرؾُمقُل  ظِمػَّ

ُر، وَمَلؿَموَر إًَِمقْفِ اًمـَّبِلُّ  طَمتَّك ضَمَؾَس إِمَم ضَمـِْى َأيب سَمْؽٍر،  ؿَّ َذَهَى اًمـَّبِلُّ ، صمُ َذَهَى َيتََلظمَّ

، َواًمـَّوُس ُيَصؾُّقَن سمَصالَةِ َأيب سَمْؽٍر، َوَأسُمق سَمْؽٍر  اهللوَمَؽوَن َأسُمق سَمْؽٍر ُيَصكمِّ سمَصالَةِ َرؾُمقِل 

((ىَموقِمٌد   اهللىَموئٌِؿ َوَرؾُمقُل 
(1)

. 

ق ؾَمفؾ سمـ زيودأسمق قمكم سمـ ؿموذان اًمبزاز، أكو أسمكا لأكب [ 467]
(2)

، كو سمِنم سمـ مقؾمك، كو 

ـ قمبد اًمعزيز قمؿر سم
(3)

ًُ سمنم سمـ احلورث يؼقل: كو ُيقك   ـ إظمقاكـو، ىمول: ؾمؿع رضمٌؾ م

ـ يَ ا ـ ؾمػقونسم امن، قم
(4)

ـ أيب قمَ  ـ طمبقى سم ؿرة، قم
(5)

ضُمُؾ اًمُؼْرآَن ىَمبََّؾ  ))ىمول:   إِذا ظَمتََؿ اًمرَّ

ً سمف أسمو قمبد اهلل أمحد سمـومحدَّ ، ىمول قمؿر: ((اعمََؾُؽ سَملْمَ قَمقْـَقِْف   طمـبؾ وموؾمتحسـف، وىمول:  صم

ـْ خُمَبَّقَوِت ؾُمْػقَوَن  )) ((ًَمَعؾَّ َهَذا ِم
(6)

. 

                                                 

 .عقف، واحلديث صحقح من حديث عائشةسـده ض( 1)

( مـ ـمريؼ 20/166(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )9/187وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف )

ل، يمالمهو قمـ قمبد اًمصؿد اًمطستل سمف.  اسمـ ؿموذان وقمكم سمـ حمؿد اعمعدِّ

ؼطل مل ُيقصمَّؼ ذم اًمروايي.  وؾمـده ضعقػ، اًمرسيُّ اًمسَّ

  ذم اًمتؼريى، وىمد قمـعـ.وقمكم سمـ همراب صدوق، ويمون يدًمس، يمام

 واحلديٌ وموت مصـػ زوائد اخلطقى، وهق قمغم ذـمف.

 واعمشفقر مـ هذا احلديٌ أكَّف مـ روايي هشوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف، قمـ قموئشي.

 (.1/314(، ومسؾؿ ذم صحقحف )679( )1/206أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( هق أمحد سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمؼطون.2)

 قس سمنم سمـ احلورث.( اًمرضير، ضمؾ3)

 ( ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً.11/207ذيمره اخلطقى ذم شمورَيف )

 ( هق اًمثقري.4)

 ( اًمؼصوب أسمق قمبد اهلل احلامين.5)

عى ) (6) ـ ـمريؼ أمحد سمـ ؾمؾقامن اًمػؼقف، وأيب قمؿرو حمؿد 36، 5/35أظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمشُّ ( م

 سمـ قمبد اًمقاطمد اًمـحقي.احمؿد 

صمتفؿ قمـ سمنم سمـ ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ أمحد سمـ اًمصقاف، صمال11/207)واخلطقى ذم شمورَيف 
= 
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ـ ؿموذان اًمبزاز، أكو أسمق ؾَمفؾ سمـ زيود، كو كا لأكب [ 468] روح يعـِل قمبد اهلل سمـ أسمق قمكم سم

ـ قمبد احلؿقد ، كو قُمبقد اهلل اًمعقٌم، كو ؾَمْفؿ سم اعمدائـلَّ
(1)

ـَ قُمبَقٍْد  ؿَمِفْدُت  ))ىمول:   ُيقُكَس سْم

اُه َأْن ىَموَل: إِنَّ  ـٍ ًَمُف ُيؼَوُل ًَمُف قَمبْد اهلل، ىَموَل: وَمَؽوَن ومِقاَم قَمزَّ ـُ قُمبَقٍد قَمغَم اسْم اُه قَمْؿرو سم  َوقَمزَّ

ْن َيِؼؾَّ َأسَموَك يَموَن َأْصَؾَؽ، َوإِنَّ اسْمـََؽ يَموَن وَمْرقَمَؽ، َوإِنَّ َأْمرًا َذَهَى َأْصُؾُف َووَمْرقُمُف حَلَِري  أَ 

(( سَمَؼوُؤهُ 
(2)

. 

ـ ؿموذان اًمبزاز، أكو اًمطُّ كا لأكب [ 469] وري قمقسك سمـ حمؿد أسمق قمكمقمَ أسمق قمكم سم
(3)

ىمول:  

                                                 

 مقؾمك إؾمدي سمف.

 ووىمع قمـد اخلطقى )طمبقى سمـ أيب قمؿر(، واًمصقاب )قمؿرة(.

 قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز سمف.قمـ ( مـ ـمريؼ قمكم سمـ مقؾمك، 1/123واًمشجري ذم إموزم )

 ، قمـ سمنم سمـ احلورث سمف.( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ اعمغػمة8/355وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 ووىمع قمـد اًمشجري: )طمبقى سمـ أيب محزة(، وقمـد أيب كعقؿ: )مجرة(، ويمالمهو شمصحقػ.

( قمـ أمحد سمـ يقؾمػ اًمتغؾبل، قمـ أمحد 8/71(، )2/259وأظمرضمف اًمديـقري ذم اعمجوًمسي )

 سمـ يقكس، قمـ ؾمػقون اًمثقري مـ ىمقًمف.ا

ى يقكس سمـ قمبقد ؿمفد قم ))( ذيمره اًمدارىمطـل واسمـ مويمقٓ، وىمول: 1)  .((ؿرو سمـ قُمبقد قمزَّ

 وؾَمْفؿ: سمػتح اًمسلم اعمفؿؾي، وؾمؽقن اهلوء، شمؾقفو مقؿ.

 (.4/399(، اإليمامل )3/1230اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ )

 ( قمـ أيب ؾمفؾ سمـ زيود سمف.3/1230( أظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اعممشمؾػ واعمختؾػ )2)

اين قمؿرو سمـ قمبقد قمغم اسمـ زم موت ...  ))إَّٓ أكَّف ىمول ومقف: قمـ ؾمفؿ سمـ قمبد احلؿقد:   .((قمزَّ

ـ مويمقٓ:  ـ قمبد احلؿقد ىمول: ؿمفدت يقكس سمـ  ))وهذا ظمطل، ىمول اسم وذم هذا وهؿ؛ ٕنَّ ؾمفؿ سم

اه قمؿرو سمـ قمبقد قمغم اسمـ ًمف، ومؼول ًمف ذًمؽ اًمؽالم ...   . هتذيى مستؿر إوهوم ((قمبقد وقمزَّ

 (.287)ص 

اهلل  مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سـم قمبد اهلل سـم مقؿقن، قمـ قمبقد( 5/102وأظمرضمف اسـم قمدي ذم اًمؽومؾ )

 وهق اسمـ حمؿد اسمـ قموئشي اًمعقٌم سمف، مثؾ روايي اعمصـػ.

اعمعتززم اعمشفقر، يمون داقمقوً إمم سمدقمتف،  ))وقمؿرو سمـ قمبقد أسمق قمثامن اًمبٍمي ىمول قمـف احلوومظ: 

ؿف مجوقمي، مع أكَّف يمون قموسمداً   . اًمتؼريى.((اهتَّ

 (.84)ص يب احلسـ اعمدائـل واكظر اًمتعوزي ٕ

ـ حمؿد أسمق قمكم(، وهق ظمطل، واًمتصقيى مـ )ف(، إَّٓ  ،( ذم إصؾ: )أكو اًمطقموري3) كو قمقسك سم

 كَّف ذيمر اؾمؿ أسمقف مرشملم.أ
= 
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ًُ إسمراهقؿ احلريبَّ يؼقل ؾمؿع
(1)

: ىمول زم
(2)

ؿ:   َواَل َأْرسمَِعلَم  ))اخلقارزمل اعمـجِّ ًُ اًمزَّ َراقَمقْ

ْؿُس سمَِلىَمؾَّ ىمَ  ًِ اًمشَّ ًْ إِذا َزاًَم ًُ ذِم َكْػِز: َيو قَمومًو، وَمَؽوَك كًو ُيَمذُِّن، وَمُؼْؾ ًُ ُمَمذِّ ؾِقٍؾ ؾَمِؿْع

ًُ ذِم اًمـَّْقِم يَمَلنَّ ىَموئاِلً َيُؼق ، وَملُِري ًُ َواِل َأيْمثََر ِِمَّو َراقَمقْ ـَ اًمزَّ ، َهذا اعمَُمذُِّن ىَمْد َراقَمك ِم ُل َربِّ

 ًَ  اًمدُّ َأنَّ هللِ قَمزَّ َوضَمؾَّ زِم: َأَمو قَمؾِْؿ
ِ
ْؿُس / ذِم ؾَماَمء ًِ اًمشَّ َواِل، وَمنِذا َزاًَم كْقَو َمَؾؽًو ُمَقيمَّالً سموًمزَّ

((َن وَمَلذََّن اًمـَّوُس َأذَّ 
(3)

. 

ـ ؿموذان اًمبزاز، أكو أسمق قمكم اًمطُّ كا لأكب [ 470] ـَ أمحد أسمق قمكم سم قموري، ؾمؿعً قمبد اهلل سم

ـَ إَيَّوِم ذِم اعمَـِْزِل، وَمدَ  ))سمـ طمـبؾ يؼقل: ا ًُ َمَع َأيب َيْقمًو ِم قَّ َداق  اًمبَوَب، ىَموَل زِم: يُمـْ

ًْ زِم: اؾْمتَْلذِْن زِم قَمغَم َأيب  ًُ وَمنِذا اْمَرَأٌة، ىَموَل: ىَموًَم ـْ سموًمبَوِب، ىَموَل: وَمَخَرضْم اظْمُرْج وَموْكُظْر َم

ًْ وَ  اهللقَمبِْد  ًْ وَمَجَؾَس ـ ىَموَل: وَموؾْمتَلْذكْتُفُ، وَمَؼوَل: َأْدظِمْؾَفو، ىَموَل: وَمَدظَمَؾ ًْ ـ َيْعـِل َأسَموُه  َؿ ؾَمؾَّ

ًْ ًَمُف: َيو َأسَمو قَمبِْد  اُج، اهللقَمَؾقِْف، َوىَموًَم َ اَم ـَمِػَئ اًمرسِّ اِج، وَمُرسمَّ َ قِْؾ ذِم اًمرسِّ ، َأَكو اْمَرَأٌة َأهْمِزُل سموًمؾَّ

اِج؟ ىَموَل: وَمَؼوَل هَلَو َ ـْ هَمْزِل اًمرسِّ َ هَمْزَل اًمَؼَؿِر ِم ْن يَموَن إِ  :وَمَلهْمِزُل ذِم اًمَؼَؿِر، وَمَعكَمَّ َأْن ُأسَملمِّ

قِمـَْدِك ومِقِفاَم 
(4)

ًْ ًمف: َيو َأسَمو قَمبِْد   ِل ذًمَِؽ، ىَموَل: ىَموًَم ، َأكلُِم اعمَِريِض اهللوَمْرٌق وَمَعَؾقِْؽ َأْن شُمبَقِـّ

َٓ َيُؽقَن ؿَمْؽَقى، َوًَمؽِـَّفُ اؿْمتََؽك إِمَم  ، ىَموَل: وَمَقدَّقمَتْفُ  اهللؿَمْؽَقى؟ ىَموَل: َأْرضُمق َأْن  قَمزَّ َوضَمؾَّ

، ىَموَل: وَمَؼوَل زِم: َيو سُمـَلَّ َوظَمَرضَم  ًُ ىَمطُّ إِْكَسوكوً  !ًْ ـْ ِمثِْؾ َهذا، اشمْ  َمو ؾَمِؿُع ْع َهِذهِ بَ َيْسَلُل قَم

ـْ احلَوِرِث، َوإِذا  ًِ سمنْمِ سم ًْ إِمَم سَمقْ بَْعتَُفو، وَمنِذا ىَمْد َدظَمَؾ ـَ شَمْدظُمُؾ، ىَموَل: وَموشمَّ اعمَْرَأَة وَموْكُظْر أَيْ

                                                 

ـ ضمريٍ أسمق قمكم اًمبغدادي،  ـ قمبد اًمعزيز سم ـ قمبد اعمؾؽ سم ـ قمؿر سم ـ حمؿد سمـ أمحد سم وهق قمقسك سم

 هـ(.360هلوؿمؿل ومـُسى إًمقف، شمقذم ؾمـي )وؿمفر سمصحبي أيب اًمػضؾ سمـ ـمقمور ا

ث سمتخرجيوت مو ضمرى جمرى احلؽويوت واعمذايمرات ومل يؽـ سمذاك،  ))ىمول اخلطقى:  يمون ُيدِّ

ث هبو مـ يمتى ضموؤوه هبو مل يؽـ ًمف هبو أصقل   .((وظمؾط ذم آظمر أمره ذم أؿمقوء طمدَّ

 (.4/404ؾسون )(، اًم4/242(، اعمقزان )16/64(، اًمسػم )11/176اكظر: شموريخ سمغداد )

 ، وإسمراهقؿ احلريب هق اسمـ إؾمحوق.( ًمقسً ذم )ف(يؼقل( )1)

 ( )زم( ًمقسً ذم )ف(.2)

 .مل أقف عؾقه( 3)

 سمقـفام(.ذم )ف(: )( 4)

 /أ36
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ًُ ًَمُف، ىَموَل ِهَل ُأظْمتُُف، ىَموَل:  ًُ وَمُؼْؾ وَمَرضَمْع
(1)

 ًَ  إَِّٓ ُأظْم
: وَمَؼوَل: حُمَوٌل َأْن شَمُؽقَن ِمثُْؾ َهِذهِ

((نْمٍ سمِ 
(2)

. 

ًُ إسمراهقؿ احلريب كا لأكب [ 471] أسمق قمكم سمـ ؿموذان اًمبزاز، أكو اًمطقموري، ىمول: ؾمؿع

ًُ سمَعقْـِل ىَمطُّ  ))يؼقل:  ـِ احلَوَأوْمَضَؾ ِمـ َمو َرَأْي ((ُذيمَِر قِمـَْدُه  ، َوىَمدْ ِرثسمنْمِ سم
(3)

. 

أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ قمكم اًمصقري احلوومظ أكشدكا [ 472]
(4)

 ًمـػسف: 

قَموَب ىَمْقٌم قِمْؾؿَ 
(5)

ٌِ َوىَموًُمقا   احلَِدي

 َوىَموًُمقا

ِي اًمعِ  ـْ حَمَجَّ  امَّ ـِؿ ًمَ ـؾْ ـقَمَدًُمقا قَم

ًُ َواؾْمتََؿرَّ يَب اًمُعْجُى / وَمتََعجَّ   بْ

ُع َيو ُأظَم ـإِكَّ  ْ  وُب ــتَ ـــلَّ  يمِ ــاَم اًمنمَّ

 وُل ـفَّ ــُف ضُم ــٌؿ ـُمالَّسمُ ــؾْ ـُهَق قمِ  

 َدقَّ قَمـُْفْؿ وَمْفُؿ اًمُعُؾقِم َوَموًُمقا

 ًمُِعْظِؿ اًمَِّذي َأشَمْقُه َوىَموًُمقا

َٓ إؿِْمؽَ ـــْريَ ــَٓ مِ  اهلل  وُل ــٌي َو

 آُل ـاعمَ إًَمقْف وٍض ُيْػِِض ــىمَ  اهلل

                                                 

 ( )ىمول( ًمقسً ذم )ف(.1)

 ( قمـ احلسـ سمـ أيب سمؽر سمـ ؿموذان سمف.14/436( أظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف )2)

 (.513)ص اًمدم  (، وسمحر1/427واكظر: ـمبؼوت احلـوسمؾي )

وأورده اسمـ أيب يعغم وهمػمه ذم شمرمجي خمي سمـً احلورث، وًمبنم سمـ احلورث صمالث أظمقات، خمي 

َـّ اخلطقى جمتؿعوت وىمول:  َـّ مذيمقرات سموًمعبودة واًمقرع  ))ومضغي وزسمدة، ذيمره . شموريخ ((يم

 (.14/436سمغداد )

 .مل أقف عؾقه( 3)

مقًمده ؾمـي ل اًمسوطمكم أسمق قمبد اهلل اًمصقري، ( حمؿد سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد اًمشوم4)

 هـ(.441وشمقذم ؾمـي )هـ(، 376)

أىموم سمبغداد يؽتى احلديٌ، ويمون مـ أطمرص اًمـوس قمؾقف، وأيمثرهؿ يَمتبوً ًمف،  ))ىمول اخلطقى: 

ـ ًمؼقتفؿ أومفؿ مـف سمعؾؿ احلديٌ، ويمون دىمقؼ  ـ اًمغرسموء اًمذي وأطمسـفؿ معرومي سمف، ومل يؼدم قمؾقـو م

 .((ـؼؾ ... ويمون صدوىموً، يمتبً قمـف ويمتى قمـِّل ؿمقئوً يمثػماً اخلطِّ صحقح اًم

ًُ مثؾَف ذم احلػظ واإلشمؼون ))وىمول اسمـ اًمطققري:  ًُ قمـ مجوقمي مـ احلػوظ ومام رأي  .(( وىمد يمتب

(، شموريخ 56، 55(، اعمـتؼك مـ اًمسػقـي اًمبغداديي ًمؾسؾػل )ص 3/103اكظر: شموريخ سمغداد )

 .(17/627(، اًمسػم )54/370دمشؼ )

 قمغم(، وهق ظمطل.ذم )ف(: )( 5)
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ٌُ َرؾُم ـــْ سَمْعِدهِ طَم ــصمؿَّ مِ  ــِدي  قلِ ـ

 إُمَّ ـؿَ ـصمؿَّ إضِْم 
 يِت الَّ ـِي اًمـوُع َهِذهِ

 ارُ دَ ـؼْ ـمِ ِف ــِذي قَمَؾقْ ـــَواًمِؼقَوُس اًمَّ 

 ؾِ ـَرُف سموًمـَّؼْ ـــُؼ أصَموِر ُيعْ ــَوـَمِري

ُفْؿ َكْؼؾُ ــهَ   ِذيــُل اًمَّ ــُف َوَكػْ ــؿُّ

ـَ ـــُْقا ومِقِف ضَموهِ ــؿ يَ ــًمَ   ؿْ ــَوًمَ  ِدي

َة احلَقَ ـــَروَمُضقا ًمَ   اهْمتِبَ ــذَّ
 وً ــوـمـوةِ

ـْ يمُ   سمَ ـؾِّ ؿَم ـــَوَرَضْقهُ ِم
ٍ
 ِديالً ــْلء

قِّ ـو مِ ــوَءكَ ــْد ضَم ــَوًَمؼَ   ِد اعمَوـــَ اًمسَّ

ـــْبَ ـك طَم ــِؿل إًِمَ ــُد اعمُـْتَ ـؿَ ـَأطْم   ؾٍ ـ

ِي اعمُْصَطَػك َأمْحَدَأسْمدَ إِنَّ   اَل ُأمَّ

 ؿْ ـقفِ ـَؼ ومِ ــؼِّ ــحَ ـَأْن يُ  َلُل اهللَــَأؾْم 

 وُل ــؿَ ــقُن اًمؽَ ـاَمقِمَفو َيؽُ ـسمنضِْم 

و َوَمو قَمَداهُ  إَْمِر طَمؼًّ
(1)

 حُمَوُل  

 وُل ــُف ِرضمَ ــْـؿَ ـِؾ وَموقْمؾَ ـؼْ ـَوًمِؾـَّ

 ىَمْد َوَضَعتُْف قِمَصوسَمٌي ُضالَُّل 

ـْ ـماِلَسمِ  ؿَيْؼَطْعفُ   ِف إَؿْمَغوُل قَم

 َقْوُه ِمـْفُ َوكَوًُمقاـِذي ىَمْد طَم ــسموًمَّ 

 اُل دَ ِري ًَمـِْعَؿ ذاَك اًمبِ ـَعؿْ ـوَمؾَ 

 ْؾػ اًمُعْؾقَو ومِقِفْؿ َمَؼوُل ضِمِد طمِ 

 اَمُل ـِف َمْػَخٌر َوضَم قِرْم سمِِف ومـَأيمْ 

 َداُل ـُر إَسمْ ــْذيمَ ــْؿ طِملَم يُ ــهُ 

وُل ـُفَق مَ ـُف ومَ ــْقًمَ ــىمَ  وضِمٌد وَمعَّ
(2)

 

 :من حديث الرشيف أيب عبد اهلل العؾوي

[473 ]   قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ اًمنميػ أسمق مـصقر أمحد سمـ أيب اًمػقارس

ي، قِ قؾَم ؿل اًمعبَّود اعمُ ًمػضؾ سمـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمقسك سمـ مقؾمك اهلوؿِم ا

سمَخ اًمؽقذم ـ اًمدَّ اعمعروف سموسم
(3)

قؼ سمؿديـي اًمسالم ذم تِ سمؼراءيت قمؾقف مـ أصؾ يمتوسمف اًمعَ ، 

ي اعمعروومي سموًمـوضمقي ـ كوطمقي اعملمقكقي ذىمقفو[ اعمحؾَّ ]م
(4)

، ذم رمضون ؾمـي أرسمع وشمسعلم 

لرشيف أبو عبد اهلل حمؿد بن عيل / بن احلسن بن عبد الرمحن العؾوي اوأرسمع مئي، أكو 

                                                 

 قمدا ذا(.ذم )ف(: )( 1)

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )2) ـ اًمطققري 54/373( أظمرضمف اسم ـ اسم ـ أيب اًمؼميموت إكامـمل، قم ( قم

ػً ومقف قمدة يمؾامت.  سمف. وشمصحَّ

 (.~ذم )ف( زيودة: )( 3)

 ( زيودة مـ )ف(.4)

 /أ36
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ِ  الؽويف ي هبو، ويمتبتف سمخطِّل قمـف، أكو أسمق احلسـ قمكم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب اًمرسَّ

ـ طَم ِص وئل، كو أسمق طَم ؽَّ اًمبَ  ـ احلسلم سم ادقملبقى اًمقَ لم حمؿد سم
(1)

ـ يقكس ، كو أمحد سم
(2)

، كو 

َمو َيْؾبَُس   اهللَأنَّ َرضُمالً ؾَمَلَل َرؾُمقَل  ))قمؿر:  موًمؽ سمـ أكس، قمـ كوومع، قمـ اسمـ

اعمُْحِرُم؟ ىَموَل: َٓ َيْؾبَُس اًمَؼِؿقَص 
(3)

اكَِس َوَٓ   اِويالَِت َوَٓ اًمؼَمَ َ َوَٓ اًمَعاَمئَِؿ َوَٓ اًمرسَّ

لْمِ َويَْؼَطْعُفاَم َأؾْم  َٓ جَيَِد َكْعَؾلْمِ وَمْؾقَْؾبَْس ظُمػَّ ـَ اخِلَػوَف، إَِّٓ أَْن  َػَؾ ِم
(4)

، َوَٓ َيْؾبَْس   اًمَؽْعبلَْمِ

قْمَػَراُن َواًمَقْرُس  ُف اًمزَّ ـَ اًمثِّقَوِب ؿَمقْئًو َمسَّ ((ِم
(5)

. 

[474 ]  ،كو أمحد سمـ يقكس، كو موًمؽ سمـ أكس، قمـ قمبد اهلل سمـ  كو أسمق طَمِصلم، قمكم

ـ قمؿر ىمول:  ـ اسم َمْصبُقهمًو سمَزقْمَػَراَن َس اعمُْحِرُم صَمْقسمًو َأْن َيْؾب  اهللََّنَك َرؾُمقُل  ))ديـور، قم

ـَ اًمَؽْعبلَْمِ  لْمِ َوَيْؼَطْعُفاَم َأؾْمَػَؾ ِم ـْ مَلْ جَيِْد َكْعَؾلْمِ وَمْؾقَْؾبَْس ظُمػَّ ((َأْو َوْرٍس، َوَم
(6)

. 

[475 ]  ـ اًمعطَّور اعمؼرئ ـ قمكم سم أسمق قمبد اهلل أمحد سم
(7)

، كو أسمق اًمؼوؾمؿ ضمعػر سمـ حمؿد 

ـ اًمعبوس سم
(8)

[ًُمَقيـ]، كو 
(1)

قامن سمـ طمبقى اعمصقيص، كو موًمؽ سمـ أكس، حمؿد سمـ ؾمؾ 

                                                 

 هـ(.296( اًمؼويض مـ أهؾ اًمؽقومي، شمقذم ؾمـي )1)

 سمػتح احلوء اعمفؿؾي ويمرس اًمصود.وطَمصلم: 

 .((يمون ومفاًم صـَّػ اعمسـد  ))، وىمول اخلطقى: ((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (. 3/265(، شمقضقح اعمشتبف )240(، اعمشتبف )ص 13/569(، اًمسػم )2/229اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( هق أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ يقكس اًمػمسمققمل.2)

 اًمُؼُؿص(.ذم )ف(: )( 3)

 ( ًمقسً ذم )ف(.( )مـ4)

 .صحقح( 5)

 (.906( )1/436اعمقـمل )ذم وهق 

(، 5803( )7/49(، )1542( )2/477ومـ ـمريؼ موًمؽ أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 (.2/834ومسؾؿ ذم صحقحف )

 .صحقح( 6)

 (.908( )1/437وهق ذم اعمقـمل )

 (.2/835(، ومسؾؿ ذم صحقحف )5852( )7/63وـم ـمريؼ موًمؽ أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 7)

 ( اًمبزاز.8)
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ـ موًمؽ ىمول:  ـ أكس سم ـ ؿمفوب، قم ـ اسم َي َوقَمغَم َرأْؾِمفِ اعمِْغَػُر   اهللَدظَمَؾ َرؾُمقُل  ))قم َمؽَّ

))
(2)

. 

[476 ]  ـ مروان ـ زيد سم أسمق قمبد اهلل حمؿد سم
(3)

، كو أسمق ضمعػر حمؿد سمـ حمؿد سمـ قُمؼبي 

اًمشقبوين
(4)

ـ مغؾِّس، كو محود سم ـ قمبد اًمعزيز سمـ ُصفقى، قمـ أكس ، كو ضُمبورة سم ـ زيد، قم

ـِ اًمتََّزقْمُػِر  َأنَّ اًمـَّبِلَّ  ))سمـ موًمؽ:  ((ََّنَك قَم
(5)

. 

[477 ]   ـ ؾَم ـ إسمراهقؿ سم ملرْضَ ؿي احلَ ؾَ حمؿد سم
(6)

، أكو حمؿد سمـ قمبد اهلل احلرضمل، كو 

ر سمـ لم سمـ قمبد إول، كو أسمق سمؽر سمـ قمقَّوش، قمـ قموصؿ سمـ أيب اًمـَّجقد، قمـ زِ َس طُم 

ول اعمرادي ىمول:  ًُ َمَع اًمـَّبِلِّ  ))طُمبقش، قمـ صػقان سمـ قمسَّ / ذِم ؾَمَػٍر، وَمـَوَداُه  يُمـْ

ٌد، َيو حُمَ  : َيو حُمَؿَّ دٌ َأقْمَرايب  سمَصْقٍت ًَمفُ ضَمُفقِريٍّ ىَموَل:  !وْه َهوهْ وَمَلضَموسَمُف قَمغَم ىَمْدِر يَمالَِمِف؛ هَ  !ؿَّ

ـْ َأطَمىَّ اعمَْرُء ُُيِىُّ اًمَؼْقَم َوعمََّو َيْؾحَ  ((ْؼ هبِْؿ؟ ىَموَل: اعمَْرُء َمَع َم
(7)

. 

                                                 

 ذم إصؾ: )ًمقًملم(، وهق ظمطل.( 1)

 .صحقح( 2)

م سمرىمؿ: )  ( سمسـد آظمر قمـ موًمؽ.198وشمؼدَّ

 ( حمؿد سمـ زيد سمـ قمكم سمـ ضمعػر سمـ حمؿد سمـ مروان سمـ راؿمد أسمق قمبد اهلل إسمزاري.3)

 هـ(.309( اًمؽقذم، شمقذم ؾمـي )4)

 .((لن صمؼي كوومذ اًمؽؾؿي يمثػم اًمـػع يمون يمبػم اًمش ))ىمول اًمذهبل: 

 (.7/149شموريخ اإلؾمالم )، (14/220اًمسػم )اكظر: 

 .صحقح لغره( 5)

 وهذا اًمسـد ضعقػ، ومقف ضمبورة سمـ مغؾِّس، وهق ضعقػ يمام ذم اًمتؼريى.

( قمـ ُيقك سمـ ُيقك، وأيب اًمرسمقع اًمزهراين، وىمتقبي سمـ 3/1662وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

ضمول  ))ود سمـ زيد سمف. وىمول ىمتقبي: ىمول محود: ؾمعقد، صمالصمتفؿ قمـ مح  .((يعـل ًمؾرِّ

 أسمق احلسـ اًمُؽفقكم اًمؽقذم.( 6)

 ذيمره اخلطقى واًمذهبل، ومل يذيمرا ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً.

 (.8/494شموريخ اإلؾمالم )(، 2/415شموريخ سمغداد )اكظر: 

ا، وصحَّ احلديث من صريق آخر.( 7)  سـده ضعقف جدًّ

 (.2/294(، اًمؾسون )2/62د إول، وهق مؽموك. اكظر: اعمقزان )وومقف احلسلم سمـ قمب

 واكظر احلديٌ سمعده.

 /ب36
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[478 ]   َـ إسمراهقؿ، أكو احل ـ قمبد إول، كو أسمق ظموًمدرْضَ حمؿد سم مل، كو طُمسلم سم
(1)

ـ ،  قم

وجطَم  جَّ
(2)

َّبِلِّ ، قمـ قموصؿ، قمـ زِ ِ ؽرمثؾ طمدٌي أيب سمَ  ر، قمـ صػقان، قمـ اًـم
(3)

. 

[479 ]   َـ اًمب وث اًمـَّخعلقَ ػص سمـ همِ وئل، كو قمبد اهلل سمـ همـَّوم سمـ طَم ؽَّ أسمق احلس
(4)

، كو 

ي، كو يُ هـَّ ِ ـ اًمرسَّ ل ؾمالَّم سمـ أيب سمَ ود سم صـم ـ إؾمحوق، طمدَّ ـ سُمؽػم، كو حمؿد سم ؽرةقكس سم
(5)

 ،

                                                 

 ( هق ؾمؾقامن سمـ طمقون إمحر.1)

 ( هق اسمـ أرـموة.2)

ا، وصحَّ احلديث من صريق آخر( 3)  .سـده ضعقف جدًّ

 وومقف طمسلم سمـ قمبد إول وهق مؽموك يمام ذم احلديٌ ىمبؾف.

(، 3536، 3535(، )510، 5/509(، )2387( )4/514وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

(، وقمبد اًمرزاق ذم 24، 19، 30/11(، وأمحد ذم اعمسـد )6/344واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

(، واًمطقوًمز ذم اعمسـد 389، 2/388(، واحلؿقدي ذم اعمسـد )206، 1/205اعمصـػ )

ون (، واسمـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمس387(، واعمروزي ذم زيودات اًمزهد )ص 2/486)

(، وإوؾمط 66، 62ـ  8/56(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )150، 4/149(، )2/322

(، واسمـ قمسويمر ذم 1/58(، واسمـ سمنمان ذم إموزم )7/308(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )4/42)

( مـ ـمرق يمثػمة قمـ قموصؿ سمـ 36ـ  8/33(، واًمضقوء ذم اعمختورة )25/223شموريخ دمشؼ )

 أيب اًمـجقد سمف.

 .((طمسـ صحقح  ))ًمؽممذي: وىمول ا

جقد، يموًمسػقوكلم واحلامدـي وؿمعبي ومسعر وهمػمهؿ. ٕئؿي قمـ اسـم أيب اًـم  وهق طمدٌي ـمقيؾ رواه ا

روى مجوقمي مـ إئؿي هذا احلديٌ قمـ قموصؿ سمـ أيب اًمـجقد، ومؿـفؿ مـ ذيمر  ))ىمول اًمضقوء: 

 (.8/38)صمؿ ذيمر مـ رواه قمـف. اعمختورة  ((سمعَضف، ومـفؿ مـ رواه سمتاممف ... 

ٌ ظموصي إذا رواه قمـف مجع مـ إئؿي، وًمف  ـ احلدي ىمؾً: وقموصؿ صدوق ًمف أوهوم، ومؿثؾف طمس

 (.480ؿمقاهد قمـ أكس وأيب مقؾمك، وؾمقليت طمديٌ أيب مقؾمك سمرىمؿ: )

هـ(، وهق راويي اًمؽتى قمـ 297هـ(، وشمقذم ؾمـي )211( وُيؼول ًمف قمبقد سمـ همـَّوم، مقًمده ؾمـي )4)

 أيب سمؽر سمـ أيب ؿمقبي.

 .((وشمآًمقػ أيب كعقؿ مشحقكي سمحديٌ اسمـ همـَّوم، وهق صمؼي  ))ل اًمذهبل: ىمو

 (.2/107اًمعؼم ) (،6/980شموريخ اإلؾمالم ) (،13/558اكظر: اًمسػم )

 ىمؾً: ويمذا أيمثر قمـف اًمطؼماين ذم معومجف.

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 5)
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ـ أيب ضمعػر ور، قم ـ دـي ـ قَمؿرو سم قم
(1)

ـ ]ضموسمر سمـ[ ، قم
(2)

 اهللَّنَك َرؾُمقُل  ))قمبد اهلل ىمول:  

ـْ حُلُقِم احلُُؿِر إَْهؾِقَّيِ   ((، َوَأذَِن هَلُْؿ ذِم حُلُقِم اخلَقِْؾ قَموَم ظَمقْؼَمَ قَم
(3)

. 

[480 ]   َيرزِ ـَّوم، كو حمؿد سمـ وَ قمكم سمـ قمبد اًمرمحـ، كو قمبد اهلل سمـ هم
(4)

، كو إؾمحوق 

إزرق
(5)

ـ أيب ـ قمبد اهلل سم ـ إقمؿش، قم ـ اًمـَّبِلِّ  ، قم ف ىمول:  َأورم، قم اخلََقاِرُج  ))أكَّ

((يماِلَُب اًمـَّوِر 
(6)

. 

[481 ]   َرضملوئل، كو احلؽَّ اًمب
(7)

، كو أسمق ُكعقؿ، وأسمق سمؽر وقمثامن اسمـو أيب ؿمقبي، ىموًمقا: كو 

ـ أيب أورم ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ قمبد اهلل سم ـ إقمؿش، قم  )): كو إؾمحوق إزرق، قم

((اخلََقاِرُج يماِلَُب اًمـَّوِر 
(8)

. 

                                                 

 .( حمؿد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى اهلوؿمؿل اعمعروف سموًمبوىمر1)

 ( مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ إصؾ، وهق صموسمً ذم )ف(.2)

 .صحقح( 3)

(، ومسؾؿ ذم 5524، 5520( )6/583(، )4219( )5/93وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ محود سمـ زيد، قمـ قمؿرو سمـ ديـور سمف.3/1541صحقحف )

 ( حمؿد سمـ وزير سمـ ىمقس اًمعبدي اًمقاؾمطل.4)

 زرق.إؾمحوق هق اسمـ يقؾمػ إ (5)

 .صحقح لغره (6)

 وذم ؾمـده اكؼطوع سملم إقمؿش واسمـ أيب أورم، واكظر: احلديٌ سمعده.

 هق احلوومظ حمؿد سمـ هورون اعمعروف سمؿطلم. (7)

 .صحقح لغره( 8)

(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اسمـ موضمف ذم اًمســ 7/553واحلديٌ قمـد اسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )

(، 5/56(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )424ي )ص (، واسمـ أيب قموصؿ ذم اًمسـ173( )1/61)

 (.2/144وإصبفوين ذم احلجي )

(، وأضمري ذم 2/635(، وقمبد اهلل ذم اًمسـي )474، 31/473وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

(، واسمـ إقمرايب ذم 134(، وُيقك سمـ صوقمد ذم مسـد اسمـ أيب أورم )ص 1/370اًمنميعي )

(، 5/56(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )268وزم )ص (، واعمحومكم ذم إم3/1105اعمعجؿ )

( واسمـ 312، 8/311(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )32، 6/31واخلطقى ذم شمورَيف )

 ( مـ ـمرق قمـ إؾمحوق سمـ يقؾمػ إزرق سمف.2/162اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )
= 
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[482 ]   ُقؿلؿِ سؾؿ اًمتَّ زيد سمـ م
(1)

، كو حمؿد سمـ احلسلم اخلثعؿل، كو أسمق يمريى، كو 

ـ ضموسمر اجلعػل، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضموسمر سمـ معوويي سم ـ ؿمقبون اًمـَّحقي، قم ـ هشوم، قم

ـَ اؾْمتِْغَػوَرةٍ، يُمؾُّ ذًمَِؽ   اهللًَمَؼِد اؾْمتَْغَػَر زِم َرؾُمقُل  ))قمبد اهلل ىمول:  ي مَخَْسًي َوقِمنْمِ

َهو سمقَِدي، َيُؼقُل:  ـْ َأسمقَؽ َدْيـَفُ َأقُمدُّ ًَ قَم ((ُؼقُل: َيْغِػُر اهللُ ًَمَؽ وَملىَُمقُل: َكَعْؿ، وَمقَ  ؟َأىَمَضقْ
(2)

. 

[483 ]  ـ يقؾمػ / سمـ يعؼقب ـ سم ـ احلس أسمق حمؿد يُمقهل سم
(3)

سمـ اسمبغداد، كو حمؿد  

                                                 

 ( مـ ـمريؼ اًمثقري، قمـ إقمؿش سمف.5/56وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 ع، إقمؿش مل يسؿع مـ قمبد اهلل سمـ أيب أورم.وؾمـده مـؼط

 (.136(، حتػي اًمتحصقؾ )ص 189اكظر: ضمومع اًمتحصقؾ )ص 

(، واًمطقوًمز ذم اعمسـد 32/157وىمد شمقسمع إقمؿش قمغم طمديثف، أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

ـ أيب قموصؿ ذم اًمسـي )ص 2/163) (، وهمػمهؿ 3/571(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )424(، واسم

 احلنمج سمـ كبوشمي، قمـ ؾمعقد سمـ مجفون، قمـ اسمـ أيب أورم سمف.مـ ـمريؼ 

 وؾمـده طمسـ، احلنمج سمـ كبوشمي صدوق هيؿ، يمام ذم اًمتؼريى.

(، واًمطقوًمز ذم 3000( )5/210وًمف ؿموهد مـ طمديٌ أيب أمومي قمـد اًمؽممذي ذم اجلومع )

 (، وهمػممهو.2/455اعمسـد )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 سـده ضعقف.( 2)

(، ومـ ـمريؼف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 2/219اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )وأظمرضمف 

 ( قمـ حمؿد سمـ احلسلم اخلثعؿل سمف.11/224)

( قمـ حمؿد أمحد سمـ اًمقضوح، قمـ 2/87(، واًمصغػم )6/92وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 أيب يمريى حمؿد سمـ اًمعالء سمف.

 .((د سمف معوويي سمـ هشوم مل يرو هذا احلديٌ قمـ ضموسمر إَّٓ ؿمقبون، شمػرَّ  ))وىمول: 

 ىمؾً: وضموسمر هق اسمـ يزيد اجلعػل، وهق راومِض ضعقػ، يمام ذم اًمتؼريى.

 وأسمق اًمزسمػم صدوق مدًمِّس وىمد قمـعـ.

( واسمـ طمبون 3/297(، واًمطقوًمز ذم اعمسـد )3852( )5/348وأظمرج اًمؽممذي ذم اجلومع )

ـ  ـ ـمريؼ محود سمـ ؾم92، 16/91ذم صحقحف )اإلطمسون  ؾؿي، قمـ أيب اًمزسمػم قمـ (، وهمػمهؿ م

 .((ًمقؾي اًمبعػم مخسي وقمنميـ اؾمتغػورة  اؾمتغػر زم رؾمقل اهلل  ))ضموسمر ىمول: 

 .((طمسـ صحقح همريى  ))وىمول اًمؽممذي: 

 هـ(.393( اًمػورد، شمقذم ؾمـي )3)
= 

 /أ36
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هورون احلرضمل، كو أسمق مسؾؿ
(1)

، كو ذيؽ
(2)

ـ قموصؿ ، قم
(3)

زم ، قمـ أكس ىمول: ىمول 

((َيو ذا إُُذَكلْمِ  )): رؾمقل اهلل 
(4)

. 

                                                 

 .((صمؼي  ))ىمول اًمعتقؼل واخلطقى: 

 (.8/730شموريخ اإلؾمالم )، (7/225(، اعمـتظؿ )12/493شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ( قمبد اًمرمحـ سمـ واىمد اًمقاىمدي اًمعطور.1)

ؿف اسمـ قمدي سمرسىمي احلديٌ واًمتحديٌ سموعمـويمػم قمـ اًمثؼوت، وىمول ومقف احلوومظ:  صدوق  ))اهتَّ

 .((يغؾط 

 (، اًمتؼريى.6/262(، هتذيى اًمتفذيى )17/474(، هتذيى اًمؽامل )4/318اكظر: اًمؽومؾ )

 ( هق اسمـ قمبد اهلل اًمؼويض.2)

 ن إطمقل.( هق اسمـ ؾمؾقام3)

 .حسن لغره (4)

 /أ( قمـ حمؿد سمـ هورون احلرضمل مطلم سمف.21/ل:4وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

 ًمؽـف شمقسمع.، وذم إؾمـوده أسمق مسؾؿ وومقف ًملم

 (، وذم اًمشامئؾ 3828( )5/640(، )1992( )4/315أظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

ـ )110)ص  (، 300، 19/206ذم اعمسـد ) (، وأمحد5002( )5/272(، وأسمق داود ذم اًمسـ

(، واسمـ أيب قموصؿ ذم أطمود 123، 4/122(، وأسمق يعغم ذم اعمسـد )279، 176، 21/175)

(، وأسمق سمؽر اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت 1/240(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )4/235واعمثوين )

ـ إقمرايب ذم اعمعجؿ )2/280) /أ، ب(، 21/ل:4(، واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )1/274(، واسم

(، 42، 4/41(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )10/248واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

 ( مـ ـمرق قمـ ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمـخعل سمف.290ـ  6/288واًمضقوء ذم اعمختورة )

 وؾمـده ضعقػ، ذيؽ اًمـخعل ؾمقئ احلػظ.

( مـ 64/267(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )2/281وأظمرضمف اًمشوومعل ذم اًمغقالكقوت )

 ـمريؼ اًمصؾً سمـ احلجوج، قمـ قموصؿ سمـ ؾمؾقامن إطمقل سمف.

. اًمؽومؾ ((ذم سمعض أطموديثف مو يـؽر قمؾقف سمؾ قمومتف يمذًمؽ  ))واًمصؾً ىمول قمـف اسمـ قمدي: 

 (.3/194(، واكظر: اًمؾسون )4/83)

ـ ـمريؼ مقؾمك سمـ طمقون 13/46(، واخلطقى ذم شمورَيف )2/281وأظمرضمف اًمشوومعل أيضوً ) ( م

 قمـ طمػص سمـ قمؿر، قمـ ؿمعبي، قمـ قموصؿ سمف. وومقف أنَّ أكسوً ىمول: ىمول ًمرضمؾ.اًمبـدار، 

(، ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ 13/46وذم ؾمـده مقؾمك سمـ طمقون، ذيمره اخلطقى ذم شمورَيف )

 شمعديالً.

 /ب( مـ ـمريؼ أيب سمؽر اعمؼدمل.21/ل:4وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )
= 
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[484 ]  جزي ـ احلسلم اًمعؾقي اًمسِّ قمكم سم
(1)

وحمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمُؽفقكم ،
(2)

، وزيد 

ـ يعؼقب، أكو  ـ احلسلم اخلثعؿل، كو قمبَّود سم ـ حمؿد اًمتؿقؿل، ىموًمقا: كو حمؿد سم ـ مسؾؿ سم سم

ـ قمطوء ـ ومضقؾ، قم حمؿد سم
(3)

ـ دِ  ـ حُمورب سم ور، قمـ اسمـ قمؿر ىمول: ىمول رؾمقل اهلل صمَ ، قم

ـْ ذَهٍى،  )):  ، َوشمُْرسمَتُفُ أـَمْقَُى اًمَؽْقصمُر ََّنٌْر ذِم اجلَـَّي، طَمووَمتَوهُ ِم رِّ َوجَمَْراهُ قَمغَم اًمقَوىُمقِت َواًمدُّ

 ٍِ ـَ اًمثَّْؾ ـَ اًمَعَسِؾ، َوَأسْمقَُض ِم ـَ اعمِْسِؽ، َوَموُؤُه َأطْمغَم ِم ((ِم
(4)

. 

                                                 

إسمراهقؿ سمـ قمرقمرة، يمالمهو قمـ أيب أمحد  ( مـ ـمريؼ23/295واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

ـ قمبد اهلل إؾمدي )وشمصحػ ذم اًمعؾؾ إمم قمبد اهلل سمـ قمبد إؾمدي(،  اًمزسمػمي، واؾمؿف حمؿد سم

 قمـ اًمثقري، قمـ قموصؿ سمف. )وشمصحػ اًمثقري ذم اًمتوريخ إمم اًمرسي(.

اجلامقمي وظموًمػفام قمـ اًمزسمػمي كٍم سمـ قمكم، وأمحد سمـ ؾمـون، ومرويوه قمـف، قمـ ذيؽ يمروايي 

/ب(، وىمول قمـ روايي 21/ل:4قمـ ذيؽ، أظمرضمف مـ ـمريؼفام اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

ووهؿ ومقف قمغم أيب أمحد، واًمصقاب قمـ أيب أمحد مو رواه كٍم وأمحد سمـ ؾمـون، قمـف،  ))اعمؼدمل: 

 /أ(.21/ل:4. اًمعؾؾ )((قمـ ذيؽ، قمـ قموصؿ 

ٌ ـمريؼ آظمر قمـ أكس، أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ ا ( قمـ مطلم، قمـ 1/240ًمؽبػم )وًمؾحدي

 قمبد اًمقارث سمـ قمبد اًمصؿد، قمـ طمرب سمـ مقؿقن، قمـ اًمـرض سمـ أكس، قمـ أكس سمف.

ـ مل  ـ مقؿقن صدوىمون يمام ذم اًمتؼريى، ًمؽ ـ قمبد اًمصؿد وطمرب سم وؾمـده طمسـ، قمبد اًمقارث سم

ـ مقؿقن، إكام أسمقه قمبد اًمصؿد هق اًمذي يروي قمـف، و ـ طمرب سم اهلل يذيمر قمبد اًمقارث سموًمروايي قم

 أقمؾؿ.

 وهبذيـ اإلؾمـوديـ يؽقن احلديٌ طمسـوً، واهلل أقمؾؿ.

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.و ،(اًمشجريذم )ف(: )( 1)

 .فقكم اًمؽقذمحمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمؾؿي اًمؽُ هق  (2)

 ( هق اسمـ اًمسوئى.3)

 .صحقح لغره (4)

( 2/1450(، واسمـ موضمف ذم اًمســ )3361( )5/419وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع )

ـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )4334) (، وسمؼل 1/108(، وهـود ذم اًمزهد )7/45(، )6/306(، واسم

(، 12/720(، واًمطؼمي ذم اًمتػسػم )100سمـ خمؾد ذم مو روي ذم احلقض واًمؽقصمر )ص ا

(، واًمبغقي ذم معومل 2/175(، وأسمق كعقؿ ذم صػي اجلـي )4/1600وأضمري ذم اًمنميعي )

 د سمـ ومضقؾ سمف.( مـ ـمرق قمـ حمؿ8/558اًمتـزيؾ )

 .((طمسـ صحقح  ))وىمول اًمؽممذي: 
= 
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[485 ]  صمـل أيب ـ اعمطؾى اًمشقبوين، طمدَّ ـ قمبد اهلل سم ؾ حمؿد سم أسمق اعمػضَّ
(1)

وشمقذم ذم ذي  

ً قمنمة وصمالث مئي، وأسمق ـ قمؿر إَ  احلجي ؾمـي ؾم قكمسمِ دُ رْ اًمؼوؾمؿ طمػص سم
(2)

، ىموٓ: كو 

                                                 

ـ ومضقؾ قمـف سمعد آظمتالط، وىمول أسمق طموشمؿ:  ـ اًمسوئى اظمتؾط، وؾمامع حمؿد سم ىمؾً: ومقف قمطوء سم

ـ ومضقؾ ومػقف همؾط واضطراب، رومع أؿمقوء يمون يرويف قمـ اًمتوسمعلم، ومرومعف إمم  )) مو روى قمـف اسم

 (.6/334. اجلرح واًمتعديؾ )((اًمصحوسمي 

 ػرد سمف، سمؾ شموسمعف مجوقمي:ًمؽـ مل يـ

 ( مـ ـمريؼ محود سمـ زيد.10/145( مـ ـمريؼ ورىموء، وذم )9/257أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

(، واًمبقفؼل ذم اًمبعٌ )ص 2/435(، واًمدرامل ذم اًمســ )3/442واًمطقوًمز ذم اعمسـد )

 ( مـ ـمريؼ أيب قمقاكي.116

 ( مـ ـمريؼ اسمـ قمؾقي.4/1599(، وأضمري ذم اًمنميعي )12/720واًمطؼمي ذم اًمتػسػم )

( مـ ـمريؼ 562(، واحلسلم اعمروزي ذم زيودات اًمزهد )ص 12/716واًمطؼمي ذم اًمتػسػم )

 هشقؿ )مقىمقوموً(.

 ( مـ ـمريؼ ؾمالم سمـ ؾمؾقؿ )مقىمقوموً(.131وهـود ذم اًمزهد )رىمؿ:

 ( مـ ـمريؼ ضمرير )مقىمقوموً(.12/720واًمطؼمي ذم اًمتػسػم )

ـ ـمريؼ ؾمعقد سمـ زيد، يمؾفؿ قمـ قمطوء سمـ اًمسوئى سمف. (326وأسمق كعقؿ ذم صػي اجلـي )رىمؿ:  م

ـ زيد، وملمو أسمق قمقاكي  ـ قمطوء سمعد آظمتالط إَّٓ أسمق قمقاكي ومحود سم ومسؿع ويمؾُّ همٓء ِِمَـّ ؾمؿع م

ػمات )ص  ظمتالط سموشمِّػوق. اكظر: اًمؽقايمى اًـم ف ذم احلوًملم، وأمو محود سـم زيد ومؼبؾ ٓا  (.324ـم

ٌ صحقح يمام ىمو  ل اًمؽممذي، وًمف ؿمقاهد مـ طمديٌ أكس واسمـ قمبوس وقموئشي.وقمؾقف وموحلدي

وم اًمشقبوين اًمؽقذمسمـ اًمبفؾقل سمـ مهوم سمـ اعمطؾى قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبقد اهلل هق  (1)  .سمـ مهَّ

 ومل أىمػ قمغم شمرمجتف.

 هـ(.339احلوومظ، شمقذم ؾمـي )( 2)

ـ حتتفو وؾمؽقن اًمراء وضؿ اًمدال اعمفؿؾي ويمرس اوإَْرُدسمقكم: سمػتح إًمػ  ًمقوء اعمـؼقـمي سموصمـتلم م

 وذم آظمرهو اًمالم، كسبي إمم سمؾدة ُيؼول هلو أرُدسمقؾ ِمو يكم أذرسمقجون.

إموم وىمتف، قُمرف سموحلػظ، ارحتؾ إمم اًمري ومسؿع أسمو طموشمؿ وأىمراكَف، ورضقا طمػظف  ))ىمول اخلؾقكم: 

 .((وهق مبتدئ 

داً قموروموً ومفاًم مصـِّػوً  ))وىمول اًمذهبل:   .((مشفقراً  يمون صمؼي جمقِّ

(، اًمسػم 2/466(، اًمتدويـ ذم أظمبور ىمزويـ )2/780(، اإلرؿمود )1/107إكسوب )اكظر: 

(15/433.) 
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ـ حمؿد اًمزهري اًمػؼقف ـ إسمراهقؿ سم َكجقح سم
(1)

ـ سمَ سموًمؽقومي، كو مَ   عديعؿر سم ور اًمسَّ ؽَّ
(2)

، كو 

ه  إسمراهقؿ سمـ ؾمعد، قمـ اسمـ ؿمفوب اًمزهري، قمـ هَبز سمـ طمؽقؿ، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ

ـ اًمـَّبِلِّ  ـ طمقَدة، قم ُث وَمقَْؽِذُب ًمِقُْضِحَؽ سمفِ اًمَؼْقَم َوْيٌؾ ًَمُف اًمَِّذي ُُيَ  ))ىمول:  معوويي سم دِّ

((صمؿَّ َوْيٌؾ ًَمُف 
(3)

. 

[486 ]   َـ اًمرسي، كو يقكسؽَّ اًمب ـ همـَّوم، كو هـَّود سم وئل، كو قمبد اهلل سم
(4)

ـ سُمؽػم، كو   داود سم

ودي، قمـ اًمشعبل، قمـ ضمرير سمـ قمبد اهلل اًمبجكم ىمول: ؾمؿعً رؾمقل  اهلل  سمـ يزيد ٕا

يَموةِ،  ؛اإِلؾْمالَُم قَمغَم مَخْسٍ سُمـَِل  ))يؼقل:   اًمزَّ
ِ
الَةِ َوإِيتَوء َٓ إًَِمفَ إَِّٓ اهلل، َوإىَِموِم اًمصَّ ؿَمَفوَدةِ َأْن 

                                                 

ـ ىموؾمؿ، يمام ذم اًمؾسون )ػَ عَّ ض( 1) (، 9/220(: وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )6/149ف مسؾؿي سم

 .((يغرب  ))وىمول: 

 .((جمفقل  ))( ىمول قمـف أسمق طموشمؿ: 2)

 .(( طمديثف وهؿ وٓ يتوسمع قمغم أيمثره ذم ))وىمول اًمعؼقكم: 

 .((صقيؾح  ))(، وىمول اًمذهبل: 9/196وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

(، 4/207ـ ضؿـ شمرمجي هشوم سمـ أيب هشوم(، اًمضعػوء ) 9/19اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.6/66(، اًمؾسون )5/278اعمقزان )

ا، واحلديث  (3)  .من صريق آخر حسنسـده ضعقف جدًّ

 (.28حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمشقبوين، وهق متفؿ سموًمؽذب، يمام مرَّ سمرىمؿ: ) ذم ؾمـده

 ( مـ ـمريؼ قمكم سمـ أمحد سمـ مروان.2/68وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 ( مـ ـمريؼ سمؾبؾ سمـ هورون، يمالمهو قمـ كجقح سمف.7/133واخلطقى ذم شمورَيف )

 وؾمـده ضعقػ؛ ًمضعػ كجقح وطمول سمؽور.

ـ ) (، 2315( )4/483(، واًمؽممذي ذم اجلومع )4990( )5/265وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمسـ

(، واًمدرامل ذم اًمســ 33/225(، وأمحد ذم اعمسـد )6/509واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

ـ اعمبورك ذم اًمزهد )ص 2/382) (، واحلويمؿ ذم 554، 2/553(، وهـود ذم اًمزهد )254(، واسم

(، وهمػمهؿ مـ ـمرق يمثػمة 404، 19/403(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )1/46اعمستدرك )

 قمـ هبز سمـ طمؽقؿ سمف.

 وؾمـده طمسـ، هبز سمـ طمؽقؿ وأسمقه صدوىمون، يمام ذم اًمتؼريى.

 يقؾمػ(، وهق شمصحقػ.ذم )ف(: )( 4)



 

 
 

 
 705 

 

  

، َوَصْقِم َرَمَضوَن  ًِ ٍِّ اًمبَقْ ((َوطَم
(1)

. 

[487 ]  اسمـ أيب اًمرسي، كو احلرضمل
(2)

، كو قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ ؾمومل اًمؼزاز
(3)

، كو 

ـ قمكم ـ زيد سم طمسلم سم
(4)

ـ قمكم ـ قمؿر، قم  سم
(5)

ـ  ـ أسمقف حمؿد سم ـ حمؿد، / قم ـ ضمعػر سم ، قم

ـ أسمقف احلُسلم سمـ قمكم، قمـ أسمقف قمكم سمـ أيب ـموًمى  ـ احلُسلم، قم ـ أسمقف قمكم سم ، {قمكم، قم

ـ اًمـَّبِلِّ  ف ىمول:  قم َيو وَموـمَِؿُي، إِنَّ اهللَ قَمزَّ َوضَمؾَّ َيْغَضُى ًمَِغَضبِؽ َوَيْرََض ًمِِرَضوِك  ))أكَّ

))
(6)

. 

                                                 

 .صحقح( 1)

(، وحمؿد سمـ كٍم اعمروزي ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة 31/555وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 ـمريؼ مؽل. ( مـ2/326(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )1/423)

(، واًمطؼماين ذم 1/423(، واعمروزي ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة )6/487وأسمق يعغم ذم اعمسـد )

 ( مـ ـمريؼ قمبقد اهلل سمـ مقؾمك، يمالمهو قمـ داود سمـ يزيد إودي سمف.2/326اعمعجؿ اًمؽبػم )

 (، واعمروزي ذم شمعظقؿ ىمدر6/485(، وأسمق يعغم ذم اعمسـد )31/550وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 ( مـ ـمريؼ ضموسمر اجلعػل.2/327(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )1/427اًمصالة )

( مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ طمبقى، 2/61(، واًمصغػم )2/326واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 يمالمهو قمـ اًمشعبل سمف. 

 ( حمؿد سمـ هورون اعمعروف سمؿطلم.2)

 عروف سموعمػؾقج.( وُيؼول ًمف قمبد اهلل سمـ ؾمومل اًمزسمقدي أسمق حمؿد اعم3)

 ( اسمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى.4)

 ( قمكم سمـ قمؿر سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى.5)

 .ضعقف( 6)

(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي 22/406(، )1/108وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 ( مـ ـمريؼ مطلم حمؿد سمـ هورون احلرضمل سمف.6/3190)

طمود واعمثوين )وأظمرضمف اسـم أيب قمو (، 22/401) (، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم5/363صؿ ذم ٔا

(، واًمغطريػل ذم 154، 3/153(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )2/351واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 120(، واًمدوٓيب ذم اًمذريي اًمطوهرة )ص 108ضمزئف )ص 

ـ )3/156) ـ اًمـجور ذم ذيؾ اًمتوريخ )(16/203(، واًمراومعل ذم اًمتدوي ( مـ 16/203، واسم

 ـمرق قمـ قمبد اهلل اًمؼزاز سمف.

ـ زيد، قمـ  ـ أيب قموصؿ: )طمسلم سم ٌ ذم يمثػم مـ اعمراضمع، ومقىمع قمـد اسم واظمتؾط إؾمـود هذا احلدي
= 

 /ب36
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[488 ]  ول، كو أسمق معووييحمؿد سمـ إ سمراهقؿ، أكو احلرضمل، كو طمسلم سمـ قمبد ٕا
(1)

قمـ ، 

إقمؿش، قمـ أيب وائؾ
(2)

وَمَؼوَل: َيو  ضَموَء َرضُمٌؾ إِمَم اًمـَّبِلِّ  ))، قمـ أيب مقؾمك ىمول: 

ضُمَؾ ُُيِىُّ اًمَؼْقَم َوعمََّو َيْؾَحْؼ هبِْؿ؟ وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللَرؾُمقَل  ًَ اًمرَّ ـْ : اعمَ  اهلل، َأَرأَيْ ْرُء َمَع َم

((َأطَمىَّ 
(3)

. 

                                                 

قمؿر سمـ قمكم، قمـ ضمعػر سمـ حمؿد، قمـ حمؿد سمـ قمكم، قمـ قمكم سمـ احلسلم، قمـ قمكم( كؼص مـ 

 ومقف )قمؿر سمـ قمكم( سمدل )قمكم سمـ قمؿر(. إؾمـوده احلسلم سمـ قمكم، وىمول

وقمـد اًمدوٓيب: )طمسلم سمـ زيد سمـ قمكم سمـ قمؿر سمـ قمكم سمـ طمسلم سمـ قمكم سمـ ضمعػر سمـ حمؿد، 

ـ قمكم، قمـ قمكم(! شمصحػً يمؾؿي )قمـ( إمم )سمـ( ذم  ـ طمسلم سم ـ طمسلم، قم ـ أسمقف، قمـ قمكم سم قم

 مقضعلم!!

د احلويمؿ ىمول )قمؿر سـم قمكم( سمدل )قمكم سـم قمؿر(، وؾمؼط   (.11/345ذيمره مـ إحتوف اعمفرة )وقـم

د 22/401وقمـد اًمطؼماين ذم ) ـ قمكم(، ويمذا وىمع قـم ـ قمكم، وقمكم سمـ قمؿر سم ـ زيد سم (: )طمسلم سم

 (، وكؼؾف قمـ اًمطؼماين!3/206اًمذهبل ذم اعمقزان )

 واًمصقاب ذم هذا يمؾِّف مو ضموء قمـد اعمصـػ وهمػمه مـ اعمراضمع.

بف اًمذهبل سمؼقًمف: ((صحقح اإلؾمـود ومل َيرضموه  ))وىمول احلويمؿ:  سمؾ طمسلم مـؽر  ))، وشمعؼَّ

ٍَّ سمف   .((احلديٌ ٓ ُيؾ أن ُُيت

(، 2/58(، اعمقزان )6/357ىمؾً: وهق صدوق ذم أطموديثف مـويمػم. اكظر: هتذيى اًمؽامل )

 (.2/293هتذيى اًمتفذيى )

 وقمكم سمـ قمؿر مؼبقل، يمام ذم اًمتؼريى.

ٌ ذم اًمعؾؾ وىمول:  ويف طمسلم سمـ زيد سمـ قمكم، قمـ قمكم سمـ قمؿر ير ))وذيمر اًمدارىمطـل هذا احلدي

. اًمعؾؾ ((سمـ قمكم، قمـ ضمعػر ... وهمػُمه يرويف قمـ ضمعػر، قمـ أسمقف مرؾمالً، واعمرؾمؾ أؿمبف ا

(3/103 ،104.) 

 ( هق حمؿد سمـ ظموزم.1)

 ( هق ؿمؼقؼ سمـ ؾمؾؿي.2)

ا، وصحَّ احلديث من صريق آخر( 3)  .سـده ضعقف جدًّ

م. وومقف طمسلم سمـ قمبد إول، وهق مؽموك  وشمؼدَّ

ٌ أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )  ( مـ ـمرق قمـ أيب معوويي حمؿد سمـ ظموزم سمف.4/2034واحلدي

( مـ 4/2034(، ومسؾؿ ذم صحقحف )6170( )7/146وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ـمرق إقمؿش سمف.
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[489 ]   قمكم سمـ قمبد اًمرمحـ، كو احلرضمل، كو قَمؿرو سمـ قمكم سمـ سمحر، كو معتؿر سمـ

ة ىمول: ؾمؿعً ًمقثوً  ة ىمول: كو، ومرَّ شملم، مرَّ ؾمؾقامن مرَّ
(1)

ة، قمـ   ث قمـ قَمؿرو سمـ ُمرَّ ُُيدِّ

احلورث
(2)

ـ قمكم:  ْجَدة ؾَمَجَد ذِم َصالَةِ اًمصُّ   اهللَأنَّ َرؾُمقَل  ))، قم ((بِْح شَمـِْزيَؾ اًمسَّ
(3)

. 

بخيف أيب مأ من فوائد الرشَّ   :ـصور بن الدَّ

[490 ]   َّبخ اهلاشؿييف أبو مأ الرش ، أكو أسمق قمبد اهلل حمؿد ـصور أمحد بن عبد اهلل بن الدَّ

وئل، كو احلسـ سمـ ؽَّ قي سموًمؽقومي، أكو قمكم سمـ قمبد اًمرمحـ اًمبَ ؾَ سمـ قمكم سمـ احلسـ اًمعَ 

ـ مُحقد اًمشَّ  ـ قمبد اهلل اهلَ وِر صوطمى سم ويرَ ، كو اًمػضؾ سم
(4)

ـ ؾُم  ؾقامن، كو موًمؽ سم
(1)

ـ  ، قم

                                                 

 رائقو(، وهق شمصحقػ.ذم )ف(: )( وهق اسمـ أيب ؾمؾقؿ، ووىمع 1)

 ( هق إقمقر.2)

 .معؾول( 3)

(، واًمدارىمطـل ذم إومراد 1/287(، وذم اًمصغػم )4/65ًمطؼماين ذم إوؾمط )وأظمرضمف ا

 ـ أـمراومف( مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ قمكم اًمػالس سمف. 1/194)

د  ))وىمول اًمطؼماين:  مل يرو هذا احلديٌ قمـ قمؿرو سمـ مرة إَّٓ ًمقٌ، وٓ قمـ ًمقٌ إَّٓ معتؿر، شمػرَّ

 .((سمف قمؿرو سمـ قمكم 

د سمف ))وىمول اًمدارىمطـل:  ـ قمكم، قمـ معؿر )يمذا(، قمـ ًمقٌ، قمـ قمؿرو سمـ مرة، قمـ  شمػرَّ قمؿرو سم

 .((احلورث هبذا اإلؾمـود مرومققموً 

 ىمؾً: وومقف ًمقٌ سمـ أيب ؾمؾقؿ واحلورث سمـ قمبد اهلل إقمقر، ومهو ضعقػون.

أؾمـده قمؿرو سمـ قمكم، قمـ  ))( وىمول: 178، 3/177واحلديٌ ذيمره اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

قىمقوموً، ورواه ؿمعبي وُيقك سمـ قمؼبي سمـ أيب اًمعقزار، قمـ أيب معتؿر وطمده، وهمػمه يرويف م

إؾمحوق، قمـ احلورث، قمـ قمكم مرومققموً أيضوً، وُيقك سمـ قمؼبي ضعقػ، واًمصقاب مقىمقف، 

 (.178، 177. اًمعؾؾ )((واًمراوي ًمف قمـ ؿمعبي إسمراهقؿ سمـ زيمريو وهق ضعقػ أيضوً 

(، وهق مـؽر احلديٌ ضعقػ. 7/223ىمؾً: روايي ُيقك سمـ قمؼبي قمـد اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 (.6/270اًمؾسون )

ـ ؿمعبي قمـد اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء ) ـ زيمريو قم (، وإسمراهقؿ ضعقػ يمام ىمول 1/18وروايي إسمراهقؿ سم

ث سموًمبقاـمقؾ. اكظر: اًمؽومؾ )  (.1/58(، اًمؾسون )1/256اًمدارىمطـل ُيدِّ

 اة.( اًمػضؾ سمـ قمبد اهلل سمـ مسعقد اًمقشؽري أسمق اًمعبوس اهلروي، ىمويض هر4)

 وؾمؿك اسمـ طمجر أسموه: قمبقد اهلل مصغراً.

ـ طمبون:  يروي قمـ موًمؽ سمـ إؾمامقمقؾ وهمػمه اًمعجوئى، ٓ جيقز آطمتجوج سمف سمحول،  ))ىمول اسم
= 
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ه،  ـ إؾمحوق، قمـ قَمؿرو سمـ ؿمعقى، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ ـ حمؿد سم ـ ـمفامن، قم إسمراهقؿ سم

((َٓ ُيْؼتَُؾ ُمْسؾٌِؿ سمَؽوومٍِر  ))ىمول:  قمـ رؾمقل اهلل 
(2)

. 

يػ أسمو سللُت  [ 491] ـ يمون مِ  )): مـصقر قمـ اًمنميػ أيب قمبد اهلل هذا، ومؼولاًمنمَّ

ـِ َس احلَ  دِ أوَٓ  يِ واًمعِ  ضؾِ اًمػَ  ؾِ هْ ـ أَ كم، ويمون مِ قمَ  ـ سم ون أكَّف يمَ ًمف اًمعالَّمي، إَّٓ  ، ويمون ُيؼوُل ػَّ

، ؿِ تْ اًمشَّ  َـ َؾ اًمؽقومي مِ هْ أَ  ـَعُ ؿْ ؽر وقمؿر إَّٓ سمخػم، ويمون يَ و سمَ أسمَ  ُر ذيمُ قالً، وٓ يَ ؾِ يتشقَّع ىمَ 

 يمَحوـمِِى ًَمقْؾٍ وطمِ ويؼقل: َص 
ٌِ ، ويمَحِؿقؾِ ُى احلدي

(3)
اَم ؾَمقْؾ، ورُ   يثًو دِ  طَم / ُيؿكِم  ونَ  يمَ سمَّ

ـ قمَ  دَّ ؿ أؿَم ـُعفُ ؿْ قَ ؿ ومَ بُّقَّنُ ُس يَ  يِ قومَ اًمؽُ  ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  مٌ قْ ىمَ  ، ويمونَ { يِ حوسمَ ـ اًمصَّ هو مِ ػمِ وهمَ  يَ وئَش قم

 .(( عِ ـْاعمَ 
                                                 

ـ يمتى مـ أصحوسمـو طمديثف يغـل قمـ اًمتط يؾ ذم اخلطوب ذم أمره، ومال أدري أيمون قؿمفرشمف قمـد م

 .((يؼؾبفو سمـػسف أو ُيدظمؾ قمؾقف ومقجقى ومقفو 

 (.4/444(، اًمؾسون )4/273(، اعمقزان )2/211جروطملم )اكظر: اعم

 ( اهلروي ىمويض هراة.1)

 .((يروي اعمـويمػم  ))، وضعػف اًمدارىمطـل، وىمول اًمسوضمل: ((ذم طمديثف كظر  ))ىمول اًمعؼقكم: 

 (.5/4(، اًمؾسون )4/347(، اعمقزان )4/173اكظر: اًمضعػوء )

 .حسن لغره (2)

 وًمؽ سمـ ؾمؾقامن، ومهو ضعقػون.واًمسـد ومقف اًمػضؾ سمـ قمبد اهلل وم

 ًمؽـ ًمؾحديٌ ـمرق أظمرى:

ـ ) (، واسمـ أيب ؿمقبي 11/288(، وأمحد ذم اعمسـد )2751( )3/183أظمرضمف أسمق داود ذم اًمسـ

ـ اجلورود ذم اعمـتؼك )5/409ذم اعمصـػ ) ـ ظمزيؿي ذم صحقحف )3/308( واسم ( 4/26(، واسم

 مـ ـمريؼ اسمـ إؾمحوق سمف، احلديٌ سمطقًمف.

(، 1413( )4/18(، واًمؽممذي ذم اجلومع )2751( )3/183ود ذم اًمســ )وأظمرضمف أسمق دا

(، واسمـ أيب 587، 11/242(، وأمحد ذم اعمسـد )2659( )2/886واسمـ موضمف ذم اًمســ )

(، واًمبغقي ذم ذح اًمسـي 7/191( واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )5/409ؿمقبي ذم اعمصـػ )

 ه.( مـ ـمرق قمـ قمؿرو سمـ ؿمعقى، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ 5/388)

 .((طمسـ همريى ))وىمول اًمؽممذي: 

 وؾمـده طمسـ مـ أضمؾ روايي قمؿرو سمـ ؿمعقى، قمـ أسمقف.

 (.111( )1/44قمـد اًمبخوري ذم صحقحف ) وًمؾحديٌ ؿموهد مـ طمديٌ قمكم 

 أو يمحؿقؾ(.ذم )ف(: )( 3)

 /أ67
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و أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ قمكم ـَقْ ؾَ قمَ  مَ دِ ىمَ  ))اًمنميػ أسمو قمبد اهلل يؼقل:  و [ 492]

[، ]ومؽونوومظوً طَم  ي، ويمونَ قرِ اًمصُّ 
(1)

ٌَ قمَ  عُ ؿَ ْس يَ    ـَّيِ اًمسُّ  ِى هَ سمؿذْ  ُر وهَ ظَ يتَ  ونَ ، ويمَ كمَّ احلدي

ؿُ ؽَمَ ويَ   قْ ؾَ قمَ  يِ قومَ اًمؽُ  ؾِ هْ أَ  ـْ قٌم مِ ىمَ  ورَ َؾفام، ومثَ وئِ َض ومَ  رُ ذيمُ ، ويَ }ؿر ؽر وقمُ قمغم أيب سمَ  طمَّ
، قهُ ؾُ تُ ؼْ قَ ًمِ  فِ

ًُ إزَمَّ  وءَ ومجَ  ـِ أيب ـمَ  يِػ  اًمنمَّ غَم تُف قمَ ؾْ ًمَ دَ  هبؿ، وزِم  ةَ رَ ىُمدْ  : َٓ  ومؼؾ ف ؿر اًمعَ قمُ  وًمى سم ؾقي؛ ٕكَّ

 تَ ْس مُ  تَُؽ ئْ ًمف: ضمِ   إًمقف ومؼوَل َه هبو، ومؿَ  عُ ومَ دْ ٌد يَ يَ  فُ اًم، وًمَ َش تَ يمون حُمْ 
ػًو؛ ٕنَّ أهَؾ وئِ قـًو ظَم ؽِ

 كَمَّ صموروا قمَ  ىمدْ  يِ قومَ اًمؽُ 
 ي، ويمونَ قومَ اًمؽُ  ـَ مِ  َج ُر ظْم أَ  نْ  أَ  إمَم ػَميِن أن دُمِ  َؽ ًمُ لَ ؾْم قيِن، وأَ ؾُ تُ ؼْ قَ  ًمِ

 ِ  وسمَ حَ ىِّ اًمصَّ  ؾَم غَم ا قمَ ى هذَ أسمق ـموًمِ  يُػ اًمنمَّ
ي ـدِ  قمِ رُضَ ن حَتْ أَ  يدُ : كعؿ، وأُرِ وَل ؼَ قًّو، ومَ ِض اومِ رَ  يِ

 أَ َر تِف، وىمَ قوومَ  ِض ذِم  ةً دَّ ه مُ ـدَ قمِ  رَضَ ي، ومحَ وسمَ حَ اًمصَّ  ؾِ وئِ َض  ومَ ذِم  ًَ عْ ؿِ  مو ؾَم زِم  َي وِ رْ وشمَ  مٍ قْ ؾَّ يَ يمُ 

 َض ومَ  ـْ مِ  فِ قْ ؾَ قمَ 
ِ  وَب ، ومتَ ـَ ؽَ مْ و أَ مَ  ؿْ فِ ؾِ وئِ ، َؼ بَ ومم ِِمَّو ؾَم شمعَ  اهلل إمَم  أسمق ـموًمى وأكوَب  يُػ اًمنمَّ

ًُ وىمول: قِمْش 
(2)

ؿ َرهُ ذيمُ ك أَ َؾفو طمتَّ ثْ قَش مِ قمِ أَ  نْ تَفل أَ ؿْم ي، أَ وسمَ حَ ىُّ اًمصَّ ؾُم أَ  يً ـَؾَم  لَم عِ سمَ رْ أَ  

((سمخػم 
(3)

. 

كظوَم  اهللُ ؿَ طمِ رَ  )) ى ذيمُر اًمرواومض، ومؼول:َر اًمنميػ أسمو مـصقر، وضَم  و [ 493]

ـِ ؽ أسمو قمَ ؾْ اعمُ  ـ سم ـِ قمَ  كم احلَس ـُ قمِ  رَضَ ر ومحَ سؽَ عَ ه سموعمُ ـدَ ُت قمِ رَضْ د طَم إؾمحوق ، ىمَ  كم سم  ـده اسم

قَْؾؼِ دِ فْ مَ  ، وُذيمِ اقمِ وَ  قي، ويمونَ ؾَ ل اًمعَ ي اًمسَّ يِّ قمـف َر ظًو سموًمرَّ
(4)

ف ذيمَ    } ؽر وقمؿَر أسمو سمَ  َر أكَّ

 سمُس 
ٍ
قمغم  قهُ قؿُ ن ُيؼِ أَ  ؿْ هُ َر مَ وم، وملَ ظَ إمم اًمـِّ هُ قْ ـَّي وؿَمؽَ ُؾ اًمسُّ هْ أَ  َؽ ذًمِ  رَ كؽَ ، وأَ ِدِّ ْر غم اًمؽُ قمَ  قء

قَْؾؼل: يَ عَ ِض قْ قا مَ ؾُ سِ غْ ة، ويَ ورَ جَ سموحلِ  قهُ بُ ِص ، وَُيْ ِدِّ ْر اًمؽُ  ْ مَ  دْ كو، / ىمَ و مقَٓ ف، ومؼول اًمسَّ ًَ ؽَـّ

 قْ سمَ  ـْ مِ  ـَعُ كو ُأمْ  أَ وزِم ي، ومام سمَ ايَ وَ  واًمرِّ ِدِّ اَر  اًمؽَ قمغَم  قسِ ؾُ اجلُ  ـَ وَس مِ اًمـَّ
 دِ َٓ وْ أَ  ـْ أكو مِ ؿ وَ فِ ـِ

ـِ َس احلَ  يُ  واحلُسلُم  ـُ ي  إَّٓ احلََس قِ ؾَ ي قمَ ـدِ حَّ قمِ و َص ف: مَ ًمَ  ؟ ومؼوَل  كِمٍّ قمَ  ـ سم ـ مِ  وإئؿَّ

و اًمَّ  ف، ويؼقل: شمِ ػمَ ػِ سمَض  ذُ لظُم ؾَمف، ويَ أْ رَ  ُػ ِش ؽْ  ويَ ِدِّ ْر  اًمؽُ غَم قمَ  ُس ؾِ ذي جَيْ أوٓدمهو، وأمَّ

                                                 

 ( زيودة مـ )ف(.1)

 ىمد قمشً(.ذم )ف(: )( 2)

 (.8/143( اكظر: اعمـتظؿ ٓسمـ اجلقزي )3)

 قمـده(.)ذم )ف(: ( 4)
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صمـلطَم  ي، قمـ قمكم، ويَ  دَّ ي ًمَ ِص  و َٓ ي مَ وِ ْر أيب، قمـ ضمدِّ  ؽر وقمؿَر ذم أيب سمَ  ؾَّؿُ ؽَ تَ ف، ويَ حَّ

 سمُس  ؿْ هُ ُر ذيمُ ثامن، ويَ وقمُ 
ٍ
ـُ  عَ ضَم بًو، ومَر كَس  فُ ًمَ  ُف رِ قمْ  أَ ، وماَم قء قَْؾؼل مِ  اسم بًو، وئِ ه ظَم دِ ـْقمِ  ـْ اًمسَّ

إمَم  َؾ ؼَ واكتَ 
(1)

((و هبَ  ق أنَ ي، وهُ قومَ اًمؽُ  دِ فَ ْش مَ  
(2)

. 

ـُ   و سمٌَمْ ـَر ًمَ وهَ ظَ تَ  يَ ، وملَ دِ فَ ْش ـف سموعمَ و قمَ ـَبْ تَ فدي هذا يمَ م اسم
ٍ
بفهَ ذْ ـ مَ مِ  ء

(3)
. 

[494 ]   ،ـ قمكم اًمقزير، أكو قمبد اهلل سمـ حمؿد اًمبغقي أسمق قمبد اهلل اًمعؾقي، أكو قمقسك سم

كو قمقسك سمـ ؾمومل اًمشور
(4)

كَمّ اعمبورك، كو مقؾمك سمـ قمُ قمبد اهلل سمـ ، كو 
(5)

 ، 

ًُ أيب يؼقل: ؾمؿ ث ىمول: ؾمؿع ـَ مروان ُيدِّ ًُ قمبد اًمعزيز سم قمـ أيب هريرة ىمول: ىمول ع

ـٌ ظَموًمٌِع  )): رؾمقل اهلل  ضُمِؾ ؿُمح  َهوًمٌِع َوضُمبْ ((َذُّ َمو ذِم اًمرَّ
(6)

. 

                                                 

 مـ(، وهق ظمطل.ذم )ف(: )( 1)

 (.19/94(، اًمسػم )9/64( اكظر شمرمجي كظوم اعمؾؽ وومضوئؾف ذم: اعمـتظؿ )2)

ؾػل، وىمول: 3) قْؾؼل، ذيمره اًمذهبل ذم شمرمجي اًمسِّ مـ يمبور مشقخي  ))( اؾمؿف إؾمامقمقؾ سمـ قمكم اًمسَّ

 (.21/7. اًمسػم )((اًمّسؾػل 

 هـ(.232)( أسمق ؾمعقد، ُيعرف سمعقيس، شمقذم ؾمـي 4)

 .((صمؼي  ))(، وىمول اخلطقى: 8/494ذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 (.5/899شموريخ اإلؾمالم )، (11/161شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ( مقؾمك سمـ قُمكَم ـ سموًمتصغػم ـ سمـ رسموح اًمؾخؿل.5)

 .صحقح( 6)

(، 14/15(، )13/385(، وأمحد ذم اعمسـد )2511( )3/26وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمســ )

ـ راهقيف ذم اعمسـد )6/8ي ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )واًمبخور (، وقمبد سمـ محقد 1/346(، وإؾمحوق سم

ـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ ) 3/199ذم اعمسـد ) (، واسمـ طمبون ذم صحقحف 5/332ـ اعمـتخى(، واسم

(، 9/50(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )1/62(، واًمطؼمي ذم هتذيى أصمور )8/42)اإلطمسون ـ 

(، واخلرائطل ذم مسووئ إظمالق )ص 129اسمـ أيب مرسة )ص واًمػويمفل ذم طمديثف قمـ 

ـ اًمؽؼمى )2/270(، واًمؼضوقمل ذم مسـد اًمشفوب )168 (، وذم 9/170(، واًمبقفؼل ذم اًمسـ

عى )  ( مـ ـمرق قمـ مقؾمك سمـ قُمكم سمف.19/426اًمشُّ

 وؾمـده صحقح، رضموًمف صمؼوت.
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ـ أيب احلسـ سمـ ومَ  وسللُت  [ 495] ويفاًمنميػ أسمو مـصقر قم دُّ
(1)

، وىمرأُت قمؾقف طمديثًو 

وئل وهمػمه، ويمون ؽَّ ي قمـ اًمبَ يمون ؿموهدًا، وََيُؾػ اًمُؼضوَة، ويمون يرو ))قمـف، ومؼول: 

ف مو يمون ُيظفره ًمـو   .((يتشقَّع إَّٓ أكَّ

اًمنميػ أسمو مـصقر قمـ مقًمده، ومؼول: ُوًمدت ؾمـي اصمـتلم وقمنميـ  وسللُت  [ 496]

ـ ومَ  ـ اسم ًُ م ـ اًمنمَّ سموًمؽقومي، وؾمؿع ويف وم ارم ومجوقمي مـ يػ أيب قمبد اهلل ومـ أيب دَ دُّ

 .(( {اًمشققخ 

وسخَ محد سمـ حمؿد اًمـَّاإلضموزة وملضموز زم وٕ وسللته [ 497]
(2)

أضمزُت ًمؽام  ))، ومؼول: 

، وىمرأت قمؾقف مجقع مو ذم هوشملم اًمقرىمتلم، ((مجقَع مسؿققمويت وإضموزايت قمـ ؿمققظمل 

وملىمرَّ سمام ومقفام ومعل أمحد سمـ اًمـخوس يسؿع، وصحَّ ذم داره ذم رمضون ؾمـي / أرسمع 

 وشمسعلم وأرسمع مئي.

[498 ]  ـ قمبد اجلبو ر اًمصػمذم ىمراءة قمؾقف، وىمول زم: واهلل اًمشقخ أسمق احلسلم اعمبورك سم

ًَ إمم هذه عمََو ضوقمً رطمؾتُؽ، ىمول: أكو قمبد اًمعزيز سمـ قمكم إَ  ضمل، ىمول: زَ ًمق رطمؾ

ـ حمؿد اعمػقد ذم ؾمـي اصمـتلم وؾمبعلم وصمالصمؿئي، كو احلسـ  ـ أمحد سم ًُ أسمو سمؽر حمؿد سم ؾمؿع

سَمعلا سمـ إؾمامقمقؾ اًمرَّ
(3)

ـَّي واًمصوسمُر هلل ، ىمول: ىمول زم أمحد سمـ طمـبؾ إموم أه قمزَّ ؾ اًمسُّ

َؾِػ  ))حتً اعمِحـي: وضمؾَّ  ُي اًمسَّ ُي اعمُْسؾِِؿلَم َوَأئِؿَّ ـَ اًمتَّوسمِعلَم َوَأئِؿَّ َأمْجََع ؾَمبُْعقَن َرضُمالً ِم

َ قَمَؾقَْفو َرؾُمقُل َأنَّ َووُمَؼَفوُء إَْمَصوِر قَمغَم  تِل شُمُقذمِّ ـَّي اًمَّ َضو سم  اهللاًمسُّ هُلَو: اًمرِّ  َأوَّ
ِ
 اهللَؼَضوء

ؼْمُ قَمغَم طُمْؽِؿِف، َوإظَْمُذ سمِاَم َأَمَر اهللُ سمفِ قَمزَّ َوضَمؾَّ  َواًمتَّْسؾِقُؿ َْٕمِرهِ، َواًمصَّ
(4)

َواًمـَّْفُل قَمامَّ  ،

 َواجِلَدالِ 
ِ
هِ، َوشَمْرُك اعمَِراء هِ َوَذِّ  َّنَك اهللُ قَمـُْف، َوإظِْمالَُص اًمَعَؿِؾ هللِ، َواإلِياَمُن سموًمَؼَدِر ظَمػْمِ

                                                 

 ( واؾمؿف حمؿد سمـ إؾمحوق.1)

 وضموء ذم مقاضع قمدة سموخلوء اعمعجؿي.سمعدهو،  اًمـحوس(، ويمذا ذم اًمتلذم )ف(: )( 2)

 .((روى قمـ إمومـو أؿمقوء  ))(، وىمول: 1/130( ذيمره اسمـ أيب يعغم ذم ـمبؼوت احلـوسمؾي )3)

 ( )سمف( ًمقسً ذم )ف(.4)

 /أ67
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الَةُ  ، َواجِلَفوُد َمَع يُمؾِّ ظَمؾِقَػيٍ سَمرٍّ َووَموضِمٍر، َواًمصَّ
، َواعمَْسُح قَمغَم اخلُػَّلْمِ ـِ ي َواخلُُصقَموِت ذِم اًمدِّ

ـْ َأْهِؾ اًمِؼبَْؾِي، َواإِلياَمُن ىَمْقٌل َوقَمَؿٌؾ، َيِزيُد سموًمطَّوقَمِي َوَيـُْؼُص سموعمَْعِصقَِي،  ـْ َموَت ِم قَمغَم َم

ٌل قَمغَم ىَمْؾِى كبقِّف  اهللُم َواًمَؼْرآُن يَمالَ  ًَ ُمـَزَّ ؼْمُ حَتْ ٌُ َمو شُمكم، َواًمصَّ ـْ طَمقْ ، هَمػْمُ خَمُْؾقٍق ِم

َٓ َُيَْرُج قَمغَم  ـْ قَمْدٍل َأْو ضَمْقٍر، َو ْؾَطوِن قمغم َمو يَموَن ومِقِف ِم  اًمسُّ
ِ
ًمَِقاء

(1)
قِْػ َوإِْن    سموًمسَّ

ِ
إَُمَراء

ـْ  ُر َأطَمٌد ِم َأْهِؾ اًمتَّْقطِمقِد َوإِْن قَمِؿُؾقا سموًمَؽبَوئِِر، َواًمَؽػُّ قَمامَّ ؿَمَجَر سَملْمَ  ضَموُروا، َوَٓ ُيَؽػَّ

َأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر َوقُمثْاَمُن   اهلل، َوَأوْمَضُؾ اًمـَّوِس سَمْعَد َرؾُمقِل  اهللَأْصَحوِب َرؾُمقِل 

ـُ قَمؿِّ َرؾُمقِل اَوقَمكِمُّ  قمؾقفؿ / َأمْجَِعلَم  اهللاُن َوَأْوَُٓدهُ َوَأْصَفوُرهُ ِرْضقَ   اهللسْم
(2)

َفِذهِ ، ومَ 

ـَُّي اًْمَزُمقَهو شَمْسَؾُؿقا، َأظْمُذَهو ُهًدى، َوشَمْريُمَفو َضالًََمٌي  ((اًمسُّ
(3)

. 

اًمشقخ صموسمً سمـ سُمـدار و [ 499]
(4)

 ضمل إمم زَ سمؼراءيت قمؾقف، أكو قمبد اًمعزيز إَ  

آظمر احلؽويي
(5)

. 

                                                 

 قمـ(.ذم )ف(: )( 1)

واًمؽمطمؿ قمغم  ... اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل  ))( يمذا ذم إصؾ و)ف(، وذم اًمطبؼوت واعمـوىمى: 2)

 .((وقمغم أوٓده وأزواضمف وأصفوره ...  ب رؾمقل اهلل مجقع أصحو

(، واسمـ اجلقزي ذم مـوىمى أمحد 1/130( أظمرج هذا اعمعتؼد اسمـ أيب يعغم ذم ـمبؼوت احلـوسمؾي )3)

 ( مـ ـمريؼ اعمبورك اسمـ اًمطققري سمف.228)ص 

إزضمل سمف، وومقف أسمق سمؽر اعمػقد وهق قمبد اًمعزيز وأظمرضمف اسمـ اجلقزي مـ ـمرق أظمرى قمـ 

م.  متّفؿ، وشمؼدَّ

وهذا هق معتؼد اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ، يمام ضموء مـ قمدة روايوت قمـف سمقوكف. اكظر: مـوىمى أمحد 

 (.227ـ  201)ص 

ْيـََقِري اًمبغدادي ُيعرف سموسمـ احلاممل، 4) ( اسمـ إسمراهقؿ سمـ احلسـ سمـ سمـدار اًمبؼول أسمق اعمعوزم اًمدِّ

 هـ(.498هـ(، وشمقذم ؾمـي )416مقًمده ؾمـي )

ـ اخلوضبي: ىمول أ ً  ))سمق سمؽر اسم ًٌ صموسم يمون صمؼي ملمقكوً ديِّـوً  ))، وىمول قمبد اًمقهوب إكامـمل: ((صموسم

اً  ؾػل: ((يمقِّسوً ظمػمِّ  .((اًمشقخ اًمثؼي  ))، وىمول اًمسِّ

 (.19/204(، اًمسػم )9/144/أ(، اعمـتظؿ )210اكظر: اعمشقخي اًمبغداديي )ل:

 ي.ذم )ف( ذم هومش أول احلؽوي( هذا اًمسـد وىمع 5)
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 :من حديث احلارث بن أيب أسامة

ار قَ م اعمؼرئ أسمق ـموهر أمحد سمـ قمكم سمـ قُمبقد اهلل سمـ ؾِم اًمشقخ اإلمو أخزين [ 500]

ي ؾمـي أرسمع وشمسعلم اًمدىمَّوق،  ، ذم ذي احلجَّ ًُ ـ أصؾ يمتوسمف ومـف كسخ سمؼراءيت قمؾقف م

ـ إسمراهقؿ سمـ احلسـ سمـ ِرزمي  ـ قمكم سم ـ قمبد اًمقاطمد سم وأرسمع مئي، أكو أسمق احلسلم حمؿد سم

اًمبزاز
(1)

د اًمـصقبِل اًمعطَّور، أكو أسمق سمؽر أمحد سمـ يقؾمػ سمـ ظمالَّ 
(2)

ؾمـي صمامن ومخسلم  

أبو حمؿد احلارث بن أيبوصمالث مئي، كو 
(3)

، كو محود سمـ أسامة التؿقؿي  ـ اعمُحؼمَّ ، كو داود سم

 ىمول:  ؾمؾؿي، قمـ قمبد اًمعزيز سمـ ُصفقى، قمـ أكس سمـ موًمؽ: أنَّ رؾمقل اهلل 

ُحقِر سَمَريَمًي  )) ُروا؛ وَمنِنَّ ذِم اًمسَّ ((شَمَسحَّ
(4)

. 

[501 ]  ـ قمؿران اًمؼصػم، قمـ ارثاحل ؼوء، قم ـ يَمـقز اًمسَّ ، كو سَمحر سم ـ اعمحؼمَّ ، كو داود سم

اجلَاَمقَمُي سَمَريَمٌي، َواًمثَِّريُد سَمَريَمٌي،  )): أيب ؾمعقد اإلؾمؽـدراين ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

                                                 

 هـ(.435(، وشمقذم ؾمـي )351( مقًمده ؾمـي )1)

ًُ قمـف، ويمون يمثػم اًمسامع  ))ىمول اخلطقى:   .((يمون صدوىموً  ))، وكؼؾ قمـف اًمذهبل أكَّف ىمول: ((يمتب

 (.17/514(، اًمسػم )2/361اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.359( شمقذم ؾمـي )2)

مه أمُره قمغم مجقؾ ومل يؽـ يعرف يمون صمؼي  ))وصّمؼف أسمق كعقؿ احلوومظ، وىمول اسمـ أيب اًمػقارس: 

ًملم قمـد احلؽوم ... ويمون ٓ يعرف مـ  ))، وىمول اخلطقى: ((احلديٌ  يمون أطمد اًمشققخ اعمعدِّ

 .((اًمعؾؿ ؿمقئوً، همػم أنَّ ؾمامقمف يمون صحقحوً 

ـ يمون ؾمامقمف صحقحوً وًمق مل  وذيمر اًمذهبل ذم شمرمجتف أنَّ اعمتلظمريـ شمسوهؾقا ذم إـمالق اًمثؼي قمغم م

 رف مـ احلديٌ ؿمقئوً.يؽـ يع

 (.70، 16/69(، اًمسػم )5/220اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( )أيب( ؾموىمطي مـ )ف(.3)

ا، وصحَّ احلديث من صريق أخرى( 4)  .سـده ضعقف جدًّ

 داود سمـ اعمحؼم وهق مؽموك، يمام ذم اًمتؼريى.ذم ؾمـده 

م ذيمرهو )رىمؿ: ـ ؾمؾؿي، شمؼدَّ ـ محود سم ـ ـمرق أظمرى قم ٌ مروي م ج ذم (، وه444واحلدي ق خمرَّ

 (.231اًمصحقحلم مـ ـمرق أظمرى قمـ اسمـ صفقى، واكظر: )رىمؿ:
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ـَّيِ،  ـَ اًمسُّ ةِ َوُهَق ِم ُروا وَمنِكَُّف َيِزيُد ذِم اًمُؼقَّ ُحقُر سَمَريَمٌي، شَمَسحَّ ـْ َواًمسَّ ُروا َوًَمْق قَمغَم ضُمَرٍع ِم شَمَسحَّ

، َصَؾَقاُت 
ٍ
ـَ  اهللَموء ِري ((قَمغَم اعمُتََسحِّ

(1)
. 

[502 ]  كو محوداحلارث ، ـ اعمحؼمَّ ، كو داود سم
(2)

ـ مُ  ـ هَبَدًمي، قم ـ قموصؿ سم ـ ، قم غقٌ، قم

ـْ يُمؾِّ ؿَم  َأنَّ اًمـَّبِلَّ  )): طمػصي زوج اًمـَّبِلِّ  َل َيْقم يَموَن َيُصقُم صَمالصََمَي َأيَّوٍم ِم ْفٍر، َأوَّ

ـَ اجلُُؿَعِي إظُْمَرى صْمـلَْمِ َواخلَِؿقِس، َوآٓا ((صْمـلَْمِ ِم
(3)

. 

                                                 

ا ومرسل، وجلؿل احلديث شواهد( 1)  .سـده ضعقف جدًّ

 (.3/432(، وإحتوف اخلػمة )1/414وهق قمـد احلورث ذم مسـده يمام ذم سمغقي اًمبوطمٌ )

 .((ـ اعمحؼم رواه احلورث سمسـد ضعقػ ًمضعػ سمحر سمـ يمثػم )يمذا( وداود سم ))وىمول اًمبقصػمي: 

 ىمؾً: داود مؽموك، ًمؽـف مل يـػرد سمف، وموًمعؾي سمحر اًمسؼوء، وهق ضعقػ، ومـفؿ مـ شمريمف.

م هذا احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ سمحر اًمسؼوء سمف سمرىمؿ: )  (.31وشمؼدَّ

 ( هق اسمـ ؾمؾؿي.2)

 .ضعقف( 3)

م.  وذم إؾمـوده داود سمـ اعمحؼم، وهق مؽموك يمام شمؼدَّ

 ـ شمرضمؿ ًمف.ومغقٌ هق اخلزاقمل، ومل أضمد مَ 

ـ اعمحؼم رواه قمـ مغقٌ،  ـ ـمريؼ أظمقف ؾمقاء اخلزاقمل، ومال أدري هؾ داود سم ٌ مروي  م واحلدي

أم أنَّ ذم اًمسـد ؾمؼطوً شمؼديره: )قمـ ؾمقاء أظمل مغقٌ، قمـ طمػصي(، يمام ورد ذم سمعض اًمطرق، 

 وًمعؾ هذا إفمفر، واهلل أقمؾؿ.

 :واختؾف عذ عاصم بن أيب الـجود يف إسـاده

 ( قمـ إؾمامقمقؾ سمـ مقؾمك.2451( )2/822داود ذم اًمســ )ومرواه أسمق 

 ( مـ اًمطريؼ كرض سمـ ؿمؿقؾ.4/203واًمـسوئل ذم اًمســ )

 ( قمـ طمبون.4/202واًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )

 ( قمـ أيب يمومؾ اجلحدري وروح.64، 44/60وأمحد ذم اعمسـد )

 ( قمـ قمبد إقمغم سمـ محود.6/300وأسمق يعغم ذم اعمسـد )

 ( مـ ـمريؼ طمجوج سمـ مـفول.23/204ذم اعمعجؿ اًمؽبػم ) واًمطؼماين

عى ) ( مـ ـمريؼ قمبد اًمقاطمد سمـ همقوث، يمؾفؿ قمـ محود سمـ 434، 7/433واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 ؾمؾؿي، قمـ قموصؿ، قمـ ؾمقاء، قمـ طمػصي.

ـُ ـمفامن، ذيمره اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )  /أ(.157/ل:5وشموسمع محود سمـ ؾمؾؿي إسمراهقُؿ سم

 ( مـ ـمريؼ ىمقس سمـ اًمرسمقع.23/204عمعجؿ اًمؽبػم )وأظمرضمف اًمطؼماين ذم ا

 /أ( مـ ـمريؼ اًمثقري.157/ل:5واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )
= 
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[503 ]  ـ أكس سمـ موًمؽ: احلارث ـ ؾمؾقامن اًمتقؿل، قم ، كو محود، قم ـ اعمحؼمَّ ، كو داود سم

((َٓ ِهْجَرَة سَمْعَد / صمالصَمِي َأيَّوٍم  ))ىمول:  أنَّ اًمـَّبِلَّ 
(1)

. 

[504 ]  ـ قَمؿرو، كو معوواحلارث يي سم
(2)

، كو زائدة
(3)

ـ  ـ أسمقف، قم ـ قمروة، قم ، كو هشوم سم

ـَ َرؾُمقُل  ))قموئشي ىموًمً:  ٍَّي سمِقٍض، ًَمقَْس ومِقَفو ىَمِؿقٌص َوَٓ   اهلليُمػِّ ذِم صمالصَمِي َأصمَقاٍب َياَمكِق

((قِماَمَمٌي 
(4)

. 

[505 ]  كو قمبد اًمرمحـ سمـ واىمداحلارث ،
(5)

، كو اًمعبوس سمـ راؿمد اخلراؾموين
(6)

، كو 

ـ قمبد اًمرمحـ، قمـ حمؿد سمـ قمبد اًمصؿد، قمـ اًمق ـ قمـبسي سم مشؼل، قم ـ مسؾؿ اًمدِّ ًمقد سم

                                                 

ـ اعمسقى سمـ راومع، قمـ  ـ قموصؿ، قم ـ اًمـخعل، صمالصمتفؿ قم ـ احلس ـ قمبد اعمؾؽ سم وذيمره شمعؾقؼوً قم

 ؾمقاء، قمـ طمػصي.

ـ آظمتالف قمغم قموصؿ، ومتورة  يزيد ذم إؾمـوده، وشمورة وذيمر اًمـسوئل واًمدارىمطـل أًمقاكوً أظمرى م

ـ ) ـ قموئشي سمدل طمػصي. اكظر: اًمسـ (، واًمعؾؾ 2/148(، واًمســ اًمؽؼمى )4/203يرويف قم

 /أ(.157/ل:5)

ـ أيب اًمـجقد صدوق ًمف أوهوم، وًمعؾ هذا آضطراب مـ أوهومف،  ـ هبدًمي اسم ىمؾً: وقموصؿ سم

ـ طمبون ذم اًمثؼوت ) ؾمقاد( سموًمدال، وىمول (، وومقف: )4/347صمؿ ذم اًمسـد ؾمقاء اخلزاقمل، ذيمره اسم

 أي قمـد اعمتوسمعي وإَّٓ ومؾلمِّ احلديٌ. ((مؼبقل  ))قمـف احلوومظ: 

ا، وصحَّ احلديث من صريق آخر( 1)  .سـده ضعقف جدًّ

م أكَّف مؽموك.  ذم ؾمـده داود سمـ اعمحؼم، وشمؼدَّ

مً سمرىمؿ: )  (.239وورد احلديٌ مـ ـمرق أظمرى قمـ ؾمؾقامن اًمتؿل، شمؼدَّ

 اًمبغدادي.ٕزدي ا( هق اسمـ اعمفؾَّى 2)

 هق اسمـ ىمدامي. (3)

 .صحقح( 4)

(، ومسؾؿ 1273ـ  1271، 1264( )387، 386، 2/384وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ هشوم سمـ قمروة سمف.650ـ  2/649ذم صحقحف )

صؾ و)ف(، وذم اًمبغقي واإلحتوف واعمطوًمى: )قمبد اًمرطمقؿ سـم واىمد(، وهق 5) قمبد اًمرطمقؿ ( يمذا ذم ٕا

ـ طمبون ذم اًمثؼوت ) سمـا ذم طمديثف همرائى  ))(، وىمول اخلطقى: 8/413واىمد اخلراؾموين، ذيمره اسم

و قمـ اًمضعػوء واعمجوهقؾ   .((ومـويمػم؛ َّٕنَّ

 (.4/10(، اًمؾسون )3/321(، اعمقزان )11/85اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( مل أىمػ قمغم شمرمجتف، ًمعؾف مـ ؿمققخ اسمـ واىمد اعمجوهقؾ.6)

 /أ67
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ـ رُ  ـْ ـمََعومِ اًمُعْرِس، وَمِؼقَؾ: َيو َأِمػَم اعمُْمِمـلَِم َمو سمَوُل ومَ اسم ـُ اخلَطَّوِب قَم ون، ىمول: ؾُمئَِؾ قُمَؿُر سْم

ـْ ِريِح ـَمَعوِمـَو؟ وَمَؼوَل قُمَؿرُ  ًُ َرؾُمقَل ِريُح ـَمَعوِم اًمُعْرِس َأـمْقَُى ِم  َيُؼقُل:   اهلل: ؾَمِؿْع

ـْ ِريِح اجلَـَّيِ  )) ـِ  ))، َوىَموَل قُمَؿُر: ((ذِم ـَمَعوِم اًمُعْرِس ِمثَْؼوٌل ِم مْحَ َدقَمو ًَمُف إِسْمَراِهقُؿ ظَمؾِقُؾ اًمرَّ

ٌد َصغمَّ اهللُ قَمَؾقِْفاَم َأْن ُيبَوَرَك ومِقِف وُيَطقِّبُُف  ((َوحُمَؿَّ
(1)

. 

ؾػي [ 506] قال السِّ
(2)

[شمقذم]أسمو ـموهر يؼقل: عُت سؿ: 
(3)

أسمق مـصقر حمؿد سمـ حمؿد  

ـ قمثامن اًمسَّ ا ل دَ ـْاق اًمبُ قَّ سم ـ ؾمـي أرسمعلم وأرسمعؿئي، وُدومـ ذم أوَّ ي م ار ذم ؾمؾخ ذي احلجَّ

م ؾمـي إطمدى وأرسمعلم.  يقم مـ اعمحرَّ

 :من فوائد ابن الطقوري
                                                 

 .مـؽر( 1)

 ( مـ ـمريؼ أيب سمؽر أمحد سمـ يقؾمػ اًمعطور سمف.151طقى ذم اًمتطػقؾ )ص أظمرضمف اخل

(، 5/67(، وإحتوف اخلػمة )1/476وهق قمـد احلورث ذم مسـده يمام ذم سمغقي اًمبوطمٌ )

 (.2/192واعمطوًمى اًمعوًمقي )

 .((هذا إؾمـود ضعقػ؛ ًمضعػ قمبد اًمرطمقؿ، وشمدًمقس اًمقًمقد سمـ مسؾؿ  ))وىمول اًمبقصػمي: 

 .((هذا إؾمـود مظؾؿ  ))وىمول اسمـ طمجر: 

م أكَّف ضعقػ، وؿمقخف مـ اعمجوهقؾ، وقمـبسي سمـ قمبد اًمرمحـ  ىمول ىمؾً: ومقف قمبد اًمرطمقؿ، وشمؼدَّ

، ووىمع ذم اإلحتوف: )كسقبي سمـً ((مؽموك، ورموه أسمق طموشمؿ سموًمقضع  ))ومقف احلوومظ ذم اًمتؼريى: 

 قمبد اًمرمحـ(، ويمذا ذم إصقل اًمتل اقمتؿدت ذم اعمطوًمى.

 اًمصؿد مل يتبلمَّ زم مـ هق. وحمؿد سمـ قمبد

ـ رومون إن يمون يزيد سمـ رومون ومفق مـ صغور اًمتوسمعلم مـ أىمران اًمزهري، ومل ُيدرك قمؿر  واسم

 سمـ اخلطوب.ا

( مـ ـمريؼ سمـون، قمـ قمبوس 156وًمؾحديٌ ـمريؼ آظمر أورده اخلطقى ذم اًمتطػقؾ )ص 

د قمؿر ... )): اًمدوري، قمـ أيب احلسـ اعمداـئل، قمـ قمكم سـم ؾمحقؿ، قمـ اًمشعبل، ىمول ، (( ذيمروا قـم

 احلديٌ.

( مـ يمتوب اًمتطػقؾ، ومل يذيمر ومقف ؿمقئوً، وهق 156وومقف سمـون، شمرضمؿ ًمف اخلطقى ذم )ص 

 معروف سموجلشع وشمتبع اًمقٓئؿ وإقمراس، وًمقس مـ أهؾ احلديٌ ذم رء.

 أداء مو وضمى اكظر:واحلديٌ ذيمره اسمـ دطمقي اًمؽؾبل مع مجؾي أطموديٌ طمؽؿ قمؾقفو سموًمقضع. 

 (.215)ص 

 ىمول ؿمقخـو اًمسؾػل(.ذم )ف(: )( 2)

 (.رؾمؿً ذم إصؾ يمذا )( 3)

 نهر القاليين )ف(
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ىمراءًة قمؾقف، أكشدكو  الشقخ أبو احُلسني ادبارك بن عبد اجلبار ابن الطقوري أكشدكا [ 507]

جزي احلوومظ ـ كوس اًمسِّ أسمق ؾمعقد مسعقد سم
(1)

، أكشدين إؾمتوذ أسمق احلُسلم قمبد اًمعزيز 

سمـ قمكم سمـ حمؿد اًمشػمازيا
(2)

سُٕمكُمِّ  ، أكشدين اًمؼويض ا
(3)

، ًمؾُحسلم سمـ مـصقر احلالَّج
(4)

: 

ًَ ىَموَل ـبِّل سمَعقْ ـًُ طمـَرَأيْ   ـْ َأْك ًُ َم ًَ  ـِ ىَمْؾبِل       وَمُؼْؾ  َأْك

ًَ اًمَِّذي ضُمْزَت يمؾَّ َأْيـ        َيؿْ   ًَ ـُحق َأيْ ـَأْك ًَ َأْك  ـَ وَمَلْك

ـَ      ـ ـَأيْ  ـُ ــَ َأيْ ــُ َٓ َأيْ ـوَموَٕيْ   ًَ ـوَمحَ  َوًَمقَْس َأْي ٌُ َأْك  قْ

ًَ ـَؾُؿ اًمَقهُؿ َأيْ ـوَمقَعْ        َوًَمقَْس ًمِؾَقْهِؿ قَمـَْؽ يَمقٌْػ   ـَ َأْك
(5)

. 

اًمرمحـ سمـ حمؿد اعمعروف سموسمـ د قمبد عْ ، أكشدكو أسمق ؾَم سعقدمَ  أكشدكا/  [ 508]

                                                 

جزي، شمقذم ؾمـي )1)  هـ(.477( مسعقد سمـ كوس سمـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمؿد أسمق ؾمعقد اًمسِّ

قموً ... ومجع  ))ىمول قمبد اًمغوومر اًمػورد:  ـ ... ويمون متؼـوً متقرِّ أطمد طمػوظ قمٍمكو اعمتؼـلم اعمؽثري

 .((ؿ اعمشويخ ذم أضمزاء ومجع اًمػقائد وأمغم ؾمـلم .. واكتخى قمغم اعمشويخ اًمؽثػم ًمـػسف معج

ـ اجلقزي:  ؾمؿع مـف أسمق سمؽر اخلطقى وطمصؾ يمتبوً يمثػمة وكسخوً كػقسي، ويمون طمسـ  ))وىمول اسم

 .((اخلطِّ صحقح اًمـؼؾ طموومظوً ضوسمطوً متؼـوً مؽثراً 

 (.17/532، اًمسػم )(9/13(، اعمـتظؿ )434اكظر: اعمـتخى مـ اًمسقوق )ص 

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 2)

 مل يتبلم زم مـ هق.( 3)

 هـ(.309( أسمق قمبد اهلل، وُيؼول: أسمق مغقٌ اًمػورد، ىُمتؾ ؾمـي )4)

أ مـف ؾموئر اًمصقومقي واعمشويخ واًمعؾامء عمو ؾمؽمى مـ ؾمقء ؾمػمشمف ومروىمف،  ))ىمول اًمذهبل:  شمؼمَّ

ـ كسبف إمم ـ كسبف إمم احلؾقل، ومـفؿ م اًمزكدىمي، وإمم اًمشعبذة واًمزويمرة، وىمد شمسؽمَّ سمف  ومـفؿ م

ول، كسلل اهلل اًمعصؿي ذم  ضمقا سمف قمغم اجلفَّ ـموئػي مـ ذوي اًمضالل وآكحالل، واكتحؾقه وروَّ

يـ   .((اًمدِّ

ـ  14/818(، اًمبدايي واًمـفويي )141ـ  8/112واكظر أظمبوره ومؼوٓشمف ذم: شموريخ سمغداد )

 (.2/314(، اًمؾسون )2/70قزان )(، اعم353ـ  14/313(، اًمسػم )842

 ( مل أىمػ قمؾقف.5)

 وهذا اًمؽالم مـ ضالٓشمف وطمؾقًمف، كسلل اهلل اًمسالمي.

 /ب67
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ؾْمًُدو
(1)

 ، ًمـػسف:

ْهُر َدْهُر اجلَوِهؾِقـ   ـَ وَمَلْمُر َأْهِؾ اًمِعْؾِؿ وَموشمِْر ــ      ـاًمدَّ

وَموشمِْر  ومِقِف     قَق َأيْمَسدَ ــَٓ ؾُم   ـْ ؾُمقِق اعمََحوسمِِر َواًمدَّ ِم
(2)

. 

دي، أكشدين أسمق ي أكشدين [ 509] قؾمػ يعؼقب سمـ أمحد سمـ حمؿد أسمق حمؿد اًمسؿرىـم

اًمؾُّغقي
(3)

ـػسف  ـ حمؿد سـم دوؾمً اًمبقتلم ًم ـقسوسمقر، ىمول: أكشدكو أسمق ؾمعد قمبد اًمرمحـ سم  .سم

ؼطي  :من حديث عؿر بن أيوب السَّ

[510 ]   ـ اًمػَ أسمق ـ قمبد اًمبوىمل سم ـ اًمقُرس اًمدُّ َر قمبد اهلل حمؿد سم ي، سمؼراءيت قمؾقف، ورِ ج سم

د اًمؼودر سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؼودر سمـ يقؾمػ، وىمرأُت أيضًو قمغم إضمؾِّ أيب ـموًمى قمب

ـ حمؿد اجلقهريىموَٓ  ـ قمكم سم ـ سم : أكو أسمق حمؿد احلس
(4)

ـ قمكم سمـ حمؿد سمـ  ، أكو أسمق احلس

ؼطيأمحد سمـ ًُمْقًُمق اًمقراق، ىمول: ىُمرئ قمغم  أيب حػص عؿر بن أيوب السَّ
(5)

، كو أسمق 

                                                 

( قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمزيز سمـ حمؿد اسمـ ُدوؾمً اًمـقسوسمقري، مقًمده ؾمـي 1)

 هـ(.431هـ(، وشمقذم ؾمـي )357)

دسمقي وًمف ديقان ؿمعر ... ويمون احلويمؿ اًمعالَّمي اًمـحقي ... صوطمى اًمتصو ))ىمول اًمذهبل:  كقػ ٕا

 .((أصؿَّ ٓ يسؿع ؿمقئوً ... ويمون ذا زهد وصالح 

 (.17/509(، اًمسػم )4/425اكظر: يتقؿي اًمدهر )

 (.4/493( اًمبقتون ذم يتقؿي اًمدهر )2)

ري ذم كػح اًمطقى )  (.1/73ومتثَّؾ هبام اعمؼَّ

 هـ(.474قسوسمقري، شمقذم ؾمـي )يعؼقب سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد اًمؼورئ أسمق يقؾمػ اًمـ( 3)

اًمؼورئ إديى اًمبورع ... أؾمتوذ اًمبؾد وأؾمتوذ اًمعرسمقي، معروف  ))ىمول قمبد اًمغوومر اًمـقسوسمقري: 

 .((مشفقر، يمثػم اًمتصوكقػ واًمتالمذة، مبورك اًمـػس، ضَمؿُّ اًمػقائد واًمـُّؽً واًمطَُّرف 

 .((ػ احلسـي وواًمده إديى صوطمى اًمتصوكق ))وىمول اًمسؿعوين ذم شمرمجي اسمـف: 

 وذيمره اًمذهبل ويمـَّوه )أسمق ؾمعد(.

شموريخ (، 2/684(، اعمـتخى مـ معجؿ اًمشققخ )488اعمـتخى مـ اًمسقوق )ص اكظر: 

 (.10/375اإلؾمالم )

 حمؿد ..( إمم )اجلقهري( مؽررة ذم )ف( مرشملم. أسمق( ىمقًمف: )أكو 4)

ؼطل، شمقذم ؾم5)  هـ(.302ـي )( قمؿر سمـ أيقب سمـ إؾمامقمقؾ سمـ موًمؽ، أسمق طمػص اًمسَّ

 .((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل واخلطقى: 
= 
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ـ قمقوض ـ ومضقؾ سم قُمبقدة سم
(1)

ـ ؾُمعػم، كو هشوم سمـ  ؾمعد، كو زيد سمـ أؾمؾؿ، ، كو موًمؽ سم

قا،  )): قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  َٓ شُمْمِمـُقا طَمتَّك حَتَوسمُّ

الََم سَمقْـَُؽْؿ[ ]وَمَلوْمُشقا اًمسَّ
(2)

قا، يَمقَْػ َيَرى َأطَمُديُمْؿ َأنْ   ـُ ضَمور حَتَوسمُّ ـَ َوَٓ ُيْمَم ُه ىَمْد آَم

الََم سَمقْ  ؟فُ سَمَقائِؼ ((ـَُؽْؿ وَمَلوْمُشقا اًمسَّ
(3)

. 

[511 ]   َّوج ىمول: يمتى إزم داود سمـ ُرؿمقد، كو سمؼقي سمـ اًمقًمقد، قمـ ؿمعبي سمـ احلجَّ

ـ ؿمعبي يؼقل: ؾمؿعً  ًُ أسمو قمثامن مقمم اعمغػمة سم ـ اعمعتؿر وىمرأشمف قمؾقف: ؾمؿع مـصقر سم

ـْ ؿَمِؼلٍّ  ))يؼقل:  أسمو هريرة يؼقل: ؾمؿعً رؾمقل اهلل  مْحَُي إَِّٓ ِم ((َٓ شُمـَْزُع اًمرَّ
(4)

. 

                                                 

 (.14/245، اًمسػم )(11/219(، شموريخ سمغداد )226اكظر: ؾممآت اًمسفؿل )ص 

 ( ضعػف اجلقزىموين وشمبعف اسمـ اجلقزي، ووصمؼف اًمدارىمطـل، وأظمرج ًمف اسمـ طمبون واحلويمؿ.1)

 واًمذي يظفر أكَّف صمؼي، ومؾؿ يضعػف أطمد مـ اعمتؼدملم.

 (.7/79(، اًمؾسون )6/223(، اعمقزان )1/57(، اًمعؾؾ اعمتـوهقي )2/162قؾ )اكظر: إسموـم

 مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ إصؾ، واًمتصقيى مـ )ف(.( 2)

 .حسن( 3)

 ومل أىمػ قمؾقف مـ طمديٌ زيد سمـ أؾمؾؿ قمـ أيب صوًمح إَّٓ قمـد اعمصـػ.

ـ ؾُمعػم ٓ سملس سمف، يمام ذم اًمتؼريى، وهشوم سمـ ؾم عد وإن يمون متؽؾاًم ومقف وؾمـده طمسـ، ومامًمؽ سم

ـ أؾمؾؿ قمغم ىمقل أيب داود.  ً اًمـوس ذم زيد سم ـ زيد ىمقيي؛ ومفق أصمب مـ ىمبؾ طمػظف، إَّٓ أنَّ روايتف قم

 (.30/204اكظر: هتذيى اًمؽامل )

ٌ أظمرضمف  ـ أيب صوًمح سمف كحقه، 1/74مسؾؿ ذم صحقحف )واحلدي ـ إقمؿش، قم ـ ـمرق قم ( م

 وًمقس ومقف ذيمر اجلور.

 .حسن( 4)

ـ )وأظمرضمف أسم (، 1923( )4/285(، واًمؽممذي ذم اجلومع )4942( )5/232ق داود ذم اًمسـ

(، واًمطقوًمز 136(، واًمبخوري ذم إدب اعمػرد )ص 16/30(، )13/378وأمحد ذم اعمسـد )

(، واسمـ طمبون ذم صحقحف 5/214(، واسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )262، 4/261ذم اعمسـد )

(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى 3/54وؾمط )ـ اإلطمسون(، واًمطؼماين ذم إ 2/206)

عى )8/161) (، 440 (، واًمرامفرمزي ذم اعمحدث اًمػوصؾ )ص172ـ  20/170(، وذم اًمشُّ

(، واًمبغقي ذم ذح 813، 2/812(، وذم اًمػصؾ ًمؾقصؾ )7/183واخلطقى ذم شمورَيف )

 ( مـ ـمرق قمـ ؿمعبي سمف.6/447اًمسـي )

 .((طمديٌ طمسـ  ))وىمول اًمؽممذي: 

، 5/420(، وأسمق يعغم ذم اعمسـد )558، 16/32(، )15/439محد ذم اعمسـد )وأظمرضمف أ
= 
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[512 ]  حمؿد سمـ اًمصبَّوح اجلَْرضَمَرائل، كو يمثػم سمـ مروان
(1)

، قمـ قمبد اهلل سمـ يزيد 

اًمدمشؼل
(2)

صمـل أسمق اًمدرداء، وأسمق أمومي اًمبوهكم، وواصمؾي سمـ إؾمؼع، وأكس سمـ  ، / طمدَّ

 إِنَّ اإِلؾْمالََم سَمَدَأ هَمِريبًو َوؾَمقَُعقُد هَمِريبًو وَمُطقسَمك  )): موًمؽ ىموًمقا: ىمول رؾمقل اهلل 

 ًمِ 
ِ
((ْؾُغَرسَموء

(3)
. 

                                                 

ـ طمبون ذم صحقحف )421  (،1/425واسمـ أيب اًمدكقو ذم اًمعقول ) ـ اإلطمسون(، 2/213(، واسم

واعمزيمل ذم  (،4/248(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )378واًمؼطقعل ذم ضمزء إًمػ ديـور )ص 

(، واسمـ قمبد اًمبوىمل ذم أطموديٌ 6/171قى ذم شمورَيف )واخلط (،96، 95اعمـتخبي )ص  اًمػقائد

 ( مـ ـمرق قمـ مـصقر سمـ اعمعتؿر سمف.2/588اًمشققخ اًمثؼوت )

هذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود ومل َيرضموه، وأسمق قمثامن هذا هق مقمم اعمغػمة وًمقس  ))ىمول احلويمؿ: 

تف قمغم ذط اًمشقخلم   هبل.، وواومؼف اًمذ((سموًمـَّفدي، وًمق يمون اًمـفدي حلؽؿً سمصحَّ

 ىمؾً: ووىمع ذم ضمزء إًمػ ديـور )اًمـفدي(، وهق وهؿ.

(، وأظمرج ًمف ذم اًمصحقح، 5/576وأسمق قمثامن هذا صدوق، ومؼد ذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 ويمذا طمسـ ًمف اًمؽممذي وصحح ًمف احلويمؿ، صمؿ إنَّ اًمراوي قمـف مـصقر سمـ اعمعتؿر ىمول قمـف 

 (.1/185. ؾممآت أضمري )(( مـصقر ٓ يروي إَّٓ قمـ يمؾِّ صمؼي ))أسمق داود: 

 ومقف كظر، واهلل أقمؾؿ. ((مؼبقل  ))ومؼقل احلوومظ ومقف: 

 ( أسمق حمؿد اًمػفري اعمؼدد.1)

سمف اسمـ معلم وهمػمه.  مؽموك احلديٌ، ويمذَّ

ا، ٓ جيقز آطمتجوج سمف وٓ  ))وىمول اسمـ طمبون:  هق صوطمى طمديٌ اعمراء، مـؽر احلديٌ ضمدًّ

 .((عجى اًمروايي قمـف إَّٓ قمغم ضمفي اًمت

(، 4/7(، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )6/69(، اًمؽومؾ )427، 4/405اكظر: شموريخ اًمدوري )

 (.4/483(، اًمؾسون )4/329(، اعمقزان )2/125اعمجروطملم )

 ( قمبد اهلل سمـ يزيد سمـ آدم اًمدمشؼل.2)

 .((أطموديثف مـؽرة  ))، وىمول اجلقزضموين: ((أطموديثف مقضققمي  ))ىمول قمـف أمحد: 

(، شموريخ دمشؼ 10/196(، شموريخ سمغداد )281، 280أطمقال اًمرضمول )ص  اكظر: اًمشجرة ذم

 (.3/378(، اًمؾسون )3/240(، اعمقزان )33/367)

ا، وصحَّ احلديث من غر هذا الطريق( 3)  .إسـاده ضعقف جدًّ

 (.12/481وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف )

ـ أيب احلسـ ( قمـ أيب اًمعز سمـ يمودش، يمالمهو قم33/369واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 اجلقهري سمف.
= 

 /أ66
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 :يج  زأ من حديث الأ 

[513 ]   الؼاسم أسمق احلسلم اعمبورك سمـ قمبد اجلبور سمـ أمحد، ىمراءة قمؾقف، أظمؼمكو أسمق

ي ج  ـ يقكس، كو كوومع أسمق ُهْرمزالزأ ـ ذيؽ، كو أمحد سم ، كو قمؿر اًمزيَّوت، أكو إسمراهقؿ سم
(1)

 

ـْ اهللىُمْؾـَو َيو َرؾُمقَل  ))ىمول: ؾمؿعً أكسًو يؼقل:  ٍد؟ ىَموَل: يُمؾُّ شَمِؼلٍّ ، َم ((آُل حُمَؿَّ
(2)

. 

[514 ]   إؾمحوق اعمدائـلقمبد اهلل سمـ قُمبقد اهلل سمـ أمحد سمـ يعؼقب اعمؼرئ، كو
(3)

، كو 

أمحد سمـ ظموًمد اخلالل، كو حمؿد سمـ قمبد احلؿقد
(4)

ىمول: ؾمؿعً ؾمػقون 
(1)

 يؼقل:  

                                                 

 وهذا طمديٌ خمتٍم مـ طمديٌ ـمقيؾ ذم ذمِّ اعمراء.

(، واسمـ طمبون ذم 6/69(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )8/152أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 ( مـ ـمرق قمـ اجلراضمرائل سمف.33/369(، واسـم قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )2/126اعمجروطملم )

( مـ ـمريؼ 33/369(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )114 واًمبقفؼل ذم اًمزهد اًمؽبػم )ص

 ؾمعقد سمـ حمؿد اجلرمل، قمـ يمثػم سمـ مروان سمف.

 وؾمـده واه، حلول يمثػم وؿمقخف.

حف ) ًمبوين ذم اًمصحقحي وصحَّ ـ، ذيمر سمعضفو ٕا  (.3/267وطمدٌي همراسمي اإلؾمالم ورد قـم صحوسمي آظمري

ـ أيب مريؿ، 1) ـ معلم ذم روايي اسم سمف اسم ـ طمبون: ( مؽموك، ويمذَّ َـّ يروي قمـ أكس مو  ))وىمول اسم يمون ِِم

ـ طمديثف يملكَّف أكس آظمر، وٓ أقمؾؿ ًمف ؾمامقموً، ٓ جيقز آطمتجوج سمف وٓ يمتوسمي طمديثف إَّٓ  ًمقس م

 .((قمغم ؾمبقؾ آقمتبور 

(، اجلرح واًمتعديؾ 2/483(، اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )180، 4/122اكظر: شموريخ اًمدوري )

(، 58، 3/57(، اعمجروطملم )4/287، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )(7/47(، اًمؽومؾ )8/455)

 (.6/146(، اًمؾسون )5/368اعمقزان )

ا( 2)  .ضعقف جدًّ

 ( قمـ إسمراهقؿ سمـ ذيؽ سمف.7/49وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

َّوم ذم اًمػقائد )  ( مـ ـمريؼ ؿمقبون سمـ ومروخ.2/217ومَت

 يمالمهو قمـ كوومع أيب هرمز سمف.( مـ ـمريؼ ؾمؾؿ سمـ إسمراهقؿ، 4/287واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )

 وومقف كوومع أسمق هرمز، وهق مؽموك.

ًمبوين ذم اًمضعقػيوًمؾحدٌي ـمرق أظمرى قمـ أكس واهقي،ٓ  شمصؾح ًمالقمتبور، ذيمرهو   (.3/468) ٕا

 هـ(.311( أسمق حمؿد إكامـمل، كزيؾ سمغداد، شمقذم ؾمـي )3)

 ، ووصمؼف اخلطقى.((صمؼي ملمقن  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.14/437(، اًمسػم )9/413(، شموريخ سمغداد )231ًمسفؿل )ص اكظر: ؾممآت ا

يمذا وىمع ذم إصؾ و)ف(: )قمبد احلؿقد(، ومل أىمػ قمكم راو يروي قمـ ؾمػقون هبذا آؾمؿ، ( 4)
= 
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ـْ َأنَّ سَمَؾَغـِل  )) ضُمِؾ ِم َؾِػ يَموَن َيُؼقُل ًمِؾرَّ ًَ أَ سَمْعَض اًمسَّ ْن َٓ إظِْمَقاكِِف: َيو َهَذا إِِن اؾْمتََطْع

ـْ حُتِىُّ  ـْ ُُيِىُّ  شُمِزَء إِمَم َم ضُمُؾ إِمَم َم وَمووْمَعْؾ، ىَموَل: وَمقَُؼقُل ًَمُف: يَمقَْػ ُيِزُء اًمرَّ
(2)

؟ وَمقَُؼقُل: 

ًَ اهللَ وَمَؼْد َأؾَمْلَت إًَِمقَْفو  ((َكْػُسَؽ َأطَمىُّ إَْكُػِس إًَِمقَْؽ، وَمنِذا قَمَصقْ
(3)

. 

[515 ]   َـُ مـقعقَّ قُمبقد اهلل سمـ اًمب اب، كو اسم
(4)

، كو أمحد سمـ زهػم
(5)

، كو احلَْقـمِل
(6)

، كو 

قمثامن سمـ قمبد اًمرمحـ
(7)

، كو أسمق قُمبقدة اًمـوضمل
(8)

ؼوء ىمول:  صمالٌَث َٓ  ))، قمـ سَمحر اًمسَّ

ُؿ َواحلَوئُِؽ َواعمَُؽوِري  ((ُيْمظَمُذ قَمـُْفُؿ اًمَعْؼُؾ، اعمَُعؾِّ
(9)

. 

                                                 

 وذم مصودر اًمتخريٍ )حمؿد سمـ قمبد اعمجقد(، وًمعؾف اًمصقاب.

ـ قمبد اعمجقد أسمق ضمعػر اًمتؿقؿل اعمػؾقج، يروي قمـ ؾمػقون سمـ قم ققـي، ىمول حمؿد سمـ وهق حمؿد سم

 .((إكَّف ضعقػ  ))، ىمول اخلطقى: ((يمون آيي مـؽرا  ))هموًمى متتوم: 

 (.5/364(، اًمؾسون )54/131(، شموريخ دمشؼ )2/392اكظر: شموريخ سمغداد )

 هق اسمـ قمققـي.( 1)

 يمقػ كزء إمم مـ كحى؟(.ذم )ف(: )( 2)

 .مل أقف عؾقه( 3)

 ( هق أسمق اًمؼوؾمؿ اًمبغقي.4)

اد احلُرر مقٓهؿ اًمـسوئل أسمق سمؽر اعمعروف سموسمـ أيب ظمقثؿي، ( أمحد سمـ زه5) ػم سمـ طمرب سمـ ؿمدَّ

 هـ(.279هـ(، وشمقذم ؾمـي )185مقًمده ؾمـي )

 .((صمؼي ملمقن  ))، وىمول اًمدارىمطـل: ((يمتى إًمقـو ويمون صدوىموً  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

(، اًمسػم 4/163)(، شموريخ سمغداد 88(، ؾممآت احلويمؿ )ص 2/52اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

(8/494.) 

 ( هق قمبد اًمقهوب سمـ كجدة احلَْقـمل.6)

 ًمعؾف اًمطرائػل، وهق يمثػم اًمروايي قمـ اًمؽذاسملم واعمجفقًملم.( 7)

 ( واؾمؿف سمؽر سمـ إؾمقد وُيؼول اسمـ أيب إؾمقد اًمزاهد.8)

 ، وضعػف اسمـ معلم وهمػمه.((هق يمذاب  ))ىمول ُيقك سمـ يمثػم اًمعـؼمي: 

(، اعمقزان 1/196(، اعمجروطملم )1/147، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )(2/28اكظر: اًمؽومؾ )

 (.2/47(، اًمؾسون )1/342)

 (.2/503قمـد أيب اًمؼوؾمؿ اًمبغقي ذم اجلعديوت )إصمر   (9)

ٓ يقضمد  ))/ب(، ًمؽـ سمؾػظ: 417ذم آظمر اعمشقخي يمػوئدة )ل:هبذا اًمسـد وؾمققرده اعمصـػ 

 .(( قمـدهؿ اًمعؼؾ

 ًمصبقون، واًمسـد ومقف أسمق قمبقدة اًمـوضمل، وهق متفؿ.ؼصقد سموعمعؾِّؿ: معؾِّؿ اواعم
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 :بن السؿرقـديمن حديث ا

[516 ]  سمـ اسمؼراءيت قمؾقف، أكو أسمق اًمػتح اعمظػر ، الشقخ أبو حمؿد عبد اهلل السؿرقـدي

ـ اًمبقِّع اجلَْرضَموين ـ احلس ـ حمؿد سم محزة سم
(1)

ـ يقؾمػ سمـ أمحد   هبو، أكو أسمق حمؿد قمبد اهلل سم

أمحد سمـ سَموُمْقَيف إصبفوين
(2)

سمـقسوسمقر، أكو أسمق ؾمعقد أمحد سمـ حمؿد سمـ زيود سمـ  

رايبإقم
(3)

سمؿؽي، كو اهلقثؿ سمـ ؾَمفؾ 
(4)

. 

ـقسوسمقر، أكو أسمق ح و ؾمتوذ أسمق اًمؼوؾمؿ اًمػضؾ سمـ أيب اًمػضؾ اعمػرسِّ سم احلسلم أمحد  ٕا

/ سمـ حمؿد سمـ قمؿر
(5)

اج، كو أسمق   وف، كو اًمعبوس سمـ حمؿد سمـ إؾمحوق اًمرسَّ اخلػَّ

إؿمعٌ
(6)

 ىمول: قمـ أيب هريرة ، قمـ حمؿد سمـ زيود، ، ىموٓ: كو محود سمـ زيد

                                                 

 ( سموًمػؼقف.47/407ورد ذيمره ذم مقاضع مـ شموريخ دمشؼ، وُوصػ ذم )( 1)

 هـ(.409هـ(، وشمقذم ؾمـي )315( إَردؾمتوين كزيؾ كقسوسمقر، مقًمده ؾمـي )2)

جؿي سموصمـتلم وسموَُمْقَيف: سمػتح اًمبوء وسمعد إًمػ مقؿ مضؿقمي، سمعدهو واو ؾمويمـي ويوء مػتقطمي مع

 مـ حتتفو.

ث اًمصوًمح ؿمقخ  ))، وىمول اًمذهبل: ((يمون أطمَد اًمثؼوت اعمؽثريـ  ))ىمول اًمسؿعوين:  اإلموم اعمحدِّ

 .((اًمصقومقي 

 (.17/239(، اًمسػم )1/228(، شمؽؿؾي اإليمامل )1/108اكظر: إكسوب )

 هـ(.340هـ(، وشمقذم ؾمـي )246( اًمعـزي اًمبٍمي، كزيؾ مؽي، مقًمده ؾمـي )3)

 .((يمون يمبػم اًمشلن سمعقد اًمصًق قموزم اإلؾمـود  ))، وىمول اًمذهبل: ((يمون صمؼي وموضالً  ))اسـم كؼطي: ىمول 

 (.15/407(، اًمسػم )4/408(، شمؽؿؾي اإليمامل )5/356اكظر: شموريخ دمشؼ )

 هـ(.260( اًمتسؽمي، شمقذم سمعد )4)

ْضب اهلقثؿ سمـ  ، وذيمر قمبد اًمغـل سمـ ؾمعقد أنَّ إؾمامقمقؾ اًمؼويض((ضعقػ  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

ؾمفؾ قمغم حتديثف قمـ محود سمـ زيد، وأكؽر قمؾقف ذًمؽ. يمذا ذم شموريخ سمغداد، ووىمع ذم اًمسػم 

 واعمقزان أكَّف ْضب قمغم طمديٌ اهلقثؿ سمـ ؾمفؾ!

ث ًملمِّ  ))وىمول اًمذهبل:  ر قموزم اإلؾمـود، حمدِّ  .((ؿمقخ معؿَّ

 (.6/207اًمؾسون ) (،5/448(، اعمقزان )12/158(، اًمسػم )14/60اكظر: شموريخ سمغداد )

 ضمعػر(، وهق ظمطل، وهق أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ قمؿر اخلػوف.ذم )ف(: )( 5)

 ( أمحد سمـ اعمؼدام اًمبٍمي.6)
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َل اهللُ َرْأؾَمُف َرْأَس  )):رؾمقل اهلل ىمول  قِّ أََمو ََيَْشك اًمَِّذي َيْروَمُع َرْأؾَمُف ىَمبَْؾ اإِلَموِم َأْن ُُيَ

اج((مِحَوٍر  ، ًمػظ اًمرسَّ
(1)

. 

[517 ]  ـ اًمـَّؼقر، أكو أسمق اًمؼوؾمؿ اًمقزير اسم
(2)

ـ زهػم، ىمول:  صمـل أمحد سم ، أكو اًمبغقي، طمدَّ

ـ طمدي )) ـ معلم قم ـ أيب هريرة وزيد سمـ ظموًمد ؾمئؾ ُيقك سم ـ قُمبقد اهلل، قم ٌ اًمزهري، قم

(( وؿِمبؾ، ويمتى ُيقك سمقده قمغم ؿِمبؾ ظمطل، مَل َيْسَؿْع مـ اًمـَّبِلِّ 
(3)

. 

[518 ]   ـ إسمراهقؿ احِلـَّوئل سمدمشؼ، أكو أسمق احلسلم ـ حمؿد سم قمبد أسمق اًمؼوؾمؿ احلسلم سم

اًمقهوب سمـ احلسـ سمـ
(4)

اًمقًمقد سمـ راؿمد سمـ ظموًمد سمـ يزيد سمـ 
(5)

اهلل  ؾمعقد سمـ قمبد 

يبالَ اًمؽِ 
(6)

ـ مروان اًمعُ  ـ قمبد اعمؾؽ سم ـ حمؿد سم ـ ظُمريؿ سم ىمراءة  ،قكمؼَ ، أكو أسمق سمؽر حمؿد سم

ة رَس قْ سمـ مَ اػم َص قمؾقف وأكو أؾمؿع ؾمـي مخس قمنمة وصمالث مئي، كو هشوم سمـ قمامر سمـ كُ 

ـ ؿمفوب اًمزهريؾَ اًمسُّ  ل اسم صـم ـ أكس إصبحل اعمدين، طمدَّ ؿل، كو موًمؽ سم
(7)

أكس  ، قمـ

                                                 

 صحقح.( 1)

ؾػل ذم أطموديٌ اسمـ مـده )ل:(14/61وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف ) /ب ـ ضؿـ 92، واًمسِّ

 قمبد اهلل سمـ يقؾمػ إصبفوين سمف. جمؿقع( مـ ـمريؼ

م خت  (.450رجيف مـ ـمريؼ محود سمـ زيد سمرىمؿ: )وشمؼدَّ

 اًمقزير.قمكم ( هق قمقسك سمـ 2)

 مـ ـمريؼ اسمـ أيب ظمقثؿي سمف. (1/515ذم اًمػصؾ ًمؾقصؾ )اًمبغدادي أظمرضمف اخلطقى  (3)

ؾمؿعً ُيقك يؼقل ذم طمديٌ أيب هريرة  ))(، وومقف: 56، 3/8واكظر: اًمتوريخ سمروايي اًمدوري )

ً ًمشبؾ ُصحبي ، ُيؼول: إكَّف ؿمبؾ سمـ معبد، وُيؼول: إكَّف ؿمبؾ سمـ ظمؾقد، وزيد سمـ ظموًمد وؿمبؾ: ًمقس

و أهؾ مٍم ومقؼقًمقن: ؿمبؾ سمـ ظموًمد، قمـ قمبد اهلل سمـ موًمؽ  وىمول: إكَّف ؿمبؾ سمـ طمومد، وأمَّ

 .((، ىمول ُيقك: وهذا قمـدي أؿمبف؛ ٕنَّ ؿمبالً ًمقسً ًمف صحبي إود، قمـ اًمـَّبلِّ 

 (.12/354ر: هتذيى اًمؽامل )واحلديٌ اعمشور إًمقف هق طمديٌ اًمعسقػ، واكظ

 أيب(، وهق ظمطل.ذم )ف(: )( 4)

 قمـ(، وهق ظمطل.ذم )ف(: )( 5)

(: )قمبد اًمقهوب سمـ 37/314( يمذا ضموء كسى قمبد اًمقهوب ذم إصؾ، وذم شموريخ دمشؼ )6)

 احلسـ سمـ اًمقًمقد سمـ ؾمعقد سمـ راؿمد سمـ يزيد سمـ ىمـدس سمـ قمبد اهلل أسمق احلسلم اًمؽاليب(.

 ذم )ف(. ( )اًمزهري( ًمقس7ً)

 /ب66
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َي َوقَمغَم َرْأؾِمِف اعمِْغَػُر   اهللَرؾُمقَل َأنَّ  ))سمـ موًمؽ: ا ((َدظَمَؾ َيْقَم اًمَػتِْح َمؽَّ
(1)

. 

ـ اًمـَّ و [ 519] ؼقر، كو اًمقزير أسمق اًمؼوؾمؿ إمالء، كو اًمبغقي، كو ظمؾػ سمـ هشوم، كو اسم

ـ اًمزهري، قمـ أكس ىمول:  ـ أكس، قم َي َوقَمغَم   اهللَدظَمَؾ َرؾُمقُل  ))موًمؽ سم َرْأؾِمِف  َمؽَّ

َّبِلُّ  ـُ ظَمَطٍؾ ُمتََعؾٌِّؼ سمَلؾْمتَوِر اًمَؽْعبَِي؟ وَمَؼوَل اًـم ((اىمْتُُؾقُه : اعمِْغَػُر، ومََؾامَّ َكَزقَمُف ىمِقَؾ: َهَذا اسْم
(2)

. 

[520 ]  َّـ اًمـ ؼقر، أكو اًمقزير أسمق اًمؼوؾمؿاسم
(3)

، كو اًمبغقي، كو داود سمـ ُرؿمقد، كو اًمقًمقد 

ـ  ـ مسؾؿ، قم ـ سم رسو سمُ اًمعالء، كقمبد اهلل سم
(4)

ـ أيب إدريس اخلقٓين، قمـ   ـ قُمبقد اهلل، قم سم

سمـاقمبد اهلل قمـ 
(5)

 يؼقل:  اًمسعدي / ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل  

وُر  )) ((َٓ شَمـَْؼطُِع اهِلْجَرُة َمو ىُمقشمَِؾ اًمُؽػَّ
(6)

. 
                                                 

 .صحقح( 1)

م سمنؾمـوده ومتـف سمرىمؿ: ) ؾػل.384وشمؼدَّ  ( قمـ ؿمقخ آظمر مـ ؿمققخ اًمسِّ

 .صحقح( 2)

م سمنؾمـوده ومتـف سمرىمؿ: )  (.384وشمؼدَّ

 هق قمقسك سمـ قمكم اًمقزير.( 3)

 ذم إصؾ: )سمنِم(، واًمتصقيى مـ )ف( ويمتى اًمرضمول واًمتخريٍ.( 4)

 و سمـ وىمدان اًمؼرر، ُيعرف سموسمـ اًمسعدي.، وهق قمبد اهلل سمـ قمؿرسمـ( ًمقسً ذم )ف(ا( )5)

 .صحقح لغره( 6)

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ( قمـ أيب اًمؼوؾمؿ اًمسؿرىمـدي، قمـ اسمـ اًمـؼقر 31/301أظمرضمف اسم

 سمف. ومـ ـمريؼ أيب احلسلم سمـ أسمـقد، قمـ قمقسك سمـ قمكم اًمقزير سمف.

ـ )  قسك سمـ مسوور.( مـ ـمريؼ قم5/216(، وذم اًمؽؼمى )7/146وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمسـ

( مـ ـمريؼ 2/75(، واسمـ ىموكع ذم معجؿ اًمصحوسمي )5/28واًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )

 احلؿقدي.

 ( مـ ـمريؼ دطمقؿ.7/44واًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ )

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمؿرو اًمغزي، يمؾفؿ قمـ اًمقًمقد 3/1672وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )

 سمـ مسؾؿ سمف.ا

ـ سمرس، قمـ وظموًمػ همٓء اًمرواة: قم ـ اًمعالء، قم ـ قمبد اهلل سم ـ اًمقًمقد، قم ـ قمثامن، ومرواه قم ؿرو سم

قمبد اهلل سمـ حمػميز، قمـ قمبد اهلل سمـ اًمسعدي، أظمرضمف مـ ـمريؼف اسمـ طمبون ذم صحقحف 

 (.301، 31/300(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )11/207)

ومؼد أظمرضمف اسمـ ومجعؾف قمـ اسمـ حمػميز سمدل أيب إدريس، وهذه اًمروايي صحقحي قمـ اًمقًمقد، 
= 

 /أ66
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( مـ ـمريؼ ؾمؾقامن سمـ قمبد اًمرمحـ، قمـ اًمقًمقد سمف، وىمول: 302، 31/301قمسويمر ذم شمورَيف )

، ومجؿع سمقـفام، ِمو يدل أنَّ احلديٌ يمون قمـد ـ أيب إدريس اخلقٓين، وقمبد اهلل سمـ حمػميزقمومقف: 

 اًمقًمقد قمـ اًمقضمفلم.

(، واًمطحووي 5/27ًمتوريخ اًمؽبػم )(، واًمبخوري ذم ا37/10وىمد رواه اإلموم أمحد ذم اعمسـد )

(، واسمـ ىموكع ذم معجؿ 9/17(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )7/44ذم ذح اعمشؽؾ )

 ( مـ ـمريؼ ُيقك سمـ محزة.31/305(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )2/75اًمصحوسمي )

( مـ 31/305(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )3/1672وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )

ثامن سمـ قمطوء، يمالمهو قمـ قمطوء اخلراؾموين، قمـ قمبد اهلل سمـ حمػميز، قمـ قمبد اهلل سمـ ـمريؼ قم

 اًمسعدي سمف.

 وهذا يؼقي روايي اًمقًمقد قمـ اسمـ حمػميز.

 وًمعبد اهلل سمـ اًمعالء سمـ زسمر ـمريؼ آظمر قمـ سمرس:

ـ ) (، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 5/216(، وذم اًمؽؼمى )7/147أظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمسـ

 ( مـ ـمريؼ مروان سمـ حمؿد.31/303)

ـ قمسويمر ذم 7/43(، واًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ )5/216واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى أيضوً ) (، واسم

( مـ ـمريؼ قمؿرو سمـ أيب ؾمؾؿي. )وشمصحػ ذم اًمؽؼمى اسمـ زسمر إمم 31/302شموريخ دمشؼ )

 اسمـ زيد!(.

(، واسمـ 3/1673(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )5/28واًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )

 ( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ قمبد اهلل سمـ اًمعالء.31/302قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

( مـ ـمريؼ زيد سمـ ُيقك، أرسمعتفؿ قمـ قمبد اهلل سمـ 31/303واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

اًمعالء سمـ زسمر، قمـ سُمرس سمـ قمبقد اهلل، قمـ أيب إدريس اخلقٓين، قمـ طمسون سمـ قمبد اهلل 

 سمـ اًمسعدي. اًمضؿري، قمـ قمبد اهلل

ومؾعؾ احلديٌ يمون قمـ أيب إدريس قمغم اًمقضمفلم، ومؿرة ذيمر اًمقاؾمطي سمقـف وسمقـف اسمـ اًمسعدي، 

 ومرة مل يذيمرهو، واهلل أقمؾؿ.

(، واسمـ أيب 5/28(، واًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )5/217وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

(، واسمـ 186، 1/185وسمي )(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصح3/114قموصؿ ذم أطمود واعمثوين )

ـ اًمقًمقد 31/304قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ـ احلجوج، قم ـ ـمريؼ أيب اعمغػمة قمبد اًمؼدوس سم ( م

سمـ ؾمؾقامن سمـ أيب اًمسوئى، قمـ سمرس سمـ قمبقد اهلل، قمـ قمبد اهلل سمـ حمػميز، قمـ قمبد اهلل سمـ ا

 اًمسعدي، قمـ حمؿد سمـ طمبقى اعمٍمي )وىمقؾ: اًمـٍمي( مرومققموً.

 .((حمؿد سمـ طمبقى هذا ٓ أقمرومف  )) ىمول اًمـسوئل:

ـ قمسويمر  ـ ـمريؼف اسم ـ ؾمؾقامن، أظمرضمف م ـ اًمقًمقد سم ـ مسؾؿ، قم ـ اًمقًمقد سم ـ محود، قم وشموسمعف كعقؿ سم

 (.31/304ذم شموريخ دمشؼ )

ىمؾً: ذيمر حمؿد سمـ طمبقى زيودة ذم اإلؾمـود، وهق وهؿ، وىمد أكؽره اسمـ ضمقصو وأسمق زرقمي 
= 
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[521 ]  ـ قمبقد اهلل اهلالزم اًمدمشؼل ـ سم ـ احلس ـ قمبد اًمدائؿ سم أسمق احلس
(1)

هبو، أكو أسمق  

ـ قمبد احلسلم قمبد اًمقه ـ يقؾمػ، كو يقكس سم ـ قُمؿػم سم ـ اًمؽاليب، أكو أمحد سم ـ احلس وب سم

 موًمؽًو أظمؼمه.أنَّ كو اسمـ وهى: أإقمغم، 

صمـل  ح ـ إسمراهقؿ سمـ َمثْرود، أكو اسمـ اًمؼوؾمؿ، طمدَّ و قمقسك سم صـم ـ ضمقصو: وطمدَّ ىمول اسم

يمون يدقمق  قمـ أيب هريرة: أنَّ رؾمقل اهلل موًمؽ، قمـ أيب اًمزكود، قمـ إقمرج، 

، َوَأقُمقذ  ))ل: ومقؼق ـْ قَمَذاِب اًمَؼؼْمِ ـْ قَمَذاِب ضَمَفـََّؿ، َوَأقُمقذ سمَؽ ِم اًمؾَُّفؿَّ إِينِّ أقَُمقذ سمَؽ ِم

ـْ ومِتْـَِي اعمَْحقَو َواعمَاَمِت  وِل، َوَأقُمقذ سمَؽ ِم ضمَّ ـْ ومِتْـَِي اعمِِسقِح اًمدَّ ((سمَؽ ِم
(2)

. 
                                                 

أيب اعمغػمة قمبد اًمؼدوس اخلقٓين، وذيمر اعمزي أكَّف اًمدمشؼل وحمؿقد سمـ ظموًمد وهمػمهؿ قمغم 

 شمقسمع، وموحلؿؾ ومقف قمغم اًمقًمقد سمـ ؾمؾقامن سمـ أيب اًمسوئى، وإمم ذًمؽ يشػم اسمـ قمسويمر سمؼقًمف: 

 .((وأظمطل ومقف، ومل يتوسمعف أطمد قمغم ذيمر حمؿد سمـ طمبقى  ))

 (.403، 6/402حتػي إذاف ) (،31/303شموريخ دمشؼ ) اكظر:

( مـ 307، 31/306(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )3/206 اعمسـد )وأظمرضمف أمحد ذم

ـ  ـ َيومر، قم ـ قمبقد، قمـ موًمؽ سم ـ ذيح سم ـ ضؿضؿ سمـ زرقمي، قم ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ قمقوش، قم

 قمبد اهلل سمـ اًمسعدي.

وِمو ؾمبؼ يتضح أنَّ احلديٌ قمـ قمبد اهلل سمـ اًمسعدي صحقح صموسمً مـ اًمطرق اعمتؼدمي، إَّٓ 

 ؾقامن سمـ أيب اًمسوئى.ـمريؼ اًمقًمقد سمـ ؾم

احلديٌ صحقح مثبً قمـ قمبد اهلل سمـ اًمسعدي، يمذا رواه اًمثؼوت  ))ىمول أسمق زرقمي اًمدمشؼل: 

إصمبوت، مـفؿ: موًمؽ سمـ َيومر، وأسمق إدريس اخلقٓين، وقمبد اهلل سمـ حمػميز، وهمػمهؿ، وحمؿد 

 (.31/304. شموريخ دمشؼ )((سمـ طمبقى زيودة ٓ أصؾ ًمف ا

 هـ(.460هـ(، وشمقذم ؾمـي )381ـ طَمْقران، مقًمده ؾمـي )( اًمؼطون، أصؾف م1)

 ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً. ا، ومل يذيمرواًمذهبل ذيمره اسمـ قمسويمر ذم شمورَيف

 (.10/119(، شموريخ اإلؾمالم )2/311(، اًمعؼم )34/104اكظر: شموريخ دمشؼ )

 .صحقح( 2)

( مـ ـمريؼ 3/1444(، واًمطؼماين ذم اًمدقموء )450وأظمرضمف اجلقهري ذم مسـد اعمقـمل )ص 

 اسمـ وهى سمف.

( مـ ـمريؼ 450(، واجلقهري ذم مسـد اعمقـمل )ص 8/277وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمســ )

 احلورث، قمـ اسمـ اًمؼوؾمؿ سمف.

 وؾمـده صحقح قمغم ذط اًمشقخلم.

(، اإليامء إمم أـمراف 451واحلديٌ مـ اًمزيودات قمغم روايي ُيقك. اكظر: مسـد اعمقـمل )ص 
= 
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[522 ]   َـ ؾمؾطون سمـ حمؿد طَمقُّقس اًمغ ـَِقي سمدمشؼإمػم أسمق اًمػتقون حمؿد سم
(1)

، أكو 

وينسَّ ظموزم اًمؼويض أسمق كٍم حمؿد سمـ أمحد سمـ هورون سمـ مقؾمك اًمغَ 
(2)

، كو ظَمقثؿي سمـ 

ـ ضُمْقيِت اًمصـعوين ـ إؾمحوق سم ؾمؾقامن اًمؼرر، كو أسمق قمبد اهلل حمؿد سم
(3)

صمـل أيب ، طمدَّ
(4)

 ،

                                                 

 (.264، 15/263فرة )(، إحتوف اعم4/448اعمقـمل )

 ومل يذيمره اًمؼوسمز ذم شمؾخقصف ًمؾؿقـمل ـ روايي اسمـ اًمؼوؾمؿ، وهق قمغم ذـمف.

 هـ(.473هـ(، وشمقذم ؾمـي )394( اًمدمشؼل، مقًمده ؾمـي )1)

وطَمقُّقس: سموحلوء اعمفؿؾي وسمعدهو يوء معجؿي سموصمـتلم مـ حتتفو مضؿقمي مشدّ ّ َدة وآظمرهو ؾملم 

(، وضع اًمـوؾمخ حتً اًمسلم صمالث ا: )وضموء رؾمؿفو ذم إصؾ هؽذ مفؿؾي.

 ووىمع ذم )ف(: )طمققش( سموعمعجؿي! كؼوط شمـبقفوً إلمهوهلو،

أطمد ؿمعراء  ))، وىمول اسمـ قمسويمر: ((ؿموقمر جمقد، مل أدرك سموًمشوم أؿمعَر مـف  ))ىمول اسمـ مويمقٓ: 

وذيمر  اًمشومقلم اعمحسـلم وومحقهلؿ اعمجقديـ ًمف ديقان يمبػم ... أكشدكو قمـف أسمق اًمؼوؾمؿ اًمـسقى

 .((أكَّف صمؼي 

شموريخ  (،385زيودات هبي اهلل إيمػوين قمغم شموريخ مقًمد اًمعؾامء )ص (،2/370اكظر: اإليمامل )

 (.3/76(، شمقضقح اعمشتبف )18/413(، اًمسػم )53/110دمشؼ )

 هـ(.417هـ(، وشمقذم ؾمـي )338( اًمدمشؼل اعمعروف سموسمـ اجلُـدي، مقًمده ؾمـي )2)

 .(( يمون صمؼي ملمقكوً دمشؼ وىموضقفو ... وإموم ضمومع  ))ىمول اًمؽتوين: 

(، 51/160شموريخ دمشؼ ) (،2/222اإليمامل ) (،330شموزم يمتوب مقًمد اًمعؾامء )ص  اكظر:

 (.17/400اًمسػم )

 ( حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ ضُمقيِت اًمصـعوين.3)

 قيِت: سموجلقؿ اعمضؿقمي، واًمقاو اًمسويمـي واعمثـوة ومقق مؽسقرة وسمعدهو يوء.وضمُ 

 ذم إصؾ )ضمقصمك( سموعمثؾثي، وذم )ف(: )ضمقى( مفؿؾي مـ اًمـؼوط. ووىمع

 .((صمؼي  ))ىمول اًمذهبل: 

(، 2/547شمقضقح اعمشتبف ) (،6/799شموريخ اإلؾمالم ) (،575، 2/172اكظر: اإليمامل )

 (.1/377شمبصػم اعمـتبف )

 ( إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ ضمقيت اًمطؼمي اًمصـعوين.4)

ؿف احلو  يمؿ وهمػُمه سمروايي اعمقضققموت.مؽموك مـؽر احلديٌ، اهتَّ

(، اعمدظمؾ 1/138(، اعمجروطملم )146(، اًمضعػوء ًمؾدارىمطـل )ص 1/343اكظر: اًمؽومؾ )

 (.1/344(، اًمؾسون )2/547(، شمقضقح اعمشتبف )1/177(، اعمقزان )1/168)
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َموِري كو قمبد اعمؾؽ اًمذِّ
(1)

صمـل معؿر سمـ راؿمد،  قمـ ، قمـ ؾمػقون يعـل اًمثقري، طمدَّ

ـ أسمقف: أنَّ رؾمقل اهلل  ـ ؾمومل، قم ـْ سَموَع َكْخالً ُمَمسمَّرًا وَموًمثََّؿُر ًمِْؾبَوئِِع  ))ىمول:  اًمزهري، قم َم

َط اعمُبْتَوُع  ((إَِّٓ َأْن َيْشؽَمِ
(2)

. 

[523 ]  أسمق اًمػتح قمبد اجلبور سمـ قمبد اهلل إَْرَدؾْمتَويِن اجلقهري
(3)

سمدمشؼ، كو أسمق  

ـ قمؿر اًمػؼ ـ حمؿد سم ـ قمكم سم ـ أيب طموشمؿ، كو قمبد اهلل احلس ـ سم ، كو قمبد اًمرمح قف إمالًء سموًمريِّ

ي، كو اًمػريويب، كو ؾمػقونا ـ قَمؿرو اًمغزِّ ـ حمؿد سم سم
(4)

، قمـ مـصقر
(5)

، قمـ إسمراهقؿ
(6)

 ،

ـ قموئشي ىموًمً:  ًُ أهَْمتَِسُؾ َأكَو َوَرؾُمقُل  ))قم ـُبَوِن   اهلليُمـْ ـُ ضُم  َواطِمٍد َوَكْح
ٍ
ـْ إِكَوء ((ِم

(7)
. 

                                                 

َموري سمؽرس اًمذال اعمشددة اعمعجؿي، وومتح1)  ( قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ هشوم أسمق هشوم اًمذِّ

 (.3/11اعمقؿ سمعدهو إًمػ وذم آظمرهو اًمراء، كسبي إمم ىمريي سموًمقؿـ. إكسوب )

 ووىمع ذم شمؼريى اًمتفذيى: سمػتح اًمذال اعمعجؿي!

ا، وصحَّ احلديث من صرق أخرى( 2)  .سـده ضعقف جدًّ

 ذم ؾمـده إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ ضمقيت اًمطؼمي اًمصـعوين، وهق مؽموك.

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ضمؼم، قمـ أسمقف، قمـ ؾمػقون 100)ص  وأظمرضمف أسمق اًمشقخ ذم ذيمر إىمران

 اًمثقري سمف.

 وحمؿد سمـ ضمؼم وأسمقه مل أقمرومفام.

( مـ 3/1173(، ومسؾؿ ذم صحقحف )2379( )3/114وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ـمرق قمـ اًمزهري سمف.

ؿ اًمرازي، مقًمده زة إَْرَدؾْمتَوين اجلقهري صمسمـ سُمرْ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد  قمبد اهلل( قمبد اجلبور سمـ 3)

 هـ(.468هـ(، وشمقذم ؾمـي )378ؾمـي )

إَْرَدؾْمتَوين: سمػتح إًمػ وؾمؽقن اًمراء وومتح اًمدال وؾمؽقن اًمسلم اعمفؿؾتلم وومتح اعمـؼقـمي 

 سموصمـتلم مـ ومقىمفو وذم آظمرهو اًمـقن، كسبي إمم أَْرَدؾْمتَون سُمؾقدة ىمريبي مـ أصبفون.

 .((يمون مـ اًمثؼوت  ))ىمول اًمسؿعوين: 

اعمـتظؿ  (،34/20شموريخ دمشؼ ) (،109، 1/108إكسوب )(، 1/238اإليمامل )اكظر: 

 (.10/461(، شموريخ اإلؾمالم )8/299)

 ( هق اًمثقري.4)

 ( اسمـ اعمعتؿر.5)

 اًمـخعل.سمـ ىمقس إسمراهقؿ سمـ يزيد  (6)
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))
(1)

. 

[524 ]  ٕكطويملاًمؼويض أ ، سمق / قمبد اهلل احلُسلم سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ داود ا

ضوسموُيعرف  ـ أيب اًمرِّ وسم
(2)

ـ قمبد اهلل اًمرازي  ـ حمؿد سم سمدمشؼ، كو أسمق اًمؼوؾمؿ مَتوم سم
(3)

، كو 

ـ ؾُم أسمق اًمطقِّ  ـ محقد سم ؾقامن احلَْقَرايِن ى حمؿد سم
(4)

، كو أسمق سمدر قمبَّود سمـ اًمقًمقد اًمُغؼَمي، كو 

ـ سمنم ـ سم ، كو اًمعبوس سمـ اًمػضؾ إكصوري، قمـ يقكس سمـ قُمبقد، قمـ حمؿد سمـ احلس

((َرضَمَؿ اْمَرَأًة صمؿَّ َصغمَّ قَمَؾقَْفو  َأنَّ اًمـَّبِلَّ  ))ؾمػميـ، قمـ قمؿران سمـ طُمصلم: 
(5)

. 
                                                 

 .مـؼطع، واحلديث صحقح من صريق آخر( 1)

إسمراهقؿ هق اسمـ يزيد اًمـخعل، هؽذا ورد اًمسـد ذم إصؾ و)ف(: )إسمراهقؿ، قمـ قموئشي(، و

 رأى قموئشي ومل يسؿع مـفو، إكَّام روايتف قمـ إؾمقد، قمـ قموئشي.

 (.20، 19(، حتػي اًمتحصقؾ )ص 142، 141اكظر: ضمومع اًمتحصقؾ )ص 

. هتذيى ((دظمؾ قمغم قموئشي أمِّ اعمممـلم، وروى قمـفو ومل يثبً ًمف مـفو ؾمامع  ))وىمول اعمزي: 

 (.1/235اًمؽامل )

( قمـ ىمبقصي، قمـ ؾمػقون اًمثقري، قمـ مـصقر 299( )1/98ًمبخوري ذم صحقحف )وأظمرضمف ا

 سمـ اعمعتؿر، قمـ إسمراهقؿ، قمـ إؾمقد، قمـ قموئشي.ا

 وًمعؾ اًمسؼط ذم اًمـسختلم وىمع ؾمفقاً، واهلل أقمؾؿ.

 هـ(.493هـ(، وشمقذم ؾمـي )394( مقًمده ؾمـي )2)

يمػوين ىمصي شمدل قمغم ة ذايمرشمف. ذيمره اسـم قمسويمر ذم شمورَيف وذيمر قمـ اسـم ٕا ة ضبطف وشمقؼظف وىمقَّ  ؿمدَّ

 (.14/268اكظر: شموريخ دمشؼ )

 هـ(.414هـ( وشمقذم ؾمـي )330( اًمبجكم اًمدمشؼل احلوومظ، مقًمده ؾمـي )3)

 .((يمون صمؼي ملمقكوً طموومظوً مل أَر أطمػظ مـف ذم طمديٌ اًمشومقلم  ))ىمول قمبد اًمعزيز اًمؽتوين: 

 .((ومعرومي اًمرضمول، مو رأيً مثؾف ذم معـوه  يمون قموعموً سموحلديٌ ))وىمول أسمق قمكم إهقازي: 

ج اًمػقائد ذم جمؾدة اكتؼوء َمـ يدري احلديٌ  ))وىمول اًمذهبل:   .((ظمرَّ

 (.17/289(، اًمسػم )11/43شموريخ دمشؼ )(، 325شموزم شموريخ مقًمد اًمعؾامء )ص اكظر: 

 هـ(.341( اًمؽاليب، شمقذم ؾمـي )4)

 قاو وومتح اًمراء، كوطمقي يمبػمة واؾمعي سمـقاطمل دمشؼ.واحلَْقَرايِن: سمػتح احلوء اعمفؿؾي وؾمؽقن اًم

ر مشفقر  ))ىمول اًمذهبل:  ث ... ؿمقخ معؿَّ  .((اًمشقخ اعمحدِّ

ٕكسوب )3/25اكظر: اإليمامل )  (.15/432(، اًمسػم )52/371(، شموريخ دمشؼ )2/287(، ا

ا، وله صريق آخر عن عؿران صحقح( 5)  .سـده ضعقف جدًّ
= 

 /ب66



 

 
 

 
 731 

 

  

[525 ]  ـ حمؿد سمـ أيب احلديد اًمدمشؼل ـ قمبد اًمقاطمد سم ـ أمحد سم أسمق احلس
(1)

هبو، أكو  

ـ أمحد سمـ ي أسمق سمؽر حمؿد سم ـ اًمقًمقد ضمدِّ ؾؿل قمثامن سم اًمسُّ
(2)

طْمَداح أمحد  سمـ ا، أكو أسمق اًمدَّ

ـ إؾمامقمقؾ اًمتؿقؿل حمؿد سم
(3)

ي، كو  ـ ظُمَريؿ اعمرِّ ـ قمامرة سم ـ قمومر سم ، كو أسمق قمومر مقؾمك سم

ـ قُمبقد اهلل سمـ صمـل اًمزهري، قم ـ مسؾؿ، كو أسمق قَمؿرو إوزاقمل، طمدَّ اًمقًمقد سم
(4)

قمبد اهلل،  

ـ ىموًمً:  ً حِمص ـ أمِّ ىمقس سمـ ًُ  ))قم أشَمَقْ
(5)

َعوَم، وَمبَوَل   اهللَرؾُمقَل   ـٍ زِم مَلْ َيْليُمِؾ اًمطَّ سموسْم

 وَمَصبَُّف قَمَؾقِْف َومَلْ َيْغِسْؾُف 
ٍ
ام ىمول اسمـ قَمؿرو ذم طمديثف هذا: ((ذِم طِمْجِرهِ، وَمَدقَمو سماَمء  ))، ورسمَّ

                                                 

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمش ( قمـ أيب احلسـ اعموًمؽل، قمـ أيب قمبد اهلل سمـ 52/371ؼ )وأظمرضمف اسم

 أيب اًمرضو سمف.

 (، ومـ ـمريؼف أظمرضمف اسمـ قمسويمر )اعمقضع اًمسوسمؼ(.26، 1/25وهق ذم ومقائد متوم )

 (.87/أ ـ جمؿقع67طمديٌ أيب اًمطقى احلقراين قمـ ؿمققظمف )ل: وذم

ا، ومقف اًمعبوس سمـ اًمػضؾ إكصوري، وهق مؽموك يمام   ذم اًمتؼريى.وؾمـده ضعقػ ضمدًّ

( وومقف ىمصي اعمرأة اًمتل شموسمً، وأنَّ 3/1324وطمديٌ قمؿران أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 رمجفو صمؿ صغمَّ قمؾقفو. رؾمقل اهلل 

 هـ(.469( اًمسؾؿل، شمقذم ؾمـي )1)

داً ٕطمقال  ))ىمول اًمذهبل: ، و((يمون صمؼي قمدًٓ رضقًّو  ))ىمول اسمـ إيمػوين:  يمون صمؼي كبقالً متػؼِّ

 .((غرسموء قمدًٓ ملمقكوً ... ويمون صحقح اًمسامع اًمطؾبي واًم

 (.18/418اًمسػم )(، 382اكظر: زيودات اسمـ إيمػوين قمغم شموريخ مقًمد اًمعؾامء )ص 

 هـ(.405هـ(، وشمقذم ؾمـي )309( اسمـ أيب احلديد اًمدمشؼل اًمعدل، مقًمده ؾمـي )2)

ف ؿمقئوً ... ويمون صمؼي طمرضت داَره وأكو أقمرومف، وًمؽـ مل أؾمؿع مـ ))ىمول قمبد اًمعزيز اًمؽتوين: 

 .((ملمقكوً 

(، اًمسػم 51/77شموريخ دمشؼ ) (،319شموزم شموريخ مقًمد اًمعؾامء )ص  (،2/54)اكظر: اإليمامل 

(17/184.) 

 هـ(.328( اًمدمشؼل، شمقذم ؾمـي )3)

، وىمول ((يمون مؾقئوً سمحديٌ اًمقًمقد سمـ مسؾؿ، روى قمـ قمدة مـ أصحوسمف  ))ىمول اخلطقى: 

ر دهراً  اًمشقخ اإلموم ))اًمذهبل:  ث اًمثؼي ... ويمون ذا قمـويي وإشمؼون وقُمؿِّ  .((اعمحدِّ

 (.15/268(، اًمسػم )5/220(، شموريخ دمشؼ )3/317اكظر: اإليمامل )

 أيب(.ذم )ف(: )( 4)

 رأيً(، وهق شمصحقػ.ذم )ف(: )( 5)
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((وَمـََضَحُف قَمَؾقِْف 
(1)

. 

 :من حديث الـفرواين

[526 ]  إسمراهقؿ[ ـدار سمـاًمشقخ أسمق يوَس أمحد سمـ سم[
(2)

ول،   سمؼراءيت قمؾقف ذم اًمبؼَّ

أبو احلسني أمحد بن عؿر بن روح بن عيل ؿمعبون ؾمـي أرسمع وشمسعلم، ىمول: أكبلكو 

اينوأ رأ الـَّف  
(3)

، أكو أسمق قمبد اهلل احلسلم سمـ حمؿد سمـ قُمبقد سمـ أمحد سمـ خمؾد اًمدىمَّوق
(4)

، كو 

ـ أيب ؿمقبي ـ قمثامن سم حمؿد سم
(5)

ـ قم ـ قمومر، قمـ ؿمعبي، ، كو احلُسلم سم بد إول، كو ؾمعقد سم
                                                 

 .صحقح( 1)

 ف.( مـ ـمريؼ اهلؼؾ سمـ زيود، قمـ إوزاقمل سم25/180وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 واسمـ قمؿرو هق قمبد اًمرمحـ سمـ قمؿرو إوزاقمل، وزيودشمف هذه مقضمقدة قمـد اًمطؼماين.

 ( قمـ اًمزهري سمف.165( )1/109واحلديٌ أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل )

( 4/1734) (،1/238(، ومسؾؿ ذم صحقحف )223( )1/77وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 مـ ـمريؼ موًمؽ وهمػمه، قمـ اًمزهري سمف.

 .( زيودة مـ )ف(2)

 هـ(.445هـ(، وشمقذم ؾمـي )368( مقًمده ؾمـي )3)

واًمـَّْفَرواين: سمػتح اًمـقن وؾمؽقن اهلوء وومتح اًمراء اعمفؿؾي واًمقاو، وذم آظمرهو كقن أظمرى، كسبي 

 إمم سمؾدة ىمديؿي ُيؼول هلو اًمـفروان، ىمريبي مـ َّنر دضمؾي.

اعمذايمرة مؾقح يمتبً قمـف سموًمـفروان وسمبغداد، ويمون صدوىموً ديِّـوً طمسـ  ))ىمول اخلطقى: 

 .((اعمحوْضة، يـتحؾ مذهى اعمعتزًمي 

 (.8/158اعمـتظؿ ) (،5/544إكسوب ) (،4/296اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.375هـ(، وشمقذم ؾمـي )286( اعمعروف سموسمـ اًمعسؽري اًمبغدادي، مقًمده ؾمـي )4)

ـ أيب اًمػقارس: ((يمون صمؼي أمقـوً  ))ىمول اًمعتقؼل:   ، وىمول إزهري: (( يمون ومقف شمسوهالً  ))، وىمول اسم

 .((شمؽؾَّؿقا ومقف  ))

 (.16/317(، اًمسػم )7/44(، اعمـتظؿ )8/100اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.297إسمراهقؿ أسمق ضمعػر اًمعبز مقٓهؿ اًمؽقذم، شمقذم ؾمـي )( 5)

ؼف صوًمح ضمزرة وأصمـك قمبدان قمغم يمتبف، وىمول اخلطقى:  يمون يمثػم احلديٌ واؾمع اًمروايي ذا  ))وصمَّ

 .((فؿ، وًمف شموريخ يمبػم معرومي ووم

 ويمذسمف اسمـ أيب داود واسمـ ظمراش وىمدح ومقف همػُم واطمد.

 .((وحمؿد سمـ قمثامن هذا قمغم مو وصػف قمبدان، ٓ سملس سمف  ))وىمول اسمـ قمدي: 

(، 5/88(، اعمقزان )14/21(، اًمسػم )3/3/42(، شموريخ سمغداد )6/295اًمؽومؾ )اكظر: 

 (.5/280اًمؾسون )
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ـ إقمؿش ىمول:  ـْ قَمبِْد  ))قم ًُ إِلسْمَراِهقَؿ َأؾْمـِْد زِم قَم ًُ َرضُمالً اهللىُمْؾ قْ ُهَق وَ ، ىَموَل: إِذا ؾَمؿَّ

: ىَموَل قَمبُْد  ًُ ، َوإِذا ىُمْؾ ًُ قْ ـْ اهللاًمَِّذي ؾَمؿَّ ـْ هَمػْمِ َواطِمٍد، قَم (( اهللقَمبِْد ، وَمُفَق قَم
(1)

. 

[527 ]  حمؿد قُمبقد اهلل سمـ حمؿد سمـ قموئذ اخلالَّل / أسمق
(2)

، كو أسمق اًمعبوس أمحد سمـ 

اصمِل حمؿد اًمؼَمَ
(3)

، كو قمكم سمـ اجلعد، أكو ؿمعبي، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ قُمؾقَّي، قمـ 

ـ ُصفقى، قمـ أكس سمـ موًمؽ:  ـِ اًمتََّزقْمُػِر   اهللَّنَك َرؾُمقُل  ))قمبد اًمعزيز سم ((قَم
(4)

. 

                                                 

ا، وصحَّ ( 1)  الثر من صريق آخر. سـده ضعقف جدًّ

م أكَّف مؽموك.  ذم ؾمـده احلسلم سمـ قمبد إول، وشمؼدَّ

(، ومـ ـمريؼف اعمزي ذم هتذيى اًمؽامل 5/709وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اًمعؾؾ ـ آظمر اجلومع )

 ( قمـ أيب قمبقدة سمـ أيب اًمسػرـ أمحد سمـ قمبد اهلل ـ قمـ ؾمعقد سمـ قمومر اًمضبعل سمف.2/239)

ـ قمبد اًمؼم ذم اًم ـ ـمريؼ أمحد سمـ طمـبؾ، قمـ حمؿد سمـ ضمعػر، قمـ 38، 37تؿفقد )وأظمرضمف اسم ( م

 ؿمعبي سمف.

 هـ(.377هـ(، وشمقذم ؾمـي )291( مقًمده ؾمـي )2)

 .((صمؼي  ))ىمول اخلطقى واسمـ اجلقزي: 

ووىمع ذم إصؾ و )ف(: )قموئذ(، وذم يمتى اًمؽماضمؿ )قموسمد(: سمؿقطمدة مؽسقرة سمعد إًمػ صمؿ 

 دال مفؿؾي.

 (.6/62(، شمقضقح اعمشتبف )7/139(، اعمـتظؿ )6/3(، اإليمامل )10/363اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.302( أمحد سمـ حمؿد سمـ ظموًمد سمـ يزيد أسمق اًمعبوس اًمؼَماصمل، شمقذم ؾمـي )3)

اصمل: سمػتح اًمبوء اعمقطمدة واًمراء، وسمعد إًمػ مثؾثي مؽسقرة، وهل حمؾَّي سمبغداد.  واًمؼَمَ

 .((صمؼي ملمقن  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

(، اًمسػم 1/303(، إكسوب )5/3(، شموريخ سمغداد )139ٓت اًمسفؿل )ص اكظر: ؾمما

 (.1/406(، شمقضقح اعمشتبف )14/92)

 .صحقح( 4)

 ( قمـ أيب احلسلم اًمـفرواين سمف.6/203وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف )

 ( قمـ اًمؼماصمل سمف.390وأظمرضمف اًمرامفرمزي ذم اعمحدث اًمػوصؾ )ص 

، 12/278(، واسمـ طمبون ذم صحقحف )5/511)(، 2/66وأظمرضمف أسمق قمقاكي ذم مسـده )

 ( مـ ـمريؼ قمكم سمـ اجلعد سمف.168ـ اإلطمسون(، واخلطقى ذم اًمؽػويي )ص  279

ـ )2815( )5/112وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلومع ) وأسمق (، 142، 5/141(، واًمـسوئل ذم اًمسـ

مـ ( 322 (، واسـم مجقع اًمصقداوي ذم معجؿ ؿمققظمف )ص5/511(، )2/66قمقاكي ذم مسـده )

 ـمرق قمـ ؿمعبي سمف.
= 
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[528 ]  ـ طمققيف ـ ظمنمم، ىمول: ؾمؿعً سمنم أسمق قمؿر سم ـ أيب داود، كو قمكم سم ـ ا، كو اسم سم

((سمََؾَغـِل أَنَّ ؾُمْػقَوَن اًمثَّْقِريَّ يَموَن إِذا َذيَمَر اعمَُعوومَو ىمَوَل: ذاَك اًمقَوىُمقشَمُي  ))احلورث يؼقل: 
(1)

.  

[529 ]  ي أسمق سمؽر سمـ ؿموذان، كو قمبد اهلل سمـ حمؿد، كو ضمدِّ
(2)

، كو أسمق يمـوكي مستؿكم 

ُهشقؿ
(3)

ٌِ  ))ل: ، ىمو سمنْمِ أيب عمََّو ىَمِدَم ُهَشقٌْؿ اًمُؽقوَمَي ؾَمَلًَمُف اًمُؽقومِقَّقَن وَمَؼوًُمقا: َكو سمَحِدي

ـِ ] [قم
(4)

ـِ اًمـَّبِلِّ   ـَ إَْكَصوِر، قَم ـْ قُمُؿقَمتِِف ِم ـِ َأكٍَس، قَم ، ذِم ُرْؤَيِي اهِلالَلِ  َأيب قُمَؿػْمِ سم

صَمـَو سمِف قَمـَْؽ، َأطْمَسبُ  ؾُمْػقَونَ  نَّ وَمن صَمُفْؿ سمِف طَمدَّ ((ُف ىَموَل: وَمَحدَّ
(5)

. 

[530 ]  ـ أمحد اًمصقذم ـمؾحي سم
(6)

ولُز فْ ، كو حمؿد سمـ أمحد سمـ مَ 
(7)

، ىمول: وؾمؿعً 
                                                 

 ( مـ ـمرق قمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمؾقي سمف.3/1663وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

واًمـفل قمـ اًمتزقمػر هق ًمؾرضمول ظموصي، يمام ورد ذم سمعض ـمرق احلديٌ، ورواه ؿمعبي قمـ 

 (.168(، اًمؽػويي )ص 389إؾمامقمقؾ قمغم اعمعـك. اكظر: اعمحدث اًمػوصؾ )ص 

م سمرىمؿ: )  د اًمعزيز سمـ صفقى.( سمنؾمـود آظمر قمـ قمب468وشمؼدَّ

 ( قمـ أيب احلسلم اًمـفرواين سمف.13/228( أظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف )1)

 ( هق أمحد سمـ مـقع اًمبغقي.2)

ـ يقكس اعمستؿكم، ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )3) ـ سم (، ومل 14/406( أظمق أيب مسؾؿ قمبد اًمرمح

 .((محد سمـ مـقع اًمبغقي طمؽك قمـ ُهشقؿ، روى قمـف أ ))يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديال، وىمول: 

 ( ذم إصؾ: )سمـ(، واًمتصقيى مـ )ف( وشموريخ سمغداد.4)

ووىمع ذم )ف( وشموريخ سمغداد: )أيب قمؿػم، قمـ أكس(، وهق شمصحقػ، وورد قمغم اًمصقاب ذم 

 هتذيى اًمؽامل. وأسمق قمؿػم اؾمؿف قمبد اهلل، يروي قمـ قمؿقمي ًمف مـ إكصور.

 (.14/87( أظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف )5)

ـ )وطمد ـ موضمف ذم اًمسـ ـ ـمريؼ هشقؿ، 1653( )1/529يٌ رؤيي اهلالل أظمرضمف اسم ( وهمػمه م

ـ قمـ أيب قمؿػم سمـ أكس، قمـ قمؿقمي ًمف مـ إكصور  ـ أيب وطمشقي  ـ أيب سمنم ـ واؾمؿف ضمعػر سم قم

أُهمؿل قمؾقـو هالل ؿمقال، وملصبحـو صقوموً، ومجوء ريمى  ))ىموًمقا:  مـ أصحوب رؾمقل اهلل 

ؿ رأوا اهلالل سموٕمس، وملمرهؿ رؾمقل اهلل  قمـد اًمـبلِّ  مـ آظمر اًمـفور، ومشفدوا أن  أَّنَّ

 (.34/142. واكظر: هتذيى اًمؽامل )((ُيػطروا، وأن َيرضمقا إمم قمقدهؿ مـ اًمغد 

 هـ(.380( ـمؾحي سمـ أمحد سمـ احلسـ أسمق اًمؼوؾمؿ وىمقؾ أسمق حمؿد اخلزاز اًمصقذم، شمقذم سمعد )6)

 .((ؾموومر يمثػماً، ويمتبـو قمـف مـ أصقل صحوح  يمون ؿمقخوً صوحلوً صمؼي، ))ىمول اخلالل: 

 (.8/478شموريخ اإلؾمالم )، (9/351شموريخ سمغداد ) اكظر:

 .( حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أيب مفزول اعمصقيص، إموم اجلومع7)

 (.61ذيمره اسمـ مجقع اًمصقداوي ذم معجؿ ؿمققظمف )ص 
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ـ قمبد اهلل أمحد سم
(1)

ـ هورون  ًُ يزيد سم يؼقل: ؾمؿع
(2)

ـ ِمػَماِث اعمُبْتَِدِع، ومؼول:   وؾُمئؾ قم

صمُف  )) و َأَكو وَمالَ َأِرصمُف َوَٓ ُأَورِّ ((َأمَّ
(3)

. 

[531 ]   ِّم  ٕ ي ك اًمػؼقفضمدِّ ل أسمق سمؽر حمؿد سمـ مقؾمك سمـ اعمـث
(4)

ـ  ، كو أسمق سمؽر أمحد سم

حمؿد سمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ اعمروزي
(5)

 ـ مـدهؾمـي صمالث قمنمة وصمالصمؿئي، كو حمؿد سم 

صبفوين، كو سمؽر سمـ سمؽَّ  ورٕا
(6)

، كو قموئذ سمـ ُذيح احلرضمل
(7)

ـَ   ًُ أكس سم موًمؽ  ىمول: ؾمؿع

ـْ يمَ  )): موًمؽ يؼقل: ىمول رؾمقل اهلل  َّوِر َم ـَ اًـم ْأ َمْؼَعَدُه ِم  ومَؾْقَتَبَقَّ
ٌٍ ذَب قَمكَمَّ ذِم ِرَواَيِي طَمِدي

))
(8)

. 

                                                 

 ( هق اسمـ يقكس.1)

 هورون سمـ يزيد(.ذم )ف( إمم: )( اكؼؾى 2)

 مل أىمػ قمؾقف. (3)

و اعمبتدع سمدقمي همػم  وًمعؾ مراد يزيد سمـ هورون اعمبتدع سمدقمي مؽػرة، ومقُعومؾ معومؾي اعمرشمد، وأمَّ

 مؽػِّرة ومػمث وُيقَرث، واهلل أقمؾؿ.

 هـ(.385هـ(، وشمقذم ؾمـي )300( اًمداودي مـ أهؾ اًمـفروان، مقًمده ؾمـي )4)

كبقالً قمغم مذهى داود سمـ قمكم، وقمؾؼً ؾملًمً اًمؼمىموين قمـف ومؼول: يمون ومؼقفوً  ))ىمول اخلطقى: 

 .((قمـف ؿمقئوً يسػماً، ىمؾً: أيمون صمؼي؟ ومؼول: مو يمون طموًمف يدل إَّٓ قمغم صمؼتف، أو يمام ىمول 

 (.8/587شموريخ اإلؾمالم )، (3/246شموريخ سمغداد ) اكظر:

 (، ومل يذيمر ذم ضمرطموً وٓ شمعديالً.4/361( ذيمره اخلطقى ذم شمورَيف )5)

 ( ضعقػ احلديٌ.6)

 (.1/420(، هتذيى اًمتفذيى )2/48(، اًمؾسون )1/343ظر: اعمقزان )اك

 ( ضعقػ.7)

 (.3/226(، اًمؾسون )3/77(، اعمقزان )7/16اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 .((يف رواية حديث  ))صحقح لغره، وهو متواتر، إالَّ قوله:  (8)

ـ اجلقزي ذم اعمقضققموت )4/361وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف ) مـ ـمريؼ أيب ( 1/94(، واسم

 احلسلم اًمـفرواين سمف. ووىمع قمـد اخلطقى: )ضمدي ٕيب(، سمدل )ضمدي ٕمل( وهق شمصحقػ.

(، 1/13ـ يمشػ إؾمتور(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) 1/115وأظمرضمف اًمبزار ذم مسـده )

ـ يمذب قمكمَّ )ص  ـ اجلقزي ذم اعمقضققموت )284واًمطؼماين ذم ـمرق طمديٌ م ( 1/94(، واسم

 ور اًمؼقز سمف.مـ ـمرق قمـ سمؽر سمـ سمؽ

 .((ٓ كعؾؿ أطمداً ىمول )ذم روايي طمديٌ( إَّٓ قموئذ سمـ ذيح  ))وىمول اًمبزار: 

هق ذم اًمصحقح ظمالف ىمقًمف )ذم روايي طمديٌ( رواه اًمبزار وومقف قموئذ سمـ  ))وىمول اهلقثؿل: 
= 
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 :من فوائد ابن السؿرقـدي

[532 ]  سمـ اأسمق كٍم احلُسلم سمـ أمحد ، أكو سمؼراءيت قمؾقف، الشقخ أبو حمؿد السؿرقـدي

ب اخلطقىـمال
(1)

قع أمحد سمـ مُجَ حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ دمشؼ، أكو أسمق احلُسلم سم 

اًمغسوين
(2)

نم سمـ قمبدون/ أكو سما، سمصقدَ  
(3)

، كو صمعؾى
(4)

ور ىمول: ًمَ  امَّ ـ، كو اًمزسمػم سمـ سمؽَّ

تِل َصـَّْػتَُفو َأقْمَجَؾ اعمُْعتَِصُؿ ذِم اًمَؼٍْمِ  َث َأْوََٓدُه سموٕظَْمبَوِر اًمَّ ؿِمقِد ٕطَُمدِّ ًُ إِمَم اًمرَّ ىَمِدْم

 وَم َوُهَق َيُؼقُل:وَمَعثََر، وَمَؽوَدْت إهِْبَوُمُف شَمـَْؼطُِع، وَمؼَ 

ـْ قَمثَْرةٍ سمؾَِسوكِِف    ضْمؾِ      َيُؿقُت اًمَػتَك ِم  اًمرِّ
ـْ قَمثَْرةِ  َوًَمقَْس َيُؿقُت اعمَْرُء ِم

ـْ ومِقفِ شَمْرِمل سم  ضْمِؾ شمَ  َرشُمفُ ـَوقَمثْ       فِ  ـَرأْؾِم ـوَمَعثَْرشُمُف ِم ؾِ ـفْ ـغَم مَ ـَرُأ قمَ ـبْ ـسموًمرِّ
(5)

. 

                                                 

 (.1/145. جمؿع اًمزوائد )((ذيح، وهق ضعقػ 

 ىمؾً: وسمؽر ضعقػ أيضوً.

ـ  (1) ـ يمثػم أسمق كٍم اًمؼرر اخلطقى، هق احلسلم سمـ حمؿد سم ـ احلسلم سمـ أمحد سمـ ـمالب سم أمحد سم

 هـ(.470هـ(، وشمقذم ؾمـي )379مقمم قمقسك سمـ ـمؾحي سمـ قمبقد اهلل، مقًمده ؾمـي )

سقى:  يمػوين: ((صمؼي أملم  ))ىمول أسمق اًمؼوؾمؿ اًـم  .((يمون وموضالً، يمثػم اًمدرس ًمؾؼرآن  ))، وىمول اسـم ٕا

 (.18/375(، اًمسػم )14/297شموريخ دمشؼ ) (،383زيودات اسمـ إيمػوين )ص  اكظر:

 هـ(.402هـ(، وشمقذم ؾمـي )305( اًمصقداوي، صوطمى اعمعجؿ، مقًمده ؾمـي )2)

 .((صمؼي  ))، وىمول اخلطقى: ((يمون ؿمقخوً صوحلوً صمؼي ملمقكوً  ))ىمول أسمق قمبد اهلل اًمصقري: 

 (.17/152(، اًمسػم )51/125اكظر: شموريخ دمشؼ )

 (.229معجؿ ؿمققظمف )ص  ( ذيمره اسمـ مجقع ذم3)

بوين، مقٓهؿ اعمعروف سمثعؾى، شقك سمـ زيد سمـ ؾمقور، أسمق اًمعبوس اًم( إموم اًمـحق، أمحد سمـ ُيق4)

 هـ(.291) وشمقذم ؾمـي هـ(،200إموم اًمؽقومقلم ذم اًمـحق واًمؾغي، مقًمده ؾمـي )

سموًمغريى،  يمون صمؼي طمجي ديِّـوً صوحلوً مشفقراً سموحلػظ وصدق اًمؾفجي، واعمعرومي ))ىمول اخلطقى: 

موً قمـد اًمشققخ مُ   .((هق طَمَدث  ذْ وروايي اًمشعر اًمؼديؿ، مؼدَّ

 (.14/5(، اًمسػم )6/44(، اعمـتظؿ )5/204اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.229( إصمر واًمبقتون قمـد اسمـ مجقع ذم معجؿ ؿمققظمف )ص 5)

(، 2/125شموريخ سمغداد )(، و307آظمر طمديٌ أيب ؾمعقد إؿمٍ )ص واًمؼصي مذيمقرة ذم 

( سملم اًمزسمػم وأيب 3769، 8/3768(، وسمغقي اًمطؾى ٓسمـ اًمعديؿ )18/317ريخ دمشؼ )وشمو

 قمبد اهلل اعمعتز سموهلل.

 ( سملم اسمـ اًمسؽقً واعمعتز سموهلل.12/19(، واًمسػم )8/3769وذم سمغقي اًمطؾى )
= 

 /ب66
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[533 ]  ق اًمؼوؾمؿ قمقسك سمـ اًمقزير أيب احلسـ قمكم سمـ اسمـ اًمـَّؼقر ىمول: ذيمر ًمـو أسم

اح  ف ُوًمد ذمقمقسك سمـ داود سمـ اجلرَّ  ؿمفر رمضون ؾمـي اصمـتلم وصمالصمؿئي. أكَّ

ىمول: وذيمر أسمق احلسـ [ 534]
(1)

ـ أظمل مقؿل أكَّف وضمد ُمصحػًو سمخطِّ أسمقف  أنَّ مقًمَده  :سم

 يقم اًمثالصموء اًمعوذ مـ صػر مـ ؾمـي أرسمع وصمالصمؿئي.

[535 ]  َّص، كو قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ زيود ؼقر، أكو أسمق ـموهر اعمخؾِّ أسمق احلسلم سمـ اًمـ

ـ طمرب اًمـقسوسمقري، كو قمكم سم
(2)

ـ أسمقف، قمـ قمبد اهلل سمـ  ـ قمروة، قم ، كو ويمقع، كو هشوم سم

َزاقمًو َيـْتَِزقُمُف،  )): قَمؿرو ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 
إِنَّ اهللَ قَمزَّ َوضَمؾَّ َٓ َيْؼبُِض اًمِعْؾَؿ اْكتِ

ـْ َيؼْ 
وًٓ َوًَمؽِ َذ اًمـَّوُس ُرُؤوؾمًو ضُمفَّ َ ْ َيبَْؼ قَمومِلٌ اختَّ ، طَمتَّك إِذا مَل

ِ
بُِض اًمِعْؾَؿ سمَؼبِْض اًمُعَؾاَمء

قا  قا َوَأَضؾُّ ((وَمُسئُِؾقا وَمَلوْمتَْقا سمَغػْمِ قِمْؾٍؿ، وَمَضؾُّ
(3)

. 

[536 ]   ُـ قمؿر سمـ أمحد سمـ اعم ـ قمبد اهلل سم ـ حمؿد سم قى جُم ع سمـ جؿِّ أسمق حمؿد قمبد اهلل سم

ـ سمَ  يػقـِل حرسم ـ هَزارمرد اًمٍمَّ ـ َمعبد سم ـ طَم  سم اجلعد، بوسمي، كو اًمبغقي، كو قمكم سمـ هبو، أكو اسم

ِرسمعقًّوأكو ؿمعبي، أكو مـصقر سمـ اعمعتؿر ىمول: ؾمؿعً 
(4)

  ً ًُ قمؾقًّو يؼقل: ؾمؿع يؼقل: ؾمؿع

ـْ  ))يؼقل:  رؾمقل اهلل  ، وَمنِكَُّف َم َّ ُب ذِ ؽْ يَ َٓ شمَْؽِذسُمقا قَمكَمَّ ٍِ اًـم ((وَر قَمكَمَّ يَؾِ
(5)

. 

                                                 

ـ حمؿد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب 2/473واًمبقتون مذيمقران ذم اًمعؼد اًمػريد ) ( جلعػر سم

 .{ى ـموًم
صؾ و)ف(: )أسمق احلسـ(، وهق ظمطل، واًمصقاب )أسمق احلسلم(، يمام شمؼدَّم سمرىمؿ: )( 1)  (.280يمذا ذم ٕا

 ( هق اًمطوئل أسمق احلسـ اعمقصكم.2)

 .صحقح( 3)

 ( قمـ اسـم أيب ؿمقبي، وزهػم سـم طمرب، يمالمهو قمـ ويمقع سمف.4/2058وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

( مـ ـمرق 4/2058ومسؾؿ ذم صحقحف ) (،100( )1/41وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 قمـ هشوم سمـ قمروة سمف.

 ( هق اسمـ طمراش.4)

 .صحقح( 5)

 (.1/247وهق ذم اجلعديوت ًمؾبغقي )
= 
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[537 ]  أسمق اًمؼوؾمؿ قمبد اهلل سمـ أيب حمؿد احلسـ سمـ حمؿد / سمـ احلسـ اخلالل
(1)

 

َّحقي زدي اًـم سمبغداد، أكو أسمق أمحد ـموًمى سمـ قمثامن سمـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن ٕا
(2)

سمـ  ، كو أسمق سمؽر

ٕكبوري ا
(3)

، كو أمحد سمـ اهلقثؿ
(4)

، كو أسمق كعقؿ
(5)

، كو ؾمػقون
(6)

قمؿش، قمـ أيب  ، قمـ ٕا

وائؾ
(7)

ـ قمبد اهلل ىمول:  آَمِي قَمؾَقِْفْؿ   اهلليَموَن َرؾُمقُل  ))، قم هُلُْؿ سموعمَْققمَِظِي خَمَووَمَي اًمسَّ ((يَتََخقَّ
(8)

. 

                                                 

 ( قمـ قمكم سمـ اجلعد سمف.106( )1/43وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ضمعػر همـدر، قمـ ؿمعبي سمف.1/9ومسؾؿ ذم صحقحف )

 هـ(.470هـ(، وشمقذم ؾمـي )385اخلالل، مقًمده ؾمـي )( َوًَمُد احلوومظ أيب احلسـ 1)

ف، ويمون صدوىموً  ))ىمول اخلطقى:  ف أؿمقوظمـو ويمون صمؼي  ))، وىمول اسـم اجلقزي: ((يمتًب قـم  .((روى قـم

 (.18/368(، اًمسػم )8/314(، اعمـتظؿ )9/439اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.396هـ(، وشمقذم ؾمـي )319( اعمؼرئ اعممدِّب، مقًمده ؾمـي )2)

 .((يمون صمؼي  ))ول اًمعتقؼل واخلطقى: ىم

 (.8/764شموريخ اإلؾمالم )، (9/365شموريخ سمغداد ) اكظر:

ـ إكبوري اعمؼرئ اًمـحقي، مقًمده ؾمـي 3) ـ سمقون أسمق سمؽر اسم ـ سم ـ احلس ـ سمشور سم ـ اًمؼوؾمؿ سم ( حمؿد سم

 هـ(.328هـ(، وشمقذم ؾمـي )272)

ـ أ ))ىمول اخلطقى:  اً م اإلموم احلوومظ  ))، وىمول اًمذهبل: ((هؾ اًمسـي يمون صدوىموً وموضالً ديِّـوً ظمػمِّ

 .((اًمؾغقي ذو اًمػـقن ... يمون مـ أومراد اًمعومَل 

 (.15/274(، اًمسػم )2/69(، ـمبؼوت احلـوسمؾي )3/181اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.280( أمحد سمـ اهلقثؿ سمـ ظموًمد أسمق ضمعػر اًمبزاز اًمعسؽري، شمقذم ؾمـي )4)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.6/504شموريخ اإلؾمالم )، (5/192شموريخ سمغداد ) كظر:ا

 ( هق اًمػضؾ سمـ ديملم.5)

 ( هق اًمثقري.6)

 ( هق ؿمؼقؼ سمـ ؾمؾؿي.7)

 .صحقح( 8)

ـ ديملم 10/233وأظمرضمف أسمق قمقاكي ذم صحقحف يمام ذم اإلحتوف ) ـ ـمريؼ أيب كعقؿ اًمػضؾ سم ( م

 سمف.

 ـ ؾمػقون اًمثقري سمف.( قمـ حمؿد سمـ يقؾمػ، قم68( )1/31وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

، 4/2172(، ومسؾؿ ذم صحقحف )6411( )6/217وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ إقمؿش سمف.2173
= 

 /أ63
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اء ىمول إكبوري: ىمول اًمػرَّ
(1)

وأسمق قَمؿرو اًمشقبوين 
(2)

وأسمق قُمبقد 
(3)

هُلؿ:  )) : َيتََخقَّ

َد سَمْعُض ا ُدُهْؿ َوُيْصؾُِح ؿَملََّْنُْؿ، َوأَيَّ ـْ ىَمْقِل َيتََعفَّ هُلُْؿ َمْلظُمقٌذ ِم َغِقيِّلَم ىَمْقهَلُْؿ، وَمَؼوَل: َيتََخقَّ ًمؾُّ

َموٍل، إِذا يَمونَ  اًمَعَرِب وُمالٌَن ظَموئُِؾ َموٍل َوظَموُل 
(4)

َد   قَن اعمُتََػؼِّ وِم ُيَسؿُّ ُحُف، َوَأْهُؾ اًمشَّ
ُيْصؾِ

اَمًمِِف اخِلَقازِمَّ ـًمِ 
(5)

. 

ِحقُح يَ  ، َيْعِرُف طَموَِٓت َكَشوـمِِفْؿ وىمول أسمق قَمؿرو سمـ اًمعالء: اًمصَّ
ِ
هُلُْؿ سموحلَوء تََحقَّ

ًمِؾَققْمِظ ومقَِعُظُفْؿ ومِقَفو
(6)

. 

وقِمِر: ُدُهْؿ، َوَأكَْشَد ىَمْقَل اًمشَّ ُّقِن، َوَمْعـَوهُ َيتََعفَّ َُّنُْؿ سموًـم َقاُب َيتََخقَّ : اًمصَّ  ىَمول إصؿعلُّ

ْرَف  َكُف       َداعٍ إَِّٓ  َٓ َيـَْعُش اًمطَّ قَّ  َمبُْغقمُ  َمو خَتَ
ِ
ُيـَودِيِف سموؾْمِؿ اعمَوء

(7)
. 

                                                 

( مـ ـمريؼ 4/2173(، ومسؾؿ ذم صحقحف )70( )1/31وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 مـصقر سمـ اعمعتؿر، قمـ أيب وائؾ ؿمؼقؼ سمـ ؾمؾؿي سمف كحقه.

ؾمدي اًمؽقذم اًمػراء اًـمحقي، شمقذم ؾمـي )ُيقك سـم زيود سـم قمبد ا( 1) ظقر أسمق زيمريو ٕا  هـ(.207هلل سـم ـم

 .((يمون صمؼي إموموً  ))ىمول اخلطقى: 

 (.10/118(، اًمسػم )14/149اكظر: شموريخ سمغداد )

 إؾمحوق سمـ مرار.( 2)

 اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالم.( 3)

 ( )يمون( ؾموىمطي مـ )ف(.4)

ومالٌن ظمْقزِمُّ مول إذا  ))(، وىمول اسمـ ومورس: ( ٕيب قمبقد: )اخلقزم1/120( ذم همريى احلديٌ )5)

 (.2/230. معجؿ مؼويقس اًمؾغي )((يمون ُيصؾحف 

(، 1/194(، أقمالم احلديٌ )11/225(، ًمسون اًمعرب )3/383واكظر: اًمؼومقس اعمحقط )

 (.2/88( ًمؾخطويب، اًمـفويي )2/437همريى احلديٌ )

ػً احلوء إمم اخلوء اعمعجؿي ذم (، وشمصحَّ 1/120( ذيمره قمـف أسمق قمبقد ذم همريى احلديٌ )6)

واًمصقاب مـ طمقٌ اًمروايي  ))(، وىمول احلوومظ اسمـ طمجر: 1/155شمصحقػوت اعمحدصملم )

ـ أيب وائؾ يمروايي إقمؿش، وإذا صمبتً اًمروايي وصحَّ اعمعـك سمطؾ  إومم، ومؼد رواه مـصقر، قم

 (.1/196. ومتح اًمبوري )((آقمؽماض 

، ويمذا ذيمره اسمـ إصمػم قمـف ذم ((مل يعرومفو إصؿعل  ))ل: ( ذيمره أسمق قمبقد قمـ إصؿعل، وىمو7)

 (.2/88اًمـفويي )

( قمـ إصؿعل أكَّف جيقز اًمقضمفلم مجقعوً، 1/154وكؼؾ اًمعسؽري ذم شمصحقػوت اعمحدصملم )

وذيمر هـوًمؽ ىمصي وىمعً سملم أيب قمؿرو سمـ اًمعالء وإقمؿش ذم ضبط هذه اًمؽؾؿي، وىمول أسمق 
= 
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وقِمُر: َجُر، ىَموَل اًمشَّ آَمُي اعمََؾُؾ َواًمضَّ  ىمول اسمـ إكبوري: َواًمسَّ

ـَ احلَقَوةِ َوـُمقهِلَو     َوؾُمَماِل َهذا اًمـَّوِس يَمقَْػ ًَمبِقُد  ًُ ِم ((َوًَمَؼْد ؾَمئِْؿ
(1)

. 

[538 ]  ام أسمق اًمػضؾ حمؿد سمـ قُمبقد اهلل سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ أمحد اًمٍمَّ
(2)

 ، 

وأسمق اعمظػر مقؾمك سمـ قمؿران سمـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إؾمحوق سمـ يزيد سمـ زيود سمـ 

ـقسوسمقري مقؿقن سمـ مفران اًمصقذم اًم
(3)

احلسلم  د أسمق احلسـ حمؿد سمـهبو، ىموٓ: أكو اًمسقِّ  

ـ داود احلََسـلا سم
(4)

احلسـ  سموكتؼوء احلويمؿ أيب قمبد اهلل، أكو أسمق طمومد أمحد سمـ حمؿد سمـ ،

                                                 

َّنؿ  ))قمؿرو:  و  ))ً إقمؿَش، وىمول إصؿعل: وأؾمؽ ((يتخقَّ ًـم ىمد فمؾؿف أسمق قمؿرو، ُيؼول: يتخقَّ

كـو مجقعوً ...   .((ويتخقَّ

ً اعمذيمقر ًمذي اًمرمَّي، يمام ذم ديقاكف ) ـ ذح أيب كٍم اًمبوهكم(، وهمريى احلديٌ  1/390واًمبق

 (.1/152(، وشمصحقػوت اعمحدصملم )1/120)

ٓ يرومع هذا اًمقًمد اًمعلم إَّٓ مو شمعوه ده، وىمقًمف )سموؾمؿ اعموء( طمؽك صقت اًمظبل، يؼقل: واعمراد 

ً أمف مو مو، رومع ـمرومف، و)موء( ُيؽل هبو صقهتو، واًمبغوم صقت اًمظبقي.  ذح أيب اكظر: إذا ىموًم

 (.391، 1/390كٍم اًمبوهكم صوطمى إصؿعل قمغم ديقان ذي اًمرمي )

 (.2/415(، واكظر: خمتورات مـ اًمشعر اجلوهكم )64( اًمبقً ذم ديقان ًمبقد )ص 1)

 هـ(.499( اًمزاهد، شمقذم ؾمـي )2)

م، وهق اًمذيـ ُيـعؾ سمف اخلػوف. ام: سمػتح اًمصود اعمفؿؾي وشمشديد اًمراء، كسبي إمم سمقع اًمٍمَّ  واًمٍمَّ

 ، وىمول اًمذهبل: ((ًمؾؼرآن مـف  اًمزهود اًمؼراء، مو رأيً أطمػظ مـ ))ىمول قمبد اًمغوومر اًمػورد: 

 .((اًمشقخ اًمؼدوة اًمعوسمد اعمسـِد  ))

 (.18/483(، اًمسػم )57(، اعمـتخى مـ اًمسقوق )ص 3/534إكسوب ) اكظر:

 اًمـقسوسمقريون(.ذم )ف(: )( 3)

 هـ(.486هـ(، وشمقذم ؾمـي )383وأسمق اعمظػر: مقًمده ؾمـي )

مسـد  ))، وىمول اًمذهبل: ((ؿمقخ وضمقف طمسـ اعمظفر واًمرؤى  ))ىمول قمبد اًمغوومر اًمػورد: 

 .((ظمراؾمون 

 (.18/530(، اًمسػم )455اكظر: اعمـتخى مـ اًمسقوق )ص 

 هـ(.401شمقذم ؾمـي )اًمعؾقي اًمـقسوسمقري، ؿمقخ إذاف ذم قمٍمه، ( 4)

ث، صمؿ ذم  ))ىمول احلويمؿ:  ث ومال ُيدِّ ي اًمعوًمقي واًمعبودة اًمظوهرة، ويمون ُيسلل أن ُيدِّ هق ذو اهلؿَّ

ة، أظمر قمؼدُت ًمف جمؾس اإلمالء واكتؼقً ًمف أًمػ طمديٌ، ويمون ُيعدُّ ذم جمؾسف أًمػ حمؼم
= 
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احلوومظ
(1)

ـ  ـ ُيقك، كو قمبد اًمرمح ـ حمؿد سم ِل ُيقك سم صمـل اسـم ـ ُيقك اًمذهكم، طمدَّ ، كو حمؿد سم

ـ أيب قمبد اهلل ا ـ اًمزهري، قم ـ وائؾ، قم ـ سَمؽر سم ـ طمقَّون، قم ـ اعمبورك اًمعقٌم، كو ىمريش سم سم

[] إهمر، قمـ أيب هريرة
(2)

بُّقُهْؿ إِذا قُهْؿ إِذا َأىْمبَُؾقا، َوَٓ شَمُس تُؿُ َٓ شَمؽْ  ))ىمول: /  

َعوَة (( ـْ فَمومِلٍ، َيْعـِل اًمسُّ ًَ قَم ْػ َأْدسَمُروا، وَمتَُؽقَن قَموِصقًو ظَمػَّ
(3)

. 

[539 ]  أسمق طمومد، كو
(4)

ُيقك سمـ حمؿد سمـ ُيقك، كو قمبد اًمرمحـ سمـ اعمبورك سمؿثؾف  

ؾمقاء
(5)

. 

صمـل اسمـل   قال: [ 540] ـ ُيقك، طمدَّ ـ ُيقك، كو أيب حمؿد سم ـ حمؿد سم أسمق طمومد، كو ُيقك سم

ك سمـ حمؿد، كو قمبد اًمرمحـ سمؿثؾف ؾمقاءُيق
(6)

. 

هذه روايوت مـ روايوت إيموسمر قمـ إصوهمر، وومقف ذف ٕيب  ))ىمول احلويمؿ: 

                                                 

ث وأمغم صمالث ؾمـلم   .((ومحدَّ

 (.9/36شموريخ اإلؾمالم )، (17/98(، اًمسػم )3/148اكظر: ـمبؼوت اًمشوومعقي ًمؾسبؽل )

 اًمـقسوسمقري اعمعروف سموسمـ اًمنمىمل.( 1)

، ((هق واطمد قمٍمه طمػظوً وإشمؼوكوً ومعرومي  ))، وىمول احلويمؿ: ((صمؼي ملمقن  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 .((متؼـوً طموومظوً  يمون صمؼي صمبتوً  ))وىمول اخلطقى: 

 ىمؾً: شمؽؾؿ ومقف اسمـ قمؼدة ومل ُيؾتػً إمم ىمقًمف.

ت اًمسؾؿل )ص   (.1/306(، اًمؾسون )15/37(، اًمسػم )4/426(، شموريخ سمغداد )107اكظر: ؾممٓا

 ( زيودة مـ )ف(.2)

 .حسن( 3)

( مـ ـمريؼ أيب قمؿرو اعمستؿكم، قمـ حمؿد 218وأظمرضمف احلويمؿ ذم معرومي قمؾقم احلديٌ )ص 

 ك اًمذهكم سمف. ووىمع ذم متـف: )ٓ شمؽؾؿقهؿ( سمدل )شمؽتؿقهؿ(.سمـ ُيقا

 وؾمـده طمسـ، رضموًمف صمؼوت، إَّٓ سمؽر سمـ وائؾ ومصدوق، يمام ذم اًمتؼريى.

 طمدصمـو أسمق طمومد، يعـل كو(..ذم )ف(: )( 4)

 ( هـو أسمق طمومد ؿمقخ احلويمؿ ارشمػع درضمي، ومرواه قمـ اسمـ ُيقك اًمذهكم مبوذة.5)

ـ حمؿد اًمش6) ث سمف هق قمـ أسمقف، ( ًمعؾ ُيقك سم ث هبذا إصمر قمـف، ومحدَّ فقد ؾمؿع أسموه ذم جمؾس ُُيدِّ

صمف سمف، وهق مـ اعمدسمٍَّ.  أكَّف طمدَّ

 /ب63
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((زيمريو ُيقك سمـ حمؿد اًمشفقد 
(1)

. 

 :من حديث أيب زكريا البخاري

[541 ]   ،م ؾمـي ؾمً سمؼراءيت قمؾقف ذم اًمشقخ أسمق حمؿد سمـ اًمرساج سمبغداد اعمحرَّ

زكريا احلافظو أسمق وشمسعلم وأرسمعؿئي، أك
(2)

سمؿٍم، أكو قمبد اًمرمحـ سمـ قمؿر 
(3)

حمؿد ، كو 

ضمعػر سمـ يمومؾسمـ ا
(4)

تبل، كو اًمعُ 
(5)

، كو إؾمامقمقؾ
(6)

صمـل أؿمفى، قمـ اسمـ   ىمول: وطمدَّ

اًمدراوردي
(7)

ًُ َمْسِجَد َرؾُمقِل  ))ىمول:   ًُ ذِم َمـَوِمل يَمَلينِّ َدظَمْؾ َوُهَق قَمغَم  ، اهللَرأَْي

                                                 

ٌ )ص 1) ـ  ))( ذم كقع اعمدسمٍ، وىمول: 218( وأورده أيضوً ذم معرومي قمؾقم احلدي ث حمؿد سم وىمد طمدَّ

 .((ُيقك قمـ أسمقف )يمذا واًمصقاب اسمـف( ُيقك سمـ حمؿد سملطموديٌ 

 اًمرطمقؿ سمـ أمحد سمـ كٍم. ( هق قمبد2)

ـ سمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ ؾمعقد اًمتجقبل أسمق حمؿد اعمٍمي اعموًمؽل اًمبزاز، اعمعروف سموسمـ 3) ( قمبد اًمرمح

 هـ(.416هـ(، وشمقذم ؾمـي )323اًمـحوس، مقًمده ؾمـي )

ث مٍم ذم قمٍمه، رطمؾ إمم مؽي  ))ىمول اًمسؿعوين:   .((حمدِّ

ث اًمصدوق مسـد اًمديور اعمٍميي ... ويمون اخلطقى اًمشقخ اإلموم اًمػؼقف اعمحدِّ  ))ىمول اًمذهبل: و

 .((ىمد قمزم قمغم اًمرطمؾي إًمقف ومؾؿ يؼض 

اًمسػم  (،5/465إكسوب ) (،105اكظر: وومقوت ىمقم مـ اعمٍميلم ٓسمـ احلبول )ص 

 (.9/270شموريخ اإلؾمالم )، (17/313)

هَّ ( حمؿد سمـ ضمعػر سمـ حمؿد سمـ يمومؾ أسمق اًمعبوس احلرضمل4) ون اعمٍمي، شمقذم ، ُيعرف سموسمـ اًمدَّ

 هـ(.341ؾمـي )

(، ومل 7/771شموريخ اإلؾمالم )ذيمره اًمذهبل ذم /أ(، و7ذيمره اسمـ اًمـحوس ذم مشقختف ) ل: 

 يذيمر ومقف ؿمقئوً.

ـ أمحد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ قمتبي إمقي اًمسػقوين اًمؼرـمبل اعموًمؽل، شمقذم ؾمـي )5)  هـ(.255( حمؿد سم

 هـ(.255)

ء إكدًمس وأذاومفؿ مـ أهؾ اًمقضموهي مـ وضمقه قمؾام ))ىمول حمؿد سمـ طمورث اخلشـل: 

ي اًمذهـ وطمسـ اًمتؿققز  واًمريوؾمي واًمؼدر اجلؾقؾ، مل ُير ًمف كظػم ذم اًمؼماقمي وضمقدة احلػظ ودىمَّ

يمون طموومظوً ًمؾؿسوئؾ، ضمومعوً هلو، قموعموً سموًمـقازل، وهق  ))، وىمول اسمـ اًمػريض: ((ًمصحقح اًمػتقو 

طروطمي واعمسوئؾ اًمغريبي اًمشوذة، ويمون ُيمشمك اًمذي مجع اعمستخرضمي ويمثر ومقفو مـ اًمروايوت اعم

 .((سموعمسلًمي اًمغريبي ومنذا ؾمؿعفو، ىمول: أدظمؾقهو ذم اعمستخرضمي 

(، شمرشمقى اعمدارك 2/8(، شموريخ قمؾامء إكدًمس )119اكظر: أظمبور اًمػؼفوء واعمحدصملم )ص 

 (.12/335(، اًمسػم )4/252)

 ( هق اسمـ قمبد اهلل سمـ أويس.6)

 حمؿد اًمدراوردي. ( هق قمبد اًمعزيز سمـ7)
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، طَمتَّك اعمِـْؼَمِ َوطَمْقًمَ  ـْ سَموِب اعمَْسِجِد، وَمَؼوَل: َيو َموًمُِؽ إِزَمَّ ـُ َأكٍَس ِم فُ مَجَوقَمٌي، إِْذ َدظَمَؾ َموًمُِؽ سْم

هِ، َيْعـِل وَمَجَعَؾُف ذِم ظِمـٍَْمِ َموًمٍِؽ َدكو ِمـُْف، وَمَؼَؾَع ظَمومَتَ  ـْ ظِمـٍَْمِ ((ُف ِم
(1)

. 

ـِ َأكَسٍ َأشَمقْـَو إمَِم َموًمِِؽ سمْ  ))ىمول إؾمامقمقؾ: وىمول طمبقى:  [ 542]
(2)

ـُ   ُؿ قَمَؾقِْف، وَمبَقْـَو َكْح ُكَسؾِّ

ـُ َأيب طَموِزٍم وَمَؼوَل: َيو َأسَمو قَمبِْد  قَْؾَي،  اهللقِمـَْدُه ضُمُؾقٌس إِْذ َدظَمَؾ اسْم ُأظْمؼُمَك سمُرْؤَيو َرَأْيتَُفو اًمؾَّ

، َوَأكَّ  ًْ اَمَء اْكَػَرضَم ًُ ذِم َمـَوِمل يَمَلنَّ اًمسَّ  َمؾٌَؽ َوَمَعفُ وَمَؼوَل: َهوِت، ىَموَل: َرأَيْ
ِ
اَمء ـَ اًمسَّ فُ شَمَدممَّ ِم

ـَ اًمـَّوِر  ـِ َأَكٍس ِم ((ـُمقَموٌر، وَمَؼوَل: َيو َمْعنَمَ اعمُْسؾِِؿلَم، َهِذهِ سَمَراَءُة َموًمِِؽ سْم
(3)

. 

[543 ]   حمؿد احلوومظ سمدمشؼ، كو احلسـ سمـ طمبقىأسمق اًمؼوؾمؿ متوم سمـ
(4)

ذم رضمى  

ـ ؾمؾقامن اعمرادي، / كو اًمشوومعل حمؿد سمـ ؾمـي صمامن وصمالصملم وصمالصمؿئي، كو اًمرسمقع سم

ل حمؿد سمـ قمكم سمـ اًمشوومع ل قمؿِّ صـم إدريس، طمدَّ
(5)

اهلل،  ، قمـ اًمزهري، قمـ قُمبقد اهلل سمـ قمبد

ـ قموئشي أم اعمممـلم  يَموَن إِذا َأَراَد ؾَمَػرًا َأىْمَرَع سَملْمَ كَِسوئِِف،   اهللَأنَّ َرؾُمقَل  )): >اهلل، قم

َـّ ظَمَرَج ؾَمْفُؿفَ  تُُف ((و ظَمَرَج هَبو َمَعُف وَمَليَّ
(6)

. 

                                                 

( مـ ـمريؼ سمؽر 78( أظمرضمف اًمدوٓيب ذم ومضوئؾ موًمؽ يمام ذم آكتؼوء ٓسمـ قمبد اًمؼم )ص 1)

 ؾمفؾ، قمـ إؾمحوق سمـ إؾمامقمقؾ، قمـ أؿمفى وهق اسمـ قمبد اًمعزيز سمف.

 ( سمـحقه.2/152واخلؼم ذيمره قمـ اًمدراوردي اًمؼويض قمقوض ذم شمرشمقى اعمدارك )

 .(ذم )ف( زيودة: )( 2)

 (.2/147اًمؼويض قمقوض قمـ طمبقى ذم شمرشمقى اعمدارك ) ( ذيمره3)

 طمبقى هق اسمـ أيب طمبقى يموشمى موًمؽ، وهق مؽموك، يمام ذم اًمتؼريى.

هـ(، وشمقذم ؾمـي 242( اسمـ قمبد اعمؾؽ اًمدمشؼل، أسمق قمكم احلصوئري اًمشوومعل، مقًمده ؾمـي )4)

 هـ(.338)

إموم  ))، وىمول اسمـ قمسويمر: (( ~ صمؼي كبقؾ طموومظ عمذهى اًمشوومعل ))ىمول قمبد اًمعزيز اًمؽتوين: 

 .((أطمد اًمثؼوت إصمبوت مسجد اجلوسمقي، 

(، ـمبؼوت اًمشوومعقي ًمؾسبؽل 13/49شموريخ دمشؼ )(، 289شموزم شموريخ مقًمد اًمعؾامء )ص اكظر: 

 (.15/383(، اًمسػم )3/255)

 قمكم اًمشوومعل(.ذم )ف(: )( 5)

 .صحقح( 6)

 ن سمف.( قمـ اًمرسمقع سمـ ؾمؾقام5/295وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

( مـ 4/2129(، ومسؾؿ ذم صحقحف )2661( )3/212وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )
= 

 /أ66



 

 
 

 
 744 

 

  

[544 ]  ـ حمؿد إزدي اًمصقدٓين احلوومظ أسمق يعغم محزة سم
(1)

سمـ اسمـقسوسمقر، كو حمؿد  

أمحد اًمدىمَّوق
(2)

، كو حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخوري، كو ىمتقبي سمـ ؾمعقد، كو ضمرير
(3)

، قمـ 

ـ قُمبقد اهلل، قمـ أيب قَمؿرو اًمشقبوين ـ سم احلس
(4)

 ، قمـ اسمـ مسعقد ىمول: ىمول رؾمقل اهلل

ـِ  إقَْماَملِ َأوْمَضُؾ  )):  َفو َوسمِرُّ اًمَقاًمَِدْي
الَُة ًمَِقىْمتِ ((اًمصَّ

(5)
. 

[545 ]  أسمق اًمعبَّوس مـػم سمـ أمحد
(6)

وقمبد اًمرمحـ سمـ قمؿر، ىموٓ: كو اسمـ أيب مطر  ،

اإلؾمؽـدراين
(7)

ي، كو اًمقًمقد سمـ مسؾؿ، كو ذؿد سمـ قمبد اهلل سمـ مقؿقن اًمبغدا، كو حم

                                                 

بقد اهلل، وقمروة، وؾمعقد سمـ اعمسقى، وقمؾؼؿي، يمؾفؿ قمـ قموئشي سمف، قمُ قمـ ـمرق قمـ اًمزهري، 

 وهق طمديٌ اإلومؽ اًمطقيؾ.

ـ أمحد سمـ ضمعػر سمـ زيد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم1) ـ حمؿد سم ى أسمق يعغم  سمـ أيب ـموًم( ًمعؾف محزة سم

 هـ(.346شمقذم ؾمـي )اًمزيدي، 

ي وىمقًٓ وومعالً، مو رأيً ذم اًمعؾقم  ))ىمول احلويمؿ:  هق اًمنميػ طمسبوً وكسبوً، واجلؾقؾ مهَّ

ي وسمقوكوً ...  كبقؾ وموضؾ قمورف سموحلديٌ  ))، وىمول اًمراومعل: ((وهمػمهؿ ًمف ؿمبقفوً ضمالًمي وقمػَّ

 .((واًمؾغي واًمشعر 

 (.2/475تدويـ )(، اًم8/184اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.266( ًمعؾف حمؿد سمـ أمحد سمـ اجلـقد أسمق ضمعػر اًمدىموق اًمبغدادي، شمقذم ؾمـي )2)

 .((ؿمقخ  )). زاد ذم شموريخ سمغداد: ((يمتبً قمـف مع أيب، وهق صدوق  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

 (.1/285(، شموريخ سمغداد )7/183اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 هق اسمـ قمبد احلؿقد اًمضبل.( 3)

 واؾمؿف ؾمعد سمـ إيوس. (4)

 .صحقح( 5)

 ( قمـ قمثامن سمـ أيب ؿمقبي، قمـ ضمرير سمف.1/90وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

( 7/91(، )2782( )3/271(، )527( )1/167وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

( مـ ـمرق قمـ اًمقًمقد سمـ 90، 1/89(، ومسؾؿ ذم صحقحف )7534( )8/576(، )5970)

 ف.اًمعقزار، قمـ أيب قَمؿرو اًمشقبوين سم

وب اعمعدِّل، شمقذم ؾمـي )6) ػم أسمق اًمعبوس اعمٍمي اخلشَّ ػم سـم أمحد سـم احلسـ سـم قمكم سـم ـم  هـ(.412( ـم

 .((صمؼي  ))، وىمول اسمـ مويمقٓ: ((صمؼي ٓ جيقز قمؾقف شمدًمقس  ))ىمول أسمق إؾمحوق احلبول: 

 (.17/267(، اًمسػم )7/225(، اإليمامل )98اكظر: وومقوت ىمقم مـ اعمٍميلم )ص 

سمـ قمبد اهلل سمـ يزيد سمـ أيب مطر اإلؾمؽـدراين أسمق احلسـ اعمَعوومري اعموًمؽل، مقًمده ؾمـي ( قمكم 7)
= 
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ـ قم طوءإوزاقمل أسمق قَمؿرو، قم
(1)

ـ ضموسمر:   ث، قم ـْ إِْهالَِل َرؾُمقِل  ))أكَّف ؾمؿعف ُُيدِّ  اهللقَم

ي احلَُؾقَْػَي طِملَم اؾْمتََقْت سمِف َراطِمَؾتُُف  
ـْ ذِ ((ِم

(2)
. 

[546 ]   ـ ؾمعقد، كو ـ قمؿر سم ـ سم عأمحد سمـ اًمقََس حمؿد سمـ قمبد اًمرمح
(3)

سمـ اؿقت ، كو يَ 

ـ يَ  ع سم ؿقتاعمزرِّ
(4)

مُحقدحمؿد سمـ إمالء سموًمبٍمة، كو  
(5)

سمـ ا، كو إصؿعل، قمـ يُمريى 

أيب يُمريى اًمضبِّل
(6)

ـ أسمقف ، قم
(7)

ًُ قموئشي أم اعمممـلم شمتؿثَّؾ يقم اجلؿؾ هبذه   ىمول: ؾمؿع

 إسمقوت:

                                                 

 هـ(.339هـ(، وشمقذم ؾمـي )239)

، (( صدوق مشفقر ))، وىمول اًمذهبل: ((هق صمؼي ومؼقف  ))ػف اًمدارىمطـل، وىمول مسؾؿي سـم ىموؾمؿ: ضعَّ 

د سموًمروايي قمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ مقؿق ))وىمول أيضوً:   .((ن صوطمى اًمقًمقد سمـ مسؾؿ شمػرَّ

(، اعمقزان 15/357(، اًمسػم )5/63شمرشمقى اعمدارك ) /أ(،6مشقخي اسمـ اًمـحوس )ل: اكظر:

 (.4/237(، اًمؾسون )4/62)

 هق اسمـ أيب رسموح. (1)

 .صحقح لغره (2)

 ( قمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ مقؿقن سمف.2/121وأظمرضمف اًمطحووي ذم ذح اعمعوين )

 بد اهلل سمـ مقؿقن صدوق، يمام ذم اًمتؼريى.وؾمـده طمسـ، حمؿد سمـ قم

ـ اًمقًمقد 1515( )2/470وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف ) ـ مقؾمك اًمرازي، قم ـ إسمراهقؿ سم ( قم

 سمـ مسؾؿ سمف.ا

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

 ( اسمـ قمقسك، أسمق سمؽر اًمعبدي اًمبٍمي إديى، واؾمؿف حمؿد.4)

يمون مـ مشويخ  ))احلؿقي:  تول يوىمق، وىم((يمون صوطمى أظمبور وُمؾَح وآداب  ))ىمول اخلطقى: 

و طمسـ أداب أاًمعؾؿ واًمشعر،   .((مو أقمؾؿ سمف سملؾموً  ))، وىمول اًمذهبل: ((ظمبوريًّ

 (.14/247(، اًمسػم )6/2845(، معجؿ إدسموء )14/358اكظر: شموريخ سمغداد )

 ًمعؾف اًمرازي.( 5)

(، 7/168رح واًمتعديؾ )(، واسمـ أيب طموشمؿ ذم اجل7/231( ذيمره اًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )6)

 .((يروي اعمؼوـمقع  ))(، وىمول: 7/357ومل يذيمرا ومقف ؿمقئوً، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 (.4/487واكظر: اًمؾسون )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 7)
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  ًُ ًَ زِم      َأْمٌِم اًمؼَمَ مَحِ ذات  ىَمْد يُمـْ ًَ ضَمـَوطِملقٍَّي َمو قِمْش ًَ يُمـْ  اَز َوَأْك

 تَـِل َأْمٌِم سَمَلضْمَرَد َضوطِملـَريمْ ـتَ ـومَ        فِ ـِّل ضَمباَلً َأًُمقذ سمظِؾـًَِ ًمـىَمْد يُمـْ 

ًمِ ـوَموًمقَْقَم َأظْمَض   ِؼل     ـُع ًمِؾذَّ اِح ل سموًمرَّ ــِؿـُع فَموًمِ ــُف َوَأْدومَ ــْـمِ   قِؾ َوَأشمَّ
(1)

 

ٌي ؿِمْجـَو ًمَ  ًْ ىُمْؿِريَّ ًُ َصبَوطِملـقْ ـسَمؽَ  ـٍ ــَـكدسمًو قَمغَم ومَ   َفو      ـ/ َوإِذا سَمَؽ
(2)

. 

[547 ]  ـ  أسمق اًمػتح إسمراهقؿ اًمطرؾمقدحمؿد سم
(3)

ً اعمؼدس، كو أسمق احلسـ أمحد   سمبق

ؾمالَّمحمؿد سمـ سمـ 
(4)

 ؾمـي أرسمع وصمالصملم وصمالث مئي سمطرؾمقس، كو أسمق اًمؼوؾمؿ  

ـ  ـ سم ـ قمبد اًمرمح قمقن، قمـ قَمؿرو سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمالَّم، كو إؾمحوق إزرق، كو حمؿد سم

ًُ سمِذي اعمَجَ  ))أسمو ـموًمى ىمول: أنَّ ؾمعقد:  ـُ َأظِمل، وَمَلْدَريَمـِل اًمَعَطُش، يُمـْ وِز َوَمِعل اسْم

ـَ َأظِملومَ وَمَشَؽْقُت إًَِمقِْف اًمَعَطَش،  : َيو اسْم ًُ ُؼْؾ
(5)

ًُ ًَمُف َوَأَرى قِمـَْدهُ ؿَمقْئًو   ، َوَمو ىُمْؾ ًُ ْش
ىَمْد قَمطِ

؟ ىَموَل اجلََزَع، ىَموَل: وَمثَـَّك َورإَِّٓ ؿَمقْئًو  ًَ ْش
، َأقَمطِ : َكَعْؿ، يَمُف، صمؿَّ َكَزَل وَمَؼوَل: َيو قَمؿِّ ًُ : ىُمْؾ

                                                 

 ذم إصؾ: )سموًمرساح(، واًمتصقيى مـ )ف(.( 1)

ـ محدون ذم اًمتذيمرة ا2/1موزم )ذيمر إسمقوت اًمؼوزم ذم إ( 2) ( مـسقسمي 4/241حلؿدوكقي )(، واسم

 ًمػوـمؿي سمـً إقمجؿ اخلزاقمقي، مع سمعض آظمتالف ذم إًمػوظ.

 ( مـ ىمقل أؾمامء سمـً قُمؿقس شمرصمل ضمعػر سمـ أيب ـموًمى.5/63وذم هتذيى اًمؽامل )

ـ اًمعديؿ ذم سمغقي اًمطؾى )  .أيضوً ( ٓسمـي زيود إقمجؿ شمرصمقف، مع اظمتالف 9/3926وأورده اسم

حمؿد سمـ يزيد أسمق اًمػتح اجلحدري اًمطرؾمقد اًمغوزي اًمبزاز اعمعروف ( حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ 3)

 هـ(.408سموسمـ اًمبٍمي، شمقذم ؾمـي )

 .((صمؼي  ))ىمول اًمصقري وإزهري: 

 (.51/233(، شموريخ دمشؼ )1/415اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( أمحد سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمالم اًمطرؾمقد.4)

( ذم 17/392(، وذيمره اعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )166ذيمره اسمـ مجقع ذم معجؿ ؿمققظمف )ص 

 اًمرواة قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ ؾمالم.

 يو اسمـ أخ(.ذم )ف(: )( 5)

 /ب66
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قِْف إِمَم إَْرضِ  ًُ ، ومَ وَمَلْهَقى سمَؽػَّ سْم ، ىَموَل: وَمنَمِ ْب َيو قَمؿِّ ، وَمَؼوَل: اْذَ
ِ
((نِذا سموعمَوء

(1)
. 

 

 

 

 آخر اجلزء اخلامس

 من املشيخة البغدادية ألبي طاهر السِّلفي
 .(2)واحلمد هلل وحده

                                                 

 .مرسل( 1)

(، ومـ ـمريؼف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 1/121وأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼوت )

 ( قمـ إؾمحوق سمـ يقؾمػ إزرق سمف.66/308)

 ـمريؼ أزهر سمـ ؾمعد اًمسامن، قمـ قمبد اهلل سمـ  ( مـ3/312وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورَيف )

 قمقن سمف.

 وؾمـده مرؾمؾ، قمؿرو سمـ ؾمعقد هق اًمؼرر أسمق ؾمعقد اًمبٍمي، شموسمعل.

وهق اخلومس مـ إصؾ مـ ًمػظ احلوومظ اًمصدوق ضمالل اًمديـ أيب  ،هذا اجلزءمجقع ؾمؿع ( 2)

ؾ ـ قمقسك سمـ درسموس اعموراين، سمنضموزشمف مـ اًمسِّ ـ قمثامن سم ػل، ومسؿعف اًمسودة: إؾمحوق إسمراهقؿ سم

أسمق مـصقر سمـ أيب اًمػضؾ سمـ أيب حمؿد، وؿمعبون سمـ طمقدر سمـ قمبد اهلل اًمعراىمقون، وأسمق اًمثـوء 

محد سمـ قمبد احلؿقد أحمؿقد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ إؿمؿقين، وأسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ 

اًمعزيز سمـ أيب وري، ويقؾمػ سمـ مقؾمك سمـ أمحد اهلؽوري، وأسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ قمبد جَّ احلَ 

اًمػضؾ اًمقاؾمطل، وأسمق حمؿد قمبد اًمدائؿ سمـ قمؿر سمـ كعؿي اعمؼدد، وإًمقوس سمـ قمبد اهلل قمتقؼ 

، اًمغـلاعممذن، ووًمده قمبد سمـ أمحد سمـ اًمـجور، واًمشقخ يقؾمػ سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ طمسـ 

 د وحمؿد سمـ ظمؾقؾ سمـ حمؿد اًمشومل، واحلوج راومع سمـ أيب اًمػتح سمـ راومع، واسمـ أظمقف أسمق حمؿ

ـ سمـ متقؿ سمـ محود، وأسمق اًمؼوؾمؿ سمـ اعمقمبد اًمغـل سمـ أيب  ـ أيب اًمػتح اًمصػمذم، وأسمق احلس ـصقر سم

رضمى  ؾموسمعأيب سمؽر سمـ طمقوة، ويموشمى إؾمامء ُيقك سمـ أيب اعمـصقر سمـ أيب اًمػتح احلراكقُّقن، ذم 

ان.ووؾمً م شمسعؾمـي   ئي سمحرَّ
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  ة ػَ ؾَ اإلمام احلاومظ أسمق ـماهر أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾِم

ؾػل إصبفاين أظمر ؾمـة أرسمع  ذم رسمقع ،مـفا كزيؾ اإلؾمؽـدرية ذم يمتاسمف إًمقـا ،اًمسِّ

 ، ىمال:~ وؾمبعلم ومخسامئة

من حديث أيب العباس البصر الرازي
(1)

: 

[548 ]  ـ أمحد اًمص   أسمق احلسلم اعمبارك سمـ أكا أسمق  ذم مـ أصؾ ؾمامقمف،ػْم قمبد اجلبار سم

ـ  ـ احلس ـ حمؿد سم ـ قمبد اًمقاطمد سم دلضمعػر سمـ اًمعَ حمؿد سم
(2)

بن اأبو العباس أمحد ، أكا 

رص  احلسني الرازي الب  حمؿد بن 
(3)

هق حمؿد ارىمطـل احلاومظ، كا سـ اًمد  اكتؼاء أيب احلَ سم 

ـُ ا ن سمـ اًمعباسارِ ىمَ  سم
(4)

طماشمؿ كم أظمق أيبـظَ إدريس أسمق إؾمحاق احلَ ، كا إسمراهقؿ سمـ 
(5)

، كا 

ـ حمؿد سمـ أمق ة اًمؼرر اًمؼايض أمحد سم
(6)

، كا أيب، قمـ قمقسك سمـ مقؾمك اًمت قؿل، قمـ 

ـ طمق ان،مُ  ـ قمكم ؼاشمؾ سم ـ ُكباشمة، / قم ـ إصبغ سم  غَم قمَ  ْت ًمَ َز  كَ ام  ـًمَ  ))سمـ أيب ـماًمب ىمال:  قم

                                                 

 ( مجؾة )مـ طمديث ... اًمرازي( مؼدمة ذم )ف( قمغم اإلؾمـاد.1)

 هـ(.442(، وشمقذم ؾمـة )هـ371اسمـ زوج احلرة، مقًمده ؾمـة )( اعمعروف سم2)

 .((يمتبـا قمـف ويمان صدوىماً  ))ىمال اخلطقب: 

 (.9/453شماريخ اإلؾمالم )، (2/361شماريخ سمغداد )اكظر: 

 هـ(.399( وُيؼال اًمرضير، شمقذم ؾمـة )3)

اكتؼك قمؾقف اًمدارىمطـل، ويمتب اًمـاُس قمـف  ))، وىمال اخلطقب: ((صمؼة ملمقن  ))ىمال اًمعتقؼل: 

 .((سماكتخاسمف .. ويمان صمؼة طماومظاً 

 (.8/794شماريخ اإلؾمالم ) ،(4/435شماريخ سمغداد )اكظر: 

 ( أسمق سمؽر اًمرازي، وىمارن: سماًمؼاف وآظمره كقن، وشمصحػ ذم اإلرؿماد إمم )ىمازن( سماًمزاي.4)

ًمف ذم احلديث شمصاكقػ وجمؿققمات، ويمان مـ اًمعدول اًمؽبار، ؾمؿعت أسما  ))ىمال اخلؾقكم: 

 .((اًمعباس اًمبصػم يؼقل: هق مـ ذط اًمصحقح 

ـ 4/589(، شمؽؿؾة اإليمامل )2/690إلرؿماد )(، ا2/521اكظر: معجؿ اإلؾمامقمقكم ) (، اًمتدوي

 (.7/617شماريخ اإلؾمالم )، (1/497)

 .((يمتبُت قمـف ويمان صدوىماً  ))(، وىمال: 2/88( ذيمره اسمـ أظمقف ذم اجلرح واًمتعديؾ )5)

  :(، وىمال2/72( اًمساوي، سماًمسلم اعمفؿؾة واًمقاو، ذيمره اسمـ أيب طماشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )6)

 (.4/521، واكظر: اإليمامل )((يب ؾمؿع مـف أ ))

 /أ87
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  اهلل  قلِ ؾُم رَ            ل تِ اًم   ةُ ػمَ اًمـ حِ  هِ ذِ ا هَ مَ  !يُؾ ؼْمِ ا ضَم : يَ  اًمـ بل  ىمال

؟ ىمَ ا رَ  هَ يِن َر مَ أَ  َ : إِ اَل يبِّ  صمةِ  صمالَ ذِم  ،ةِ الَ  اًمص  ي ذِم دِ يْ إَ  عُ ومْ ا رَ ـ فَ ؽِ ًمَ ، وَ ةٍ ػمَ سمـَحِ  ْت َس قَ ا ًمَ ّن 

يمُ  ـَ َت مِ يْ قَ تَ إذا اؾْم ، وَ َت عْ يمَ إذا رَ ، وَ ةِ الَ َت سماًمص  مْ رَ طْم ؛ إذا أَ ـَ اـمِ قَ مَ  ا يَ  كَ رِ حْ سمـَ اسْمدُ ، وَ قعِ اًمر 

َ د، ومَ ؿ  حُمَ  د!اقَ ؿَ  اًمس  ذِم  ةِ ؽَ ئِ الَ اعمَ  ةُ الَ َص ا وَ ـَشمُ الَ ا َص نّن   ؾِّ َرْ ؽُ إن  ًمِ  ِت، َيا حُمَؿ 
ٍ
َ إن  زِ ، وَ ةٌ يـَزِ  ء َة ـي

(( ـَ اـمِ قَ صمة مَ  صمالَ ي ذِم دِ يْ إَ  عُ ومْ رَ  الةِ اًمص  
 (1)

. 

[549 ]   َـ هْ حمؿ أمحد يعـل اسم ازي أسمق ؾمعقدقَ د سـم مفدي ٕا
(2)

فيَ وْ يُز ، كا ؾَمفؾ سمـ دِ 
(3)

كا  ،

                                                 

ا( 1)  .ضعقف جدًّ

(، 538، 2/537(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )4/510) يمام ذم شمػسػم اسمـ يمثػموأظمرضمف اسمـ أيب 

ـ طمبان ذم اعمجروطملم ) ـ اًمؽؼمى )1/177واسم (، واسمـ اجلقزي ذم 2/75(، واًمبقفؼل ذم اًمسـ

 زي، قمـ مؼاشمؾ سمـ طمق ان سمف.( مـ ـمرق قمـ إرسائقؾ سمـ طماشمؿ اعمرو2/389اعمقضققمات )

بف اًمذهبل سمؼقًمف:  إرسائقؾ صاطمب قمجائب ٓ ُيعتؿد قمؾقف،  ))وؾمؽت قمؾقف احلايمؿ، وشمعؼ 

 .((وأصبغ ؿمقعلٌّ مؽموك 

ؽر احلديث  ))وىمال احلاومظ:   (.11/301)اعمفرة إحتاف . ((مل يتؽؾ ؿ قمؾقف )يـعل احلايمؿ( وإرسائقؾ ـم

 (.1/385(، اًمؾسان )1/208كظر: اعمقزان )ويمذا أقمؾ ف اسمـ طمبان سمنرسائقؾ. وا

ـ همػم ـمريؼف يمام  د سمف، وًمقس هق قمؾة احلديث، ومؼد روي م ة ضعػف مل يتػر  ىمؾت: إرسائقؾ قمغم ؿمد 

 قمـد اعمصـػ، وقمؾ تف أصبغ سمـ كباشمة يمام أؿمار إًمقف اًمذهبل، وهق مؽموك راوميض، يمام ذم اًمتؼريب.

إؾمامقمقؾ سمـ قمكم اًمدقمبكم، قمـ أيب مؼاشمؾ ( مـ ـمريؼ 14/422وأظمرضمف اخلطقب ذم شمارخيف )

 اًمؽٌم، قمـ أيب مؼاشمؾ اًمسؿرىمـدي، قمـ مؼاشمؾ سمـ طمقان سمف.

 .((همػم صمؼة  ))وومقف إؾمامقمقؾ اًمدقمبكم، ىمال قمـف اخلطقب: 

ا ...  ))وىمال اسـم يمثػم:  ؽراً ضمدًّ ـا اسـم أيب طماشمؿ طمديثاً ـم  ، صمؿ أورده سمنؾمـاده يمام شمؼد م.((وىمد روى ها ه

 )أكا ؾمعقد( سمدل )أسمق ؾمعقد(. ( ذم )ف(:2)

 ومل أىمػ ًمف قمغم شمرمجة.

ـ ) ـ ذم أظمبار ىمزوي ـ حمؿد سمـ مفدي أسمق ؾمعد اًمؼزويـل، يروي قمـ 2/348وذم اًمتدوي ( أمحد سم

 أيب طماشمؿ اًمرازي.

 ( أسمق ؾمعقد اًمرازي، كزيؾ أرديبؾ.3)

اًمتعديؾ . اجلرح و((ؾمؿعت مـف سماًمريِّ سمؿحرض أيب، وهق صمؼة صدوق  ))ىمال اسمـ أيب طماشمؿ: 

(4/197.) 
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أمحد سمـ صاًمح
(1)

]سمـ ظماًمد[ ، كا ظماًمد سمـ حيقك سمـ ؾمعقد
(2)

يزيد سمـ قمبد اهلل سمـ سمـ  

يْس د اًمؼَ ؾَم أَ 
(3)

ـ أسمقف ، كا أيب، قم
(4)

ه  ـ ضمدِّ يْس ظماًمد سمـ يزيد اًمؼَ ، قم
(5)

سمقف، قمـ أ
(6)

 ،

ـ أؾمد ه يزيد سم ـ ضمدِّ قم
(7)

ـْ  ))ىمال:   اًمـ بل  أن  :  دًا ومَ عَ تَ  مُ كَم  قمَ  ذَب يمَ  َم أْ بَ تَ قَ ؾْ ؿِّ  ـَ مِ  َدهُ عَ ؼْ مَ  ق 

(( ارِ اًمـ  ـَ مِ 
 (8)

. 

                                                 

 ( اعمؽل اًمسقاق.1)

ث قمـ اًمضعػاء  ))ىمال أسمق زرقمة:  ث قمـ اعمجفقًملم وحيدِّ ، وىمال اسمـ أيب ((صدوق، وًمؽـ حيدِّ

ـ اعمممؾ سمـ إؾمامقمقؾ قمـ اًمثقري أطماديث مـؽرات ذم اًمػتـ شمدل  قمغم شمقهلم  ))طماشمؿ:  روى قم

ػف اًمدارىمطـل.((أمره   ، وضع 

 (.1/186(، اًمؾسان )1/104(، اعمقزان )2/56اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 ( زيادة مـ )ف(.2)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف، وٓ شمرمجة أسمقف.( 3)

 ( ؾمعقد سمـ ظماًمد سمـ قمبد اهلل سمـ يزيد سمـ أؾمد سمـ يمرز اًمبجكم اًمؼسي.4)

 (، ومل يذيمر ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً.21/52ذيمره اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 د سمـ أؾمد اًمؼسي.ظماًمد سمـ قمبد اهلل سمـ يزي( 5)

 ػف أسمق طماشمؿ وهمػمه.ضع  

 (، وذيمره ذم اًمتؼريب، ومل يذيمر ومقف ؿمقئاً.3/88اكظر: هتذيب اًمتفذيب )

 ( قمبد اهلل سمـ يزيد سمـ أؾمد.6)

(، 5/199(، واسمـ أيب طماشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )5/225ذيمره اًمبخاري ذم اًمتاريخ اًمؽبػم )

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ ) يمروا ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً. وذيمره اسمـ طمبان ( ومل يذ33/372واسم

 (.5/54ذم اًمثؼات )

 ( خمتؾػ ذم صحبتف7)

يب كعقؿ )  (.5/472، اإلصاسمة )(65/100شماريخ دمشؼ )(، 5/2781اكظر: معرومة اًمصحاسمةٕ 

 سـده ضعقف، واحلديث صحقح متواتر.( 8)

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ ) ـ ـمريؼ أيب سمؽر سمـ رزىمق21/52وأظمرضمف اسم ـ أيب اًمعباس ( م يف، قم

صمـل ظماًمد سمـ حيقك سمـ ؾمعقد سمـ ظماًمد سمـ قمبد اهلل سمـ زيد  اًمبصػم سمف. إٓ  أك ف وىمع ذم إؾمـاده: )طمد 

ه يزيد سمـ أؾمد(.ا  سمـ أؾمد، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ

ـ أـمراومف(، ومـ ـمريؼف اسمـ اجلقزي ذم اعمقضققمات  4/346وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم إومراد )

 باس سـم مفران، قمـ حمؿد سـم أيب يعؼقب، قمـ أمحد سـم صاًمح اعمؽل سمف.( قمـ حمؿد سـم اًمع1/120)

م، ًمؽـ احلديث صحقح متقاشمر.  وإؾمـاده ضعقػ، ومقف جماهقؾ وضعػاء، يمام شمؼد 



 

 
 

 
 577 

 

  

 :احلارث، عن ابن ُكرديعبد اهلل بن حمؿد بن حديثان عن أيب الػضل 

[550 ]  عبد اهلل[ أبو الػضل[
(1)

أكا أبو عبد اهلل أمحد بن ، احلارثبن عيل حمؿد بن بن  

، أكا أسمق سمؽررديعيل بن كُ حمؿد بن 
(2)

ـ قمبد اهلل اًمشاومعل، كا احلارث   سمـ حمؿد احمؿد سم

ـ أيب أؾمامة اًمت   اف، كا إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ، قمـ ؿِ سم قؿل، كا قمبد اًمقهاب سمـ قمطاء اخلػ 

ـ ـماوس، قمـ اسمـ قمب   ـ ديـار، قم  وُد ذِم دُ احلُ  امُ شُمؼَ  َٓ  ))ىمال:   اًمـ بل  اس: أن  قَمؿرو سم

(( ًَمدِ ُد سماًمقَ اًمِ اًمقَ  ادُ ُيؼَ  َٓ وَ  ،دِ اضمِ َس اعمَ 
(3)

. 

[551 ]  ليمِّ َز حمؿد سمـ حيقك اعمُ سمـ ، أكا أسمق إؾمحاق إسمراهقؿ أبو عبد اهلل
(4)

، أكا أسمق 

ـ إؾمحاق اًمثؼػل، ك ـ يعؼقب اًمط  اًمعباس حمؿد سم ـ قمق اش، اين، كا إؼَ اًمْ ا ؾمعقد سم ؾمامقمقؾ سم

ـ قمُ  ـ اسمـ قمؿر ىمقبقم ـ كاومع، قم ـ قُمؼبة، / قم ـ قمؿر ومقؾمك سم ال: ىمال رؾمقل اهلل د اهلل سم

(( آنِ ْر اًمؼُ  ـَ ئًا مِ قْ ؿَم  ُض ائِ احلَ  َٓ وَ  اجلُـُُب  أُ َر ؼْ يَ  َٓ  )): 
(5)

. 

                                                 

 ( زيادة مـ )ف(.1)

 ( ذم )ف(: )أيقب قمـ(، وهق ظمطل.2)

 حسن لغره.( 3)

ؾػل شمؼدّ ّ َم سمنؾمـاده ومتـف قمـ ؿمقخ آظمر و  (.105سمرىمؿ: )مـ ؿمققخ اًمسِّ

 هـ(.362( اسمـ ؾمختقيف اًمـقساسمقري، شمقذم ؾمـة )4)

، اكتخب قمؾقف سمبغداد أسمق احلسـ اًمدارىمطـل،  ))ىمال اخلطقب:  يمان صمؼة صمبتاً مؽثراً مقاصالً ًمؾحجِّ

د  اج ... ويمان قـم ويمتب قمـف اًمـاُس سماكتخاسمف قمؾامً يمثػماً، وروى سمبغداد مصـػات أيب اًمعباس اًمس 

ـ ذًمؽ ومؼال: طمديثف يمثػم  اًمؼمىماين قمـف ؾمػط أو ؾمػطان ج قمـف ذم صحقحف ؿمقئاً، ومسلًمتف قم ومل خيرِّ

اًمغرائب، وذم كػز مـف رء، ومؾذًمؽ مل أرو قمـف ذم اًمصحقح. ومؾام  طمصؾت سمـقساسمقر ذم رطمؾتل 

يمر،  إًمقفا ؾملًمُت أهؾفا قمـ طمال أيب إؾمحاق اعمزيمل وملصمـقا قمؾقف أطمسـ اًمثـاء، وذيمروه أمجَؾ اًمذِّ

مم سمغداد ذيمرُت ذًمؽ ًمؾؼمىماين ومؼال: ىمد أظمرضمُت ذم اًمصحقح أطماديث يمثػمة صمؿ  عمَ ا رضمعُت إ

ِـّ  ٓ أىمدر قمغم إظمراضمفا ًمؽؼم اًمس ـ أيب إؾمحاق اعمزيمل، إٓ  أينِّ  ا قمـدي شمعؾق قم سمـزول، وأقمؾؿ أّن 

ر وىمقذم قمغم ظمطِّل ًمدىم تف، أو يمام ىمال   .((وضعػ اًمبٍم، وشمعذ 

 (.16/163(، اًمسػم )7/61) (، اعمـتظؿ6/168اكظر: شماريخ سمغداد )

 ضعقف.( 5)

 ( قمـ أيب إؾمحاق اعمزيمل سمف.1/117وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمســ )

 ( مـ ـمريؼ أيب اًمعباس اًمثؼػل وهق اًمساج سمف.2/23واًمبقفؼل ذم اخلالومقات )
= 

 /ب87
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ـ ) ـ قمدي ذم اًمؽامؾ )1/117وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمسـ ـ ـمريؼ إسمراهقؿ 1/298(، واسم ( م

 سمـ اًمعالء.ا

( شمعؾقؼا قمـ حمؿد سمـ سمؽػم اعمؼرئ، يمالمها قمـ 6/240ره اعمزي ذم حتػة إذاف )وذيم

 إؾمامقمقؾ سمـ قمقاش سمف.

( 1/236(، ومـ ـمريؼف اًمؽممذي ذم اجلامع )76)ص وأظمرضمف احلسـ سمـ قمرومة ذم ضمزئف 

ـ )131) ـ اًمؽؼمى )1/117(، واًمدارىمطـل ذم اًمسـ (، واخلالومقات 1/89(، واًمبقفؼل ذم اًمسـ

( قمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمقاش قمـ 2/145(، واخلطقب ذم شمارخيف )5/72اًمشعب )(، و2/21)

 مقؾمك سمـ قمؼبة وطمده سمف.

وظماًمػ اًمؽممذي  وهمػَمه: صاًمح سمـ أمحد سمـ أيب مؼاشمؾ، ومرواه قمـ احلسـ وزاد مع مقؾمك سمـ 

 قمؼبة قمبقد اهلل يماًمطريؼ إول.

ـ قمدي:  ـ صاحلاً هذا مت فؿ سمسىمة احلديث، وىمال اسم ن يؽقن احلديث قمـده سمعؾق .. وملراد أ ))ًمؽ

 .((زاد ذم إؾمـاده قمبقد اهلل 

 وشماسمع احلسـ سمـ قمرومة قمغم اًمرواية اًمصحقحة قمـف مجاقمة:

 ( قمـ قمكم سمـ طمجر.131( )1/236أظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلامع )

( 1/196(، وأسمق احلسـ ذم زياداشمف قمغم اسمـ ماضمف )595( )1/195واسمـ ماضمف ذم اًمســ )

 ـ قمامر.( مـ ـمريؼ هشام سم596)

( مـ 1/90(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػاء )3/381وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمعؾؾ ومعرومة اًمرضمال )

 ـمريؼ اًمػضؾ سمـ زياد.

 ( مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ.1/88واًمطحاوي ذم ذح اعمعاين )

 ( مـ ـمريؼ حيقك احلامين.153)ص وأضمري ذم أظمالق أهؾ اًمؼرآن 

( مـ ـمريؼ قمكم سمـ معبد، 78ص قمـده إٓ  طمديث واطمد ) وأسمق حمؿد اخلالل ذم ذيمر مـ مل يؽـ

 يمؾفؿ قمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمقاش، قمـ مقؾمك سمـ قمؼبة وطمده سمف.

طمديث اسمـ قمؿر طمديث ٓ كعرومف إٓ  مـ طمديث إؾمامقمقؾ سمـ قمقاش، قمـ  ))وىمال اًمؽممذي: 

ـ اسمـ قمؿر ... وؾمؿعت حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ يؼقل: إن  إؾمامقمقؾ ـ كاومع، قم سمـ  مقؾمك سمـ قمؼبة، قم

ـ أهؾ احلجاز وأهؾ اًمعراق أطماديث مـايمػم، يملك ف ضعػ روايتَف قمـفؿ ومقام يـػرد  قمقاش يروي قم

 .((سمف، وىمال: إك ام طمديث إؾمامقمقؾ سمـ قمقاش قمـ أهؾ اًمشام 

هذا سماـمؾ، أكؽره قمغم إؾمامقمقؾ سمـ قمقاش،  ))وؾملل قمبد اهلل سمـ أمحد قمـ هذا احلديث ىمال أمحد: 

 (.3/381. اًمعؾؾ ومعرومة اًمرضمال )(( يعـل أك ف وهؿ مـ إؾمامقمقؾ

 (.1/49وضعػف أيضاً أسمق طماشمؿ اًمرازي يمام ذم قمؾؾ احلديث )

وأما طمديث اسمـ قمؿر ... ومضعقػ مـ مجقع  ))وضعػف همػُمه مـ أهؾ اًمعؾؿ، وىمال اسمـ طمجر: 

 (.1/206(، واكظر: إرواء اًمغؾقؾ )1/487. ومتح اًمباري )((ـمرىمف 
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 :من حديث ابن الوكقل

[552 ]  مـ ًمػظف  ،الشقخ أبو الزكات حمؿد بن عبد اهلل بن حيقى بن الوكقل ادؼرئ

م ؾمـة أرسمع وشمضَم ذم اجلاكب اًمغريبِّ مـفا ذم ّنر اًمد   سمبغداد سعلم وأرسمعؿئة، أكا اج، ذم اعمحر 

ـ قمبد اهلل سمـ سمِ  ـ حمؿد سم سمـ أمحد سمـ اج ؾَ قمْ نمان، أكا أسمق حمؿد دَ أسمق اًمؼاؾمؿ قمبد اعمؾؽ سم

ج، كا أسمق سمؽر اسمـ سمـت معاويةؾَ قمْ دَ 
(1)

ان ، كا أسمق همس 
(2)

، كا إرسائقؾ
(3)

، قمـ أيب 

إؾمحاق
(4)

ـْ  )): ، قمـ طُمبٌمِّ سمـ ضُمـادة ىمال: ىمال رؾمقل اهلل   رٍ ؼْ ومَ  ػْمِ همَ  ـْ مِ  َل لَ ؾَم  َم

اَم لَ ؽَ ومَ  (( َر ؿْ اجلَ  ُؾ يمُ لْ  يَ ك 
(5)

. 

[553 ]  سمـ قمكم اًمؼايض أسمق اًمعالء حمؿد[]
(6)

 سمـ يعؼقب اًمقاؾمطل، كا  

(7)أسمق قمكم احلسلم سمـ حمؿد سمـ طَمبَش اعمؼرئ
  كا احلسـ سمـ قمكم سمـ زيد، 

                                                 

ـ اًمـرض سمـ( 1) ـ قمؿرو إزدي،  هق حمؿد سمـ أمحد سم ـ سمـت معاوية سم قمبد اهلل سمـ مصعب أسمق سمؽر اسم

 هـ(.291هـ(، وشمقذم ؾمـة )190)مقًمده ؾمـة 

 (.1/364. شماريخ سمغداد )((صمؼة ٓ سملس سمف  ))ىمال قمبد اهلل سمـ أمحد واسمـ قمبدوس: 

 ( ماًمؽ سمـ إؾمامقمقؾ اًمـفدي.2)

 ( هق اسمـ يقكس سمـ أيب إؾمحاق اًمسبقعل.3)

 اًمسبقعل. ( قمؿرو سمـ قمبد اهلل4)

 .صحقح( 5)

 ( قمـ ومفد سمـ ؾمؾقامن.2/19وأظمرضمف اًمطحاوي ذم ذح اعمعاين )

ان، قمـ إرسائقؾ سمف.4/15واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )  ( قمـ حمؿد سمـ اًمـرض، يمالمها قمـ أيب همس 

(، 2/632(، ويعؼقب اًمػسقي ذم اعمعرومة واًمتاريخ )52، 29/51وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

(، واسمـ 2/19(، واًمطحاوي ذم ذح اعمعاين )3/83اد واعمثاين )واسمـ أيب قماصؿ ذم أطم

(، وأسمق كعقؿ ذم معرومة اًمصحاسمة 4/15(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )4/100ظمزيؿة ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ إرسائقؾ سمف.2/897)

( مـ ـمريؼ 1/198(، واسمـ ىماكع ذم معجؿ اًمصحاسمة )4/15وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

 ىمقس سمـ اًمرسمقع.

عب ) ـ ىماكع أيضاً، واًمبقفؼل ذم اًمش  ـ ـمريؼ ذيؽ، يمالمها قمـ أيب إؾمحاق سمف.7/127واسم  ( م

 ( زيادة مـ )ف(.6)

ْيـََقِري، شمقذم ؾمـة )7)  هـ(.373( اًمدِّ

 وطَمبش سماحلاء واًمباء اعمقطمدة.
= 

 نهر الدجاج )ف(
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اًمبزاز
(1)

ـ سمـ مفدي  ـ اعمثـك يؼقل: ؾمؿعت قمبد اًمرمح ، ىمال: ؾمؿعُت أسما مقؾمك حمؿد سم

  َٓ ، وَ يِّ رِ قْ اًمث   ـَ مِ  يِث دِ ؾحَ ًمِ  ظَ ػَ طْم ُت أَ يْ ا َرأَ مَ  ؛ةٍ عَ سمَ رْ َؾ أَ ثْ مِ  َي اـَقْ قمَ  ْت أا رَ مَ  ))قل: يؼ

ػًا مِ ؼَ د  شمَ ؿَم أَ  ـِ  ِؽ اًمِ مَ  ـْ مِ  َؾ ؼَ قمْ أَ ٓ َ ، وَ ةَ بَ عْ ؿُم  ـْ ش  ةِ لُ ًمِ  َح َص كْ أَ  َٓ ، وَ سٍ كَ أَ  سم ـِ  اهلل دِ بْ قمَ  ـْ مِ  م   سم

((ك ارَ بَ اعمُ 
(2)

. 

 ف: أسمق اًمعالء اًمقاؾمطل اعمؼرئ، ومَل ُيسؿِّ ىمائؾَ اًمؼايض أكشدكا [ 554]

ٌؾ ذِم زِم وَ    تِلؾَ ُمؼْ  ُر فِ ُيْس ل وَ ائِ َش طْم أَ  ُؾ ؼِ ؾْ ُيؼَ       يِن قدُ عُ يَ  مٍ قْ ؾِّ يَ  يمُ  ُدم 

ادُ زِم  قُل ؼُ يَ   ةٌ ِص اٌل وِ مَ   اًمُعق  تِلـِص ازم وَ ـؿَ ـا سمِ قسمُ آ ؿْ َؾقْتَفُ ومَ       ح  ح 
(3)

. 

 :من حديث ابن مالك الؼطقعي

[555 ]   َـ اًمؽ ـ احلس ـ أمحد سم اين احلـبكم، وإضمؾ  أسمق ذَ قَ ؾْ اإلمام أسمق اخلطاب حمػقظ سم

أمحد سمـ رضقان، ىمراءةً قمبد اهلل سمـ كٍم أمحد سمـ 
(4)

 قمؾقفام ذم ؿمفر رسمقع إول  

حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد  سمـ ؾمـة أرسمع وشمسعلم وأرسمعؿئة، ىمآ: أكا أسمق حمؿد احلسـ/ 
                                                 

 .((ؿمقخ متؼدم ذم قمؾؿ اًمؼراءات، مشفقر سماإلشمؼان، صمؼة ملمقن  ))ىمال أسمق قمؿرو اًمداين: 

 (.3/360(، شمقضقح اعمشتبف )388، 8/387(، شماريخ اإلؾمالم )2/620معرومة اًمؼراء )اكظر: 

 هـ(.326( أسمق حمؿد مقمم قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ اًمعاسمس، شمقذم ؾمـة )1)

ـ اًمدارىمطـل ... أطماديث مستؼقؿة شمدل  قمغم صدىمف  ))ىمال اخلطقب:  . شماريخ ((روى قمـف أسمق احلس

 (.7/385سمغداد )

(، ومـ ـمريؼف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ 10/1461 شمارخيف )( أظمرضمف اخلطقب ذم2)

 ( قمـ أيب اًمعالء اًمقاؾمطل سمف.422، 32/421)

 (.7/237(، )8/388(، اًمسػم )11/165(، )16/17واكظر: هتذيب اًمؽامل )

(، واخلطقب ذم 63)ص (، واسمـ قمبد اًمؼم ذم آكتؼاء 6/359وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

( مـ ـمرق قمـ اسمـ مفدي سمف، 32/422ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )(، واسم9/262شمارخيف )

 وسمعُضفؿ اىمتٍم قمغم سمعض إًمػاظ.

 (.12/493واكظر: هتذيب اًمؽامل )

 .ًمؾراهمب إصبفاين (1/510( حمارضات إدسماء )3)

 ( ذم )ف(: )سمؼراءيت(.4)

 /أ89

 جزج )ف(باب األ
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صمـل د بن جعػر بن مالك الؼطقعيبؽر أمحاجلقهري، أكا أسمق  اين، طمد  ، كا أسمق ؿمعقب احلر 

ـ مع ـ قمبد اعمؾؽ، كا زهػم سم ـ أأمحد سم ـ أيب صاًمح، قم ـ أيب هريرة اوية، كا ؾُمفقؾ سم سمقف، قم

ُة ـَاًمس   قنَ ؽُ ك شمَ ت  ؛ طَم انُ مَ اًمز   َب ارَ ؼَ تَ ك يَ ت  ُة طَم اقمَ اًمس   قمُ ؼُ شمَ  َٓ  )): ىمال: ىمال رؾمقل اهلل 

 اِق ؽِمَ اطْم يمَ  ةُ اقمَ اًمس  ، وَ ةِ اقمَ اًمس  يمَ  مُ قْ اًمقَ ، وَ مِ قْ اًمقَ يمَ  ةُ عَ ؿُ اجلُ ، وَ ةِ عَ ؿُ اجلُ يمَ  ُر فْ اًمش  وَ  ،رِ فْ اًمش  يمَ 

َعػَ  (( ةِ اًمس 
(1)

. 

[556 ]  ذة سمـ قْ ي، ىمآ: كا هَ دِ وسمِنم سمـ مقؾمك إؾَم  ،إؾمحاق سمـ احلسـ احلريب

ـَ قمؿر ظمؾقػة، كا داود سمـ قمبد اًمرمحـ اًمعط ار، قمـ قَمؿرو سمـ ديـار، ىمال: ؾمؿع ت اسم

ـْ  )): يؼقل: ىمال رؾمقل اهلل  فُ قبَف، ومَ كِص  َؼ تَ قمْ لَ ومَ  ُر آظَم  لْمَ سمَ وَ  فُ ـَقْ ٌد سمَ بْ قمَ  فُ ًمَ  انَ يمَ  َم امُ شُمؼَ  نك 
(2)

 

(( تُفُ قؿَ ىمِ  قفِ ؾَ قمَ 
(3)

. 

[557 ]  ـ احلسـ إؾمحاق سم
(4)

، كا أسمق كعقؿ
(5)

، كا اسمـ أيب كعقؿ
(6)

، قمـ أسمقف، قمـ أيب 

ٓ  ، إِ ـ ةِ اجلَ  ؾِ هْ أَ  اِب بَ ا ؿَم قِّدَ ؾَم  لْمُ َس احلُ وَ  ـُ احلََس  )): ؾمعقد اخلدري ىمال: ىمال رؾمقل اهلل 

ـُ قَس قمِ  ةِ اًمَ ـَل اخلَ اسمْ  ـُ  ؿَ يَ ْر مَ  ك سم قَك سم (7)(( ^ا يَ رِ يمَ زَ وحَيْ
. 

                                                 

 .صحقح( 1)

، واسمـ طمبان ذم (7/436(، واًمطحاوي ذم ذح اعمشؽؾ )16/550وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 ـ اإلطمسان( مـ ـمرق قمـ زهػم سمـ معاوية سمف. 257، 15/256صحقحف )

 ( قمـ رسيج سمـ يقكس، قمـ قمبقدة، قمـ ؾمفقؾ سمف.6/135وأظمرضمف أسمق يعغم ذم مسـده )

 وؾمـده صحقح؛ رضماًمف صمؼات.

 ( ذم )ف(: )ُيؼام(.2)

 صحقح.( 3)

ؾػل  م سمنؾمـاده ومتـف قمـ ؿمقخ آظمر ًمؾسِّ  (.96سمرىمؿ: )وشمؼد 

 ( ذم )ف(: )احلسلم(، وهق ظمطل.4)

 ( هق اًمػضؾ سمـ ديملم.5)

 ( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )كعقؿ( مصغراً، وهق احلؽؿ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب كْعؿ اًمبجكم.6)

 ضعقف، واجلؿؾة األوىل مـه صحقحة بطرقفا.( 7)

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ ) ( 110، 7/109(، واعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )64/192وأظمرضمف اسم
= 
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ٌل ؾس  س  مُ  حديٌث 
(1)

: 

[558 ]   ـ اًمشقخ أسمق حمؿد ـ قمبد اهلل سم مـ ًمػظف ذم يقم قمقد  ،ـقدسمَ قمبد اهلل أقمكم سم

أسمق احلسلم  وذم ضمامع اًمؼٍم سمباب اًمعامة،  طبة سمبغدادومطر وأضحك سملم اًمصالة واخل

                                                 

 ـمريؼ اجلقهري سمف. مـ

( قمـ أمحد سمـ ضمعػر 1/324(، واسمـ سمنمان ذم إمازم )5/71وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

ـ  ـ سم ـ إؾمـاد أيب كعقؿ )قمبد اًمرمح ـ سمنمان اجلؿؾة اًمثاكقة مـف، وؾمؼط م اًمؼطقعل سمف. وًمقس قمـد اسم

 أيب كعؿ(.

اعمعرومة واًمتاريخ (، واًمػسقي ذم 150، 149، 145، 5/50وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

ـ اإلطمسان(، واًمطحاوي ذم ذح اعمشؽؾ  14/412(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )2/644)

(، وأسمق كعقؿ 167، 3/166(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )3/38(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )5/221)

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )4/207(، واخلطقب ذم شمارخيف )5/71ذم احلؾقة ) (، 5/347(، واسم

 عؿ سمف.( مـ ـمرق قمـ أيب ك64/191ُ، )(14/135)

ام مَل خيرضماه  ))وىمال احلايمؿ:  ب أّن  بف ((هذا طمديث ىمد صح  مـ أوضمف يمثػمة، وأكا أشمعج  ، وشمعؼ 

 .((احلؽؿ ومقف ًملم  ))اًمذهبل سمؼقًمف: 

 .((صدوق دء احلػظ  ))وىمال قمـف اسمـ طمجر ذم اًمتؼريب: 

 آؾمتثـاء مجاقمة: ىمؾت: وشماسمعف قمغم اجلؿؾة إومم مـ احلديث همػم

(، وأمحد ذم 5/149(، واًمـسائل ذم اًمؽؼمى )3767( )5/614أظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلامع )

(، واسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ 774، 2/771(، وذم اًمػضائؾ )301، 161، 18/138اعمسـد )

(، 2/58ـ اًمبغقة(، وأسمق يعغم ذم مسـده ) 909، 2/908(، واحلارث ذم مسـده )5/149)

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ 5/71(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )39، 3/38 ذم اًمؽبػم )واًمطؼماين (، واسم

 ( مـ ـمرق قمـ يزيد سمـ أيب زياد.14/135(، )402، 212، 13/211)

، 2/779(، وذم ومضائؾ اًمصحاسمة )17/31(، وأمحد ذم اعمسـد )5/149واًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

(، وأسمق كعقؿ 147)ص ذم ضمزء إًمػ ديـار (، واًمؼطقعل 3/39(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )780

(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ 11/90(، واخلطقب ذم شمارخيف )2/343ذم ذيمر أظمبار أصبفان )

ادكبة.13/211دمشؼ )  ( مـ ـمرق قمـ يزيد سمـ مر 

ـ مسوق، صمالصمتفؿ قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب 2/347واًمطؼماين ذم إوؾمط ) ـ ـمريؼ ؾمعقد سم ( م

 كعؿ سمف.

 .((هذا طمديث طمسـ صحقح  ))ي: وىمال اًمؽممذ

 ( اًمعـقان ًمقس ذم )ف(.1)
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ـ قمبد اجلبار  ـ اعمبارك سم ؾمـة أرسمع وشمسعلم، ىمآَ سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمقال  ،قريقُ اًمط  اسم
(1)

 :

قمقد ومطر وأضحك سملم يقم أكا أسمق ـماًمب حمؿد سمـ قمكم سمـ اًمػتح احلريب اًمُعشاري ذم 

ـ قمكم اًمت   ـ قمؿر سم رام  اًمصالة واخلطبة، كا قمكم سم
(2)

اًمصالة يقم قمقدي ومطر وأضحك سملم  

كا ضمعػر سمـ حمؿد سمـ أمحد اسمـواخلطبة، 
(3)

اًمقاؾمطل 
(4)

وأضحك / سملم  يقم قمقدي ومطر 

ـ أمحد اًمؼرر اًمؼَ  كا قمكماًمصالة واخلطبة،  زويـلسم
(5)

يقم قمقدي 
(6)

ومطر وأضحك سملم  

ـ حمؿد ـ اهلقثؿسمـ ومراس سم اًمصالة واخلطبة، كا أمحد سم
(7)

يقم قمقدي 
(8)

ومطر وأضحك  

                                                 

 ( مجؾة: )وأظمؼمكا .... ىمآ( ًمقست ذم )ف(.1)

 هـ(.402( أسمق احلسـ اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة )2)

 (.12/42. شماريخ سمغداد )((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 ( )اسمـ( ًمقست ذم )ف(.3)

ب، اًمقاؾمطل صمؿ اًمبغدادي، شمقذم ؾمـة ( ضمعػر سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ احلؽؿ أسمق حمؿد اعممد4)

 هـ(.353)

 ، ووصمؼف اخلطقب أيضاً.((يمان ؿمقخاً صمؼة يمثػم احلديث  ))ىمال اسمـ أيب اًمػقارس: 

 (.16/30(، اًمسػم )7/221اكظر: شماريخ سمغداد )

ـ اعمؼرئ اًمؼزويـل، اعمعروف سمبقاع احلديد، مقًمده 5) ـ أمحد سمـ صاًمح سمـ محاد أسمق احلس ( ًمعؾف قمكم سم

 هـ(.381هـ(، وشمقذم ؾمـة )282ؾمـة )

ريـ  ،ىمقؿ سماًمؼراءات ))قكم: ؾىمال اخل اشمف وِِمـ  يمثر ؿمققظمف ور ))وىمال اًمراومعل: ، ((مـ اعمعؿ 

 .((قم اًمؼرآن واحلديث ؾورواياشمف، وؿمفر سمع

 (.16/410(، اًمسػم )3/330(، اًمتدويـ )2/745اكظر: اإلرؿماد )

 ( ذم )ف(: )قمقديـ(.6)

س سمـ اهلقثؿ أسمق قمبد اهلل اخلطقب اًمػراد اسمـ أظمت ؾمؾقامن سمـ طمرب ( أمحد سمـ حمؿد سمـ ومرا7)

 اًمبٍمي.

 ووىمع ذم شماريخ دمشؼ: )اسمـ ومراش ... اًمػرار(، ويمـل ذم سمعض اعمصادر سمليب قمبقد اهلل.

 ذيمره اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ، ومل يذيمر ومقف ؿمقئاً، وذيمره اًمذهبل ذم شمرمجة سمنم سمـ 

 ا احلديث.قمبد اًمقهاب، واهتؿف سمقضع هذ

 (، اًمؽشػ احلثقث 2/25(، اًمؾسان )1/320(، اعمقزان )5/440اكظر: شماريخ دمشؼ )

 (.55)ص 

 ( ذم )ف(: )قمقديـ(.8)

 /ب89
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ـ قمبد اًمقهاب إمقيسملم اًمصالة واخلطبة، كا سمنم  سم
(1)

ومطر وأضحك سملم  يقم قمقدي 

ياح يقم قمقدكا ويمقع هق اسمـ اجلر   اًمصالة واخلطبة،
(2)

ومطر وأضحك سملم اًمصالة  

ريج يقم ة واخلطبة، كا اسمـ ضُم ومطر وأضحك سملم اًمصال م قمقديػقان يقكا ؾُم  واخلطبة،

قمقدي
(3)

اًمصالة واخلطبة، كا قمطاء يقم قمقديـ ومطر وأضحك سملم ومطر وأضحك سملم  

 اًمصالة واخلطبة، كا اسمـ قمباس يقم قمقديـ ومطر وأضحك سملم اًمصالة واخلطبة، ىمال: 

 ،فِ فِ ضمْ ا سمقَ ـَقْ ؾَ قمَ  َؾ بَ ىمْ أَ  ةِ الَ اًمص   ـَ مِ  غَ َر ام  ومَ ؾَ ك، ومَ حَ ْض أَ ر وَ طْ ومِ  قدَ قمِ   اهلل قلِ ؾُم رَ  عَ كا مَ دْ فِ ؿَم  ))

َ ا أَ : يَ اَل ومؼَ  ـْ ًا، ومَ ػْم ظَم  تُؿْ بْ َص أَ  دْ ىمَ  ،اُس ا اًمـ ّي  ـْ ، وَ ْف ٍَمِ ـْقَ ؾْ ومَ  َف ٍَمِ ـْيَ  نْ ب  أَ طَم أَ  َؿ  نْ ب  أَ طَم أَ  َم

ؿْ قُؼِ ؾْ َة ومَ بَ اخلُطْ  عَ ؿَ ْس ك يَ ت  طَم  قؿَ ُيؼِ 
(4)

 ))
(5)

. 

                                                 

ـ إمقي مقمم سمنم سمـ مروان اًمدمشؼل، 1) ـ سمشػم أسمق احلس ـ قمبد اًمقهاب سم ( سمنم وُيؼال: سمشػم سم

 هـ(.254شمقذم ؾمـة )

 .((زاهد  ))، وىمال اسمـ قمسايمر: ((ػم وومضؾ يمان صاطمب ظم ))ىمال قمكم سمـ احلسلم سمـ صبقح: 

واهتؿف اًمذهبل سمقضع هذا احلديث، وشمؼدم ذم شمرمجة اًمراوي قمـف أن  اًمذهبل اهتؿف أيضاً ـ قمغم 

م، واهلل أقمؾؿ.  آطمتامل ـ وًمعؾ اعمتفؿ سمف اًمذي شمؼد 

 .(55)ص (، اًمؽشػ احلثقث 2/25(، اًمؾسان )1/320(، اعمقزان )10/240اكظر: شماريخ دمشؼ )

 ( ذم )ف(: )قمقديـ(.2)

 ( ذم )ف(: )قمقديـ(.3)

ىمال ؿمقخـا اإلمام احلاومظ اًمسؾػل: ىمرأ قمؾقـا اًمشقخ أسمق حمؿد طمػظف اهلل  ))( ذم )ف( زيادة كصفا: 4)

اهلل هذا احلديث مـ أصؾ يمتاسمف يقم قمقد ومطر ؾمـة أرسمع وشمسعلم سملم اًمصالة واخلطبة، وىمرأت 

ـ اًمؼايض أيب اًمطقب قمأكا قمؾقف سمعد ذًمؽ احلديث اًمذي يمان قمـد اًمغط ـف مسؾسالً ريػل ]ـــ[ قم

 ار إصبفاكقان واجلامقمة.اس وهماكؿ سمـ أمحد سمـ أيب اًمػتح اًمصػ  خأيضاً، ومعل أمحد اًمـ

ـ اًمشقخ أيب حمؿد يقم إطمد قمقد أضحك سمؼراءة أيب كٍم  ىمال احلاومظ: وؾمؿعت هذا احلديث م

 ئة.سمـ اًمػضؾ وهزارؾمب واجلامقمة ؾمـة أرسمع وشمسعلم وأرسمعاما

ـ اًمطققري ذم قمقد اًموىمال أيضاً: ىمرأت هذا احلديث قمغم اًمشقخ  ػطر وإضحك ذم أيب احلسلم سم

ـ احلسلم اإل ـ اًمػضؾ وحمؿد سم ـ اًمعشاري، ومسؿعف حمؿقد سم ؾمؽاف، ؿمقال ؾمـة أرسمع وشمسعلم قم

ت قمؾقف ضمزءاً وهذا ذم مجؾتف، وومقف احلديث اعمسؾسؾ مـ رواية أوأسمق اًمغـائؿ اعممدب، وىمر

 .((أيب اًمطقب قمـ اًمغطريػل اجلزء إول اًمؼايض 

ا.( 5)  سـده ضعقف جدًّ
= 
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 ( مـ ـمريؼ اسمـ اًمطققري سمف.5/161أظمرضمف اسمـ رؿمقد ذم مؾء اًمعقبة )

(، 30)ص ؾػل ذم إطماديث اًمعقدية (، واًمسِّ 31)ص وأظمرضمف اًمؽتاين ذم مسؾسؾ اًمعقديـ 

/ب( مـ 3ؽؾؾة )ل:(،  واًمسخاوي ذم اجلقاهر اعم5/441واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 ـمريؼ أيب احلسـ احلاممل، قمـ أيب حمؿد ضمعػر سمـ حمؿد اًمقاؾمطل سمف.

 اخلطقب ذم مسؾسؾ اًمعقديـ و ،(29، 27، 25)ص وأظمرضمف اًمؽتاين ذم مسؾسؾ اًمعقديـ 

(، 56)ص (، وأسمق حمؿد اجلرضماين ذم قمؾة احلديث اعمسؾسؾ ذم يقم اًمعقديـ 54، 52)ص 

(، وذم اعمشقخة يمام ؾمقليت 37ـ  31، 29ـ  26، 21ـ  19ص )واًمسؾػل ذم إطماديث اًمعقدية 

(، واسمـ احلبقٌم ذم مسؾسؾ اًمعقديـ 5/440(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )642سمرىمؿ: )

/ب( مـ ـمرق قمـ أمحد سمـ حمؿد 3(، واًمسخاوي ذم اجلقاهر اعمؽؾؾة )ل:80، 79)ص 

 اًمػراد سمف.

ا؛ حلال أمحد اًمػراد وسمنم سمـ   قمبد اًمقهاب.وؾمـده ضعقػ ضمدًّ

د سمنم سمـ قمبد اًمقهاب سمرواية هذا احلديث قمـ ويمقع، قمـ اًمثقري، ىمال اجلرضماين:   وىمد شمػر 

ف سمنم سـم قمبد اًمقهاب اًمؽقذم  )) د قـم د سمرومعف ويمقع سـم اجلراح، وشمػر  د أيضاً سماًمتسؾسؾ.((شمػر   ، وشمػر 

(، 3/301ى )واًمصقاب ذم رواية اًمثقري اإلرؾمال، ومؼد أظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼم

 ( مـ ـمريؼ ىمبقصة.58)ص واجلرضماين ذم قمؾة احلديث اعمسؾسؾ 

( مـ ـمريؼ أيب كعقؿ اًمػضؾ سمـ ديملم، يمالمها قمـ /أ19واعمحامكم ذم صالة اًمعقديـ )ل:

 اًمثقري، قمـ اسمـ ضمريج، قمـ قمطاء مرؾمالً.

ضمريج،  (، ومؼال ومقف: قمـ اسمـ3/290وواومؼ اًمثقري  قمغم هذه اًمرواية قمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

 يمان يؼقل. قمـ قمطاء سمؾغـل أن  اًمـ بل  

 (.1/180وهشام سمـ يقؾمػ قمـد اسمـ أيب طماشمؿ ذم قمؾؾ احلديث )

ـ قمبد اهلل  ـ ضمريج، قمـ قمطاء، قم ـ اسم ـ مقؾمك اًمسقـاين، ومرواه قم وظماًمػ همٓء اًمرواة اًمػضؾ سم

 سمـ اًمسائب.ا

(، 3/185 اًمســ )(، واًمـسائل ذم1155( )1/683أظمرضمف مـ ـمريؼف أسمق داود ذم اًمســ )

ـ ) ـ ماضمف ذم اًمسـ (، واحلايمؿ ذم 2/358(، واسمـ ظمزيؿة ذم صحقحف )1290( )1/410واسم

 (، وهمػمهؿ.1/295اعمستدرك )

 وصححف احلايمؿ قمغم ذط اًمشقخلم، وواومؼف اًمذهبل.

ح أسمق داود، واًمـسائل، يمام ذم حتػة إذاف )  (، وأسمق زرقمة وهمػمهؿ اإلرؾمال.4/347ورضم 

ـ مع ـ قمطاء ومؼط، وإك ام يغؾط ومقف اًمػضؾ سمـ مقؾمك اًمسقـاين،  ))لم: وىمال اسم هذا ظمطل، إك ام هق قم

 (.3/15. شماريخ اًمدوري )((يؼقل قمـ قمبد اهلل سمـ اًمسائب 

 ىمؾت: ورواية اإلرؾمال أرضمح؛ ًمؽثرة مـ رواه يمذًمؽ، وومقفؿ مثؾ اًمثقري وقمبد اًمرزاق.
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 :من حديث ابن الطقوري

[559 ]  ؾمـة ذم ؿمقال  ،الشقخ أبو احُلسني ادبارك بن عبد اجلبار بن أمحد الؼطقعي

أرسمع وشمسعلم، أكا أسمق ـماًمب حمؿد سمـ قمكم سمـ اًمػتح اًمُعشاري، كا أسمق سمؽر أمحد سمـ 

ـ اًمؼاؾمؿ اًمؼط   ـ قمب اد سم ـ ؿماذان اًمبزاز، كا أسمق قمكم إؾمامقمقؾ سم انإسمراهقؿ سم
(1)

، كا أسمق سمؽر 

ـ ؾمامل سمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر سمـ اخلطاب ـ أيب سمؽر سم ـ حمؿد سم أمحد سم
(2)

صمـل اسمـ أيب  ، طمد 

ُأويس
(3)

ـ قمبد اًمرمحــ زُ ، قم ومر سم
(4)

ـ ؾمؾقامن سمـ وَ  ـ حمؿد سم ةبَ اًمِ ، قم
(5)

، قمـ ؾمعقد سمـ 

 ةُ اقمَ اًمس   قمُ ؼُ شمَ  ، َٓ هِ دِ  سمقَ ِز ػْ ي كَ ذِ اًم  وَ  ))ىمال:  ضُمبػم، قمـ أيب هريرة: أن  رؾمقل اهلل 

نَ ، وخُيَُش اًمُػحْ  َر فَ ظْ ك يَ ت  طَم  ، قُت حُ اًمت   رَ فَ ظْ شمَ ، وَ قُل قمُ اًمقُ  َؽ ؾَ هَتْ ، وَ ـُ اخلائِ  ـَ َتَ ، وُيمْ لُم مِ إَ  ق 

، ؿْ اوُمفُ ْذَ أَ وَ  اسِ اًـم  قهُ ضُم / وُ  قُل قمُ : اًمقُ اَل ؟ ىمَ قُت حُ ا اًمت  مَ وَ  ؟قُل قمُ ، ما اًمقُ اهلل قَل ؾُم ا رَ قا: يَ اًمُ ىمَ 

ـَ ذِ اًم   قُت حُ اًمت  وَ  ((ؿ هِ  ؿُ ؾَ ُيعْ  َٓ  اسِ اًمـ  امِ دَ ىمْ أَ  َت قا حَتْ اكُ يمَ  ي
(6)

. 

                                                 

 هـ(.320( مقمم قمؿر سمـ اخلطاب، شمقذم ؾمـة )1)

 .((حمؾف اًمصدق  ))خلطقب ومل يذيمر ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً، وىمال اًمذهبل: ذيمره ا

 (.7/367(، شماريخ اإلؾمالم )6/242(، اعمـتظؿ )6/298اكظر: شماريخ سمغداد )

اعمل.( 2)  اًمس 

، وىمال ذم (9/46ووصمؼف اهلقثؿل ذم اعمجؿع ) (،15/282أظمرج ًمف اسمـ طمبان ذم صحقحف )

 .((مل أقمرومف  ))(: 7/20)

 ق إؾمامقمقؾ سمـ قمبد اهلل سمـ أيب أويس.( ه3)

 زومر سمـ يزيد سمـ  ))( زومر سمـ قمبد اًمرمحـ هق اسمـ أردك مـ أهؾ اعمديـة، وىمال اًمبخاري: 4)

 .((قمبد اًمرمحـ سمـ أردك 

(، اجلرح واًمتعديؾ 3/431اًمتاريخ اًمؽبػم ) ((مستؼقؿ احلديث  ))ىمال اًمبخاري وأسمق طماشمؿ: 

(3/608.) 

ـ أيب طماشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )1/98ريخ اًمؽبػم )( ذيمره اًمبخاري ذم اًمتا5) (، ومل 7/268(، واسم

 (.7/416ومل يذيمرا ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً، وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )

 وظمرج ًمف ذم صحقحف، ويمذا احلايمؿ، ومؿثؾف طمسـ احلديث إن ؿماء اهلل.

 .حسن( 6)

ـ  15/258) (، واسمـ طمبان ذم صحقحف1/98وأظمرضمف اًمبخاري ذم اًمتاريخ اًمؽبػم )

(، وأسمق كعقؿ ذم 4/547(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )4/121اإلطمسان(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )
= 

 /أ78

 باب المراتب )ف(
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[560 ]    ـ قمكم اًمص ـ ااحلاومظ إمالء، كا أسمق قمبد اهلل احلسلم ي قرِ أسمق قمبد اهلل حمؿد سم سم

ِز قْ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ إؾمحاق اًمؼَ 
(1)

سمـ احمؿد  سمـ ، وأسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ قمبد اًمصؿد

اذمرِو اًمز  َٓ 
(2)

ـ ، وأسمق قمبد اهلل  ضمعػر سمـ قُمبقد اهلل اًمَؽالقملحمؿد سم
(3)

قمبد ، وأسمق كٍم 

ـ حمؿد سمـ  اينذَ ؿَ سمـدار اهلَ اهلل سم
(4)

أكا ظمقثؿة سمـ ؾمؾقامن سمـ طمقدرة اًمؼرر، كا  ىماًمقا: ،

                                                 

 ( مـ ـمرق قمـ إؾمامقمقؾ سمـ أيب أويس سمف. واظمتٍم اًمبخاري  ًمػظَف.4/306احلؾقة )

ـ أيب اًمدكقا ذم اًمعؼقسمات )ص  ( مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ يعؼقب اعمزين، قمـ زومر 218وأظمرضمف اسم

 ًمبة سمف.اًمػفري، قمـ اسمـ وا سمـ حمؿدا

 يمذا وىمع ومقف: )زومر سمـ حمؿد اًمػفري(!

ـ  مل ُيـسبقا إمم كقع مـ اجلرح  ))وىمال احلايمؿ:  ه ((هذا طمديث رواشمف يمؾفؿ مدكق قن ِِم ، وأىمر 

 اًمذهبل.

د سمف زومر  ))وىمال أسمق كعقؿ:   .((همريب مـ طمديث ؾمعقد سمـ ضمبػم، شمػر 

 ىمؾت: وزومر وؿمقخف طمسـا احلديث.

( مـ 1/258(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )59)ص ـمريؼ آظمر أظمرضمف اًمبخاري ذم اًمؽـك  وًمف

ـ ضمريج، قمـ حمؿد سمـ احلارث، قمـ رضمؾ ُيؼال ًمف أسمق قمؾؼؿة مقمم ذم سمـل هاؿمؿ، قمـ  ـمريؼ اسم

 أيب هريرة كحقه.

 .((مؼبقل  ))وحمؿد سمـ احلارث هق اسمـ ؾمػقان اعمخزومل اعمؽل، ىمال قمـف احلاومظ ذم اًمتؼريب: 

 (.5/576(، واسمـ طمبان ذم اًمثؼات )59)ص سمق قمؾؼؿة ذيمره اًمبخاري ذم اًمؽـك وأ

 وماحلديث سمطريؼقف طمسـ، واهلل أقمؾؿ.

ل اًمطراسمؾز، شمقذم ؾمـة )1)  هـ(.414( اعمعروف سماسمـ أيب يمامؾ اعمعدِّ

 ووىمع ذم اًمسػم )اًمعبز( سمدل )اًمؼقز(.

ث ها، ؾمؿعت مـف سمع ))ىمال اًمؽتاين:  ضمفا ًمف ظمؾػ ىمدم قمؾقـا دمشؼ وطمد  َض ومقائده اًمتل ظمر 

 .((صمؼة ملمقن  ))، وىمال أسمق سمؽر احلداد: ((اًمقاؾمطل احلاومظ وهمػم ذًمؽ 

 (.17/339(، اًمسػم )14/89اكظر: شماريخ دمشؼ )

 ( إـمراسمؾز، وُيؼال اسمـ ٓوي، مقمم اعمؼتدر.2)

 ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً. اومل يذيمرواًمذهبل، ذيمره اسمـ قمسايمر 

 (.9/170شماريخ اإلؾمالم ) (،54/123شؼ )شماريخ دماكظر: 

 ( احلؿػمي احلؿيص.3)

 (، ومل يذيمر ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً.52/216ذيمره اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

، ويمذا ذم مقضع مـ شماريخ دمشؼ، وذم مقضع آظمر: وىمع ذم اًمطققريات )اهلؿداين(( 4)

 )اهلؿذاين(.

 (.17/69ذيمره اسمـ قمسايمر ذم شمالمقذ ظمقثؿة سمـ ؾمؾقامن )
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ـ قمباس:  ـ اسم ـ قمطاء، قم ـ قمقف، كا أسمق اعمغػمة، كا إوزاقمل، قم   اًمـ بل  أن   ))حمؿد سم

َج َز شمَ   .(( مٌ رِ حُمْ  قَ هُ وَ  ةَ قكَ ؿُ قْ مَ  و 

ـ اعمسقب:  ـُ  ؿَ هَ وَ  ))ىمال ؾمعقد سم ضَم َز إك ام شمَ اًمتَف، ظَم  تاكَ قمباس وإن يمَ  اسم ((ًٓ الَ ا طَم فَ و 
(1)

. 

أظمرضمف خ
(2)

ين، وهق َٓ قْ اج اخلَ ج  قمـ أيب اعمغػمة، واؾمؿف قمبد اًمؼدوس سمـ احلَ  

ضقِّؼ طمديٌث 
(3)

. 

[561 ]   ـ اًمػضؾ إزَ أسمق ـ أمحد سم ـ قمكم سم ضمل، كا أسمق سمؽر أمحد اًمؼاؾمؿ قمبد اًمعزيز سم

ـ ؿماذان اًمبزاز، كا أسمق سمؽر  ـ إسمراهقؿ سم قمكم سمـ هارون اعمؼرئحمؿد سمـ سم
(4)

اًمقة  سماًمد 
(5)

 

ـ مـصقر اًمر   الء، كا إسمراهقؿإم ـ ضماسمر، كا أمحد سم ـ ضمعػر سم اش: دَ سمـ ظِم امادي، كا ظماًمد سم

ـِ  دَ مْحَ أَ  ِب سمرَضْ  َح رِ ومَ  الً ضُم رَ ن  أَ  )) (( سمفِ  اهللُ َػ َس خَ ؾ، ومَ بَ ـْطَم  سم
(6)

. 

                                                 

 .صحقح( 1)

 (.1204ـ  3/1202وهق قمـد اعمصـػ ذم اًمطققريات )

( قمـ أيب اًمؼميمات قمبد اًمقهاب سمـ اعمبارك، 54/123وأظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 قمـ اسمـ اًمطققري سمف.

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سـم يعؼقب، قمـ حمؿد سـم قمقف سمف.7212وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

( قمـ أيب اعمغػمة قمبد اًمؼدوس 1837( )568، 2/567 صحقحف )وأظمرضمف اًمبخاري ذم

 اخلقٓين سمف.

 ( ذم )ف(: )اًمبخاري(.2)

 .((ىماًمف اًمصقري  ))(، وزاد: 3/1204( اًمطققريات )3)

ضمفا وهق طمالل، يمام أؿمار إمم  ـ طمديث أيب راومع أك ف شمزو  وىمقًمف )ضقؼ( أي: مشؽؾ، ومؼد ورد م

ح سمعض اًمعؾام ء روايتف قمغم رواية اسمـ قمباس؛ ٕك ف يمان اًمسػػَم سمقـفام. ذًمؽ اسمـ اعمسقب، ورضم 

 (.9/70اكظر: ومتح اًمباري ٓسمـ طمجر )

 .، ويمذا قمغم اًمذي سمعدهمل أىمػ قمغم شمرمجتف( 4)

 (.2/433( مديـة صغػمة قمغم ؿماـمئ اًمػرات همرسمقف. اكظر: معجؿ اًمبؾدان )5)

ـ سمشؽقال ذم اًمػقائد ( أظمرضمف6) ـ اًمعريب وأيب قمكم اًمصدذم، يمالمها /أ( قمـ أيب سمؽر اسم19)ل:  اسم

 قمـ اسمـ اًمطققري سمف.

( مـ ـمريؼ أيب حمؿد اخلالل، قمـ أيب سمؽر سمـ 594)ص اسمـ اجلقزي ذم مـاىمب أمحد وأظمرضمف 

 ؿماذان سمف.

 .فتوومقف مـ مل أىمػ قمغم شمرمج
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 :بمن حديث أيب مـصور ادؼر  

[562 ]    اجسني بن احل  ب بن احُل أبو مـصور ادؼر احلريؿ  سمؼراءيت قمؾقف ذم، سن الـسَّ

ؿة ؾِ ْس ؾمـة أرسمع وشمسعلم، كا أسمق ضمعػر حمؿد سمـ أمحد سمـ قمؿر سمـ اعمُ اهري ذم ؿمقال اًمط  

ـ أظمل مِ  ـ احلسلم اًمدىم اق سم ـ قمبد اهلل سم ـ قؿِ إمالء، أكا أسمق احلسلم حمؿد سم ل، أكا قمبد اهلل سم

ـ قمبد اًمعزيز اًمبغقي، كا قُمؼبة سمـ حمؿد سم
(1)

قمبد اهلل م أسمق قمبد اعمؾؽ اًمبٍمي، كا رَ ؽْ / مُ  

سمـ قمقسك، قمـ يقكسا
(2)

، قمـ احلسـ
(3)

دَ  ))ىمال:   اًمـ بلِّ ، قمـ أكس، قمـ  ُة ىمَ اًمص 

، وَ اًمر   َب َض ُئ همَ ػِ طْ شمُ   اًمس   ةَ قتَ مِ  عُ ومَ دْ شمَ بِّ
ِ
(( قء

(4)
. 

[563 ]   ـ اًمزهري، كا أسمق سمؽر ضمعػر أسمق ـ قمبد اًمرمح ضمعػر، أكا أسمق اًمػضؾ قُمبقد اهلل سم

سمـ اىمل، كا قمبد اًمرمحـ رَ وْ د سمـ إسمراهقؿ يعـل اًمد  أمحاحلسـ اًمػريايب، كا حمؿد سمـ سمـ 

مفدي، قمـ ؾمػقان
(5)

، قمـ أيب طمق ان اًمت قؿل
(6)

، قمـ إسمراهقؿ اًمت قؿل
(7)

ا مَ  ))ىمال:  

                                                 

 ( مجؾة: )قمؼبة سمـ( ًمقست ذم )ف(.1)

 ( هق اسمـ قمبقد.2)

 ( هق اسمـ أيب احلسـ اًمبٍمي.3)

 ضعقف، واجلؿؾة األوىل مـه صحقحة بشواهدها.سـده ( 4)

 ( مـ ـمريؼ اسمـ أظمل مقؿل سمف.660، 1/659أظمرضمف اسمـ اًمبخاري ذم مشقختف )

 ( مـ ـمريؼ اًمبغقي سمف.220، 5/219اًمضقاء ذم اعمختارة )و

ـ  104، 8/103(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )664( )3/52وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلامع )

(، 3/400(، واًمبغقي ذم ذح اًمسـة )252، 4/251امؾ )اإلطمسان(، واسمـ قمدي ذم اًمؽ

 ( مـ ـمرق قمـ قمؼبة سمـ مؽرم سمف.8/321واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 .((همريب  ))(: 2/23، وذم حتػة إطمقذي )((طمسـ صحقح  ))وىمال اًمؽممذي: 

 يب.ىمؾت: وهذا إىمرب؛ ٕن  ذم إؾمـاده قمبد اهلل سمـ قمقسك اخلزاز، وهق ضعقػ، يمام ذم اًمتؼر

ػف اسمـ اًمؼطان ذم سمقان اًمقهؿ واإلّيام ) (، وإًمباين ذم اإلرواء 3/430واحلديث ضع 

 (، وذيمر هـاًمؽ ـمريؼلم آظمريـ قمـ أكس، ًمؽـ فام واهقلم ٓ يصؾحان ًمؾؿتاسمعة.3/390)

ـ احلديث هلا ؿمقاهد قمـ مجاقمة مـ اًمصحاسمة، ذيمرهؿ إًمباين ذم اًمصحقحة  واجلؿؾة إومم م

 ا.(، وصححف4/353)

 ( هق اًمثقري.5)

 ( هق حيقك سمـ ؾمعقد سمـ طمقان اًمؽقذم.6)

 ( هق إسمراهقؿ سمـ يزيد سمـ ذيؽ اًمتقؿل.7)

 

 /ب78

 الشارع )ف(
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((سمًا ذ  ِؽَ مُ  قنَ يمُ أَ  نْ قُت أَ ِش ٓ  ظَم  إِ كِم ؿَ  قمَ غَم  قمَ زِم قْ ىمَ  ُت ْض َر قمَ 
(1)

. 

[564 ]   لؾُم قد سمـ عِ أسمق ضمعػر، أكا أسمق اًمؼاؾمؿ إؾمامقمقؾ سمـ ؾَم قيد اعمعدِّ
(2)

 ، كا 

ـ اًمؼاؾمؿ اًمؽَ  لبِ يمَ قْ أسمق قمكم احلسلم سم
(3)

، كا إسمراهقؿ سمـ اجلـقد
(4)

ىمال: ؾمؿعت قمكم سمـ  

                                                 

 .صحقح( 1)

ـ رواية أيب ضمعػر اسمـ اعمسؾؿة، قمـ أيب اًمػضؾ، 75)ص وهق ذم صػة اعمـاومؼ ًمؾػريايب  (، وهق م

 قمـ اًمػريايب.

ـ ؾم502)ص وأظمرضمف قمبد اهلل سمـ أمحد ذم زيادات اًمزهد  ـَ مفدي سمف.( قمؿ   ؿع اسم

 ( قمـ أسمقف أمحد، قمـ اسمـ مفدي.4/211ومـ ـمريؼ قمبد اهلل، أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

(، واسمـ 1/335(، ووصؾف ذم اًمتاريخ اًمؽبػم )1/21وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف شمعؾقؼاً )

ـ ؾمعد ذم اًمطبؼات )7/160أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ ) ـ أيب اًمدكقا ذم اًمصؿت 6/292(، واسم (، واسم

(، واسمـ طمجر ذم 847، 4/846(، واًمالًمؽائل ذم ذح أصقل آقمتؼاد )266، 91، 90)ص 

 ( مـ ـمرق قمـ ؾمػقان اًمثقري سمف.1/51شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ )

سمـل َمـ رأى قمؿكم  ))ىمال اسمـ طمجر:  ((مؽذ  سِماً  ))وىمقًمف:  يروى سمػتح اًمذال يعـل ظمشقت أن يؽذِّ

ظمالف ما شمؼقل، وإك ام ىمال ذًمؽ ٕك ف يمان َيعظ  خماًمػاً ًمؼقزم، ومقؼقل: ًمق يمـت صادىماً ما ومعؾَت 

اًمـاَس، وُيروى سمؽس اًمذال وهل رواية إيمثر، ومعـاه أك ف مع وقمظف اًمـاس مل يبؾغ هماية اًمعؿؾ 

سملم  سماً أي ؿمبقفاً ًمؾؿؽذِّ  (.1/136. ومتح اًمباري )((... ومخٌم أن يؽقن مؽذِّ

ل، شمقذم ؾمـة ) ( إؾمامقمقؾ سمـ ؾمعقد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد سمـ ؾمقيد،2)  هـ(.392أسمق اًمؼاؾمؿ اعمعدِّ

يمان سمعض  ))، وىمال اخلطقب: ((صمؼة، همػم أك ف يمان ومقف محؼ  ))ىمال محزة سمـ حمؿد سمـ ـماهر: 

ؾمامقماشمف صحقحاً ذم يمتب أظمقف، وسمعُضفا مػسقداً، رأيُت إحلاىمف ًمـػسف اًمسامع مع أظمقف ذم ضمزء 

ث قمـ اسمـ إكباري إحلاىماً فماهراً سملمِّ اًمػساد، و يمذًمؽ رأيتف ذم ضمزء آظمر قمـ اسمـ دريد، وطمد 

ث أيضاً مـ يمتب ٕظمقف مل يؽـ ًمف ومقف ؾمامع ىمديؿ وٓ مؾحؼ   .((سماجلؿقع، وطمد 

 (.1/408(، اًمؾسان )1/232(، اعمقزان )7/220(، اعمـتظؿ )6/308اكظر: شماريخ سمغداد )

شمب، شمقذم ؾمـة ( احلسلم سمـ اًمؼاؾمؿ سمـ ضمعػر سمـ حمؿد سمـ ظماًمد أسمق قمكم اًمؽقيمبل اًمؽا3)

 هـ(.327)

 .((صاطمب أظمبار وآداب ... وما قمؾؿت مـ طماًمف إٓ  ظمػماً  ))ىمال اخلطقب: 

 (.7/531شماريخ اإلؾمالم )، (6/297(، اعمـتظؿ )8/86اكظر: شماريخ سمغداد )

 ( إسمراهقؿ سمـ قمبد اهلل سمـ اجلـقد أسمق إؾمحاق اخلت كم.4)

 .((صمؼة  ))، وىمال اخلطقب: ((راء ومل أيمتب قمـف يمتب قمـف أيب، ورأيتف سمسام ))ىمال اسمـ أيب طماشمؿ: 

 (.12/131(، اًمسػم )6/12(، شماريخ سمغداد )2/110اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )
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ـ اعمديـل يؼقل: ىمال أسمق معاوية اًمرضير قمبد اهلل يعـِل اسم
(1)

صمُت طَم  )):  ؿِم  ونَ ارُ هَ  د   قدَ اًمر 

(ُؾ تَ ىمْ أُ  ا صمؿ  قَ ُأطْم  صمؿ   اهلل بقؾِ  ؾَم ذِم  تَُؾ ىمْ أُ  دت  أينِّ دِ وَ ):  اًمـ بلِّ  قَل ل ىمَ ـِ يعْ ـ  يِث دِ ا احلَ ذَ هَ 
(2)

 

 ػمَ مِ ا أَ : يَ ُت ؾْ ؼُ و؟ ومَ ُز همْ أَ  نْ  أَ ى زِم َر شمَ  ةَ يَ اوِ عَ ا مُ سمَ ا أَ : يَ اَل ىمَ  ، صمؿ  َب حَ تَ ك اكْ ت  طَم  ونُ ارُ ك هَ ؽَ بَ ومَ  ـ

ق سمُ أَ  اَل ، ىمَ قَش قُ اجلُ  ُؾ ؾِم ْر شمُ  ؛ؼَمُ يمْ أَ وَ  ؿُ ظَ قمْ أَ  َؽ امُ ؼَ مَ وَ  ،ؼَمُ يمْ م أَ الَ ؾْم  اإلِ ذِم  َؽ اكُ ؽَ ، مَ لَم ـِ مِ مْ اعمُ 

((ي قِّدِ  ؾَم غَم قمَ  غم  اهللُ: َص اَل ٓ  ىمَ إِ   اًمـ بل  ُت ْر يما ذمَ و: ةَ يَ اوِ عَ مُ 
(3)

. 

[565 ]    ري، كا اًمؼايض أسمق يعغم حمؿد سمـ احلسلم سمـ اًمػر ؽ  اء، أكا قمكم سمـ قمؿر اًمس 

ز، كا ؾمقيد سمـ ؾمعقد، كا مسؾؿ سمـ ظماًمد اًمزِّ  ـ زيمريا اعمطرِّ جل، قمـ صاًمح سمـ كْ ىماؾمؿ سم

ـ قْ يمَ  ـ قمُ  قمقنسان، قم ـ قمبد اهلل سم ـ اسمـ مسعقد: تْ سم ـ أسمقف، قم ةً مَ  اَح َص يؽًا ن  دِ أَ  ))بة، قم  ر 

فُ ضمُ رَ  اَل ؼَ كاٌس، ومَ   اًمـ بلِّ  دَ ـْقمِ وَ  فُ نِ ؛ ومَ ب فُ ُس شمَ  : َٓ /  اًمـ بل   اَل ؼَ ، ومَ فُ ؿ  اًْمَعـٌْؾ: اًمؾ  ق قمُ دْ يَ  ك 

(( ةِ الَ  اًمص  مَم إِ 
(4)

. 

                                                 

 ( حمؿد سمـ ظمازم.1)

( مـ 1496، 3/1495(، ومسؾؿ ذم صحقحف )36( )1/17أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )( 2)

 .طمديث أيب هريرة 

قمكم سمـ احلسلم صاطمب اًمعباد، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ  ( قمـ14/7( أظمرضمف اخلطقب ذم شمارخيف )3)

 ؾمعقد اعمعدل سمف.

 (.9/288واكظر: اًمسػم )

 ، والصواب أكَّه من حديث زيد بن خالد.سـده معؾول( 4)

 (.18ـ جمؿقع  /ب237وهق ذم طمديث قمكم سمـ قمؿر اًمسؽري قمـ ؿمققظمف )ل:

عب )  ( مـ ـمريؼ ؾمقيد سمـ ؾمعقد سمف.9/392وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمش 

عب ) 2/433ضمف اًمبزار ذم مسـده )وأظمر (، 393، 9/392ـ يمشػ إؾمتار(، واًمبقفؼل ذم اًمش 

 مـ ـمريؼ مسؾؿ سمـ ظماًمد اًمزكجل سمف.

أظمطل ومقف مسؾؿ سمـ ظماًمد، واًمصقاب قمـ صاًمح سمـ يمقسان، قمـ قمبقد اهلل سمـ  ))وىمال اًمبزار: 

 .(()يمذا( قمـ ظماًمد 

 ام ذم اًمتؼريب.ىمؾت: مسؾؿ سمـ ظماًمد اًمزكجل، وهق صدوق يمثػم إوهام يم

(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة 10/16وىمد شماسمعف إؾمامقمقؾ سمـ قمقاش، أظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

 ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ، قمـ صاًمح سمـ يمقسان سمف.4/268)

 ًمؽـ إؾمامقمقؾ ضعقػ ذم روايتف قمـ احلجازيلم وهذه مـفا.
= 

 /أ78
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[566 ]   ػ اًمدوري، كا ؾمػقان سمـ ويمقع، كا ؾَ حمؿد، أكا قمكم، كا اهلقثؿ سمـ ظَم 

ـ  ـ ىمقس، قم ـ قَمؿرو سم سمـ احلارث اًمت قؿل قمكمأسمق ظماًمد إمحر، قم
(1)

، قمـ ؾمامل سمـ أيب 

ـ قمباس  ـ اسم ـْ  )): رؾمقل اهلل  ىمال: ىمالاجلعد، قم دًا ومَ عَ تَ ـًا مُ مِ مْ مُ  َؾ تَ ىمَ  َم  ـ ؿُ فَ ضَم  هُ اؤُ زَ جَ ؿِّ

 ـَ آمَ وَ  اَب شمَ  نْ نِ : ومَ فُ ًمَ  قَؾ ؼِ : ومَ اَل قامً، ىمَ ظِ ذاسمًا قمَ قمَ  فُ د  ًمَ قمَ أَ وَ  فُ ـَ عَ ًمَ وَ  فِ قْ ؾَ قمَ  اهللُ َب ِض همَ ا وَ قفَ دًا ومِ اًمِ ظَم 

ك كلَ : ومَ اَل احِلًا؟ ىمَ َص  َؾ ؿِ قمَ وَ 
(2)

(( ةُ سمَ قْ اًمت   فُ ًمَ  
(3)

. 

                                                 

( مـ ـمريؼ 7/415(، وإحتاف اخلػمة )2/832وأظمرضمف احلارث ذم مسـده يمام ذم اًمبغقة )

ـ مسعقد، مـؼطعاً مل يذيمر قمبد اهلل سمـ قمتبة أسمق  ـ اسم ـ قمقن، قم ـ صاًمح، قم ـ قمقاش، قم إؾمامقمقؾ سم

 قمقن.

همريب مـ طمديث صاًمح، قمـ قمبقد اهلل، قمـ قمقن، قمـ أسمقف، قمـ قمبد اهلل،  ))وىمال أسمق كعقؿ: 

د سمف إؾمامقمقؾ، واًمصحقح رواية صاًمح، قمـ قمبقد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتبة، قمـ زيد سمـ ظماًمد  شمػر 

 .((اجلـفل، وهذا احلديث ِِم ا اضطرب ومقف إؾمامقمقؾ سـم قمقاش مـ طمديث احلجازيلم واظمتؾط ومقف 

وأظمرضمف اًمبقفؼل أيضاً ذم اعمقضع اًمساسمؼ مـ ـمريؼ آظمر قمـ مسؾؿ سمـ ظماًمد، قمـ صاًمح سمـ 

 وهذا معضؾ. ((أن  اًمديؽ ...  ))يمقسان: 

قمـ قمبقد اهلل، قمـ زيد سمـ ظماًمد، يمام ىمال اًمبزار واًمصقاب أك ف مـ طمديث صاًمح سمـ يمقسان، 

م   (، وهق صحقح.310سمرىمؿ: )وأسمق كعقؿ، وطمديث زيد شمؼد 

( يمذا وىمع ذم إصؾ و)ف(: )قمكم سمـ احلارث اًمتقؿل(، وهق ظمطل، واًمصقاب )حيقك سمـ 1)

 احلارث اًمتقؿل(، وهق حيقك سمـ قمبد اهلل سمـ احلارث اجلاسمر اًمتقؿل أسمق احلارث اًمؽقذم، وهق

ـ ؾمامِل، وقمـف قمؿرو سمـ ىمقس اعمالئل يمام ذم مصادر اًمتخريج، ومل أىمػ قمغم  راوي هذا احلديث قم

 راو اؾمؿف قمكم سمـ احلارث اًمتقؿل.

 ( ذم )ف(: )وأك ك(.2)

 والصواب وقػه عذ ابن عباس.، معؾول( 3)

 ( قمـ ؾمػقان سمـ ويمقع سمف.4/220وأظمرضمف اًمطؼمي ذم اًمتػسػم )

ضعقػ، وىمد ظماًمػف قمثامن سمـ أيب ؿمقبة، ومرواه قمـ أيب ظماًمد  وؾمـده ضعقػ، ؾمػقان سمـ ويمقع

ام اًمسـة ذم اًمؽمهمقب  إمحر ؾمؾقامن سمـ طمقان سمف مقىمقوماً قمغم اسمـ قمباس، أظمرضمف مـ ـمريؼف ىمق 

 (.189، 3/188واًمؽمهقب )

، قمـ ؾمامل، قمـ اسمـ قمباس وهذا هق اًمصقاب، وىمد روي مـ ـمرق قمـ حيقك سمـ احلارث

(، 1/228(، واحلؿقدي ذم مسـده )5/412(، )420، 4/44مقىمقوماً، أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

(، وؾمعقد سمـ 4/220(، واًمطؼمي ذم اًمتػسػم)576، 1/575وقمبد سمـ محقد ذم مسـده )
= 
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[567 ]   قب عَ يزيد أسمق هشام، كا إؾمامقمقؾ سمـ ؿُم حمؿد سمـ حمؿد، أكا قمكم، كا اهلقثؿ، كا

نام  اًمس
(1)

ـ مَ  ار، قم ـ دـي ـصقر سم
(2)

ـ يزيد اًمػؼػم ، قم
(3)

ـ ضماسمر سمـ قمبد اهلل  ىمال: ىمال ، قم

ـْ  )): رؾمقل اهلل  دًا ومَ عَ تَ  مُ كَم  قمَ  ذَب يمَ  َم أْ بَ تَ قَ ؾْ ؿِّ (( ارِ اًمـ  ـَ مِ  هُ دَ عَ ؼْ مَ  ق 
(4)

. 

                                                 

(، واًمضقاء ذم اعمختارة 5/433(، واسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )4/1318مـصقر ذم ؾمــف )

 ( مـ ـمرق قمـ حيقك سمـ احلارث سمف.47، 46، 10/45)

 وحيقك سمـ قمبد اهلل سمـ احلارث ًملمِّ احلديث، يمام ذم اًمتؼريب، إٓ  أك ف شمقسمع:

ـ ) ـ )2/286(، وذم اًمؽؼمى )7/85أظمرضمف اًمـسائل ذم اًمسـ ـ ماضمف ذم اًمسـ ( 2/874(، واسم

ـ مـصقر ذم ؾمــف )3/413(، وأمحد ذم اعمسـد )2621) (، واحلؿقدي ذم 4/1314(، وؾمعقد سم

ر اًمدهـل.4/220(، واًمطؼمي ذم اًمتػسػم )1/228مسـده )  ( مـ ـمرق قمـ قمام 

 ( مـ ـمريؼ أيب كٍم.5/433واسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )

 ( مـ ـمريؼ ًمقث سمـ أيب ؾمؾقؿ.12/101واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

 ( مـ ـمريؼ صماسمت اًمثامزم، يمؾفؿ قمـ ؾمامل سمف.10/47واًمضقاء ذم اعمختارة )

ـ ؾمامل ذيمر أن  رضمالً ضماء إمم اسمـ قمباس ومسلًمف قمـ آية ىمتؾ اعمممـ، ومذيمر ًمف وهما ـ رواه قم ًمب م

ث قمـ اًمـ بلِّ  جيلء اعمؼتقل يقم اًمؼقامة متعؾِّؼاً  ))سمؼقًمف:  اسمـ قمباس أك ف ٓ شمقسمة ًمف، صمؿ طمد 

، احلديث، ومؾعؾ ؾمػقان سمـ ويمقع اظمتٍم احلديث، ورومعف إمم اًمـ بلِّ  ((سماًمؼاشمؾ ... 

 واًمصقاب وىمػف قمغم اسمـ قمباس، واهلل أقمؾؿ.

(، 2/177( اًمؽقذم، وُيؼال: إؾمامقمقؾ سمـ ؾمعقد، وصمؼف اسمـ معلم، يمام ذم اجلرح واًمتعديؾ )1)

 (.8/96وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )

 ( اًمسفؿل اًمضبل، خمتؾػ ومقف، ومجؾة اًمؼقل ومقف أك ف صدوق خيطئ.2)

(، أضمقسمة أيب زرقمة 8/171، اجلرح واًمتعديؾ )ـ اًمدوري(3/493اكظر: شماريخ اسمـ معلم )

(، 7/477(، صمؼات اسمـ طمبان )4/191(، ضعػاء اًمعؼقكم )6/392(، اًمؽامؾ )2/435)

 (.6/95(، اًمؾسان )5/309اعمقزان )

 ( هق يزيد سمـ صفقب اًمػؼػم اًمؽقذم.3)

 .سـده ضعقف، واحلديث صحقح متواتر( 4)

ـ اجلقزي ذم اعمقضققمات )232 )ص وأظمرضمف اًمطؼماين ذم ـمرق مـ يمذب قمكم  ( 1/79(، واسم

 مـ ـمريؼ أيب هشام اًمروماقمل سمف.

 وؾمـده ضعقػ، أسمق هشام اًمروماقمل حمؿد سمـ يزيد ًمقس سماًمؼقي، يمام ذم اًمتؼريب.

 (.583سمرىمؿ: )وورد احلديث مـ ـمريؼ آظمر قمـ ضماسمر ؾمقليت 
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[568 ]  أكا قمكم، كا طمامد سمـ ؿمعقبحمؿد ،
(1)

يج، كا رُسَ 
(2)

، كا ُهشقؿ
(3)

سمـ اداود  ، قمـ

ـ ؿُم هِ  أيب ـ قَمؿرو سم ه: ـد، قم ـ ضمدِّ ـ أسمقف، قم فُ أَ  ))عقب، قم : ؿْ هَلُ  اَل ىمَ  ةً ارَ دِمَ  َث عَ ذا سمَ إِ  انَ يمَ  ك 

(( ـْ ؿَ ْض يَ  ا مَلْ مَ  ِرسْمِح ، وَ عٍ قْ  سمَ ذِم  لْمِ ـمَ َذْ ، وَ عٍ قْ سمَ وَ  ٍػ ؾَ ؾَم وَ  ؿْ ي ايمُ إِ 
(4)

. 

[569 ]   ِّتقبة سمـ ل، كا ىمخِ ؾْ زة اًمبَ ب سمـ مَح حمؿد، أكا قمكم، كا أسمق قمكم احلسـ سمـ اًمطق

رز اًمطائػلة سمـ حُم ، وؾمؾؿمذيوصاًمح سمـ قمبد اهلل اًمؽمِّ  ،ؾمعقد
(5)

اريب، حَ وحمؿد سمـ قُمبقد اعمُ  ،

ار، قمـ أيب ؾمعقد اخلدري: سمـ أؾمؾؿ، قمـ أسمقف، قمـ قمطاء سمـ يس ىماًمقا: كا قمبد اًمرمحـ سمـ زيد

(( مُ الَ تِ آطْم وَ  ةُ مَ اجَ احلِ وَ  ءُ ْل ؛ اًمؼَ ؿَ ائِ اًمَص  نَ ْر طِّ ُيػَ ٓ َ  صمالٌث  ))ىمال:  رؾمقل اهلل أن  
(6)

. 

                                                 

 ( هق طمامد سمـ حمؿد سمـ ؿمعقب اًمبؾخل.1)

 ( هق اسمـ يقكس اًمبغدادي.2)

 ـ سمشػم.( هق اسم3)

 .حسن( 4)

ه. د اعمصـػ، وهق طمسـ مـ أضمؾ رواية قمؿرو سـم ؿمعقب، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ  ومل أىمػ قمؾقف إٓ  قـم

(، ومل يذيمر ومقف ؿمقئاً، وذيمره اسمـ طمبان ذم 4/172( ذيمره اسمـ أيب طماشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )5)

 (.6/400اًمثؼات )

 .ضعقف( 6)

 حمؿد سمـ قُمبقد اعمحاريب وطمده سمف.( قمـ 719( )3/97وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلامع )

(، واًمطؼماين ذم 2/12(، وأسمق يعغم ذم مسـده )3/233وأظمرضمف اسمـ ظمزيؿة ذم صحقحف )

(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى 2/58(، واسمـ طمبان ذم اعمجروطملم )5/106إوؾمط )

 ( مـ ـمرق قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمؾؿ سمف.264، 4/220)

ـ زيد  ـ سم سمـ أؾمؾؿ قمغم إؾمـاده أظمقاه أؾمامة وقمبد اهلل، يمام ذيمر ذًمؽ اًمدارىمطـل وشماسمع قمبد اًمرمح

ـُ أيب طماشمؿ ذم قمؾؾ احلديث )11/267ذم اًمعؾؾ ) (، ومل أىمػ 1/240(، وذيمر رواية أؾمامَة اسم

قمؾقفام مسـدة، وظماًمػفام اًمؽممذي ومذيمر أن  قمبد اهلل سمـ زيد سمـ أؾمؾؿ رواه قمـ أسمقف مرؾمالً خماًمػاً 

 .ًمرواية قمبد اًمرمحـ

، صمؿ ذيمر ((طمديث أيب ؾمعقد اخلدري طمديث همػم حمػقظ  ))وىمال قمـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ: 

 شمضعقػ أمحد واًمبخاري وهمػممها ًمعبد اًمرمحـ سمـ زيد.

سمـ  يسار، وٓ أسمق ؾمعقد، وقمبد اًمرمحـوهذا اإلؾمـاد همؾط، ًمقس ومقف قمطاء سـم  ))وىمال اسـم ظمزيؿة: 

ـ  حَيتج  أهؾ اًمتثبقت سمحديث ف ًمسقء طمػظف ًملؾماكقد، وهق رضمؾ صـاقمتف اًمعبادة زيد ًمقس هق ِِم
= 
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[570 ]   اق داود سمـ حمؿد، أكا قمكم، كا أسمق اًمؼاؾمؿ قمقسك سمـ ؾمؾقامن اًمؼرر ور 

ُرؿمقد
(1)

ـ ُرؿمقد، صمـل سمؼق   ، كا داود سم ة سمـ اًمقًمقد، قمـ قمبد اعمؾؽ سمـ مفرانطمد 
(2)

، قمـ 

                                                 

ـ أطمالس احلديث اًمذي حَيػظ إؾماكقد، وروى هذا اخلؼم  واًمتؼشػ واعمققمظة واًمزهد، ًمقس م

ـ أؾمؾؿ، قمـ  ـ زيد سم ـ ٓ ُيداكقف ذم احلػظ ذم زماكف يمثػم أطمد، قم ـ ؾمعقد اًمثقري، وهق ِِم  ؾمػقان سم

 .(( ـ اًمـ بلِّ ، قمصاطمب ًمف، قمـ رضمؾ مـ أصحاب رؾمقل اهلل 

(، وقمبد اًمرزاق ذم 2376( )2/775أسمق داود ذم اًمســ ) أظمرضمف اىمؾت: وـمريؼ اًمثقري هذ

(، 234، 3/233(، )3/413ومسدد ذم مسـده يمام ذم اًمـؽت اًمظراف )(، 4/213اعمصـػ )

ـ ظمزيؿة ذم صحقحف ) (، واًمبقفؼل ذم 270، 11/269(، واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )3/234واسم

 (.264، 4/220ى )اًمســ اًمؽؼم

وشماسمع اًمثقري  قمغم إؾمـاده معؿر سمـ راؿمد، أظمرضمف مـ ـمريؼف قمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ 

 (.3/234(، واسمـ ظمزيؿة ذم صحقحف )4/213)

 وهذا هق اًمصقاب ذم رواية هذا احلديث، وهل قمـ زيد قمـ رضمؾ جمفقل.

ـ ظمزيؿة:  اخلدري ًمباح اًمثقري  ومؾق يمان هذا اخلؼم قمـ قمطاء سمـ يسار، قمـ أيب ؾمعقد  ))ىمال اسم

ـ صاطمب ًمف، قمـ رضمؾ! وإك ام ُيؼال ذم إظمبار قمـ  ـ اؾمؿقفام، يؼقل: قم سمذيمرمها، ومل يسؽت قم

 (.234، 3/233. اًمصحقح )((صاطمب ًمف، وقمـ رضمؾ إذا يمان قمـ همػم مشفقر 

وىمد روى هشام سمـ ؾمعد احلديث قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ سملؾماكقد مضطرسمة، ويمذا روي مـ ـمرق 

دة، وأىمقى اًمروايات ذم ذًمؽ ـمريؼ اًمثقري ومعؿر ـ قمغم ضعػ أظمرى قمـ زيد سمل ؾماكقد متعدِّ

إؾمـاده جلفاًمة اًمرضمؾ ـ وهذا اًمذي رضّمحف اًمذهكم يمام كؼؾف قمـف اسمـ ظمزيؿة ذم اًمصحقح 

م يمالم اسمـ ظمزيؿة 1/204(، وأسمق طماشمؿ وأسمق زرقمة يمام ذم قمؾؾ احلديث )3/235) (، وشمؼد 

 (.3/413(، واحلاومظ ذم اًمـؽت اًمظراف )11/267وهمػمه، واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

 هـ(.310( شمقذم ؾمـة )1)

 .((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب واسمـ اجلقزي: 

 (.14/457(، اًمسػم )6/169(، اعمـتظؿ )11/175اكظر: شماريخ سمغداد )

 ( قمبد اعمؾؽ سمـ مفران أسمق هشام اعمغاززم اًمرىماقمل اعمقصكم اًمشامل.2)

 .((جمفقل  ))دي: ىمال قمـف أسمق طماشمؿ واًمـسائل واسمـ قم

 .((صاطمب مـايمػم، همؾب قمغم طمديثف اًمقهؿ، ٓ ُيؼقؿ ؿمقئاً مـ احلديث  ))وىمال اًمعؼقكم: 

(، شماريخ 3/34(، ضعػاء اًمعؼقكم )5/307(، اًمؽامؾ )5/370اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.70، 4/69(، اًمؾسان )3/379(، اعمقزان )37/153دمشؼ )

ؾمؿ، ومؼال قمبد اعمؾؽ سمـ مفران، صمؿ شمرضمؿ ًمعبد اعمؾؽ سمـ : ذيمر اًمذهبل شمرمجتلم هذا آتـبقه

 مفران اًمرىماقمل، ومها ؿمخص واطمد يمام كب ف قمغم ذًمؽ احلاومظ اسمـ طمجر.
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ـ قمباس:  ـ اسم ـ ديـار، قم ا : يَ اَل ؼَ ومَ  ؾ ؿَ ؾَم وَ  فِ قْ ؾَ قمَ  غم  / اهللَُص  اًمـ بل  ك شمَ الً أَ ضُم رَ ن  أَ  ))قَمؿرو سم

لُ قَ شمَ أَ إينِّ ، وَ قرَ اؾُم اًمبَ  ن  يبَ ، إِ اهلل قَل ؾُم رَ  لْ قَ ذا شمَ : إِ  اًمـ بل   فُ ًمَ  اَل ؼَ مـِّل؟ ومَ  قُؾ ِس يَ وَ  ض  َت ض 

َؽ كِ ْر ىمَ  ـْ مِ  اَل َس ومَ 
(1)

(( َؽ قْ ؾَ قمَ  قءَ ُض وُ  الَ ومَ  
(2)

. 

[571 ]   َـ م ـ قمكم سم عروف اًمبزازحمؿد، أكا أسمق احلس
(3)

قمقسك حمؿد سمـ اهلقثؿ  ، كا أسمق

ـ ظماًمد سم
(4)

ـ ؾمعقد اجلقهري، ، ـ اًمؼاؾمؿ كا إسمراهقؿ سم كا هاؿمؿ سم
(5)

، يِّ رِّ قمـ صاًمح اعمُ  ،

ينقْ قمـ أيب قمؿران اجلَ 
(6)

 ونَ ُر ؽِ شُمـْا وَ ايَ طَ اخلَ  قنَ ؾُ ؿَ عْ : شمَ قؾِ جِ كْ  اإلِ قٌب ذِم تُ ؽْ مَ  ))ىمال:  

(( ةَ قسمَ ؼُ اًمعُ 
(7)

. 

[572 ]  (8)ويِن رُ ازَ ؽَ اوش اًمـحؿد سمـ ؾمقـؿد سمـ مـأسمق سمؽر أطم
 ، أكا 

                                                 

ـ ضػػمة ؿمعرك إمم ىمدمؽ، 4/51( اًمؼرن هق ضػػمة اًمشعر، يمام ذم اًمـفاية )1) (، واعمراد ًمق ؾمال م

 يمام ضماء ذم سمعض اًمروايات.

 .مـؽر (2)

 ( مـ ـمريؼ قمكم سمـ قمؿر احلريب سمف.37/174شماريخ دمشؼ )أظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم 

(، واًمعؼقكم ذم 11/109(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )5/307وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

( مـ ـمرق قمـ سمؼقة سمـ 174، 37/173(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )3/35اًمضعػاء )

 اًمقًمقد سمف.

 .((رو سمـ ديـار همػم قمبد اعمؾؽ سمـ مفران وهذا مـؽر، ٓ أقمؾؿ رواه قمـ قمؿ ))وىمال اسمـ قمدي: 

يمؾ فا ًمقس هلا أصؾ وٓ  ))وذيمر اًمعؼقكم ًمعبد اعمؾؽ مجؾة أطماديث مع هذا احلديث، صمؿ ىمال: 

 .((ُيعرف مـفا رء قمغم وضمف يصح 

 هـ(.385اًمبغدادي، شمقذم سمعد ؾمـة )( 3)

 .((يمان صمؼة  ))ىمال قمـف اخلطقب: 

 (.8/580اإلؾمالم )شماريخ ، (12/113شماريخ سمغداد )اكظر: 

مل اًمقراق.4)  ( اعمخرِّ

 (، ومل يذيمر ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً.3/369ذيمره اخلطقب ذم شمارخيف )

 ( أسمق اًمـرض اًمؾقثل.5)

 ( قمبد اعمؾؽ سمـ طمبقب.6)

 .مل أقف عؾقه( 7)

 هـ(.462( شمقذم ؾمـة )8)
= 

 /ب78
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ؾتاسمـ اًمص  
(1)

قمـ  مصعب، قمـ ماًمؽ، قمـ اسمـ ؿمفاب، ، كا أسمق إؾمحاق اهلاؿمؿل، كا أسمق

َة قمَ مَ  َؾ ظَم دَ   اهلل قَل ؾُم رَ ن  أَ  ))أكس:    فِ ؾِم أْ  رَ غَم قمَ وَ  ِح تْ اًمػَ  امَ ؽ 
 ٌؾ ضُم رَ  هُ اءَ ضَم  فُ قمَ ، ومَؾام  كَز ُر ػَ غْ اعمِ

(( قهُ ؾُ تُ اىمْ :  اهلل قُل ؾُم رَ  اَل ؼَ ، ومَ ةِ بَ عْ اًمؽَ  ارِ تَ ؾْم سملَ  ؾٌِّؼ عَ تَ مُ  ؾٍ طَ ـُ ظَم ، اسمْ اهلل قَل ؾُم ا رَ : يَ اَل ؼَ ومَ 
(2)

. 

[573 ]  اًمري انـماهر  أسمق سمؽر، أكا أسمق
(3)

ـ ؾمؾقامن  ـ قمكم سم سم
(4)

أمحد سمقاؾمط، كا أسمق سمؽر  

ارسمـ إسمراهقؿ اًمعط  
(5)

اين ، كا أسمق ؿمعقب احلر 
(6)

سمـ  ، كا حيقك سمـ قمبد احلؿقد، كا ؾمعقد

 وَف ُر عْ اعمَ  ـَعِ اْص  )): سمـ حمؿد، قمـ أسمقف، قمـ قمكم ىمال: ىمال رؾمقل اهلل سؾؿة، قمـ ضمعػر مَ 

ـْ مَم إِ  ـْ مَم إِ وَ  فُ ؾُ هْ أَ  قَ هُ   َم  هْ أَ  ـْ مِ  ـْ ؽُ يَ  مَلْ  نْ نِ ومَ  ؛فِ ؾِ هْ سملَ  َس قْ ًمَ   َم
(( فِ ؾِ هْ أَ  ـْ َت مِ كْ أَ  ـْ ؽُ ومَ  فِ ؾِ

(7)
. 

                                                 

 .((يمان مؽثراً صمؼة صاحلاً مـ أهؾ اًمسـ ة صحقح اًمسامع  ))ىمال اسمـ اجلقزي: 

 .((ؿمقخ صمؼة، صاًمح، مؽثر  ))وىمال اًمذهبل: 

 (.10/161شماريخ اإلؾمالم )، (9/258اعمـتظؿ )اكظر: 

 ( أمحد سمـ حمؿد سمـ اًمصؾت اعمجؼم أسمق احلسـ، آظمر مـ روى قمـ أيب إؾمحاق إسمراهقؿ سمـ 1)

 قمبد اًمصؿد اهلاؿمؿل.

ـ أمحد سمـ اًمصؾت اعمجؼم معروف،1/96وذم اعمغـل ًمؾذهبل ) ـ حمؿد سم ػف اًمؼمىماين. ( أمحد سم  ضع 

 .صحقح( 2)

 (.1447( )1/556وهق ذم مقـمل أيب مصعب اًمزهري )

م خترجيف   (.198سمرىمؿ: )وشمؼد 

 ( ذم )ف(: )اًمزيات(.3)

 ( اًمػريض.4)

هؾ سماب اًمزاب، ىمقِّاًم أيمان مـ  ))(، ومؼال: 71)ص ذيمره اًمسؾػل ذم ؾممآشمف خلؿقس احلقزي 

 .((همػم ذًمؽ  قمرف ومقفأسماًمػرائض إماماً ذم اًمؼراءة، ٓ 

ر  ))ذيمره اًمذهبل، وىمال: ( 5)  (.7/158شماريخ اإلؾمالم ). ((ؿمقخ معؿ 

 ( قمبد اهلل سمـ احلسـ.6)

 .ضعقف( 7)

( مـ ـمريؼ حيقك سمـ قمبد احلؿقد 71)ص وأظمرضمف اًمؽالسماذي ذم معاين إظمبار )سمحر اًمػقائد( 

 احلامين سمف.

 سمـ معروف.( مـ ـمريؼ هارون 1/436وأظمرضمف اًمؼضاقمل ذم مسـد اًمشفاب )

ـ ـمريؼ حمؿد سمـ ضمفضؿ، يمالمها قمـ ؾمعقد سمـ 1/299وأسمق سمؽر اًمشاومعل ذم اًمغقالكقات ) ( م

 مسؾؿة سمف.
= 
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اء  :من حديث ابن الػرَّ

[574 ]  ـ كٍم  اًمشقخ أسمق ْيـََقِري ّي رِ سمَ اإلِ  سمـ قمؿرج رَ اًمػَ أمحد سم سمؼراءيت قمؾقف ذم ، اًمدِّ

احلسـب سمـ أسمق مـصقر اعمؼرّ  وؾمـة أرسمع وشمسعلم، اعمدرؾمة اًمـظامقة ذم ذي اًمؼعدة 
(1)

 

اج، سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمقال ؾمـة أرسمع وشمسعلم، ىمآ: س  أكا أبو يعذ حمؿد بن احلسني بن ] اًـم

[خؾف الػراء احلـبيل
(2)

ؽ ري، كا قمكم سمـ إؾمحاق سمـ زاـمقا، كا قمبد أكا / قمكم سمـ قمؿر اًمس  ، 

قمغم سمـ مح اد اًـم رد، كا محاد سمـ ؾمؾؿة، قمـ أيقب، قمـ أيب اًمزسمػم، ن  أَ  ))قمـ ضماسمر:  ٕا

((ا قَ ـْاًمث  وَ  ةِ مَ اوَ عَ اعمُ وَ  ةِ َر اسمَ خَ اعمُ وَ  ةِ ـَسمَ اَز اعمُ وَ  ةِ ؾَ اىمَ حَ اعمُ  ـِ ك قمَ ّنَ   اهلل قَل ؾُم رَ 
(3)

. 

[575 ]  د سمـ قمثامنؾَم ػم أَ قثؿ سمـ ظمؾػ، كا أسمق اخلَ حمؿد، أكا قمكم، كا اهل
(4)

، كا مقؾمك 

                                                 

 ووىمع ومقف: )قمـ أسمقف، قمـ ضمده(، وضمده هق قمكم سمـ احلسلم.

 وؾمـده ضعقػ، ومقف ؾمعقد سمـ مسؾؿة سمـ هشام إمقي، وهق ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب.

 (.6/30ؾمقؾ، ذيمرها إًمباين ذم اًمضعقػة )وًمؾحديث ـمرق أظمرى واهقة، وسمعضفا مرا

ـ مسـد اًمشاومعل وأمازم أيب اًمؼاؾمؿ احلسقـل قمـ ؾمعقد سمـ مسؾؿة،  ج ـمريؼ مسؾؿة هذا م وظمر 

 قمـ ضمعػر سمـ حمؿد، قمـ أسمقف مرومققماً.

مل كجد ًمسعقد سمـ مسؾؿة اًمؽؾبل شمرمجة ... وماًمعؾة ضمفاًمة  ))وهذا ؾمـد مرؾمؾ، صمؿ ىمال إًمباين: 

 .((ؾمعقد سمـ مسؾؿة 

ىمؾت: ؾمعقد سمـ مسؾؿة هق إمقي، يروي قمـ ضمعػر سمـ حمؿد، يمام ذم شمرمجتف مـ هتذيب 

 اًمؽامل، وٓ أدري يمقػ وىمعت كسبتف ًمؾؽؾبل، وًمعؾف شمصحقػ، واهلل أقمؾؿ.

ه.1)  ( يمذا ذم إصؾ ، وهق اسمـ احلسلم سمـ احلسـ، ومؾعؾف كسبف إمم ضمدِّ

ًمـساج سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمقال ؾمـة أرسمع وذم )ف(: )وأظمؼمكا أسمق مـصقر اعمعروف سمـ احلسـ ا

 وشمسعلم سمجؿقع ما ذم هاشملم اًمصػحتلم(.

 ( ما سملم اعمعؼقوملم ؾماىمط مـ إصؾ، واًمتصقيب مـ )ف(، وقمـقان اعمصـػ يدل قمؾقف.2)

 .صحقح( 3)

( مـ ـمريؼ محاد سمـ زيد، وإؾمامقمقؾ سمـ قمؾقة، يمالمها 3/1175وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 قمـ أيقب اًمسختقاين سمف.

 ( مـ ـمرق أظمرى قمـ أيب اًمزسمػم وهمػمه قمـ ضماسمر.1175، 3/1174وأظمرضمف أيضاً )

 يمذا وىمع ذم إصؾ و)ف( )قمثامن(.( 4)

( ذم ـمبؼة هذا راوياً 6/52(، واًمذهبل ذم شماريخ اإلؾمالم )7/19وذيمر اخلطقب ذم شمارخيف )

ر سمـ أؾمد أسمق اخلػم اًمتؿقؿل إقمرج، ىمال اًمذهبل:   .((ؾف اًمصدق حم ))سماؾمؿ: أؾمد سمـ قمام 

 /أ78

 درب السلسلة )ف(
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ـ صمقسمانا ـ داود، كا اسم سم
(1)

ـ أيب اًمعذراء ـ هاكئ، قم ـ قُمؿػم سم ، قم
(2)

ـ أيب اًمدرداء ىمال:  ، قم

قا هللؾُ مْجِ أَ  )): ىمال رؾمقل اهلل 
(3)

 .(( ؿْ ؽُ ًمَ  ْر ػِ غْ ؾ  يَ ضَم ز  وَ قمَ  

((قا ؿُ ؾِ ؾْم ل أَ ـِ عْ يَ  ))ىمال اسمـ صمقسمان: 
 (4)

. 

[576 ]   ـ أيب ؿمقبة، كا ؾُم ـ اًمؽبػم، كا أسمق سمؽر سم ـ احلس ػقانحمؿد، أكا قمكم، كا أمحد سم
(5)

 ،

ـ أيب ؾمؾؿة ـ اًمزهري، قم قم
(6)

ـ أيب هريرة: أن    ))ىمال:  صغم اهلل ]قمؾقف وؾمؾؿ[ اًمـ بل  ، قم

                                                 

 ( قمبد اًمرمحـ سمـ صماسمت سمـ صمقسمان.1)

(، واسمـ 9/420(، واسمـ أيب طماشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ )63)ص ( ذيمره اًمبخاري ذم اًمؽـك 2)

 .(( جمفقل ))(، ومل يذيمروا ومقف ؿمقئاً، وىمال اًمذهبل واسـم طمجر: 67/84قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 (.504)ص اعمـػعة (، شمعجقؾ 7/81(، اًمؾسان )6/225اكظر: اعمقزان )

وذم سمعضفا )أطمؾقا( ( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )أمجؾقا هلل(، وذم مصادر اًمتخريج: )أضمؾ قا اهللَ(، 3)

أضمؾ قا اهلل، أي: ىمقًمقا يا ذا اجلالل واإليمرام، وىمقؾ: أراد  ))وىمال اسمـ إصمػم: سماحلاء اعمفؿؾة، 

 (.1/287ـفاية ). اًم((قمظِّؿقه، وضماء شمػسػمه ذم سمعض اًمروايات: أي أؾمؾؿقا 

 .ضعقف( 4)

(، واسمـ قمسايمر ذم 1/138(، واًمطؼماين ذم مسـد اًمشامقلم )5/199وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 ( مـ ـمرق قمـ مقؾمك سمـ داود سمف.67/85شماريخ دمشؼ )

 ( قمـ حمؿد سمـ اعمثـك.63)ص وأظمرضمف اًمبخاري ذم اًمؽـك 

يمالمها قمـ مقؾمك سمـ ( مـ ـمريؼ مقؾمك سمـ ؾمفؾ، 67/85واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 داود، قمـ اسمـ صمقسمان، قمـ قمؿػم، قمـ أيب اًمعذراء مرؾمالً.

(، واخلقٓين ذم شماريخ 1/226(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )7/43وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )91 داريا )ص ( مـ ـمريؼ مسؾؿة اعمعدل، قمـ 86، 67/85(، واسم

 اًمدرداء، قمـ أيب اًمدرداء سمف.قمؿػم، قمـ أيب اًمعذراء، قمـ أم 

ـ أم اًمدرداء أطمٌد رواه قمـ قُمؿػم سمـ  ))وىمال اًمطؼماين:  ـ أيب اًمعذراء، قم مل يؼؾ ذم هذا احلديث قم

ـ مسؾؿة إٓ  مروان، ورواه اسمـ صمقسمان قمـ قمؿػم سمـ هاكئ،  ٓ رواه قم هاكئ إٓ  مسؾؿة اعمعدل، و

 .((قمـ أيب اًمعذراء، قمـ أيب اًمدرداء 

 إؾماكقد يمؾِّفا أسمق اًمعذراء، وهق جمفقل يمام شمؼّدم.ىمؾت: وذم هذه 

 ( هق اسمـ قمققـة.5)

 ( هق اسمـ قمبد اًمرمحـ.6)
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ضَم بقُح ًمِ ْس اًمت    َس ؾـًِّمِ  قُؼ ػِ ْص اًمت  وَ  الِ ؾرِّ
ِ
(( اء

(1)
. 

[577 ]  ًمب قمبد اجلبار سمـ قماصؿحمؿد، أكا قمكم، كا أمحد، كا أسمق ـما
(2)

ذم ؿمعبان ؾمـة  

ـ معلم ـ ومئتلم ذم جمؾس حيقك سم صمـل  ،شمسع وقمنمي وهق يمؾ ؿف ذم ذًمؽ وهق ؾملًمف، طمد 

ؾقحأسمق اعمَ 
(3)

ـ قمبد اهلل ىمال:  ـ ضماسمر سم ـ قَمؼقؾ، قم ـ حمؿد سم ـ قمبد اهلل سم  مَ دِ ىمَ  ؼَمٍ ظَم  ُل و  أَ  ))، قم

اهلل قلِ ؾُم رَ  ـْ قمَ  ةَ يـَدِ اعمَ 
(4)

َ  انَ يمَ  ةً أَ رَ ن  امْ أَ  فِ وضمِ ُر  ظُم ذِم    اسمعٌ ا شمَ هَل
(5)

 رٍ ائِ ـمَ  ةِ قرَ  ُص ذِم  اءَ جَ ، ومَ 

صمـَحَ ومَ  ْل زِ : اكْ فُ ًمَ  ْت اًمَ ؼَ ، ومَ ٍج رَ  دَ غَم قمَ  عَ ىمَ ك وَ ت  طَم  رٍ ائِ ـمَ  صمَؽ حَ كُ ا وَ دِّ  ك فُ : إِ اَل ، ىمَ ؼُمكَ كُخْ ؼُمكا وَ خُتْ وَ  ،دِّ

مَ طَم  ةَ ؽ  لٌّ سمؿَ كب َر فَ فمَ  دْ ىمَ  ارَ َر اًمؼَ  ـ امِ  عَ ـَمَ كا وَ ا اًمزِّ ـَقْ ؾَ قمَ  ر 
(6)

 ))
(7)

. 

                                                 

 .صحقح( 1)

 (.1/318(، وقمـف أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )7/300(، )2/125)سـم أيب ؿمقبة ٓوهق ذم اعمصـػ 

( مـ 1/318(، ومسؾؿ ذم صحقحف )1203( )2/365وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

 ـ قمققـة سمف.ـمرق قمـ اسم

وأظمرضمف مسؾؿ أيضاً مـ ـمريؼ يقكس، قمـ اًمزهري، قمـ أيب ؾمؾؿة واسمـ اعمسقب، يمالمها قمـ 

 أيب هريرة.

 هـ(.233( اًمـسائل، كزيؾ سمغداد، شمقذم ؾمـة )2)

 .((صمؼة  ))ىمال اسمـ معلم واًمدارىمطـل: 

 (.5/860شماريخ اإلؾمالم )، (11/111شماريخ سمغداد )(، 6/33اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 ( احلسـ سمـ قمؿر ـ وُيؼال قمؿرو ـ اًمػزاري مقٓهؿ اًمرىمل.3)

 ( ذم )ف(: )اًمـبل(.4)

 (.1/180. اًمـفاية )((اًمتاسمع ها هـا ضمـلٌّ يتبع اعمرأة حُيب فا  ))( ىمال اسمـ إصمػم: 5)

ا يصـع ها، وٓ شمرد اعمؼبِّؾ  ))(: 5/85( ىمال ذم ًمسان اًمعرب )6)
اًمؼرور مـ اًمـساء اًمتل شمؼر  عمِ

ا شمؼر  وشمسؽـ وٓ شمـػر مـ اًمريبة واعم  .((راود ... يملّن 

 .ضعقف (7)

( مـ 2/672(، واسمـ سمشؽقال ذم إؾمامء اعمبفؿة )1/234وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 ـمريؼ قمبد اجلبار سمـ قماصؿ سمف.

( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ أيب 11/134(، واخلطقب ذم شمارخيف )23/132وأمحد ذم اعمسـد )

  اعمؾقح سمف.اًمعباس، قمـ أيب

ـ ؾمعد ذم اًمطبؼات ) ـ أيب قماصؿ ذم إوائؾ )ص (1/149وأظمرضمف اسم (، واخلطقب 112، واسم

 مـ ـمريؼ قمبقد اهلل سمـ قمؿرو اًمرىمل، قمـ اسمـ قمؼقؾ سمف، وىمال ومقف (259ذم إؾمامء اعمبفؿة )ص 
= 
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[578 ]   َويَر حمؿد، أكا قمكم، كا أمحد، كا أسمق ـماًمب اهل
(1)

صمـل أسمق اعمَ  ؾقح، طمد 
(2)

قمـ ، 

رانوْ اًمقًمقد سمـ زَ 
(3)

لْ وَ  )) ، قمـ أكس سمـ ماًمؽ ىمال:  ام  ؾَ ، ومَ رؾمقل اهلل  ُت ض 

 مَ  ـْ مِ  ػ لمِ / يمَ  ذَ ظَم أَ  فُ فَ ضْم وَ  َؾ َس همَ 
ٍ
َؾ خَ ومَ  اء ؾ 

(4)
 سمَ  تَفُ قَ حِلْ  

ز  يبِّ قمَ يِن رَ َر مَ ا أَ ذَ ؽَ : هَ اَل ىمَ وَ  ا،فَ ـَاـمِ

((ؾ  ضَم وَ 
(5)

. 

[579 ]   َـ قمب اد ؾَمـُْدوًم ـ قمبد اهلل اًمبَ حمؿد، أكا قمكم، كا أمحد، كا حمؿد سم ائل، ؽ  ف، كا زياد سم

                                                 

 : قمـ ضماسمر أو همػمه.قمـد اسمـ ؾمعد

ء احلػ ظ ضعقػ. اكظر: هتذيب اًمؽامل وؾمـده ضعقػ، قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ وهق دِّ

 (.6/13(، هتذيب اًمتفذيب )16/78)

 ( مـ ـمريؼ قماصؿ سمـ قمؿر سمـ ىمتادة.1/132وأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼات )

واسمـ (، 259(، واخلطقب ذم إؾمامء اعمبفؿة )ص 112واسمـ أيب قماصؿ ذم إوائؾ )ص 

قمـ قمكم سمـ طمسلم ( مـ ـمريؼ اًمزهري، يمالمها 2/673) اًمغقامض واعمبفامتسمشؽقال ذم 

 كحقه، وهذا مرؾمؾ، وهق اًمصقاب واهلل أقمؾؿ.

 ( هق قمبد اجلبار سمـ قماصؿ.1)

 ( هق احلسـ سمـ قمؿر.2)

ىمل ( سمزاي صمؿ واو صمؿ راء، وىمقؾ:3) ؾؿل اًمر   ، وهق ًملمِّ احلديث.سمتلظمػم اًمقاو، اًمس 

 ( ذم )ف(: )ومحجؾ(.4)

 .حسن لغره( 5)

 ـمريؼ أيب يعغم اًمػراء سمف. ( مـ31/13أظمرضمف اعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )

( مـ ـمرق قمـ أيب 7/260(، واًمضقاء ذم اعمختارة )3/211وأظمرضمف أسمق يعغم ذم اعمسـد )

 ـماًمب اهلروي سمف.

(، 1/54(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )145( )1/101وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمســ )

 قمـ أيب اعمؾقح سمف. ( مـ ـمرق7/261(، واًمضقاء ذم اعمختارة )1/309واًمبغقي ذم ذح اًمسـة )

م.  وؾمـده ضعقػ، ومقف اًمقًمقد سمـ َزوران، وهق ًملمِّ احلديث يمام شمؼد 

 ًمؽـ ف شمقسمع، شماسمعف مجاقمة.

 ( مـ ـمريؼ يزيد اًمرىمار.1/293اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼات )أظمرضمف 

 ( مـ ـمريؼ مطر اًمقراق.3/221واًمطؼماين ذم إوؾمط )

 ًمبـاين.( مـ ـمريؼ أيب طمػص اًمعبدي، قمـ صماسمت ا4/371وذم )

 ( مـ ـمريؼ أيب ظماًمد، يمؾفؿ قمـ أكس سمـ ماًمؽ سمف كحقه.1/54واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

 اعمتاسمعات طمسـ، وًمف ؿمقاهد قمـ قمدد مـ اًمصحاسمة. هذواحلديث ه

 /ب78
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هشام سمـ قمروة، قمـ أسمقفقمـ قمـ حمؿد سمـ إؾمحاق، 
(1)

، قمـ قمبد اهلل سمـ ضمعػر: أن  

ْ سمَ  ))ىمال:  رؾمقل اهلل    دْ ىمَ  نْ أَ  ةَ جيَ دِ ظَم  نمِّ
ٍب َص ىمَ  ـْ مِ  ـ ةِ  اجلَ ذِم  ٌت قْ ا سمَ هَلَ  َل سُمـِ

(2)
 َب خَ َص  َٓ  

((ب كَص  َٓ وَ  قفِ ومِ 
(3)

. 

[580 ]  صمـل قُمبقد اهلل سمـ قمؿر حمؿد، أكا قمكم، كا أمحد، كا أسمق ـماًمب، طمد 
(4)

، قمـ قمبد 

ـ ؾمُؿرة:  ـ ضماسمر سم ـ قُمؿػم، قم ي ذِ اًم   ِب قْ ث   اًمكمِّ ذِم ُأَص   اًمـ بل   َل لَ الً ؾَم ضُم ن  رَ أَ  ))اعمؾؽ سم

فُ ؾْ ِس غْ تَ ؾْ ئًا ومَ قْ ؿَم  قفِ ى ومِ َر شمَ  نْ ٓ  أَ ، إِ ؿْ : كعَ اَل ؟ ىمَ كِم هْ أَ  فِ ق ومِ آيِت 
(5)

 ))
(6)

. 

                                                 

 ( ذم )ف(: شمؽررت مجؾة )قمـ أسمقف(.1)

ٌف واؾمٌع يماًمؼٍم اعمـقػ. اًمـفاية )( 2)  .(4/67اًمؼَصُب ذم هذا احلديث: ًممًمٌم جمق 

 .صحقح لغره( 3)

ـ هشام ذم اًمسػمة اًمـبقية ) ـ رواية زياد اًمبؽائل قمـ اسمـ إؾمحاق.1/241وهق قمـد اسم  ( وهل م

 (.36)ص ومـ ـمريؼ اسمـ هشام أظمرضمف اًمدوٓيب ذم اًمذرية اًمطاهرة 

(، واسمـ أيب قماصؿ ذم أطماد 2/853(، وذم اًمػضائؾ )3/283وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

(، وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم زيادات 189، 6/188يعغم ذم اعمسـد ) (، وأسمق5/383واعمثاين )

ـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 2/855اًمػضائؾ ) (، واحلايمؿ ذم اعمستدرك 15/466(، واسم

ـ ىمطعة مـف(، واسمـ مجقع  13/72(، )23/10(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )185، 3/184)

 ( مـ ـمرق قمـ حمؿد سـم إؾمحاق سمف.179، 9/178(، واًمضقاء ذم اعمختارة )371)ص ذم معجؿف 

 ، وواومؼف اًمذهبل.((طمديث صحقح قمغم ذط مسؾؿ ومل خيرضماه  ))وىمال احلايمؿ: 

ح سماًمتحديث قمـد أمحد وهمػمه.  ىمؾت: وؾمـده طمسـ، ومقف حمؿد سمـ إؾمحاق صدوق، وىمد س 

(، ومسؾؿ 1792( )2/552وًمف ؿمقاهد مـ طمديث اسمـ أيب أورم قمـد اًمبخاري ذم صحقحف )

 (، وأيب هريرة قمـد مسؾؿ أيضاً.1888، 4/1887)

( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )قُمؿر(، واعمعروف أن  أسما ـماًمب قمبد اجلبار سمـ قماصؿ يروي قمـ قمبقد 4)

اهلل سمـ قَمؿرو اًمرىمل، وقمبقد اهلل يروي قمـ قمبد اعمؾؽ سمـ قمؿػم يمام ذم شمرمجتفام مـ هتذيب 

 ذم اًمتخريج. اًمؽامل، واحلديث ًمعبقد اهلل سمـ قَمؿرو يمام ؾمقليت

 ( ذم )ف(: )ومتغسؾف(.5)

 .الوقففقه خمتؾف دم رفعه ووقػه، والصواب ( 6)

(، 6/102(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 6/477وأظمرضمف أسمق يعغم ذم اعمسـد )

( مـ ـمرق قمـ 11/111(، واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )2/215واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )

 ؿ سمف.أيب ـماًمب قمبد اجلبار سمـ قماص
= 
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صمـل أسمق اعمَ  ىمال: كا أسمق ـماًمب، [ 581]  ؾقح، قمـ اًمزهري، قمـ ؾمامل، قمـ اسمـ قمؿر: طمد 

فُ أَ  )) لَ قَ شمَ  ك  ٌ ؾَم  اَل ، ىمَ َؾ َس تَ ا اهمْ مَ دَ عْ سمَ  ض   ُض اًمقُ  ـَ مِ  ُؾ ْس اًمغُ  يَؽ زِ جُيْ  امَ : أَ فُ ًمَ  ُت ؾْ ؼُ : ومَ امِل
ِ
: اَل ؟ ىمَ قء

ام ـِّلؽِ ًمَ وَ  ،غَم سمَ  ((ي رِ ُت ذيمَ ْس َس مَ  إك 
(1)

. 

ؾػل: إطماديث إرسمعة اكتخاب حيقك قمغم أيب ـماًمب ىمال اًمسِّ
(2)

. 

                                                 

 وشمصحػ )قماصؿ( قمـد أيب يعغم إمم )قمامر(.

(، وأسمق يعغم ذم 34/417(، وأمحد ذم اعمسـد )542( )1/180وأظمرضمف اسمـ ماضمف ذم اًمســ )

(، واسمـ طمبان ذم صحقحف 34/468(، وقمبد اهلل ذم زيادات اعمسـد )6/472اعمسـد )

اين ذم اعمعجؿ (، واًمطؼم1/192(، واسمـ أيب طماشمؿ ذم قمؾؾ احلديث )6/102)اإلطمسان ـ 

ـ قُمبقد اهلل سمـ قَمؿرو 1/53(، واًمطحاوي ذم ذح معاين أصمار )2/115اًمؽبػم ) ـ ـمرق قم ( م

 اًمرىمل سمف.

وهذا اًمسـد رضماًمف صمؼات إٓ  قمبد اعمؾؽ سمـ قُمؿػم، اظمتؾػ أىمقال اًمـؼاد ومقف، واًمصقاب ذم أمره 

 أك ف صدوق خيطئ.

(، هتذيب 18/370(، هتذيب اًمؽامل )3/374(، اعمقزان )5/360اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.6/364اًمتفذيب )

يمذا رواه مرومقع )أي قمبد اعمؾؽ( إك ام هق  ))وهذا احلديث ِِم ا أقمؾف أسمق طماشمؿ سماًمقىمػ، ومؼال: 

 (.1/192. قمؾؾ احلديث ((مقىمقف 

( مـ 2/157(، واسمـ اعمـذر ذم إوؾمط )2/227ىمؾت: وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )

 سمـ حمؿد.ـمريؼ أؾمباط 

( مـ ـمريؼ أيب قمقاكة، يمالمها قمـ قمبد اعمؾؽ سمـ 1/53واًمطحاوي ذم ذح معاين أصمار )

 قُمؿػم، قمـ ضماسمر سمـ ؾمؿرة مقىمقوماً مـ ىمقًمف.

د مـ ىمال سماضطراسمف ذم احلديث يماإلمام أمحد وهمػمه، واهلل أقمؾؿ.  وًمعؾ هذا يميِّ

 .صحقح( 1)

(، 1/114اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط ) (، ومـ ـمريؼف104( )1/86وأظمرضمف ماًمؽ ذم اعمقـمل )

 (.1/131واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

 ( قمـ معؿر، يمالمها قمـ اًمزهري سمف.1/115قمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )أظمرضمف و

 وؾمـده صحقح قمغم ذط اًمشقخلم.

م ذم احلديث ( حيقك هق اسمـ معلم، وأسمق ـماًمب هق قمبد اجلبا2)  (.577) رىمؿ:ر سمـ قماصؿ يمام شمؼد 

 اعمـتخبة مـ اًمعقازم.وإطماديث 
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 :اينمن حديث الؽتَّ 

[582 ]   َـ أيب ام اًمنميػ أسمق ت ـ أمحد سم ـ هبة اهلل سم ـ احلس ظمطقب ضمامع  ،قمكمحمؿد سم

ي سمؼراءاخلؾقػة،  يت قمؾقف سمباب داره سمباب اًمبٍمة ذم ؿمقال ؾمـة مخس وشمسعلم، كا ضمدِّ

ـ ًمػظف، كا  ـ اعمفتدي سماهلل م ـ قمبقد اهلل سم ـ حمؿد سم ـ قمكم سم  أبواًمؼايض أسمق احلسلم حمؿد سم

اينتَّ حػص عؿر بن إبراهقم بن كثر الؽ  
(1)

 إمالء، أكا قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ  

ـ ُرؿمقغَ قمبد اًمعزيز اًمبَ  ـ قي، كا داود سم ـ مسؾؿ، كا إوزاقمل، قم د اخلقارزمل، كا اًمقًمقد سم

ـ أيب هريرة ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ـ أيب ؾمؾؿة، قم ـ ؿمفاب، قم ـ اسم ة، قم  رٍ مْ ؾ  أَ يمُ  )): ىمر 

  أُ دَ ُيبْ  َٓ  الٍ ي سمَ ذِ 
هللِ دِ ؿْ سماحلَ  قفِ ومِ

(2)
(( عُ طَ ىمْ أَ  قَ فُ ومَ  

(3)
. 

                                                 

( قمؿر سمـ إسمراهقؿ سمـ أمحد سمـ يمثػم سمـ هارون سمـ مفران أسمق طمػص اعمؼرئ اعمعروف سماًمؽتاين، 1)

 هـ(.390هـ(، وشمقذم ؾمـة )300مقًمده ؾمـة )

 .((يمان صمؼة  ))، وىمال اخلطقب: ((يمان ٓ سملس سمف  ))ىمال اسمـ أيب اًمػقارس: 

 (.16/482، اًمسػم )(11/269سمغداد )اكظر: شماريخ 

 ( ذم )ف(: )سمحؿد اهلل(.2)

 .ضعقف( 3)

( مـ ـمريؼ 1/6(، واًمسبؽل ذم ـمبؼات اًمشاومعقة )1/229وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمســ )

 اًمبغقي سمف.

ـ ) ( مـ ـمريؼ 6/127(، واًمـسائل ذم اًمؽؼمى )4840( )5/172وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمسـ

 اًمقًمقد سمـ مسؾؿ سمف.

ـ ) ـ ماضمف ذم اًمسـ (، وأسمق قمقاكة 14/329(، وأمحد ذم اعمسـد )1894( )1/610وأظمرضمف اسم

(، واسمـ 175ـ  1/173(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 16/1/72يمام ذم اإلحتاف )

ـ )1/206إقمرايب ذم اعمعجؿ ) (، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى 1/229(، واًمدارىمطـل ذم اًمسـ

عب )206، 3/208) (، واخلؾقكم ذم 2/70(، واخلطقب ذم اجلامع )8/326(، وذم اًمش 

(، واًمراومعل ذم اًمتدويـ 1/285(، واًمسؿعاين ذم أدب اإلمالء )1/448اإلرؿماد )

 ( مـ ـمرق قمـ إوزاقمل سمف.319، 2/46(، )1/476)

رواه يقكس وقُمؼقؾ وؿمعقب وؾمعقد سمـ قمبد اًمعزيز، قمـ اًمزهري، قمـ اًمـ بلِّ  ))ىمال أسمق داود: 

 .((مرؾمالً  

د سمف ))وىمال اًمدارىمطـل:  ة قمـ اًمزهري قمـ أيب ؾمؾؿة قمـ أيب هريرة، وأرؾمؾف همػُمه، قمـ ىُمر   شمػر 
= 
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[583 ]   ن سمـ أيب ؿمقخقساسمقري، كا ؾمؾقامأسمق سمؽر أمحد سمـ اًمؼاؾمؿ سمـ كٍم اًمـ
(1)

 ،

صمـا ُهشقؿ، /  ـ طمد  ـْ  )): أيب اًمزسمػم، قمـ ضماسمر ىمال: ىمال رؾمقل اهلل قم  كَم  قمَ  َب ذَ يمَ  َم

دًا ومَ عَ تَ مُ  ْأ بَ تَ قَ ؾْ ؿِّ (( ارِ اًمـ  ـَ مِ  هُ دَ عَ ؼْ مَ ق 
(2)

. 

[584 ]   َـ هارون احل مل، كا إؾمحاق سمـ أيب إرسائقؾ، كا ؾمػقان رْضَ أسمق طمامد حمؿد سم

ـ قمققـة،  ـ سم ـ قم ـ قمائشة ىماًمت: هشام سم ـ أسمقف، قم ُع ؿَ جَيْ   اهلل قُل ؾُم رَ  انَ يمَ  ))قمروة، قم

ـمَ  لَم سمَ  (( قِخ طِّ بَ اًموَ  ِب اًمر 
(3)

. 
                                                 

ة ًمقس سماًمؼقي ذم احلديث ... واعمرؾمؾ هق اًمصقاب اًمزهري، قمـ اًمـ بلِّ  . اًمســ ((، وىُمر 

 (.8/30(، واكظر: اًمعؾؾ )1/229)

( مـ ـمريؼ قُمؼقؾ، وؾمعقد سمـ قمبد اًمعزيز 128، 6/127ىمؾت: أظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

  اعمؾقح احلسـ سمـ قمؿر، صمالصمتفؿ قمـ اًمزهري مرؾمالً.وأيب

ة شمؽؾ ؿ ومقف سمعض أهؾ اًمعؾؿ، وًمقس هق ذم ـمبؼة احلػاظ مـ أصحاب  وهذا هق اًمصقاب، وىمر 

 .((صدوق ًمف مـايمػم  ))اًمزهري، وىمال قمـف احلاومظ ذم اًمتؼريب: 

شمارة )أضمذم(، وىمال : صمؿ إك ف اضطرب ذم متـ احلديث، ومتارة يؼقل: )هق أىمطع(، وشمارة )أسمؽم(، و

 )سماحلؿد(، و)سمبسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ(.

 (.1/30(، إرواء اًمغؾقؾ )1/8واكظر: ـمبؼات اًمشاومعقة ًمؾسبؽل )

 ( واؾمؿ أيب ؿمقخ مـصقر سمـ ؾمؾقامن، أسمق أيقب اًمقاؾمطل.1)

ـ طمبان ذم اًمثؼات، وىمال: ((صمؼة  ))ىمال أسمق داود:   .((يمان صاطمب أظمبار وطمؽايات  ))، وذيمره اسم

 (.9/50(، شماريخ سمغداد )8/274(، اًمثؼات )2/294ظر: ؾممآت أضمري )اك

 .حسن، واحلديث صحقح متواتر( 2)

ـ ) ـ ماضمف ذم اًمسـ (، واسمـ أيب ؿمقبة ذم 22/158(، وأمحد ذم اعمسـد )33( )1/13وأظمرضمف اسم

(، 2/371(، وأسمق يعغم ذم اعمسـد )88، 1/87(، واًمدارمل ذم اًمســ )5/296اعمصـػ )

(، 9/59(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقة )230)ص ين ذم ـمرق طمديث مـ يمذب قمكم واًمطؼما

(، واسمـ 17/32(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )1/326واًمؼضاقمل ذم مسـد اًمشفاب )

 ( مـ ـمرق قمـ ُهشقؿ سمـ سمشػم سمف.1/79اجلقزي ذم اعمقضققمات )

 وؾمـده طمسـ مـ أضمؾ أيب اًمزسمػم.

م احلديث سمسـد آظمر قمـ ضماسمر   (.567) سمرىمؿ:وشمؼد 

 .صحقح( 3)

 ( قمـ اسمـ قمققـة سمف.1/124وأظمرضمف احلؿقدي ذم مسـده )
= 
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[585 ]  ل، كا قمبد اهلل سمـ أيقبقب اخلال  قن سمـ مقؾمك سمـ أي  ُش بْ كٍم طُم  أسمق
(1)

، كا 

، كا اهلق اج سم ـ اعمحؼم  ـ مُ ْس ـ سمِ داود سم ـ إؾمحاق سم ة، قمـ أطام، قم ال كس سمـ ماًمؽ ىمال: ىمر 

ـْ  )): رؾمقل اهلل  (( ا ضَمـَكمَ  فُ ًمَ  َر هُمػِ  دٍ طَم َؿ أَ ؾْ ي فمُ قِ ـْيَ  َٓ  َح بَ ْص أَ  َم
(2)

. 

                                                 

ـَ قمققـة قمغم إؾمـاده مجاقمةٌ  وشماسمع  ، مـفؿ:اسم

(، واسمـ 94)ص (، وذم اًمشامئؾ 1843( )4/246ـ ؾمػقان اًمثقري، قمـد اًمؽممذي ذم اجلامع )

ـ  واًمبغقي  /أ(،39/ل:5(، واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )52، 12/51طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان 

 (.100، 6/99ذم ذح اًمسـة )

(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى 4836( )4/176محاد سمـ أؾمامة، قمـد أيب داود ذم اًمســ )وـ 

(7/281.) 

 (.4/166إسمراهقؿ سمـ محقد، قمـد اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )وـ 

 (.12/52حيقك سمـ يقكس، قمـد اسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ وـ 

 /ب(.39/ل:5قثؿ سمـ قمدي، قمـد اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )ىمقس سمـ اًمرسمقع، واهلوـ 

 (.7/367داود اًمطائل، قمـد أيب كعقؿ ذم احلؾقة )وـ 

 وذيمر اًمدارىمطـل همػم همٓء ِِمـ  رواه مقصقًٓ.

ـ همريب، ورواه سمعُضفؿ قمـ هشام سمـ قمروة، قمـ أسمقف، قمـ  ))وىمال اًمؽممذي:  هذا طمديث طمس

ـ قمائ اًمـ بلِّ  ـ قمائشة هذا مرؾمؾ، ومل يذيمر ومقف قم ـ قمروة، قم شة، وىمد روى يزيد سمـ رومان قم

 .((احلديث 

 ىمؾت: وِِمـ  رواه مرؾمالً:

 (.5/143ـ ويمقع سمـ اجلراح، قمـد اسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )

 (.4/166ـ وداود اًمطائل، قمـد اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

م أن  أسما كعقؿ أظمرضمف مـ ـمريؼ آظمر قمـ داود اًمطائل مقصقًٓ يمروا ـ شمؼد  ية اجلامقمة، وأؿمار ًمؽ

 /ب(.39/ل:5اًمدارىمطـل إمم هذا آظمتالف ذم اًمعؾؾ )

ده ما أؿمار إًمقف اًمؽممذي أن   ًٓ ًمؽثرهتؿ، وومقفؿ اًمسػقاكان، ويميِّ ـ رواه مقصق واًمراضمح رواية م

 (.95)ص اسمـ رومان رواه قمـ قمروة مقصقًٓ أيضاً، وروايتف أظمرضمفا ذم اًمشامئؾ 

 (.9/486ح )ث صححف احلاومظ ذم اًمػتواحلدي

مل.1)  ( هق قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ أيقب اعمخرِّ

ا( 2)  .ضعقف جدًّ

 (.40/أ ـ جمؿقع 317وهق قمـد اًمؽتاين ذم طمديثف )ل:

قمرايب ذم اعمعجؿ ) ( 1/263) (، ومـ ـمريؼف اًمؼضاقمل ذم مسـد اًمشفاب3/92وأظمرضمف اسـم ٕا
= 
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[586 ]    اءأسمق اًمؼاؾمؿ مـصقر سمـ حمؿد احلذ
(1)

كٍم حمؿد سمـ أمحد  ، كا أسمق

ؼايناًمطاًمْ 
(2)

ـ مقؾمك ، كا يقؾمػ سم
(3)

، كا اسمـ ظُمبقؼ
(4)

: كِ ارَ بَ ٌؾ ٓسمـ اعمُ ضُم رَ  اَل ىمَ  ))ىمال:  

(( َركَ دْ ىمَ  ْف رِ اقمْ  :َل ال! ىمَ ـِ ِص وْ أَ 
(5)

. 

]أيب عبد اهلل[يف من حديث الّشَّ 
(6)

 :العؾوي 

[587 ]   َاًمؽقذم از عػمي اخلز  اًمش  سمـ قمبد اًمقهاب سمـ قمكم حمؿد سمـ ج رَ اًمشقخ أسمق اًمػ

صمؽؿ  حمؿد بن اهلل  الّشيف أبو عبدكزيؾ سمغداد، وشمقذم ؾمـة مخس وشمسعلم، ىمرأُت قمؾقف: طمد 

ـ إمالء سماًمؽقومة، كا أسمق احلسـ قمكم سمـ  ؾويلع  عيل بن احلسن بن عبد الرمحن ا قمبد اًمرمح

ائل، كا يقؾمػ سمـ يعؼقب اًمقاؾمطلؽ  اًمبَ 
(7)

ْ  قمبد اهلل، كا اًمعباس سمـ  ل، كا طمػص سمـ ػِ ىمُ اًمؽم 

 ))ىمال:   اًمـ بلِّ ين، كا احلََؽؿ سمـ أسمان، قمـ قمؽرمة، قمـ اسمـ قمباس، قمـ دَ قمؿر اًمعَ 

                                                 

 قمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ أيقب اعمخرمل سمف.

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ مصعب، قمـ اهلق اج سمـ سمسطام سمف.3/325خيف )وأظمرضمف اخلطقب ذم شمار

م احلديث  ة.103سمرىمؿ: )وشمؼد   ( مـ ـمريؼ آظمر قمـ إؾمحاق سمـ مر 

 هـ(.362( مـصقر سمـ حمؿد سمـ احلسـ أسمق اًمؼاؾمؿ اعمؼرئ اًمػراء، شمقذم ؾمـة )1)

 .((صمؼة  ))ىمال أسمق كعقؿ: 

 (.8/209شماريخ اإلؾمالم )، (13/84شماريخ سمغداد )اكظر: 

 هـ(.310( حمؿد سمـ أمحد سمـ هشام أسمق كٍم، ُيعرف سماًمطاًْمؼاين، شمقذم ؾمـة )2)

 .((يمان صمؼة  ))ىمال اخلطقب: 

 (.7/268شماريخ اإلؾمالم )، (1/371شماريخ سمغداد )اكظر: 

 ( ًمعؾف اسمـ راؿمد اًمؼطان أسمق يعؼقب اًمؽقذم، اعمعروف سماًمرازي.3)

 اخلاء اعمعجؿة وومتح اًمباء اعمقطمدة. ( قمبد اهلل سمـ ظمبقؼ إكطايمل، وظُمبقؼ سمضؿ4)

 .((أدريمتف ومل أيمتب قمـف، ويمتب إمم أيب سمجزء مـ طمديثف  ))ىمال اسمـ أيب طماشمؿ: 

 (.2/398(، شمؽؿؾة اإليمامل )5/46اكظر: اجلرح واًمتعديؾ )

 (.1/280ذيمره اسمـ أيب طماشمؿ ذم اجلرح واًمتعديؾ ) (5)

 ( زيادة مـ )ف(.6)

 هـ(.313هـ(، وشمقذم ؾمـة )218ده ؾمـة )( أسمق سمؽر اعمؼرئ إصؿ، مقًم7)

 .((يمان ؿمقخاً طمسـ إظمذ  ))ىمال قمكم اًمؼالكز: 

 (.15/214(، اًمسػم )14/319اكظر: شماريخ سمغداد )
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 ن  ت  أَ دْ دِ وَ                    تِل  ـْ مِ  انٍ َس كْ ؾِّ إِ يمُ  ِب ؾْ  ىمَ ذِم ((ُأم 
(1)

. 

[588 ]   حمؿد سمـ قمبد اهلل احلرضمل، كا مل، كا رْضَ ؾمؾؿة احلَ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ

د، كا قمبد اًمعزيز سمـ حمؿد،  / ؾُمفقؾ سمـ أيب صاًمح، قمـ أسمقف، قمـ  قمـ رِضار سمـ ُسَ

]ىمال[ أيب هريرة
(2)

ُت بْ بَ طْم أَ  دْ يَؾ: ىمَ ؼْمِ ى ضمِ دًا كادَ بْ ب  اهللُ قمَ طَم ذا أَ إِ  )): رؾمقل اهلل  :ىمال 

 اَم  اًمس  ي ذِم ادِ ، صمؿ  ُيـَب فُ طمِ لَ كًا ومَ الَ ومُ 
ِ
: ضمَ ز  وَ قمَ  فُ ًمُ قْ ىمَ  َؽ ًمِ ذَ ، ومَ ضِ رْ  إَ ذِم  ب ةُ حَ اعمَ  ُل زِ ـْشمَ  ، صمؿ  ء  ؾ   

                                   
(3)

 ))
(4)

. 
                                                 

 .ضعقف( 1)

ـ قمدي ذم اًمؽامؾ )233، 3/202وأظمرضمف اًمساج ذم طمديثف ) (، واًمبقفؼل ذم 2/386(، واسم

( مـ ـمرق قمـ اًمعباس 26/270) (، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ5/446ؿمعب اإليامن )

 اًمؽمىمػل سمف.

(، واًمبقفؼل ذم ؿمعب 1/565احلايمؿ ذم اعمستدرك )(، و79اسمـ أيب اًمدكقا ذم اعمتؿـلم )ص و

 ( مـ ـمرق قمـ طمػص سمـ قمؿر اًمعدين سمف.5/446اإليامن )

 .((طمػص واه  ))، وشمعؼبف اًمذهبل سمؼقًمف: ((صحقح، ومل خيرضماه  ))وىمال احلايمؿ: 

 .((ضعقػ  ))ر هق اعمؾؼب سماًمػرخ، ىمال قمـف ذم اًمتؼريب: ىمؾت: وطمػص سمـ قمؿ

 وًمف متاسمع إٓ  أك ف أضعػ طمآً مـف، ٓ يصؾح ًمتؼقيتف.

ـ  ( 11/424(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم )1/525أظمرضمف قمبد سمـ محقد ذم اعمسـد )اعمـتخب 

 مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ احلؽؿ سمـ أسمان، قمـ احلؽؿ سمـ أسمان سمف.

يماكت هذه إطماديث ذم يمتبف مراؾمقؾ، ًمقس  ))ا ىمال قمـف قمباس سمـ قمبد اًمعظقؿ: وإسمراهقؿ هذ

 (.2/242. اًمؽامؾ )((ومقفا اسمـ قمباس، وٓ أسمق هريرة، يعـل أطماديث أسمقف، قمـ قمؽرمة 

اه  ))وىمال ومقف اًمذهبل:  (، واكظر: هتذيب اًمؽامل 1/27. اعمقزان )((شمريمقه، وىمؾ  مـ مش 

 (.1/100(، هتذيب اًمتفذيب )2/74)

ومع ضعػف ومؼد اضطرب ذم متـف، ومذيمر هذا اًمػضؾ ًمسقرة يس، يمام قمـد اًمبزار ذم مسـده. 

 (.3/525(، وشمػسػم اسمـ يمثػم )8/182اكظر: إحتاف اخلػمة اعمفرة )

 (.10/1/293(، وإًمباين ذم اًمضعقػة )4/356واحلديث ضعػف اسمـ يمثػم ذم شمػسػمه )

 ( زيادة مـ )ف(.2)

 .96( ؾمقرة مريؿ، آية 3)

 حسن لغره.( 4)

 ومل أىمػ قمؾقف مـ طمديث رضار، وهق ضعقػ احلديث.
= 

 /ب78
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[589 ]   ـ اًمبَ قمكم ـ قمبد اًمرمح صلمائل، كا أسمق طَم ؽ  سم
(1)

ـ يقكس ، كا أمحد سم
(2)

، كا ؾمػقان 

ـ أيب هريرة ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ـ يقكس، قم  بَ ـْيَ  َس قْ ًمَ  )): اًمثقري، قم
 نْ أَ  ـِ مِ مْ ؿُ ؾْ ل ًمِ غِ

ُض عَ تَ : يَ اَل ؟ ىمَ َسفُ ػْ ل  كَ ُيذِ  َػ قْ يمَ وَ  ،اهلل قَل ؾُم ا رَ : يَ قَؾ ، ىمِ َسفُ ػْ ل  كَ ُيذِ   الَ اًمبَ  ـَ مِ  ر 
ِ
 فُ ًمَ  قمُ ؼُ يَ  ا َٓ عمَِ  ء

))
(3)

. 

                                                 

ـ اًمدراوردي سمف. ومل يسؼ ًمػظَف، وأطمال 4/2031وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف ) ـ ىمتقبة، قم ( قم

قمغم طمديث ضمرير، قمـ ؾُمفقؾ اًمذي ىمبؾف، وطمديث ضمرير أـمقل، ذيمر ومقف احلب واًمبغض، ومل 

 يذيمر أية.

ـ اًمدراوردي سمف، يمروا3161( )298، 5/297وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلامع ) ـ ىمتقبة، قم ة ي( قم

 .واًمبغَض  رضار، وذيمر ذم آظمره أيةَ 

 ( مـ ـمرق قمـ ؾُمفقؾ سمـ أيب صاًمح سمف.2031، 4/2030واحلديث ذم صحقح مسؾؿ )

 ( هق حمؿد سمـ احلسلم سمـ طمبقب اًمقادقمل اًمؼايض.1)

 ( هق أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ يقكس اًمػمسمققمل.2)

 .حسن لغره( 3)

ويمذا وىمع ذم إصؾ و)ف(: )يقكس، قمـ أيب هريرة(، ويقكس هق اسمـ قُمبقد، وٓ رواية ًمف قمـ 

 أيب هريرة ومل أىمػ قمؾقف هذا اًمسـد، ومنن يمان حمػقفماً ومفق مـؼطع.

( مـ ـمريؼ أيب داود اًمطقاًمز، قمـ 413، 19/412وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم ؿمعب اإليامن )

 مرؾمالً. احلسـ ـ وهق اًمبٍمي ـ قمـ اًمـ بلِّ ؾمػقان اًمثقري، ىمال: أفمـف قمـ يقكس، قمـ 

 وًمؾحديث ؿمقاهد، مـفا:

(، واسمـ ماضمف ذم اًمســ 2254( )4/453ـ مـ طمديث طمذيػة: أظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلامع ) 1

(، وهمػمهؿ مـ ـمريؼ محاد سمـ 38/430(، وأمحد ذم اعمسـد )4016( )1332، 2/1331)

 بٍمي، قمـ ضمـدب، قمـ طمذيػة.ؾمؾؿة، قمـ قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقمان، قمـ احلسـ اًم

 وومقف قمكم سمـ زيد، وهق ضعقػ.

ىمد زاد ذم اإلؾمـاد  ))، وىمال أيضاً: ((هذا طمديث مـؽر  ))وأقمؾ ف أسمق طماشمؿ سمآكؼطاع، ومؼال: 

صمـا أسمق ؾمؾؿة، قمـ محاد، وًمقس ومقف ضمـدب  . قمؾؾ احلديث ((ضمـدسماً، وًمقس سمؿحػقظ، طمد 

(2/138 ،306.) 

 ـ اعمصـػ( قمـ احلسـ وىمتادة مرؾمالً. 11/348وأظمرضمف معؿر ذم اجلامع )

(، واسمـ طمجر ذم 15/655(، واسمـ قمسايمر ذم شمارخيف )2/141وأظمرضمف أسمق يعغم ذم اعمسـد )

 ( مـ ـمريؼ اعمعغم سمـ زياد، قمـ احلسـ اًمبٍمي مرؾمالً.165)ص إمازم اعمطؾؼة 

ذم اعمسـد  (، واًمبزار295، 5/294ـ مـ طمديث اسمـ قمؿر: أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط ) 2
= 
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]قال[ [ 590]
(1)

 : ؾمػقان، قمـ قمبد اهلل سـم قمبد اًمرمحـ
(2)

، قمـ إسمراهقؿ
(3)

 زيفِ دُمْ  ))ىمال:  

(( بػمِ ؽْ اًمت   دَ ـْقمِ  ةُ بػمَ ؽْ اًمت  
(4)

. 

ؾػل: ىمرأت قمؾقف اعمجؾس اًمذي اكتخبت مـف هذه ا ٕطماديث، ومسؿعف أمحد ىمال اًمسِّ

امقمةاجلاًمـخاس و
(5)

. 

                                                 

(، واسمـ طمجر ذم إمازم 187)ص ـ يمشػ إؾمتار(، وأسمق اًمشقخ ذم أمثال احلديث  4/112)

ـ حيقك اًمرضير، قمـ ؿمباسمة سمـ ؾمقار، قمـ ورىماء سمـ قمؿر، 168)ص اعمطؾؼة  ـ ـمريؼ زيمريا سم ( م

 قمـ قمبد اًمؽريؿ، قمـ جماهد، قمـ اسمـ قمؿر.

ـ قمبد اًمؽريؿ، قمـ جماهد، قمـ اسمـ ووىمع ذم يمشػ إؾمتار: )ؿمباسمة سمـ ؾمقار، قمـ اًمعالء سم

 قمؿر(!!

رواشمف مقصمؼقن، إٓ  قمبد اًمؽريؿ وهق أسمق أمقة سمـ أيب اعمخارق، ومنك ف ضعقػ،  ))ىمال اسمـ طمجر: 

 .((ًمؽـف ؿماهد ضمقد 

 ىمؾت: قمبد اًمؽريؿ سمـ أيب اعمخارق مؽموك، يمام ذم اًمتؼريب.

ـ أيب كجق409، 12/408ووىمع ذم اعمعجؿ اًمؽبػم ًمؾطؼماين ) ح( سمدل )قمبد اًمؽريؿ(، وهق ( )اسم

م ذم إوؾمط، ومصحح إؾمـاده إًمباين ذم اًمصحقحة ) ( سمـاء قمؾقف، وقمزاه 2/171سماإلؾمـاد اعمتؼدِّ

 أيضاً ًملوؾمط واًمبزار، ومل يتـبف أك ف وىمع ومقفام )قمبد اًمؽريؿ( ٓ )اسمـ أيب كجقح(.

ؼد اشمػؼت اعمصادر واًمصقاب أن  احلديث ًمعبد اًمؽريؿ، وما وىمع ذم اعمعجؿ ًمعؾف شمصحقػ، وم

ده ىمقل اًمطؼماين كػسف ذم  ح سمف اسمـ طمجر، ويميِّ اعمتؼدمة أن  احلديث ًمعبد اًمؽريؿ، وهذا ما س 

د سمف ورىماء، وٓ ُيروى قمـ اسمـ  ))إوؾمط:  مل يرو هذا احلديث قمـ جماهد إٓ  قمبد اًمؽريؿ، شمػر 

 .((قمؿر إٓ  هذا اإلؾمـاد 

ظمر مـ طمديث قمكم ريض اهلل شمعامم قمـف، رويـاه ذم اعمعجؿ وًمف ؿماهد آ ))وىمال احلاومظ أيضاً: 

 (.168)ص . إمازم اعمطؾؼة ((إوؾمط أيضاً، وذم إؾمـاده مـ ٓ ُيعرف 

 (.8/41ىمؾت: هق ذم اعمعجؿ )

 وهذه اًمطرق يرشمؼل احلديث إمم احلسـ، واهلل أقمؾؿ.

 ( زيادة مـ )ف(، وإصمر سماإلؾمـاد اًمذي ىمبؾف إمم ؾمػقان اًمثقري.1)

ـ أيب طمسلم سمـ احلارث اًمؼرر اًمـقومكم اعمؽل، ومؼد ذيمر ذم اًمرواة 2) ـ سم ـ قمبد اًمرمح ( ًمعؾف قمبد اهلل سم

 قمـف ؾمػقان اًمثقري.

 ( هق اسمـ يزيد سمـ ىمقس اًمـخعل.3)

 .مل أقف عؾقه( 4)

 ( مجؾة: )ىمال اًمسؾػل ... واجلامقمة(: ًمقست ذم )ف(.5)
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 :عن مجاعة كتبوا إلقه من مرص، ايند  من حديث ابن الز   

[591 ]   أمحد بن حمؿدالشقخ احلافظ أبو عيل
(1)

، سمؼراءيت قمؾقف، ىمال: ايند  بن أمحد الز    

وأبو الػضل صاهر بن  ،أبو إسحاق إبراهقم بن سعقد بن عبد اهلل احلبَّال احلافظأضماز زم 

اعيض  بن سالمة بن جعػر بن عيل الؼُ ؿد حم
(2)

أن  أسما حمؿد قمبد اًمرمحـ سمـ قمؿر سمـ  :

حمؿد اًمشاهد
(3)

أظمؼممها، كا أسمق ؾمعقد أمحد سمـ حمؿد سمـ زياد 
(4)

سمـ ا، كا قمبد اًمرمحـ 

احلارصملحمؿد 
(5)

، كا
(6)

ـ مفدي، كا أسمق هالل  ـ سم قمبد اًمرمح
(7)

ـ مفدي سمـ هالل ، قم
(8)

 

هالل
(8)

ـ يَ سؾِ مُ  عَ مَ  ُت ـْيمُ  ))ىمال:   ا، ذَ يمَ ا وَ ذَ سمؽَ  ةَ ؾَ قْ اًمؾَ  ُر ؿَ اًمؼَ  َل زَ : كُت ؾْ ؼُ ومَ  ،رٍ ػَ  ؾَم ار ذِم َس ؿ سم

                                                 

 ( مجؾة )اسمـ حمؿد( ًمقست ذم )ف(.1)

 اعمٍمي.( 2)

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )ذيمر ث سملـمراسمؾس وسمقت اعمؼدس ؾمـة  ))(، وىمال: 24/456ه اسم طمد 

 .((صمالث وؾمتلم وأرسمع مائة 

 ( اًمتجقبل اعمٍمي، اعمعروف سماسمـ اًمـحاس.3)

 ( هق اسمـ إقمرايب صاطمب اعمعجؿ.4)

ـ مـصقر أسمق ؾمعقد احلارصمل اًمبٍمي صمؿ اًمبغدادي، ًمؼبف يُمْرسمُ 5) ـ سمـ حمؿد سم زان، سمضؿ ( قمبد اًمرمح

اًمؽاف صمؿ راء ؾمايمـة صمؿ مقطمدة مضؿقمة، وشمصحػ ذم شماريخ سمغداد إمم يمريزان سماًمقاء اعمثـاة صمؿ 

 هـ(.271زاي، شمقذم ؾمـة )

ف مع أيب وشمؽؾًّؿقا ومقف ... ؾمئؾ  ))يمان مقؾمك سـم هارون طمسـ اًمرأي ومقف، وىمال اسـم أيب طماشمؿ:  يمتبت قـم

ف ومؼال: ؿمقخ  ٓ  يتاسمعف أطمد قمؾقفا طمد ث  ))، وىمال اسـم قمدي: ((أيب قـم  ، وىمال اًمدارىمطـل: ((سملؿمقاء

 (، ووصمؼف أيضاً مسؾؿة سـم ىماؾمؿ.8/383، وذيمره اسـم طمبان ذم اًمثؼات )((ًمقس سماًمؼقي  ))

 ومؿثؾف يؽقن صدوىماً ؾمقئ احلػظ.

(، اًمسػم 10/273(، شماريخ سمغداد )5/283(، اجلرح واًمتعديؾ )4/319اكظر: اًمؽامؾ )

 (.3/430(، اًمؾسان )7/317شمقضقح اعمشتبف )(، 549)ص (، اعمشتبف 3/138)

( وىمع ذم )ف(: )كا قمبد اًمرمحـ، كا قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي(، وأفمـفا مؼحؿة، ومعبد اًمرمحـ 6)

 احلارصمل ذم ـمبؼة مـ يروي قمـ مثؾ اسمـ مفدي.

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 7)

 ( أسمق قمبد اهلل اًمبٍمي.8)

 احلديث، وشمريمف همػم واطمد. يمذسمف اًمؼطان واسمـ معلم وأمحد وهمػمهؿ، واهتؿ سمقضع

(، اًمضعػاء ًمؾعؼقكم 6/467ـ اًمدوري(، اًمؽامؾ ) 4/124اكظر: شماريخ اسمـ معلم )

 (.6/106(، اًمؾسان )5/320(، اعمقزان )3/30(، اعمجروطملم )4/227)

 الشارع )ف(
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((ا ذَ هَ  ـْ ئًا مِ قْ ؿَم  ْؾ ؼُ شمَ  : َٓ اَل ومؼَ 
(1)

. 

[592 ]  قمبد اًمرمحـ
(2)

ـ أيب قمَ  قاكة، قم
(3)

ـ ًمقث ، قم
(4)

ـ جماهد:  ى َر يَ  َٓ  انَ يمَ  أك فُ  ))، قم

ضُم  ؾ ؿَ عَ تَ يَ  نْ ؾمًا أَ لْ ى سمَ َر يَ  فُ هُ َر ؽْ يَ  ةُ ادَ تَ ىمَ  انَ يمَ ، وَ (( رِ ؿَ اًمؼَ  َل ازِ ـَمَ  ُؾ اًمر 
(5)

. 

[593 ]  قمبد اًمرمحـ، كا ؾمػقان
(6)

ـ قمبد اًمعزيز ىمال:  ـ قمؿر سم ـ سُمرىمان، قم ـ ضمعػر سم ، قم

(( اُش اًمـ ب   َطعُ / ُيؼْ  ))ىمال: 
(7)

. 

[594 ]  قمبد اًمرمحـ، كا ُهشقؿ، أكا يقكس
(8)

، قمـ احلسـ
(9)

وحمؿد ،
(10)

 ، ىمآ: 

(( عُ طْ اًمؼَ  فِ قْ ؾَ قمَ ٌق، وَ ارِ ب اُش ؾَم اًمـ  ))
(11)

. 

                                                 

ا( 1)  .ضعقف جدًّ

 اًمبٍمي، وهق متفؿ. مفدي سمـ هاللومقف 

 ( هق اسمـ مفدي.2)

 ( اًمقضاح سمـ قمبد اهلل اًمقشؽري.3)

 ( ًمقث سمـ أيب ؾمؾقؿ.4)

 .ضعقف( 5)

 وومقف ًمقث سمـ أيب ؾمؾقؿ وهق ضعقػ.

 ( هق اًمثقري.6)

 .حسن( 7)

وٓ يلظمذ سمف  ))( قمـ اًمثقري سمف كحقه، وذم آظمره: 10/214وأظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

 .((اًمثقري 

 وذم ؾمـده ضمعػر سمـ سمرىمان، وهق صدوق.

 سمؾغـل أن  قمؿر سمـ  )) ؼ معؿر، ىمال:( مـ ـمري5/523وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )

 .(( قمبد اًمعزيز ىمطع كب اؿماً 

 ( هق اسمـ قُمبقد.8)

 ( هق اًمبٍمي.9)

 ( هق اسمـ ؾمػميـ.10)

 .صحقح( 11)

( مـ 8/269(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )5/523وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )

 ـمريؼلم قمـ احلسـ اًمبٍمي سمف.

 /أ78



 

 
 

 
 577 

 

  

[595 ]  قمبد اًمرمحـ، قمـ ُهشقؿ، قمـ احلجاج
(1)

، قمـ قمطاء
(2)

 ىمال:  

(( عُ طَ ُيؼْ  ))
(3)

. 

[596 ]   :وزاذان ،مسوىماً أن  قمبد اًمرمحـ، كا محاد سمـ ؾمؾؿة، قمـ احلجاج
(4)

وأسما  ،

زرقمة
(5)

وإسمراهقؿ ،
(6)

(( عَ اَب ىُمطِ ب اُش اًمثقَ اًمـ  ذَ ظَم ذا أَ إِ  ))واًمشعبل ىماًمقا:  ،
(7)

. 

[597 ]  ـ ىم ، ؾحَ ٌز ًمِ رْ َت طمِ قْ اًمبَ ن  أَ  اَم ، يمَ ؾؿقِِّت ٌز ًمِ طِمرْ  ؼْمُ اًمؼَ  ))ال: ىمال ماًمؽ: قمبد اًمرمح لِّ

(( عَ ىُمطِ  ؿَ اهِ رَ دَ  صمةُ صمالَ  فِ ؾِ ثْ  مِ ذِم  عُ طَ ا ُيؼْ مَ  َق ذا رَسَ نِ ومَ 
(8)

. 

[598 ]  سامعقل بن مسؽني ادرصيأبو الػضل زهر بن إ
(9)

أن  أمحد ذم يمتاسمف إًمقـا:  

                                                 

 ( هق اسمـ أرـماة.1)

 يب رسماح.( هق اسمـ أ2)

 .حسن( 3)

ج، قمـ ( مـ ـمريؼ ضمعػر سمـ قمقن، قمـ طمجا8/270وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )

 .قمطاء

ـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ ) ـ ـمريؼ قمبد ا5/523وأظمرضمف اسم ذم عمؾؽ سمـ أيب ؾمؾقامن، قمـ قمطاء ( م

 .((هق سمؿـزًمة اًمسارق، ُيؼطع  ))اًمـب اش ىمال: 

 ( أسمق قمؿر اًمؽـدي اًمبزاز.4)

 ق زرقمة سمـ قمؿرو سمـ ضمرير اًمبجكم اًمؽقذم.( أسم5)

 ( إسمراهقؿ سمـ يزيد سمـ ىمقس اًمـخعل.6)

 .صحقح( 7)

يماكقا  ))( قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي سمف سمؾػظ: 5/524وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )

 .((يؼقًمقن ذم اًمـباش يؼطع 

 صحقح.( 8)

ر، قمـ اسمـ مفدي، قمـ ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ سمشا13/140وأظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )

 ماًمؽ كحقه خمتٍماً.

 ( كحقه.2/403وهق ذم اعمقـمل )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 9)

 (.5/445وذيمره اسمـ قمسايمر ذم شمالمقذ أمحد سمـ حمؿد إكامـمل، يمام ذم شماريخ دمشؼ )
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رزوقمَ سمـ حمؿد سمـ 
(1)

صماسمتقمبد اهلل سمـ أمحد سمـ أكا أظمؼمهؿ،  
(2)

، كا يعؼقب 

اًمدورىمل
(3)

ـ  ـ ، كا ويمقع، كا ؿمعبة، قم رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة ىمال: ىمال زياد، حمؿد سم

َل حُيَ  نْ أَ  امِ مَ اإلِ  َؾ بْ ىمَ  ؾَمفُ أْ رَ  عُ ومَ ْر ي يَ ذِ ك اًم  َش ا خَيْ مَ أَ  )):  (( ؟!ارٍ َس مِحَ أْ رَ  ؾَمفُ أْ رَ  اهللُ قِّ
(4)

. 

[599 ]  اد بن عيل الطحانأبو احلسني زيد ب ن احلسني بن زيد بن شدَّ
(5)

، أن  ذم يمتاسمف 

ـ أيب ىمرصاومة ـ سم ـ إؾمحاق، كا قمبد اًمرمح صمفؿ ىمال: أكا يعؼقب سم اس طمد  أسما حمؿد اًمـح 
(6)

 

ىمرصاومة
(6)

ـ حمؿد اًمباهكم  ـ ظُمبقؼ سملكطايمقة، كا قمبد اهلل سم سمعسؼالن، كا قمبد اهلل سم
(7)

ىمال:  

، ىمَ احلَ  يدُ رِ ين  أُ : إِ اَل ؼَ ي ومَ رِ قْ اًمث   انَ قَ ػْ  ؾُم مَم ٌؾ إِ ضُم رَ  اءَ ضَم  ))ىمال:  الَ : ومَ اَل ج 
(8)

ـْ  ْب حَ ْص شمَ    قَ هُ  َم

َؾ ػَ شمَ  نْ إِ ، وَ  سمَؽ رَض  أَ  ةِ ؼَ ػَ ذم اًمـ  تَفُ يْ اوَ ؾَم  نْ نِ ئًا، ومَ قْ ؿَم  َؽ ـُْر مِ ثَ يمْ أَ  (( ًم َؽ ذَ تَ اؾْم  َؽ قْ ؾَ قمَ  ض 
(9)

. 

                                                 

ٕكامـمل اعمعدِّل، شمقذم ؾمـة )1)  هـ(.418( أمحد سـم حمؿد سـم اًمؼاؾمؿ سـم مرزوق أسمق اًمؼاؾمؿ اعمٍمي ا

 .((اًمشقخ اجلؾقؾ  ))ىمال اًمذهبل: 

(، 1/650) (، اعمؼػك اًمؽبػم5/445(، شماريخ دمشؼ )110)ص اكظر: وومقات ىمقم مـ اعمٍميلم 

 (.17/393اًمسػم )

 هـ(.329هـ(، وشمقذم ؾمـة )238( اسمـ ؾمالم أسمق اًمؼاؾمؿ اًمبزاز، مقًمده ؾمـة )2)

 .((صمؼة  ))، وىمال اخلطقب: ((اًمشقخ اًمصاًمح اًمثؼة  ))ىمال اًمؼقاس: 

 (.7/575شماريخ اإلؾمالم )، (9/387شماريخ سمغداد )اكظر: 

 ( هق يعؼقب سمـ إسمراهقؿ اًمدورىمل.3)

 .صحقح( 4)

 ( مـ ـمريؼ احلجاج سمـ مـفال.691( )1/211وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ قمبقد اهلل سمـ معاذ، يمالمها قمـ ؿمعبة سمف.1/321ومسؾؿ ذم صحقحف )

م خترجيف   ( مـ ـمرق أظمرى قمـ حمؿد سمـ زياد سمف.516، 458سمرىمؿ: )وشمؼد 

 رمجتف.مل أىمػ قمغم شم( 5)

اًمعسؼالين، ؿمقخ أسمق حمؿد سمـ قمبد اًمقهاب ـ واؾمؿف حمؿد ـ هق قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ىمرصاومة ( 6)

ٓسمـ قمدي، وذيمره اسمـ قمسايمر ذم مقاضع يمثػمة مـ شمارخيف، وذيمره اعمزي ذم هتذيب اًمؽامل 

 ير اًمسؾؿل.شمالمقذ حمؿد سمـ اًمقز( ذم 26/582)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف. (7)

 ( ًمقست ذم )ف(.ال( يمؾؿة: )وم8)

 سمف. ( مـ ـمريؼلم قمـ قمبد اًمرمحـ سـم أيب ىمرصاومة7/79(، )6/381( أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )9)

 (.7/241(، واًمذهبل ذم اًمسػم )11/168وذيمره اعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )
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[600 ]   اس، كا أسمق سمؽر ـ اًمـح  ـ حمؿد سمـ اسم ـ أمحد سم يعؼقب اًمبغداديحمؿد سم
(1)

، كا 

ـ حمؿد ظماًمد سم
(2)

ـ معلم يؼقل:    يِث دِ  احلَ ذِم  َئ طِ خُتْ  نْ َت أَ ػْ ذا ظِم إِ  ))ىمال: ؾمؿعُت حيقك سم

(( دْ زِ شمَ  َٓ وَ  ْص ؼُ اكْ ومَ 
(3)

. 

ا مَ  احِلؼْمِ  ـَ مِ ، وَ ؾ َؼ ا / قمَ مَ  اًمَقَرِق  ـَ مِ  بَُؽ ْس طَم  ))ؾمؿعُت حيقك يؼقل: : وَ قال [ 601]

دَ ؾَم  (( ق 
(4)

. 

[602 ]    ـ اًمـح حمؿد سمـ أمحد اًمبغدادي يؼقل: ؾمؿعت سمؽر اس ىمال: ؾمؿعُت أسما اسم

ىمان اًمقاؾمطلرْ زُ 
(5)

ـ إزهر يؼقل: ؾمؿعت أسما سمؽر سمـ   ـ حيقك سم يؼقل: ؾمؿعت ؾمعقد سم

ـ قمق اش يؼقل:   ارًا،َر مِ  ؿْ ُدهُ طَم  أَ د دُ إزَم  ؽَمَ ، يَ يِث دِ احلَ  اِب حَ ْص أَ  ـْ ًا مِ ػْم مًا ظَم قْ ُت ىمَ يْ أَ رَ ا مَ  ))سم

ـِ  رِ ؽْ ا سمَ أسمَ  ُت عْ ؿِ : ؾَم قَل ؼُ يَ  نْ أَ  اءَ ؿَم  قْ ًمَ وَ  (( اَل ؼَ ًمَ  ق اشٍ قمَ  سم
(6)

. 

[603 ]  أسما سمؽر اًمبغدادي يؼقل: ؾمؿعت احلسـ سمـ قماصؿ
(7)

يؼقل: ؾمؿعُت  

                                                 

 ( هق اعمػقد.1)

 هـ(.310ؿد اًمصػار، شمقذم ؾمـة )( اسمـ ظماًمد اخلت كم أسمق حم2)

 .((صاًمح  ))ىمال اًمدارىمطـل: 

 (.14/187(، اًمسػم )8/317(، شماريخ سمغداد )213)ص اكظر: ؾممآت اًمسفؿل 

/ب( مـ ـمريؼلم 30، واسمـ سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل: (189)ص ( أظمرضمف اخلطقب ذم اًمؽػاية 3)

 قمـ أيب سمؽر اعمػقد سمف.

 قمكم احلريب، قمـ قمكم سـم قمؿر احلرضمل، قمـ ظماًمد اًمصػار سمف.قمـ حمؿد سـم أظمرضمف اخلطقب أيضاً و

 .مل أقف عؾقه( 4)

( هق حمؿد سمـ قمبدان سمـ هارون أسمق ضمعػر اًمقاؾمطل اعمعروف سمُزْرىمان، ذيمره اعمزي ذم شمالمقذ 5)

 ؾمعقد سمـ حيقك سمـ إزهر اًمقاؾمطل، ومل أىمػ قمغم ذيمر ًمف ذم يمتب اًمرضمال.

( مـ ـمريؼ رضار سمـ راومع اهلروي، 224)ص ديث ( أظمرضمف اخلطقب ذم ذف أصحاب احل6)

 قمـ أيب سمؽر اعمػقد سمف.

( 225)ص واخلطقب ذم ذف أصحاب احلديث ، (4/29وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

 قمـ أيب سمؽر سمـ قمقاش كحقه./أ( مـ ـمرق 31واسمـ سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل: 

 ًمعؾف اعمؼرئ اًمرازي.و يمذا وىمع ذم إصؾ، (7)

 (.3/32. اجلرح واًمتعديؾ )((ؿمقخ  )): ىمال قمـف أسمق طماشمؿ

 ووىمع قمـد اسمـ سمشؽقال: )احلسـ سمـ قمبقد اهلل اًمعبدي(.

 /ب78
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اذيمقيناًمش  
(1)

 اًمَعَصائِدل يمِ ؽَمْ : ًمِ اَل ك؟ ىمَ ؼَ تَ ـْمُ  َؽ يثِ دِ ا حلَ مَ  ةَ بَ عْ ُش ًمِ  قَؾ ىمِ  ))يؼقل:  

(( اِت وَ دَ سماًمغَ 
(2)

. 

[604 ]   صمفؿ، كا أمحد أن   :ذم يمتاسمفالؼايض أبو الػضل زهر ـ اأسما حمؿد اًمشاهد طمد  سم

ؾمؾؿة سمـ اًمضحاك
(3)

ارىمال: ؾمؿعت هاؿمؿ سمـ يقكس اًمؼص   
(4)

صاًمح  يؼقل: ؾمؿعت أسما 

يماشمب اًمؾقث سمـ ؾمعد
(5)

ـَ   ـْ يمؾ   ))ؾمعد يؼقل:  يؼقل: ؾمؿعت اًمؾقث سم  ؾِ تْ  ىمَ غَم قمَ  انَ قمَ أَ  َم

ـِ  نَ اَم ثْ قمُ  ـْ يمُ وَ  قًٓ،تُ ؼْ مَ  اَت مَ   انَ ػ  قمَ  سم (( فِ اؿِم َر  ومِ غَم قمَ  اَت مَ  هُ كٍَمَ  ؾ  َم
(6)

. 

 :واحد حديٌث 

[605 ]   ُـ أيب أسمق اًمبؼاء هبة ـ ـماًمب  اهلل سم ـ حمؿد سم ـ قمكم سم ىمراءة  ،اويَض قْ اًمبَ إسمراهقؿ سم

قمؾقف
(7)

ؾمـة أرسمع وشمسعلم، أكا اًمؼايض أسمق اًمطقب اًمطؼمي سمؼراءة قمكم ذم ؿمفر رمضان  
                                                 

 ( ؾمؾقامن سمـ داود اًمشاذيمقين، طماومظ إٓ  أك ف متفؿ.1)

 يمذسمف اسمـ معلم وأمحد وهمػممها، وشمريمف همػم واطمد.

ضعػاء (، اًم3/295(، اًمؽامؾ )4/114(، اجلرح واًمتعديؾ )2/256اكظر: اًمتاريخ إوؾمط )

 (.3/84(، اًمؾسان )2/395(، اعمقزان )9/40(، شماريخ سمغداد )2/128ًمؾعؼقكم )

/أ( مـ ـمريؼ أيب سمؽر اعمػقد، قمـ احلسـ سمـ قمبقد اهلل 21أظمرضمف اسمـ سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل:( 2)

 اًمعبدي، قمـ اًمشاذيمقين سمف.

ـ اعمؼرئ ذم اعمعجؿ  ) ، (202 زي ذم اعمحدث اًمػاصؾ )ص(، واًمرامفرم316ص وأظمرضمف اسم

( مـ 2/450(، واًمسؿعاين ذم أدب اإلمالء )1/150واخلطقب ذم اجلامع ٕظمالق اًمراوي )

ـ إصبفاين، ىمال: ىمقؾ ًمنميؽ، ومذيمره، ومعجؿ  ووىمع ذم اجلامع وًمقس ومقف ذيمر ؿمعبة، ـمريؼ اسم

 )مـتؼد(! اسمـ اعمؼرئ:

ؿـ وُيطبخ، يمام ذم واعمراد سماًمعصائد مجع قمصقدة،   (.3/291ًمسان اًمعرب )وهق دىمقؼ ُيؾت  سماًمس 

 أي أك ف ٓ يشغؾف إيمؾ مـ أًمقان اًمطعام قمـ ـمؾب اًمعؾؿ.

 هـ(.345)أسمق قمؿرو اهلالزم اعمٍمي، شمقذم ؾمـة ( 3)

ؼف اسمـ يقكس، ووصػف سماًمصالح  ))ىمال اًمذهبل:   .((وصم 

 (.7/815شماريخ اإلؾمالم )/ب(، 1اكظر: مشقخة اسمـ اًمـحاس )ل:

 هـ(.278اعمٍمي، شمقذم ؾمـة )( 4)

 ذيمره اًمذهبل، ومل يذيمر ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً، وهق مـ ؿمققخ اًمطؼماين.

 (.6/636شماريخ اإلؾمالم )(، 2/255اكظر: اعمعجؿ اًمصغػم )

 ( واؾمؿف قمبد اهلل سمـ صاًمح سمـ حمؿد اجلفـل مقٓهؿ اعمٍمي.5)

 .مل أقف عؾقه( 6)

 ( ذم )ف( زيادة: )وأكا أؾمؿع(.7)
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سمـ حمؿد اًمبقضاوي
(1)

ذم رضمب ؾمـة ؾمبع وأرسمعلم 
(2)

 أمحد اًمغطريػل، كا ، كا أسمق 

أسمق ظمؾقػة
(3)

يرؿر اًمرض  ، كا أسمق قمُ 
(4)

 ار، قمـ ؾمػقان سمـ قمققـة، قمـ ، وإسمراهقؿ سمـ سَمش  

ـ رِ  ـ قُمؿػم، قم وا دُ تَ اىمْ  ))ىمال:   اًمـ بلِّ اش، قمـ طمذيػة، قمـ َر ل سمـ طمِ عِ سمْ قمبد اعمؾؽ سم

(( َر ؿَ قمُ ر وَ  سمؽْ يِب ي أَ دِ عْ سمَ  ـْ مِ  ـِ يْ سماًمؾ ذَ 
(5)

. 

ؾػي: [ 606]  هذا احلديث قمغم أيب اعمقاهب أمحد سمـ حمؿد سمـ  قال السِّ

ذم ذي احلجة ؾمـة أرسمع  ،سمغداد همريِبِّ اًمُػرس  ـمرارة سمَِجفار ؾمقج ذم قمبد اعمؾؽ اًمقراق 

 وشمسعلم.

ـ أمحد اًمبَ  و [ 607] ـ ؾمؾامن سم ة يماكت  ))ل يؼقل: ىمال: جِ كْ ازَ قَ صمعؾب سم إن  هذه اعمحؾ 

((رسمقة ٍمية واحلويمذًمؽ اًمـ  / ىمبؾ سمغداد، ىمريًة قمامرةً 
(6)

. 

 :من فوائد ابن الطقوري

[608 ]  ج احلسلم َر ىمراءة قمؾقف، أكا أسمق اًمػَ  الشقخ أبو احلسني الطقوري 

ػميـاضمِ سمـ قمكم اًمط  ا
(7)

 ؾمعقد سمـ كا أسمق سمؽر سمـ ؿماذان، كا أمحد سمـ أ، 

                                                 

ـ قمبد ا( 1) ـ اًمبقضاوي أسمق اًمؼاؾمؿ اًمبغداديقمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد سم ـ أمحد اسم ، ؾمبط اًمشاومعل هلل سم

 هـ(.450أيب اًمطقب اًمطؼمي، شمقذم ؾمـة )

ا مات )): (، وىمال5/292ذيمره اًمسبؽل ذم ـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼمى )  .(( ؿماسمًّ

 ( مجؾة: )سمؼراءة قمكم( إمم )وأرسمعلم( ًمقست ذم )ف(.2)

 ( هق اًمػضؾ سمـ احلباب.3)

 قمؿر اًمرضير إيمؼم اًمبٍمي. ( طمػص سمـ قمؿر أسمق4)

 صحقح لغره.( 5)

( مـ ـمريؼلم قمـ أيب اًمطقب اًمطؼمي سمف، 44/230وأظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

 وًمقس ومقف )إسمراهقؿ سمـ سمشار(.

 (.82)ص يػ رطوهق ذم ضمزء اسمـ اًمغ

 (.147سمرىمؿ: )وشمؼدم خترجيف مـ ـمريؼ اسمـ قمققـة وهمػمه 

 )ف(. ( ًمقسا ذم607، 606( إصمريـ )6)

هـ(، 350احلسلم سمـ قمكم سمـ قمبقد اهلل سمـ أمحد سمـ صماسمت أسمق اًمػَرج اًمطـاضمػمي، مقًمده ؾمـة )( 7)

 هـ(.439وشمقذم ؾمـة )
= 

 /أ78
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خوَمْرَض 
(1)

ـ قمَ  فقْ ، كا حمؿد سم
(2)

يايبػم، كا اًمػ
(3)

، كا ؾمػقان
(4)

ـ قمَ  فقْ ، قم
(5)

ـ اًمقًمقد  ، قم

 اًمقًمقدأو أيب
(6)

ـْ  ))ىمال:   اًمـ بلِّ ، قمـ قمبد اهلل سمـ قَمؿرو، قمـ  لـَشمَ  َم
(7)

 ضِ رْ  أَ رم 

(( ؿْ فُ عَ مَ  طُمنِمَ  ؿْ اّنُ ضَم َر فْ مِ وَ  ؿْ هُ وزَ ػْمُ كَ  عَ ـََص ومَ  ؿِ اضمِ قمَ إَ 
(8)

. 

                                                 

 .((يمتبـا قمـف ويمان ديِّـاً مستقراً صمؼة صدوىماً  ))ىمال اخلطقب: 

 (.17/618(، اًمسػم )4/73(، إكساب )8/79اكظر: شماريخ سمغداد )

 ( إمخقؿل اعمٍمي.1)

ـ اًمـحاس ذم مشقختف )ل:ذيمر روى قمـ ... أطماديث ذم صمقاب  ))ىمال اًمدارىمطـل: /أ(، و34ه اسم

ٓ حتؾ روايتفا، واحلؿؾ ومقفا قمغم اسمـ ومرضخ وهق  ـ واًمشفداء مقضققمة، يمؾفا يمذب  اعمجاهدي

 (.1/178. اًمؾسان )((اعمتفؿ، ومنك ف يمان يريمب إؾماكقد ويضع قمؾقفا أطماديث 

 ائل.( اسمـ ؾمػقان أسمق ضمعػر اًمط2)

 ( حمؿد سمـ يقؾمػ اًمػريايب.3)

 ( هق اًمثقري.4)

 ( هق اسمـ أيب مجقؾة إقمرايب.5)

 ( هق اًمقًمقد سمـ قَمبَدة اعمٍمي، مقمم قمؿرو سمـ اًمعاص.6)

 ( ذم )ف(: )سمـا(، ويمذا ذم اًمســ اًمؽؼمى ًمؾبقفؼل.7)

يعرف وٓ شَمـَل: أوًمف شماء ومقىمفا كؼطتان، وسمعدها كقن ومهزة، ويرويف مـ ٓ  ))ىمال اًمعسؽري: 

ـ شمـل أي أىمام ذم  اذ اًمبـاء واإلىمامة، ومعـاه: م ـ سمـك سملرض إقماضمؿ، سماًمباء، يذهب إمم اختِّ ُيؿقِّز: م

ل اًمتـ  اء ٕهؾ اًمضقاع واإلىمامة سماًمبؾدان  . ((أرض إقماضمؿ، يؼال: شمـل سماًمبؾد إذا أىمام سمف، ومـف ؾُمؿِّ

 (.244، 1/243شمصحقػات اعمحدصملم )

 ، والصواب فقه الوقف.مل يصح مرفوعاً ( 8)

ـ اًمؽؼمى ) ـ حمؿد سمـ يقؾمػ 9/234وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمسـ ـ ـمريؼ أمحد سمـ يقؾمػ، قم ( م

 اًمػريايب ىمال: ذيمر ؾمػقان، سمف.

وأظمرضمف اًمبقفؼل أيضاً مـ ـمريؼ أيب أؾمامة محاد سمـ أؾمامة، قمـ قمقف سمـ أيب مجقؾة، قمـ أيب 

 مقىمقوماً. ((مـ سمـك ..  ))اعمغػمة، قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو ىمال: 

ـ ؾمعقد واسمـ أيب قمدي وهمـدر وقمبد اًمقهاب قمـ قمقف،  ))صمؿ ىمال اًمبقفؼل:  وهؽذا رواه حيقك سم

 .((قمـ أيب اعمغػمة، قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو مـ ىمقًمف 

ف، وىمال اسمـ اعمديـل: ٓ أقمؾؿ  ))وأسمق اعمغػمة هق اًمؼقاس، ىمال اًمذهبل:  ذيمره ؾمؾقامن اًمتقؿل وًمقـ 

 (.6/250. اعمقزان )(( أطمداً روى قمـف همػم قمقف

 ( اعمقىمقَف أيضاً.1/513وصحح ؿمقخ اإلؾمالم ذم اىمتضاء اًمٍماط اعمستؼقؿ )
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[609 ]  ذا نِ ، ومَ ُت ؽُ ْس ق اًمؼاؾمؿ اًمبغقي يَ أسمُ  انَ يمَ  ))يؼقل:  احلاومظ أسما قمبد اهلل اًمصقري

انَ يمَ  ؾ ؿَ ؽَ شمَ 
(1)

(( اٍج  ؾَم رًا ذِم اَم ْس مِ  ُمفُ الَ يمَ  
(2)

. 

ـُ ػْ سمق طَم أَ  ))اًمصقري يؼقل:  و [ 610] ٌث اهلم حُمَ ؿَم  ص سم (( ؿِ اًمػَ  ءُ ْؾ مِ  دِّ
(3)

. 

 :من حديث اخلالل

[611 ]   ـ قمكم اًمز   ؾ  اًمنميػ إضَم ـ حمؿد سم سمؼراءيت قمؾقف وؾملًمتف ل، بِ ـَيْ أسمق يعغم محزة سم

ـ مقًمده ومؼال: ؾمـة ؾمبع وأرسمع ـ  ئة،م قم أبو ، أكا جازةكسخة اإلًمػظف ذم ويمتبت كسبف م

، كا أسمق سمؽر حمؿد سمـ إؾمحاق سمـ حمؿد لحمؿد احلسن بن حمؿد بن احلسن اخلالَّ 

قعلطِ اًمؼَ 
(4)

[د اهللقبقمُ ]، كا أسمق قمؿر 
(5)

سمـ قمكم سمـ  ثامين، كا احلسلمسمـ قمثامن اًمعُ  

إؾمقد
(6)

ـ ا يقِ ـَ الء اًمغَ عًم، كا ىُمطبة سم
(7)

اء، قمـ أيب ذ  ، كا ؾمػقان اًمثقري، قمـ ظماًمد احلَ 

                                                 

(، واًمصقاب ما ذم إصؾ ًمإلقمراب.1)  ( ذم )ف(: )يملن 

 (.14/453(، واًمسػم )10/116( وسمؿثؾف ىمال قمـف اًمدارىمطـل يمام ذم شماريخ سمغداد )2)

اج: اخلشب.  واعمراد سماًمس 

 ( مل أىمػ قمؾقف.3)

ـ حمؿد(، ويمذا ؾمقليت 4) ـ إؾمحاق سم  (.1035، 856سمرىمؿ: )( يمذا ورد اؾمؿف ذم إصؾ: )حمؿد سم

ـاىمد، شمقذم ؾمـة ) ـ(.378وذيمره اخلطقب سماؾمؿ: حمؿد سـم إؾمحاق سـم قمقسك سـم ـمارق أسمق سمؽر اًمؼطقعل اًم  ه

 مـ ؿمققخ اخلالل، وىمد روى قمـ اًمبغقي يمام كص قمؾقف اخلطقب، وؾمقليت أك ف يروي قمـ اًمبغقي. 

ه إقمغم، ومؼال: )حمؿد سمـ إؾمحاق سمـ ـمارق أسمق سمؽر اًمؼطقعل اًمـاىمد(.  وكسبف اًمذهبل إمم ضمدِّ

 يمان يدقمل احلػظ وومقف سمعض اًمتساهؾ(. ))ىمال اسمـ أيب اًمػقارس: 

 (.8/456شماريخ اإلؾمالم )، (1/261شماريخ سمغداد )اكظر: 

 قمـد اعمصـػ.ووىمع ذم مقاضع قمدة مـ شماريخ سمغداد: )حمؿد سمـ إؾمحاق سمـ حمؿد( يمام 

 ذم إصؾ: )قَمبد اهلل(، واًمتصقيب مـ )ف(.( 5)

 هـ(.313بقد اهلل سـم قمثامن سـم حمؿد سـم قمبد اهلل سـم ؾمعقد سـم اعمغػمة أسمق قمؿر اًمعثامين، شمقذم ؾمـة )قمُ وهق 

 .((يمان صدوىماً  ))ىمال اخلطقب: 

 .(14/266اًمسػم ) ،(10/347شماريخ سمغداد ) ر:اكظ

 ( صدوق خيطئ يمثػماً.6)

 عقػ، وًمف أطماديث مـؽرة قمـ اًمثقري.( ض7)

(، اعمقزان 3/486(، اًمضعػاء ًمؾعؼقكم )2/220(، اعمجروطملم )6/53اكظر: اًمؽامؾ )

 (.4/473(، اًمؾسان )4/310)

 باب البصرة )ف(
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سمةالَ أيب ىمِ 
(1)

تِ ُق أُ دَ ْص أَ  )): ، قمـ أكس ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  (( نُ اَم ثْ ل قمُ م 
(2)

. 

[612 ]   قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ كاضمقة، ات، كا قمكم اًمزي  حمؿد سمـ أسمق طمػص قمؿر سمـ 

ؿران احلـػلائل، كا قمؿر سمـ قمَش حمؿد سمـ طمرب اًمـ كا 
(3)

 ريج، قمـ ، قمـ اسمـ ضُم 

                                                 

 ( اؾمؿف قمبد اهلل سمـ زيد اجلرمل.1)

 ، واحلديث خمتؾف دم وصؾه وإرساله، والصواب اإلرسال.معؾولسـده ( 2)

ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )2/647) وأظمرضمف اخلطقب ذم اًمػصؾ ًمؾقصؾ ( مـ 39/94(، واسم

 ـمريؼ ىمطبة سمـ اًمعالء سمف.

ـ اعمشقخة، مع ((أصدق أمتل طمقاء  ))ًمؽـف سمؾػظ:  ، ومل شمرد ًمػظة )طمقاء( ذم اًمـسختلم اخلطقتلم م

ٓ أوًمف:  أرطمؿ  ))أن  احلديث مروي مـ ـمرق قمدة، وذم يمؾفا ذيمر احلقاء، وهق قمـد اخلطقب مطق

 احلديث. ((سمق سمؽر ... أمتل سملمتل أ

ـ ) ـ ماضمف ذم اًمسـ (، واسمـ أيب قماصؿ 20/252(، وأمحد ذم اعمسـد )155( )1/55وأظمرضمف اسم

(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى 2/280(، واًمطحاوي ذم ذح اعمشؽؾ )574)ص ذم اًمسـة 

( 6/226(، واًمضقاء ذم اعمختارة )646ـ  2/645(، واخلطقب ذم اًمػصؾ ًمؾقصؾ )6/210)

ًٓ.مـ ـمر  ق قمـ اًمثقري سمف مطق 

(، 154( )1/55(، واسمـ ماضمف ذم اًمســ )3791( )5/623وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلامع )

(، واسمـ طمبان ذم صحقحف 3/567(، واًمطقاًمز ذم اعمسـد )5/67واًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

(، واًمطحاوي ذم ذح اعمشؽؾ 3/422(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )16/74)اإلطمسان ـ 

ـ اًمؽؼمى )(، وا2/279) ، 2/647(، واخلطقب ذم اًمػصؾ ًمؾقصؾ )6/210ًمبقفؼل ذم اًمسـ

 ( مـ ـمرق قمـ ظماًمد احلذاء سمف مطقًٓ.6/226(، واًمضقاء ذم اعمختارة )648

 واظمتؾػ قمغم ظماًمد احلذاء ذم وصؾف وإرؾماًمف، ومرواه اًمثقري ومجاقمة قمـف مقصقًٓ.

 ىمالسمة مرؾمالً، إٓ  ىمقًمف ذم وظماًمػفؿ  إؾمامقمقؾ سمـ قمؾقة ومجاقمة، ومرووه قمـ ظماًمد، قمـ أيب

، ومرووه مقصقًٓ، وهق اًمذي اىمتٍم قمؾقف اًمبخاري ((وإن  ًمؽؾِّ أمة أمقـاً ...  ))احلديث اًمطقيؾ: 

ة اًمطريؼ اعمرؾمؾة قمغم اعمقصقًمة، وىمد ذيمرت أىمقاهلؿ ذم  ح مجٌع مـ إئؿ  ذم اًمصحقح، ورضم 

راؾمة طمديث )أرطمؿ أمتل سملمتل أسمق سمؽر( (، واكظر أيضاً ضمزء د2/93اإليامء إمم أـمراف اعمقـمل )

 عمشفقر سمـ طمسـ آل ؾمؾامن.

ـ اجلقزي واًمذهبل رضمالً هذا 3) ـ قمؿران احلـػل(، وذيمر اسم ( يمذا وىمع ذم إصؾ و)ف(: )قمؿر سم

(، 2/214. اكظر: اًمضعػاء ٓسمـ اجلقزي )(( : ضعقػاًمدارىمطـلىمال  ))هذا آؾمؿ، وىمآ: 

 (.4/320(، اًمؾسان )4/136اعمقزان )

  مصادر اًمتخريج: )قُمؿػم سمـ قمؿران احلـػل(.وذم
= 
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قمطاء
(1)

ـ قمباس ىم ـ اسم  نْ  أَ زَم  ك إِ طَم وْ ؾ  أَ ضَم ز  وَ قمَ  ن  اهللَ/ إِ  )): ال: ىمال رؾمقل اهلل ، قم

َج زَ أُ  (( نَ اَم ثْ يَؿتَل  قمُ رِ يمَ  وِّ
(2)

. 

 :واحد حديٌث 

[613 ]   ُيعرف سماسمـ الـمقيِن ؼْ اس اًمس  سم  حمؿد اًمد  قمبد اًمقاطمد سمـ أمحد سمـ أسمق ؾَمعد 

ىمقؼ همريب سمغداد، رع دار اًمر  يري، سمؼراءيت قمؾقف قمغم سماب داره سمدرب احلريؿ مـ ؿمارِ احلَ 

                                                 

ـ قمدي وىمال:  ث سماًمبقاـمقؾ قمـ اًمثؼات، وظماصة اسمـ ضمريج  ))وهذا ذيمره اسم صمؿ أورد ًمف  ((طمد 

 هذا احلديث مـ ـمريؼ حمؿد سمـ طمرب يمام ؾمقليت.

 .((قمـ اسمـ ضمريج، ذم طمديثف وهؿ وهمؾط  ))وىمال اًمعؼقكم: 

 (.4/380(، اًمؾسان )4/216اعمقزان ) (،3/308(، اًمضعػاء )5/70اكظر: اًمؽامؾ )

 واًمذي يظفر أن  احلديث ًمُعؿػم سمـ قمؿران، ٓ ًمُعؿر، واهلل أقمؾؿ.

 .هق اسمـ أيب رسماح( 1)

 .ضعقف( 2)

 ( قمـ اسمـ كاضمقة سمف.1939، 4/1938وأظمرضمف أضمري ذم اًمنميعة )

(، وذم اًمصغػم 4/18(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )5/70وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

 ( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ طمرب سمف.39/41(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )2/235)

د سمف حمؿد سمـ  ))وىمال اًمطؼماين:  مَل يرو هذا احلديث قمـ اسمـ ضمريج إٓ  قمؿػم سمـ قمؿران، شمػر 

 .((طمرب 

( مـ ـمريؼ وهب سمـ سمقان 1/512ىمؾت: أظمرضمف اًمؼطقعل ذم زياداشمف قمغم ومضائؾ اًمصحاسمة )

 اؾمطل.أيب قمبد اهلل اًمق

ـ قمدي ذم اًمؽامؾ ) ـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )6/287واسم ـ ـمريؼ حمؿد سمـ 39/41(، واسم ( م

 اًمقًمقد سمـ أسمان، يمالمها قمـ قُمؿػم سمـ قمؿران سمف.

ـ قمدي قمـ ـمريؼ حمؿد سمـ اًمقًمقد:  ـ حمؿد سمـ طمرب  ))وىمال اسم ـ اًمقًمقد م  .((وهذا رسىمف حمؿد سم

م.واحلديث مداره قمغم قُمؿػم سمـ قمؿران، وهق ضعقػ يم  ام شمؼد 

(، وذم إؾمـاده 4/1939وًمؾحديث ؿماهد مـ طمديث أم قمقاش، قمـد أضمري ذم اًمنميعة )

 جماهقؾ وضعقػ.

(/ وومقف ؾمؾقامن سمـ ؾمؾؿة 39/41ومـ طمديث قمائشة قمـد اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )

ؿف سماًمؽذب، يمام ذم اًمؾسان ) (. ومال يصؾحان 3/93اخلبائري، وهق مؽموك، ومـفؿ مـ اهت 

 ر. ًمالقمتبا

 /ب78

 الشارع )ف(
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حمؿد اجلقهري إمالء، كا أسمق سمؽر سمـ  مئة، كا أسمق ذم ؿمقال ؾمـة مخس وشمسعلم وأرسمع

ماًمؽ
(1)

، كا إسمراهقؿ سمـ قمبد اهلل اًمبٍمي، كا مسؾؿ سمـ إسمراهقؿ
(2)

 ، كا احلسـ سمـ أيب

ضمعػر
(3)

ـْ  )) :رؾمقل اهلل ىمال  ل:اىم ، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضماسمر ـُ مْ يُ  انَ يمَ  َم  سماهللِ م

  مَ غَم قمَ  ـ  َس ؾِ جَيْ  الَ ومَ  رِ أظِم  مِ قْ اًمقَ وَ 
ـْ ، وَ ُر ؿْ ا اخلَ فَ قْ ؾَ قمَ  ُب ُينْمَ  ةٍ دَ ائِ  مِ قْ اًمقَ وَ  سماهللِ ـُ مِ مْ يُ  انَ يمَ  َم

ـُ سماهللِ َواًمقَْقمِ أظِمرِ ، رٍ زَ ئْ ٓ  سمؿِ إِ  مَ ام  احلَ  ؾِ ظُم دْ يَ  الَ ومَ  رِ أظِم  ـْ يَماَن ُيْمِم  فُ قَؾتَ ؾِ طَم  ظِمْؾ ُيدْ  الَ ومَ  َوَم

(( مَ ام  احلَ 
(4)

. 

واحد حديٌث 
(5)

: 

ك ُيعرف سماسمـ اًمبػمسمـ احلسـ أمحد سمـ أسمق قمكم احلسـ سمـ  أخزين [ 614] اًمسام 
(6)

 

                                                 

 ( هق اًمؼطقعل.1)

 ( هق اًمػراهقدي.2)

 ( اجلُػري، ضعقػ احلديث، يمام ذم اًمتؼريب.3)

 حسن لغره.( 4)

 ( قمـ أيب سمؽر اًمؼطقعل سمف.1/96وأظمرضمف اسمـ سمنمان ذم إمازم )

ـ ) ـ إسمراهقؿ اًمػراهقدي سمف، واىمتٍم قمغم اجلؿؾة إومم 2/153واًمدارمل ذم اًمسـ ـ مسؾؿ سم ( قم

 مـف ومؼط.

 ؛ ًمضعػ احلسـ سمـ أيب ضمعػر، ًمؽـف ىمد شمقسمع:وؾمـده ضعقػ

، واسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ (4/171(، وذم اًمؽؼمى )1/198ســ )أظمرضمف اًمـسائل ذم اًم

(، 1/162(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )1/124(، واسمـ ظمزيؿة ذم صحقحف )3/98)

واعمزيمل  (،8/141(، )3/69(، )2/194(، )1/213(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )4/288)

عب ) (،167ائد اعمـتخبة )ص ذم اًمػق (، واخلطقب ذم شمارخيف 210، 1/209واًمبقفؼل ذم اًمش 

 ( مـ ـمرق قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضماسمر سمف، وسمعضفؿ اظمتٍمه.245، 1/244)

ـ قمدي 2/363(، وأسمق يعغم ذم اعمسـد )2801( )5/104وأظمرضمف اًمؽممذي ذم اجلامع ) (، واسم

( مـ ـمريؼ ًمقث سمـ أيب ؾمؾقؿ، قمـ 1/186(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )2/315ذم اًمؽامؾ )

 ـماوس، قمـ ضماسمر.

 واحلديث هذه اًمطرق طمسـ صماسمت.

 ( ذم )ف( زيادة: )أيضاً(.5)

 ( ذم )ف(: )سماسمـ أيب اًمبػم(.6)

 الحريم الطاهري )ف(
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ـ اًمس   ـ قمكم سم ـ سم د سمـ ، كا أسمق سمؽر أمحإمالء حمؿد اجلقهريؼالـمقين، كا أسمق حمؿد احلس

ؾمحاق سمـ احلسـ سمـ مقؿقن احلريب، كا أسمق قمؿر ضمعػر سمـ ماًمؽ اًمؼطقعل، كا إ

ًمرضيرا
(1)

ـ مسؾؿ ، كا قمبد اًمعزيز سم
(2)

، كا اسمـ قمجالن
(3)

، قمـ ؾمعقد اعمؼؼمي، قمـ أيب 

ـْ  اهلل قَل ؾُم ا رَ ا: يَ ـَؾْ ؿ، ىمُ وا ضُمـ تَؽُ ذُ ظُم  )): هريرة ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ؟! رَضَ وٍّ طَم دُ قمَ  َأِم

 ،ؼَمُ يمْ أَ  اهللُ، وَ ٓ  اهللُإِ  فَ ًمَ إِ  َٓ ، وَ هللِ دُ ؿْ احلَ ، وَ اهلل انَ حَ بْ قا: ؾُم قًمُ ىمُ  ،ارِ اًمـ  ـَ مِ  ؿْ ؽُ ، ضُمـ تَ : َٓ اَل ىمَ 

ِ  كَ رُض  يَ  ، َٓ هللِ دُ ؿْ احلَ ، وَ اهلل انَ حَ بْ ؾُم وَ  ((َت أْ دَ ـ  سمَ سملّيِّ
(4)

. 

                                                 

 ( طمػص سمـ قمؿر أسمق قمؿر اًمرضير إيمؼم اًمبٍمي.1)

 ( هق اًمؼسؿكم أسمق زيد اعمروزي.2)

 ( هق حمؿد سمـ قمجالن اعمدين.3)

 ـاده، والصواب أكَّه معضل، وله شواهد.خمتؾف دم إس( 4)

 (.37/ب ـ جمؿقع 29وهق ذم أمازم اجلقهري )ل:

مازم ) عب )1/303وأظمرضمف اسـم سمنمان ذم ٕا  ( مـ ـمريؼ اًمؼطقعل سمف.2/499(، واًمبقفؼل ذم اًمش 

(، 2/100(، وأسمق طماشمؿ يمام ذم قمؾؾ احلديث ٓسمـف )6/212وأظمرضمف اًمـسائل ذم اًمؽؼمى )

 ( مـ ـمريؼ أيب قمؿر احلقيض.1/541تدرك )واحلايمؿ ذم اعمس

(، واسمـ 3/1561(، وذم اًمدقماء )1/249(، وذم اًمصغػم )4/219واًمطؼماين ذم إوؾمط )

 ( مـ ـمريؼ داود سمـ سمالل اًمسعدي.225)ص طمجر ذم إمازم اعمطؾؼة 

 .سمـ قمثامن طمرمل( مـ ـمريؼ 18، 3/17 اًمضعػاء )واًمعؼقكم ذم

 قمـ قمبد اًمعزيز اًمؼسؿكم سمف. ـمريؼ طمرمل سـم طمػص، أرسمعتفؿ( مـ 1/86ذم اًمدقمقات )اًمبقفؼل و

، وىمد قمد  احلػاظ هذا ((صمؼة قماسمد، رسم ام وهؿ  ))وقمبد اًمعزيز هذا ىمال قمـف احلاومظ ذم اًمتؼريب: 

 احلديث مـ أوهامف، وذًمؽ ًمالظمتالف ومقف قمغم اسمـ قمجالن.

م.  ومرواه قمبد اًمعزيز قمـف قمـ ؾمعقد، قمـ أيب هريرة مرومققماً يمام شمؼد 

ـ قمجالن، قمـ قمبد اجلؾقؾ سمـ محقد، قمـ  ـ اسم ـ طمقان، ومرواه قم وظماًمػف أسمق ظماًمد إمحر ؾمؾقامن سم

 ىمال، مرؾمالً. ظماًمد سمـ أيب قمؿران: أن  اًمـ بل  

 (.3/18(، واًمعؼقكم ذم اًمضعػاء )6/92أظمرضمف مـ هذا اًمطريؼ اسمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ )

حف اًمبخاري يمام ذم اًمتاريخ  (، واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ 6/122اًمؽبػم )وهذا اًمطريؼ رضم 

فا  ))(، وىمال: 156، 8/155)  .((وىمقل أيب ظماًمد إمحر أصح 

 وواومؼ أسما ظماًمد قمغم هذه اًمرواية قمؿر سمـ قمكم.

، ورواه ومضقؾ سمـ قمقاض، قمـ اسمـ قمجالن، قمـ رضمؾ مـ أهؾ اإلؾمؽـدرية، قمـ اًمـ بلِّ 
= 
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 :من حديث الطزاين

[615 ]   َٕادمـصقر قمب   علم اعمؾؽ أسمقاًمسقِّد مُ  ؾ  ضَم ا
(1)

ؿ سلم سمـ هماكِ سمـ احلُ  

وشمسعلم، أكا أسمق  ظمرة ؾمـة ؾمتٍّ مجادى أدرب اًمدواب ذم سمؼراءيت قمؾقف ذم إصبفاين، 

ـ سمؽر  ـ رِ / حمؿد سم ة إصبفاينيذَ قمبد اهلل سم
(2)

]سملصبفان[ 
(3)

أبو الؼاسم سؾقامن بن ، أكا 

كطايمل، كا أمحد سمـ حمؿد سمـ أيب مقؾمك إأمحد بن أيوب الطزاين
(4)

 ، كا حمؿد سمـ 

قمبد اًمرمحـ سمـ ؾَمفؿ إكطايمل
(5)

، كا قمقسك سمـ مقؾمك
(6)

اوية سمـ حيقكمع، قمـ 
(7)

، 
                                                 

 (، وىمال: 2/100ؾ احلديث ٓسمـف )أظمرضمف مـ هذا اًمطريؼ أسمق طماشمؿ اًمرازي يمام ذم قمؾ

 .((ومعؾؿُت أك ف ىمد أُومسد قمغم قمبد اًمعزيز اًمؼسؿكم وسملم  قمقرشمف، وطمديث ومضقؾ أؿمبف  ))

 (.3/18وواومؼ ومضقالً قمغم هذه اًمرواية ؾمفقؾ، أظمرضمف مـ ـمريؼف اًمعؼقكم ذم اًمضعػاء )

 (.8/156ًمعؾؾ )، ذيمره اًمدارىمطـل ذم اورواه اسمـ قمققـة، قمـ اسمـ قمجالن، قمـ اًمـ بلِّ 

ـف  وًمؾحديث ـمريؼ آظمر قمـ أيب هريرة، وؿماهد مـ طمديث أيب اًمدرداء وأكس سمـ ماًمؽ، وطمس 

 (.224)ص احلاومظ ذم إمازم اعمطؾؼة 

 ، وهق شمصحقػ.( ذم )ف(: )سمـ قمباد(1)

ـ إؾمحاق إصبفاين أسمق سمؽر اًمتاين اًمتاضمر، اعمشفقر سماسمـ2) ـ أمحد سمـ إسمراهقؿ سم ـ قمبد اهلل سم  ( حمؿد سم

 هـ(.440هـ(، وشمقذم ؾمـة )349ريذة، مقًمده ؾمـة )

 وِريَذة: سمؽس اًمراء وؾمؽقن اًمقاء وومتح اًمذال اعمعجؿة.

ـ مـده:  يمان أطمد اًمقضمقه صمؼة أمقـاً واومر اًمعؼؾ يمامؾ اًمػضؾ مؽرماً ٕهؾ اًمعؾؿ طمسـ  ))ىمال اسم

 .((اخلط، يعرف ـمروماً مـ اًمـحق واًمؾغة 

 (.265، 4/254(، شمقضقح اعمشتبف )17/595اًمسػم )(، 72اًمتؼققد )ص (، 4/175اكظر: اإليمامل )

 ( زيادة مـ )ف(.3)

 أسمق سمؽر اًمػؼقف.( 4)

 ذيمره اسمـ قمسايمر واًمذهبل، ومل يذيمرا ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً.

شماريخ (، 5/455، شماريخ دمشؼ )(1/31(، واًمصغػم )2/208اعمعجؿ إوؾمط )اكظر: 

 (.6/692اإلؾمالم )

 .((رسمام أظمطل  ))(، وىمال: 9/87ات )( ذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼ5)

ـ يقكس(، وهق اًمصقاب، وهق قمقسك 6) ( يمذا ذم إصؾ و)ف(، وقمـد اًمطؼماين وهمػمه: )قمقسك سم

 سمـ يقكس سمـ أيب إؾمحاق اًمسبقعل.ا

 ( معاوية سمـ حيقك اًمصدذم أسمق روح اًمدمشؼل، وهق ضعقػ يمام ذم اًمتؼريب.7)

 /أ78

 الدواب )ف(



 

 
 

 
 775 

 

  

ـٍ ؾِّ دِ ؽُ إن  ًمِ  ))ىمال:   اًمـ بل  كس: أن  وماًمؽ سمـ أكس، قمـ اًمزهري، قمـ أ ظُمُؾؼًا،  ي

(( اءُ قَ احلَ  مِ الَ ؾْم ُؾُؼ اإلِ ظُم وَ 
(1)

. 

                                                 

 حسن لغره.( 1)

 .(211، 2/210إوؾمط )، و(1/31)اًمصغػم ذم  ًمطؼماينوهق قمـد ا

د سمف حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ  ))وىمال:   .((مل يرو هذا احلديث قمـ ماًمؽ إٓ  قمقسك، شمػر 

( مـ ـمريؼ حمؿد 2/460(، واًمراومعل ذم اًمتدويـ )2/617وأظمرضمف اإلؾمامقمقكم ذم اعمعجؿ )

 سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمفؿ، قمـ قمقسك سمـ يقكس، قمـ ماًمؽ وطمده سمف.ا

 سمـ يقكس( ذم اًمتدويـ إمم )قمقسك سمـ يقؾمػ(. وشمصحػ )قمقسك

(، واسمـ قمسايمر ذم 2/359(، واًمبغقي ذم اجلعديات )3/433وأظمرضمف أسمق يعغم ذم اعمسـد )

 ( ـم ـمريؼ حمؿد سـم قمبد اًمرمحـ سـم ؾمفؿ، قـم قمقسك، قـم معاوية وطمده.59/284شماريخ دمشؼ )

مؽارم إظمالق (، واخلرائطل ذم 2/849وأظمرضمف اعمروزي ذم شمعظقؿ ىمدر اًمصالة )

عب )2/122(، واًمؼضاقمل ذم مسـد اًمشفاب )2/286) (، 13/395(، واًمبقفؼل ذم اًمش 

(، واسمـ اجلقزي ذم 26/252(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )7/239واخلطقب ذم شمارخيف )

 ( مـ ـمرق قمـ قمقسك سمـ يقكس، قمـ معاوية وطمده سمف.2/221اًمعؾؾ اعمتـاهقة )

 واحلديث معؾٌّ مـ ـمريؼقف.

ا ـمريؼ معاوية سمـ حيقك اًمصدذم، وماًمعؾة ومقف معاوية، وهق ضعقػ، يمام ذم اًمتؼريب.وم  لم 

وىمد اضطرب ذم إؾمـاده، ومروي قمـف قمـ قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز، قمـ اًمزهري، أظمرضمف مـ هذا 

عب )  (.13/394اًمطريؼ اًمبقفؼل ذم اًمش 

ع إـمراسمؾز، ( مـ ـمريؼ قمكم سمـ قمقاش، قمـ أيب مطق5/363وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )

 قمـ قمباد سمـ يمثػم، قمـ قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز، قمـ اًمزهري، قمـ أكس.

اخلطقب ذم ومـ ـمريؼف (، 178، 177ص اًمباهمـدي ذم مسـد قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز )وأظمرضمف 

ـ قمباد 2/279اعمقضح ) ـ قمكم سمـ قمقاش، قم ـ قمكم سمـ زهػم، قم ـ قمبد اًمعزيز، قم ـ إسمراهقؿ سم ( قم

 زيز سمف، وًمقس ومقف أسمق مطقع!!سمـ يمثػم، قمـ قمؿر سمـ قمبد اًمعا

م ىمقل  د سمف، وشمؼد  ا ـمريؼ ماًمؽ، وماًمعؾة ومقام يظفر حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ إكطايمل اًمذي شمػر  وأم 

ـ طمبان ومقف أك ف رسمام أظمطل، وظماًمػف أصحاب اعمقـمل وهمػمهؿ ومرووه قمـ ماًمؽ، قمـ ؾمؾؿة سمـ  اسم

 صػقان، قمـ يزيد سمـ ـمؾحة رومعف.

 وهذا مرؾمؾ.

أك ف ؾمامه زيد  ( إٓ  2634( )2/490حيقك اًمؾقثل )(، و2/76رواية أيب مصعب )اكظر: اعمقـمل سم

 سمـ ـمؾحة.ا

ـ هذا اًمطريؼ:   ((ىمد روي قمـ ماًمؽ، قمـ اًمزهري، وٓ يصح قمـ ماًمؽ  ))وىمال اًمدراىمطـل قم

 (.2/221كؼؾف قمـف اسمـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـاهقة )
= 
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[616 ]   َة اًمصـعاينإسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ سم ر 
(1)

سمصـعاء، كا قمبد اًمرزاق، أكا ؾمػقان  

جقحك اًمثقري، قمـ اسمـ أيب
(2)

يب ُكعؿ، قمـ جماهد، قمـ أ
(3)

 ، قمـ قمبد اهلل سمـ مسعقد: 

 بَ عْ اًمؽَ  َل قْ طَم وَ  حِ تْ اًمػَ  مَ قْ َة يَ بَ عْ اًمؽَ  َؾ ظَم دَ   اًمـ بل  ن  أَ  ))
 َؾ عَ جَ اًم، ومَ ـََص  قنَ ت  ؾِم وَ  ةٍ ئَ مِ  صمالُث  ةِ

 : قُل ؼُ يَ قدٍ وَ ا سمعُ فَ ـُعَ طْ يَ                      
(4)

 طُ اىمَ َس تَ ، ومَ 

((ا فَ قهِ ضُم قُ ًمِ 
(5)

. 

صمـل [ 617] ـ ؾُم  طمد  املبَ قيد اًمشِّ إسمراهقؿ سم
(6)

أكا قمبد اًمرزاق، أكا ؾمػقان اًمثقري، قمـ  ،

                                                 

ؾماكقد ضعقػة، وسمجؿققمفا يرشمؼل وًمؾحديث ؿمقاهد مـ طمديث معاذ سمـ ضمبؾ، واسمـ قمباس سمل

 إمم احلسـ ًمغػمه.

 (.2/616(، اًمصحقحقة ًملًمباين )5/266ف اعمقـمل ًمؾداين )اراكظر: أـم

 هـ(.286( شمقذم ؾمـة )1)

ؾمؿع مـ قمبد اًمرزاق، وهق أطمد اًمشققخ إرسمعة اًمذيـ ًمؼقفؿ اًمطؼماين مـ  ))ىمال اًمذهبل: 

 (.6/710ؾمالم )شماريخ اإل، (13/351. اًمسػم )((أصحاب قمبد اًمرزاق 

 ( قمبد اهلل سمـ أيب كجقح يسار اًمثؼػل أسمق يسار اعمؽل.2)

( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )أيب كُعؿ(، وقمـد اًمطؼماين وهمػمه: )أيب معؿر(، وهق قمبد اهلل سمـ ؾمخؼمة 3)

طماً سمف قمـد اًمطؼماين ذم إوؾمط.  يمام ضماء مٍم 

 .81ؾمقرة اإلرساء، أية: ( 4)

 .صحقح( 5)

د اًمطؼماين ٕوؾمط )10/222(، واًمؽبػم )1/139ذم اًمصغػم ) وهق قـم  ( واًمؾػظ ًمؾصغػم.3/7(، وا

 .((مل يرو هذا احلديث قمـ اًمثقري إٓ  قمبد اًمرزاق  ))وىمال: 

( قمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد اًمصـعاين واحلسـ سمـ قمكم 4/235وأظمرضمف أسمق قمقاكة ذم صحقحف )

 اًمدسمقد، يمالمها قمـ قمبد اًمرزاق سمف.

( قمـ احلسـ سمـ قمكم احلؾقاين وقمبد سمـ محقد، يمالمها 3/1409)وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف 

 قمـ قمبد اًمرزاق سمف.

( 5/277(، )4287( )5/111(، )2478( )3/150وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

( مـ ـمرق قمـ ؾمػقان سمـ قمققـة، قمـ اسمـ أيب كجقح 3/1408(، ومسؾؿ ذم صحقحف )4720)

 سمف كحقه.

ـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ ؾم6) بَامل، مقًمده ؾمـة )( إسمراهقؿ سم  هـ(.286هـ(، وشمقذم ؾمـة )190قيد اًمشِّ

بامل: سمؽس اًمشلم اعمعجؿة وومتح اًمباء اعمقطمدة وذم آظمرها اعمقؿ سمعد إًمػ، وهل كسبة إمم  واًمشِّ

 ؿمبام مديـة سماًمقؿـ.
= 
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أيب إؾمحاق
(1)

يب مسؾؿ، قمـ أيب ؾمعقد اخلدري وأيب هريرة، ىمآ: ىمال أ ر، قمـ إهمَ 

 نْ أَ  ؿْ ؽُ ن  ًمَ إِ وَ  دًا،سمَ قا أَ ؿُ ؼَ ْس شمَ  الَ قا ومَ ح  ِص شمَ  نْ أَ  ؿْ ؽُ ن  ًمَ ـ ة إِ اجلَ  ؾِ هْ َٕ  اُل ُيؼَ  )): رؾمقل اهلل 

 الَ قا ومَ ب  ِش شمَ  نْ أَ  ؿْ ؽُ ن  ًمَ إِ وَ  دًا،سمَ قا أَ ؾُم لبْ شمَ  الَ قا ومَ ؿُ عَ ـْشمَ  نْ أَ  ؿْ ؽُ ن  ًمَ إِ دًا، وَ سمَ قا أَ قشمُ َتُ  الَ قا ومَ قُش عِ شمَ 

((دًا سمَ قا أَ مُ َر هَتْ 
(2)

. 

 :ةاك  د  من حديث عبد اهلل بن عؿر ُمشؽُ 

[618 ]   سمؼراءيت قمؾقف  ـدار اعمؼرئ اًمقاؾمطل،احلسلم سمـ سمُ حمؿد سمـ ز اًمعِ اًمشقخ أسمق

أكا  ا ذم ؿمفر رمضان ؾمـة أرسمع وشمسعلم، أكا قمبد اًمصؿد سمـ قمكم سمـ اعملمقن،وأضماز ًمـ

ـ قمبد اًمعزيز اًمبغقي، كا  ـ حمؿد سم ـ قمؿر اًمدارىمطـل، كا قمبد اهلل سم أبو عبد الرمحن قمكم سم

عبد اهلل بن عؿر بن أبان
(3)

راش سمـ ظِم ، كا قمبد اهلل
(4)

ام سمـ طَم  قمـ  ب،ؿَم قْ ، قمـ اًمعق 

ـُزَ  )): جماهد، قمـ اسمـ قمباس ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  (( ؿْ اشمِؽُ قَ ْص سملَ  آنَ ْر قا اًمؼُ يِّ
(5)

. 

                                                 

 .((ؾمؿع مـ قمبد اًمرزاق  ))ذيمره اًمسؿعاين واًمذهبل، وىمآ: 

 (.13/352(، اًمسػم )3/395اكظر: إكساب )

 ( هق اًمسبقعل.1)

 .صحقح( 2)

بامل سمؿديـة ؿمبام 1/141وهق قمـد اًمطؼماين ذم اًمصغػم ) صمـا إسمراهقؿ سمـ ؾمقيد اًمشِّ (، ىمال: طمد 

 ؾمـة اصمـتلم وصمامكلم ومائتلم ...

ـ اًمثقري إٓ  قمبد اًمرزاق، ووهؿ أسمق إؾمحاق اًمسبقعل ذم يمـقة إهمر، ومؼال:  ))صمؿ ىمال:  مل يروه قم

ـ أيب  أسمق مسؾؿ، واًمصقاب ما ـ ؾمؾقؿ وهمػمهؿ، ومؼاًمقا: قم روى أهؾ اعمديـة: اًمزهري وصػقان سم

 .((قمبد اهلل مسؾؿ إهمر 

( قمـ إؾمحاق سمـ إسمراهقؿ، وقمبد سمـ محقد، يمالمها قمـ 4/2182وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 قمبد اًمرزاق سمف كحقه. ومل يذيمر ذم إؾمـاده يمـقة إهمر.

ـ صاًمح3) ـ اًمؽقذم ُمشؽداكة. ( قمبد اهلل سمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ أسمان سم  اًمؼرر إمقي أسمق قمبد اًمرمح

 ( قمبد اهلل سمـ ظمراش سمـ طمقؿمب اًمشقباين احلقؿمبل أسمق ضمعػر اًمؽقذم.4)

 شمريمف همػُم واطمد، واهتؿف اًمساضمل وحمؿد سمـ قمامر سماًمؽذب.

 (.5/173(، هتذيب اًمتفذيب )14/453اكظر: هتذيب اًمؽامل )

ا، واحلديث صح من صرق أخر( 5)  ى.سـده ضعقف جدًّ
= 

 دار النقيب )ف(
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[619 ]  / ام سمـ طمقؿمب، عبد اهلل بن عؿر بن أبان ، كا قمبد اهلل سمـ ظمراش، قمـ اًمعق 

ـ قمباس ىمال:  ـ اسم ـ جماهد، قم ـُ  رُ ؿَ قمُ  َؾؿَ ؾْم عمَ ا أَ  ))قم  !دؿ  ا حُمَ : يَ اَل ؼَ ومَ  يُؾ ؼْمِ ضمِ  كَزَل  اِب ط  اخلَ  سم

 اَم اًمس   ُؾ هْ أَ  ْت نَمَ بْ تَ اؾْم  دِ ؼَ ًمَ 
ِ
(( َر ؿَ قمُ  مِ الَ ؾْم سمنِ  مَ قْ اًمقَ  ء

(1)
. 

                                                 

 ( قمـ احلسلم سمـ إؾمحاق اًمتسؽمي.82، 11/81وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

 .( قمـ اسمـ كاضمقة، يمالمها قمـ مشؽداكة سمف4/209واسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

همريب مـ طمديث اًمعقام سمـ  ))ـ أـمراومف(، وىمال:  3/322وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم إومراد )

ف  د سمف قـم ف، وشمػر  د سمف قـم  .((قمبد اهلل سـم ظمراش سـم طمقؿمب، وهق اسـم أظمقف طمقؿمب، قمـ جماهد، شمػر 

ـ إؾمـاده.5/377وقمزاه احلاومظ ذم شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ )  ( ًمؾدارىمطـل، وطمس 

 ىمؾت: وومقف قمبد اهلل سمـ ظمراش، وهق مؽموك.

طمجر  (، واسـم6/447(، )3/385وًمف ـمريؼ آظمر قمـ اسـم قمباس، أظمرضمف اسـم قمدي ذم اًمؽامؾ )

 أيب ؾمعد اًمبؼال، قمـ اًمضحاك سـم مزاطمؿ، قمـ اسـم قمباس.( مـ ـمريؼ 5/377ذم شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ )

 وذم ؾمـده أسمق ؾمعد اًمبؼال ؾمعقد سمـ اعمرزسمان، وهق مؽموك.

ـ قمباس، وهمؾط ومقف اًمبؼال، وإك ام ؾمؿعف اًمضحاك مـ  ))وىمال احلاومظ:  ـ اسم واًمضحاك مل يسؿع م

 .((قمبد اًمرمحـ سمـ قمقؾمجة، قمـ اًمؼماء 

(، 1468( )2/155زب قمـد أيب داود ذم اًمســ )وًمؾحديث ؿمقاهد مـ طمديث اًمؼماء سمـ قما

(، وأمحد ذم اعمسـد 1342( )1/426(، واسمـ ماضمف ذم اًمســ )2/179واًمـسائل ذم اًمســ )

ـ ـمريؼ ـمؾحة سمـ 111، 110)ص (، واًمبخاري ذم ظمؾؼ أومعال اًمعباد 30/451) ( وهمػمهؿ م

 مٍمف، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقؾمجة، قمـ اًمؼماء. وؾمـده صحقح.

(، وأيب قمبقد ذم ومضائؾ 3/27أيب هريرة، قمـد اسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ ومـ طمديث 

 (.1/328اًمؼرآن )

ـ طمجر )  (.771( )2/401(، واًمصحقحة )377ـ  5/375واكظر شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ ًمؾحاومظ اسم

ا.( 1)  ضعقف جدًّ

)ص (، واسمـ ؿماهلم ذم ذح مذاهب أهؾ اًمسـة 4/1884أظمرضمف أضمري ذم اًمنميعة )

(، 44/48(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )61)ص ق كعقؿ ذم ومضائؾ اخلؾػاء (، وأسم154

 ( مـ ـمريؼ اًمبغقي سمف.14/455واعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )

(، 1/258(، وقمبد اهلل ذم زيادات اًمػضائؾ )4/209وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ )

مـ ـمرق  (44/48(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دمشؼ )1/347واًمؼطقعل ذم اًمزيادات أيضاً )

قمـ قمؿر سمـ أسمان سمف، ووىمع ذم اًمؽامؾ: )قمؿرو سمـ أسمان(، وهق ظمطل، وقمؿر سمـ أسمان هق 

 مشؽداكف.
= 

 /ب78
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 :من حديث أيب العباس الرازي

[620 ]    ققري ىمراءة قمؾقف، أكا أسمق اًمشقخ أسمق احلسلم اعمبارك سمـ قمبد اجلبار سمـ اًمط

محد بن احلسني الرازيأبو العباس أعدل، أكا قمبد اًمقاطمد سمـ اًمحمؿد سمـ احلسـ 
(1)

 

ـ كا أسمق سمؽر  سماكتؼاء اًمدارىمطـل، ـ حمؿد سم قمكم سمـقمبد اهلل سم
(2)

ان احلاومظظَم ْر ـمَ  
(3)

سمبؾخ، كا  

ـ مح   ـ اد سم طمػصحمؿد سم
(4)

، كا
(5)

اد سمـ إسمراهقؿىمَ رُ  
(6)

، كا أسمق محزة
(7)

، قمـ ؾمؾقامن سمـ 

                                                 

(، واسمـ طمبان ذم صحقحف )اإلطمسان ـ 103( )39، 1/38وأظمرضمف اسمـ ماضمف ذم اًمســ )

ـ أـمراومف(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم  321، 3/320(، واًمدارىمطـل ذم إومراد )15/307

( مـ ـمرق قمـ قمبد اهلل سمـ 61)ص (، وأسمق كعقؿ ذم ومضائؾ اخلؾػاء إرسمعة 81، 11/80)

 ظمراش سمف.

د سمف قمـف اسمـ أظمقف قمبد اهلل سمـ ظمراش سمـ  ))وىمال اًمدارىمطـل:  رواه اًمعقام سمـ طمقؿمب، وشمػر 

 .((طمقؿمب 

م.  ىمؾت: وهق مـؽر احلديث مؽموك، يمام شمؼد 

 (.1079 سمرىمؿ: ) وؾمققرده اعمصـػ مـ ـمريؼ آظمر قمـ قمبد اهلل سمـ ظمراش

 .هق أمحد سمـ حمؿد سمـ احلسلم( 1)

 ( يمؾؿة )سمـ( ًمقست ذم )ف(.2)

 ( اًمطرظماين، شمقذم كقػ وؾمبعلم ومائتلم.3)

صاطمب اجلامع واعمسـد ... يمان مـ اًمعؾامء اًمذيـ قُمـقا سمطؾب احلديث ويمتبف  ))ىمال اًمسؿعاين: 

 .((وآضمتفاد ومقف ومجع اجلؿقع، أدرك مجاقمة مـ ؿمققخ اًمبخاري 

مشفقر سماحلػظ ... وًمف ذم هذا اًمشلن شمصاكقػ ؾملًمت قمـف احلايمؿ وملصمـك قمؾقف  ))وىمال اخلؾقكم: 

 .((ووصػف سماًمعؾؿ واًمدياكة 

 (.3/930(، اإلرؿماد )4/59اكظر: إكساب )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف. (4)

 ( ذم )ف(: )اسمـ(.5)

 ( أسمق إسمراهقؿ اًمذهكم اعمروزي اًمغازي مـ أهؾ سمخارى.6)

 اًمراء وسمعدها ىماف.وُرىماد سمضؿ 

 (، ووصمؼف أسمق مسعقد اًمدمشؼل.8/245ذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )

 (.269، 267)ص (، ؾممآت اًمسفؿل 4/107اكظر: اإليمامل )

 ( أسمق محزة اًمسؽري، واؾمؿف حمؿد سمـ مقؿقن.7)
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مفران
(1)

ـ قَمؿرو سمـ مر   ؿط، قمـ قمـ ؾمامل سمـ  ة،، قم أيب اجلعد، قمـ ذطمبقؾ سمـ اًمسِّ

ة:  فُ اَل ىمَ  ، صمؿ  هُ دَ يَ  عَ ومَ َر ك ومَ ؼَ ْس تَ اؾْم   اًمـ بل  ن  أَ  ))يمعب سمـ مر  اً يئرِ ثًا مَ قْ ا همَ ـَؼِ ؿ  اؾْم : اًمؾ 
(2)

 

يعاً رِ مَ 
(3)

بَؼاً ـمَ  
(4)

ٍث ائِ رَ  ػْمَ الً همَ اضمِ قمَ  
(5)

(( ارٍّ َض  ػْمَ عًا همَ ، كاومِ 
(6)

. 

                                                 

 ( هق إقمؿش.1)

. ((ة، واكحدر قمـفا ـمقباً ُيؼال: مرأين اًمطعام وأمرأين إذا مل يثؼؾ قمغم اعمعد ))( ىمال اسمـ إصمػم: 2)

 (.4/313اًمـفاية )

 (.4/320( اعمخصب اًمـاضمع. اًمـفاية )3)

 (.3/113( ماًمئاً ًملرض مغطقًّا هلا. اًمـفاية )4)

 (.2/287( همػم سمطقئ متلظمر. اًمـفاية )5)

 ضعقف.( 6)

(، 6/28(، واسمـ أيب ؿمبقة ذم اعمصـػ )1269( )1/404أظمرضمف اسمـ ماضمف ذم اًمســ )

 ( مـ ـمريؼ أيب معاوية اًمرضير، قمـ إقمؿش سمف.5/110عجؿ اًمصحاسمة )واًمبغقي ذم م

ـ اعمـتخب(،  1/332(، وقمبد سمـ محقد ذم اعمسـد )603، 29/602وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

ـ أيب قماصؿ ذم أطماد واعمثاين )2/523واًمطقاًمز ذم اعمسـد ) (، واًمطؼماين 92، 4/91(، واسم

(، واحلايمؿ ذم 380، 2/379كع ذم معجؿ اًمصحاسمة )(، واسمـ ىما319، 20/318ذم اًمؽبػم )

(، وأسمق كعقؿ ذم معرومة اًمصحاسمة 1/323(، واًمطحاوي ذم ذح اعمعاين )1/328اعمستدرك )

 ( مـ ـمرق قمـ قمؿرو سمـ مرة سمف.356، 3/355(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )5/2374)

ـ يمعب، وومقف ىمصة آؾمتسؼاء ـ مرة أو مرة سم واًمرضمؾ اًمذي ـمؾب مـ  وىمال ذم إؾمـاده: يمعب سم

 كزول اعمطر. اًمـ بلِّ 

 ، وواومؼف اًمذهبل.((طمديث صحقح، إؾمـاده قمغم ذط اًمشقخلم  ))وىمال احلايمؿ: 

 ىمؾت: وذم ؾمـده اكؼطاع سملم ؾمامل وذطمبقؾ.

 (.4/275. اًمســ )((ؾمامل مَل يسؿع مـ ذطمبقؾ، مات ذطمبقؾ سمصػلم  ))ىمال أسمق داود: 

ه، قمـ أيب معاوية، قمـ إقمؿش، قمـ 5/111اسمة )وأظمرضمف اًمبغقي ذم معجؿ اًمصح ـ ضمدِّ ( قم

 قمؿرو سمـ مرة، قمـ ؾمامل، قمـ يمعب.

ؿط  ))ىمال اًمبغقي:  ي ذم طمديثف هذا قمـ أيب معاوية ذطمبقؾ سمـ اًمسِّ  .((ومل يذيمر ضمدِّ

 ىمؾت: وهذا أيضاً معضؾ.

حمؿد ( قمـ حمؿد سمـ أيب زرقمة، قمـ هشام سمـ قمامر، قمـ 7/28وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

سمـ ؿمعقب، قمـ ؿمقبان أيب معاوية، قمـ أيب طمجقة، قمـ قمبقد سمـ أيب اجلعد، قمـ ذطمبقؾ، قمـ ا

 يمعب سمـ مرة.

ـ واؾمؿف قمبد اًمرمحـ ـ سمـ قمؿرو اًمـٍمي، ذيمره اسمـ قمسايمر  ـ أيب زرقمة  وؿمقخ اًمطؼماين حمؿد سم
= 
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[621 ]   ُؼامن سمـ قمكم سمأسمق قمكم ًم َ ِز ظْم ـ ًمؼامن اًمس 
(1)

نم سمـ ، كا إؾمامقمقؾ سمـ سمِ 

إؾمامقمقؾ اًمباهكم
(2)

ام سمـ يقؾمػ اًمباهكمَص كا قمِ ، 
(3)

، كا حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ قُمبقد سمـ 

ؿػم سمـ ىمتادةقمُ 
(4)

ه: أن   ، قمـ قَمؿرو سمـ ؿمعقب، قمـ أسمقف،  ىمال:   اًمـ بل  قمـ ضمدِّ

                                                 

 واًمذهبل ومل يذيمرا ومقف ضمرطماً وٓ شمعديالً.

 (.6/811ؾمالم )شماريخ اإل(، 54/97اكظر: شماريخ دمشؼ )

ؾمامل سمـ أيب  بوًمعؾ ىمقًمف ذم اإلؾمـاد: )قمبقد اهلل سمـ أيب اجلعد( ظمطل مـ أطمد اًمرواة، واًمصقا

م ذم اًمروايات، واهلل أقمؾؿ.  اجلعد، يمام شمؼد 

( مـ ـمريؼ ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمـخعل، 86، 85وأظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقا ذم اعمطر واًمرقمد )ص 

 كس.ـ أمـصقر سمـ اعمعتؿر، قمـ ؾمامل، قم قمـ

م، ومرواه قمـ ؾمامل، قمـ أكس! ا، وىمد ظماًمػ مـ شمؼد   وومقف ذيؽ وهق دء احلػظ ضمدًّ

 .وىمصة آؾمتستؼاء صماسمتة ذم اًمصحقحلم مـ طمديث أكس 

 ( اًمػروي.1)

ـ كؼطة، وىمال:  ث قمـف قمبد اهلل سمـ قمدي اجلرضماين ذم معجؿف، وذيمر أك ف ؾمؿع مـف  ))ذيمره اسم طمد 

 .((ر اًمعبدري، وقمـدي ومقف كظر سمسظمس، كؼؾتف مـ ظمط أيب قمام

 (.3/1106(، شمبصػم اعمـتبف )4/571اكظر: شمؽؿؾة اإليمامل )

ـ كؼطة هق ذم ضبط اًمَػْروي سمنؾمؽان اًمراء أو سمػتحفا يمام  ىمؾت: وًمعؾ )اًمـظر( اًمذي أؿمار إًمقف اسم

 ضبطفا اسمـ طمجر، واهلل أقمؾؿ.

 ( ًمعؾف اًمػقال مـ أهؾ سمؾخ.2)

 .(8/106ذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )

 .((صاطمب قمصام سمـ يقؾمػ  ))( وىمال: 2/295وذيمره اخلطقب ذم مقضع مـ شمارخيف )

 ( اًمبؾخل.3)

روى قمصام هذا قمـ  ))، وىمال اسمـ قمدي: ((يمان قمـدهؿ ضعقػاً ذم احلديث  ))ىمال اسمـ ؾمعد: 

 .((اًمثقري وقمـ همػمه أطماديث ٓ ُيتاسمع قمؾقفا 

. (( طمب طمديث صمبتاً ذم اًمرواية، رسمام أظمطليمان صا ))(، وىمال: 8/521وذيمره اسـم طمبان ذم اًمثؼات )

 .((مشفقر ... وهق صدوق ... وٓ يروي طمديثاً مـؽراً  ))وىمال اخلؾقكم: 

 ومجؾة اًمؼقل ومقف أك ف صدوق خيطئ.

 (.4/167(، اًمؾسان )3/937(، اإلرؿماد )5/371اكظر: اًمؽامؾ )

 ( اًمؾقثل اعمؽل، ُيؼال ًمف حمؿد احلرم.4)

 مؽموك مـؽر احلديث.

(، اًمضعػاء ًمؾعؼقكم 1/142ـ اًمدوري(، اًمتاريخ اًمؽبػم ) 3/130ر: شماريخ اسمـ معلم )اكظ

 (.5/216(، اًمؾسان )5/36(، اعمقزان )6/220(، اًمؽامؾ )4/94)
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(( قهِ ضُم اًمقُ  انِ َس طمِ  دَ ـْقمِ  اِت اضَم قا احلَ بُ ؾُ اـمْ  ))
(1)

. 

[622 ]  ـ ىمريش ًمؼامن، كا إؾمامقمقؾ، كا محاد سم
(2)

ار سمـ مصعب ، كا ؾمق 
(3)

، قمـ صماسمت 

امزماًمث  
(4)

ـ ِمؼْ  ؿَس ، قم
(5)

ـ قمباس ىمال: ىمال زم: إن   ـ اسم فُ  ))يؼقل:   اًمـ بل  ، قم  كْ ارِ سمَ  ؿ  اًمؾ 

تِ ُٕ  (( قسِ ؿِ اخلَ  مَ قْ يَ  فُ ؾْ عَ اضْم وَ  ا،هَ قرِ ؽُ  سمُ ل ذِم م 
(6)

. 

                                                 

ا.( 1)  ضعقف جدًّ

صمـا قمبد اًمعزيز سمـ قمكم سمـ ًمؼامن اًمسظمز، صمـا 6/221أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽامؾ ) ( طمد 

 باهكم سمف.إؾمامقمقؾ سمـ سمنم سمـ إؾمامقمقؾ اًم

ه  ))وىمال اسمـ قمدي:   .((وهذا يستغرب هذا اإلؾمـاد قمـ قمؿرو سمـ ؿمعقب، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ

يمذا وىمع قمـد اسمـ قمدي ذم اؾمؿ ؿمقخف )قمبد اًمعزيز(، وهق ظمطل، واًمصقاب )ًمؼامن( يمام قمـد 

م أك ف ؿمقخ ٓسمـ قمدي، وىمد روى قمـف ذم اًمؽامؾ ) ( وضماء قمغم 1/265اعمصـػ، وشمؼد 

 اًمصقاب.

 ة احلديث حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبقد سمـ قمؿػم، وهق مؽموك.وآوم

 وىمد روي احلديث قمـ مجاقمة مـ اًمصحاسمة، يماسـم قمؿر واسـم قمباس وقمائشة وهمػمهؿ سملؾماكقد واهقة.

 (.2/321. اًمضعػاء )((ًمقس ًمف ـمريؼ يثبت  ))ىمال اًمعؼقكم: 

ـاء قمؾقف ))وىمال اسـم اًمؼقؿ:  ظر إًمقفؿ،يمؾ  طمديث ومقف ذيمر طمسان اًمقضمقه، أو اًمث مر سماًـم أو  ؿ، أو ٕا

فؿ، ومؽذب خمتؾؼ، وإومؽ مػؽمى  ٓ تس  ـار  فؿ، أو أن  اًم ار اعمـقػ ((اًمتامس احلقائج ـم  (.72)ص . اعـم

ـ اجلقزي )  (.387ـ  6/376(، اًمضعقػة ًملًمباين )503ـ  2/493واكظر: اعمقضققمات ٓسم

 .((مل كظػر سمف  )): (، وىمال حمؼؼف8/205اًمبؾخل، ذيمره اسمـ طمبان ذم اًمثؼات )( 2)

 اهلؿداين، أسمق قمبد اهلل اًمؽقذم إقمقر اعممذن.( 3)

 مؽموك احلديث مـؽر احلديث، شمريمف أمحد وأسمق طماشمؿ واًمـسائل وهمػمهؿ.

ـ رواية  111ـ اًمدوري(، اًمعؾؾ ومعرومة اًمرضمال )ص  3/422شماريخ اسمـ معلم )اكظر: 

(، اًمضعػاء 4/272تعديؾ )(، اجلرح واًم58اعمروذي(، اًمضعػاء اًمصغػم ًمؾبخاري )ص 

 (.3/128(، اًمؾسان )2/436(، اعمقزان )3/454(، اًمؽامؾ )187واعمؽمويملم )ص 

 أيب صػقة أسمق محزة اًمثامزم إزدي اًمؽقذم، وهق ضعقػ راوميض ، يمام ذم اًمتؼريب.سمـ صماسمت ( 4)

 ِمْؼسؿ سمـ سمجرة أسمق اًمؼاؾمؿ مقمم قمبد اهلل سمـ احلارث.( 5)

ا.( 6)  ضعقف جدًّ

قمؾقف مـ هذا اًمطريؼ، وومقف مصعب سمـ ؾمقار، وهق مـؽر احلديث مؽموك، وصماسمت  ومل أىمػ

ـ اجلقزي ذم اًمعؾؾ اعمتـاهقة  ـ ـمرق واهقة، ذيمرها اسم ـ قمباس م اًمثامزم ضعقػ، وىمد روي قمـ اسم

(1/316 ،317.) 
= 
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 :اخلطقبمن حديث أيب بؽر 

[623 ]    سمؼراءيت قمؾقف  ـدي،ىمَ ْر ؿَ اًمشقخ أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ قمؿر اًمس

بغدادسم
(1)

/ ذم مجادى إومم ؾمـة أرسمع وشمسعلم 
(2)

أبو بؽر أمحد بن عيل بن ثابت ، كا 

ىمال: ؾمؿعُت أسما سمؽر أمحد سمـ حمؿد سمـ  سمدمشؼ مـ ًمػظف، اخلطقب احلافظ البغدادي

ـ أيب اًمؼاؾمؿ أ أسمق سمؽر اإلؾمامقمقكم،ب اخلقارزمل يؼقل: كا هماًمِ  ويِن دُ ـْسمَ قم
(3)

ـ حمؿد  ، قم

ـ خمؾدا سم
(4)

ـ يمرامة، كا ظماًمد  احلديثيعـل  ،هذا احلديث  ـ قمثامن سم اًمذي ىمال: كا حمؿد سم

ـ ؾمؾقامن سمـ سمالل، قمـ ذيؽ سمـ أيب كَ ا ـ خمؾد، قم ر، قمـ قمطاءؿِ سم
(5)

، قمـ أيب هريرة 

ـْ اَل  ىمَ امَم عَ شمَ  إن  اهللَ )): ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ِل سماحلَ  دْ ؼَ قًّا ومَ ًمِ وَ  ى زِم ادَ قمَ  : َم ، (( ... ِب ْر آذـك

احلديث
(6)

. 

                                                 

ومتـ احلديث إول ًمف ـمرق أظمرى قمـ همػمه مـ اًمصحاسمة، يمعكم واسمـ قمؿر وأيب هريرة 

سمـ طمصلم وصخر اًمغامدي، وهمػمهؿ، وٓ خيؾق ـمريؼ مـ ضعػ، وقمائشة وقمؿران 

 وسمؿجؿققمفا يرشمؼل إمم احلسـ ًمغػمه.

مـ همػم هذا  واعمتـ صماسمت قمـ اًمـبل  ))ىمال اًمعؼقكم سمعد أن أورد إطمدى ـمرق اسمـ قمباس: 

 (.3/193. اًمضعػاء )((قضمف اًم

 ذم )ف( سمعد ذيمر ؾمـة اًمسامع. ةبغداد( صماسمتسم( يمؾؿة )1)

 يادة )وأرسمع مائة(.( ذم )ف(: ز2)

( قمبد اهلل سمـ إسمراهقؿ سمـ يقؾمػ أسمق اًمؼاؾمؿ اجلرضماين، اعمعروف سمأسمـدوين، مقًمده ؾمـة 3)

 هـ(.368هـ(، وشمقذم ؾمـة )274)

وأسمـدوين: سمػتح إًمػ اعمؿدودة واًمباء اعمقطمدة وؾمؽقن اًمـقن وضؿ اًمدال اعمفؿؾة وذم آظمرها 

 اًمـقن، كسبة إمم ىمرية مـ ىمرى ضمرضمان.

يمان حمدصماً ... ويمان زاهداً متؼؾِّالً  ))، وىمال اًمؼمىماين: ((يمان أطمد أريمان احلديث  ))احلايمؿ: ىمال 

صملم  ...  .((يمان صمؼة صمبتاً، وًمف يمتب مصـػة ومجقع مدوكة  ))، وىمال اخلطقب: ((ويمان ؾمقِّداً ذم اعمحدِّ

 (.16/261(، اًمسػم )1/75(، إكساب )9/407اكظر: شماريخ سمغداد )

 اومظ اًمدوري اًمعطار.( هق احل4)

 .هق اسمـ يسار( 5)

 .صحقح( 6)
= 

 /أ78
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 .ويِن دُ ـْسمَ ىمال اخلقارزمل: وؾمؿعتف مـ أ

[624 ]   َـ ضماء ؾمعد أسمق ر ـ سم ـ حمؿد سم ان اًمؼزويـلحمؿد سمـ يقؾمػ سم همس 
(1)

سمبغداد  ،

ـ طمػظف، كا أسمق قمكم احلسـ سمـ طمبقب اجلاسمقة،  سمؿديـة دمشؼ ذم مسجد سماب ،إمالء م

صمـل اًمشاومعل، كا م ـ ؾمؾقامن اعمرادي، طمد  صمـل اًمرسمقع سم ـ أكس، قمـ صػقان سمـ طمد  اًمؽ سم

ؾقؿؾُم 
(2)

ـ ؾمعقد  ، قمـ ـ إزرق: سم ـ آل اسم ـ أيب سمردة وهق مـ أن  ؾمؾؿة رضمؾ م اعمغػمة سم

ا : يَ اَل ؼَ ومَ  ، اهلل قَل ؾُم رَ  ٌؾ ضُم رَ  َل ؾَملَ  ))أك ف ؾمؿع أسما هريرة يؼقل: سمـِل قمبد اًمدار أظمؼمه 

 اعمَ  ـَ مِ  قَؾ ؾِ ا اًمؼَ ـَعَ مَ  ُؾ ؿِ كحْ َر وَ حْ اًمبَ  ُب يمَ ، إك ا كْر اهلل قَل ؾُم رَ 
ِ
لْكقَ شمَ  نْ نِ ومَ  اء لُ قَ تَ ـَا، ومَ ـَْش طِ قمَ  ا سمفِ ض   ض 

 سماَم 
ِ
فُ اهلل  قُل ؾُم رَ  اَل ؼَ ؟ ومَ رِ حْ اًمبَ  ء (( فُ تُ قتَ احِلؾ  مِ  هُ اؤُ مَ  قرُ : اًمط 

(3)
. 

((ًمؼزويـل همػم هذا احلديث مَل يؽـ قمـد أيب رضماء ا ))ىمال اسمـ صماسمت: 
(4)

. 

                                                 

وذف  ـ ختريج اخلطقب(، 632، 2/631وأظمرضمف أسمق اًمؼاؾمؿ اعمفرواين ذم اعمفروكقات )

ـ اًمـ (، 458واعمراهمل ذم مشقختف )ص  (،16، 15)ص  اسمؾز ذم إطماديث اًمستة اًمعراىمقةاًمدي

ًمقاطمد سمـ حمؿد سمـ مفدي، قمـ أيب قمؿر قمبد ا مـ ـمريؼ( 26/96اعمزي ذم هتذيب اًمؽامل )و

 حمؿد سمـ خمؾد سمف.

 ( قمـ حمؿد سمـ قمثامن سمـ يمرامة سمف.6502( )7/243وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف )

 .((يمتبـا قمـف وما قمؾؿت سمف سملؾماً  ))( ذيمره اخلطقب، وىمال: 1)

 (.3/37(، اًمتدويـ ذم اظمبار ىمزويـ )9/129اكظر: شماريخ سمغداد )

 مشفا: )صقاسمف ؾمؾقؿ(، وهق يمذًمؽ.وذم ها ،( ذم )ف(: )ؾمؾقامن(2)

 صحقح.( 3)

 (.9/129وهق قمـد اخلطقب ذم شمارخيف )

( مـ ـمريؼ 1/3(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى )1/247وأظمرضمف اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط )

 اًمرسمقع سمـ ؾمؾقامن سمف.

 (.45( )1/55وهق ذم مقـمل ماًمؽ )

ـ أهؾ اًمعؾؿ يمام سمقـتف ذم اإليام  (.3/499ء إمم أـمراف اعمقـمل )واحلديث صحقح، صححف مجع م

 (.9/129( شماريخ سمغداد )4)
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 السادس من املشًخة البغدادية (1)رآخ
 .(2)]واحلمد هلل وحده، وصلىاته على حممد وآله وسالمه[

                                                 

 ( ذم )ف(: )آظمر اجلزء(.1)

 مـ )ف(. ةزيادما سملم اعمعؼقوملم ( 2)

ـ ًمػظ صاطمبف اًمػؼقف احلاومظ ضمالل اًمدـي أيب  ـ إصؾ، م ؾمؿع مجقع هذا اجلزء وهق اًمسادس م

ؾػل ، ومسؿعف اًمسادة: أسمق اًمثـاء إؾمحاق إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ درسماس اعماراين، سمنضمازشمف مـ اًمسِّ

ـ إؿمؿقين، وأسمق حمؿد قمبد اًمدائؿ سمـ قمؿر سمـ كعؿة اعمؼدد،  حمؿقد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمح

ـ قمبد احلؿقد احلَ وأسمق قمبد اهلل حم ـ قمبد اهلل قمتقؼ أمحد سمـ اًمـجار، ارج  ؿد سمـ أمحد سم ي، وإًمقاس سم

ووًمُده قمبد اًمغـل، وأسمق احلسـ سمـ وأسمق احلجاج يقؾمػ سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ طمسـ سمـ اعممذن، 

ـ أيب سمؽر سمـ طمقاة احلراكققن، واحلاج أسمق اخلػم ؿمعبان سمـ طمقدر سمـ  تقؿ سمـ محاد، وأسمق اًمؼاؾمؿ سم

، وذًمؽ ذم احلراين قمبد اهلل اًمعراىمل، ويماشمب إؾمامء حيقك سمـ أيب مـصقر سمـ أيب اًمػتح اًمصػمذم

سمؿسجد هلل يعرف سماًمشقخ طمقاة ئة، م جمؾس واطمد يقم إطمد ؾمادس رضمب ؾمـة شمسع وؾمت

 سمحران، وصح  وصمبت واحلؿد هلل وطمده.



 

 

 

 

 

 

 

ؾػي األصبفاين  لؾحافظ أيب صاهر أمحد بن حمؿد السِّ

 كزيل اإلسؽـدرية 
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 وبه كستعني

 ػي ؾَ ؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾِم اإلموم احلوومظ أسمق ـموهر أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ حم

ذم رسمقع أظمر ؾمـي أرسمع وؾمبعلم  ،مـفو كزيؾ اإلؾمؽـدريي ذم يمتوسمف إًمقـو إصبفوين

 ، ىمول:~ومخسامئي 

]من حديث أيب زكريا البخاري[
(1)

 

اج، أمحد سمـ اًمشقخ أسمق حمؿد ضمعػر سمـ  أكا [ 625] سمؼراءيت قمؾقف ذم احلسلم سمـ اًمنَّ

ًٍّ وشمسعلم م ؾمـي ؾم اعمحرَّ
(2)

رص البخاري أبو زكريا عبد الرحقم بن أمحد بن ك  ، أكو 

ج َر قمقؾ سمـ ومَ ػم سمـ أمحد اعمٍمي، كو قمؿر سمـ إؾمامـِ سمؼراءيت قمؾقف، أكو مُ ، سمؿٍم احلافظ

اًمبزاز
(3)

 ، كو أسمق سمؽر حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ إمػم، ىمول: ؾمؿعً رضمالً صوحِلًو يؼقل: 

ـْ أَ  )) ًُ َمَع ىَمْقٍم ِم ـُ وَ  اِق َر اًمعِ  ؾِ هْ يُمـ  موًمٍؽ  ؿ ىمقَل َلُ  ىمقُل لَ ، ومَ ويِن رُ اَم يُ  ؿْ هُ وَ  ُث دَّ حَ كتَ  كح

~(4)
 وَب و سمَ ـَؼْ ؾَ همْ أَ ، وَ زِم زِ ـْمَ  ًُ ؾْ ظَم دَ وَ  ؿْ َلُ وزِ ـَمَ قا ؾُ ظَم دَ  ، صمؿَّ ؿْ يِ ورِ مَ ، َوُهْؿ ُياَمُرويِن َوَأكو أُ 

، ومَ ؿْ  صمؿَّ كِ زِم زِ ـْ مَ ذِم  آنِ رْ اًمؼُ  ٌَ صمؾُ  ُت أْ َر ؼَ ، ومَ ارِ اًمدَّ  ًُ رَ أَ رَ ًُ  وَل ؼَ ومَ  ل،ومِ ـَ مَ  ذِم ومَم عَ وشمَ  كَ ورَ بَ ِّبي شمَ ي

 يي أرَ لَ : سمزِم 
ِ
ًُ شمؼقُل  اء ًَ اًمعَ أَ  كََّؽ : اًمؾَّفؿَّ إِ ؟ ومؼؾ ُ ك َّٓ إِ  ىمقُل و أَ مَ ، وَ امِ رَ واإليمْ  لِ الَ لَ و ذا ايَ  وِل

                                                 

 ( زيودة مـ )ف(.1)

 ( ذم )ف( زيودة: )سمؼراءيت قمؾقف(، وهل مؽررة.2)

 غم شمرمجتف، ويمذا اًمذي سمعده.ل أىمػ قم( 3)

 (.( ذم )ف(: )4)

 /ب87
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، ىمَ  قَ هُ  ٍؽ وًمِ مَ  ُل قْ : ىمَ زِم  وَل ومؼَ  ،ٍؽ وًمِ مَ  لِ قْ سمؼَ  اٍت مَ  َـّ صمالَث وَلُ احلؼُّ (( رَّ
(1)

. 

[626 ]   و[ؿرقمَ ]إؾمامقمقؾ سمـ
(2)

قؼ ؿِم رَ سمـ حمؿد  اعمؼرئ اعمٍمي، أكو أسمق 

سؽرياًمعَ 
(3)

ل، كو أسمق قمكم احلسلم سمـ مُح  قد اًمَعؽي
(4)

صمـل ـ سُمؽػم، كو حيقك سم ، طمدَّ

قٌاًمؾَّ 
(5)

قنؿران سمـ قمَ ، قمـ قمِ 
(6)

ك شمَ أَ  )): ، قمـ اسمـ ؿمفوب ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

َخ ومَ وَ  وَض بَ ومَ  ٍْمَ ك مِ شمَ أَ  ، صمؿَّ وهُ دُ رَ طَ ومَ  ومَ ك اًمشَّ شمَ أَ  صمؿَّ  تَف،وضَم ؿ طَم قفِ  ومِ َه ومؼَ  اَق َر اًمعِ  ونُ قطَ اًمَش   رَّ

((ف يَّ رِ ؼَ بْ قمَ  كنَمَ وَ 
(7)

. 

                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

 ( ذم إصؾ: )قُمؿر(، وًمعؾ اًمصقاب اعمثبً، وهق إؾمامقمقؾ سمـ قَمؿرو سمـ إؾمامقمقؾ سمـ راؿمد 2)

 هـ(.429أسمق حمؿد احلداد اعمٍمي، يروي قمـ احلسـ سمـ رؿمقؼ، شمقذم ؾمـي )

 .((رضمؾ مؼرئ صوًمح ضمؾقؾ  ))ىمول قمـف احلبول: 

معرومي اًمؼراء  (،9/459شموريخ اإلؾمالم ) (،121وومقوت ىمقم مـ اعمٍميلم )ص  اكظر:

 (.2/106(، اعمؼػك )2/731)

ـ سمـ رؿمقؼ أسمق حمؿد اًمعسؽري اعمٍمي، مقًمده ؾمـي )3)  هـ(.370هـ(، وشمقذم ؾمـي )283( احلس

ـ ؾمعقد ًمٌمء يمون ف قمبد اًمغـل سم  سمقـفام. مٍميٌّ مشفقر قموزم اًمسـد، وصمؼف اًمدارىمطـل وهمػُمه، وًمقَـّ

 (.2/207(، اًمؾسون )2/13(، اعمقزان )16/280اكظر: اًمسػم )

 هـ(.299( اعمٍمي، شمقذم ؾمـي )4)

ـ ىموؾمؿ:  ـ ضمدة، جمفقل  ))ىمول مسؾؿي سم ومقف  ))، وىمول أيضوً: ((شُمؽؾيؿ ومقف  ))، وىمول اًمذهبل: ((ؾمؽ

 .((ًملم حُيتؿؾ 

 (.2/281(، اًمؾسون )2/56اكظر: اعمقزان )

 ( هق اسمـ ؾمعد.5)

(، 6/302(، واسمـ أِّب طموشمؿ ذم الرح واًمتعديؾ )6/421( ذيمره اًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم )6)

 (.7/243ول يذيمرا ومقف ؿمقئوً، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 .مرسل ضعقف( 7)

 ول أىمػ قمؾقف قمـد همػم اعمصـػ.

قمـ اسمـ  قمؿران سمـ قمقن، ))أؿمور إًمقف اًمبخوري ذم شمرمجي قمؿران سمـ قمقن، ومؼول: ًمعؾف اًمذي و

 (.6/421. اًمتوريخ اًمؽبػم )((ؿمفوب، روى قمـف اًمؾقٌ مرؾمؾ أطمسبف 

 ىمؾً: وهق مع إرؾموًمف ومػقف ضمفوًمي رضمؾلم؛ قمؿران سمـ قمقن، وطمسلم سمـ محقد اًمعؽل.
= 
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[627 ]  ـ أ محد اعمؼرئقمبد البور / سم
(1)

ـ رَ َس ، كو احلَ  قؼ، كو إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ ؿِم ـ سم

الالَّب
(2)

ـ احلَ  صمـل حيقك سم سـ، طمدَّ
(3)

ـ احلُ  ـ حمؿد سم سلم، قم
(4)

ـ ضمرير ، كو قَمؿرو سم
(5)

 ،

                                                 

 وورد احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ اًمزهري مقصقًٓ.

(، واسمـ 1/317(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )6/286أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

( مـ ـمريؼ اسمـ وهى، قمـ حيقك سمـ أيقب واسمـ لقعي، 2/320لقزي ذم اعمقوققموت )ا

ـ اًمزهري، قمـ يعؼقب سمـ قمتبي سمـ اعمغػمة سمـ إظمـس، قمـ اسمـ  ـ ظموًمد، قم ـ قُمؼقؾ سم يمالمهو قم

 قمؿر سمف.

 وؾمؼط مـ ؾمـد شموريخ دمشؼ ذيمر اًمزهري، يمام أوموده اسمـ قمسويمر.

اًمزهري إَّٓ قُمؼقؾ، وٓ رواه قمـ قمؼقؾ إَّٓ اسمـ لقعي  ل يرو هذا احلديٌ قمـ ))وىمول اًمطؼماين: 

د سمف اسمـ وهى   .((وحيقك سمـ أيقب، شمػرَّ

(، 5/1687(، وأسمق اًمشقخ ذم اًمعظؿي )12/340وهبذا اًمسـد أظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ ) (، إَّٓ أكَّف وىمع قمـدهؿ: )يعؼقب سمـ قمبد اهلل سمـ اعمغػمة 1/318واسم

ه حمؼؼ شموريخ دمشؼ إمم )قمتبي(.ا  سمـ إظمـس(، سمدل )يعؼقب سمـ قمتبي(. وهمػمَّ

ويعؼقب سمـ قمتبي سمـ اعمغػمة سمـ إظمـس صمؼي، إَّٓ أكَّف ٓ يروي قمـ اسمـ قمؿر، سمؾ إنَّ روايتف قمـ 

 (.32/351ـمبؼي اًمتوسمعلم يموًمزهري وهمػمه، يمام ذم شمرمجتف مـ هتذيى اًمؽامل )

و يعؼقب سمـ قمبد اهلل،   ومؾؿ أضمد ًمف شمرمجي.وأمَّ

و ًمالكؼطوع، أو ًمؾجفوًمي، وًمعؾف أصؾ اعمرؾمؾ اًمذي أظمرضمف  وموًمسـد قمغم آطمتامًملم وعقػ؛ إمَّ

 اعمصـػ هـو.

ـ قمؿر، قمـد اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ٌ ـمريؼ آظمر قمـ اسم ( ًمؽـ ذم ؾمـده 1/318وًمؾحدي

 قمبود سمـ يمثػم اًمثؼػل، وهق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى.

 هـ(.420شمقذم ؾمـي )رؾمقد صمؿ اعمٍمي، ( أسمق اًمؼوؾمؿ اًمط1)

 .((ؿمقخ اًمؼراء ذم زموكف سمؿٍم  ))ىمول اًمذهبل: 

 (.9/319(، شموريخ اإلؾمالم )2/728معرومي اًمؼراء )اكظر: 

 هـ(.314( إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ اخلؾقؾ أسمق يعؼقب الالَّب، شمقذم ؾمـي )2)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/280شموريخ اإلؾمالم )، (6/202ـتظؿ ) (، اعم6/392شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

 ( هق حمؿد سمـ احلسلم إزدي.4)

 ( أسمق ؾمعقد اًمبجكم.5)

 ، ووعػف همػُم واطمد.((مؽموك  ))، وىمول اًمدراىمطـل: ((يمون يؽذب  ))ىمول أسمق طموشمؿ: 
= 

 /أ88
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ـ ِمسعر سمـ يمِ   الَ ، ومَ ـَّيَ الَ  ؾِ ظُم ومودْ  ىُمؿْ  اهلل ودَِح و مَ ي: يَ ومَ قَ اًمؼِ  مَ قْ ودٍ يَ ـَي مُ ودِ ُيـَ ))ام ىمول: دَ قم

  ةَ اءَ َر ىمِ  ُر ثِ ُيؽْ  ونَ إَّٓ َمـ يمَ  قمُ ؼُ يَ           ))
(1)

. 

 :من حديث أيب خؾقػة

[628 ]   َىمراءة قمؾقف ذم  ،قعلطِ اًمشقخ أسمق احلسلم اعمبورك سمـ قمبد البور سمـ أمحد اًمؼ

ـموهر حمؿد سمـ  يضًو مـ اًمسـي، أكو أسمقأرسمع وشمسعلم، وسمعد ذًمؽ ذم ؿمقال أ ؾمـيرضمى 

وىمداًمـَّارة قمقسك سمـ َذَ 
(2)

أبو ، كو أسمق سمؽر أمحد سمـ ضمعػر سمـ محدان اًمؼطقعل، كو 

خؾقػة
(3)

سموًمبٍمة، كو أِّب 
(4)

ـ قمَ  كد، قمـ ة سمـرَ قمَ ْر ، قم صُماممي ْزرة سمـ صموسمً، قمـقمَ  اًمؼِمِ
(5)

 ،

قمـ أكس سمـ موًمؽ، قمـ أِّب سمؽر اًمصديؼ مثؾ طمديٌ
(6)

: 

[629 ]  كو أسمق اًمرسمقعأبو خؾقػة ،
(7)

، قمـ أسمقف، قمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل إكصوري
(1)

 ،

                                                 

(، اعمقزان 3/264(، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )5/149(، اًمؽومؾ )6/224اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 (.4/358(، اًمؾسون )4/170)

ا.( 1)  سـده ضعقف جدًّ

ـ سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل: ـ حمؿد سمـ احلسلم سمف.69أظمرضمف اسم ـ ؾمعد، قم ـ سم ـ ـمريؼ احلس  /أ( م

 وومقف قمؿرو سمـ ضمرير وهق مؽموك.

( هق حمؿد سمـ احلسـ سمـ قمقسك سمـ قمبد اهلل أسمق ـموهر اعمعروف سموسمـ ذارة اًمـوىمد، مقًمده ؾمـي 2)

 هـ(.438هـ(، وشمقذم ؾمـي )353)

 .((يمتبـو قمـف ويمون صدوىموً  ))ىمول اخلطقى: 

 (.9/576(، شموريخ اإلؾمالم )8/131(، اعمـتظؿ )2/221شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ( هق اًمػضؾ سمـ احلبوب الؿحل اًمبٍمي.3)

 ( احلبوب واؾمؿف قمؿرو سمـ حمؿد سمـ صخر سمـ قمبد اًمرمحـ الؿحل، مـ أهؾ اًمبٍمة.4)

صمـو قمـف اسمـف اًمػضؾ سمـ احلبوب  ))(، وىمول: 8/217بون ذم اًمثؼوت )ذيمره اسمـ طم  .((طمدَّ

 ( هق صماممي سمـ قمبد اهلل سمـ أكس سمـ موًمؽ.5)

 حسن.( 6)

 وهق طمديٌ اًمصدىموت يمام ؾمقليت سمعده.

ٌ هبذا اًمسـد ذيمره اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ ) ث سمف قمزرة  ))( شمعؾقؼوً ومؼول: 1/231واحلدي وىمد طمدَّ

د سمف سـم صموسًم قمـ صماممي ا ف، شمػرَّ  .((قمـ أكس، طمدَّث سمف أسمق ظمؾقػي قمـ أسمقف، قمـ قمرقمرة سـم اًمؼمكد، قـم

 ىمؾً: وؾمـده طمسـ، واكظر احلديٌ سمعده.

 ( هق اًمزهراين ؾمؾقامن سمـ داود.7)
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ـ أِّب سمؽر اًمصديؼ طمدٌي اًمصَّ  ـ موًمؽ، قم هؽذا ؛دىموت سمطقًمفقمـ صُماممي، قمـ أكس سم
(2)

. 

كد، قمـ قمزرة سمـ قمَ ْر قمـ قمَ  ،، كو أِّبأبو خؾقػة الػضل بن احُلباب أكا [ 630] رة سمـ اًمؼِمِ

قَى  َٓ  اهلل  ؾمقُل رَ  ونَ يمَ  ))صموسمً، قمـ صُماممي، قمـ أكس سمـ موًمؽ ىمول:  (( َيُردُّ اًمطي
(3)

.  

[631 ]  عؿر، كو أسمق مَ أبو خؾقػة
(4)

، كو قمبد اًمقارث
(5)

ـ قمَ  ـ صموسمً زرة، قم ـ صماُممي، سم ، قم

قمـ أكس ومذيمر مثؾف
(6)

. 

[632 ]  وملاًمشَّ  ، كو قمثامن سمـ قمبد اهللالػضل بن احُلباب
(7)

ـون ، كو ؾمؾؿي سمـ ؾِم 

إكصوري
(8)

ـ أِّب ؾمعقد اخلدري ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ قمطقَّي اًمعقذم، قم نَّ إِ  )): ، قم

ـ أَ ًمػَماهُ  وِت ضَم رَ هؾ اًمدَّ أ ريَّ ذِم  َى يمَ قْ اًمؽَ  نَ وْ َر  شمَ اَم ؿ يمَ ـفُ مِ  َؾ ػَ ؾْم ؿ َم  اَم اًمسَّ   ُأوُمِؼ اًمدُّ
ِ
و ، وإنَّ أسمَ ء

                                                 

 ( قمبد اهلل سمـ اعمثـك أسمق اعمثـك اًمبٍمي.1)

 .صحقح( 2)

، 1451، 1450، 1448( )448، 447، 446، 2/445وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

ىموً قمـ حمؿد سمـ 6954( )8/385(، )2487( )3/153(، )1455، 1454، 1453 ( مػرَّ

 قمبد اهلل إكصوري سمف.

 .صحقح لغره( 3)

 واكظر احلديٌ سمعده.

 ( قمبد اهلل سمـ قمؿرو اعمـؼري أسمق معؿر اعمؼعد اًمبٍمي.4)

 ( قمبد اًمقارث سمـ ؾمعقد اًمعـؼمي.5)

 .صحقح( 6)

 ( قمـ أِّب معؿر سمف.2582( )3/185وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( قمـ أِّب كعقؿ اًمػضؾ سمـ ديملم، قمـ قمزرة سمف.5929( )7/81وأظمرضمف أيضوً )

 ( هق إمقي اًمؼرر.7)

وع، ينق احلديٌ.  وهق يمذاب ووَّ

(، شموريخ 1/208(، اعمدظمؾ إمم اًمصحقح )2/102(، اعمجروطملم )5/176اكظر: اًمؽومؾ )

 (.4/143) (، اًمؾسون3/438(، اعمقزان )11/282سمغداد )

 ووىمع قمـد اًمؼطقعل ذم ضمزء إًمػ ديـور كسبتف إمم: )اًمقتومل(، وىمول حمؼؼف: )ل أهتد إًمقف(.

 ( أسمق قمبد اهلل.8)

ـف قمثامن سـم قمبد اهلل اًمؼرر  )): ذيمره اسـم مويمقٓ وىمول  (.4/450. اإليمامل )((قـم مسعر سـم يمدام، روى قم
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(( عاَم كْ أَ فؿ وَ ـْمِ  َر ؿَ وقمُ  ؽرٍ سمَ 
(1)

. 

 :يج  وري عن األز  قُ من حديث ابن الط  

[633 ]  / [  وريقُ الشقخ أبو احلسني ادبارك بن عبد اجلبار بن الط]أكو ،
(2)

 يج  ز  األ   

أبو الؼاسم عبد العزيز بن عيل
(3)

يً ذم كسخي سمخطي أِّب ؾمعد أمحد سمـ رأ ))، ىمول: 

 ػقد طمديٌ يزيد سمـعمُ قـل ؾمامقمف مـ أِّب سمؽر اوًمِ روي اعمَ حمؿد سمـ أمحد سمـ قمبد اهلل الَ 

[]قمكمَّ هورون يؼقل: 
(4)

ًُ أسمو ؾمعد قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ  ، ؾمؿع

يجَّ َمَ 
(5)

 قمبدئؾ قمـ أمحد سمـ ارىمطـل احلوومظ وؾُم سمو احلسـ اًمدَّ يؼقل: ؾمؿعً اًمشقخ أ 

ث قمـف أسمق سمؽر اعمػقد، ومؼول: ىمد قمبد ؼطل اًمذي طمدَّ ـ اًمسَّ صمـو قمـف مجوقمٌي قمـ اًمرمح  طمدَّ

((يزيد سمـ هورون 
(6)

. 

[634 ]   َّيزيد  عُ يؼقل: ؾُمئؾ أسمق سمؽر اعمػقد وأكو طمورٌض أؾمؿَ األزجي ٌ ـ طمدي سمـ اقم

                                                 

ا، ولؾحديث شواهد( 1)  .سـده ضعقف جدًّ

 (.238 سمؽر اًمؼطقعل ذم ضمزء إًمػ ديـور )ص وهق قمـد أِّب

م احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ قمطقي اًمعقذم سمرىمؿ: )  (، وذيمرت هـوًمؽ ؿمقاهده.53وشمؼدَّ

 ( زيودة مـ )ف(.2)

 ( ذم )ف(: )أسمق اًمؼوؾمؿ قمبد اًمعزيز سمـ قمكم إزضمل(.3)

 يمذا رؾمؿفو ذم إصؾ و)ف(، ول شمتبلم زم.( 4)

 ( ذم )ف(: )مخي(، وهق ظمطل.5)

 ( قمـ إزضمل سمف كحقه.1/347( أورد إصمر اخلطقى ذم شمورخيف )6)

وٓ أقمؾؿ أطمداً مـ اًمبغداديلم وٓ همػمهؿ قمرف أمحد سمـ قمبد اًمرمحـ  ))صمؿ ىمول اخلطقى: 

ي  ؼطل هذا، وٓ روى قمـف ؾمقى اعمػقد، وذم هذه احلؽويي كظر مـ ضمفي اسمـ َمَجَّ  .((اًمسَّ

ي هذا ىمول قمـف اًمذه  (.3/302. اعمقزان )((ٓ ُيعتؿد قمؾقف  ))بل: ىمؾً: اسمـ َمَجَّ

 وأراد أسمق سمؽر اعمػقد أن ُيثبً أكَّف ل يـػرد قمـ هذا اًمشقخ اعمجفقل، وأكَّف روى قمـف مجوقمي ؾمقاه.

ـ مشويخ جمفقًملم، ىمول:  ومـفؿ أمحد  ))وىمد ىمول اخلطقى ذم شمرمجي اعمػقد سمعد أن ذيمر أكَّف يروي قم

ـ اًمسؼطل روى قمـفا ـ قمبد اًمرمح ـ هورون، وذيمر أكَّف ؾمؿع مـف سمبغداد ذم ؾمـي  سم ـ يزيد سم ضمزءاً قم

 .((مخس وشمسعلم وموئتلم، واًمسؼطل هذا جمفقل 

، واكظر إصمر سمعده.  ىمؾً: اعمػقد متفؿ يمام مرَّ

 /ب88
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ـ أِّب اًمعبوس أمحد  هورون، ـ ؾمامقمف م ف ؾمؿع مـف وقم ؼطل، ومذيمر أكَّ ـ اًمسَّ ـ قمبد اًمرمح سم

نَّ مقًمَد ل ذم ذًمؽ اًمقىمً إطمدى قمنمة ؾمـي، وإؾمـي مخس وشمسعلم ومئتلم، ويمون ؾِمـي

اًمشقخ ؾمـي أرسمع وصمامكلم ومئتلَم
(1)

ؼطل ذم وىمً  َـّ أمحد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمسَّ ، وإنَّ ؾِم

ً ومئتلم أوؾمامقمف مـف مئي ؾمـي ومخس ؾمـلم، وموت يزيد سمـ هورون ذم ؾمـي ؾم
(2)

 

كحقهو
(3)

. 

 :حديث مسؾسٌل 

[635 ]   صمـل أسمق عبد العزيز وؿَمبَّؽ سمليديـو، أكو الشقخ أبو احلسني ، طمدَّ وؿَمبَّؽ سمقديَّ

ـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمـقسوسمقري القيـلسمؽر  حمؿد سم
(4)

وؿَمبَّؽ ايو َر ضَم ْر جَ سمِ  

، ىمول: ؿَمبَّؽ سمقديَّ أسمق احلسلم  ًمثقريدريس اإأمحد سمـ حمؿد سمـ سمقديَّ
(5)

، ىمول: ؿَمبَّؽ 

ـ سمقديَّ  ؾمعد اًمػؼقفحمؿد سم
(6)

ـ ، ىمول: ؿَمبَّؽ سمقديَّ  [ىمول]قمثامن اًمرامفرمزي، أمحد سم
(7)

: 

[ىمول]
(7)

وم، ىمول: ؿَمبَّؽ سمقديَّ قمبد اًمؽريؿ سمـ هشوم، ىمول: مهَّ حمؿد سمـ ؿَمبَّؽ سمقديَّ  :

ـ ؿَمبَّؽ سمقديَّ  حيقكإسمراهقؿ سم
(8)

ـ ؾُم  ىمول: ؿَمبَّؽ سمقديَّ ؾقؿ، ، ىمول: ؿَمبَّؽ سمقديَّ صػقان سم

                                                 

 ( يعـل إزضمل يمام ذم شموريخ سمغداد.1)

 ( ذم )ف(: )و(.2)

 .((د ... وموت يزي ))( إَّٓ ىمقًمف: 4/244( أورده اخلطقى ذم شمورخيف )3)

د هق  ))صمؿ ىمول اخلطقى:  َـّ شمػرَّ م مـ أظمبور اعمػقد أنَّ أمحد سمـ قمبد اًمرمحـ ِم ىمد ذيمركو ومقام شمؼدَّ

 .((سموًمروايي قمـف، وًمقس سمؿعروف قمـد أهؾ اًمـؼؾ، واهلل أقمؾؿ 

 (.1/211(، اًمؾسون )1/116واكظر: اعمقزان )

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 قاب: )اًمـُّقري( سموًمـقن.يمذا وىمع ذم إصؾ و)ف(، واًمص( 5)

 ذيمره اسمـ مويمقٓ واسمـ كوس اًمديـ، وذيمر اًمسؿعوين مجوقمي مـ يـسبقن إمم اًمـقري،  صمؿ ىمول: 

 ومجوقمي مـ أهؾ اًمعراق كسبتفؿ هؽذا، وٓ أدري ٕي رء ىمقؾ لؿ اًمـقري، مـفؿ ...  ))

 .((وأسمق احلسلم أمحد سمـ حمؿد سمـ إدريس اًمـقري 

 (.1/636(، شمقوقح اعمشتبف )5/534، إكسوب )(1/591اكظر: اإليمامل )

 .، ويمذا قمغم اًمرواة اًمثالصمي سمعدهل أىمػ قمغم شمرمجتف( 6)

 ذم إصؾ: )كو(، واًمتصقيى مـ )ف(.( 7)

ـ حيقك(، وؾمقليت أكَّف إسمراهقؿ سمـ أِّب حيقك، وهق إسمراهقؿ 8) ( يمذا وىمع ذم إصؾ و)ف(: )إسمراهقؿ سم
= 
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ـ ظموًمد سمقديَّ أيقب سم
(1)

ـ ، ىمول: ؿَمبَّؽ سمقديَّ  واىمدقمبد اهلل سم
(2)

أسمق ، ىمول: ؿَمبَّؽ سمقديَّ / 

ًِ اًمسَّ  ُض يقمَ رْ إَ  ًْ ؼَ ظُمؾِ  ))ىمول:  ىمول: ؿَمبَّؽ سمقديَّ رؾمقل اهلل هريرة   بوُل الِ ، وَ ب

 صمَ الَ اًمث قمَ يَ  وهُ رُ ؽْ لم، واعمَ صمـَاإلِ  مَ قْ يَ  رُ جَ د، واًمشَّ طَم إَ  قمَ يَ 
ِ
 ابُّ وَ سمعوء، واًمدَّ رْ إَ  مَ قْ يَ  قرُ ، واًمـُّوء

((ي عَ ؿُ الُ  قمَ يَ  مُ ؿقس، وآدَ اخلَ  قمَ يَ 
(3)

. 

ؾسٌل   :حديٌث آخر ُمس 

[636 ]  ؿوهق  الشقخ أبو احلسني ؿوهق  جيز  عبد العزيز بن عيل األ  ، كو يتبسَّ ، كو يتبسَّ

ؿوهق حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد اًمـقسوسمقري أسمق سمؽر   ق احلسلم ، كو أسميتبسَّ

ـ حمؿد سمـ  ؿإدريس اًمثقري وهق أمحد سم صمـل ضمعػر سمـ أمحد اًمبزازيتبسَّ ، طمدَّ
(4)

وهق  

                                                 

 ق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى.سمـ حمؿد سمـ أِّب حيقك إؾمؾؿل، وهاإسمراهقؿ 

 ( أيقب سمـ ظموًمد سمـ صػقان إكصوري اعمدين.1)

( يمذا وىمع ذم إصؾ و)ف(: )قمبد اهلل سمـ واىمد(، واًمصقاب أكَّف قمبد اهلل سمـ راومع، وٓ ُيعرف 2)

 راٍو يروي قمـ أِّب هريرة اؾمؿف قمبد اهلل سمـ واىمد، واحلديٌ ٓسمـ راومع يمام ؾمقليت.

ا، ومتن( 3)  احلديث يف صحقح مسؾم. سـده ضعقف جدًّ

وأسمق اًمؼوؾمؿ اًمتقؿل ذم أطموديٌ  (،34، 33وأظمرضمف احلويمؿ ذم معرومي قمؾقم احلديٌ )ص 

ـ جمؿقع 149مسؾسالت )ل:   (،387، 350ـ  2/324واًمسؾػل ذم اًمطققريوت ) (،34/ب 

ـ ىمقداس )ل: ـ مٍ 124وذم آظمر جمؾس احلرذم واًمالًمؽوئل ٓسم واسمـ قمسويمر ذم شموريخ  (،63/أ 

ـ ختريٍ اسمـ  1797ـ  3/1795(، واسمـ اًمبخوري ذم مشقختف )91، 48/90)دمشؼ 

 اًمظوهري( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ أِّب حيقك، قمـ صػقان سمـ ؾمؾقؿ سمف مسؾسالً سموًمتشبقؽ.

ومفذه أكقاع اعمسؾسؾ مـ إؾموكقد اعمتصؾي اًمتل ٓ يشقهبو شمدًمقس، وآصمور اًمسامع  ))ىمول احلويمؿ: 

رؾمؿ الرح واًمتعديؾ قمؾقفو حمؽؿ، وإيني ٓ أطمؽؿ ًمبعض هذه  سملم اًمراويلم فموهرة، همػم أنَّ 

 .((إؾموكقد سموًمصحي، وإكَّام ذيمرهتو ًمقُستدلَّ سمشقاهدهو قمؾقفو 

 ىمؾً: وذم اإلؾمـود إسمراهقؿ سمـ أِّب حيقك، وهق مؽموك.

ٌ مـ همػم شمسؾسؾ أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف ) ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ أمقي، 4/2149واحلدي

سمقدي  أظمذ رؾمقل اهلل  ))، قمـ قمبد اهلل سمـ راومع، قمـ أِّب هريرة ىمول: قمـ أيقب سمـ ظموًمد

 ، وذيمره.((ومؼول .. 

 هـ(.307( ضمعػر سـم أمحد سـم قموصؿ أسمق حمؿد اًمبزاز اًمدمشؼل، اعمعروف سموسـم اًمرواس، شمقذم ؾمـي )4)

 .((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.7/204(، شموريخ سمغداد )191اكظر: ؾممآت اًمسفؿل )ص 
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ؿ صمـل يتبسَّ ِد ووِ ؾَم أمحد سمـ حمؿد اًمقَ ، طمدَّ
(1)

ؿوهق   صمـل يتبسَّ  قمكم سمـ أمحد سمـ ، طمدَّ

مقؾمك
(2)

ؿوهق   صمـل مقؾمك سمـ رزيـ وهق يتبسَّ ؿ، طمدَّ صمـل احلسـ سمـ قمكم يتبسَّ ، طمدَّ

ؿ اخلقاص وهق صمـل صموسمً اًمبُـوين وهق  ،يتبسَّ ؿطمدَّ صمـل قمكم سمـ احلسلم أو  ،يتبسَّ طمدَّ

ؿاحلسـ ـ ؿمؽَّ اًمشقخ ـ وهق  ؿ، كو أكس سمـ موًمؽ وهق يتبسَّ  ، كو رؾمقل اهلل يتبسَّ

ؿوهق  صمـل ضمؼميؾ وهق يتبسَّ ؿ، طمدَّ  ـَّيَ الَ  ُؾ دظُم يَ  ضمؾٍ رَ  َر آظِم إنَّ ىمول زم:  ))ومؼول:  يتبسَّ

اطِ غَم : ُمر قمَ ؼوُل ٌد يُ اطمِ ٌؾ وَ ضُم َر ًمَ  ف تُ بَ يمْ رُ  لَّ سمفِ زِ تَ ى، ومَ َر ظْم سموُٕ  ؾَُّؼ عَ تَ قَ ُمف ومَ دَ لَّ ىمَ تزِ ، ومَ  اًمٍمي

َّ ى، وَ َر ظْم و سموُٕ فَ بؽُ ْش قَ ومَ   عَ َو و وَ فَ ـٌْء مِ َر  فُ وسمَ  أَص اَم ؾَّ و، يمُ هَ رِ سمنَمَ  قفِ مِ رْ و شمَ و أَ قبفَ فِ سمؾَ  فُ َذقمُ ؾْ وُر شمَ اًـم

((و ـفَ  مِ شمعومَم  اهللُ قفِ ك ُيـجِ تَّ طَم  ،سٍ طَم  سٍ : طَم ىموَل وَ  فِ قْ ؾَ قمَ  هُ دَ يَ 
(3)

. 

ؿرو ،ديس  وسى األ  رش بن مُ من حديث ب   عن أيب إسحاق ، عن معاوية بن ع 

 :الػزاري

[637 ]   ـ قمبد اهلل سمـ اًمشقخ أسمق اًمؼميموت مع سمؼراءيت قمؾقف حيقك سمـ اًمقيمقؾ، حمؿد سم

ِّٕب إؾمحوق اًمػزاري كتاب الؼدرمجقع 
(4)

 ذم ؿمفر رضمى ؾمـي أرسمع وشمسعلم، أكو 

أسمق احلسلم وقمكم سمـ يعؼقب اًمقاؾمطل، / حمؿد سمـ الء ًمعاًمؼويض أسمق ا
(5)

سمـ  

ـ قري، أكو أسمق مـصقر قُ اًمطُّ  ـ حمؿد سم ضمعػر سمـ أمحد سمـ قاق، ىموٓ: أكو قمثامن اًمسَّ حمؿد سم

ؿرو األزدي اك، رش بن موسى األسديبمحدان اًمؼطقعل، كو  كا أبو إسحاق ، معاوية بن ع 

                                                 

)ف(: )اًمقؾموور(، وهق ظمطل، وهق أمحد سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؽريؿ سمـ يزيد أسمق ـمؾحي ( ذم 1)

 هـ(.322، شمقذم ؾمـي )اًمػزاري اًمبٍمي، اعمعروف سموًمقؾَموود

 .((صمؼي  ))، وىمول اًمؼمىموين: ((شمؽؾَّؿقا ومقف  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.7/457شموريخ اإلؾمالم )، (5/57شموريخ سمغداد )اكظر: 

 تف، ويمذا قمغم ؿمقخف وؿمقخ ؿمقخف.ل أىمػ قمغم شمرمج( 2)

 سـده ضعقف.( 3)

 ول أىمػ قمؾقف قمـد همػم اعمصـػ، ول أىمػ قمغم شمرمجي همػم واطمد مـ رضمول اًمسـد.

 ( ذم )ف(: )اًمرازي(، وهق ظمطل.4)

 ( ذم )ف(: )اًمشقخ أسمق احلسلم(.5)
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ـ أِّب الػزاري ٌ سم ـ ًمق ؾُمؾقؿ، قمـ زيد، قم
(1)

رؾمقل اهلل ىمول: ىمول دي بْ ـ ضمعػر اًمعَ قم ،

تِل اًمَّ  ـْ مِ  ًميلَم لَ تَ ؿُ ؾٌؾ ًمِ يْ وَ  )):  ـَ أمَّ (( اًمـَّور ذِم  نٌ الَ ومُ وَ  ـَّيِ  الَ الٌن ذِم ومُ  قنَ ؼقًمُ يَ  ذي
(2)

. 

[638 ]  قمـ ًمقٌ، قمـ قمطوءأبو إسحاق، كو معاوية ،
(3)

و مَ  ))، قمـ اسمـ قمبوس ىمول: 

قف مِ طَم أَ  يِ إُ  هِ هذ ـْ ٌد ُأزيمي (( اًمـَّبِلي  همػمَ  مَّ
(4)

. 

[639 ]  ـ معاوية ، قمـ إقمؿش، قمـ أِّب ؾمػقونإسحاق أيب، قم
(5)

، قمـ ضموسمر ىمول: 

(( ةِ الَ ُك اًمصَّ ْر شمَ  رِ ػْ اًمؽُ  لَم سمَ وَ  دِ بْ اًمعَ  لَم سمَ  ))يؼقل:  ؾمؿعً رؾمقل اهلل 
(6)

. 

[640 ]  ـ معاوية ـ أِّب صوًمح، إسحاق أيب، قم ـ إقمؿش، قم ـ أِّب هريرة، قمـ ، قم قم

                                                 

 ( هق اسمـ أرـموة.1)

 مرسل ضعقف.( 2)

ـ ـمريؼ معتؿر سمـ ؾمؾقامن، قمـ ًمقٌ سمـ أِّب ـ اإليامن( م 2/753أظمرضمف اسمـ سمطي ذم اإلسموكي )

 ؾمؾقؿ سمف.

ٌ أؿمور إًمقف اًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم ) وروى معتؿر، قمـ ًمقٌ،  ))(، ومؼول: 2/191واحلدي

 .((مرؾمؾ  قمـ زيد، قمـ ضمعػر اًمعبدي، قمـ اًمـَّبلي 

 ىمؾً: ومقف ًمقٌ سمـ أِّب ؾمؾقؿ، وهق وعقػ.

 وضمعػر اًمعبدي شموسمعل صمؼي، وموحلديٌ وعقػ مرؾمؾ.

مقؾمك:  شموسمعل أرؾمؾ طمديثوً، ومذيمره قمكم سـم ؾمعقد ذم اًمصحوسمي ... ىمول أسمق ))ىمول احلوومظ اسـم طمجر: 

 (.1/402) . اإلصوسمي((إن يمون هذا هق ضمعػر سـم زيد اًمعبدي ومفق شموسمعل معروف، وإَّٓ ومام أقمرومف 

 ( هق اسمـ أِّب رسموح.3)

 .سـده ضعقف( 4)

( مـ ـمريؼ ًمقٌ سمـ أِّب 11/54 اًمؽبػم )(، واًمطؼماين ذم11/273وأظمرضمف معؿر ذم الومع )

 ؾمؾقؿ سمف. وهق وعقػ.

 ( واؾمؿف ـمؾحي سمـ كوومع.5)

 .صحقح( 6)

( قمـ أِّب قمكم حمؿد سمـ أمحد سمـ احلسـ، قمـ سمنم سمـ 8/256وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 مقؾمك سمف.

 ( قمـ معوويي سمـ قمؿرو سمف.23/228وأمحد ذم اعمسـد )

 يؼ ضمرير، قمـ إقمؿش سمف.( مـ ـمر1/88وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 وأظمرضمف أيضوً مـ ـمريؼ أِّب اًمزسمػم قمـ ضموسمر.
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 قَ هُ وَ  ُق ْنِ يَ  لَم طمِ  ُق ْنِ يَ  َٓ ، وَ ـٌ مِ مْ مُ  قَ هُ  وَ يِن ْز يَ  لَم  طمِ ايِن زيِن اًمزَّ يَ  َٓ  )) ىمول: بِلي اًمـَّ

(( دُ عْ ٌي سمَ وَو ُر عْ ُي مَ سمَ قْ اًمتَّ ، وَ ـٌ مِ مْ مُ  قَ هُ و وَ هُبَ نْمَ يَ  لَم طمِ  َر ؿْ اخلَ  ُب نْمَ يَ  َٓ ، وَ ـٌ مِ مْ مُ 
(1)

. 

 :حديث واحد

[641 ]   ،وومَ ؾقف، أكو أسمق قمكم سمـ دُ سمؼراءيت قمأسمق هموًمى اًمبوىمالين
(2)

 إضموزة، أكو  

أسمق ؾمعقد أمحد سمـ حمؿد سمـ ُرمقح
(3)

، كو روح سمـ قمبد اعمجقى
(4)

سمـ  ، كو أمحد سمـ قمؿردؾَ سمبَ  

                                                 

 .صحقح( 1)

 ( قمـ حمؿد سمـ احلسـ، قمـ سمنم سمـ مقؾمك سمف.8/257وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

ـ ) ـ أِّب صوًمح إكطويمل، قمـ أِّب إؾمحوق اًمػزاري سمف.4689( )5/64وأسمق داود ذم اًمسـ  ( قم

 ( مـ ـمريؼ ؿمعبي.6810) (8/335وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمريؼ ؿمعبي وؾمػقون اًمثقري، يمالمهو قمـ إقمؿش سمف.1/77ومسؾؿ ذم صحقحف )

( 8/325(، )5578( )6/598(، )2475( )3/149وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ أِّب هريرة سمف.77ـ  1/76(، ومسؾؿ ذم صحقحف )6772)

ـ اًمػضؾ سم2) ـ سمـ احلسلم سمـ اًمعبوس سم ـ اعمغػمة أسمق قمكم اعمعروف سموسمـ ُدْوَمو اًمـيعوزم، مقًمده ( احلس

 هـ(.431هـ(، وشمقذم ؾمـي )346ؾمـي )

 .قاو وومتح اعمقؿ، شمؾقفو أًمػوُدوَمو: سمضؿ أوًمف وؾمؽقن اًم

يمتبـو قمـف، ويمون يمثػم اًمسامع، إَّٓ أكَّف أومسد أمره سملن أحلؼ ًمـػسف اًمسامع ذم أؿمقوء  ))ىمول اخلطقى: 

 .((ل شمؽـ ؾمامقمف 

(، اعمقزان 4/54(، شمقوقح اعمشتبف )2/566(، شمؽؿؾي اإليمامل )7/300كظر: شموريخ سمغداد )ا

 (.2/201(، اًمؾسون )2/8)

 هـ(.357( اسمـ قمصؿي سمـ ويمقع اًمـخعل اًمـسقي، صمؿ اعمروزي، شمقذم ؾمـي )3)

 وصمؼف احلويمؿ واسمـ أِّب اًمػقارس وحمؿد سمـ قمبد اهلل اًمـقسوسمقري احلوومظ واًمدارىمطـل.

ـ حمؿد سمـ رمقح اًمـسقي، وملومل إمم وىمول اًمسفؿل ـ أمحد سم ـ يقؾمػ قم ً أسمو زرقمي حمؿد سم : ؾملًم

 .((أكَّف وعقػ أو يمذاب، ىمول محزة: اًمشؽ مـيل 

 .((وعقػ  ))وىمول أسمق كعقؿ: 

ٌ  ))ىمول اخلطقى:  ، صمؿ أورد ((يمتى اًمؽثػم وصـػ وذايمر اًمعؾامء، ويمون معدوداً ذم طمػوظ احلدي

ـ وعػف، وىمول:  ـ رمقح يمون صمؼي وإم ))ىمقل م ر قمـدكو سمخالف ىمقل أِّب زرقمي وأِّب كعقؿ، ومننَّ اسم

 .((صمبتوً، ل خيتؾػ ؿمققظمـو اًمذيـ ًمؼقه ذم ذًمؽ 

ت اًمسفؿل )ص   (.1/261(، اًمؾسون )16/169(، اًمسػم )5/6(، شموريخ سمغداد )151اكظر: ؾممٓا

 ( ذم )ف(: )روح سمـ قمبد اعمجقد(، وهق شمصحقػ.4)

 ، ويمذا ٓسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ.وهق ؿمقخ ٓسمـ طمبون ذم صحقحف
= 
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يقكس
(1)

قف ؾَ قمَ  َؼ ؾَ همْ أَ قشمًو وَ وكُ طَم  فُ ؾَ دظَم لَ ـ يزيد سمؿؽي، ومَ صمقر سم اًمثقري سمقدِ  ػقونُ ؾُم  ذَ ظَم أَ  ))ىمول:  

 َؽ وؾُم بَ ًمِ  :ف اًمثقريُّ ًمَ  وَل ؼَ قومقًّو ومَ الً ُص ضُم اًمثقريُّ رَ  ٍَمَ سمْ لَ و، ومَ ضَم َر ظَم  صمؿَّ  فُ ـْقمَ  ُى تُ ؽْ يَ  َؾ عَ ضَم ، وَ فُ وسمَ سمَ 

ـَ  صمقرَ  َؽ وًمُ ظَم دْ : وإِ اًمصقذمُّ  وَل ، ومؼَ يٌ قمَ هذه سمدْ  ((ي قمَ سمدْ  قفِ ؾَ قمَ  َؽ ىمُ الَ وإهمْ  يزيد احلوكقَت  سم
(2)

. 

ؾسٌل   :حديٌث ُمس 

[642 ]  / اج، وأسمقسمـ ضمعػر سمـ أمحد  اًمشققخ أسمق حمؿد قمكم قمبد اهلل سمـ حمؿد  اًمنَّ

سمـقدأ
(3)

ـ ذم يقم قمقد ومِطر وأوحك سملم اًمصالة واخلطبي، وأسمق اعمعوزم   ـ أمحد سم احلس

ـ  ـ سم ـ اًمػَ أمحد سم ، وأسمق سمؽر ـِـموهر سم ـ ٍق ـ سمَ أمحد سم سمؼراءيت قمؾقفام  قاين،ؾْ ران احلُ دْ قمكم سم

اًمػطر وإوحك، ىموٓ همػمذم 
(4)

ؼمي ذم د اهلل اًمطَّ وهر سمـ قمبى ـمَ : أكو اًمؼويض أسمق اًمطقي 

أوحك سملم اًمصالة واخلطبي وأومطر  يقٍم همػم
(5)

سمـ اأمحد حمؿد سمـ أمحد أسمق ، كو 

اهر دَ سملم اًمصالة واخلطبي، كو قمكم سمـ  وأوحكومطر اًمغطريػ سمجرضمون ذم يقم قمقد 

                                                 

 (.1/481وسمؾد: ىمريي قمغم دضمؾي ومقق اعمقصؾ. اكظر: معجؿ اًمبؾدان )

 .اًمقامملهق أمحد سمـ حمؿد سمـ قمؿر سمـ يقكس سمـ اًمؼوؾمؿ أسمق ؾمفؾ احلـػل ( 1)

ث قمـف  ))ىمول أسمق طموشمؿ:  ، واهتؿف اسمـ صوقمد ((ىمدم قمؾقـو ويمون يمذاسموً، ويمتبً قمـف وٓ أطمدي

 .((مؽموك  ))دارىمطـل: سموًمؽذب، وىمول اًم

(، شموريخ سمغداد 1/143(، اعمجروطملم )1/178(، اًمؽومؾ )2/71اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 (.1/282(، اًمؾسون )5/65)

ـ القزي ذم شمؾبقس إسمؾقس )(145، 2/144( أظمرضمف اخلطقى ذم الومع )2) ـ ـمريؼف اسم ص ، وم

ـ دومو سمف (196 ـ أِّب قمكم سم ػو ، وهق خمتٍم قمـد اسمـ القزي،قم )روح قمـد اخلطقى:  شمصحَّ

 /أ(.143(، وضموء قمغم اًمصقاب ذم كسختف اخلطقي )ل:د)قمبد اعمجق إمم( اعمجقىسمـ قمبد ا

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )1/180وأظمرضمف اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء ) ـ ـمريؼف اسم ( 11/194(، وم

 قمـ قمبد اهلل سمـ أمحد اًمؽسوئل، قمـ ؾمؾقامن سمـ حمؿد، قمـ قمبد اًمرزاق، ومذيمره.

 (.4/424هتذيى اًمؽامل ) واكظر:

 ( ذم )ف(: )اسمـ أسمـقد(.3)

 ( ذم )ف(: )ىموًمقا(.4)

ىمول اسمـ اًمناج ومطر وأوحك، ول يبلم اسمـ أسمـقد وٓ  ))ضموء ذم هومش إصؾ، و)ف(:  (5)

 .((اسمـ سمدران 

 وًمعؾ اًمسـد قمـ اسمـ اًمػقٍ، ومؾؿ يسؿعف ذم يقم قمقد ومطر أو أوحك.

 /أ99
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اًمقراق
(1)

صمـل أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ   ذم يقم إوحك سملم اًمصالة واخلطبي، طمدَّ

 نم سمـ وأوحك سملم اًمصالة واخلطبي، كو سمِ  سمـ طمرب ذم يقم قمقد ومطرأظمً ؾمؾقامن 

كو ويمقع سمـ  قمبد اًمقهوب إمقي ذم يقم قمقد ومطر وأوحك سملم اًمصالة واخلطبي،

كو ؾمػقون اًمثقري ذم يقم قمقد  الراح ذم يقم قمقد ومطر أو أوحك سملم اًمصالة واخلطبي،

أوحك وأومطر 
(2)

أوحك سملم  وأ يقم قمقد ومطر ريٍ ذمسملم اًمصالة واخلطبي، كو اسمـ ضُم  

ـ أِّب رسموح ذم يقم قمقد ومطر  أوحك سملم اًمصالة واخلطبي،  وأاًمصالة واخلطبي، كو قمطوء سم

  عَ مَ  ُت فدْ ؿَم  ))أوحك سملم اًمصالة واخلطبي ىمول:  وأكو اسمـ قمبوس ذم يقم قمقد ومطر 

َ و أَ : يَ ىموَل  الةِ ـ اًمصَّ مِ  غَ َر امَّ ومَ ؾَ ك، ومَ حَ ْو أَ وَ  رٍ طْ ومِ  قدِ قمِ  قمِ  يَ ذِم  اهلل  رؾمقلِ  د ىمَ  وُس و اًمـَّيُّ

ْف ٍَمِ ـْقَ ؾْ ومَ  َف ٍَمِ ـْن يَ ىَّ أَ طَم َؿـ أَ ًا، ومَ ػْم تُؿ ظَم بْ َص أَ 
(3)

 دَ فَ ْش ك يَ تَّ طَم  قؿَ ن ُيؼِ ىَّ أَ طَم َمـ أَ ، وَ 

((قُِؼؿ ؾْ ومَ  يَ بَ طْ اخلُ 
(4)

. 

ـْ  )): ىمول: ىمول رؾمقل اهلل وبإسـاده  [ 643] اَم ؽَ ومَ  رآنَ اًمؼُ  أَ َر ىمَ  َم ، صمؿَّ تُفُ فْ وومَ  ؿَم لكَّ
(5)

 : أَ َر ىمَ  

                                                 

 ارق، يمذا ضموء كسبف ذم سمعض مصودر اًمتخريٍ.( قمكم سمـ حمؿد سمـ داهر اًمق1)

ٓ ذم اإليمامل ) ـ مويمق  .((أوًمف دال مفؿؾي وآظمره راء  ))( ذم رؾمؿ )داهر(، وىمول: 4/160ذيمره اسم

 ( ذم )ف(: )أو أوحك(.2)

 ( يمؾؿي )ومؾقـٍمف( ًمقسً ذم )ف(.3)

ا( 4)  .ضعقف جدًّ

ٌ اًمعقديي اعمسؾسؾي )ص  يؼف اًمسخووي ذم القاهر (، ومـ ـمر31وأظمرضمف اًمسؾػل ذم إطمودي

 /ب( قمـ ؿمقخف اسمـ أسمـقد وطمده سمف.3اعمؽؾؾي )ل:

(، 27(، واًمؽتوين ذم مسؾسؾ اًمعقديـ )ص 54وأظمرضمف اخلطقى ذم مسؾسؾ اًمعقديـ )ص 

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )و ـ أِّب اًمطقى اًمطؼمي سمف.5/440اسم ـ قمبد اًمبوىمل، قم ـ أِّب سمؽر سم  ( قم

( مـ ـمرق قمـ قمكم سمـ داهر 34، 28، 20اًمعقديي )ص وأظمرضمف اًمسؾػل أيضو ذم إطموديٌ 

 اًمقراق سمف.

م اًمؽالم قمؾقف سمرىمؿ: ) ا، وشمؼدَّ  (.558وؾمـده وعقػ ضمدًّ

 ( ذم )ف(: )ومـ صمؿ(.5)
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(1)

 ))
(2)

. 

 :ولُ من حديث ابن لُو  

[644 ]   رد، سمؼراءيت قمؾقف، أكو أسمق إسمراهقؿ اًمبؼول اًمـَّسُمـدار / سمـ أمحد سمـ أسمق يوه

ـ ؾمعقد اًمزهري اًمػؼقف، أكو  ـ إسمراهقؿ سم  ولُ  بن حمؿد بن لُو  أبو احلسن عيلـموًمى قمؿر سم

ىميل، كو قَمؿرو سمـ اقالورَّ  ، كو أسمق اًمػضؾ حمؿد سمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ طمرب اًمؼويض اًمرَّ

هشوم
(3)

، كو قمثامن سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبقد سمـ قُمؿػم
(4)

، قمـ قمطوء
(5)

، قمـ أِّب 

((و طُمبًّ  دْ دَ ْز ! ُزْر هِمبًّو شمَ ةَ ريَر و هُ أسمَ  ْي أَ  )): هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 
(6)

. 

                                                 

 .19( ؾمقرة إكعوم، آيي:1)

ا.( 2)  ضعقف جدًّ

ـ )ص وأظمرضمف  ـ ـمريؼف اًمؽتوين ذم مسؾسؾ اًمعقديـ 53، 52اخلطقى ذم مسؾسؾ اًمعقدي (، وم

( قمـ أِّب اًمطقى اًمطؼمي سمف. وهق 38، 37واًمسؾػل ذم إطموديٌ اًمعقديي )ص  (،27)ص 

 قمـدهؿ إصمر طمديٌ مسؾسؾ اًمعقديـ اعمتؼدم.

( سمسـد آظمر مـ ـمريؼ حمؿد سمـ 2/51واحلديٌ اًمثوين أظمرضمف أيضوً اخلطقى ذم شمورخيف )

ـ إؾمامقمقؾ اًمرازي، قمـ حمؿد سمـ أيقب سمـ حيقك سمـ اًمرضيس، قمـ هقذة، قمـ اسمـ ضمريٍ، قم

 قمطوء، قمـ اسمـ قمبوس سمف.

ـ سموـمالن،  ))ىمول اخلطقى سمعد أن ذيمر طمديثوً آظمر هبذا اإلؾمـود:  ـ اإلؾمـودي وهذان احلديثون هبذي

ـ ظمؾقػي ؿمقئوً ىمط، وٓ ؾمؿع مـف؛ ٕنَّ هقذة  ـ أيقب روى قمـ هقذة سم قمغم أكَّو ٓ كعؾؿ أنَّ حمؿد سم

 .((ذم ؾمـي قمنميـ وموئتلم  موت ذم ؾمـي ؾمً قمنمة وموئتلم، وـمؾى حمؿد سمـ أيقب احلديٌ

 .((يمون همػم صمؼي  ))ىمؾً: واعمتفؿ سمف حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمرازي، ومؼد ىمول اخلطقى ذم شمرمجتف: 

 ( اسمـ ُمزيـ الزري أسمق أمقي احلراين.3)

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 ( هق اسمـ أِّب رسموح.5)

 حسن بؿجؿوع صرقه.( 6)

د همػم اعمصـػ،  ورضموًمف صمؼوت إَّٓ قمثامن سـم حمؿد ومؾؿ أضمد ًمف شمرمجي. ل أىمػ قمؾقف مـ هذا اًمطريؼ قـم

وًمؾحديٌ ـمرق أظمرى قمـ قمطوء سمـ أِّب رسموح، وـمرق قمـ أِّب هريرة، يمؾُّفو قمـ وعػوء 

ٌ قمكم وأِّب ذر وقمبد اهلل سمـ قمؿرو وطمبقى سمـ مسؾؿي وقموئشي  ـ طمدي ومؽمويملم، وًمف ؿمقاهد م

 ديٌ إمم احلسـ ًمغػمه.وهمػمهؿ، ٓ خيؾق ـمريؼ مـفو مـ وعػ، وسمؿجؿققمفو يرشمؼل احل
= 

 /ب99
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[645 ]  كو طمومد سمـ ؿمعقى أسمق اًمعبوسأبو احلسن ،
(1)

ـ او اًمقًمقد ، كو داود سمـ ُرؿمقد، ك سم

ـ ضَم مسؾؿ، كو مَ  ـ قمطقَّي سمـ ىمقس: روان سم    :أَ َر أكَّف ىمَ  ))ـوح، قم     ))
(2)

. 

[646 ]   صمتـو أ نم سمـ اًمقًمقد اًمؼويض،سمِ طمومد، كو مُّ اًمضحوك مقٓة ظموًمد سمـ طمدَّ

نعدامَ 
(3)

فُ  ))دان: عْ ، قمـ ظموًمد سمـ مَ    أُ َر ؼْ يَ  ونَ يمَ  أكَّ           سمَلًمػ))
 (4)

. 

[647 ]   ـ طمومد، كو ـ ؾُمقيد، كو يقكس، قمـ رَ اًمػَ حمؿد سم ـ قمبد اًمقارث، كو أيقب سم ج سم

  واؤُ َر ىمَ  نَ ثاَم وقمُ  َر ؿَ قمُ وَ  رٍ ؽْ و سمَ أسمَ وَ  نَّ اًمـَّبِلَّ أَ  ))اًمزهري، قمـ أكس:        

    ))
(5)

. 

                                                 

فو مـ مؼول  ))ىمول احلوومظ:   (.10/514. اًمػتح )((وىمد ورد مـ ـمرق أيمثرهو همرائىٓ  خيؾق واطمد ـم

َّبلي  ؽورة، وأكَّف مـ يمالم اًمعرب، وأظمطل مـ رومعف إمم اًـم ٕئؿي قمغم احلدٌي سموًـم  .وطمؽؿ سمعض ا

(، اًمعؾؾ 139، 2/138) (، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم2/341اكظر: قمؾؾ احلديٌ ٓسمـ أِّب طموشمؿ )

 (.2/252اعمتـوهقي ٓسمـ القزي )

ه: اإلكورة سمطرق همى اًمزيورة، وًمؾحوومظ أِّب كعقؿ ضمزء ذم ـمرىمف.  وىمد مجع ـمرىمف احلوومظ ذم ضمزء ؾمامَّ

 ( هق طمومد سمـ حمؿد سمـ ؿمعقى.1)

 صحقح، رجاله ثؼات.( 2)

 (.7/670( هل سمـً راؿمد، ذيمرهو اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )3)

 .ؾقه إالَّ عـد ادصـفمل أقف ع( 4)

 وومقف أم اًمضحوك، وهل جمفقًمي.

 سـده ضعقف، والصواب فقه اإلرسال.( 5)

(، وطمػص سمـ قمؿر اًمدوري ذم ضمزء ىمراءات 2928( )5/170وأظمرضمف اًمؽممذي ذم الومع )

(، واًمدارىمطـل ذم إومراد 1/388، واسمـ أِّب داود ذم اعمصوطمػ )(53)ص  اًمـبل 

 قمـ أيقب سمـ ؾمقيد اًمرمكم سمف.ـ أـمراومف( مـ ـمرق  2/224)

هذا حدٌث غرٌب ال نعرفه من حدٌث الزهري عن أنس بن مالك إالَّ  ))وقال الترمذي: 

من حدٌث هذا الشٌخ أٌوب بن سوٌد الرملً، وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا 

 ًِّ ... وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن   الحدٌث عن الزهري، عن النب

 .((...  ن المسٌب: أنَّ النبً الزهري، عن سعٌد ب

د به أٌوب بن سوٌد الرملً، عن ٌونس، عنه  ))وقال الدارقطنً:   .((تفرَّ
= 
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 قلت: وأٌوب بن سوٌد فٌه ضعف.

ً حاتم أباه عن هذا الطرٌق فقال:  . علل ((هذا حدٌث منكر بهذا اإلسناد  ))وسأل ابن أب

 (.2/74الحدٌث )

 زهري.قلت: وقد جاء من طرٌقٌن آخرٌن عن ال

ً ذكر أخبار أصبهان ) ( من طرٌق عباد بن كثٌر، عن ُعقٌل 2/254أخرجه أبو نعٌم ف

 بن خالد، عن الزهري، عن أنس.

 وسنده واه، فعباد بن كثٌر الثقفً متروك، كما فً التقرٌب.

( من طرٌق عبٌد هللا بن طلحة 673قلت: وأخرجه المصنف كما سٌأتً برقم: )

 به. الخزاعً، عن الزهري، عن أنس

وفٌه ٌحٌى بن خالد المهلبً، وفٌه لٌن، وعبٌد هللا بن طلحة، وهو مقبول كما فً 

 التقرٌب.

وقد روي هذا الحدٌث عن الزهري، عن أنس، ولٌس ذاك أٌضًا  ))لذا قال ابن عدي: 

 (.5/287. الكامل ((بمحفوظ 

ه قلت: وقد اختلف على الزهري فً إسناده على أوجه عدة، وأرجح الطرق إلٌه عن

 رواٌة معمر وطلحة بن عبٌد هللا، كالهما عن الزهري مرسالً.

ً السنن ) ً المصاحف )4000( )4/293أخرجه أبو داود ف ، 1/389(، وابنه أبو بكر ف

( من طرٌقٌن عن معمر، عن الزهري مرسالً. زاد أبو داود: قال معمر: وربما 390

 ذكر ابن المسٌب )ٌعنً الزهري(.

 (، وابن أًب داود فً المصاحف56، 55قراءات )ص وأخرجه الدوري فً جزء ال

 ( من طرق عن طلحة بن عبٌد هللا بن كرٌز، عن الزهري مرسالً.392، 1/391)

ً التقرٌب، وهو والد عبٌد هللا بن طلحة المتقدم وكالهما  وطلحة المذكور هنا ثقة كما ف

 ٌكنى أبا المطرف.

س، والزهري عن سالم عن أبٌه هذا أصح من حدٌث الزهري عن أن ))وقال أبو داود: 

)). 

وأما األوجه األخرى المروٌة عن الزهري ففً أسانٌدها ضعف، وذكرها الدارقطنً 

ح الطرٌق المرسلة، فقال: 8/28فً العلل ) ًَّ  ))(، ورجَّ والمحفوظ عن الزهري: أنَّ النب

 .((وأبا بكر وعمر، مرسل  

ح أبو داود وابن عدي الرواٌة المرسلة.  وكذا رجَّ
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[648 ]   َأسمو قَمؿرو طمومد، كو ُه ً ـ أِّب كٍم ىمول: ؾمؿع ـ يقكس، كو ؿمجوع سم ٍ سم سمـ اي

 عَ مَ  َؽ ُس ؾِ و ُيْ ومؼول: مَ  ،بوِب اًمشَّ  عَ ٌس مَ وًمِ مرَّ ِّب ؾمعقد سمـ ضُمبػم وأكو ضَم  ))اًمعالء يؼقل: 

((قخ قُ سموًمشُّ  َؽ قْ ؾَ قمَ  !؟بوِب اًمشَّ 
(1)

. 

[649 ]  ىميل، كو ؾم ؾقامن سمـ قمؿر إىمطعأسمق اًمػضؾ اًمرَّ
(2)

سؾؿي سمـ ىمول: ؾمؿعً مَ  

قمبد اعمؾؽ
(3)

ث أِّب  حيدي
(4)

ـ يمتوسمف،   ـ م أنَّ  ))هشوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف، قمـ قموئشي: قم

  َرْ ذِم  ُؾ ِص ػْ يَ  َٓ  وٍت عَ يمَ رَ  سِ ؿْ قشمُر سمخَ يُ  ونَ يمَ  اًمـَّبِلَّ 
ٍ
((ي َس ومِ اخلَ إَّٓ َـّ فُ ـْمِ  ء

(5)
. 

[650 ]   َيزيد سمـ ؾمـونحمؿد سمـ ؿرو سمـ هشوم، كو أسمق اًمػضؾ، كو أسمق أمقَّي قم
(6)

، قمـ 

                                                 

 ( قمـ طمومد سمـ حمؿد سمـ ؿمعقى سمف.164( أظمرضمف اسمـ طمبون ذم رووي اًمعؼالء )ص 1)

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ( قمـ 34/123(، واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )67/108وأورده اسم

 هيٍ سمف معؾؼوً.

ىمل، شمقذم ؾمـي )2) ـ إىمطع اًمؼرر اًمعومري أسمق أيقب اًمرَّ ـ قمؿر سمـ ظموًمد سم  هـ(.249( ؾمؾقامن سم

صمـو ؾمؾقامن سمـ  ))، وىمول اسمـ أِّب قموصؿ: ((يمتى قمـف أِّب سموًمرىمي  ))ـف اسمـ أِّب طموشمؿ: ىمول قم طمدَّ

 (.8/280، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )((إىمطع، ؿمقخ ىمديؿ 

 (.1/147(، أطمود واعمثوين )4/631اكظر: الرح واًمتعديؾ )

ـ هشوم 3) ـ مروان إمقي، روى قم ـ ؾمعقد سمـ قمبد اعمؾؽ سم سمـ قمروة، وقمـف ؾمؾقامن ( هق مسؾؿي سم

 سمـ إىمطع.ا

 .((وعقػ، ُيعتؼم سمحديثف  ))، وىمول اًمدارىمطـل: ((أرى أطموديثف صحوطموً  ))ىمول أسمق طموشمؿ: 

 (.6/33(، اًمؾسون )58/23(، شموريخ دمشؼ )8/266اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 ( قمؿر سمـ ظموًمد اًمرىمل أسمق ؾمؾقامن.4)

 (.50ؼمىموين )ص . ؾممآت اًم((ٓ سملس سمف  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 .((يروي قمـف اسمـف ؾمؾقامن سمـ ظموًمد  ))(، وىمول: 8/444وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 .صحقح لغره( 5)

( 57/23(، )41/333(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )2/163وأظمرضمف متوم ذم اًمػقائد )

 مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمكم سمـ طمرب، قمـ ؾمؾقامن سمـ قمؿر سمـ إىمطع سمف.

 مسؾؿي سمـ ؾمعقد. وؾمـده طمسـ؛ حلول

 ( مـ ـمريؼلم قمـ هشوم سمـ قمروة سمف كحقه.509، 1/508واحلديٌ قمـد مسؾؿ ذم صحقحف )

ء احلػظ، يروي قمـ أسمقف مـويمػم.6)  ( صدوق دي
= 

 /أ99
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أسمقف
(1)

ـ قمطوء ، قم
(2)

ىمول: ؾمؿعً جموهدًا يؼقل: ؾمؿعً ؾمعقد سمـ اعمسقى / يؼقل:  

ؾَّ حَ تَ َمـ اؾْم  آنِ ْر سموًمؼُ  ـَ و آمَ مَ  ))يؼقل:  ؾمؿعً ُصفقبًو يؼقل: ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

((َمف ورِ حَمَ 
(3)

. 

                                                 

 (.9/463(، هتذيى اًمتفذيى )27/20(، هتذيى اًمؽامل )8/127اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 .((وعقػ  ))ظ: ( أسمق ومروة يزيد سمـ ؾمـون اًمرهووي، ىمول قمـف احلووم1)

 ( هق اسمـ أِّب رسموح.2)

 .ضعقف( 3)

(، والقثؿ اًمشور ذم 3/347(، واًمبغقي ذم معجؿ اًمصحوسمي )6/9وأظمرضمف اًمبزار ذم مسـده )

(، واسمـ قمدي ذم 4/337(، وإوؾمط )8/31(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )2/390مسـده )

ق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي (، وأسم4/302(، وأسمق اًمشقخ ذم ـمبؼوت اعمحدصملم )7/270اًمؽومؾ )

عى )8، 2/7(، واًمؼضوقمل ذم مسـد اًمشفوب )3/1497) ، 1/475(، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 7/387(، )6/127(، واخلطقى ذم شمورخيف )476

( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ يزيد سمـ 2/367(، واًمراومعل ذم اًمتدويـ )57/127(، )54/243)

 ؾمـون سمف.

د سمف حمؿد سمـ يزيد  ))اين: وىمول اًمطؼم  .((ٓ ُيروى هذا احلديٌ قمـ صفقى إَّٓ هبذا اإلؾمـود، شمػرَّ

 .((همػم حمػقظ  ))وىمول اسمـ قمدي: 

( مـ ـمريؼ ويمقع، قمـ أِّب ومروة يزيد سمـ 2918( )5/165وأظمرضمف اًمؽممذي ذم الومع )

 ؾمـون، قمـ أِّب اعمبورك، قمـ صفقى.

ٌ ًمقس إؾمـوده  ))وىمول اًمؽممذي:  سموًمؼقي، وىمد ظمقًمػ ويمقع ذم روايتف، وىمول حمؿد: هذا طمدي

 أسمق ومروة يزيد سمـ ؾمـون اًمرهووي ًمقس سمحديثف سملس إَّٓ روايي اسمـف قمـف، ومنكَّف يروي قمـف مـويمػم.

ـ  ـ يزيد سمـ ؾمـون قمـ أسمقف هذا احلديٌ، ومزاد ذم هذا اإلؾمـود قم ىمول أسمق قمقسك: وىمد روى حمؿد سم

وٓ ُيتوسمع قمؾقف حمؿد سمـ يزيد قمغم روايتف وهق جموهد، قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقى، قمـ صفقى، 

 .((وعقػ، وأسمق اعمبورك رضمؾ جمفقل 

ىمؾً: ويزيد سمـ ؾمـون أسمق ومروة وعقػ، وىمد اوطرب ذم إؾمـوده، وملظمرضمف اسمـ أِّب ؿمبقي ذم 

ـ محقد ذم مسـده )6/146اعمصـػ ) ـ ـمريؼف قمبد سم ـ اعمـتخى(، واًمؼضوقمل ذم  2/109(، وم

ـ أِّب2/8مسـد اًمشفوب ) ـ قمطوء، قمـ ( قم ـ أِّب اعمبورك، قم ـ يزيد سمـ ؾمـون، قم  ظموًمد إمحر، قم

 أِّب ؾمعقد اخلدري. إَّٓ أكَّف ؾمؼط مـ مطبققمي مـتخى مسـد قمبد سمـ محقد ذيمر أِّب اعمبورك.

ـ هذا احلديٌ، ومؼول أسمق زرقمي:  ـ أِّب طموشمؿ أسموه وأسمو زرقمي قم ٌ حمؿد سمـ  ))وىمد  ؾملل اسم يزيد طمدي

ٕكَّف أومفؿ . أؿمبف قمـ أسمقف؛  ـون ًمقس سمؼقي احلدٌي ده، ويزيد سـم ؾم  حلدٌي أسمقف، إن يمون يمُتى أسمقف قـم
= 
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[651 ]   اسمـ اًمسؽـ ان، قمـحمؿد اًمقزَّ أسمق اًمػضؾ، كو أيقب سمـ
(1)

، كو أسمق ىَمْحَذم 

ـ َمْعبَداًمـَّ رض سم
(2)

، كو أسمق ىمالسمي
(3)

ـ أِّب صوًمح اخلقٓين ، قم
(4)

ـ سمشػم: أنَّ  ـ اًمـعامن سم ، قم
                                                 

وىمول أسمق طموشمؿ: يمؾُّفو مـؽرة، وًمقسً ومقفو طمديٌ ُيؿؽـ أن ُيؼول إكَّف صحقح، ويملكَّف ؿمبف 

اعمقوقع، وطمديٌ أسمقف أكؽُرهو، وحمؾُّ يزيد حمؾ اًمصدق، واًمغوًمى قمؾقف اًمغػؾي، ومقحتؿؾ أن 

ك هذا، وهق ؿمبف اعمجفقل. وحمؿد سمـ يزيد أؿمدُّ همػؾي مـ أسمقف، مع أكَّف يؽقن ؾمؿع مـ أِّب اعمبور

 (.2/54. قمؾؾ احلديٌ )((يمون رضمالً صوحلوً ل يؽـ مـ أطمالس احلديٌ 

عى ) ( مـ ـمريؼ صدىمي 1/477ىمؾً: وىمد ورد احلديٌ سمنؾمـود آظمر، أظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 هوؿمؿ، قمـ مػضؾ سمـ مفؾفؾ، قمـ جموهد، قمـ ؾمعقد، قمـ صفقى.سمـ صودق مقمم سمـل ا

هـ(، وشمقذم جموهد ؾمـي 167ًمؽـ مػضؾ سمـ مفؾفؾ ل ُيذيمر سموًمروايي قمـ جموهد، وشمقذم ؾمـي )

 هـ(، وذاك يمقذم وهذا مؽل.104)

عى، ول أىمػ قمغم  ـ صودق مقمم سمـل هوؿمؿ يمذا وىمع اؾمؿ أسمقف ذم اًمشُّ صمؿ إنَّ اًمراوي قمـف صدىمي سم

ـ ؾموسمؼ مقمم سمـل هوؿمؿ، ذيمره اًمبخوري ذم اًمتوريخ اًمؽبػم  مـ اؾمؿف يمذًمؽ، وذم اًمرواة صدىمي سم

ـ أِّب طموشمؿ ذم الرح واًمتعديؾ )4/298) ـ طمبون ذم اًمثؼوت )4/434(، واسم (، 8/320(، واسم

 ومفق جمفقل.

 واًمسـد وعقػ ٓطمتامل آكؼطوع وضمفوًمي صدىمي، واهلل اقمؾؿ.

 هـ(.230ـي )شمقذم ؾم( هق حيقك سمـ اًمسؽـ اًمبٍمي، 1)

، وذيمره اسمـ طمبون ذم ((ٓ يسقى ومؾسوً  ))، وىمول صوًمح ضمزرة: ((ًمقس سموًمؼقي  ))ىمول ؿمعبي: 

 (.9/253اًمثؼوت )

 (.6/259(، اًمؾسون )6/54(، اعمقزان )14/146اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( الرمل إزدي.2)

ـ معلم:  ، وىمول اًمـسوئل: ((طمديثف ًملم احلديٌ، ُيؽتى  ))، وىمول أسمق طموشمؿ: ((ًمقس سمٌمء  ))ىمول اسم

 (.5/475، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )((ًمقس سمثؼي  ))

(، اعمقزان 7/24(، اًمؽومؾ )4/291(، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )8/474اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 (.6/165(، اًمؾسون )5/388)

 ( هق قمبد اهلل سمـ زيد الرمل.3)

اًمرامفرمزي ذم اعمحدث اًمػوصؾ )ص ( يمذا ذم إصؾ و)ف(: )اخلقٓين(، ويمذا وىمع قمـد 4)

 .((اًمذي روى قمـف أسمق ىمالسمي وروى قمـف اًمـعامن سمـ سمشػم، ٓ ُيعرف اؾمؿف  ))(، وىمول: 293

ٍ احلديٌ: )احلورصمل(، وىمقؾ احلودي، وىمقؾ اخلوزن، وهق راوي هذا  وذم مصودر اًمؽممجي وختري

 احلديٌ قمـ اًمـعامن، وقمـف أسمق ىمالسمي.

ٓ ُيعرف، مو  ))(: 6/213(، وىمول اًمذهبل ذم اعمقزان )5/589ذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )
= 
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 َض رْ إَ وَ  اِت قَ ؿَ اًمسَّ  َؼ ؾُ خَيْ  نْ أ َؾ بْ وسمًو ىمَ تَ يمِ  َى تَ ؾَّ يمَ زَّ وضَم نَّ اهلل قمَ إِ  ))ىمول:  رؾمقل اهلل 

 قْ  سمَ ئَتَو ذِم ـ ىُمرِ مَ  ةِ رَ ؼَ اًمبَ  ةَ قرَ  ؾُم هباَم  ؿَ تَ ظَم  لْمِ تَ آيَ  فُ ـْ مِ  َل كزَ ، أَ ومٍ قمَ  َػْل ًمْ سملَ 
قتَف سمَ  قطونُ ب اًمشَّ َر ؼْ  يَ لَ  فِ تِ

(( أيَّومٍ  صميَ صمالَ 
(1)

. 

                                                 

ث قمـف همػم أِّب ىمالسمي   .((مؼبقل  ))، وىمول قمـف احلػظ ذم اًمتؼريى: ((طمدَّ

 (.12/144(، هتذيى اًمتفذيى )33/415واكظر: هتذيى اًمؽامل )

و أسمق صوًمح اخلقٓين ومروايتف قمـ أِّب هريرة، وقمـف قمومر إطمقل، ىمول قمـف أسمق طم ٓ  ))وشمؿ: وأمَّ

 (.5/589(، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )9/392يمام ذم الرح واًمتعديؾ ) ((سملس سمف 

 سـده ضعقف، والصحقح رواية أيب األشعث الصـعاين، عن الـعامن.( 1)

 ( مـ ـمريؼ يمثػم سمـ هشوم، قمـ اًمـرض سمـ َمعبد سمف.7/24وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 وأِّب صوًمح اخلقٓين، أو احلورصمل. وؾمـده وعقػ؛ عمو ؾمبؼ مـ طمول اًمـرض

(، وذم اًمصغػم 94، 2/93(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )6/240وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

( مـ ـمريؼ رحيون سمـ ؾمعقد، قمـ قمبود سمـ 33/416(، واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )1/147)

 مـصقر، قمـ أيقب اًمسختقوين، قمـ أِّب ىمالسمي الرمل سمف.

د سمف رحيون ل  ))وىمول اًمطؼماين:   .((يرو هذا احلديٌ قمـ أيقب إَّٓ قمبود، شمػرَّ

ؾمئؾ أسمق داود قمـ قمبود سمـ  ))ىمؾً: وؾمـده وعقػ، قمبود سمـ مـصقر وعقػ، وىمول أضمري: 

 .((مـصقر قمـ أيقب قمـ أِّب ىمالسمي إطموديٌ؟ ومؼول: يمون قمبود سمـ مـصقر ىمد شمغػمَّ 

 (.14/156(، هتذيى اًمؽامل )2/137اكظر: ؾممآت أضمري )

(، وأمحد ذم 6/240(، واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )2882( )5/147وأظمرضمف اًمؽممذي ذم الومع )

، 2/37(، وأسمق قمبقد ذم ومضوئؾ اًمؼرآن )2/542(، واًمدارمل ذم اًمســ )30/365اعمسـد )

ـ 38 ـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون  (، واسمـ 8/236(، واًمبزار ذم مسـده )62، 3/61(، واسم

(، وهمػمهؿ مـ ـمرق 1/562(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )85ن )ص اًمرضيس ذم ومضوئؾ اًمؼرآ

قمـ محود سمـ ؾمؾؿي، قمـ إؿمعٌ سمـ قمبد اًمرمحـ الرمل، قمـ أِّب ىمالسمي، قمـ أِّب إؿمعٌ 

 اًمصـعوين، قمـ اًمـعامن سمـ سمشػم.

ـ همريى  ))وىمول اًمؽممذي:  ٌ طمس ، ((صحقح اإلؾمـود ول خيرضموه  ))، وىمول احلويمؿ: ((هذا طمدي

 .وواومؼف اًمذهبل

 ىمؾً: رضموًمف صمؼوت إَّٓ إؿمعٌ سمـ قمبد اًمرمحـ، وهق صدوق يمام ذم اًمتؼريى.

وأسمق إؿمعٌ اؾمؿف ذاطمقؾ سمـ آده، ووىمع قمـد اًمؽممذي )أسمق إؿمعٌ الرمل(، وهق وهؿ 

 (.9/30يمام كبَّف قمؾقف اعمزي ذم حتػي إذاف )

ٌ أؾموكقد أظمر قمـ أِّب ىمالسمي، هذا أصحفو وأمثؾفو، ىمول أسمق زر اًمصحقح طمديٌ  ))قمي: وًمؾحدي

 (.2/64. قمؾؾ احلديٌ )((محود سمـ ؾمؾؿي 
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الـَّسػي هـاد من حديث
 (1)

: 

[652 ]  ،ىمراءة قمؾقف ذم مجودى أظمرة ؾمـي أرسمع  اًمشقخ أسمق احلسلم سمـ اًمطققري

وشمسعلم
(2)

بن إبراهقم بن حمؿد بن كرص الـَّسػيأبو ادظػر هـَّاد ، أكو اًمؼويض 
(3)

 ، أكو 

ـ أمحد اًمػؼقف اًمصَّ َر أسمق اًمػَ  ـ قُمبقد اهلل سم وسمقينج احلسلم سم
(4)

سموعمقصؾ، كو أسمق سمؽر حمؿد سمـ  

ىميل ـ يعؼقب اًمرَّ يقؾمػ سم
(5)

ـ أمحد اًمؾَّخؿل ، كو ؾمؾقامن سم
(6)

ـ إسمراهقؿ ، كو إؾمحوق سم
(7)

 ،

ـ أكو قمبد  ـ ىمتودة، قم اًمؼقومي  يقمُ  ذا يمونَ إ ))ىمول:  كس: أنَّ اًمـَّبِلَّ اًمرزاق، أكو معؿر، قم

                                                 

 : )طموؿمقي: مدرج قمغم ؿمققخ هـود(.)ف( (ذم هومش1)

 ( ذم )ف(: )ذم مجودى أظمرة ؾمـي أرسمع وشمسعلم ىمراءة قمؾقف(.2)

 ، صمؿ ذيمر اخلطقى طمؽويي عمزه ومقفو.((ىمدم قمؾقـو سمغداد ... ومعؾؼً قمـف أؿمقوء  ))( ىمول اخلطقى: 3)

روى اًمؽثػم سمعد اخلؿسلم  ))، وىمول اًمذهبل: ((يمون اًمغوًمى قمغم روايتف اعمـويمػم  ))ؿعوين: وىمول اًمس

 .((وأرسمع موئي، إَّٓ أكَّف راويي ًمؾؿقوققموت واًمباليو، وىمد شمؽؾؿ ومقف 

 (.6/200(، اًمؾسون )5/435(، اعمقزان )14/97اكظر: شموريخ سمغداد )

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف. (4)

ـ قمسويمر ذم ؿمقق (، إَّٓ أكَّف 52/165خ حمؿد سمـ سمقون اًمؽوزروين، يمام ذم شموريخ دمشؼ )وذيمره اسم

 وىمع ومقف: )سمـ قمبد اهلل( سمدل )قمبقد اهلل(.

 هـ(.382( ويؽـك أيضوً أسمق قمبد اهلل، شمقذم ؾمـي )5)

 .((يمون همػم صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (، اعمقزان16/473(، اًمسػم )56/337(، شموريخ دمشؼ )3/409اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.5/436(، اًمؾسون )5/197)

 ( هق اًمطؼماين.6)

هـ(، 195( اسمـ قمبود أسمق يعؼقب اًمدسمري اًمصـعوين، راوي اعمصـػ قمـ قمبد اًمرزاق، مقًمده )7)

 هـ(.285وشمقذم ؾمـي )

ا، ومؽون يؼقل:  ))ىمول اسمـ قمدي:  اؾمتُصغر ذم قمبد اًمرزاق، أطمرضه أسمقه قمـده، وهق صغػم ضمدًّ

 .((همػُمه وطمرض صغػماً  د اًمرزاق، أي: ىمرأبىمرأكو قمغم قم

ؾملًمتف )أي اًمدارىمطـل( قمـ إؾمحوق اًمدسمري، ومؼول: صدوق مو رأيً ومقف  ))وىمول احلويمؿ: 

 .((ام ىمقؾ ل يؽـ مـ رضمول هذا اًمشلن. ىمؾً: ويدظمؾ ذم اًمصحقح؟ ىمول: إي واهلل ظمالف، إكَّ

 (، اعمقزان13/416(، اًمسػم )106، 105(، ؾممآت احلويمؿ )ص 1/344اكظر: اًمؽومؾ )

 (.1/349(، اًمؾسون )1/181)
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ٌِ أصحَ  لءُ َي  وسمُر ؿ اعمحَ فُ عَ ومَ  وُب احلدي
(1)

قنَ شُمَص  ؿْ ـتُ و يمُ مَ  وَل ؿ: ـمَ شمعومم َلُ  اهللُ ، ومقؼقُل   ؾُّ

((ـَّي  الَ مَم ؿ إِ قا هبِ ؼُ ؾِ قيل، اكطَ ب كَ غَم قمَ 
(2)

. 

[653 ]  احلُسلم سمـ اًمطقى سمـ أمحد سمـ اًمرسمقع
(3)

و، كو حمؿد سمـ أمحد سمـ ايَ َر َجْرضَم سمِ  

يعؼقب احلوومظ
(4)

ـ اًمػَ  جرَ ، كو قمبد اهلل سم
(1)

ـ ، كو قمبد اهلل  محزة سمـ حمؿد سمـ محزةسم
(2)

، كو 
                                                 

 ( ذم )ف(: )أصحوب اعمحوسمر(.1)

 .موضوع( 2)

(، ومـ ـمريؼف اًمسؿعوين ذم 5/436وأظمرضمف أسمق اعمحوؾمـ اًمرويوين ذم ومقائده يمام ذم اًمؾسون )

 ( قمـ أِّب حمؿد قمبد اهلل سمـ ضمعػر.2/553أدب اإلمالء وآؾمتؿالء )

 احلسلم سمـ أِّب كٍم.( مـ ـمريؼ أِّب 56/338واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

  .مـ ـمريؼ اًمسؽـ سـم مجقع /أ(5، واًمػقائد )ل: (38واسـم سمشؽقال ذم اًمؼرسمي إمم رب اًمعوعملم )ص 

قمـ حمؿد سمـ يقؾمػ /أ( مـ ـمريؼ قمطقي سمـ ؾمعقد، أرسمعتفؿ 5واسمـ سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل: 

 اًمرىمل سمف.

 ظمل ذم إرسمعلم وأسمق سمؽر أمحد سمـ اعمؼرب اًمؽر(، 3/409وأظمرضمف اخلطقى ذم شمورخيف )

(، واسمـ القزي ذم اعمقوققموت 56/338اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )و (،65)ص 

 قمـ أِّب احلسلم سمـ مجقع.مـ ـمريؼ أِّب قمبد اهلل اًمصقري، (1/424)

( مـ ـمريؼ قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد، يمالمهو قمـ 291، 1/290واًمسؿعوين ذم أدب اإلمالء )

 زهري( سمدل )ىمتودة(.حمؿد سمـ يقؾمػ سمف، إَّٓ أكَّف ضمعؾ )اًم

 .((ىمل  اًمرَّ غَم هذا طمديٌ مقوقع، واحلؿُؾ ومقف قمَ  ))ىمول اخلطقى: 

ؿف اخلطقى ذم طمدٌي رواه اعمسؽلم سمنؾمـود اًمصحوح مرومققموً  )) وىمول اًمذهبل:  (.16/473. اًمسػم )(( اهتَّ

 (.5/198). اعمقزان ((ووع قمغم اًمطؼماين طمديثوً سموـمالً ذم طمنم اًمعؾامء سموعمحوسمر  ))وىمول أيضوً: 

ٌ ـمريؼ آظمر، أظمرضمف اًمسؿعوين ذم أدب اإلمالء ) ، واسمـ سمشؽقال ذم (2/545ىمؾً: وًمؾحدي

حمؿد سمـ قمكم سمـ اًمؼوؾمؿ اعمطققمل، قمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ موًمؽ مـ ـمريؼ  /أ(5اًمػقائد )ل:

، قمـ يزيد سمـ هورون، قمـ )وذم اًمػقائد حمؿد سمـ قمبقد سمـ آدم( اإلؾمؽـدراين، قمـ قمبقد سمـ آدم

 ـ أكس مرومققموً كحقه.محقد، قم

ـ سمشؽقال و ـ مـ ـمريؼ أيضوً أظمرضمف اسم ـ حمؿد سمـ قمكم، قمـ اسمـ آدم، آظمر قم ـ سمـ داود، قم احلس

 قمـ يزيد سمـ هورون سمف.

 وومقف مـ ل أىمػ قمغم شمرمجتف.

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

 هـ(.339( اسمـ ؿمقبي سمـ اًمصؾً أسمق سمؽر اًمسدود مقٓهؿ، وشمقذم ؾمـي )4)

 .((صمؼي  يمون ))ىمول اخلطقى: 
= 

 /ب99



 

 
 

 
 841 

 

  

قسك اًمزهريكو يعؼقب سمـ قمِ 
(3)

اًمثؼػل ، قمـ أيقب
(4)

، قمـ حمؿد سمـ ديـور
(5)

، قمـ 

ـ أسمَ ااحلؽؿ  ـ قمؽرمي، قمـ اسمـ قمبوس ىمول: ىمول رؾمقل اهلل سم ذا إِ  يُى رِ اًمغَ  )): ون، قم

 اهللُ ُر ػِ غْ / يَ  فُ ومُ رِ عْ دًا يَ طَم أَ  رَ َؾؿ يَ ومَ  فِ ػِ ؾْ ـ ظَم مِ وَ  فِ ومِ مَ ـ أَ وقمَ  فِ ًمِ اَم ؿِم  ـْ قمَ ف وَ قـِ ؿِ ـ يَ قمَ  َر ظَ ـَومَ  َض رِ مَ 

مَ ؼَ و شمَ مَ  فُ ًمَ  (( بفِ كْ ـ ذمِ  دَّ
(6)

. 

[654 ]   َـ م ـ قمكم سم فدياحلسلم سم
(7)

سُٕمُؾَّ   ـ ؿُم سمو ـ احلسلم سم عبي احلوومظي، كو أمحد سم
(8)

 ،

ـ حم ـ ؿَم كو أمحد سم ورطَّ ي اًمعَ قبَ ؿد سم
(9)

صمتـل أمُّ اًمعبوس سمـً صوًمِح سمـ طمل الَْؿداكقي  ، طمدَّ

                                                 

 (.15/312(، اًمسػم )1/373شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ( ذم )ف(: )قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ اًمػرج(.1)

 (.714وًمعؾف قمبد اهلل سمـ اًمػرج أسمق حمؿد اًمؼـطري، وؾمقليت سمرىمؿ: )

 ( اًمزسمػمي، أظمق إسمراهقؿ سمـ محزة.2)

 شمعديالً.(، ول يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ 5/39ذيمره اسمـ أِّب طموشمؿ ذم الرح واًمتعديؾ )

 ( يعؼقب سمـ حمؿد سمـ قمقسك سمـ قمبد اعمؾؽ اًمزهري، أسمق يقؾمػ اعمدين.3)

 .، ومصودر اًمتخريٍ( ذم إصؾ: )أيقب، قمـ اًمثؼػل(، واًمتصقيى مـ )ف(4)

 (.1/436ول أىمػ قمغم شمرمجتف، ويمذا ىمول إًمبوين ذم اًمضعقػي )

 ( حمؿد سمـ ديـور إزدي اًمبٍمي.5)

 .((ء احلػظ رمل سموًمؼدر وشمغػمَّ ىمبؾ مقشمف صدوق د ))ىمول قمـف احلوومظ: 

ـ داود(،  ـ زيود(، وذم اًمػردوس واًمضعقػي: )حمؿد سم ـ ذم أظمبور ىمزويـ: )حمؿد سم ووىمع ذم اًمتدوي

 .((ل أقمرومف  ))وىمول إًمبوين: 

 .ضعقف( 6)

ـ زهر اًمػردوس323/ل: 1وأظمرضمف اًمديؾؿل ذم مسـد اًمػردوس )  اًمراومعل ذم اًمتدويـ ، و(/أ 

 قمبد اهلل سمـ محزة سمف.لم قمـ ـ ـمريؼ( م4/170)

ف احلوومظ:  ، (( صدوق، يمثػم اًمقهؿ واًمروايي قمـ اًمضعػوء ))وومقف يعؼقب سـم حمؿد سـم قمقسك، ىمول قـم

 ويمذا يؼورسمف حمؿد سمـ ديـور.

 (.8/436واكظر: اًمسؾسؾي اًمضعقػي )

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 7)

 اًمبٍمي.( 8)

 خ احلسـ سمـ مقؾمك اًمديؾؿل.( ذم ؿمقق7/430ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

( أمحد سمـ حمؿد سمـ ؿمبقى سمـ زيود، أسمق سمؽر اًمبزاز يعرف سموسمـ أِّب ؿمقبي، ورسمام ىمقؾ اسمـ ؿمقبي، 9)

 هـ(.317هـ(، وشمقذم ؾمـي )230مقًمده )
= 
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ـ طمل ـ صوًمح سم ـ سم ً احلس أظم
(1)

صمـل أظمل احلسـ سمـ   ـ سموًمبٍمة، ىموًمً: طمدَّ صوًمِح سم

طمل، قمـ أِّب رسمقعي
(2)

، قمـ احلسـ
(3)

 )): اهلل  رؾمقل ، قمـ أكس سمـ موًمؽ ىمول: ىمول

ر وَ قمَ ؛ صميٍ  صمالَ إمَم  وُق تَ ْش الـَُّي شمَ  ((اد دَ ؼْ واعمِ  نَ ؾَمؾاَم امَّ
(4)

. 

[655 ]  أسمو قمكم قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد احلوومظ
(5)

سمقع   ًُ أسمو اًمرَّ سموًمريي يؼقل: ؾمؿع

                                                 

 .((صمؼي صمؼي، ومقف ضمالدة  ))وصمؼف اًمدارىمطـل، وىمول أيضوً: 

 (.5/31(، شموريخ سمغداد )140اكظر: ؾممآت اًمسفؿل )ص 

  أىمػ قمغم شمرمجتفو.ل( 1)

 ( هق قمؿر سمـ رسمقعي اإليودي.2)

 .((مـؽر احلديٌ  ))، وىمول أسمق طموشمؿ: ((صمؼي  ))ىمول اسمـ معلم: 

 (.6/109اكظر: الرح واًمتعديؾ )

ػف اًمذهبل يمام ؾمقليت.  ووعَّ

و احلوومظ ومؾؿ يقرد ومقف يمالم إئؿي ذم هتذيى اًمتفذيى )  (، وىمول ذم اًمتؼريى: 12/102وأمَّ

 .((مؼبقل  ))

 ( هق اًمبٍمي.3)

 .ضعقف( 4)

(، واًمطؼماين 3/186(، وأسمق يعغم ذم اعمسـد )3797( )5/626وأظمرضمف اًمؽممذي ذم الومع )

ـ طمبون ذم اعمجروطملم )6/215ذم اًمؽبػم )  (،3/137(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )1/121(، واسم

/ب ـ 136)ل: (، واًمؽتوين ذم طمديثف18/أ ـ جمؿقع 241وقمكم سمـ قمؿر احلرِّب ذم طمديثف )ل:

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ ) (،120جمؿقع  (، 43/385(، )411، 21/410(، )10/461واسم

( مـ ـمرق 33/307(، واعمزي ذم هتذيى اًمؽامل )1/283واسمـ القزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )

 ووىمع ذم سمعض اًمطرق: )سمالل( سمدل )اعمؼداد(. قمـ احلسـ سمـ صوًمح سمف.

 .((ٓ كعرومف إَّٓ مـ طمديٌ احلسـ سمـ صوًمح  طمديٌ طمسـ همريى، ))وىمول اًمؽممذي: 

ه ذم اًمسػم ((صحقح اإلؾمـود ول خيرضموه  ))وىمول احلويمؿ:  ، وواومؼف اًمذهبل ذم اًمتؾخقص، وردَّ

 .((أسمق رسمقعي قمؿر سمـ رسمقعي اإليودي وعقػ  ))(، ومؼول: 1/355)

 ازي.( قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ ومضوًمي اًمـقسوسمقري أسمق قمكم اًمر5)

 ؿمقخ ًمؾخطقى ؾمؿع مـف سموًمري، ووصػف ذم مقاوع مـ شمورخيف سموحلوومظ.

 . ((ِمَـّ ـموف ذم ـمؾى اًمعؾؿ واحلديٌ  ))ىمول اًمراومعل: 

ف ومجع ... ذيمره أسمق احلسـ  ))وىمول اًمذهبل:  صمفو، يمتى اًمؽثػم، وـمقَّ احلوومظ كزيؾ اًمريي وحمدي

سمحل ذم شمورخيف، ومؼول: رطمؾ إمم اًمعراق وظمراؾمون  ومو وراء اًمـفر وأصبفون، إَّٓ أكَّف يمون اًمزَّ

 .((خُيوًمط اعمعتزًمي ويغؾق ذم اًمتشقع 
= 
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خلؾْ حمؿد سمـ اًمػضؾ اًمبَ 
(1)

ريش يؼقل: ؾمؿعً حمؿد سمـ ىمريش سمـ ؾمؾقامن سمـ ىمُ  

وذيرُّ وَ ْر اعمَ 
(2)

ـِ  مُ غَم ًُ قمَ ؾْ ظَم دَ  ))يؼقل:   ل ُمـٍَمَ  ونَ هورُ  قؾمك سم  سِ ؾِ ـ جَمْ  مِ ذِم احلامَّ

صمؽُ ذي طَم : مو اًمَّ ، ومؼول زِم لي ؿِ يْ اًمُؽدَ  ؟ ومؼؾً: كو قمـاًمققمَ  ؿلُّ يْ ؿ اًمُؽدَ دَّ
(3)

ؿموصقكي سمـ  

ٌُ  وهق ف ًمف،شمُ رْ وذيمَ  ،وً قُمبقد اًمقاممل طمديث ي، ومؼول مقؾمك سمـ هورون: مَ اَم ك اًمقَ ورَ بَ مُ  طمدي

ف طَم أَ  َث ؿمفُد أكَّ ـ َل خُيْقمَ  دَّ  دِ اًمغَ  ـَ مِ  ونَ ، ومؾامَّ يمَ لي ؿِ يْ إمم اًمُؽدَ  ؽالمُ اًم َؽ ، ومـُؼؾ ذًمِ عدُ سمَ  ْؼ ؾَ ؿَّ

ك سمـ هورون ـ يعـِل مقؾَم  ل أنَّ هذا اعمْسخ ــِ غَ ؾَ ، وىمول: سمَ ِدي ْر  اًمؽُ قمغَم  َس ؾَ ومجَ  َج َر ظَم 

ِل إمم أن ىمول طَم  وؾَم شمؽؾَّؿ ذِمَّ  ـ لَ بَـّ ث قمؿَّ ُت سمقـل وسمقـف قُمؼدة ٓ دْ ، وىمد قمؼَ عدُ ؼ سمَ  خُيؾَ دَّ

فو إَّٓ سمَ حُ كَ  صمـو ضَم بَّور، صمؿ ىمول: طَم الَ  يدَ يَ  لَم ؾُّ ـ ضمبولِ بَ دَّ اًمبٍمة أسمق قمومر اًمعؼدي، كو  ٌؾ م

ـُ عَ مْ زَ  ـ و ي سم ـ ؾمؾؿي سم ـ قمبوس ىمول: ىمولصوًمح، قم ـ اسم ـ ـمووس، قم رؾمقل اهلل  هرام، قم

صمـو ضَم وي(، ؿَ ؽْ ر طمِ عْ اًمشي  ـَ : )إنَّ مِ  ـ ضمِ بَ طمدَّ ـُ  ضُؾ ول اًمؽقومي أسمق كعقؿ اًمػَ بَ ٌؾ م ُديملم،  سم

ـ إؾْم كو إ ـ إسمراهقؿ، قم ـ قموئشي ىموًمً: )أَ قمؿش، قم ةً مَ  اهلل /  ى رؾمقُل دَ هْ قد، قم  رَّ

ٌ همريٍى دِ ؾَّ طَم يمُ  سِ ؾِ اعمجْ   ذًمَؽ و ذِم اًم(، وأمغَم قمؾقـَـَهمَ  ـِ ك اخلؼُم إمَم فَ ، واكتَ دٍ ْر ومَ  ي   مقؾمك سم

(( ػْم إَّٓ سمخَ  َؽ ذًمِ  ذيمُر اًمُؽَدْيؿلَّ سمعدَ تُف يَ عْ ؿِ  ؾَم اَم هورون، ومَ 
(4)

. 

[656 ]  ـ حمؿد الَ  أسمق ـ إدريس سم ىل سمبُخورائِ َر ضمَ ْر سمؽر حمؿد سم
(5)

، أكو حمؿد سمـ أمحد 

                                                 

 (.9/486شموريخ اإلؾمالم )، (3/152اًمتدويـ )اكظر: 

 .(، وهق مـ ؿمققخ احلويمؿ38/424وًمف ذيمر ذم شموريخ دمشؼ )ل أىمػ قمغم شمرمجتف، ( 1)

 هـ(.341أسمق أمحد، شمقذم ؾمـي )( 2)

 (، ول يذيمر ومقف ؿمقئوً.7/773م )شموريخ اإلؾمالذيمره اًمذهبل ذم 

صمـو ؿموصقكي(.3)  ( ذم )ف(: )طمدَّ

 .(55م ذيمر هذا إصمر حتً رىمؿ: )( شمؼدَّ 4)

 ( شمرمجي اًمؽديؿل.27/74واكظر هتذيى اًمؽامل )

 هـ(.415( اًمػؼقف اًمشوومعل، شمقذم ؾمـي )5)

صمقن ؾمؿع اعمح ))، وىمول اًمذهبل: ((صمؼي مؽثر يمثػم اًمسامع طمسـ اخلط  ))ىمول اًمسؿعوين:  دي

 .((سموكتخوسمف، ومو قمؾؿً سمف سملؾموً ... ويمون مقصقىموً سموًمػفؿ واعمعرومي 

 (.17/382(، اًمسػم )2/42إكسوب )

 /أ99
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ـ يعؼقب اًمقرَّ  اقسم
(1)

ـ ؾَمفؾ اًمرازي ، كو قمبد اهلل سم
(2)

وشمِؿ إَصؿ: ضمٌؾ حلِ ىمول رَ  ))ىمول:  

اَم ، وَ ادٍ و سمَز هَ قزُ ضُم أَ  ْؾ اد؟ ومؼول طموشمؿ: سمَ زَ  ػمِ ـ همَ مِ  ووزَ ػَ اعمَ  قزُ دَمُ  ـِل أكََّؽ غَ ؾَ سمَ  ي ومقف ادِ  زَ إكَّ

فو ُمؾْ و يمُ كقَ ى اًمدُّ رَ ؟ ىمول: أَ َل و هِ وء، ىمول: مَ قَ ؿْم أَ  يُ عَ سمَ رْ أَ   ؾَّفؿ ؾَؼ يمُ ى اخلَ رَ وأَ  اهلل، َؽ ؾَّ

فو سمقَ وَب وإرْ ؾمبَ ى إَ رَ وًَمف، وأَ قَ وقمِ  اهللقمبوَد  ؾي  يمُ ذًا ذِم وَء اهلل كوومِ َض ى ىمَ رَ اهلل، وأَ  دِ زاَق يمؾَّ

ضمُؾ: كِعْ  وَل ؼَ ، ومَ اهلل رضِ أَ  ًَ ؿ، أَ اُدك يو طموشمِ اد زَ اًمزَّ  ؿَ ًمف اًمرَّ ة، َر أظِم  زَ ووِ ػَ هبو مَ  زُ قدَمُ  ك

(( !؟كقوز اًمدُّ ووِ ػَ مَ  قَػ ؽَ ومَ 
(3)

. 

[657 ]  ـ قمكم اًمصوئغ ـ سم قمبد اًمرمح
(4)

انذَ هبؿَ  
(5)

ـ قمكم اًمػؼقف الَ  اينذَ ؿَ ، كو أمحد سم
(6)

 ،

اينذَ ؿَ الَ 
(6)

كو أسمق سمؽر أمحد سمـ قَمؿرو اين، ذَ ؿَ ، كو قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ اًمصوئغ الَ 

يدِ كْ ووَ فَ اًمـُّ
(7)

ـ أمحد سمـ طمـبؾ ىمول:   ـ طمػظف، كو قمبد اهلل سم  وهقَ  ~ِّب  أَ قمغَم  ًُ ؾْ ظَم دَ  ))م

    غَ ؾَ امَّ سمَ ؾَ ه، ومَ ءَ ْز ضُم  أُ َر ؼْ يَ      َيَ أيَ  هِ ذِ هَ  غَ ؾَ سمَ ، و                   

      
(8)

 ؽَ  اًمبُ ذِم  عَ طَّ ؼَ تَ ىمول: ومَ  ،
ِ
يثًو دِ ِي طَم أيَ  ػم هذهِ ِس ػْ  شمَ ذِم  ُت ْر يمَ ذَ  ،و سُمـَلَّ : يَ ىموَل وَ  ،وء

                                                 

م وهق متفؿ.1)  ( هق حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ يعؼقب أسمق سمؽر اعمػقد، شمؼدَّ

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 2)

صمـو حمؿد سمـ أمحد سمـ  ( قمـ قمبد اًمعزيز اًمؼرمسقـل،8/243( أظمرضمف اخلطقى ذم شمورخيف )3) طمدَّ

صمـو قمبد اهلل سمـ ؾمفؾ اًمرازي، ومذيمره.  حمؿد الرضمرائل، طمدَّ

 ائل هق أسمق سمؽر اعمػقد.روحمؿد الرضم

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 َدان(.( ذم )ف(: )هبؿْ 5)

 ( ذم )ف(: )الؿداين(، ويمذا ذم اًمتل شمؾقفو.6)

ل أسمق سمؽر اًمػؼقف اًمشوومعل الؿ  ٓ ـي )308ذاين، مقًمده )وهق أمحد سـم قمكم سـم (، وشمقذم ؾم (.398ـه  ـه

يمون صمؼي، أوطمد زموكف، مػتل اًمبؾد، وًمف مصـػوت ذم قمؾقم احلديٌ، همػم أكَّف يمون  ))ىمول ؿمػمويف: 

 .((يمون صمؼي  ))، وىمول اخلطقى: ((مشفقراً سموًمػؼف 

 (.17/75(، اًمسػم )4/318اكظر: شموريخ سمغداد )

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 7)

 .40: ( اًمشقرى، آيي8)
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صمـِ طَم  ـُ دَّ ـِ  ل سمف هوؿمؿ سم ـ أكس سم ـ احلسـ، قم ـ أسمقف، قم  رؾمقُل  موًمؽ ىمول: ىموَل  اًمؼوؾمؿ، قم

 َض اًمؼَ  ؾِ ْص ػَ ًمِ شمعومم  اهللُ زَ َر سمَ وَ  يِ ومَ قَ اًمؼِ  قمُ يَ  ونَ ذا يمَ : )إِ اهلل 
ِ
 ونِ ـ سُمطـَى ُمـودٍ مِ كودَ  وء

ـ يمونَ ٓ َ : أَ شِ ْر اًمعَ  َؽ  ذًمِ ذِم  قمُ ؼُ يَ  الَ ، ومَ اهلل غَم قمَ  ُرهُ ضْم أَ  ًمِقَُؼؿ َم
(1)

ـْ إِ  ومِ ؼَ اعمَ   و قَ كْ  اًمدُّ و ذِم ػَ قمَ  َّٓ َم

ًُ  طمِ ِصَؿ ذِم تَ عْ ًُ اعمُ ؾْ عَ / ضَم  دْ ُدك أينَّ ىمَ فِ يني ُأؿْم ، وإ(وسِ ـ اًمـَّقمَ  ، ومؼؾ  ،سمَؽ  َؾ عَ ف، ومَ و َأسم: يَ ؾٍّ

  اهلل   رؾمقُل ايِن َر يَ  ،رؾمقل اهلل  ةِ ـ قِمؽْمَ ٌؾ مِ ضُم رَ  ! هذاو سُمـَلَّ : يَ ! ومؼوَل سمَؽ  َؾ عَ وومَ 

،  اهلل قمَ شمِف إمَم ـ قِمؽْمَ الً مِ ضُم رَ  أكو ُأظموِصؿُ وَ  !ىموَل صمؿ زَّ وضمؾَّ  أن َٓ  دَ مْحَ  أَ غَم و قمَ ومَ  : يو سُمـَلَّ

َب اهللُ ((دًا طَم بف أَ بَ سمَس  ُيعذي
(2)

. 

[658 ]   ـ ـ قمكم سم ـ حمؿد سم داودأمحد سم
(3)

كمِص قْ قد اعمَ عِ ؾَم سمـ  حمؿد، كو قمكم سمـ 
(4)

، كو 

                                                 

 ( ذم )ف(: )ذاك(.1)

 .مل أقف عؾقه هبذا اإلسـاد( 2)

( مـ ـمريؼ 465(، واسمـ القزي ذم مـوىمى أمحد )ص 9/204وأظمرج أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 صوًمح سمـ أمحد، قمـ أسمقف كحقه، وهق قمـد أِّب كعقؿ وؿـ ىمصي اعمحـي اعمطقًمي.

: أظمؼمكو اعمبورك سمـ ومضوًمي، وذيمر طمديٌ اًمعػق، ًمؽـ ىمول ومقف: أظمؼمكو هوؿمؿ سمـ اًمؼوؾمؿ، ىمول

 احلديٌ. ((إذا يمون يقم اًمؼقومي ...  ))ىمول: أظمؼمين مـ ؾمؿع احلسـ يؼقل: 

 (.6/92وهق طمديٌ وعقػ. اكظر: اًمضعقػي )

ؾػل ومقف مـ ل أىمػ قمؾقف.  واإلؾمـود اًمذي ضموء قمـد اًمسي

 ( مـ ـمرق.468ـ  465وكحق هذا إصمر أظمرضمف اسمـ القزي ذم مـوىمى أمحد )ص 

ـ اًمطقى اًمرزاز، مقًمده )( 3) ـ اًمبغدادي، اعمعروف سموسم  هـ(.419هـ(، وشمقذم ؾمـي )335أسمق احلس

ذيمر اخلطقى طمؽويي قمـ سمعض أصحوسمف أنَّ اًمرزاز ذيمر لؿ أكَّف يمون ًمف اسمـ يؾعى سمسامقموشمف، صمؿ 

ؿموهدت أكو ضمزءاً مـ أصقل اًمرزاز سمخط أسمقف، ومقف أموزم قمـ اسمـ اًمسامك، وذم  ))ىمول اخلطقى: 

 .(( و ؾمامقمف سموخلط اًمعتقؼ، ويمون اًمرزاز مع هذا يمثػم اًمسامع يمثػم اًمشققخ، وإمم اًمصدق مو هقسمعضف

 (.4/196(، اًمؾسون )4/33(، اعمقزان )17/369(، اًمسػم )11/330اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.359( أسمق احلسـ، ؾمؽـ سمغداد، شمقذم ؾمـي )4)

د سمـ اعمظػر يذيمره ويؼقل: اعمسؽلم ٓ يمون حمؿ ))ؾملًمً أسمو كعقؿ قمـف ومؼول:  ))ىمول اخلطقى: 

ـ اعمظػر قمغم ؾمبقؾ آؾمتـؽور وآؾمتعظوم  ـ اسم ً )أي اخلطقى(: هذا اًمؼقل م ـ يؽذب. ىمؾ حيس

 .((ًمف، ٓ قمغم كػل اًمؽذب قمـف 

 (.4/255(، اًمؾسون )12/83اكظر: شموريخ سمغداد )

 

 /ب99



 

 
 

 
 846 

 

  

ـ إسمراهقؿ اًمطَّ أسمق قمبد اهلل  وئلأمحد سم
(1)

يري، كو قمبد اًمرمحـ ارِ قَ ، كو قُمبقد اهلل سمـ قمؿر اًمؼَ 

ـ مَ ا ًُ موًمؽًو يؼقل: سم [قـِل شمِ لْ و يَ مَ  ))فدي، يؼقل: ؾمؿع ]ىمررٌّ
(2)

 ك تَ ذا اًمػَ ـ هَ َؿ مِ فَ ومْ أَ  

ـَ  (( ـ إدريس اًمشوومعل ـ يعـل حمؿد سم
(3)

. 

[659 ]  وقىمَّ  سمـ أمحد سمـ داود، كو قمثامن سمـ أمحد اًمدَّ قمكم
(4)

، كو حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ 

ر اًمتامَّ
(5)

، كو اًمرسمقع
(6)

َ  ونَ َض مَ  رَ ذِم  وسِ اًمـَّ عَ كمي مَ ُيَص  لُّ َٓ عِ وومِ اًمشَّ  يمونَ  ))ىمول:   اويح، اًمؽمَّ

((ي ؿَ تْ ظَم  لَم تِ ؾِم  مضونَ رَ  ذِم ي، وَ ؿَ تْ صملم ظَم صمالَ  رٍ فْ ؾي ؿَم  يمُ ُؿ ذِم تِ خَيْ ف وَ قتِ  سمَ وُيصكمي ذِم 
(7)

. 

[660 ]  ـ قمالَّن اًمصقذم ـ حمؿد سم قمكم سم
(8)

ـ اًمػضؾ الوَوكْ فَ سمـُ  ذاينؿد، كو اًمػضؾ سم
(9)

 ،

ذاينؿال
(9)

، كو اًمػضؾ سمـ احلُبوب الُؿحل، كو أسمق قمثامن اعموزين
(1)

 ، ًُ ىمول: ؾمؿع

                                                 

ـ ؿمققظمف، صمؿ 1) ـ ؾمعقد مع مجوقمي م وأيمثر همٓء  ))ىمول: ( ذيمره اخلطقى ذم ؿمققخ قمكم سمـ حمؿد سم

 .((ٓ ُيعرومقن 

 ذم إصؾ: )ذم رء(، وًمعؾ اًمصقاب اعمثبً يمام ذم )ف( وشموريخ دمشؼ، واهلل أقمؾؿ.( 2)

( قمـ أِّب حمؿد اسمـ إيمػوين، قمـ أِّب 301، 51/300( أظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )3)

 سمؽر اخلطقى، قمـ قمكم سمـ أمحد اًمرزاز سمف.

 ؾمعقد، متفؿ سموًمؽذب. وذم ؾمـده قمكم سمـ حمؿد سمـ

 ( هق أسمق قمؿرو اسمـ اًمسامك.4)

 ( حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمومر، أسمق سمؽر اًمتامر اًمرىمل.5)

 ومقف ؿمقئوً. اول يذيمرواًمذهبل ذيمره اخلطقى 

 (.6/1017شموريخ اإلؾمالم )، (2/45) سمغداد شموريخاكظر: 

 ( هق اًمرسمقع سمـ ؾمؾقامن اعمرادي.6)

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ7)  ( مـ ـمريؼ اسمـ ظمزيؿي، قمـ اًمرسمقع سمف.394، 51/393) ( أظمرضمف اسم

 سمف.

(، 9/134(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )101وأظمرج كحقه اسمـ أِّب طموشمؿ ذم آداب اًمشوومعل )ص 

 مـ ـمرق قمـ اًمرسمقع سمف. (43، واسمـ كؼطي ذم اًمتؼققد )ص (2/63واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 8)

 هـ(.360س أسمق اًمعبوس اًمؽـدي الؿذاين، شمقذم ؾمـي )( اًمػضؾ سمـ اًمػضؾ سمـ اًمعبو9)

 .ذيمره اخلطقى ول يذيمر ومقف ؿمقئوً 

 .((إموم مسجد مهذان ... ويمون صدوىموً، ىموًمف ؿمػمويف  ))وىمول اًمذهبل: 
= 
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، ؼٌؾ ؿ صماًمـَّحق ومقفِ  وُب حَ ْص ، وأَ طَمَسدٌ ؿ قفِ وُب احلديٌ ومِ حَ ْص أَ  )) اًمشوومعلَّ يؼقل:

هٌ  ف، واًمعؾامءُ َر ؿ ـمُ قفِ اًمشعر ومِ  واةُ قفؿ َهَقج، ورُ ومِ  اءُ َر عَ واًمشُّ  اُء ومقفؿ ومقفؿ َذَ ، واًمُؼرَّ

ة، واًمعِ  (( فُ ؼْ كو هق اًمػِ ـدَ ؾُؿ قمِ طِمدَّ
(2)

. 

[661 ]  يدأسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ ؿمو
(3)

سمػم سمـ قمبد اًمقاطمد وذ، كو اًمزُّ اسمَ دَ ؾَم سملَ  

احلوومظ
(4)

ـ داود  ـ حمؿد سم ـ سم يْـَقَ ، كو احلس ِرياًمدي
(5)

  اًمـَّقمِ ذِم  ًُ اًمـَّبِلَّ يْ أَ رَ  ))ىمول:  ،

ًُ إؼَ ، ومتَ ُر ؿَ ا / قمُ وهذَ  ،رٍ ؽْ ق سمَ قؾ: هذا أسمُ ؼِ ًُ قمـفام ومَ ًمْ لَ ون، ومَس ؾَم ورِ ومَ  فُ عَ بًو ومَ ايمِ رَ  م  فِ قْ ًمَ دَّ

: يَ ومَ  ًُ فُ ، ومَ سمفِ  ِسْؽ ؿْ تَ : اؾْم هِ دِ  سمقَ ؟ ومؼول زِم َى اًمشوومعلي ذهَ ُى مَ ذهَ  أَ اهلل، إيني  و رؾمقَل ؼؾ  نكَّ

((ك ُة اًمُقصمؼَ وَ اًمُعْر 
(6)

. 

[662 ]  روقان سمـ حمؿد
(7)

ًُ احلسلم سمـ ضمعػر  يؼقل: ؾمؿع
(1)

ًُ أسمو  يؼقل:  ؾمؿع

                                                 

 (.16/130اًمسػم ) (،8/150شموريخ اإلؾمالم ) (،1/345اكظر: شموزم اًمتؾخقص )

 هـ(.281امن اعموزين اًمـحقي، شمقذم ؾمـي )( سمؽر سمـ حمؿد سمـ سمؼقي ـ وىمقؾ: قمدي ـ أسمق قمث1)

 .((ل يؽـ أطمد سمعد ؾمقبقيف أقمؾؿ سموًمـحق مـ اعموزين  ))ىمول اعمؼمد: 

 ىمؾً: ويمون ؿمقعقًّو إمومقًّو ويؼقل سموإلرضموء، ورمل سموًمؼدر وآقمتزال.

 (.2/57(، اًمؾسون )12/270(، اًمسػم )7/93اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( ل أىمػ قمؾقف.2)

 وزين متفؿ سمغػم ًمقن مـ اًمبدع.وأسمق قمثامن اعم

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

ؾمداسموذي أسمق قمبد اهلل الؿذاين، شمقذم ؾمـي )4)  هـ(.347( اًمزسمػم سـم قمبد اًمقاطمد سـم حمؿد سـم زيمريو ٕا

يمون مـ اًمصوحللم اعمستقريـ اًمثؼوت احلػوظ، صـػ  ))ىمول حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمـقسوسمقري: 

ف اًمبالد ذىموً وهمرسموً  ))قى: ، وىمول اخلط((اًمشققخ وإسمقاب  أطمد مـ رطمؾ ذم احلديٌ وـمقَّ

 .((... ويمون طموومظوً متؼـوً مؽثراً 

ٕكسوب ) (،18/328شموريخ دمشؼ ) (،8/272اكظر: شموريخ سمغداد )  (.15/570اًمسػم ) (،1/136ا

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 5)

 د اًمقاطمد سمف.( مـ ـمريؼ اًمزسمػم سمـ قمب51/421( أظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )6)

َـَقِري، شمقذم ؾمـي )7) ْي  هـ(.426( روقان سـم حمؿد سـم احلسلم سـم إسمراهقؿ سـم احلسـ أسمق اًمؼوؾمؿ اًمدي

ًُ مـف إَّٓ ظمػماً  ))ىمول اخلطقى:   .((ىمدم سمغداد ويمتبـو قمـف هبو ... ومو قمؾؿ
= 

 /أ99
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ـ اعمـذر سمؽر سم
(2)

ًُ اعمَُزينَّ   يؼقل: ؾمؿع
(3)

ًُ اًمشوومعلَّ يؼقل: ي  ًُ يْ أَ و رَ مَ  ))ؼقل: ؾمؿع

ـِ ـ حمؿَّ وطمًو مِ ػَّ رُ ظَم قـًو أَ ؿِ ؾَم  سـاحلَ  د سم
(4)

ًُ إذا رَ ف، يمُ ـْمِ َح َص ومْ ًُ أَ يْ أَ و رَ مَ ، وَ   أُ َر ؼْ يَ  تُفُ يْ أَ ـ

((ف تِ غَ سمؾُ  َل كَز  آنَ ْر نَّ اًمؼُ لَ يمَ 
(5)

. 

[663 ]  ـ كٍم أسمو ـ قمكم سم أمحد احلُسلم سم
(6)

ًُ اًمزسمػم سمـ قمبد اسمَ دَ ؾَم سملَ   وذ يؼقل: ؾمؿع

ـ ضمعػر اًمؼَ اًمقاطمد يؼقل:  ـ حمؿد سم ً قمبد اهلل سم ويـلزْ ؾمؿع
(7)

ً أسمو زرقمي يؼقل:   ؾمؿع

                                                 

 (.9/418)(، شموريخ اإلؾمالم 8/432شموريخ سمغداد )اكظر: 

سمـ محدان سمـ اعمفؾى أسمق قمبد اهلل اًمعـزي اًمػؼقف اًمقراق، اعمعروف  ( احلسلم سمـ ضمعػر سمـ حمؿد1)

 هـ(.398سموسمـ ؿمقبي الرضموين، شمقذم ؾمـي )

ق  ))ىمول اًمسفؿل:   ، وذيمره اخلطقى واسمـ قمسويمر ول يذيمرا ومقف ؿمقئوًّ.((يقري

ف اًمبالد  ))وىمول اًمذهبل:   .((اًمقراق اًمػؼقف، ـمقَّ

(، شموريخ 14/45(، شموريخ دمشؼ )8/27داد )(، شموريخ سمغ200اكظر: شموريخ ضمرضمون )ص 

 (.8/785اإلؾمالم )

 ( حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمـذر أسمق سمؽر اًمـقسوسمقري، صوطمى اًمتصوكقػ.2)

ـقوي:  اإلموم اعمشفقر أطمد أئؿي اإلؾمالم ... اعمجؿع قمغم إمومتف وضمالًمتف ووومقر قمؾؿف، سملمي  ))ىمول اًم

 .(( ويي ـم اًمتؿـؽ ذم معرومي صحقح احلدٌي ووعقػفاًمتؿـؽ ذم قمؾؿل احلدٌي واًمػؼف ... وهق ذم هن

 (.3/102(، ـمبؼوت اًمشوومعقي )14/490(، اًمسػم )2/196اكظر: هتذيى إؾمامء واًمؾغوت )

 هـ(.264( إؾمامقمقؾ سـم حيقك سـم إؾمامقمقؾ اعمزين اعمٍمي أسمق إسمراهقؿ، شمؾؿقذ اًمشوومعل، شمقذم ؾمـي )3)

ودة وومضؾ، صمؼي ذم احلديٌ، ٓ خيتؾػ ومقف صوطمى اًمشوومعل، يموكً ًمف قمب ))ىمول اسمـ يقكس: 

، ومـوىمبف  طموذق مـ أهؾ اًمػؼف، ويمون أطمد اًمزهود ذم اًمدكقو، ويمون مـ ظمػم ظمؾؼ اهلل قمزَّ وضمؾَّ

 .((يمثػمة 

 (.2/92(، ـمبؼوت اًمشوومعقي اًمؽؼمى )12/492(، اًمسػم )1/218اكظر: وومقوت إقمقون )

 ( ذم )ف(: )احلسلم(، وهق ظمطل.4)

ْيـََقِري سمف.2/175ى ذم شمورخيف )( أظمرضمف اخلطق5)  ( قمـ روقان سمـ حمؿد اًمدي

(.5/121(، اًمؾسون )337واكظر: آكتؼوء ٓسمـ قمبد اًمؼم )ص 
 
 

 ، ول أىمػ قمغم شمرمجتف.(كٍم ( ذم )ف(: )أِّب6)

 هـ(.313( أسمق اًمؼوؾمؿ اًمؼويض، شمقذم ؾمـي )7)

ؽرون قمؾقف أؿمقوءرأيتفؿ ي ))، وىمول اسـم اعمؼرئ: ((يمذاب شموًمػ  ))ىمول اًمدارىمطـل:  ، (( ضعػقكف وـي

قمول  ))، وىمول اًمراومعل: ((ًمف ذم إسمقاب همرائى يـؽروهنو قمؾقف، ويتؽؾَّؿقن ومقف  ))ىمول اخلؾقكم: و

ل إمم مٍم ويمون ىمووقفو   ، واهتؿف همػم واطمد سمقوع احلديٌ.((يمبػم طموومظ، حتقَّ
= 



 

 
 

 
 849 

 

  

ٌٌ دِ طَم  لي عِ وومِ ًمشَّ ا ـدَ و قمِ مَ  ))اًمرازي يؼقل:  (( قفِ ومِ  طَ ؾِ همَ  ي
(1)

. 

[664 ]  سمـ ضمعػر، كو حمؿد سمـ أمحد سمـ اًمقًمقدلمروقان سمـ حمؿد، كو احلس 
(2)

، كو 

ـ أمحد اًمؼرر حمؿد سم
(3)

د اهلل سمـ مقؾمكقب، كو اًمعبوس سمـ قَمؿرو، كو قمُ 
(4)

، قمـ صوًمح 

ـ مسؾؿا سم
(5)

َؾ َّٓ وَ إِ  وسمعَ َص أَ  عِ سمَ رْ أَ  َق قْ ٍد ومَ طَم ُي أَ قَ حِلْ  ًْ وًمَ و ـمَ مَ  ))، قمـ اًمشعبلي ىمول:   اهللُ يمَّ

(( ػمُ طِ يَ  َٓ  ْل ؽًو يمَ ؾِف َمؾَ ؼْ سمعَ 
(6)

. 

[665 ]   ْيـََقِريأسمو اًمؼوؾمؿ اًمدي
(7)

ًُ مَ   عروف سمـ حمؿد اًمصقذميؼقل: ؾمؿع
(8)

 

                                                 

ـ )2/751اكظر: اإلرؿمود ) اًمشوومعقي اًمؽؼمى  ـمبؼوت(، 3/209اعمقزان )(، 3/242(، اًمتدوي

 (.3/345، اًمؾسون )(1/320)

(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ 97( أظمرضمف اًمبقفؼل ذم سمقون مـ أظمطل قمغم اًمشوومعل )ص 1)

ـ ـمر51/361) ـ قمبد اًمقاطمد سمف( م ـ اًمزسمػم سم  ، وومقف أسمق اًمؼوؾمؿ اًمؼويض، وهق شموًمػ.يؼلم قم

 اعمديـل. ًمعؾف حمؿد سمـ أمحد سمـ اًمقًمقد سمـ يزيد أسمق سمؽر اًمثؼػل( 2)

 .((أطمد اًمثؼوت  ))أسمق اًمشقخ:  ىمول

 .((مـ أوٓد اعمؾقك ... دظمؾ  اًمشوم ومٍم، صمؼي أملم  ))وىمول أسمق كعقؿ: 

شموريخ اإلؾمالم (، 2/244(، ذيمر أظمبور أصبفون )3/208اكظر: ـمبؼوت اعمحدصملم سملصبفون )

 (.5/53(، ًمسون اعمقزان )7/192)

 .ل أىمػ قمغم شمرمجتف، ويمذا اًمذي سمعده( 3)

 بقد اهلل سمـ مقؾمك سمـ أِّب اعمختور اًمعبز مقٓهؿ أسمق حمؿد اًمؽقذم.( قمُ 4)

 جكم اًمبؽري.( اًمعِ 5)

ـ ؾمعقد اًمؼطون: ووصمؼف أمحد  ـ معلم واسمـ كؿػم، وىمول حيقك سم ـ اًمطبؼي اًمعؾقو  ))اسم ، وذيمره ((صمؼي م

 (.6/463اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

 (. 4/413(، الرح واًمتعديؾ )4/290بػم )(، اًمتوريخ اًمؽ2/523اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )اكظر: 

 .مل أقف عؾقه( 6)

 ( هق روقان سمـ حمؿد.7)

 ( معروف سمـ حمؿد سمـ معروف أسمق اعمشفقر اًمقاقمظ اًمزكجوين.8)

ـ اًمـوس ذم كسى معروف هذا، وذيمروا أكَّف ادَّقمك اًمـسى إمم موًمؽ  ))ىمول أسمق ؾمعد اًمسامن:  ـمع

 .((إؿمؽم، وأؿمور إمم أكَّف ل يؽـ صمؼي 

 (.6/61(، اًمؾسون )13/210اكظر: شموريخ سمغداد )



 

 
 

 
 850 

 

  

ًُ أسمو احلسـ سمـ ؾمول يؼقل: ؾمؿع
(1)

ؾ سمـ قمبد اهلليؼقل: ىمول ؾَمفْ  
(2)

ًَ يْ أَ ذا رَ إِ  )): 

ودة سمَ ؾَم  دٍ طَم أَ  ْل ـَقْ قمَ  لَم جَّ
(3)

ف ؾِم ؛ ومَ هُ رْ ذَ وموطْم   (( لَم ؼِ وومِ ـَ اعمُ قاَم نكَّ
(4)

. 

[666 ]  مـصقر سمـ حمؿد سمـ حمؿد
(5)

، كو أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم
(6)

 ، كو أمحد سمـ 

 شور سمـ ، كو سمَ (8)ؽقؿ اًمؼرر، كو يعؼقب سمـ إؾمحوق سمـ طَم (7)ضمعػر اًمرازي

اطػمَ ىمِ 
(9)

ـٍ  ـ اسم ه ىمول: ىم ، قم ـ أسمقف، قمـ ضمدي ـ أِّب وىمَّوص، قم  : ول رؾمقل اهلل ًمَسعد سم

                                                 

 ( أمحد سمـ حمؿد سمـ ؾمول أسمق احلسـ اًمبٍمي.1)

ـ قمبد اهلل اًمتسؽمي، ىموًمف اًمذهبل ذم شمرمجي اسمـف مـ اًمسػم ) ـ شمالمذة ؾمفؾ سم  .(16/272يمون م

(، وأورد ًمف مو ذيمره ٓسمـف ذم اًمسػم، وموًمذي يظفر أنَّ 8/162وشمرضمؿ ًمف ذم شموريخ اإلؾمالم )

ًٓ أنَّ مو ذيمره أسمق كعقؿ وهمػمه ِّٕب احلسـ سمـ ؾمول، ومـسبف ًمف، صمؿ شمبلمَّ ًمف أكَّف ٓسمـف  َـّ أوَّ اًمذهبل فم

ومذيمره قمغم اًمصقاب ذم اًمسػم، ويمون ىمد أؿمور ذم شموريخ اإلؾمالم إمم وهؿ أِّب كعقؿ ذم احلؾقي ذم 

 شمسؿقي صوطمى اًمؽممجي وشمؽـقتف.

 هـ(.283)( أسمق حمؿد اًمتسؽمي اًمصقذم، شمقذم ؾمـي 2)

 .((ُيـؼؾ ًمف يمؾامت كوومعي ومقاقمظ طمسـي وىمدم راؾمخ ذم اًمطريؼ  ))ىمول اًمذهبل: 

 (.13/330(، اًمسػم )10/189اكظر: طمؾقي إوًمقوء )

 يمؾؿي: )أطمد( يمررت ذم إصؾ مرشملم.( 3)

 .مل أقف عؾقه( 4)

 هـ(.404، شمقذم ؾمـي )( أسمق أمحد اًمؼويض اًمـقسوسمقري احلـػل5)

ث هبو  ))ذيمره اخلطقى ومؼول:  و وطمدَّ  (.13/86. شموريخ سمغداد )((ىمدم سمغداد طموضمًّ

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 6)

ث هبو.7)  ( اًمبغدادي، ىمدم اًمري وطمدَّ

 .((ؾمؿعً اًمػضؾ سمـ ؿموذان يؼقل: هق صمؼي صدوق  ))ىمول اسمـ أِّب طموشمؿ: 

 (.4/62(، شموريخ سمغداد )2/45اكظر: الرح واًمتعديؾ )

  ، أكو إؾمحوق سمـ طمؽقؿ اًمؼرر(.( ذم )ف(: )كو يعؼقب سمـ إؾمحوق8)

ول أىمػ قمغم شمرمجي أطمد مـفام قمغم آطمتامًملم، وهـوك راو سموؾمؿ إؾمحوق سمـ طمؽقؿ، مـ رضمول 

 اًمتؼريى وأصقًمف، وهق جمفقل.

 ( أسمق كعقؿ اًمـقسوسمقري.9)

، وىمول أسمق زرقمي ومقام كؼؾف اسمـ ((مضطرب احلديٌ، ُيؽتى طمديثف وٓ حيتٍ سمف  ))ىمول أسمق طموشمؿ: 

روى أطموديٌ همػم  ))، وىمول اسمـ قمدي: ((مـؽر احلديٌ  ))، وىمول أيضوً: ((يؽذب  )) طمبون:

ـ حيدث قمـف، وهق إمم اًمضعػ أىمرب مـف إمم اًمصدق   .((حمػقفمي، وًمف أطموديٌ مـويمػم قمؿَّ
= 
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فُ ، / ومَ فِ ِس ػْ سمـَ فُ مَهَ رْ دِ  ؿْ ُديمُ طَم أَ  وِذْ قُبَ ًمِ  )) ِ غَم قمَ  ُر ضَم مْ يُ  َٓ  نكَّ (( فِ  هَمبْـ
(1)

. 

ًٍ ظَم سمَ  ؾِ هْ سملَ  اهللُ ادَ رَ إذا أَ  )): وقال  [ 667] ومَؼ ذِم فِ قْ ؾَ قمَ  َؾ ظَم دْ ًا أَ ػْم ق (( ؿْ وؿِمفِ عَ  مَ ؿ اًمري
(2)

. 

[668 ]  ـ أمحد ـ احلسلم سم أمحد سم
(3)

أمحد سمـ احلسـ اًمبغدادي ، كو أسمق اًمعبوس
(4)

، كو 

ـ قمَ  ـ يقؾمػ سم بَدكحمؿد سم
(5)

ـ إؾمحوق ، كو أسمق احلسلم قمكم سم
(6)

ـ سمِ  نم، كو صوًمح سم
(1)

، كو 

                                                 

ِّب زرقمي )2/418اكظر: الرح واًمتعديؾ ) ت اًمؼمذقملٕ  (، 2/23) (، اًمؽومؾ2/452(، ؾممٓا

 (.2/17(، اًمؾسون )1/310(، اعمقزان )3/925رؿمود )(، اإل1/191اعمجروطملم )

 .مـؽر( 1)

 ( مـ ـمريؼ حيقك سمـ اعمغػمة، قمـ سمشور سمـ ىمػماط سمف.2/23وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 .إَّٓ أكَّف وىمع قمـده: قمـ اسمـ ِّٕب ؾمعد سمـ أِّب وىموص، قمـ أسمقف ؾمعد، قمـ رؾمقل اهلل 

(، واسمـ طمجر ذم اًمؾسون 1/310عمقزان )وهذا شمصحقػ، وكؼؾف قمـ اسمـ قمدي اًمذهبلُّ ذم ا

ه.2/17) صمـل اسمـ اسمـ ؾمعد سمـ أِّب وىموص، قمـ أسمقف، قمـ ضمدي  (، ووىمع قمـدمهو: طمدَّ

 وًمعؾَّ هذا هق اًمصقاب، وموًمروايي ًمسعد سمـ أِّب وىموص.

 واحلديٌ معدود ذم مـويمػم سمشور سمـ ىمػماط.

 .إسـاد مـؽر، ومتن احلديث صحقح من وجه آخر( 2)

 ذا اإلؾمـود قمـد همػم اعمصـػ، وهق سموإلؾمـود اًمذي ىمبؾف.ول أىمػ قمؾقف هب

ٌ ـمريؼ آظمر قمـ قموئشي  عى 40/488، أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )>وًمؾحدي (، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 ( وهمػممهو مـ ـمريؼ هشوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف، قمـ قموئشي.11/520)

 (.3/219وصححف إًمبوين ذم اًمسؾسؾي اًمصحقحي )

 اًمـفووكدي. ( اسمـ زكبقؾ أسمق اًمعبوس3)

اًمشقخ الؾقؾ اعمسـد اًمصودق ... وصمؼف ؿمػمويف اًمديؾؿل ذم شموريخ مهذان ول يذيمر  ))ىمول اًمذهبل: 

 (.17/99. اًمسػم )((ًمف ووموة 

ْيـََقِري.4)  ( ًمعؾف أسمق اًمعبوس اًمقيمقؾ اعمعروف سموًمدي

صمـل قمـف قمبد اًمعزيز سمـ قمكم إزضمل ... ومسلًمتف قمـف ومؼول: كب ))ىمول اخلطقى:  قؾ ومووؾ صمؼي، طمدَّ

 (.4/93. شموريخ سمغداد )((ؾموومر ويمتى اًمؽثػم ... 

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 5)

( راو اؾمؿف: قمؿر سمـ يقؾمػ سمـ قمبدك، ومؾعؾف مو ذم اًمـسختلم 11/256وذم شموريخ سمغداد )

 شمصحقػ مـ )قمؿر( سمدل )حمؿد(، واهلل أقمؾؿ سموًمصقاب.

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 6)

 /ب99
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ـ إسمراهقؿ حمؿد سم
(2)

لبِ اؾِم ، كو أسمق هالل اًمرَّ 
(3)

ـ حيقكومهَّ  ، وم سم
(4)

وقمثامن سمـ ِمؼَسؿ ،
(5)

، 

ًُ أكسًو يؼقل: ىمول رؾمقل اهلل ،عبيوؿُم  ـ ىمتودة، ؾمؿع  رٍ ؽْ طُمىُّ أِّب سمَ  )):  وِمسعر، قم

تِل غَم ٌى قمَ اضمِ وَ  (( ُأمَّ
(6)

. 

[669 ]  ُّ طقىسمـ حمؿد سمـ ظموًمد اخلَ قمكم دي، كو وَوكْ فَ أمحد سمـ احلسلم اًـم
(7)

سملصبفون، كو  

ـ قُمؼدة احلوومظ اًمؽقذم ـ ؾمعقد سم ـ حمؿد سم أسمق اًمعبوس أمحد سم
(8)

، كو ؾمؾقامن سمـ أمحد سمـ 

                                                 

 ٓ ُيعرف.( ًمعؾف اًمسدود، وهق جمفقل 1)

 ووىمع ذم شموريخ اًمدارمل واًمؽومؾ: )صوًمح أسمق سمنم(.

 (.3/166(، اًمؾسون )3/3(، اعمقزان )4/68(، اًمؽومؾ )72اكظر: شموريخ اًمدارمل )ص 

 ل يتبلم زم مـ هق.( 2)

 ( واؾمؿف حمؿد سمـ ؾمؾقؿ، وهق صدوق ومقف ًملم، يمام ذم اًمتؼريى.3)

 ( هق اًمَعقذي.4)

 ًمبٍمي.( اًمؼمي، أسمق ؾمؾؿي اًمؽـدي ا5)

ـ معلم والقزضموين، ويمون صوطمى  ـ اعمبورك وهمػممهو، ويمذسمف اًمثقري واسم شمريمف حيقك اًمؼطون واسم

 سمدقمي يـؽر اعمقزان يقم اًمؼقومي.

(، اًمشجرة ذم أطمقال 6/167الرح واًمتعديؾ )ـ اًمدوري(،  4/91اكظر: شموريخ اسمـ معلم )

(، 2/101عمجروطملم )(، ا3/217(، وعػوء اًمعؼقكم )5/155(، اًمؽومؾ )166اًمرضمول )ص 

 (.4/155(، اًمؾسون )3/453اعمقزان )

ا( 6)  .ضعقف جدًّ

اعمصـػ، وقمزاه ًمف أمحد سمـ قمبد اهلل اًمطؼمي ذم اًمريوض اًمـرضة همػم ول أىمػ قمؾقف قمـد 

ضمف  ))ومؼول: (، 1/153) ؾػل ذم مشقختف احلوومظ ظمرَّ  .((اًمسي

، 5/73 شمورخيف )وورد احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ أكس وؾمفؾ سمـ ؾمعد قمـد اخلطقى ذم

 (.143، 30/141(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )452

 (.4/280وومقف قمؿر سمـ إسمراهقؿ اًمؽردي، وهق ذاهى احلديٌ. اكظر: اًمؾسون )

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 7)

 هـ(.332هـ(، وشمقذم ؾمـي )249( مقًمده ؾمـي )8)

د أقمالم احلديٌ وكودرة اًمزمون أطم ))، وىمول اًمذهبل: ((يمون طموومظوً قموعموً مؽثراً  ))ىمول اخلطقى: 

وصوطمى شمصوكقػ قمغم وعػ ومقف ... ومجع اًمؽماضمؿ وإسمقاب واعمشقخي، واكتنم طمديثف، 

ؿلم،  ٌَّ إمم اًمسَّ ـ اًمؽبور واًمصغور واعمجوهقؾ، ومجع اًمغ ـ دبَّ ودرج م وسمُعد صقتف، ويمتى قمؿَّ
= 
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أيقب
(1)

ـ اًمػضؾ إَ  وـملػَ ؾْم ، كو اًمعبوس سم
(2)

ـ صوًمح ، كو اًمقًمقد سم
(3)

، كو أسمق ؿمفوب
(4)

 ،

ـ أِّب صوًمح، قمـ أِّب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ إقمؿش، قم   َيؼبَْؾ َمـ لَ  )): قم

((وت ومَ َر قمَ  بولِ ضمِ  ثؾمِ  رِ زْ اًمقِ  ـَ مِ  فِ قْ ؾَ قمَ  ونَ َي اهلل يمَ َص ُرظْم 
(5)

. 

[670 ]  أمحد سمـ احلسلم، كو ؾمؾقامن سمـ أمحد كحقه
(6)

. 

[671 ]   ِـ احلسلم يعـ ـ َٓ طمِ دي، كو َٓ كْ ووَ فَ ل اًمـُّأمحد سم ـ احلُسلم سم ؼطمِ ؼ سم
(7)

، كو حمؿد 

                                                 

 .((واخلرز إمم اًمدر اًمثؿلم 

ل اخلـ  (5/14اكظر: شموريخ سمغداد ) (، 15/340(، اًمسػم )6/337اعمـتظؿ )ـ  طقى شمرمجتفوـمقَّ

 (.1/263(، اًمؾسون )1/136اعمقزان )

 ( هق اًمطؼماين.1)

 هـ(.283شمقذم ؾمـي )اًمعبوس سمـ اًمػضؾ سمـ يقكس، أسمق اًمػضؾ إؾمػوـمل اًمبٍمي، ( 2)

 (.6/761شموريخ اإلؾمالم ). ((يمون صدوىموً طمسـ احلديٌ، جمووراً سمؿؽي  ))ىمول اًمذهبل: 

 اًمضبل أسمق حمؿد الزري. ( ًمعؾف3)

 ( احلـوط، قمبد رسمف سمـ كوومع.4)

 ضعقف.( 5)

 ول أىمػ قمؾقف مـ طمديٌ أِّب هريرة إَّٓ قمـد اعمصـػ.

(، واسمـ قمبد احلؽؿ ذم 2/48(، وقمبد سمـ محقد ذم اعمسـد )9/290وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 ( مـ ـمريؼ اسمـ لقعي، قمـ أِّب ـمعؿي، قمـ اسمـ قمؿر.265ص ومتقح مٍم )

( مـ ـمريؼ اسمـ لقعي، قمـ 5/12(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )28/653رضمف أمحد أيضوً )وأظم

 رويؼ اًمثؼػل، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؿمامؾمي، قمـ قمؼبي سمـ قمومر سمف.

 وذم يمال اإلؾمـوديـ اسمـ لقعي، وهق وعقػ، وىمد اوطرب ذم إؾمـوده.

ـ لقعي، وىمول:  ـ روايي اسم ـ قمؿر م ٌ اسم  (.3/197. اعمقزان )((هذا مـؽر  ))وذيمر اًمبخوري طمدي

 (.4/419وطمؽؿ قمؾقف سموًمـؽورة أيضوً إًمبوين ذم اًمسؾسؾي اًمضعقػي )

 .اكظر ما قبؾه( 6)

ـ اًمطؼماين مـ همػم واؾمطي، وهق ذم  وذم هذا اإلؾمـود قَمالَ احلسلم اًمـفووكدي سمدرضمتلم، ومرواه قم

 اإلؾمـود إول سمقاؾمطي رضمؾلم.

 يمذا ورد اؾمؿف ذم إصؾ و)ف(.( 7)

هـ(، 384ة ٓطمؼ سمـ احلسلم سمـ قمؿران سمـ أِّب اًمقرد أسمق قمؿر اعمؼدد، شمقذم ؾمـي )وذم اًمروا

اسموً. اكظر: شموريخ سمغداد )  (.14/99يمون متفاًم يمذَّ
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ـ ؾَمؼمة هق الِ  ـ قمؿر سم وِّب احلوومظعَ سم
(1)

ظمؾقػيأسمق  ؿحل، كو اًمػضؾ سمـ احلُبوب الُ 
(2)

، كو 

سمـ ؾمعد، قمـ  يـدِ ؿْم ؾمؾقامن سمـ أمحد، كو حيقك سمـ قمثامن سمـ صوًمح، كو ُكعقؿ سمـ محود، كو رِ 

ـ اًمزهري، قم ـ ظموًمد، قم ـ أسمقفقُمؼقؾ سم
(3)

ـ أِّب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل   قْ ًمَ  )): ، قم

ًُ آمِ يمُ  قْ ًمَ  ((و فَ ضمِ وْ َز َد ًمِ جُ ْس شمَ  نْ ُت اعمرأَة أْر مَ ٍد َٕ طَم ُجَد َٕ ْس ن يَ دًا أَ طَم رًا أَ ـ
(4)

. 

                                                 

( هق حمؿد سمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ ؾمول سمـ اًمؼماء سمـ ؾمؼمة سمـ ؾمقور أسمق سمؽر اًمتؿقؿل، ُيعرف سموسمـ 1)

 .هـ(355هـ(، وشمقذم ؾمـي )284العوِّب، مقًمده ؾمـي )

يمون أطمد احلػوظ اعمجقديـ ... وًمف شمصوكقػ يمثػمة ذم إسمقاب واًمشققخ،  ))ىمول اخلطقى: 

ومعرومي اإلظمقة وإظمقات، وشمقاريخ إمصور، ويمون يمثػم اًمغرائى، ومذهبف ذم اًمتشقع 

 .((معروف 

 وشمؽؾؿ ومقف اًمدارىمطـل ًمتشقعف، وأصمـك قمؾقف همػُم واطمد.

صمـو قمـف اًمدارىمطـل، ويمون ؾملًمً اًمؼمىموين قم ))وىمول اخلطقى أيضوً:  ـ اسمـ العوِّب، ومؼول: طمدَّ

صوطمى همرائى، ومذهبف معروف ذم اًمتشقع، ىمؾً: ىمد ـمعـ قمؾقف ذم طمديثف وؾمامقمف؟ ىمول: مو 

 .((ؾمؿعً ومقف إَّٓ ظمػماً 

 .((مـ أئؿي هذا اًمشلن ... إَّٓ أكَّف وموؾمؼ رىمقؼ اًمديـ  ))وىمول اًمذهبل: 

(، 16/88(، اًمسػم )7/36(، اعمـتظؿ )54/419شؼ )(، شموريخ دم3/26اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.5/322(، اًمؾسون )5/116اعمقزان )

( ذم إصؾ: )اًمػضؾ سمـ احلبوب الؿحل، كو أسمق ظمؾقػي(، وزيودة )كو( ظمطل، وأسمق ظمؾقػي هق 2)

 اًمػضؾ، وضموءت قمغم اًمصقاب ذم )ف(.

 ( مسؾؿ سمـ قمبقد اهلل سمـ ؿمفوب اًمزهري.3)

(، 8/188(، واسمـ أِّب طموشمؿ ذم الرح واًمتعديؾ )7/270اًمؽبػم )ذيمره اًمبخوري ذم اًمتوريخ 

ف اًمزهري.5/397ول يذيمرا ومقف ؿمقئوً، وذيمره اسـم طمبون ذم اًمثؼوت ) ف ؾمقى اسـم  (، ول يذيمروا راويوً قـم

 .حسن لغره( 4)

ـ وهق وعقػ، وواًمد اًمزهري جمفقل.  ول أىمػ قمؾقف هبذا اإلؾمـود إَّٓ قمـد اعمصـػ، وومقف رؿمدي

ـ 1159( )3/465ف اًمؽممذي ذم الومع )وأظمرضم (، 9/470 (، واسـم طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون

 وهمػممهو مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمؿرو، قمـ أِّب ؾمؾؿي سمـ قمبد اًمرمحـ، قمـ أِّب هريرة.

 .((طمسـ همريى  ))وىمول اًمؽممذي: 

وًمؾحديٌ ؿمقاهد مـ طمديٌ أكس سمـ موًمؽ، واسمـ أِّب أورم، ومعوذ، وهمػمهؿ، وصححف 

 (.7/54 اإلرواء )إًمبوين ذم
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[672 ]   ُؾقامن سمـ أمحد كحقهسلم، / كو ؾُم أمحد سمـ احل
(1)

. 

[673 ]   َّـ احلسلم سمـ قمبد اًمعزيز اًمش ـ أمحد سم وهدقمبد اًمقاطمد سم
(2)

ا، أكو حمؿد ؼُمَ ؽْ سمعُ  

ـ قمكم  ـ قمؿر اِلعوِّب، كو حمؿد سم ـ سم زيوَ رْ إسمراهقؿ اعمَ سم
(3)

ـ اخلَ  ؾقؾ اعمروزي، كو أمحد سم
(4)

 ،

بلؾَّ كو حيقك سمـ ظموًمد اعمُفَ 
(5)

قد اهلل سمـ ، كو اخلؾقؾ سمـ أمحد صوطمى اًمَعروض، قمـ قُمب

ـمؾحي
(6)

ـ أ ـ اًمزهري، قم ـ موًمؽ ىمول: ، قم   أُ رَ ؼْ يَ  اهلل  قُل ؾُم رَ  ونَ يمَ  ))كس سم     

        َِٕػ ًمِ سمو ))
(7)

. 

                                                 

 .اكظر ما قبؾه( 1)

ـ اًمطؼماين مـ همػم واؾمطي، وهق ذم  وذم هذا اإلؾمـود قمال احلسلم اًمـفووكدي سمدرضمتلم، ومرواه قم

 اإلؾمـود إول سمقاؾمطي رضمؾلم.

 هـ(.419هـ(، وشمقذم ؾمـي )337اعمعدل اًمعؽؼمي، مقًمده ؾمـي )( 2)

 (.ووىمع ذم شموريخ سمغداد ذم اؾمؿ ضمده: )احلسـ( سمدل احلسلم

 .((يمون صدوىموً ... ويمون يذهى إمم اًمتشقع  ))ىمول اخلطقى: 

 (.9/309شموريخ اإلؾمالم )(، 11/15شموريخ سمغداد) اكظر:

 هـ(.306هق حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ أسمق قمبد اهلل اعمروزي، شمقذم ؾمـي )( 3)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/109وريخ اإلؾمالم )شم(، 14/311(، اًمسػم )3/68اكظر: شموريخ سمغداد )

 ًمعؾف اًمؼقمز.( 4)

ث قمغم مـ ل  ))، وىمول أسمق زرقمي: ((يمذاب  ))ىمول أسمق طموشمؿ:  يمذاب، يؽذب قمغم مـ ًمؼل، وحُيدي

ث قمـ ىمقم ىمد موشمقا ىمبؾ أيؾؼ  .((ن يقًمد سمـحق قمنم ؾمـلم ف، وحيدي

ِّب زرقمي )2/50اكظر: الرح واًمتعديؾ )  ٕ ت اًمؼمذقمل  (.1/167)(، اًمؾسون 2/733(، ؾممٓا

 (، وذيمر أكَّف روى طمديثوً مؼطققموً ومقصؾف، ووهؿ ومقف.6/251ذيمره اسمـ طمجر ذم اًمؾسون )( 5)

 هق أسمق اعمطرف اخلزاقمل.( 6)

 سـده ضعقف، والصواب فقه اإلرسال.( 7)

ول أىمػ قمؾقف مـ ـمريؼ قمبقد اهلل سمـ ـمؾحي، قمـ اًمزهري إَّٓ قمـد اعمصـػ، وأؿمور إمم هذا 

وىمول أيقب سمـ ؾمقيد، قمـ يقكس، قمـ  ))(، ومؼول: 8/29اًمعؾؾ ) اًمطريؼ اًمدارىمطـل ذم

اًمزهري، قمـ أكس، ويمذًمؽ ىمقؾ قمـ قُمؼقؾ وقمـ أِّب اعمطرف، قمـ اًمزهري، وٓ يصح قمـ 

 .((اًمزهري ذًمؽ 

م ختريٍ احلديٌ وذيمر سمعض آظمتالف ومقف قمغم  وأسمق اعمطرف هق قمبقد اهلل سمـ ـمؾحي، وشمؼدَّ
= 

 /أ94
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[674 ]  ـ اخلَ أسمق إ ـ حمؿد سم دوهِ  اًمشَّ رِض ؾمحوق إسمراهقؿ سم
(1)

ـ اكو قمبد اهلل أسمبُخورى،   سم

ـ يعؼقبحمؿد سم
(2)

حؾَ ، كو مقؾمك سمـ أومْ 
(3)

نم، كو إؾمحوق سمـ سمِ 
(4)

قمـ اًمثقري،  ػقون، قمـ ؾُم 

ـ اًمـَّبِلي هِ  ـ قموئشي، قم ـ أسمقف، قم ـْ  )): ىمول شوم، قم  َر ذيمَ  ، صمؿَّ يِ عَ ؿُ الُ  مَ قْ َر يَ جْ غمَّ اًمػَ َص  َم

 َر ضْم اهللُ أَ  وهُ طَ قمْ أَ ػ، وَ ؾَ ؾَم  دْ و ىمَ مَ  ًمفُ  اهللُ َر ػَ ؿُس همَ َع اًمشَّ ؾُ طْ ك شمَ تَّ طَم  فِ ِس ؾِ  جَمْ اهللَ قمزَّ وضمؾَّ ذِم 

ي وَ  ((اًم ـَغْ مَ  ثَر يمْ اسمًو وأَ صمقَ  عَ ْهَ أَ  َؽ ذًمِ  ونَ يمَ ة، وَ َر ؿْ قمُ طَمجَّ
(5)

. 

                                                 

 (.647اًمزهري سمرىمؿ: )

 غم شمرمجتف.ل أىمػ قم (1)

ـ اخلؾقؾ أسمق حمؿد اًمؽالسموذي اًمػؼقف اًمبخوري، وُيعرف سمعبد اهلل إؾمتوذ، مقًمده 2) ـ احلورث سم ( اسم

 هـ(.340هـ(، وشمقذم ؾمـي )258ؾمـي )

ـ اًمرازي:  ـ احلس صوطمى قمجوئى ومـويمػم  ))، وىمول اخلطقى: ((وعقػ  ))ىمول أسمق زرقمي أمحد سم

هق ًملم  ))قامين سمقوع إطموديٌ، وىمول اخلؾقكم: ، واهتؿف أسمق ؾمعقد اًمرواس واًمسؾ((وهمرائى 

 .((وعػقه 

(، 3/971(، اإلرؿمود )10/126(، شموريخ سمغداد )228ل )ص ؿاكظر: ؾممآت اًمسف

 (.3/348(، اًمؾسون )3/210(، اعمقزان )15/424(، اًمسػم )2/99)

 ( اسمـ ظموًمد أسمق قمؿران اًمبخوري.3)

مقؾمك سمـ أومؾح اًمبخوري  ))ل ومؼول: ، وذيمره اًمذهبيمذا ضموء كسبف ذم اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي

ر قموزم اًمروايي   (.6/1058شموريخ اإلؾمالم ). ((اًمبقػوريـل، ؿمقخ معؿَّ

 ( أسمق طمذيػي اًمبخوري.4)

 .((سملمي إمر، ٓ خيػك طموًمف قمغم اًمعؿقون  ))يمذسمف همػُم واطمد، وىمول اسمـ طمجر: 

(، اعمدظمؾ إمم 1/135(، اعمجروطملم )1/337(، اًمؽومؾ )2/214اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 (.1/354(، اًمؾسون )1/184(، اعمقزان )3/954(، اإلرؿمود )1/168اًمصحقح )

ا.( 5)  ضعقف جدًّ

 ( قمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ يعؼقب سمف.1/337أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

َّو يرويف  ))وىمول سمعد أن ذيمر أطموديٌ مـ ـمريؼ إؾمحوق سمـ سمنم:  وهذه إطموديٌ مع همػمهو ِم

ٓ  يُتوسمعف أطمٌد قمؾقفو نمسمإؾمحوق سـم  ـوً، ـوداً أو مت ؽرة إمَّو إؾم  .(( هذا همػم حمػقفمي يمؾفو، وأطموديثف ـم

( وهمػمه مـ طمديٌ أكس سمـ موًمؽ 586( )2/481ويغـل قمـف مو أظمرضمف اًمؽممذي ذم الومع )

ـ صغم اًمغداة ذم مجوقمي، صمؿ ىمعد يذيمر اهلل طمتك شمطؾع اًمشؿس، صمؿ  )):  ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  م

ي وقمؿرة، شمومَّي شمومَّي شمومَّي صغم ر ، يموًك ًمف يملضمر طَمجَّ  .((طمسـ همريى  )). وىمول اًمؽممذي: ((يمعقـت

 (.7/2/1195وطمسـف إًمبوين ذم اًمسؾسؾي اًمصحقحي )
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[675 ]   ـ ـ إؾمحوقاحلُ أمحد سم ـ حمؿد سم سلم، كو أمحد سم
(1)

ـ حمؿد ، أظمؼمين قمكم سم
(2)

، كو 

ؾقامنقن سمـ أمحد سمـ ؾُم ـُْس طَم 
(3)

رادي، كو مقؾمك سمـ حمؿد اعمُ 
(4)

، كو حيقك سمـ طمقؿَمى 

إؾمدي
(5)

ـ َص  ـ قَمؿرو، قم ػقان سم
(6)

ـ مَ  ؽحقل، قمـ أِّب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل ، قم

 بقَ كْ إَ  ـَ نَّ كبقًّو مِ إِ  )): اهلل 
ِ
 ق ذِم هُ قف وَ إًمَ  ك اهللُطَم وْ لَ ف، ومَ مِ قْ قب ىمَ ؾُ ةَ ىمُ ووَ َس ىمَ  اهلل و إمَم ؽَ ؿَم  وء

ف ُيِرقُّ اًمؼَ ، ومَ َدَس قا اًمعَ ؾُ يمُ لْ ن يَ َمؽ أَ قْ ىمَ  الَّه: ُمْر َص مُ  ُى ، وُيذهِ لْمَ اًمعَ  عُ مِ َى، وُيدْ ؾْ نكَّ

(( ارِ َر سمْ وُم إَ عَ ـمَ  قَ وء، وهُ يَ سموًمؽِؼْمِ 
(7)

. 

أسمق احلسـ اًمػورد أكشدين [ 676]
(8)

بكمقسوسمقر، ىمول: أكشدوكو ًمؾشي سمـ 
(1)

: 

                                                 

ْيـََقِري، اعمشفقر سموسمـ اًمسـل، مقًمده ؾمـي 1) ( اسمـ إسمراهقؿ الوؿمؿل أسمق سمؽر العػري مقٓهؿ اًمدي

 هـ(.314هـ(، وشمقذم ؾمـي )280)

 .((يمون محزة اًمؽـوين يرومع اسمـ اًمسـل  ))ىمول قمبد اًمغـل إزدي: 

اً، صـَّػ ذم اًمؼـوقمي وذم قمؿؾ يقم وًمقؾي وهمػم ذًمؽ  ))وىمول اًمذهبل:   .((يمون دييـوً ظمػمي

 .(8/224(، شموريخ اإلؾمالم )16/255(، اًمسػم )3/325اكظر: إكسوب )

ـ اًمسـل ذم قمؿؾ اًمققم و( 2) ( وسح سمـسبف، ول أىمػ 116اًمؾقؾي رىمؿ: )هق اعمرسمعل، روى قمـف اسم

 .قمغم شمرمجتف

 هـ(.299، شمقذم ؾمـي )، وُيؼول: احلسـاعمٍمياسمـ اًمصقؼؾ ( أسمق قمكم 3)

 ؿمقخ ًمؾطؼماين ومحزة اًمؽـوين واسمـ يقكس اعمٍمي.

شمقوقح  (،6/928شموريخ اإلؾمالم ) (،2/375اإليمامل )(، 1/252اكظر: اعمعجؿ اًمصغػم )

 (.3/73اعمشتبف )

 (.2/244ل اسمـ قمراق: ))  مو قمرومتف ((. شمـزيف اًمنميعي )ىمو (4)

ث قمـ اًمضعوف .. سموعمـويمػم  ))( ىمول اسمـ قمدي: 5)  .((ًمقس سمؿعروف، طمدَّ

 (.6/250(، اًمؾسون )6/44(، اعمقزان )7/234اكظر: اًمؽومؾ )

 ( اسمـ هرم اًمسؽسؽل أسمق قمؿرو احلؿيص.6)

 .موضوع( 7)

 (. 2/180اعمصـققمي ) ًمئيمام ذم اًمم أظمرضمف اسمـ اًمسـل ذم اًمطى

وسمف أقمؾَّف اًمسققـمل ذم  وومقف حيقك سمـ طمقؿمى، وهق مؽموك، وذم متـ احلديٌ أمورات اًمقوع،

 (.161اعمجؿققمي )ص واكظر: اًمػقائد  اًممًمئ،

 هـ(.422) اًمػوردسمـ أمحد اعمووردي اًمـقسوسمقري أسمق احلسـ ( حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ 8)

. اعمـتخى مـ (( اعمػن، ؾمؿع اًمؽثػم ومجع إسمقاب اًمػؼقف إصقزم ))ىمول قمبد اًمغوومر اًمػورد: 
= 
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ًَ وأَ         ونٌ ضَم َر فْ ومَ  قدٌ قمِ  وسِ / ًمؾـَّ  ويِن ضَم َر فْ مَ ي وقدِ قمِ  ك

آيِن رَ  ـْ ؾُّ مَ يمُ  لـِـؿُ ـطَم ْر يَ      دًا   ــقـِطمدًا وَ َر ـػْ ـِل مُ تَ يمْ َر شمَ  
(2)

. 

طمبقى اًمقاقمظحمؿد سمـ احلسـ سمـ  أكشدين [ 677]
(3)

 قسوسمقر:سمـَ 

ًَ إذا يمُ   قمًو ًمِ ـضَم  ـ  لُم مِ أَ ٌن وَ وزِ ـف ظَم ـقْ ؾَ قمَ  ًَ ـكوَمل     عًو   وكِ مَ  َؽ ـًمِ اَم ـامَّ

يفمَ شمُ   دي
(4)

ـُ ـقـومِ دَ  ًَ ـأكقًا وَ ػْ قمَ  فُ ؾُ يمُ لْ قَ ومَ      د  ومِ طَم  ػْمِ  همَ قمًو إمَم مُ ذْ مَ  
(5)

. 

درج عذ شقوخهمن فوائد هـَّاد أيضاً مُ 
(6)

 

رضمىسمؼراءيت قمؾقف ذم قري، قُ اًمشقخ أسمق احلسلم سمـ اًمطُّ  أكشدكا [ 678]
(7)

أرسمع ـي ؾم 

ـ إسمراهقؿ اًمـَّ ـ اًمؼوؾمؿ اًمػَ َس وشمسعلم، أكشدكو هـَّود سم ِّب حمؿد د،ٕ ورِ ػل، أكشدين حمؿد سم

ىموءرْ سمـ وَ ا
(8)

: 

                                                 

 (.43اًمسقوق )ص 

 هـ(.334( أسمق سمؽر اًمشبكم اًمصقذم، ىمقؾ اؾمؿف دًمػ سمـ ضمعػر، وىمقؾ همػم ذًمؽ، شمقذم ؾمـي )1)

يمون ومؼقفو قموروموً سمؿذهى موًمؽ، ويمتى احلديٌ قمـ ـموئػي، وىمول اًمشعر، وًمف  ))ىمول اًمذهبل: 

عتذر قمـف، ومقفو صؾ ًمف ضمػوف دموغ وؾمؽر، ومقؼقل أؿمقوء يُ أًمػوظ وطمؽؿ وطمول ومتؽـ، ًمؽـف حي

 .((سملٌو ٓ شمؽقن ىمدوة 

 (.15/367(، اًمسػم )6/347(، اعمـتظؿ )14/389اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( ذم )ف(: )يراين(.2)

 هـ(.406، صوطمى يمتوب قمؼالء اعمجوكلم، شمقذم ؾمـي )اًمـقسوسمقري ( أسمق اًمؼوؾمؿ اعمػن3)

اًمتػسػم وأداب ... وىمد شمؽؾؿ ومقف احلويمؿ ذم رىمعي كؼؾفو قمـف مسعقد صـػ ذم  ))ىمول اًمذهبل: 

 .((سمـ قمكم اًمسجزي، وموهلل أقمؾؿ ا

 (.9/105) (، شموريخ اإلؾمالم17/238اكظر: اًمسػم )

 ( ذم )ف(: )يمديف(.4)

( ًمغػم احلسـ سمـ حمؿد سمـ طمبقى. ووىمع قمـده )مسؽوً( 225( أورده اخلطقى ذم اًمبخالء )ص 5)

 .سمدل )موكعوً(

 ( مجؾي )مدرج قمغم ؿمققظمف( ًمقسً ذم )ف(.6)

 ( ذم )ف(: )ذم مجودى(.7)

مػم، مقًمده ؾمـي ) د سـمؿحمسـم ضمعػر ( 8)  هـ(.352هـ(، وشمقذم ؾمـي )292ورىموء أسمق حمؿد اًمشقبوين ٕا
= 

 /ب94
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فجَ فْ اعمُ  ظَ ػِ  طَم امَّ ـًمَ  ولِ  اعمَ ذِم        َه ـو ىمَ ـ مَ غَم ـقمَ  هللِ دُ ؿْ احلَ  
(1)

 

  ْ فضَم ْر ومَ  هودَ ـعْ سمَ  ًْ يموكَ َّٓ وَ إِ     ذا   ؽَ هَ  يٍ قؼَ ِو  ـْ مِ  ـْ ؽُ شمَ  وَل
(2)

. 

 ًمبعضفؿ: ،دحمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ اًمػورِ  أكشدين [ 679]

ِى ــ كَش مِ وَ  ولٍ مَ  ـْ وه مِ كَ دْ ـؼَ ـَ وماَم سمِ     ً   ؿَ ؾِ و ؾَم ـَاطُم وَ رْ ذا أَ  إِ وزِم بَ ن شمُ و إِ مَ  
(3)

 

ِى طَ قمَ  ـْ مِ  و اهللُوهَ ىمَ وَ  قُس ػُ ذا اًمـُّإِ       ع جَ ـشمَ اًمِعزُّ ُمرْ وَ  َسٌى تَ ؽْ مُ  وُل وعمَ ومَ  
(4)

. 

[680 ]  يعؼقَب حمؿد سمـ  احلسلم سمـ
(5)

قمكم حمؿد سمـ سموًمبٍمة، كو أسمق قمبد اهلل  

ـ قمبد اهلل، كو  ـ اًمقاقمظ، كو قمكم سم قمبد اًمقهوبحمؿد سمـ ون، كو هَّ قمكم اًمدَّ أمحد سم
(6)

، ىمول: 

ـ معوذ ًُ حيقك سم ؾمؿع
(7)

َّ  بََؽ ؾْ ىمَ  ًَ ؼْ ؾَّ قمَ  إنْ  نكََّؽ ، ومَ وسِ بَؽ سموًمـَّؾْ ىمَ  ْؼ ؾي عَ شمُ ٓ َ  ))يؼقل:    وسِ سموًـم

ؼْ قمَ  نْ إِ ، وَ قكَ ًمُ ذَ ظَم  ـ َل يَ ، وَ قكَ مُ دَ ظَم  بَؽ سموهللِ ؾْ ًَ ىمَ ؾَّ ؿٍّ  همَ و ذِم قفَ ومِ  عَ ىمَ وَ  يٍ غَ و سمبُؾْ قَ كْ اًمدُّ  ـَ َض مِ ْر َم

((ف وئِ َش َـّ سمعَ فَ تَ ف َل يَ ائِ دَ ؿَّ سمغَ تَ وَمـ اهْ  ـمقيؾ،
(8)

. 

[681 ]   ِؼ سموهللأسمو اًمؼوؾمؿ قمبد اًمقاطمد سمـ قمبد اًمسالم سمـ اًمقاصم
(9)

  ًُ يؼقل: ؾمؿع

                                                 

ـ يمبور قمرب اًمشوم، ويمون ومورؾموً ؿمجوقموً، قموروموً سموًمؾغي، ويمون ظمصقصوً سمسقػ  ))ىمول اًمذهبل:  م

 .((اًمدوًمي 

 (.11/114(، اًمقاذم سموًمقومقوت )      : شموريخ اإلؾمالم )  اكظر

 (.1/215اعمُفجي: اًمدم أو دم اًمؼؾى واًمروح. اًمؼومقس اعمحقط )( 1)

سمقوت اًمؼويض اًمتـقظمل ( 2) ي ذم اًمقاذم سموًمقومقوت دػ(، واًمص5/47ذم اًمػرج سمعد اًمشدة )أورد ا

(11/114.) 

ـ اًمـو3)  (.1/137ـمؼ واًمصومً. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )( اًمـََّشى: سمؿحريمتلم، اعمول إصقؾ م

 (.5/49أورد إسمقوت اًمؼويض اًمتـقظمل ذم اًمػرج سمعد اًمشدة )( 4)

 .، ويمذا قمغم اًمرواة اًمثالصمي سمعدهل أىمػ قمغم شمرمجتف( 5)

 ( ًمعؾف اًمؼـود اًمسؽري أسمق حيقك اًمؽقذم.6)

 ( أسمق زيمريو اًمرازي اًمقاقمظ اًمصقذم.7)

 .((د ومقاقمظ مشفقرة ًمف يمالم ضمقي  ))ىمول اًمذهبل: 

 (.13/15(، اًمسػم )14/208اكظر: شموريخ سمغداد )

 .مل أقف عؾقه( 8)

( قمبد اًمقاطمد سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اًمعزيز سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ اًمقاصمؼ سموهلل، أسمق اًمؼوؾمؿ 9)

 هـ(.357الوؿمؿل اًمقاصمؼل، مقًمده ؾمـي )
= 

 /أ95
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 و ًمف: مَ  قَؾ ؼِ ومَ   اًمـَّقمِ ذِم  لَم وحلِ عُض اًمصَّ ل سمَ ُرئِ  )) صمِؼ إًمقف / يؼقل:سمعَض َمـ أَ 

ـ وَ زِم  رَ ػَ ؟ ىمول: همَ سمَؽ  اهللُ َؾ عَ ومَ  ، لي عِ وومِ وُب اًمشَّ حَ ْص ـَّي؟ ىمول: أَ الَ  ؾِ هْ أَ  رَ ثَ يمْ َت أَ دْ ضَم ، ىمول: َم

ِ ًمْ َأمحد؟ ىمول: ؾَملَ  وُب حَ ْص أَ  ـَ يْ لَ : ومَ وَل ىمَ   ؾِ هْ  أَ غَم قمْ أَ  ـْ تَـِل قمَ ًمْ لَ و ؾَم مَ  ،ـَّيلَ ا ؾِ هْ أَ  رِ ثَ يمْ أَ  ـْ ل قمَ تَـ

((ـَّي الَ  ؾِ هْ أَ  ُر ثَ أيمْ  وومعلي وُب اًمشَّ حَ ْص أَ ـَّي، وَ الَ  ؾِ هْ  أَ غَم قمْ محد أَ وُب أَ حَ ْص أَ  الـَّي،
(1)

. 

يؼَم ي اًمطَّ دِ ؾَم احلسـ إَ حمؿد سمـ  أكشدكا [ 682]
(2)

، أكشدكو
(3)

احلسلم سمـ قمبد اهلل  

 :يِز رِ اعمَ  نٍم ذم هجوء سمِ  ،ل اًمشوومعلقـِ امِ رَ دي اًمقَ ؾَم إَ 

رَ ـعَ ـشمَ   ا وَ ضمِ  فُ ضَم ْهَ أَ وَ       فُ ــومَ ـىمَ لَ ـَره ومَ ـػْ ـٌؿ يمُ ـفْ ـضَم  ذَّ  فُ ـومَ ـجَ ـدَّ ًمِ ؿَم دًّ

ـَ دِ حِ ؾْ ؿُ ـاًم فِ قْ ًمَ ى إِ ودَ كَ وَ   مَ ـؼَ ومَ    قا   قمُ َر ـؾْم لَ ومَ  ي  فُ ومَ ـمَ ٌؿ أَ فْ ضَم  ورِ ؾـًَّمِ  ؿْ ـفُ ـدَّ

 فُ ومَ مِحَ  يفِ رِ اًمؽَ  ِت قْ اعمَ  ـَ مِ  ذاَق وَ     و  ـهمَ سموًمقَ  ِت قْ ُخ اعمَ ورِ ـَص  وهُ ـشمَ و أَ ـؿَّ ؾَ ومَ  

فُ ـومَ ؼَ ـمَ  يِزّ رِ ؿَ ـاًم سمنْمُ  سمفِ  ومَ ؼَ ومَ      فِ شمِ قْ مَ  دِ عْ ـ سمَ مِ  ُر ػْ اًمؽُ  ذاكَ  عَ َض عْ َض شمَ  
(4)

. 

[683 ]   ـ ـ قُمبقدأمحد سم قمؿر سم
(5)

ـ ، كو قمُ  ـ حمؿدثامن سم أمحد سم
(6)

ـ  ، كو أسمق ضمعػر حمؿد سم

وَمَرهمعوذ سمـ 
(7)

رويل الَ قؿؿِ اًمتَّ  
(8)

، كو أمحد سمـ قمبد اهلل
(1)

ضؾ سمـ مقؾمك ، كو اًمػَ 

                                                 

. شموريخ سمغداد ((وئي، ويمون صدوىموً يمتبً قمـف ذم ؾمـي مخس وقمنميـ وأرسمع م ))ىمول اخلطقى: 

(11/15.) 

( قمـ أِّب سمؽر سمـ قمبد اًمبوىمل، قمـ هـود 671( أظمرضمف اسمـ القزي ذم مـوىمى أمحد )ص 1)

 اًمـسػل سمف.

 .وأيمثر أهؾ الـي هؿ اًمػؼراء يمام ورد قمـ أِّب اًمؼوؾمؿ 

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف، ويمذا قمغم اًمذي سمعده.( 2)

 ( ذم )ف(: )أكو(.3)

 .ؾقهمل أقف ع( 4)

 .((أطمد اعمجفقًملم  ))(، وىمول: 4/286( ًمعؾف اًمرحيوين، ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )5)

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 6)

ة(، واًمتصقيى مـ )ف(.ومسـد اًمػردوس ( وىمع ذم إصؾ7)  : )ىمرَّ

 هـ(.316( اعموًمقـل، شمقذم ؾمـي )8)
= 
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مـف؟ ىمؾً: مو هق؟  سؿع أفمرَف قُدك طمديثًو فمريػًو َل شمَ قـوين ىمول: ىمول زم أسمق طمـقػي: ُأومِ اًمسي 

ـ أِّب ؾُم  لقؾىمول: أكو محود سم ـ زيد اًمعؿي امن، قم
(2)

ـ زيد سمـ طمورصمي ىمول: ىمول زم رؾمقل  ، قم

ضْم َز شمَ أَ  )): اهلل  ج شمَ َز ، ىمول: شمَ : َٓ ًُ ؟ ىمؾًَ وَّ تَِؽ قمِ  عَ مَ  ْػ ػِ عْ تَ ْس وَّ ج َز تَ شمَ  ، صمؿ ىمول: َٓ ػَّ وَّ

: مَ مَخْ  ًُ َـّ و هُ سًو، ىمؾ
(3)

ْج زَ تَ شمَ  ؟ ىمول: َٓ  قَْدَرة، وٓ هَ  ة، وَٓ َمْفؼَمَ  ة، وَٓ يَمْفؼَمَ  ، وَٓ ؿَمْفؼَمَةً  وَّ

ًُ وشمقػُ ًمَ  ًَ ؿمقئًو،ًُ / ِمَّو ىمُ ومْ َر و قمَ اهلل، مَ  ؾمقَل : يو رَ ، ومؼؾ ةُ ًَمْس : أَ ىموَل  ؾ و اًمَشْفؼَمَ  تُؿ قَمَرسمًو؟ أمَّ

يذِ وء اًمبَ ىمَ رْ وموًمزَّ  يَّ
(4)

و اًمَؽْفؼَمة ومَ أَ ، وَ  ي، وأمَّو قؿَ مِ دَّ اًم ةُ ػمَ ِص وًمؼَ ي، وأمَّو اعمَْفؼَمة ومَ وًمَ ُز فْ اعمَ  يُ يؾَ قِ وًمطَ مَّ

ػقُ َر ْدسماعمُ  قزُ جُ وًمعَ ومَ  ةُ َدرَ الَقْ  و اًمؾَّ (( كَ ػْمِ همَ  ـْ مِ  دِ ًمَ اًمقَ  اُت ذَ و ومَ شمَ ة، وأمَّ
(5)

. 

[684 ]  ِّبالَ وومد احلسـ سمـ حمؿد سمـ مقؾمك اًمؼَ أسمق حمؿ
(6)

ريً، كو حمؿد سمـ ؽْ سمتَ  

                                                 

 ووَمَره: سمػتح اًمػوء واًمراء، سمعدهو هوء، وُيؼول: ومَرح.

 اسمـ مويمقٓ وهمػمه، ول يذيمروا ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً. ذيمره

شمقوقح اعمشتبف  (،7/314شموريخ اإلؾمالم ) (،14/484(، اًمسػم )7/87اكظر: اإليمامل )

(7/204.) 

ـ ظموًمد القيبوري، وُيؼول ًمف ( 1) ـ قمبد اهلل سم اًمشقبوين يمام ضموء كسبتف ذم مسـد اًمػردوس، وهق أمحد سم

 اًمشقبوين.

وقموً يمذَّ   اسموً، ويمون ُيرضب سمف اعمثؾ سمؽذسمف ودضمؾف.يمون ووَّ

 (.1/193(، اًمؾسون )1/106اكظر: اعمقزان )

ل، وعقػ يمام ذم اًمتؼريى، وٓ ُيعرف ًمف ؾمامع مـ زيد سمـ 2) ـ احلقاري أسمق احلقاري اًمعؿي ( زيد سم

 طمورصمي.

 ( ذم )ف(: )مو هل(.3)

 ًمؾشفؼمة. هذا اًمتػسػم وىمع ذم مسـد اًمػردوس ًمؾؽفؼمة، ومو ذم اًمؽفؼمة( 4)

 .موضوع( 5)

ـ زهر اًمػردوس( مـ ـمريؼلم قمـ  292، 291/ل:3وأظمرضمف اًمديؾؿل ذم مسـد اًمػردس )

 حمؿد سمـ معوذ سمف.

وع.  وذم ؾمـده أمحد القيبوري، وهق يمذاب ووَّ

 ( يمذا ذم إصؾ، وذم )ف(: )اًمبوىمالين(، وذم شموريخ سمغداد: )اًمؼوومالين(.6)

ح اًمؼوف وؾمؽقن اًمؽوف، هذه اًمـسبي إمم طمرومي قمجقبي، ؾمؿعً اًمَؼووْماليَن: سمػت ))ىمول اًمسؿعوين: 
= 

 /ب95
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ـ رُ ظَم ْر اًمػَ  وريزسمَ وْ ون سم ف اًمدُّ
(1)

ون اًمؽقذم، كو زَ  يد سمـ حمؿد اًمطحَّ
(2)

سمقاؾمط، كو زيد سمـ  

وئلأظمزم اًمطَّ 
(3)

ـ احلُبوب اًمُعؽْ  كم، كو زيد سمـ صمقر سمـ يزيد، كو زيد سم
(4)

، كو زيد سمـ حمؿد 

ه زيد سمـ أؾمومي، قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىمول: ا ـ صمقسمون، كو زيد سمـ أؾمومي سمـ زيد، قمـ ضمدي  سم

]ُردَكف[ فِ قْ ؾَ ودٌّ قمَ ؿَم  قَ هُ اِّبٌّ وَ َر قمْ أَ  ك اًمـَّبِلَّ شمَ أَ  ))
(5)

؟ وه، ومؼول: أيُّؽؿ حمؿدبَ أو ىمول: قمَ  

شُمؽ شُمؼرُّ ؼَمْ ظْم أَ  نْ إِ  ل؟ ىمول:عِ  مَ اَم كبقًّو ومَ  ـْ ؽُ ، ىمول: إن شمَ رِ هَ زْ إَ  فِ ضْم اًمقَ  وطمُى ىموًمقا: َص 

َؽ ومُ  آلِ  ِى ن أو ىمول: ؿِمعْ الَ ومُ  ي آلِ ادِ َت سمقَ رْ َمرَ  إكََّؽ ؿ، ىمول: ؟ ىمول: كعَ ةِ ودَ فَ سموًمشَّ   الن، وإكَّ

                                                 

اًمؼويض أسمو سمؽر حمؿد سمـ قمبد اًمبوىمل إكصوري سمبغداد مذايمرة يؼقل: اًمؼوومالين اؾمؿ عمـ يشؽمي 

اًمسػـ اًمؽبور اعمـحدرة مـ اعمقصؾ واعمُصعدة مـ اًمبٍمة، يؽنهو ويبقع ظمشبفو وىمػمهو 

 (.4/433. إكسوب )(( وىُمػؾَفو، واًمؼػؾ احلديد اًمذي ومقفو ...

 .ىمؾً: وًمعؾف اًمصقاب، ول أىمػ قمغم شمرمجتف

 ( أسمق اًمطقى.1)

يمون أسمق اًمطقى سمـ اًمػرظمون متَّفام  ))، وىمول اسمـ اًمـجور: ((يمون همػَم صمؼي  ))ىمول قمـف اخلطقى: 

 .((سمقوع احلديٌ 

 وؾمقليت مزيد يمالم قمؾقف ذم ختريٍ احلديٌ.

 (.5/340(، اًمؾسون )5/129(، اعمقزان )3/168اكظر: شموريخ سمغداد )

ـ اًمػرظمون، ويمذا يمؾَّ اًمزيديلم ذم اإلؾمـود، مو قمدا ( 2) ـ اظمتؾؼف حمؿد سم ل أىمػ قمغم شمرمجتف، وًمعؾف م

 زيد سمـ أؾمومي وزيد سمـ أرىمؿ.

 ( مجؾي: )كو زيد سمـ أظمزم اًمطوئل( يمررت ذم )ف( مرشملم.3)

ـ قمكم سمـ أيقب اعمعدل ا4) ًمعؽؼمي، قمـ اسمـ صوقمد أكَّف ىمول: ( ذيمر اخلطقى قمـ أِّب احلسلم أمحد سم

 .((هذا زيد سمـ صمقر سمـ يزيد اعمؽل، وهق ىمؾقؾ احلديٌ، ىمؾقؾ اًمشفرة  ))

 (.3/168. شموريخ سمغداد )((... واحلؽويي ومقف قمـ اسمـ صوقمد مستحقؾي  ))صمؿ ىمول اخلطقى: 

وداً ىمؾً: أراد اخلطقى أنَّ مثؾ هذا اًمرضمؾ ٓ وضمقد ًمف، اظمتؾؼف حمؿد سمـ اًمػرظمون وووع إؾمـ

 مسؾسالً سموًمزيديلم.

( ذم إصؾ: )سمردكف(، واًمتصقيى مـ )ف(، ويمذا ذم اًمتل سمعدهو، وضموء ذم هومش إصؾ: 5)

 )صقاسمف ُردكف ذم اعمقاوع يمؾفو(.

، يمام ذم اًمؼومقس اعمحقط ) ْدن: أصؾ اًمُؽؿي  (.4/229واًمرُّ
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رِ سمَقيمْ  قفِ َت ومِ ٍَمْ سمَ 
(1)

َي مَ اَم إنَّ احلَ و، وَ هَ رِ َويمْ  ـْ و مِ فَ ظَمقْ رْ َت ومَ ذْ ظَم أَ  كََّؽ و، وإَلَ  ونِ ظَم ْر ومَ  قفِ ومِ  يٍ ومَ مَحَ  

وَرهَ يمْ وَ  ًْ شمَ أَ 
(2)

ؼَ و، ومَص ظَمقفَ ْر َر ومَ َؾؿ شمَ ومَ   ، قَؽ ؾَ قمَ  ًْ ومَ َر ومْ َر ػَمك، ومَ ومَؾؿ شمَر همَ  يِ يَ ودِ  اًمبَ ذِم  ًْ ػَّ

ً ومِ ، وموكؼَ وكَ بَ ؽ أو ىمول قمِ شمَ دَ ْر و سمُ ًَ َلَ حْ تَ ػَ ومَ  ي قمغم بؾَ ؼْ ـوطَمقفو مُ ضَم  ةً ل كوِذَ و هِ قف، ومفَ ضَّ

  حوُب أْص  جَى ، ومعَ ف اًمـَّبِلُّ  ىمول ًمَ اَم ون يمَ ومؽَ  [ف]ُرْدكَ ِّبُّ ارإقم َح تَ ػَ فو، ىمول: ومَ قْ ظَم ْر ومَ 

/ اًمـَّبِلي 
(3)

ؿ قا: كعَ ام، ىموًمُ طمًو هبِ َر و ومَ َدْي ًمَ  وَ غَم و قمَ وَلَ بَ إىمْ و وَ فَ ـْقن مِ بُ جَ عْ شمَ : أَ ذًمؽ، ىموَل  ـْ مِ   

ه ذِ هَ  ـْ ف مِ تِ سمَ قْ لم شمَ ـ طمِ ه اعمممِ دِ بْ  قمَ ىمبوًٓ قمغَم دُّ إِ طمًو وأؿَم َر دُّ ومَ ؿَم يو رؾمقل اهلل، ىمول: هلل أَ 

َؽ ف ومَ ًمَ  وموكَصْى  ورَ ػم، ومنذا ـمَ طِ ك يَ ف طمتَّ ـِ مْ وأَ  اهلل سِ كْ َخ ذم أُ ْر ىمول: إنَّ اًمػَ  فو، صمؿَّ ظَمقْ ْر سمػَ   خَّ

: وأكَّك زِم  هو،رِ يمْ وخ إمم وَ دي اًمُػرُ سمرَ  رَ مَ ؽ، صمؿ أَ وًَمتَ بَ طمِ و فرِ يمْ  سمقَ ومؼول قمكمٌّ  امهو، ىمول: إنَّ أمَّ

ك قف طمتَّ ؾَ ُف قمَ رِ ومْ َر شمُ  ًْ ؾَ بَ لىمْ و، ومَ مِهَ رِ يمْ دَّمهو إمم وَ كمٌّ هبام وَمَر قمَ  َج َر خَ و، ومَ هَ رِ يمْ يؼًو إمم وَ رِ ُدَك ـمَ ؿِم شُمْر 

عْ ذِم  ًْ فَ تَ اكْ  ((و هَ رِ  َويمْ رَخ ذِم اًمػَ  عَ َو قَ ، ومَ ِى  اًمشي
(4)

. 

شقخ آخر
(5)

 

                                                 

 ( ذم )ف(: )ويمر(.1)

 ( )ويمرهو( ًمقسً ذم )ف(.2)

 (.( ذم )ف(: )رؾمقل اهلل3)

 .موضوع( 4)

( ومـ ـمريؼف أسمق مقؾمك اعمديـل ذم كزهي احلػوظ 168، 3/167أظمرضمف اخلطقى ذم شمورخيف )

 ( قمـ هـود سمـ إسمراهقؿ اًمـسػل سمف.3/150(، واسمـ القزي ذم اعمقوققموت )70ص )

ـ اًمؼويض  ـ قم ـ ذم اعمقاوع اًمسوسمؼي  وأظمرضمف اخلطقى أيضوً ومـ ـمريؼف أسمق مقؾمك واسمـ القزي 

ء اًمقاؾمطل، قمـ أِّب احلسلم أمحد سمـ قمكم سمـ أيقب اًمعؽؼمي وأِّب اًمؼوؾمؿ احلسلم سمـ أِّب اًمعال

 حمؿد اًمقاؾمطل، يمالمهو قمـ حمؿد سمـ اًمػرظمون سمف.

ـ صمقر سمـ يزيد، يمام كبَّف قمؾقف  ـ صمقسمون قمغم زيد سم ـ حمؿد سم ووىمع ذم هذا اإلؾمـود إظمػم شمؼديؿ زيد سم

ا، قم ))اخلطقى، صمؿ ىمول:  جقى اإلؾمـود ل أيمتبف إَّٓ مـ هذا اًمقضمف، ومو وهذا احلديٌ مـؽر ضمدًّ

 (.323. واكظر: اًمػقائد اعمجؿققمي )ص ((أسُمعد أن يؽقن مـ ووع اسمـ اًمػرظمون 

 ( ًمقسً ذم )ف(.5)

 /أ96
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[685 ]   ـ ـ أسمق حمؿد قمبد اعمؾؽ سم يِن ووهمَ زُ احلسلم اًمبُ حمؿد سم
(1)

ـ  ،احلرِّب  ىمرأت قمؾقف م

ـ أصؾ ؾمامقمف ذم مجودى إومم  مئي ؾمـي أرسمع وشمسعلم وأرسمعم
(2)

ـ قمكم أسمق احلَس، أكو 

ـ  ـ قمؿر سم ـ سم ـ اًمؼَ حمؿد سم احلسـ أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ ويـل اًمزاهد، أكو أسمق سمؽر زْ احلس

ـ از ىمرأت قمؾقف، أكو أسمق اًمعبوس اًمبزَّ  ـ حمؿد سم ـ اخلزَّ أمحد سم ازاحلس
(3)

بن محاد اعقسى ، كو 

ـ أِّبُزغبة ـ يزيد سم ـ ؾمعد، قم ٌ سم ـ  طَم ، كو اًمؾق ـ بقى، قم إؾمحوق، قمـ ضمعػر سمـ حمؿد سم

ف ىمول: احلََؽؿ قمبد قمبد اهلل سمـ  اًمُؼْرآَن  إَّٓ  يِ عَ ؿُ الُ  مَ قْ يَ  اإلمومُ  ُر يمُ ذْ يَ  َٓ  الَ  ظَم قاَم ومِ  ))أكَّ

يْمَر، ىموَل: وَمَؾامَّ ا ػمٌ مِ أَ  َر مي أُ  وُس اًمـَّ َح ؾَ طَ ْص َواًمذي
(4)

 وًٓ ضَم رِ  ُـ عَ ؾْ يَ  َؾ عَ جَ ومَ  يِ يـَدِ  اعمَ غَم قمَ  

ًَ ؼِ سمَ  نْ ؾَّؽ إِ عَ وًٓ ًمَ ضَم رِ  ـُ عَ ؾْ تَ ًمَ  قب: إكََّؽ يُّ ف أسمق أَ ًمَ  ومؼوَل  ،ؼَمِ ـْ اعمِ غَم قمَ   َذٍّ  يٍ وسمَ حَ  سمَص لَمَّ َو ؽَمْ ًمَ  ق

((ؿ فُ ـْمِ 
(5)

. 

[686 ]  ـ مقمم ـ قمبد اًمرمح ـ اًمعالء سم ـ أِّب طمبقى، قم ـ يزيد سم اًمؾقٌ، قم
(6)

ي، أنَّ   ضُمفـق

صمف، أنَّ أسمو ؾمعقد اخلدري ىمول: ؾمؿعً   ـِ مِ مْ اعمُ  ةُ رَ زْ إِ  ))يؼقل:  / رؾمقل اهلل أنَّ أسموه طمدَّ

 ُر ظُ ـْيَ  َٓ ، وَ ورِ ل اًمـَّػِ ومَ  ِى عْ اًمؽَ  ًَ و حَتْ مَ ، وَ َس لْ سمَ  الَ ومَ  ِى عْ  اًمؽَ إمَم  ونَ  يمَ اَم ، ومَ وِق اًمسَّ  وِف َص كْ  أَ مَم إِ 

((ء الَ سَمف ظُمقَ رَّ صمقْ  َمـ ضَم زَّ وضمؾَّ إمَم قمَ  اهللُ
(7)

. 

                                                 

 )ف(: )اسمـ اًمبزوهموين(.إصؾ: )اًمبُُزهموين(، وذم ( ذم 1)

 ( مجؾي: )ذم مجودى ... مئي( ًمقسً ذم )ف(.2)

 هـ(.315) ( اًمرسمعل اًمثعؾبل، شمقذم ؾمـي3)

 .((يمون صمؼي  )): واًمذهبل ىمول اخلطقى

 (.7/289(، شموريخ اإلؾمالم )4/425اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( )أمػم( ًمقسً ذم )ف(.4)

 ( ل أىمػ قمؾقف.5)

 (.3/477وإمػم هق مروان سمـ احلؽؿ، وأسمق أيقب هق إكصوري، واكظر: اًمسػم )

 ( ذم )ف(: )اسمـ أِّب(.6)

 حسن.( 7)

 ( قمـ قمقسك سمـ محود زهمبي سمف.5/490 اًمؽؼمى )وأظمرضمف اًمـسوئل ذم

 وؾمـده طمسـ، اًمعالء صدوق.

 وشموسمع يزيد سمـ أِّب طمبقى مجوقمٌي ذم إؾمـوده قمـ اًمعالء، مـفؿ موًمؽ وؿمعبي وهمػممهو.
= 

 /ب96
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[687 ]   ومًو مـ سَمـِل قعِ اًمؾقٌ، قمـ يزيد سمـ أِّب طمبقى، قمـ ؾَم د سمـ أِّب هـد، أنَّ مطري

ـ َص  صمف: عَ َص عْ قمومر سم ـَ  أنَّ قمثامنَ  ))ي طمدَّ ومؼول  قَف،ؼِ ْس ـٍ ًمقَ بَ و ًمف سمؾَ قمَ دَ  أِّب اًمعوص اًمثؼػلَّ  سم

ف: إ ًُ ، ومؼول قمثامنُ ؿٌ وئِ  َص يني مطري ؿ ِديمُ طَم أَ  ُجـَّيِ ضُمـٌَّي يمَ  قومُ يؼقل: اًمصي  اهلل  رؾمقَل  : ؾمؿع

ًُ ؾَم اًمؼتول، وَ  ـَ مِ  (( رِ فْ اًمشَّ  ـَ مِ  أيَّومٍ  صميُ صمالَ  ـٌ َس طَم  ومٌ قَ : ِص يؼقُل  اهلل  رؾمقَل  ؿع
(1)

. 

[688 ]   ـ يمثػم الْؿداين، قمـ أِّب إؾمحوق ـ ظموًمد سم ـ أِّب طمبقى، قم ـ يزيد سم اًمؾقٌ، قم

ـ قمبد اهلل الْؿداين:  ـ احلورث سم  ةِ الَ ؛ قمـ اًمصَّ عٍ رسمَ ـ أَ قمَ  ؾقًّو قمَ  َل أكَّف ؾمل ))الْؿداين، قم

ك طَ ؾْم اًمقُ  ؟ ومؼول: صالةُ قدِ جُ اًمسُّ  ورِ سمَ دْ ، وأَ قمِ جُ اًمـُّ ورِ سمَ ، وإدْ ؼَمِ يمْ ٍي إَ ـ احلَ ك، وقمَ طَ ؾْم اًمقُ 

 ورُ سمَ دْ ، وإِ ِب رِ غْ اعمَ  عدَ سمَ  ونِ شمَ دَ جْ ؾَم  قدِ جُ اًمسُّ  ورُ سمَ دْ ، وأَ رِ حْ اًمـَّ يقمُ  ؼَمُ يمْ إَ  ٍُّ ، واحلَ ٍْمِ اًمعَ  ةُ الَ َص 

                                                 

 وظموًمػفؿ مجوقمي، ومرووه قمـ اًمعالء، قمـ أسمقف، قمـ أِّب هريرة.

 ف مـ اًمعالء.آوطراب ومقأنَّ و أوًمعؾ اًمعالء يمون قمـده سموإلؾمـوديـ مجقعوً، 

 (.3/249اكظر شمػصقؾ ذًمؽ ذم: اإليامء إمم أـمراف اعمقـمل )

 .صحقح( 1)

( 1/525( مػرىموً، واسمـ موضمف ذم اًمســ )219، 4/167وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمســ )

(، واسمـ أِّب قموصؿ ذم 434، 29/433(، )208، 26/207(، وأمحد ذم اعمسـد )1631)

(، واسمـ طمبون ذم صحقحف 3/301 صحقحف )(، واسمـ ظمزيؿي ذم3/196أطمود واعمثوين )

عى 2/492(، واًمرويوين ذم اعمسـد )410، 8/409)اإلطمسون ـ  (، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 ( مـ ـمرق قمـ اًمؾقٌ سمـ ؾمعد سمف.7/174)

 واىمتٍم اسمـ موضمف واسمـ أِّب قموصؿ قمغم احلديٌ إول.

أِّب ؿمقبي ذم (، واسمـ 26/202(، وأمحد ذم اعمسـد )4/167وأظمرضمف اًمـسوئل ذم اًمســ )

، واسمـ 1543( 196، 3/195(، واسمـ أِّب قموصؿ ذم أطمود واعمثوين )2/272اعمصـػ )

( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ 52، 9/51(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )3/193ظمزيؿي ذم صحقحف )

 إؾمحوق، قمـ ؾمعقد سمـ أِّب هـد سمف.

 واىمتٍم اًمـسوئل قمغم احلديٌ إول مـف ومؼط.

ح سموًمتحد  يٌ قمـد اسمـ ظمزيؿي وهمػمه.وحمؿد سمـ إؾمحوق سَّ

( مـ ـمريؼ محود سمـ ؾمؾؿي، 9/52(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )29/436وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

 قمـ ؾمعقد الريري، قمـ أِّب اًمعالء يزيد سمـ قمبد اهلل، قمـ قمثامن سمـ أِّب اًمعوص سمف.
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رِ جْ اًمػَ  قعِ ؾُ ـمُ  بَؾ ىمَ  ونِ تَ عَ يمْ رَ  قمِ جُ اًمـُّ
(1)

 ))
(2)

. 

 :من حديث اإلسامعقيل

[689 ]   ُـ سم ً سم ـ أسمق اعمعوزم صموسم كو أؾمؿعإسمراهقؿ اًمبؼَّول، ىمراءة قمؾقف وأـدار سم
(3)

، وأسمق 

ر،ػَّ ظَ سمؽر أمحد سمـ اعمُ  سمؼراءيت قمؾقف ذم رضمى ؾمـي أرسمع  ر سمـ احلسلم سمـ ؾُمقؾَمـ اًمتامَّ

قمـ مئي ذم رضمى، وىمد ىمرأكو قمؾقف  رسمعأوى قمنمة وشمسعلم، وذيمر أنَّ مقًمَده ؾمـي إطمد

ـ ؿموذان  ـ سمِ واسم نمان وهمػمهؿاحلُرذم واسم
(4)

ـ أمحد سمـ  ـ حمؿد سم ، ىموٓ: أكو أسمق سمؽر أمحد سم
                                                 

ًمؼوؾمؿ محد سمـ حمؿد سمـ أِّب اأ( ذم )ف( سمعد هذا احلديٌ: )ىمول ؿمقخـو: ىمرأت قمؾقف ومسؿعف 1)

 اًمـخوس ذم مجودى إومم ؾمـي أرسمع وشمسعلم وأرسمع موئي(.

 .ضعقف بتاممه، وجلؿل األثر صرق أخرى عن عيل، إالَّ اجلؿؾة الثاكقة( 2)

و ذم مقوع واطمد.  ول أىمػ قمغم مـ أظمرضمف شمومًّ

ا ما يتعؾق بصالة العرص  :وأمَّ

 ( مـ ـمريؼ اًمثقري.2/569)( واسـم ضمرير ذم اًمتػسػم 2/244وملظمرضمف اسـم أِّب ؿمقبي ذم اعمصـػ )

 ( مـ ـمريؼ قمـبسي وإضمؾح، صمالصمتفؿ قمـ أِّب إؾمحوق سمف.2/569واسمـ ضمرير )

 وومقف احلورث إقمقر، وهق وعقػ، يمام ذم اًمتؼريى.

 وًمف ـمرق أظمرى قمـ قمكم قمـد اسمـ ضمرير ذم اًمتػسػم.

ا ما يتعؾق باحلج األكز  :وأمَّ

ـ )(، وؾمعق3089( )5/274وملظمرضمف اًمؽممذي ذم الومع ) ـ مـصقر ذم اًمسـ ـ 5/238د سم ( م

 ـمريؼ اسمـ قمققـي.

 .( مـ ـمريؼ اًمثقري وإضمؾح وقمـبسي6/311واسمـ ضمرير ذم اًمتػسػم )

ـ أِّب طموشمؿ ذم اًمتػسػم )  يمؾفؿ قمـ أِّب إؾمحوق سمف.( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ إؾمحوق، 6/1747واسم

 وومقف احلورث إقمقر، وهق وعقػ.

ا ما يتعؾق بإدبار الـجوم  :وأمَّ

ـ ـمريؼ احلورث، وًمف ـمرق أظمرى قمـ قمكم ذم شمػسػم اسمـ ضمرير )ومؾؿ أىمػ قم  (.11/501ؾقف م

ا ما يتعؾق بلدبار السجود  :وأمَّ

ضمؾح، يمالمهو قمـ أِّب إؾمحوق سمف.11/436وملظمرضمف اسـم ضمرير ذم شمػسػمه )  ( مـ ـمريؼ اًمثقري وٕا

 وًمف ـمرق قمـ قمكم ذم شمػسػم اسمـ ضمرير.

 ف(.ؿع( ًمقسً ذم )ؾمأوأكو ( مجؾي: )ىمراءة .. 3)

 ( مجؾي: )سمؼراءيت ... وهمػمهؿ( ًمقسً ذم )ف(.4)



 

 
 

 
 867 

 

  

، أظمؼمين قمبد اهلل سمـ أبو بؽر أمحد بن إبراهقم اإلسامعقيلهموًمى اخلقارزمل احلوومظ، كو 

صوًمح
(1)

ـ ؾمؾقامن ، كو  / حمؿد سم
(2)

، كو أسمق قمقاكي
(3)

، قمـ أِّب سمنم
(4)

، قمـ يقؾمػ سمـ 

ـ قَمؿرو ىمول:  وَهؽ، قمـمَ  َػ خَتَ  ))قمبد اهلل سم  ٍْمُ ت اًمعَ رَضَ حَ ٍر، ومَ ػَ  ؾَم ذِم  ـَّو اًمـَّبِلُّ قمَ  ؾَّ

ل،قَ كتَ  ـُ حْ كَ وَ  (( ورِ اًمـَّ ـَ مِ  وِب ؼَ قمْ لَ ٌؾ ًمِ يْ ى: وَ ودَ و، ومـَؾِـَضُم رْ  أَ غَم قمَ  َسُح و كؿْ ـَؾْ عَ جَ ومَ  وَّ
(5)

. 

[690 ]   َـ حيقك اعم وزيْر حمؿد سم
(6)

ونامن اًمؼطَّ ق، واحلسـ سمـ قمكم سمـ ؾمؾ
(7)

 ، ىموٓ: كو

ـ احلجوج. ـ قمكم، كو ؿمعبي سم ـ حمؿد اًمبَ  ح و قموصؿ سم ـ الَ قمبد اهلل سم عد، غقي، كو قمكم سم

ًُ أسم ـ زيود ىمول: ؾمؿع ـ حمؿد سم و واًمـوُس أكو ؿمعبي، قم مُ قَ تَ يَ  و هريرة ويمون َيُؿرُّ سـم  ـَ مِ  ونَ وَّ

(( اًمـَّورِ  ـَ مِ  ؾَعِؼِى ٌؾ ًمِ يْ : وَ ىموَل  # ؿَ وؾِم و اًمؼَ ننَّ أسمَ قَء، ومَ ُو قا اًمقُ بِغُ َأؾْم  ))، وىمول: ةِ َر فَ طْ اعمَ 
(8)

. 

                                                 

 هـ(.305( قمبد اهلل سمـ صوًمح سمـ قمبد اهلل سمـ اًمضحوك أسمق حمؿد اًمبخوري، شمقذم ؾمـي )1)

ً  ))ىمول اإلؾمامقمقكم:  ً  ))، وذم شموريخ سمغداد: ((صوطمى اًمبخوري صدوق صمب ، وىمول اسمـ ((صمؼي صمب

ث أطمد اًمثؼوت واًمصالح واًمػفؿ عمو حي ))اعمـودي:   .((دي

 (.9/481(، شموريخ سمغداد )106(، ؾممآت اًمسفؿل )ص 2/692اكظر: معجؿ اإلؾمامقمقكم )

 ( أسمق ضمعػر اعمصقيص اعمعروف سمؾَُقيـ.2)

 ( اًمقووح اًمقشؽري.3)

 ( ضمعػر سمـ إيوس سمـ أِّب وطمشقي اًمقاؾمطل.4)

 .صحقح( 5)

ومسؾؿ (، 163( )1/61(، )96( )1/40(، )60( )1/26وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ أِّب قمقاكي سمف.1/214ذم صحقحف )

 هـ(.298( حمؿد سمـ حيقك سمـ ؾمؾقامن سمـ زيد سمـ زيود أسمق سمؽر اعمروزي، شمقذم ؾمـي )6)

 .((صمؼي  ))، وىمول اخلطقى: ((صدوق  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

(، شموريخ سمغداد 142(، ؾممآت احلويمؿ ًمؾدارىمطـل )ص 1/395اكظر: معجؿ اإلؾمامقمقكم )

 (.14/48(، اًمسػم )3/422)

 هـ(.298هـ(، وشمقذم ؾمـي )205( أسمق حمؿد، وُيعرف سموسمـ قمؾُّقيف، مقًمده ؾمـي )7)

 .((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل واخلطقى: 

(، 7/375(، شموريخ سمغداد )197(، ؾممآت اًمسفؿل )ص 2/599اكظر: معجؿ اإلؾمامقمقكم )

 (.13/559اًمسػم )

 .صحقح( 8)

(، ومـ ـمريؼ قمكم سمـ العد أظمرضمف اًمطحووي ذم 1/331وهق قمـد اًمبغقي ذم العديوت )
= 
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[691 ]  ـ طُمبوب، كو أسمق اًمقًمقد أسمق ظمؾقػي اًمػضؾ سم
(1)

ـ حمؿد سمـ اعمُ  ـؽدر ، كو ؿمعبي، قم

ـَ قمبد ًُ ضموسمر سم ، ُؾ ؼِ قمْ أَ  يٌض َٓ رِ و مَ كَ وأَ   اًمـَّبِلُّ كَمَّ قمَ  َؾ ظَم دَ  ))اهلل يؼقل:  ىمول: ؾمؿع

لَ قَ تَ ومَ  : يَ ؾْ ؼُ ومَ  ،ًُ َلوَمؼْ ومَ  فِ قئِ َوُو  ـْ  مِ كَمَّ ىَّ قمَ َص ومَ  وَّ اَم ، اهلل ؾمقَل و رَ ًُ إكَّ
(2)

، يُ ًمَ الَ ـِل اًمؽَ َيِرصم 

(( ضِ ْر ُي اًمػَ آيَ  ًْ ًمَ َز ـَومَ  ؟اُث ػمَ اعمِ  قَػ ؽَ ومَ 
(3)

. 

[692 ]   َـ حمؿد اًمػ ـ ؾمعقد، كو اًمؾَّ وِّب، كو ىمُ يَ ورْ ضمعػر سم ـ قُمؼقؾ تقبي سم ـ ؾمعد، قم ٌ سم ـ اق سم

ـ اًمزهري، قمـ قُمبقد اهلل سمـ قمبد اهلل، قمـ   َب َذِ  نَّ اًمـَّبِلَّ أَ  ))اسمـ قمبوس: ظموًمد، قم

 ومَ و سماَم قمَ دَ  بَـًو، صمؿَّ ًمَ 
ٍ
((اًم َدؾَم  فُ : إنَّ ًمَ وَل وىمَ  ،َض ؿَ ْض ؿَ تَ ء

(4)
. 

                                                 

 (.1/38ذح اعمعوين )

( مـ 215، 1/214(، ومسؾؿ ذم صحقحف )165( )1/61وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ـمرق قمـ ؿمعبي سمف. ووىمع قمـد اًمبخوري: )إقمؼوب(، وقمـد مسؾؿ )اًمعراىمقى(.

 ـ حمؿد سمـ زيود سمف.( مـ ـمريؼ اًمرسمقع سمـ مسؾؿ، قم1/214وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 ( هق اًمطقوًمز هشوم سمـ قمبد اعمؾؽ.1)

 ( ذم )ف(: )إيني إكَّام(.2)

 .صحقح( 3)

 ( قمـ أِّب ظمؾقػي سمف.4/77وأظمرضمف اسمـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ 

 ( قمـ أِّب اًمقًمقد اًمطقوًمز سمف.194( )1/70وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

(، ومسؾؿ ذم صحقحف 6743( )8/317(، )5676( )7/14وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ( مـ ـمرق قمـ ؿمعبي سمف.3/1235)

( 8/311(، )5651( )7/5(، )4577( )5/213وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

( مـ ـمرق قمـ اسمـ 1235، 3/1234(، ومسؾؿ ذم صحقحف )7309( )8/500(، )6723)

 اعمـؽدر سمف.

 .صحقح( 4)

( قمـ ىمتقبي 1/274صحقحف )(، ومسؾؿ ذم 211( )1/74وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 )وزاد اًمبخوري: حيقك سمـ سمؽػم(، يمالمهو قمـ اًمؾقٌ سمف.

( مـ 1/274(، ومسؾؿ ذم صحقحف )5609( )6/606وأظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )

 ـمرق قمـ اًمزهري سمف.
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[693 ] ه قمؿران
(1)

، كو قمثامن
(2)

ـ حمؿد ، كو يقكس سم
(3)

اسمـ ُمسؾؿح وأخزين ، 
(4)

، كو 

يقؾمػ سمـ ؾمعقد
(5)

، كو طمجوج
(6)

 ٌٌ سمنؾمـوده مثؾف ، ىموٓ: كو ًمق
(7)

. 

 :زة الؽـاينمن حديث مح

[694 ]   َّـ قمكم سمـ أيقب اًمبز ـ احلسلم سم ـ قمكم سم از اًمبغدادي إضموزة، اًمشقخ أسمق احلس

]أمحد[قمـف واًمدي اًمشقخ أسمق أمحد حمؿد سمـ وأخزين 
(8)

اًمشقخون  ثم سملصبفون، /  

د سمـ حيقك سمـ اًمؼوؾمؿ اعمديـل سمؿٍم، وأسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ رؿِم ودق مُ أسمق َص 

اينسموإلؾمؽـدريي، ىموًمقا: أكو أسمق احلسـ قمكم سمـ قمؿر احلرَّ ازي إسمراهقؿ اًمرَّ 
(9)

سطوط سمػُ  

                                                 

 هـ(.305( قمؿران سمـ مقؾمك سمـ جموؿمع الرضموين أسمق إؾمحوق اًمسختقوين، شمقذم ؾمـي )1)

ث ضمرضمون ذم أيومف ضمرضموين ))ىمول اإلؾمامقمقكم:  ً  ))، وىمول احلويمؿ: (( صدوق، حمدي ث صمب هق حمدي

 .((مؼبقل يمثػم اًمتصـقػ واًمرطمؾي 

 (.14/136(، اًمسػم )322ص (، شموريخ ضمرضمون )2/527اكظر: معجؿ اإلؾمامقمقكم )

 ( هق قمثامن سمـ حمؿد سمـ أِّب ؿمقبي.2)

 ( اًمبغدادي أسمق حمؿد اعممديب.3)

ـ مسؾؿ اإلؾمػرايقـل أسمق سمؽر ُيعرف سمختـ سُمديؾ، مقًمده ؾمـي ( ًمعؾف قمبد اهلل سمـ حمؿد سم4)

ث قمـ يقؾمػ سمـ ؾمعقد.318هـ(، وشمقذم ؾمـي )239)  هـ(. مـ ؿمققخ اإلؾمامقمقكم وطمدَّ

 .((مـ إصمبوت اعمجقديـ ذم أىمطور إرض  ))، وىمول احلويمؿ: ((صدوق  ))ىمول اإلؾمامقمقكم: 

 (.14/547(، اًمسػم )107 (، ؾممآت اًمسفؿل )ص2/695اكظر: معجؿ اإلؾمامقمقكم )

 ( يقؾمػ سمـ ؾمعقد سمـ مسؾؿ اعمصقيص.5)

 ( طمجوج سمـ حمؿد اعمصقيص إقمقر.6)

 .صحقح( 7)

( قمـ يقؾمػ سمـ مسؾؿ )وهق يقؾمػ سمـ ؾمعقد سمـ 1/271وأظمرضمف أسمق قمقاكي ذم صحقحف )

 مسؾؿ( سمف.

 ( قمـ طمجوج سمـ حمؿد سمف.5/229وأمحد ذم اعمسـد )

 وؾمـده صحقح، واكظر مو ىمبؾف.

 ذم إصؾ: )حمؿد(، وقمؾقفو وبي، واًمتصقيى مـ )ف(. (8)

ـوين، مقًمده ؾمـي 9) ـ اًمؽ ـ مِحيصي اًمصقاف، وهق راوي جمؾس اًمبطوىمي قم ( صمؿ اعمٍمي، اعمعروف سموسم

 هـ(.441هـ(، وشمقذم ؾمـي )343ؾمـي )
= 

 /ب97



 

 
 

 
 870 

 

  

محزة بن حمؿد بن عيل احلافظمٍم، كو 
(1)

ـ قمثامن احلَ   اينرَّ إمالء سمؿٍم، أكو ؾمعقد سم
(2)

، كو 

موًمؽخمؾد سمـ 
(3)

قنة، قمـ ُصديؼ سمـ مقؾمك، كو طمػص سمـ مَ 
(4)

وإؾمامقمقؾ سمـ  ،

راومع
(5)

وأِّب اًمػضؾ اًمؽقذم ،
(6)

ـ أِّب ـ أِّب مقؾمك إؿمعري، قمـ أسمقف، قمـ ، قم  سُمردة سم

ضمُ ضَم زَّ وَ قمَ  ك اهللُطَ قمْ أَ  يِ ومَ قَ اًمؼِ  قمُ يَ  ونَ ذا يمَ إِ  ))ىمول:  اًمـَّبِلي  يِ  ـْ َؾ مِ ؾَّ اًمرَّ يَّ قدِ فُ اًمقَ  دٍ ؿَّ حُمَ  ُأمَّ

، ومَ ٍْمَ واًمـَّ : َأومْ قمَ  قُل قؼُ اينَّ (( َسَؽ ا كػْ ذَ ِد هبَ زَّ وضمؾَّ
(7)

. 
                                                 

 ومِحيَصي: سمؽن احلوء اعمفؿؾي وشمشديد اعمقؿ، وومتح اًمصود اعمفؿؾي صمؿ هوء.

مو ؾمؿع ؿمقئوً ؾمقى جمؾس  ))، وىمول اًمذهبل: ((ً مٍم وىمد موت دظمؾ ))ىمول اسمـ مويمقٓ: 

ـ محزة اًمؽـوين  د ذم اًمدكقو قم وهق آظمر مـ  ))، وهذا ىمقل أِّب إؾمحوق احلبول، ىمول: ((اًمبطوىمي، وشمػرَّ

ث قمـ محزة اًمؽـوين سمؿجؾس اًمسجالت، ول يؽـ قمـده همػمه   .((طمدَّ

(، شموريخ 17/601(، اًمسػم )139(، وومقوت ىمقم مـ اعمٍميلم )ص 2/508اكظر: اإليمامل )

 (.9/626اإلؾمالم )

 هـ(.357هـ(، وشمقذم ؾمـي )275( أسمق اًمؼوؾمؿ اًمؽـوين اعمٍمي، صوطمى جمؾس اًمبطوىمي، مقًمده ؾمـي )1)

مجع وصـَّػ، ويمون متؼـوً  ))، وىمول اًمذهبل: ((يمون محزة طموومظوً صمبتوً  ))ىمول أسمق قمبد اهلل اًمصقري: 

داً ذا شملًمف وشمعبُّد   .((جمقي

 (.8/114(، شموريخ اإلؾمالم )16/179(، اًمسػم )15/239اكظر: شموريخ دمشؼ )

 هـ(.353( ؾمعقد سمـ قمثامن سمـ ؾمعقد سمـ اًمسؽـ اًمبٍمي اًمبزاز، شمقذم ؾمـي )2)

ل، وصحح وقمؾَّؾ، ول كر شمقاًمقػف هل قمـد اعمغورسمي ...  ))ىمول اًمذهبل:  مجع وصـَّػ وضمرح وقمدَّ

ك وومقف همرائى ... وطمديثف يعزُّ وىمققمف ًمـو ويعن إَّٓ ويمون اسمـ طمزم ُيثـل قمغم صحقحف اعمـتؼ

 (.8/55(، شموريخ اإلؾمالم )16/118. اًمسػم )((سمـزول 

 ( خمؾد سمـ موًمؽ سمـ ؿمقبون اًمؼرر أسمق حمؿد احلراين.3)

ػوً ـ سمـ مقؾمك سمـ قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم.4)  ( ُصديؼ ـ سمضؿ أوًمف وومتح صموكقف خمػَّ

 .((ًمقس سموحلجي  ))، وىمول اًمذهبل: (4/385ذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت )

(، شمقوقح اعمشتبف 3/28(، اعمقزان )3/1436اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ ًمؾدارىمطـل )

 (.3/189(، اًمؾسون )5/419)

 ( إؾمامقمقؾ سمـ راومع سمـ قمقيؿر اعمدين، وهق وعقػ احلػظ، يمام ذم اًمتؼريى.5)

 ( ًمعؾف ومضقؾ سمـ همزوان اًمضبل مقٓهؿ أسمق اًمػضؾ اًمؽقذم.6)

 .صحقح لغره( 7)

 (.41ص وهق ذم ضمزء اًمبطوىمي ) 
= 
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[695 ]  ـ  ، كو أسمق قمبد اهللمحزة ـ قمثامن سمـ ؾمعقد سمـ أؾْم حمؿد سم ذمدَ ؿ اًمصَّ ؾَ داود سم
(1)

 ،

ـ يزيد يؽـك أسمو ذيؽ كو حيقك سم
(2)

ـ إؾمامقمقؾ، قمـ مقؾمك سمـ وَ اَم ، كو ِو  قمـ ان، دَ رْ م سم

 َٓ  هُ دَ طْم وَ  َّٓ اهللُإِ  فَ ًمَ إِ  َٓ َأن  ةِ ودَ فَ ؿَم  ـْ وا مِ ُر ثِ يمْ أَ  ))ىمول:  أِّب هريرة، قمـ رؾمقل اهلل 

فُ ًمَ  يَؽ َذِ 
(3)

ـًُمَ و، وَ فَ ـَقْ وسمَ  ؿْ ؽُ ـَقْ سمَ  وَل ن حُيَ أَ  َؾ بْ ىمَ   (( ؿْ ويمُ شمَ قْ و مَ قهَ ؼي
(4)

. 

[696 ]  لـِ يْ ، أكو أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد اًمُعَر محزة
(5)

ػص هػم سمـ قمبَّود، كو طَم ، كو زُ 

                                                 

( قمـ أمحد سمـ قمكم إسمور، قمـ خمؾد سمـ موًمؽ، قمـ 1/195وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 ديؼ سمـ مقؾمك وطمده سمف.ُص 

 .((ل يرو هذا احلديٌ قمـ ُصديؼ إَّٓ طمػص  ))وىمول: 

 ( مـ ـمرق قمـ اسمـ سمريدة سمف كحقه.4/2119وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )

 هـ(.297شمقذم ؾمـي )قٓهؿ اعمٍمي، م( 1)

 مـ ؿمققخ اًمطؼماين، ذيمره اًمذهبل ول يذيمر ومقف ؿمقئوً.

 (.6/1026شموريخ اإلؾمالم )(، 2/182اكظر: اعمعجؿ اًمصغػم )

 هـ(.246( اعمرادي، شمقذم ؾمـي )2)

ـ طمبون ذم اًمثؼوت ) ـ يزيد سمـ وامد( سموًمدال سمدل )وامم(.9/262ذيمره اسم  (، ووىمع ومقف: )حيقك سم

 (، وكؼؾ قمـ قمبد اًمغـل سمـ ؾمعقد أكَّف يمون يتشقع.6/282اسمـ طمجر ذم اًمؾسون ) وذيمره

ذم )ب( زيودة وطمده ٓ  ))( مجؾي: )وطمده ٓ ذيؽ ًمف( ًمقسً ذم ضمزء اًمبطوىمي، وىمول حمؼؼف: 3)

 .((ذيؽ ًمف 

 .حسن( 4)

 (.47)ص وهق ذم ضمزء اًمبطوىمي 

 ن قمـ حيقك سمـ يزيد سمف.( مـ ـمريؼ قمالَّ 61/225وأظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

(، واخلطقى 4/104(، واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )424، 5/423وأظمرضمف أسمق يعغم ذم مسـده )

 ( مـ ـمريؼ ؾمقيد سمـ ؾمعقد.3/38ذم شموريخ سمغداد )

( مـ ـمريؼ قمبد اًمقاطمد سمـ حيقك، يمالمهو قمـ وامم سمـ 4/104واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 إؾمامقمقؾ سمف.

ف سمعُضفؿ سمال طمجي  ))ـف اًمذهبل: وؾمـده طمسـ مـ أضمؾ وامم، وىمول قم ، ((صوًمح احلديٌ ًمقَـّ

 .((صدوق رسمام أظمطل  ))وىمول اسمـ طمجر ذم اًمتؼريى: 

ـف إًمبوين ذم اًمصحقحي )  (.1/2/836واحلديٌ طمسَّ

 هـ(.300شمقذم ؾمـي )( 5)

 اًمُعَرْيـِل: سمضؿ اًمعلم اعمفؿؾي وومتح اًمراء وؾمؽقن اًمقوء ويمن اًمـقن.و
= 
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ـ مَ  و[ؿرقمَ ]ؾمؾؿ، قمـ ة، قمـ زيد سمـ أَ َن قْ سم
(1)

شمِف طَم سمـ مُ   اء عوذ إكصوري، قمـ ضمدَّ قَّ

وا اًمسَّ رُ  ))يؼقل:   ىموًمً: ؾمؿعً اًمـَّبِلَّ  (( ٍق َر حُمْ  ٍػ ؾْ سمظِ  قْ ًمَ َؾ وَ وئِ دُّ
(2)

. 

[697 ]  قن اًمؽقذم، أكو حمؿد سـم قمَ محزة
(3)

ل أظمل حمؿد، كو أمحد سـم أِّب احلَ  صـم قاري، طمدَّ
(4)

 
                                                 

وهق  ))ًمذهبل سموًمبوء اعمقطمدة سمدل اًمـقن، ىمول اسمـ كوس اًمديـ: ذيمره اسمـ كؼطي، ووبطف ا

 .((شمصحقػ 

(، اإلقمالم سمام وىمع ذم مشتبف اًمذهبل مـ 456(، اعمشتبف )ص 4/414اكظر: شمؽؿؾي اإليمامل )

(، 246، 6/245شمقوقح اعمشتبف ) (،6/1013شموريخ اإلؾمالم ) (،398، 397إوهوم )

 (.3/1007شمبصػم اعمـتبف )

 .، وضمزء اًمبطوىميصؾ: )معؿر(، واًمتصقيى مـ )ف(( ذم ا1ٕ)

 .معؾول( 2)

( قمـ أِّب قمبد اهلل اًمرازي اسمـ احلطوب )أطمد 15/240أظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

ؾػل ذم اًمسـد ( سمف.  ؿمققخ اًمسي

 (.53ص وهق ذم ضمزء اًمبطوىمي ) 

 د سمف.( مـ ـمريؼ زهػم سمـ قمبو3301، 6/3300وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )

ـ رؾموًمي  191(، واسمـ أِّب ظمقثؿي ذم اًمتوريخ )ص 8/336وأظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼوت )

عى )24/220يمامل(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم ) (، واسمـ قمبد اًمؼم ذم 9، 7/8(، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 ( مـ ـمرق قمـ طمػص سمـ مقنة سمف.4/1814آؾمتقعوب )

ـ مجوقمي ـ مقنة قمغم إؾمـود هذا اعمت ، وظموًمػفؿ موًمؽ وهمػُمه، ومروى هبذا اإلؾمـود وشموسمع طمػص سم

و ىمقًمف ((ٓ حتؼرنَّ ضمورة لورهتو ...  )): ىمقًمف  ، ومرواه موًمؽ ((ردوا اًمسوئؾ ...  )): ، وأمَّ

( 2/520. اكظر: اعمقـمل )قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، قمـ اسمـ سمجقد، قمـ ضمدشمف، قمـ اًمـَّبلي 

(2690( ،)2/511( )2673.) 

 عف، يمام ىموًمف اًمبخوري وهمػمه.واًمصقاب ىمقل موًمؽ ومـ شموسم

طمودٌي اًمتل ظمقًمػ ومقفو موًمؽ )ص  (، اًمعؾؾ ًمؾدارىمطـل 144، 143اكظر شمػصقؾ ذًمؽ ذم: ٕا

 /أ(.218/ل:5)

 أسمق احلسـ اًمقطمقدي. ووىمع ذم شموريخ دمشؼ: )اًمتقطمقدي(!( 3)

 ذيمره اسمـ قمسويمر واًمذهبل، ول يذيمرا ومقف ضمرطموً وٓ شمعديالً.

 (.7/197شموريخ اإلؾمالم ) (،55/51اكظر: شموريخ دمشؼ )

 .سمـ قمبد اهلل سمـ مقؿقن سمـ اًمعبوس اسمـ أِّب احلقاري( حمؿد 4)

طمؽك قمـ اًمػضقؾ  ))(، ول يذيمر ومقف ؿمقئوً، وىمول: 54/45ذيمره اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 .((سمـ قمقوض، طمؽك قمـف أظمقه أمحد سمـ أِّب احلقاري ا
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ـ اًمػُ  ضقؾىمول: ىمول قمكم سم
(1)

و ، ىمول: يَ وب حمؿد صحَ أَ  مَ الَ  يمَ غَم طْم و أَ مَ  !ييو أسمَ  )) ٕسمقف: 

ُ : َٕ ، ىموَل ؟ ىمول: َٓ غَم طَم ي ِلَ رِ دْ سُمـَلَّ وشمَ  واادُ رَ ؿ أَ هنَّ
(2)

(( ومَم عَ وشمَ  كَ ورَ شمبَ  اهللَ 
(3)

. 

[698 ]  / ركو قمبد اًمسَّ ، محزة ؽَّ يالم سمـ ؾَمفؾ اًمسُّ
(4)

أِّب ظمؾػ ، كو حمؿد سمـ
(5)

، كو 

ـ قمؿر، كو إ ـ ىمَ طُمصلم سم ـ أِّب ظموًمد، قم ـ ضَم ؾمامقمقؾ سم ـ أِّب طموزم، قم ـ قمبد اهلل قس سم رير سم

ٌَ ـًمَ  ))ىمول:  ًُ يُر رِ يو ضَم  تَُؽ وضَم و طَم ومؼول زم: مَ  ف،ويِعَ قتُف ُٕسمَ شمَ أَ  اًمـَّبِلُّ  امَّ سُمع ًُ ئْ : ضمِ ؟ ىمؾ

 مٍ قْ ىمَ  يؿُ رِ يمَ  ؿْ ويمُ شمَ : إذا أَ ومؼوَل  وسمفِ حَ ْص  أَ غَم قمَ  َؾ بَ ىمْ أَ  ، صمؿَّ هُ وَس  يمِ ك زِم ؼَ ًمْ لَ ، ىمول: ومَ َؽ يْ دَ  يَ غَم ؾَِؿ قمَ ؾْم ُٕ 

(( قهُ مُ رِ يمْ لَ ومَ 
(6)

. 

                                                 

 ( اسمـ قمقوض اًمؽقذم اًمعوسمد.1)

 سمف(. ( ذم )ف(: )أرادوا2)

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )( 3)  ( قمـ أِّب قمبد اهلل احلطوب )ؿمقخ اًمسؾػل( سمف.54/46أظمرضمف اسم

 (.65ص إصمر ذم ضمزء اًمبطوىمي )و

 ( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ يقؾمػ.10/23وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

عى ) م اًمسال مـ ـمريؼ قمبد (54/46، واسـم قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )(4/444واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

 سمـ اًمقًمقد، يمالمهو قمـ أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ أِّب احلقاري سمف.ا

 هـ(.298سمغدادي كزل مٍم، شمقذم ؾمـي ) ،( أسمق قمكم4)

 .((يمون مـ كبالء اًمـوس وأهؾ اًمصدق، شمغػمَّ ذم آظمر أيومف  ))ىمول اسمـ يقكس: 

 (.4/13(، اًمؾسون )3/329(، اعمقزان )11/54اكظر: شموريخ سمغداد )

 ـ أِّب ظمؾػ أسمق قمبد اهلل اًمبغدادي.( حمؿد سمـ أمحد سم5)

 ضعقف.( 6)

( قمـ أِّب صودق مرؿمد اعمديـل )أطمد ؿمققخ اًمسؾػل 75، 4/74أظمرضمف اًمراومعل ذم اًمتدويـ )

 ذم اإلؾمـود( سمف.

 (.51ص وهق ذم ضمزء اًمبطوىمي )

ـ اًمسامك واخلؾدي )ص  ٌ اسم ـ قمدي  279وأظمرضمف حمؿد سمـ خمؾد اًمبزاز ذم طمدي ـ جمؿقع(، واسم

عى )2/304(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )397، 2/396ذم اًمؽومؾ ) ، 20/97(، واًمبقفؼل ذم اًمشُّ

(، واخلطقى ذم شموريخ 178، 177(، وأسمق اًمشقخ ذم إمثول )ص 399(، واعمدظمؾ )ص 98

 ( مـ ـمرق قمـ حمؿد سمـ أِّب ظمؾػ سمف.1/347(، والومع ٕظمالق اًمراوي )1/188سمغداد )

(، واسمـ أِّب طموشمؿ ذم قمؾؾ 6/240 إوؾمط )(، وذم2/304وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

(، واًمبقفؼل ذم اًمســ 445، 1/444(، واًمؼضوقمل ذم مسـد اًمشفوب )2/336احلديٌ )
= 

 /أ98
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 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ مؼوشمؾ، قمـ طمصلم سمـ قمؿر سمف.8/168اًمؽؼمى )

، ((ل يرو هذا احلديٌ قمـ إؾمامقمقؾ سمـ أِّب ظموًمد إَّٓ ِ طمصلم سمـ قمؿر إمحز  ))وىمول اًمطؼماين: 

 وسمؿثؾف ىمول اسمـ قمدي.

ا، ومقف طمصلم سمـ قمؿر إمحز، وهق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى.  وهذا اًمسـد وعقػ ضمدًّ

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ خمؾد اًمعطور، قمـ أِّب أمقي سمـ 7/94وأظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

 ومرىمد، قمـ حيقك اًمؼطون، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ أِّب ظموًمد سمف.

ـ اًمدارىمطـل سمخطف: ل يروه قمـ حيقك اًمؼطون همػم أِّب ىمرأت ذم يمتوب أِّب ))وىمول اخلطقى:   احلس

ـ روايي طمصلم سمـ قمؿر إمحز قمـ إؾمامقمقؾ   .((أمقي هذا، ول يؽـ سموًمؼقي، وهذا إكَّام ُيعرف م

، 5/262، واًمطؼماين ذم إوؾمط )(34ص وأظمرضمف اسمـ أِّب اًمدكقو ذم مؽورم إظمالق )

(، واخلطقى ذم شموزم اًمتؾخقص 206، 9/205ؾقي )(، وأسمق كعقؿ ذم احل2/67(، واًمصغػم )263

( مـ ـمريؼ قمقيـ سمـ قمؿرو اًمؼقز، قمـ ؾمعقد سمـ إيوس الريري، قمـ قمبد اهلل سمـ 1/352)

 أِّب سمريدة، قمـ حيقك سمـ يعؿر، قمـ ضمرير سمف.

د سمف قمقيـ سمـ قمؿرو  ))وىمول اًمطؼماين وأسمق كعقؿ:   .((شمػرَّ

ا.  ىمؾً: وقُمقيـ وُيؼول قمقن سمـ قمؿرو وعقػ ضمدًّ

 (.4/388(، اًمؾسون )4/226اكظر: اعمقزان )

( مـ 55حيقك سمـ )ص ومراس (، وأسمق كعقؿ ذم مسوكقد 2/325وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

ـمريؼ مسدد، قمـ ظموًمد سمـ قمبد اهلل، قمـ احلسـ سمـ قمامرة، قمـ ومراس سمـ حيقك، قمـ اًمشعبل، 

 قمـ ضمرير سمف، ول يذيمر اًمؼصي.

 وك.وذم ؾمـده احلسـ سمـ قُمامرة وهق مؽم

وهذه إؾموكقد يمؾُّفو ؿمديدة اًمضعػ إمم ضمرير اًمبجكم، وروي احلديٌ قمـ ضموسمر وأكس واسمـ 

ـ قمبوس وأِّب هريرة وقمدي سمـ طموشمؿ وهمػمهؿ سملؾموكقد معؾقًمي،  (،749)وؾمقليت سمرىمؿ  قمؿر واسم

(، واسمـ أِّب ؿمقبي ذم اعمصـػ 523وقمومتفو واهقي، وأمثؾفو مو أظمرضمف أسمق داود ذم اعمراؾمقؾ )ص 

 ( مـ ـمريؼ ويمقع.5/234)

 /أ( مـ ـمريؼ حيقك اًمؼطون، يمالمهو قمـ ؾمػقون اًمثقري.106/ل:4واًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

ـ أِّب ؿمقبي ذم اعمصـػ ) ـ يمؾقى اًمشور ذم مسـده )5/234واسم ( مـ ـمريؼ 2/95(، والقثؿ سم

ـ اًمشعبل، قمـ اًمـَّبلي  ـ إمحز، قم ـ قمبد اًمرمح ـ ـمورق سم ـ أِّب إؾمحوق، يمالمهو قم  يقكس سم

 مرؾمالً مـ همػم اًمؼصي.

 وؾمؼط ذيمر ـمورق ذم إؾمـود اسمـ أِّب ؿمقبي إول.

ـ قمبد اًمرمحـ، وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ ) /أ( 106/ل:4وهذا اًمصقاب ذم روايي ـمورق سم

 مـ ـمريؼ قمبود سمـ مقؾمك، قمـ ؾمػقون، قمـ ـمورق إمحز، قمـ اًمشعبل، قمـ ضمرير متصالً.
= 
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[699 ]  ك، كو أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثـمحزة
(1)

 ل، كو ىمِ رَ وْ ، كو أمحد سمـ إسمراهقؿ اًمدَّ 

فدي، كو معوويي سمـ صوًمحقمبد اًمرمحـ سمـ مَ 
(2)

، قمـ يقكس سمـ ؾمقػ
(3)

سمـ  ، قمـ احلورث

ْؿعل ـ أِّب ُرهؿ وهق اًمسَّ زيود، قم
(4)

ًُ رؾمقل اهلل  ـ ؾموريي ىمول: ؾمؿع ـ اًمعرسموض سم ، قم

(( اَب ذَ اًمعَ  ىمِفِ ، وَ وَب َس وَب واحلِ تَ َي اًمؽِ يَ ووِ عَ مُ  ؾيؿْ اًمؾَّفؿَّ قمَ  ))يؼقل:  
(5)

. 

                                                 

ـ ـم ـ قمبود سمـ وهذه خموًمػي ًمروايي ؾمػقون اًمثقري م ريؼ ويمقع وحيقك اًمؼطون، ومهو أوصمؼ وأضمؾ م

 يمام ذم اًمتؼريى.مقؾمك أسمق قمؼبي اًمبٍمي، وهق صمؼي 

 .((روي متصالً وًمقس سمٌمء  ))ىمول أسمق داود: 

هذا طمديٌ مـؽر، ىمقؾ  ))وؾمئؾ أسمق زرقمي قمـ طمديٌ طمصلم سمـ قمؿر )طمديٌ اًمبوب( ومؼول: 

ي ... ىمول: مو أىمرسمف مـ هذا، أظموف أن ًمف: ومحديٌ قمقن سمـ قمؿرو اًمؼقز، قمـ ؾمعقد الرير

ـ قمبد اًمرمحـ، قمـ اًمشعبل، قمـ  ـ ـمورق سم يؽقن ًمقس لام أصؾ، واًمصحقح طمديٌ اًمثقري، قم

 (.2/336. قمؾؾ احلديٌ )((مرؾمؾ  اًمـَّبلي 

 /أ(.106/ل:4ورضمح اًمدارىمطـل اًمروايي اعمرؾمؾي قمـ اًمشعبل يمام ذم اًمعؾؾ )

و معؾقًمي ـ ىمؾً: وأورد إًمبوين احلديٌ ذم اًمسؾس م أهنَّ ؾي اًمصحقحي، وذيمر ؿمقاهده ـ وشمؼدَّ

ـ قمؿر، وذم ؾمـده ؾمعقد سمـ مسؾؿي، وىمول قمـف وعقػ،  ٌ اسم وأمثؾ إؾمـود ذيمر اًمشقخ هـوك طمدي

 وهق ىمقل احلوومظ ذم اًمتؼريى.

ـ معلم وأِّب طموشمؿ واًمبخوري واسمـ  ا يموسم ػف ضمدًّ د ذم أمره، ووعَّ ـ ؿمدَّ ـ اًمـوفمر ذم شمرمجتف يد َم ًمؽ

 اعمجروطملم. طمبون ذم

 وموًمذي يظفر أنَّ اًمصقاب ذم احلدٌي اإلرؾمول، وؾموئر ـمرىمف معؾقًميٓ  شمصؾح ًمالقمتبور، واهلل أقمؾؿ.

 ( هق أسمق يعغم اعمقصكم صوطمى اعمسـد.1)

 ( احلرضمل، ىمويض إكدًمس.2)

 ( اًمؽالقمل احلؿيص.3)

، (( صوًمح احلدٌي ))ر: ، ووصمؼف اًمدارىمطـل، وىمول اًمبزا((يمون معرووموً، ًمف أطمودٌي  ))ىمول اسـم ؾمعد: 

ـ طمبون ذم اًمثؼوت ) اكظر: اًمطبؼوت . و((صمؼي  ))، وىمول اًمذهبل ذم اًمؽوؿمػ: (5/555وذيمره اسم

 (.10/139(، مسـد اًمبزار )7/318اًمؽؼمى )

 ومقف كظر. ((مؼبقل  ))ومؼقل اسمـ طمجر ومقف: 

 ( واؾمؿف أطمزاب سمـ أؾمقد.4)

 .حسن لغره( 5)

 أِّب صودق مرؿمد اعمديـل )أطمد ؿمققخ اًمسؾػل( سمف. ( قمـ3/74أظمرضمف اًمراومعل ذم اًمتدويـ )

 (.55ص وهق ذم ضمزء اًمبطوىمي )
= 
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 ( مـ ـمريؼ أِّب يعغم اعمقصكم سمف.339، 1/338وأظمرضمف القرىموين ذم إسموـمقؾ )

 ( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ اًمدورىمل سمف.5/2435وأظمرضمف أضمري ذم اًمنميعي )

(، واسمـ 914، 2/913وسمي )(، وذم ومضوئؾ اًمصح383، 28/382وأظمرضمف أمحد ذم اعمسـد )

(، 192، 16/191(، واسمـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون ـ 3/214ظمزيؿي ذم صحقحف )

(، واسمـ قمسويمر ذم 450، 1/449(، واخلالل ذم اًمسـي )2/2435وأضمري ذم اًمنميعي )

ـ القزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )76، 59/75شموريخ دمشؼ ) ـ ـمرق قمـ 272، 1/271(، واسم ( م

 مفدي سمف. قمبد اًمرمحـ سمـ

، 5/2435(، وأضمري ذم اًمنميعي )2/345وأظمرضمف اًمػسقي ذم اعمعرومي واًمتوريخ )

، 59/76(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )252، 18/251(، واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )2436

 ( مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ صوًمح )وؾمؼط ذم اعمعرومي ذيمر يقؾمػ سمـ ؾمقػ(.77

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ )(، و2434، 5/2433وأضمري ذم اًمنميعي ) (، واسمـ القزي 6/406اسم

( مـ ـمريؼ سمنم 59/77(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )272، 1/271ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )

 سمـ اًمني.ا

 ( مـ ـمريؼ ىمرة سمـ ؾمؾقامن.10/138واًمبزار ذم اعمسـد )

 اسمـ أِّب (،2/805(، وأسمق كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي )252، 18/251واًمطؼماين ذم اًمؽبػم )

( مـ ـمريؼ أؾمد 59/76واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ ) (،100، 99اًمصؼر ذم مشقختف )ص 

 سمـ مقؾمك.ا

ـ القزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي ) ـ ـمريؼ ؾمقيد سمـ ؾمعقد، يمؾفؿ قمـ معوويي 272، 1/271واسم ( م

 سمـ صوًمح سمف.ا

ـ سمـ قمرومي ذم ضمزئف )ص  ـ ـمريؼف اًمبغقي ذم معجؿ اًمصحوسمي )61وأظمرضمف احلس (، 1/78( وم

(، 59/74(، واسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )8/1441واًمالًمؽوئل ذم ذح أصقل آقمتؼود )

ـ طمجر ذم هتذيى اًمتفذيى ) ـ ؾمعد، قمـ معوويي 2/123واسم ٌ سم ـ اًمؾق ـ ؾمعقد، قم ـ ىمتقبي سم ( قم

 ، وذيمره مرومققموً.سـم صوًمح، قمـ يقكس سـم ؾمقػ، قمـ احلورث سـم زيود صوطمى رؾمقل اهلل ا

 .((ل، وٓ كعؾؿ ًمؾحورث صحبي، وىمد أؾمؼط مـ إؾمـوده رضمالن يمذا ىمو ))ىمول اسمـ قمسويمر: 

ـ طمجر:  ـ  ))ىمول احلوومظ اسم ـ سمـ قمرومي. صمؿ ؾموىمف م ـ ىمتقبي أو مـ احلَس ـ مـده: وهذا وَهٌؿ م ىمول اسم

 (.1/573. اإلصوسمي )(( ـمريؼ مقؾمك سـم هورون، قـم ىمتقبي، ًمـؽ ل يذيمر ومقف صوطمى رؾمقل اهلل 

 (.1/138، واإلكوسمي عمغؾطوي )(2/123واكظر: هتذيى اًمتفذيى )

ـ ؾمػقون قمـد أِّب كعقؿ ذم معرومي اًمصحوسمي ) ))ىمؾً:  ـ سم ـ 2/804روايي احلس (، وشموسمعف اًمعبوس سم

ـ ىموكع ذم معجؿ اًمصحوسمي ) ٓ ومقف: )صوطمى 1/178طمبقى اًمـفرواين قمـد اسم ـ ىمتقبي ومؾؿ يؼق ( قم

 ػ(.(. ووىمع قمـد اسمـ ىموكع )يقؾمػ سمـ ؾمقػ( سمدل )يقكس سمـ ؾمقرؾمقل اهلل 
= 
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ؾ   من حديث أيب  :قَّكالؼاسم الـقسابوري، وهو ابن ع 

[700 ]  ـ اًمشقخ إضَمؾ أسمق حمؿد احلس ـ أِّب مـصقر قمبد اعمؾؽ سم ـ ـ سم يقؾمػ حمؿد سم

أبو الؼاسم عيل بن عبد الرمحن بن احلسن الـقسابوريكو أاًمعدل سمبغداد، 
(1)

ىمدم قمؾقـو  

ـ  ـ حمؿسمغداد، أكو اًمسقيد أسمق احلس ـ داود احلُ د سم ]احلََسـل[سلم سم
(2)

ـ أ،  حمؿد كو أسمق احلس

ـ  ـ إؾمحوق اعمَ سم زيوَ ْر إؾمامقمقؾ سم
(3)

عدي، قمـ أِّب إؾمحوق، قمـ  ، كو قمكم سمـ طُمجر اًمسَّ

(( َّٓ سمَقزِمٍّ إِ  وَح ؽَ كِ  َٓ  )): رؾمقل اهلل ىمول: ىمول أِّب سُمردة، قمـ أِّب مقؾمك 
(4)

. 
                                                 

ـ ضمعؾف متصالً قمـ اًمعرسموض، وؾمـده وعقػ لفوًمي احلورث سمـ زيد،  وموًمصقاب ذم اًمروايي م

 (.3/1420يمام ىمول اسمـ قمبد اًمؼم ذم آؾمتقعوب )

(، واسمـ 106ـ  59/74وًمؾحديٌ ؿمقاهد وعقػي، ذيمرهو اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 (.410ـ  8/403يي )(، واسمـ يمثػم ذم اًمبدايي واًمـفو273ـ  1/271القزي ذم اًمعؾؾ )

 وأصح مو روي ذم ومضؾ معوويي طمديٌ  ))وىمول اسمـ قمسويمر سمعد أن أورد ـمرىمف وؿمقاهده: 

، ومؼد أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف، وسمعده طمديٌ أِّب محزة قمـ اسمـ قمبوس أكَّف يموشمى اًمـبلي 

و  . ((اًمعرسموض: اًمؾفؿ قمؾؿف اًمؽتوب، وسمعده طمديٌ اسمـ أِّب قمؿػمة: اًمؾفؿ اضمعؾف هوديوً مفديًّ

 (.59/106شموريخ دمشؼ )

 هـ(.468( اعمعروف سموسمـ قَمؾِقَّؽ، شمقذم ؾمـي )1)

 وقَمؾِقَّؽ: سمػتح اًمعلم ويمن اًمالَّم وشمشديد اًمقوء اعمعجؿي مـ حتتفو سموصمـتلم، وآظمره يموف.

 وىمقؾ: سموظمتالس يمنة اًمالَّم وومتح اًمقوء وختػقػفو وشمصغػم قمكم.

 .((وهق قمـدي أصح  ))ىمول اسمـ كؼطي: 

 .((يمون ومووالً، مو ؾمؿعً ومقف إَّٓ ظمػماً  ))د اًمبغدادي: ىمول أسمق ؾمع

صملم  ))وىمول اًمذهبل:   .((ومووؾ قمول مـ أوٓد اعمحدي

(، اًمسػم 192، 6/191(، شمؽؿؾي اإليمامل )6/262(، اإليمامل )12/33اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.6/338شمقوقح اعمشتبف )(، 10/266شموريخ اإلؾمالم )(، 18/299)

(، وهق ظمطل، ٕكَّف حمؿد سمـ احلسلم سمـ داود سمـ قمكم احلسـل، ـ احلسلمسمإصؾ: ) ( ذم2)

م سمرىمؿ: ))ف( واًمتصقيى مـ  (.538، وشمؼدَّ

ـ طمجر .. ىمدم كقسوسمقر  ))( ىمول اًمذهبل: 3) اًمشقخ اإلموم اعمسـد اًمصدوق ... ظمومتي أصحوب قمكم سم

 .((وملمغم هبو وَل أر احلويمؿ ذيمره ذم شمورخيف 

 (.7/610شموريخ اإلؾمالم ) ،(14/551اًمسػم )اكظر: 

 صحقح لغره.( 4)
= 
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[701 ]   َّؾؿل اًمسُّ
(1)

ً أسمو احلُ   وردػَ سلم اًميؼقل: ؾمؿع
(2)

ً أمحد   سمـ ايؼقل: ؾمؿع

                                                 

يمذا وىمع إؾمـود احلديٌ ذم إصؾ و)ف( )قمكم سمـ طمجر، قمـ أِّب إؾمحوق(، وقمكم سمـ طمجر ٓ 

 روايي ًمف قمـ أِّب إؾمحوق، واًمصقاب أكَّف قمـ قمكم سمـ طمجر، قمـ ذيؽ، قمـ أِّب إؾمحوق.

ـ اًمؽؼمى ) ـ أِّب احلسـ حمؿد سم108، 7/107وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمسـ ـ احلسلم سمـ داود ( قم

 اًمعؾقي سمف، وومقف ذيمر )ذيؽ(.

ـ )1101( )3/407وأظمرضمف اًمؽممذي ذم الومع ) ( يمالمهو قمـ 2/185(، واًمدارمل ذم اًمسـ

 قمكم سمـ طمجر، قمـ ذيؽ سمف.

ـ  ـ طمبون ذم صحقحف )اإلطمسون  ـ اًمؽؼمى )9/391وأظمرضمف اسم ، 7/107(، واًمبقفؼل ذم اًمسـ

ؾػل ذم أطموديٌ حيقك سمـ، (108 مـ ـمرق قمـ قمكم سمـ  /ب ـ وؿـ جمؿقع(92مـده )ل واًمسي

 طمجر، قمـ ذيؽ سمف.

ؾمؿعً أسمو احلسـ سمـ مـصقر يؼقل: ؾمؿعً أسمو سمؽر حمؿد سمـ إؾمحوق اإلموم  ))وىمول احلويمؿ: 

يؼقل: ؾملًمً حمؿد سمـ حيقك )يعـل اًمذهكم( قمـ هذا اًمبوب، ومؼول: طمديٌ إهائقؾ صحقح 

صمـو سمف قمكم سمـ طمجر ... قمـدي، ومؼؾً ًمف: رواه ذيٌؽ أيضوً. ومؼول: مَ  . ((ـ رواه؟ ومؼؾً: طمدَّ

 (.2/170اعمستدرك )

 ( مـ ـمريؼ ـمؾؼ سمـ همـوم، قمـ ذيؽ سمف.8/112وأظمرضمف اًمبزار ذم اعمسـد )

 (.210، 7/209واكظر: قمؾؾ اًمدارىمطـل )

وذم اًمسـد ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمؼويض، وهق دء احلػظ، ًمؽـف شمقسمع يمام أؿمور إًمقف حمؿد سمـ حيقك 

 (.58) ، وشمؼّدم احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ أِّب إؾمحوق سمرىمؿ:اًمذهكم

ـ اًمسؾؿل اًمـقسوسمقري اًمصقذم، 1) ( هق حمؿد سمـ احلسلم سمـ حمؿد سمـ مقؾمك إزدي أسمق قمبد اًمرمح

 هـ(.412هـ(، وشمقذم ؾمـي )325مقًمده ؾمـي )

ٌ جمقداً، مجع ؿمققظموً وشمراضمؿ وأسمقاسموً ...  ))ىمول اخلطقى:  ذهبل: ، وىمول اًم((يمون صوطمى طمدي

ًمؾسؾؿل ؾممآت ًمؾدارىمطـل قمـ أطمقال اعمشويخ اًمرواة ؾممال قمورف، وذم الؿؾي ومػل  ))

هو سمعض  ٓ شمسقغ أصالً، قمدَّ ٌ وطمؽويوت مقوققمي، وذم طمؼوئؼ اًمتػسػم أؿمقوء  شمصوكقػف أطمودي

هو سمعُضفؿ قمروموكوً وطمؼقؼي، كعقذ سموهلل مـ اًمضالل ومـ اًمؽالم  ـ زكدىمي اًمبوـمـقي، وقمدَّ إئؿي م

 .(( {ى، ومننَّ اخلػَم يمؾَّ اخلػم ذم متوسمعي اًمسـي واًمتؿسؽ هبدي اًمصحوسمي واًمتوسمعلم هبق

 .((شمؽؾؿقا ومقف وًمقس سمعؿدة  ))وىمول أيضو: 

(، 4/443(، اعمقزان )17/247(، اًمسػم )8/6(، اعمـتظؿ )2/248اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.5/140اًمؾسون )

 ورد، مـ ؿمققخ اًمسؾؿل ذم ـمبؼوت اًمصقومقي.هق حمؿد سمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ أسمق احلسلم اًمػ( 2)
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مشؼلقمكم اًمدي 
(1)

يؼقل: ؾمؿعً أسمو سمؽر سمـ َيْزَداكقور ؿمقخ أهؾ البؾ 
(2)

 يؼقل:  

اُس ُي طُم ؽَ ئِ الَ اعمَ  ))  اَم اًمسَّ  رَّ
ِ
ٌِ دِ احلَ  وُب حَ ْص ، وأَ ء اُس / طُم  ي ((ـَّي اًمسُّ  رَّ

(3)
. 

 :عن الزمؽي ،من حديث ابن الطقوري

[702 ]  سمؼراءة وريقُ ريف الط  عبد اجلبار بن أمحد الصَّ  الشقخ أبو احلسني ادبارك بن ،

ـ أِّب كٍم ذم مجودى أظمرة  ؾمـي أرسمع وشمسعلماعمممت
(4)

بن اأبو إسحاق إبراهقم ، أكو 

ي طَّ ان سمـ قمؿر سمـ سمَ مَحدقُمبقد اهلل سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ  ، أكو أسمق قمبد اهللؽيم  عؿر الز   

اًمُعؽؼمي
(5)

ء، كو أسمق طمػص قمؿر سمـ حمؿد سمـ رضمو
(6)

ازدون اًمبزَّ ، كو مقؾمك سمـ مَح 
(7)

 

ازاًمبزَّ 
(7)

ىمول: ىمول زم 
(8)

ـ إؾمحوق  طمـبؾ سم
(9)

ل زِم و قمَ ـَ عْ مَجَ  )):   أَ َر ح وًمعبد اهلل وىمَ صوًمِ  وًمِ ؿي

                                                 

(، وذيمر روايتف 5/52سمـ قمكم سمـ احلسلم أسمق قمكم اخلقوط، ذيمره اسمـ قمسويمر ذم شمورخيف )أمحد ( 1)

ؼف ضمعػرقمـ اسمـ يداكقور وروايي أِّب احلسلم اًمػورد قمـف، و  سمـ حمؿد اعمراهمل. وصمَّ

، صمؿ ذيمر هذه ((ف أسمو قمؿر اًمصقذم أمحد سمـ قمكم أفمـ ))( وىمول: 5/82صمؿ أقمود اسمـ قمسويمر ذيمره )

 احلؽويي هبذا اإلؾمـود، واهلل أقمؾؿ.

 .((أؾمـد احلديٌ اًمؽثػم  ))( احلسلم سمـ قمكم سمـ يزداكقور اًمصقذم، ذيمره أسمق كعقؿ وىمول: 2)

 (.10/363احلؾقي )(، 406ـمبؼوت اًمصقومقي ًمؾسؾؿل )ص اكظر: 

 .مل أقف عؾقه( 3)

( مـ ـمريؼ أِّب قمبد اًمرمحـ اًمسؾؿل سمف، وذم 82 ،5/81أظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 !!((واًمصقومقي طمراس اهلل  ))آظمره: 

 مـ همػم ذيمر اًمصقومقي. (91ثقري ذم ذف أصحوب احلدٌي )ص وأظمرج اخلطقى مثؾف قمـ ؾمػقون اًم

 ( مجؾي: )سمؼراءة ... وشمسعلم( ًمقسً ذم )ف(.4)

 هـ(.387ؾمـي ) هـ(، وشمقذم304( احلـبكم، صوطمى يمتوب اإلسموكي، مقًمده ؾمـي )5)

ػف قمبقد اهلل إزهري، وىمول اًمذهبل:   .((ٓسمـ سمطي قمغم ومضؾف أوهوم وهمؾط  ))وعَّ

(، اعمقزان 19/529(، اًمسػم )2/144(، ـمبؼوت احلـوسمؾي )10/371اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.4/112(، اًمؾسون )3/412)

 هـ(.329هـ(، وىمقؾ: )339( اًمعؽؼمي، شمقذم ؾمـي )6)

 .((بداً صوحلوً دييـوً صدوىموً يمون قم ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/578(، شموريخ اإلؾمالم )2/56(، ـمبؼوت احلـوسمؾي )11/239اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.301( أسمق قمؿران اًمعؽؼمي، شمقذم ؾمـي )7)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/45(، شموريخ اإلؾمالم )13/55اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( ذم )ف(: )ًمـو(.8)

 هـ(.253وق سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد أسمق قمكم اًمشقبوين، شمقذم ؾمـي )( طمـبؾ سمـ إؾمح9)
= 

 

 /ب98
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و همػُمكو،مـف يعـل شمَ  فُ عَ ؿِ ، ومو ؾَم سـدَ ؾقـو اعمُ قمَ  أَ َر اهلل وىمَ   دْ ىمَ  هذا اًمؽتوَب إنَّ ـو: وىمول ًمَ  ومًّ

ًو[ًمػأَ ]لم ِس ومَخْ  يٍ ئَ مِ  عِ بْ ؾَم مـ  َر أيمثَ  ـْ ف مِ تُ قْ ؼَ ف واكتَ تُ عْ مَجَ 
(1)

ـ مِ  قنَ ؿُ ؾِ ْس اعمُ  َػ ؾَ تَ  اظْم اَم ، ومَ 

سِ قْ ًمَ  إَّٓ وَ  قفِ ومِ  قهُ مُتُ دْ ضَم وَ  ننْ ف، ومَ قْ قا إًمَ عُ ضمِ ورْ ومَ  اهلل  ؾمقلِ يٌ رَ دِ طَم 
(2)

ي حُ سم  ((جَّ
(3)

. 

[703 ]  صمـل أِّب ،الزمؽي طمدَّ
(4)

صمـل أسمق  ينالَّ وىمِ اًمؼوؾمؿ سمـ احلسـ اًمبَ حمؿد ، طمدَّ
(5)

 

ىمول: ؾمؿعً أسمو سمؽر سمـ أِّب طمومد اًمػؼقف صوطمى سمقً اعمولى أَ ـ رَ سمُنَّ مَ 
(6)

يؼقل:  
                                                 

ىمد ضموء طمـبؾ قمـ أمحد سمؿسوئؾ أضمود ومقفو  ))، وىمول أسمق سمؽر اخلالل: ((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

اًمروايي وأهمرب سمغػم رء، وإذا كظرَت ذم مسوئؾف ؿمبَّفتفو ذم طمسـفو وإؿمبوقمفو وضمقدهتو سمؿسوئؾ 

 .((إصمرم 

 (.13/51(، اًمسػم )1/143(، ـمبؼوت احلـوسمؾي )8/286ريخ سمغداد )اكظر: شمو

 ( ذم إصؾ: )أًمػ(، واًمتصقيى مـ )ف(.1)

 ( ذم )ف(: )ومؾقس(.2)

ـ أِّب يعغم ذم ـمبؼوت احلـوسمؾي )3) ـ أِّب قمبد اهلل سمـ 1/143( أظمرضمف اسم ـ أِّب اًمؼوؾمؿ اًمبني، قم ( قم

 سمطي سمف.

ـ القزي ذم مـوىمى أمحد )ص  ـ كؼطي ذم اًمتؼققد )ص (262، 261وأظمرضمف اسم مـ  (161، واسم

 ـمريؼ اسمـ اًمسامك، قمـ طمـبؾ سمـ إؾمحوق سمف.

ـ أمحد، ومؼقًمتف ومقفو كظر، ومؽؿ مـ طمديٌ صحقح حمتٍ سمف ل خيرضمف أمحد ذم  وإصمر صحقح قم

، وأمو إطموديٌ اًمضعوف اعمسـد ج ىمقًمف قمغم اطمتامل آظمر، ومؼقؾ: مراده مو صحَّ ، وىمد ظُمري

اًمقاىمعي ذم اعمسـد ومال شمدظمؾ ذم ىمقًمف، اكظر: مؼدمي اًمبدر اعمـػم ٓسمـ اعمؾؼـ واًمغرائى واعمـويمػم 

(1/295 ،296.) 

 هـ(.387، شمقذم ؾمـي )اًمؼممؽلأسمق طمػص قمؿر سمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ  (4)

يمون مـ اًمػؼفوء واًمعقون اًمـسوك اًمزهود، ذو اًمػتقو اًمقاؾمعي، واًمتصوكقػ  ))ىمول اسمـ أِّب يعغم: 

 .((اًمـوومعي 

 (.8/635شموريخ اإلؾمالم )(، 2/153(، ـمبؼوت احلـوسمؾي )11/258وريخ سمغداد )اكظر: شم

 ( ذم ـمبؼوت احلـوسمؾي: )اًمبوىمالوي(.5)

 هـ(.272وًمعؾف الؿذاين اًمصوئغ، شمقذم ؾمـي )

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.13/158(، اًمسػم )12/432اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( ؾموىمط ذم )ف(.708)ومـ هذا اعمقوع إمم يمؾؿي )طمققيف( مـ اًمـص 

أسمق سمؽر اعمعروف سموسمـ أِّب طمومد صوطمى سمقً اعمول،  هق أمحد سمـ حمؿد سمـ مقؾمك سمـ اًمـرض( 6)

 هـ(.321شمقذم ؾمـي )
= 
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ًَ ؾْ ؿِ قمَ  ىمدْ وَ  ى،تُ اًمؽُ  عَ ْو ًَ وَ هْ رِ ِلَ يمَ  ))ؾمؿعً قمبد اهلل سمـ أمحد يؼقل: ىمؾً ِّٕب: 

 اهلل  ؾمقلِ رَ قمـ ـَّي  ؾُم وُس ذِم اًمـَّ َػ ؾَ تَ ومًو، إذا اظْم مَ إِ  وَب تَ هذا اًمؽِ  ًُ ؾْ ؿِ ؟ ومؼول: قمَ دَ اعمسـَ

(( فِ قْ إًمَ  عَ ضمِ رُ 
(1)

. 

ثـي  [ 704] احلسـ سمـ قُمبقد احلوومظ اًمؼوؾمؿ سمـ احلسـ ىمول: ؾمؿعًقال: وحدَّ
(2)

 

ـ أمحد يؼقل:  ـ قمبد اهلل سم ً أسمو قمبد اًمرمح ي ئَ مِ  بعِ ـ ؾَم مِ  دَ ـَْس اعمُ  أِّب َج رَّ ظَم  ))يؼقل: ؾمؿع

((يٌ دِ طَم  أًمِػ 
(3)

. 

 :وريقُ  بن الط  نيمن فوائد أيب احلس

[705 ]   / أسمق احلسـ قمكم ، أكشدين قعيط  عبد اجلبار الؼ  الشقخ أبو احلسني ادبارك بن

وزِم سمـ أمحد سمـ قمكم اًمػَ 
(4)

 ًمـػسف:، 

                                                 

 .((يمون صمؼي صدوىموً، ضمقاداً يمرياًم  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/441شموريخ اإلؾمالم )(، 5/91اكظر: شموريخ سمغداد )

 .(1/184ؾي )( أظمرضمف اسمـ أِّب يعغم ذم ـمبؼوت احلـوسم1)

 اسمـ اًمطققري سمف.حمؿد سمـ كوس، يمالمهو قمـ  ( مـ ـمريؼ161واسمـ كؼطي ذم اًمتؼققد )ص 

يمذا ذم إصؾ: )احلسـ سمـ قمبقد احلوومظ(، وكسخي )ف( كوىمصي ذم هذا اعمقوع، ووىمع ذم ( 2)

 ـمبؼوت احلـوسمؾي: )أسمو احلسـ سمـ قمبقد احلوومظ(، وؾمؼط ذيمره مـ اًمتؼققد!

 هـ(.330قمبقد اهلل سمـ طمسوب أسمق احلسـ اًمبزاز، شمقذم ؾمـي ) وًمعؾف قمكم سمـ حمؿد سمـ

 .((يمون صمؼي أمقـوً، طموومظوً قموروموً  ))ىمول اخلطقى: 

 (.15/286(، اًمسػم )12/73اكظر: شموريخ سمغداد )

 .(1/184( أظمرضمف اسمـ أِّب يعغم ذم ـمبؼوت احلـوسمؾي )3)

ـ كؼطي ذم اًمتؼققد )ص  ـ ـمريؼ161واسم ـ اًمطققري سمفـ حمؿد سمـ كوس، يمالمهو قم ( م ، وًمقس اسم

 ذم اًمتؼققد ذيمر احلسـ سمـ قمبقد.

 هـ(.448( اعممديب اخلقزؾمتوين اًمشوقمر، اعمعروف سموًمػوزم، شمقذم ؾمـي )4)

 .((ًمف كظؿ ضمقد وومضوئؾ  ))، وىمول اًمذهبل: ((يمتبً قمـف ؿمقئوً يسػماً ويمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

اًمسػم  (،4/1646)ؿ إدسموء معج(، 8/174اعمـتظؿ ) (،11/334اكظر: شموريخ سمغداد )

(18/54.) 

 /أ99
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 فــعَ ـقـطِ ـوًمؼَ ـْر سمـقَّ ـطَ ــَٓ شمَ 

 وــُؾ اًمػَ ــْرطَم ــو يَ ـفَ ــقْ ـوإًِمَ 

 ُؾ ــقْ ـِى كـوًمِ ـطَّ ــؾـَل ًمـوهِ 

 ؾي َرْأٍي ــــ يمُ ــو مِ ـــفَ ـوسم

 ؾي َأْرضٍ ـــل يمُ ـُِف ومـــ ًمَ ـمَ 

 وـقفَ ـرِع ومِ ـــقُم اًمشَّ ــؾُ ــوَمعُ 

ــُع الَ ـطَ ـؼْ ـُؿَفو إذ شمَ ـواؾْم   ـ

 ـَْفوـَس مِ ــقْ ـٍؿ ًمَ ـؾْ ـؾُّ قمِ ــيمُ 

قـل ؾِم ـِقٍْع ومـَؾُّ سمـيم  قى اًمسُّ

 َرانــْس ـوٌت وظُم ــوكَ ـقَ ـوظِم 

َو ؾُم    فـعـِريَ ــشَّ ـقُق اًمـإهنَّ

ومِقعَ ـِو   فـُؾ ذو اًمـَّْػِس اًمرَّ

 فـِؿ ذِريعَ ـفْ ـوًمػَ ـْقِز سمـاًمػَ 

 فـقعَ ـَوؿِم  ْدرٌ ـَص ٌؿ ــوًمِ ـقمَ 

 فـقَو َصـِقعَ ــ ذِوي اًمُػتْ ـمِ 

ا َودِيــَقَرى ـمُ ــؾـًمِ   فـعَ ـرًّ

ـِ اًمـَّوِس ـفْ ـ  َؼطِقَعفاًمَؾ قَم

 وَمُفق ِمـ دِيٍر َوسمقَعف

 َعفــقْ ـوٌر َوَوِو ـَس ــِق ظَم 

فـعـِديـــٌ وظَم ـبْ ـوهمَ 
(1)

. 

 ًمـػسف: ،وزمأسمق احلسـ قمكم سمـ أمحد سمـ قمكم اًمػ وأكشدين [ 706]

 قِث سَمقْتِل ذِم ىَمَؾؼـــْ سمْرهمُ ـًُّ مِ ـسم

 وً ـقـَأن َأْدظُمَؾ سَمقتِل ىَموِو  ْقَف ـظَم 

 وَدُرواـوَب إَّٓ سمَ ــًُ اًمبَ ـسمْ ُر ـو ىمَ ــمَ 

 الً ـــل َداظِم ـِو َرَأْوكــؿَّ ـَرُزوا ًمَ ــسمَ 

 لَْن ــًُ سمــئْ ـو ضمِ ـؿَ ــوَدْوا يُمؾَّ ــَـوشمَ 

 فــؾِ ــل َأْرضُم ـِوَب ومـقا إَْكقَ ـاكُشبُ 

ـْ  رُ ــثَ ــؿ َأيمْ ــِدي َوهُ ــَكو َوطْم أ  ِم

 َرايِن ؿَمَؽقاـًُ ضِمقـوَديْ ـو كـؿَ ــؾَّ ـيمُ 

 ل َهوِرسموً ـًُ صمْقسمـقْ ـؼَ ــنِذا َأًمْ ــ/ومَ 

 امً ــوًمِ ــُْفْؿ ؾَم ـو َربي مِ ـل يَ ــِ ـجي كَ 

ػَْؼ ــو همَ ـؿَ ـل يُمؾَّ ـِـَموَل طُمْزك   وَب اًمشَّ

 َرْق ــقٍْػ إِن ـمَ ـَض ـل َأو ًمِ ـِطَموضَمًي ًم

وـَؼـَسموًم
(2)

 ِؿُعقا َصْقَت اًمَغَؾْؼ ـؾَم  إذْ  

 قٍف َوَدَرْق ـــقُ ــوٍح َوؾُم ــــِرمَ ـــسم

 ْؼ ـبَ ــْ ؾَم ــمَ إَِّٓ قَم ــو اًمقَ ــًَمقَْس ِمـَّ

 ْؼ ـف سموًمَعؾَ ــِ ِمـْـوىَمقْ ـقا اًمسَّ ــبُ ـظَمضي 

مْ ـقمَ   وِف اًمَقَرْق ـــَـِؾ وَأْص ــَددِ اًمرَّ

 َرْق ـل احلُ ـُِؽق َوَزادُوا ومـِمثَْؾ َمو َأؿْم 

 َقْق ـٍش وكَ ـقْ ـسمجَ  لي ـِوًمــقَؾ سموًمػَ ــىمِ 

ـْ هَمَرْق ـمِ  ًَ كقطمًو ِم قْ ثَؾ َمو كجَّ
(3)

. 

                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

 (.15/203اًمؼـو مجع ىمـوة، وهل اًمرمح. ًمسون اًمعرب )( 2)

 .مل أقف عؾقه( 3)
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[707 ]   َـ قمكم إز ـ ل، أكو أسمق سمؽر ضمِ قمبد اًمعزيز سم ـ إسمراهقؿ سم از، أكو ؿموذان اًمبزَّ أمحد سم

ـ أسمق قمبد اهلل  ـ حمؿد سم وميرَ قمَ إسمراهقؿ سم
(1)

ـ ، أكو  وينبَ قْ حيقك اًمشَّ أمحد سم
(2)

وِر يَ ، قمـ اًمري 
(3)

 

ًُ أَ رَ  ))ىمول: ىمول إصؿعل:  يِ زِ  أَ ذِم  قُل اسمقًّو َيُ َر قمْ أي  ة، وهق يؼقل:ٍْمَ اًمبَ  ىمَّ

ارِ  َؾ هْ و أَ ـيَ   ـِ  يِ وضَم  طَم وا ذِم ُر اكظُ  َٓ أَ      ؿْ ؽُ ؿَّ ـهَ  ؿْ قتُ ـىمِ وُ  ذا اًمدَّ ؽُ قمَ  اسم  ؿؿي

ضَمْرَدىموً  قهُ ؿُ عِ ـمْ أَ وَ  
(4)

 ؿؽُ ـِ ؿْ ؾَم  ـْ مِ ذا ـقه هؽَ ـخُ ـطي ـؿ     وًمَ يمُ زِ بْ ظُم  ـْ مِ  

يمـُض ـيَ  َٓ وَ  قمَ ـاًمق فُ ـعُ ـػَ ـــيَ   ؿــرُّ

: . ىمول إصؿعلُّ ـٌ ؿْ ؾَم  فِ قْ ؾَ قػًو وقمَ همِ ف رَ قا إًَمقْ ضُم رَ ظْم َّٓ أَ إِ  فِ قْ ؾَ قمَ  َػ ىمَ وَ  وٍب ٌسمَ  مو ىمؾَّ ىمول: 

مْ ، ومؼَ َل زِ ـًُْ سمف اعمَ قْ شمَ لَ ه ومَ دِ سمقَ  ظمذُت لَ ومَ   ُؾ يمُ يلْ  َؾ بَ أىمْ ، وفِ اقَمقْ ـ ذرَ قمَ  َنَ ومًو، ومحَ عَ ـمَ  فِ قْ إًمَ  ًُ دَّ

 :يؼقُل  لَ َش وأكْ 

 ك َأْوَصوزِم ـؾَ قمَ  ؿِ حْ اًمؾَّ  يِ ػَّ وظِم       ازِم َز ـ هُ مِ  ونَ و يمَ ـمَ  كـؾقمَ  لـكي إ 

صَمْؾؿ اعمََحوق      زِم وقَ مـ طَم  صِ ْر اًمؼُ  َى ـْضَم  صمؾؿُ أَ  
(5)

لِ الَ الِ  وكَى ضَم  
(6)

. 

ـ اًمع أكشدكا [ 708] ـ قمكم القهري، أكشدكو أسمق قمؿر حمؿد سم ـ سم بوس سمـ أسمق حمؿد احلس

(7)
ٕكْ  طمققيف، أكشدكو ـ ا ِّبالَ ِّٕب قمومر اًمؽِ  ،كشدكو صمعؾىوري، أبَ أسمق سمؽر سم

(8)
 يرصمِل كػسف: 

                                                 

 هـ(.323هـ(، وشمقذم ؾمـي )244( إزدي اًمقاؾمطل، اعمشفقر سمـػطقيف اًمـحقي، مقًمده ؾمـي )1)

 .((دوىموً وًمف مصـػوت يمثػمة يمون ص ))، وىمول اخلطقى: ((ٓ سملس سمف  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.15/75(، اًمسػم )1/114(، معجؿ إدسموء )6/159اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( اعمعروف سمثعؾى.2)

 ( أسمق اًمػضؾ اًمعبوس سمـ اًمػرج اًمريور اًمـحقي اًمؾغقي.3)

 (.3/224( الَردىمي: سموًمػتح، اًمرهمقػ. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )4)

َّف ( اعمحوق: آظمر اًمشفر أو صمالث ًمقو5) ٕك ٓ قمشقي؛  ـ آظمره، أو أن يستِنَّ اًمؼؿر ومال ُيرى همدوة و ل م

 (.3/291ـمؾع مع اًمشؿس ومؿحؼتف. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )

 .مل أقف عؾقه( 6)

 ( مـ هـو شمبدأ )ف( سمعد اًمـؼص.7)

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 8)
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 ورُ ىمَ و وَ هبَ  قنُ ـؽُ ـيَ  ل أمْ ـقِ ـكعْ    ل    ـِلشمـيَ  ـَ ـقطمِ  يُ ـَيْ دَ رُ  يٌ ــقَّ ـيمِ وـأسمَ  

 ورُ و هُمبَ ػُّ هبَ ـيمُ إَ قا وَ اطُم ورَ        قيِن ــدَّقمُ ي وَ ؼْمِ ىمَ  وُب حَ ْص ذا أَ إِ  

 ورُ طَ واًمؼِ  ُى وئِ ـَـالَ  هُ وورُ عَ ـشمُ         ِز مْ َر ـسم ـوً هْ ل رَ ؿِ ظُ قمْ أَ  رَ قدِ وهمُ  

فَ زِم قْ ك طَم قمَ ْر ويَ   ي     ؼْمِ ـىمَ  طِ حَمَ  قَق ومَ  يُح ُـّ اًمري / حَت   اًمـَّقارُ  ُؼ  اًمؾَّ

قؿٌ ـؼمُ  
(1)

 َزارُ أُ  َٓ وَ  ورُ زُ أَ  َٓ  رٍ ـــػْ ـؼَ ـسم       يٌؼ دِ ل َص ـِ ـؾيؿُ ـؽَ يُ  َٓ  

يَ  عُ ؿِ تَ جْ ـَشم ؿَّ ـصم ًٓ قْ ـطَم وَ     ًٓ    قْ طَم  انُ َر جْ الُ  َٓ  اًمـَّلُي  ذاكَ ومَ    .ورُ اًمدي

[709 ]   ـ ـ قُمبقد اهلل اًمـَّجور اعممديبأسمق ـموًمى قمؿر سم حمؿد سم
(2)

ـ ؿموذان  ، أكو أسمق سمؽر سم

اقملَز ـصقر اخلُ د سمـ مَ يَ ْز از، أكو أسمق سمؽر حمؿد سمـ أِّب إزهر واؾمؿف مِ ؿموذان اًمبزَّ 
(3)

 ،

صمـل حمؿ ـ يزيد اعمؼميد اًمـَّحقيطمدَّ د سم
(4)

 ورَ طَم و أَ مَ  سمنَمٌ  اكَ رَ : )أَ ِب َر اًمعَ  ولِ ثَ مْ أَ  ـْ مِ  ))ىمول:  

ًُ ضمِ أَ (، يريد إذا رَ ٌر ػَ ْش مِ  فْعؿِ ـ ـمَ قمَ  كَ ؼمُ ظْم َؿف أُ ْس ي
(5)

ف ـُقْ قمَ  ادَ قَ نَّ الَ ؿ: )إِ ثولِ مْ أَ  ـْ ، ومِ 

يعـل اًمػرس ،هرَّ ػِ ن شمَ أَ قَمـ  وكَ ػَ تَف يمَ يْ أَ ذا رَ إِ  يدُ رِ ، يُ  (هُ ارُ ومَِر 
(6)

. 

                                                 

 ( ذم )ف(: )مؼقاًم(.1)

 هـ(.446( ُيعرف سموسمـ اًمدًمق، شمقذم ؾمـي )2)

 .((يمتبـو قمـف ويمون صدوىموً  ))ى: ىمول اخلطق

 (.9/385شموريخ اإلؾمالم )، (11/275شموريخ سمغداد )اكظر: 

 هـ(.325( اًمبغدادي، ُيعرف سموسمـ إزهر، شمقذم ؾمـي )3)

، وىمول ((ًمف ؿمعر يمثػم ويمون وعقػوً ومقام يروي، يمتبـو قمـف أطموديٌ مـؽرة  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 .((قمغم اًمثؼوت يمون همػم صمؼي، يضع إطموديٌ  ))اخلطقى: 

 .(5/160(، اعمقزان )15/41(، اًمسػم )3/288اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.285( أسمق اًمعبوس إزدي اًمبٍمي إظمبوري، شمقذم ؾمـي )4)

يمون قموعموً ومووالً مقصمقىموً سمف ذم اًمروايي طمسـ اعمحورضة مؾقح إظمبور يمثػم  ))ىمول اخلطقى: 

 .((اًمـقادر 

 (.13/576(، اًمسػم )6/9اعمـتظؿ )(، 3/380اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.ـ ؿمػر 4/419ًمسون اًمعرب ) (،1/290إمثول ًمؾؿقداين ) ( اكظر:5)

ًَ سمنَمه ؾمؿقـوً أو  ))ىمول اًمػػموزآسمودي:  أي: أهمـوك اًمظوهر قمـ ؾممال اًمبوـمـ؛ ٕكَّؽ إذا رأي

ًَ سمف قمغم يمقػقي أيمؾف   (.2/63. اًمؼومقس اعمحقط )((هزيالً اؾمتدًمؾ

 (، واعمراد: أن يؽشػ قمـ أؾمـوهنو ًمقخؼَم مو ؾمـُّفو.1/9إمثول ًمؾؿقداين )جمؿع ( اكظر: 6)

 (.4/439(، معجؿ مؼويقس اًمؾغي )2/112اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )

 /أ999
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ـ مِ   اًمػوء. ؿي سمَض  هأسمق إؾمحوق إطمقل: إكَّام هل وُمرارُ زِم يد: وىمول زْ ىمول: ىمول أسمق سمؽر سم

ـ يَ  أؾمؿعْ ولَ  ـ حمؿد سم ـُ ف أكو م سمؽن اًمػوء، ادجؿل ومورس ذم  زيد إَّٓ سموًمؽن، ذيمره اسم

هؼَمِ ـ خَمْ ه قمَ ُر ـظَ مَ  وىمول: ُيغـقَؽ 
(1)

 ))
(2)

. 

[710 ]  قمؿر إسمراهقؿ سمـ ؾمحوق زويـل اًمزاهد، وأسمق إؿر اًمؼَ سمـ قم أسمق احلسـ قمكم

ـ ىموٓ: أكو أسمق قمؿر  ؽل،مَ اًمؼَمْ  ً أسمو احلسلم حمؿد سم ـ طمققيف اخلزاز، ىمول: ؾمؿع اًمعبوس سم

ـ اعمـوديا سم
(3)

ْيـََقِريسمـ ىمتقبي مسؾؿ قمبد اهلل سمـ شمقذم أسمق حمؿد  ))يؼقل:   صوطمى  اًمدي

 إنَّ  ، صمؿَّ وَت ل قمؾقف ومَ ؿِ صمؿ ُأهمْ  قحًي ؾُمؿعً مـ سُمعد،َص  َصوَح  ،ةومجل اًمتصوكقػ

ـ أسمو اًمؼوؾمؿ  ـ حمؿد سم ـ سمشػم اًمصوئغ أظمؼمين إسمراهقؿ سم قمبد اهلل سمـ ىمتقبي أيمؾ أنَّ أيقب سم

َح وصوم وملصوب طمرارة، يً يَس رِ هَ 
(4)

 ةِ الَ ل قمؾقف إمم وىمً َص ؿِ ُأهمْ  صمؿَّ  ،ي ؿمديدةً حَ قْ َص  

حر، صمؿَّ َش تَ ومام زال يَ  ،أَ دَ هَ  صمؿَّ  ؾموقمي، َب َر طَ اْو  ، صمؿَّ اًمظفرِ  د إمم وىمً اًمسَّ وذًمؽ  موَت  فَّ

ل ًمقؾي مِ  ًٍّ / وؾمبعلم ومئتلم،  ضمى ؾمـيَ ـ رَ أوَّ (( ~ؾم
(5)

. 

اج  :من فوائد أيب حمؿد بن الرسَّ

[711 ]  الشقخ
(6)

اج  ، أكو أسمق احلسـ قمبد اًمعزيز سمـ احلسـ ذسمبغدا أبو حمؿد بن الرسَّ

                                                 

ـ ومورس ... قمـ خمؼمه( ضموءت ذم )ف( سمعد ىمقًمف: )مشػر(، ووردت أيضوً ذم 1) ( مجؾي: )ذيمره اسم

 ق ظمطل.)ف( سمعد ىمقًمف: )اًمؼممؽل( مـ اإلؾمـود اًمتوزم، وه

 .(4/439(، ومعجؿ مؼويقس اًمؾغي )3/702)اًمؾغي ( اكظر: جمؿؾ 2)

َراُرهوقمقـُف  ))وىمول اًمػػموزآسمودي:  َِ ََ  (.2/112. اًمؼومقس اعمحقط )((، مثؾثي ُف

( أمحد سمـ ضمعػر سمـ حمؿد سمـ قمبقد اهلل سمـ يزيد أسمق احلسلم اعمعروف سموسمـ اعمـودي، مقًمده ؾمـي 3)

 هـ(.336هـ(، وشمقذم ؾمـي )256)

الً عمَِو ُيؿؾقف، صـَّػ يمتبوً  ))ىمول اخلطقى:  يمون صمؼي أمقـوً صمبتوً صدوىموً ورقموً طمجي ومقام يرويف، حمصي

 .((يمثػمة، ومجع قمؾقموً مجَّي 

 (.15/361(، اًمسػم )2/3(، ـمبؼوت احلـوسمؾي )4/69اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( ذم )ف(: )صمؿ صوح(.4)

 قمـ حمؿد سـم قمبد اًمقاطمد، قمـ اسـم طمققيف اخلزاز سمف.( 10/170( ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )5)

 (.13/296(، اًمسػم )5/102واكظر: اعمـتظؿ )

 ( يمؾؿي: )اًمشقخ( ًمقسً ذم )ف(.6)

 /ب999
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ـ أِّب متَ  ومسم
(1)

سمتـيقس 
(2)

ـ ، أكو أسمق سمؽر  ـ ضموسمر، كو أسمق إؾمحوق قُمبقد اهللحمؿد سم إسمراهقؿ  سم

ـ  ـ حمؿد سم مفرانسم
(3)

قمبد البور أسمق قمبد اهللأمحد سمـ ، كو 
(4)

ًُ هورون سمـ   ىمول: ؾمؿع

ًُ اًمـَّبِلَّ  ))عروف يؼقل: مَ  ٌَ قمَ دِ احلَ  ذم اًمـَّقم ومؼول زم: يو هورون َمـ آصمَر  رأي  غَم ي

َب  آنِ ْر اًمؼُ  (( قُمذي
(5)

. 

[712 ]   َـ قم ـ احلسلمؾأسمو احلس قون سم
(6)

ـ صوًمح اًمدَّٓل  سم
(7)

ًُ ـي سمتِ   قس يؼقل: ؾمؿع

ًُ أسمو حمؿد  ًُ أسمو اًمؼوؾمؿ يقؾمػ سمـ حمؿد قمبد اهلل سمـ ؾمؿع ي يؼقل: ؾمؿع قمؿر اًمَغزي

ًُ أسم قْبيؼقل: ؾمؿع ًُ أسمو ضمعػر و طموزم اًمشَّ ضمرير اًمطؼمي حمؿد سمـ ل سمؿٍم يؼقل: ؾمؿع

ًُ  ))يؼقل:   ًَ ان حَت َر وفمَ وـمل يتـَبَ ؾْم إَ  اهللأسمو إسمراهقؿ إؾمامقمقؾ سمـ حيقك وأسمو قُمبقد  يِنَّ َز اعمُ  رأي

ولِ اعمَ  ىمبَّيِ 
(8)

: قُمد إمَم  ، ومؼول ًمفُ ف اعمُزيني ضمْ  وَ ذِم  َؼ َص بَ ومَ اهلل أسمق قُمبقد  عَ طَ ، وموكؼَ  ؾقف ـَّو قمَ و يمُ  مَ اعمزينُّ

َػفَ  َدعِ ؾقف وَ قمَ  ((اًم ؾْ اًم وقمِ ـِل طِمؾْ تَ عْ طَ إسمراهقؿ، ًمؼد ىمَ ومؼول: يو أسمو  ،اًمسَّ
(9)

. 

                                                 

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف، ويمذا اًمذي سمعده.( 1)

شمِـيقس: سمؽنشملم وشمشديد اًمـقن، ويوء ؾمويمـي، واًمسلم مفؿؾي، ضمزيرة ذم سمحر مٍم ىمريبي مـ ( 2)

 (.2/51ًمبؾدان )اًمؼم. معجؿ ا

 ( إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ مفران أسمق إؾمحوق.3)

أصبفوين إصؾ، وُوًمد هق وأسمقه سمبغداد، وؾمؽـ اًمرمؾي، وشمقمم هبو احلسبي،  ))ىمول اخلطقى: 

ث سمؿٍم قمـ مقؿقن سمـ هورون اًمؽوشمى طمديثوً مـؽراً   (.6/167. شموريخ سمغداد )((وطمدَّ

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

ـ زيود ذم اًمػقائد اعمـتؼوة )ل: رضمف( أظم5) ، 1/14اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )و /أ(،97أسمق ؾمفؾ اسم

 ( مـ ـمريؼ إدريس سمـ قمبد اًمؽريؿ احلداد.1/111(، وذم الومع ٕظمالق اًمراوي )15

ـ ) ـ ـمريؼ مقؾمك سمـ هورون، يمالمهو قمـ هورون سمـ معروف 3/344واًمراومعل ذم اًمتدوي ( م

 سمف كحقه.

( ىمول: ىمول أسمق داود: ؾمؿعً اًمثؼي يؼقل: ىمول 30/109ذيى اًمؽامل )وذيمره اعمزي ذم هت

 .((ومظــً أنَّ ذهوب سمٍمي مـ ذًمؽ  ))هورون، وذيمره، وذم آظمره ىمول هورون: 

 ( ذم )ف(: )احلسـ(.6)

 .ل أىمػ قمغم شمرمجتف، ويمذا اًمرواة اًمثالصمي سمعده (7)

ك ىمبي اعمول. اكظر: شموريخ ىمبي ذم صحـ مسجد دمشؼ، سمـوهو اًمػضؾ سمـ صوًمح الوؿمؿل، شمُ ( 8) سؿَّ

 .(48/318دمشؼ )

 .مل أقف عؾقه( 9)
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ىمول ؿمقخـو أسمق حمؿد
(1)

 يمتبفو قمـيل أسمق سمؽر اخلطقى احلوومظ. :

[713 ]  ازقَّ ضمعػر قمبد اًمقاطمد سمـ احلُسلم اًمؾَّ  أسمق
(2)

سمؼراءيت قمؾقف سمتـيقس، أكو ، 

ة، سمـ احلسـ سمـ أِّب مَ  اًمؼووقون أسمق قمكم سمـ قمثامن سمـ أِّب هشوم، وأسمق احلسـ قمكم نَّ

ـ قمبدان اًمبغداديرَ كو أسمق اًمػَ ىموٓ:  ـ ؾمعقد سم ج حمؿد سم
(3)

ـ ضمعػر سمـ  ، كو أسمق كعقؿ حمؿد سم

سمـ حمؿد إطمقل
(4)

وهحقَّ سمـ حيقك سمـ أِّب اعمُ  ور، كو حمؿد سمـ هَنَ 
(5)

سمـ  اعمؾؽ، كو قمبد 

ظمقور
(6)

سمـ قمؿي حيقك سمـ معلما 
(7)

َِ ، كو حمؿد سمـ ديـور  ًقِ ر  الَع
(8)

، قمـ / ُهشقؿ سمـ 

                                                 

 ( أي اًمناج.1)

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف، ويمذا اًمراويلم سمعده.( 2)

 زيؾ ـمؼميي، ُيعرف سموسمـ أِّب قمثامن.اًمػورد صمؿ اًمبغدادي، ك( 3)

 .((يمون صمؼي  )): اًمؼقاسىمول 

 (.8/340يخ اإلؾمالم )شمور(، 53/87، شموريخ دمشؼ )(5/312شموريخ سمغداد )اكظر: 

 هـ(.327شمقذم ؾمـي )( اًمبغدادي، 4)

 سموحلوومظ.اخلطقى وصػف 

 (.7/539شموريخ اإلؾمالم ) (،2/140شموريخ سمغداد )اكظر: 

 هـ(.282حمؿد سمـ هنور سمـ قمامر سمـ أِّب اعمُحقَّوة حيقك سمـ يعغم أسمق احلسـ اًمتقؿل، شمقذم ؾمـي )( 5)

ػف اًمدارىمطـل.  وعَّ

 (.5/407(، اًمؾسون )5/182اعمقزان ) (،3/327شموريخ سمغداد ) اكظر:

 ( ذم )ف(: )طمقون(، وهق ظمطل.6)

 .((ومقف ضمفوًمي  ))( ىمول حمؿد سمـ ـموهر اعمؼدد: 7)

ـور، قمـ هشقؿ، فمؾامت، واعمـت يمذسمف سملمي  ))وىمول اًمذهبل:   .((قمبد اعمؾؽ سـم ظمقور، قمـ حمؿد سـم دي

(، 3/368(، اعمقزان )51/445(، شموريخ دمشؼ )1/363اكظر: شمؾخقص اعمتشوسمف ذم اًمرؾمؿ )

 (.4/63اًمؾسون )

قً( 8) ر  ََ  : سمؽن اًمعلم اعمفؿؾي ـ وىمقؾ سمػتحفو ـ وؾمؽقن اًمراء.الِع

وضمدت كسبتف سمػتح اًمعلم يمام هق اعمشفقر سمخط احلوومظ قمبد اًمغـل  ))ىمول اسمـ كوس اًمديـ: 

 .((اعمؼدد 

 .((أشمك سمحديٌ يمذب، وٓ ُيدرى َمـ هق  ))وىمول اًمذهبل: 

(، اًمؾسون 6/236(، شمقوقح اعمشتبف )4/462(، اعمقزان )51/444ريخ دمشؼ )اكظر: شمو

(5/163.) 

 /أ999
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ـ موًمؽ ىمول:  ـ أكس سم ـ احلسـ، قم ـ قُمبقد، قم ـ يقكس سم اهلل  ـد رؾمقلو أكو قمِ قـَسمَ  ))سَمشػم، قم

َي قمَ ؾَ ُل، ومَ طْم اًمقَ  فُ قَ ِش همَ  إذْ    ـدِ قمِ  ـْ مِ  يُؾ ؼْمِ ضمِ  سمفِ  وءَ و ضَم ي مَ رِ دْ كس، شمَ و أَ ـف ىمول: يَ امَّ ُهي

ًُ شِ ْر اًمعَ  ِى وطمِ َص  َج ُأزَ  نْ  أَ يِن َر مَ ؾَّ أَ زَّ وضَم نَّ رِّبي قمَ ، ىمول: إِ : َٓ ؟ ىمؾ ـِ  كمي قمَ  ـْ َي مِ ؿَ وـمِ ومَ  وي  سم

 ـَ ؿ مِ هِ دِ ، وسمَعدَ ػمَ سمَ واًمزُّ  يَ حَ وـمؾْ  نَ وقمثاَم  ؿَر وقمُ  رٍ ؽْ و سمَ  أسمَ ُع زِم ومودْ  ْؼ ؾِ ، اكطَ ٍى وًمِ أِّب ـمَ 

 قدُ ؿُ حْ اعمَ  ُد هللِؿْ : احلَ َد ىمول اًمـَّبِلُّ وقمِ ؼَ وا اعمَ ذُ ظَم امَّ أَ ؾَ ، ومَ ؿْ هُتُ قْ قمَ دَ ًُ ومَ ؼْ ؾَ وكطَ ، ومَ ورِ كَص إَ 

ـْ قمَ ف، شمِ رَ سمُؼدْ  قدُ بُ عْ ف، اعمَ ؿِ عَ سمـِ  َذاسمِف، اعمَْرهُمقُب إًَِمقِْف ومِقاَم قِمـَْده، اعمَُطوُع سمُسْؾَطوكِِف، اعمَْرُهقُب ِم

هُ قمَ وأَ  ،فِ ومِ ؽَ سملطْم  َمقََّزهؿو ف،شمِ رَ دْ سمؼُ  َؼ ؾْ اخلَ  َؼ ؾَ ذي ظَم ، اًمَّ فِ ِو رْ أَ وَ  فِ ئِ اَم  ؾَم ذِم  ُرهُ مْ أَ  ذُ وومِ اًمـَّ  ؿْ زَّ

رًا مْ ؼًو، وأَ طمِ َٓ  بوً َة كَس َر وهَ َص اعمُ  َؾ عَ زَّ وضمؾَّ ضَم قمَ  نَّ اهللَد، إِ ؿَّ بقيف حُمَ ؿ سمـََمفُ َر يمْ ف، وأَ يـِ سمدِ 

  ، ومؼول:كومَ و إَ فَ مَ َز ًمْ وأَ  ومَ طَم رْ و إَ ٍَّ هبَ وؿَم  وًو،ؽَمَ ػْ مُ                      

                     
(1)

ي رِ َيْ  هُ وؤُ َض ىمَ ، وَ فِ وئِ َض  ىمَ مَم ي إِ رِ َيْ  اهلل رُ مْ ، وملَ 

 َض ؾي ىمَ ؽُ وًمِ  ،هِ رِ دَ  ىمَ إمَم 
ٍ
  ،وٌب تَ يمِ  ، َوًمُِؽؾي َأضَمؾٍ ٌؾ ضَم أَ  رٍ ىَمدَ  ؾي ؽُ وًمِ  ر،دَ ىمَ  وء          

             
(2)

َج ُأزَ   أنْ يِن َر مَ ؾَّ أَ زَّ وضَم ، صمؿ إنَّ رِّبي قمَ   ـْ مِ  يَ ؿَ وـمِ ومَ  وي

ضْم زَ  دْ أينَّ ىمَ  ؿْ يمُ دُ فِ ، ومُلؿْم كِمٍّ قمَ  يٍ ومِ  ـْ مِ  ولٍ ؼَ ثْ مِ  ئيِ مِ  عِ سمَ رْ  أَ غَم و قمَ إيَّوهَ  فُ تُ وَّ ، كِمٌّ قمَ  َؽ ًمِ سمذَ  يِضَ ن رَ إِ  ضَّ

ف سمعَ ىمَ  اًمـَّبِلُّ  ويمونَ   فُ عَ َو قَ ومَ  ،قف سُمْنٌ ومِ  ٍؼ بَ و سمطَ قمَ دَ  إنَّ اًمـَّبِلَّ  صمؿَّ  ي،وضَم  طَم  ذِم كِمٍّ د وضمَّ

ؿَ بَ  ومتَ كِمٌّ قمَ  َؾ بَ ىمْ إذ أَ  ُى فِ تَ كـْ ـُ و كحْ ـَقْ بَ قا، ومَ بُ فِ : اكتَ و ومؼوَل يـَدِ يْ أَ  سملْمَ  قفِ ًمَ إِ  سَّ
(3)

،  اهلل رؾمقُل  

ىمد نَّ اهللَو قمكم، إِ وىمول: يَ 
(4)

ضَم زَ ن أُ يِن أَ َر مَ أَ   ضْم د زَ / وىمَ  يَ ؿَ وـمِ ومَ  َؽ وي ئي مِ  عِ سمَ رْ  أَ غَم و قمَ فَ ؽَ تُ وَّ

ًَ يو قمَ ِو رَ  نْ إِ  يٍ ضَّ ومِ  ـْ مِ  ولٍ ثؼَ مِ  : رَ  ،كِم ق ًُ يَ ِو ومؼول قمكمٌّ  دًا،وضمِ ؾَم  رَّ هللِظَم  اهلل، صمؿَّ  و رؾمقَل ق

ػَم ثِ  اًمؽَ اَم ؽُ ـْمِ  َج َر ظْم ، وأَ اَم ؽُ قْ ؾَ قمَ  كَ ورَ ، وسمَ اَم قؽُ ومِ  اهللُ : سموَركَ اًمـَّبِلُّ  ؾَمف ىمول ًمفُ أْ رَ  عَ ومَ ومؾامَّ رَ 

(( قيَى اًمطَّ  ػمَ ثِ  اًمؽَ اَم فُ ـْمِ  اهللُ َج َر ظْم أَ  دْ ؼَ ًمَ  اهللِقَ أكٌس: ومَ  ، ىموَل قيَى اًمطَّ 
(5)

. 

                                                 

 .54ؾمقرة اًمػرىمون، أيي: ( 1)

 .39ؾمقرة اًمرقمد، أيي: ( 2)

 ( ذم )ف(: )ًمف(.3)

 .ذم )ف()ىمد( ًمقسً ( 4)

 .موضوع( 5)
= 

 /ب999
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[714 ]  ـ أِّب هِ أسمق ضمعػر، أكو اًمؼووقون أسمق قمكم ـ قمثامن سم ـ قمكم وأسمق احل ،شوم سم سمـ اس

ـ أِّب مَ  ـ سم ة، ىموٓ: كو أسمق ااحلس ـ قمَ َر ػَ ًمنَّ ـ ؾمعقد سم بدان اًمبغدادي، كو أسمق قمبد ج حمؿد سم

وء اهلل حمؿد سمـ يقؾمػ اًمبؽَّ
(1)

اصقَّ ، كو أسمق ضمعػر اخلَ 
(2)

ونقَ ، كو احلسلم سمـ سمَ 
(3)

ىمول:  

 ًُ جَر قمبد اهلل سمـ اًمػَ  ؾمؿع
(4)

ـُ  إسمراهقؿُ  كومَ  ))يؼقل:    فِ ؾِم أْ رَ  ـدَ وقمِ  فَ بَ وموكتَ  ًي،مَ ؿ كقْ هَ دْ أَ  سم

(( سٍ ضَم ْر سمـَ فِ فِ ضْم  وَ غَم ُذبُّ قمَ ك شمَ عَ ومْ أَ 
(5)

. 

                                                 

( مـ ـمريؼ قمبد اعمحسـ سمـ قمؿر سمـ حيقك 51/444أظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 ًمصػور، قمـ أِّب كعقؿ حمؿد سمـ ضمعػر اًمبغدادي سمف.ا

 .((همريى ٓ كعؾؿف ُيروى إَّٓ هبذا اإلؾمـود  ))وىمول: 

ـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )1/363وأظمرضمف اخلطقى ذم شمؾخقص اعمتشوسمف ) (، 51/445(، واسم

( مـ ـمريؼ أِّب سمؽر حمؿد سمـ اًمعبوس سمـ كجقح، قمـ 2/220واسمـ القزي ذم اعمقوققموت )

 هنور سمف. حمؿد سمـ

 وؾمـده فمؾامت، ويمذسمف سملم يمام ىمول اًمذهبل.

 (.148. شمؾخقص اعمقوققموت )ص ((وهذا مقوقع، ومقف مـ اًمريمي أؿمقوء  ))وىمول أيضوً: 

( مـ ـمريؼ اسمـ ىموكع، قمـ حمؿد 219، 2/218ىمؾً: وأظمرضمف اسمـ القزي ذم اعمقوققموت )

قمبد اهلل سمـ احلسـ سمـ  سمـ زيمريو سمـ ديـور، قمـ ؿمعقى سمـ واىمد، قمـ احلسلم سمـ زيد، قمـا

 احلسلم، قمـ زيد سمـ قمكم سمـ احلسلم، قمـ أسمقف، قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل كحقه.

هذا طمديٌ مقوقع، ووعف حمؿد سمـ زيمريو، ومقوع  ))صمؿ ىمول سمعد أن أورد طمديٌ أكس: 

ـ ضموسمر، وووع هذا اًمطريؼ إمم أكس، ىمول اًمدارىمطـل: يضع احلديٌ. وراوي  اًمطريؼ إول قم

 .((ي كسبف إمم ضمده، ومؼول: حمؿد سمـ ديـور، وهق حمؿد سمـ زيمريو سمـ ديـور اًمطريؼ اًمثوكق

ـ اًمظوهر أهنام رضمالن خمتؾػون، وموٕول همالِّب سمٍمي يمام ىمول اًمدارىمطـل  ىمؾً: هذا اطمتامل، ًمؽ

م.350ذم اًمضعػوء )ص   (، واًمثوين قمرىمل ؾموطمكم مـ أهؾ اًمشوم يمام شمؼدَّ

 ل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

و)ف(، ول أىمػ قمغم شمرمجتف، وًمعؾف ضمعػر اخلقاص وهق ضمعػر سمـ حمؿد سمـ  يمذا ذم إصؾ( 2)

 كصػم أسمق حمؿد اخلقاص اخلؾدي.

 ( ًمعؾف اًمبغدادي كزيؾ ُهَّ مـ رأى.3)

 ( أسمق حمؿد اًمؼـطري.4)

 .((يمون أطمد اًمُعبَّود ... طمؽك قمـ ومتح اعمقصكم وهمػمه طمؽويوت  ))ىمول اخلطقى: 

 (.5/607يخ اإلؾمالم )شمور، (10/41شموريخ سمغداد )اكظر: 

( مـ ـمريؼ قمكم سمـ مقومؼ، قمـ قمبد اهلل سمـ 6/318( أظمرضمف اسمـ قمسويمر ذم شموريخ دمشؼ )5)

 اًمػرج اًمؼـطري سمف كحقه.
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 آخر السابع
(1)دهــمد هلل وحــواحل

. 

                                                 

ـ ًمػظ اًمثؼي إملم: ضمالل اًمديـ أِّب إؾمحوق ( 1) ـ إصؾ م ؾمؿع مجقع هذا الزء، وهق اًمسوسمع م

ؾػل، ومسؿعف اًمسودة: أسمق إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ قمقسك سمـ درسموس اعموراين، سمنضموز شمف مـ اًمسي

مـصقر سمـ أِّب اًمػضؾ سمـ اًمقًمقد، وؿمعبون سمـ طمقدر سمـ قمبد اهلل، وحمؿد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ أِّب 

ـ إؿمؿقين، وإًمقوس سمـ قمبد اهلل  ـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمح اًمػضؾ اًمعراىمققن، وأسمق اًمثـوء حمؿقد سم

وأسمق احلجوج يقؾمػ سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ  قمتقؼ أمحد سمـ اًمـجور، ومسعقد سمـ أِّب سمؽر اعمقصكم،

طمسـ اعممذن، ووًمُده قمبد اًمغـل، وأسمق احلسـ سمـ متقؿ سمـ محود، وأسمق اًمؼوؾمؿ سمـ أِّب سمؽر سمـ 

طمقوة، واعمسؾؿ سمـ أِّب اًمعز سمـ مسؾؿ، وأسمق احلسـ سمـ قمؿر، وأسمق حمؿد قمبد اًمدائؿ سمـ قمؿر سمـ 

ـ أمحد سمـ قمبد احلؿكعؿي اعمؼدد، وأسمق قمبد اهلل حم ورؿد سم ـ قد احلَجَّ اًمشومل،  ظمؾقؾي، وحمؿد سم

ـ أِّب اًمػتح اًمصػمذم احلراين، وذًمؽ ذم يقم اًمثالصموء صمومـ  ـ أِّب اعمـصقر سم ويموشمى إؾمامء حيقك سم

 وؾمتامئي سمحران، سمؿسجد هلل ُيعرف سموًمشقخ طمقوة، وصح وصمبً. شمسعرضمى ؾمـي 
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 وبه كستعني

  ٗمة ٚمَ اإلُمام احلاومظ أسمق ـماهر أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾِم

ٚمَ  ؾمٜمة أرسمع ذم رسمٞمع أظمر ُمـ  ،ُمٜمٝما ٟمزيؾ اإلؾمٙمٜمدرية ذم يمتاسمف إًمٞمٜما ٗمل إصبٝمايناًمسِّ

 ، ىمال:وؾمبٕملم ومخسامئة

[715 ]   اج سمبٖمدااحلُ أمحد سمـ اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد ضمٕمٗمر سمـ ُمـ ًمٗمٔمف  ذسلم سمـ اًمرسَّ

ـ ذم مجادى أظمرة  ،ويمتاسمف ُمئة ذم اعمسجد اعمٕمٚمؼ دماه اًمباب  ؾمٜمة ؾمت وشمسٕملم وأرسمعُم

ـ دار اخلالومة، ُيٕمرف سمباب اًمٜمقيب، أٟما أسمق قمكم احلُ  ـ اًمنميػ ُم حمٛمد / سمـ قمٞمسك سلم سم

ـ ؾُم ا ـ إرسائٞمؾ اًم٘مَ سم زٞمْ ٚمٞمامن سم
(1)

ـ ُمَ   ـ حمٛمد سم  رزوق إٟمامـمل، ٟما أسمقسمٛمٍم، أٟما أمحد سم

ـ قمكم اًمبَ  ـ أمحد سم حقيي اًمٜمَّدِ رْ وَ ايٕم٘مقب حمٛمد سم
(2)

ـ ؾمٕمٞمد اًمدِّ  ُمِم٘مل، أٟما أمحد سم
(3)

، ٟما 

ـ سمٙمَّ سمَ اًمز   صمٜمل قمٛمر سمـ أيب سمٙمر اعمػم يٕمٜمل اسم كم١مُمَّ ار، طمدَّ
(4)

، قمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ 

                                                 

 (، وهمػمها.274، 1/203( ًمف ذيمر ذم اعم٘مٗمك )1)

 هـ(.349( اًمبٖمدادي، شمقذم ؾمٜمة )2)

اعمٜم٘مقـمة سمقاطمدة، واًمقاو، وؾمٙمقن اًمراء، ذم آظمرها اًمدال، ٟمسبة إمم سمٚمدة واًمبَاَوْردي: سمٗمتح اًمباء 

 سمٜمقاطمل ظمراؾمان، ي٘مال هلا أسمٞمقرد، وختٗمػ وُي٘مال: سماَورد.

 .((يمان صم٘مة  ))ىمال اخلٓمٞمب: 

 (.7/881(، شماريخ اإلؾمالم )1/274(، إٟمساب )1/320اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 هـ(.306ًمدُمِم٘مل، شمقذم ؾمٜمة )( أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمبد اهلل أسمق احلسـ ا3)

روى قمـ اًمزسمػم سمـ سمٙمار إظمبار اعمقوم٘مٞمات وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمّمٜمٗماشمف، ويمان  ))ىمال اخلٓمٞمب: 

سماً ًمٕمبد اهلل سمـ اعمٕمتز ... ويمان صدوىماً   .((ُم١مدِّ

 (.7/98شماريخ اإلؾمالم )، (4/171شماريخ سمٖمداد )اٟمٔمر: 

 قمٛمر سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ (، وهق اًمٙمٚمٛمة ُُتتٛمؾ ذم إصؾ رؾمؿ: )اعم١مُمكم( و)اعمقصكم( 4)

 اعم١مُمَّكم.ؾ أسمق طمٗمص اًمٕمدوي قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اعم١مُمَّ 
= 

 /أ201
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ـ قمامَّ  ـ حمٛمد سم ـ يارسأيب قُمبٞمدة سم ر سم
(1)

ـ رضم ـ أيب احلس ٞمالنٞمس قمَ ُمـ ىمَ  ٌؾ ، قم
(2)

أنَّ  )): 

ـُ دَ ٕمْ تَ ف، وماؾْم بَس طَم  اَل ـمَ وم٠مَ  فَس بَ ومحَ  آً،ـ اسمٜمِف ُمَ ُمِ  َض ٘مَر تَ ضمالً اؾْم رَ  إمم قمكمِّ سمـ  ى قمٚمٞمف آسم

 أيب ـماًمب وم٘مال:

 اـ٘مَّ ـف قمَ ــسم ٜمُت ا يمُ ـُمَ و        اـ٘مَّ ي طَم دِ ـاًمِ ذا وَ هَ  

اـىمَ زٟمَ  فِ ـسم ٜمُت ـا يمُ ـوُمَ        ؼومْ  رِ ذِم  اَل اعمَ  ُت ذًمْ سمَ  
(3)

 

فتُ ٞمْ ـًمَ وْ د أَ ـىموَ        ازِم ـ ُمَ ُمِ  ػَّ ـ ظَم امَّ ومٚمَ  
(4)

 ا٘مَ ومْ رِ  

 اـ٘مَّ ـل طَم ٜمِ ـٓمِ امَّ ُيٕمْ ـًمَ وَ       لـٜمِّضًا قمَ رِ ـممَّ ُُمٕمْ قَ شمَ  

 ؟ذا شم٘مقلؽ وماَم د ىمال اسمٜمُىمَ  قمٜمٗمًا، :وم٘مال قمكمٌّ ًمٚمِمٞمخ

  ىمال:

فـــ٘مـٜمِّـومَ ر أُ ٖمَ ـل ِص ـف ومـتُ ـٞمـسمَّ رَ   ف     ـىمدِّ ـّمومرى ـا شمَ لَّ ُمَ سُمٜمَ ىمال 
(5)

 

 ىمفَر ـٗمْ ى ُمِ اوَ بَّ وؾَم ك إذا ؿَم ـطمتَّ  ف     ـ٘مـٟمِّ ؤَ رًا أُ قْ وـمَ  يفِ دِ ومْ رًا أَ قْ ـمَ  

                                                 

اه أسمق زرقمة وهمػُمه، وىمال أسمق طماشمؿ:   .((ذاهب ُمؽموك احلديث  ))وهَّ

(، إؾماُمل واًمٙمٜمك 2/352(، ؾم١مآت اًمؼمذقمل ٕيب زرقمة )6/100اٟمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ )

 (.4/287(، اًمٚمسان )4/104(، اعمٞمزان )43/547(، شماريخ دُمِمؼ )3/249)

ـ قمسايمر ذم ( مل أىمػ قمٚمٞمف، 1) ـ أيب قمبٞمدة(، ويمذا ذيمر اسم شمرمجة قمٛمر ووىمع ذم اعمقوم٘مٞمات: )قمبد اهلل سم

 ومٚمٕمؾَّ أٟمَّف يروي قمـ قمبد اهلل سمـ أيب قمبٞمدة سمـ حمٛمد سمـ قمامر سمـ يارس،  سمـ أيب سمٙمر اعم١مُمكما

 اهلل أقمٚمؿ.و)قمبد اهلل( اًمثاٟمٞمة زائدة ذم إصؾ، 

وقمبد اهلل سمـ أيب قمبٞمدة ذيمره اعمزي ذم اًمرواة قمـ واًمده ذم هتذيب اًمٙمامل، وذيمر اسمـ ضمرير 

 ىمّمة شمدل قمغم أٟمَّف يمان ُمتٝماًم سماًم٘مدر. (8/178اًمٓمؼمي ذم شمارخيف )

 ( قمٞمالن: سماًمٕملم اعمٝمٛمٚمة، وهق ىمٞمس قمٞمالن سمـ ُُمرض.2)

 (.7/31(، اإليمامل )4/1800ٜمل )(، اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ًمٚمدارىمٓم265)ص اٟمٔمر: آؿمت٘ماق 

ة ذم يمؾِّ أُمر وقمجٚمة ذم ضمٝمؾ ومُحؼ. اٟمٔمر: ًمسان اًمٕمرب ) (3)  (.10/353اًمٜمََّزق: ظمٗمَّ

ٗمف وقمدم وضٕمف  ة ذم سمذل اعمال واًمٓمٞمش ذم اًمتٍمف ومٞمف اًمذي ي١مدي إمم اًمسَّ وًمٕمؾ اعمراد هٜما اخلٗمَّ

 ذم ُمقضٕمف، واهلل أقمٚمؿ.

 ذم اعمقوم٘مٞمات: )وًمَّٞمتف(. (4)

 اعمقوم٘مٞمات: )أومٞمِّ٘مف(.ذم  (5)
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 فــ٘مـبـؾْم َٕ  فِ اًمِ ـٛمَ ــ سمـيمُ أَ  ؿْ ـوًمَ   ف     ـ٘مـٟمٗمِّ ف ُٕ ًمَ  آً ل ُمَ ـٜمِ ـَض َر ىمْ أَ  

ه٘مفدَ  َٓ قْ وًمَ  فُ ٜمُمِ  اباًمّّم  قَٓ ًمَ  
(1)

 ٘مفـبؾْم ن أَ ف أَ اًمُ ك ُمَ ٜمــخَِم ـؿ يَ ـًمَ   

 ىمفزُ ْر يَ  ريبِّ  واهللُ ْماءَ اًم٘مَ  ضِ اىمْ وم

 :وم٘مال قمكم 

ؿٝمَ ٗمَ اًم ريبِّ ـ اًم٘مايض وُمِ  عَ ٛمِ د ؾَم ىمَ  
(2)

 ؿـٕمَ ـاًمٜمِّـسم اءٌ َز ــضَم  ِخ ـٞمٚمِمَّ ـاعماُل ًمِ      

فٚمُ يمُ ٠مْ ـشم      م     دَ ـاًم٘مِ  ٞمؾِ ِْم ٗمْ ت سمتَ ـٗمْ ـٚمَّ ـَس د شمَ ـوىمَ  
(3)

 ؿـهمـ رَ ُمَ  ِػ ـٟمْ أَ  ؿِ همْ سمَر  

ًٓ همَ ىمَ  اَل ـ ىمَ ُمَ    ما َسَ ُمَ  ٞمَس ٙمؿ وًمَ  احلُ ذِم  ارَ وضَم           ؿْ ـٚمَ ـفمَ  دْ ـ٘مَ ـذا ومَ  ػمَ ق

((/ ىمال أسمق قمبد اهلل يٕمٜمل اًمزسمػم: وإمم هذا ٟمذهب 
(4)

. 

 دأ من حديث الأ 
 ي:م 

[716 ]   َـ سمُ اًمِمٞمخ أسمق اعم ؾمٜمة أرسمع وشمسٕملم، ىمراءة ذم مجادى أظمرة  ،ٜمدارٕمازم صماسمت سم

أٟما أسمق احلسـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ احلسلم
(5)

شٞمْ ِِم ار ُيٕمرف سماسمـ ىمَ َس ٛمْ اًمسِّ  
(6)

 ، أٟما أسمق

                                                 

 ذم اعمقوم٘مٞمات: )ره٘مف(. (1)

 ذم اعمقوم٘مٞمات: )ومٝمؿ(. (2)

 ذم اعمقوم٘مٞمات: )ي٠ميمٚمف(، ويمذا ذم اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمة. (3)

ا( 4)  .ضعقف جدًّ

(، وأورده اسمـ ىمداُمة ذم اعمٖمٜمل 105، 104ص اعمقوم٘مٞمات ًمٚمزسمػم سمـ سمٙمار )إظمبار وهق ذم 

 ظمتّمار.( قمـ اًمزسمػم ُمع سمٕمض ا275ٓ، 8/274)

وىمقًمف: )وإمم هذا ٟمذهب(، ورد ذم اعمقوم٘مٞمات سمٕمد أَصمٍر إصْمَر هذا، وومٞمف: )وإمم هذا شمذهب(، 

 .واًمّمقاب أٟمَّف سمٕمد ظمؼم قمكم 

 وؾمٜمده واه حلال قمٛمر سمـ أيب سمٙمر، وأسمق احلسـ رضمؾ ُمـ ىمٞمس ٓ ُيٕمرف.

ه ذم إصؾ )احلسلم(، وذم ُمّمادر اًمؽممجة: )احلََسـ(.5)  ( يمذا ورد اؾمؿ ضمدِّ

 هـ(.437هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )356( اعماًمٙمل، ُمقًمده ؾمٜمة )6)

وىَمِمٞمش: سمٗمتح اًم٘ماف ويمرس اًمِملم اعمٕمجٛمة وؾمٙمقن اًمٞماء اعمٕمجٛمة سماصمٜمتلم ُمـ ُتتٝما، وآظمره 

 ؿملم ُمٕمجٛمة، وىمٞمؾ: سمتث٘مٞمؾ اًمِملم إومم، وإول أصقب.

ـَ اًمّمقت  ))ىمال اخلٓمٞمب:  ف سمٛمذهب ُماًمؽ، ويمان طمس  .((سماًم٘مرآن يمتبت قمٜمف ويمان صدوىماً يتٗم٘مَّ
= 

 /ب201
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]قمٛمر[طمٗمص 
(1)

ـ هارون أضُم   ـ أمحد سم ري اعم٘مرئسم
(2)

بن اأبو بؽر أمحد بن حمؿد ، أٟما 

 دأ ل الأ إسامعق
ؼرئي ادم م 

(3)
ِ ، ٟما أسمق ؾَمٝمؾ اًم ْٛمدايني  سمـ قماصؿ اهلَ رسَّ

(4)
سمـ ا، ٟما قمبد اهلل 

قب اًمٙمقذمأي  
(5)

]ُُمسٝمر[، قمـ قمكم سمـ 
(6)

ـ وُمٚمُٗمؾ، قمـ أٟمس سمـ ُماًمؽ ، قمـ اعمختار سم

ـ ٟمدْ اهلل، إمَم  قَل ؾُم ا رَ ، وم٘ماًمقا: يَ اهلل  ؾمقلِ ٚمؼ إمم رَ ّمٓمَ ٜمق اعمُ ثَٜمِل سمَ ٕمَ سمَ  ))ىمال:  اشَمٜما يمَ زَ  عُ ومَ  َُم

ُ  َؽ ذًمِ  ، وم٘مٚمُت ٙمرٍ  أيب سمَ ا إمَم قهَ ٕمُ ومَ ؟ وم٘مال: ادْ ٌث دَ طَم  سمَؽ  َدَث إن طَم  ف ًمْ ٠مَ اؾْم ومَ : ىماًمقا: ؿ، ىماَل هَل

ـ ٟمدْ وم٢ممَم  ِت قْ اعمَ  ُث دَ طَم  ٙمرٍ سم٠ميب سمَ  َث دَ طَم  إنْ  ا إمم قهَ ٕمُ ومَ دْ وم٘مال: يَ  ،ذًمَِؽ  ا؟ وم٘مٚمُت ٜمَ اشمَ زيمَ  عُ ومَ  َُم

(7)(( {ثامن  قمُ ا إمَم قهَ ٕمُ ومَ وم٘مال: ومادْ  ًمف، ٛمر؟ وم٘مٚمُت قمُ  ٕمدَ ا سمَ ٝمَ ٕمُ ومَ ـ ٟمدْ  ُمَ ر، ىماًمقا: وم٢ممَم ٛمَ قمُ 
. 

                                                 

(، شمقضٞمح 530)ص (، اعمِمتبف 4/632(، شمٙمٛمٚمة اإليمامل )12/100اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 (.3/1134(، شمبّمػم اعمٜمتبف )7/224اعمِمتبف )

 ( ذم إصؾ: )حمٛمد(، وهق ظمٓم٠م.1)

ـ اًمٗمرج سمـ اًمرسمٞمع أسمق طمٗمص اعم٘مرئ، اعمٕمروف سماسمـ أضمري، شمقذم 2) ـ هارون سم ( قمٛمر سمـ أمحد سم

 هـ(.382ؾمٜمة )

 .((يمان ديِّٜماً صاحلاً صم٘مة أُمٞمٜماً  ))ىمال اخلٓمٞمب: 

 (.8/536(، شماريخ اإلؾمالم )1/59(، إٟمساب )11/264اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 هـ(.327هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )237( ُمقًمده ؾمٜمة )3)

صمٜمل اخلالل أنَّ يقؾمػ اًم٘مقاس ذيمره ذم مجٚمة ؿمٞمقظمف اًمث٘مات  ))ىمال اخلٓمٞمب:   .((طمدَّ

 .((صاحلاً صم٘مة قماعماً يمان  ))وىمال اًمذهبل: 

 (.7/529(، شماريخ اإلؾمالم )2/15(، ـمب٘مات احلٜماسمٚمة )4/389اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 هـ(.258( ُم١مدِّب اعمٕمتز سماهلل، وُي٘مال يمٜمٞمتف أسمق قماصؿ، شمقذم ؾمٜمة )4)

ٛمف هق واسمـ طمبان وهمػُممها سمرسىمة احلديث، ويمذسمف اسمـ ظمراش، وىمال  اه اسمـ قمدي واهتَّ وهَّ

 .((وك احلديث ُمؽم ))إزدي: 

(، 2/307(، اعمٞمزان )9/192(، شماريخ سمٖمداد )1/351(، اعمجروطملم )3/62اٟمٔمر: اًمٙماُمؾ )

 (.3/12اًمٚمسان )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 5)

 ( ذم إصؾ: )ُمسٕمر(، وهق شمّمحٞمػ، واًمّمقاب اعمثبت.6)

 .ضعقف( 7)

ضمف اًمسٚمٗمل  )): ٚمٗمل وم٘مال( ًمٚمسِّ 1/288قمزاه أمحد سمـ قمبد اهلل اًمٓمؼمي ذم اًمرياض اًمٜمرضة ) ظمرَّ

ٛمرىمٜمديذم اعمِمٞمخة اًمبٖمدادية  .(( ، وأسمق اًم٘ماؾمؿ اًمسَّ
= 
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[717 ]   ٛمر أسمق إؾمامقمٞمؾٗمص سمـ قمُ ٝمؾ، ٟما طَم ي  سمـ قماصؿ أسمق ؾَم ، ٟما اًمرسَّ يم  الدأ
(1)

ٟما ، 

بؾ ىمَ  المُ اًمسَّ  ))ىمال:  اد، قمـ ٟماومع، قمـ اسمـ قمٛمر، قمـ اًمٜمَّبِلِّ وَّ ًمٕمزيز سمـ أيب رَ قمبد ا

المِ  بَؾ ىمَ  ١مالِ سماًمس   ؿْ يمُ أَ دَ َٛمـ سمَ ، ومَ ١مالِ اًمس   ((قه ٞمبُ دُمِ  الَ ومَ  اًمسَّ
(2)

. 

                                                 

ا؛ حلال اًمرسي سمـ قماصؿ.ىمٚمت:   وؾمٜمده ضٕمٞمػ ضمدًّ

( ُمـ ـمريؼ ٟمٍم سمـ ُمٜمّمقر اعمروزي، قمـ سمنم سمـ 3/77وأظمرضمف احلايمؿ ذم اعمستدرك )

ن طَمَدث سمٕمثامن وم٘ماًمقا: ارضمع إًمٞمف ومسٚمف: وم٢م ))احلارث، قمـ قمكم سمـ ُُمسٝمر سمف، وزاد ذم آظمره: 

 .((طَمَدث وم٢ممم َُمـ؟ وم٠مشمٞمتف ومس٠مًمتف، وم٘مال: إن طمدث سمٕمثامن طمدٌث ومتبًّا ًمٙمؿ اًمدهر شمبًّا 

 ، وواوم٘مف اًمذهبل.((صحٞمح اإلؾمٜماد ومل خيرضماه  ))وىمال احلايمؿ: 

(، 13/286) ىمٚمت: ومٞمف ٟمٍم سـم ُمٜمّمقر أسمق اًمٗمتح صاطمب سمنم سـم احلارث، ذيمره اخلٓمٞمب ذم شمارخيف

 ئاً.ومل يذيمر ومٞمف ؿمٞم

(1.  ( إسُُمكمِّ

اه همػُمهؿ. سمف أسمق طماشمؿ واًمساضمل، ووهَّ  يمذَّ

(، اعمٞمزان 1/119(، إؾماُمل واًمٙمٜمك )2/389(، اًمٙماُمؾ )3/183اٟمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ )

 (.2/324(، اًمٚمسان )2/84)

 ضعقف.( 2)

( قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اخلاًمؼ، قمـ اًمرسيِّ سمـ 5/291أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙماُمؾ )

 سمف.قماصؿ 

 وؾمٜمده واه؛ اًمرسي سمـ قماصؿ وطمٗمص سمـ قمٛمر ُمتَّٝمامن سماًمٙمذب.

ـ قمبد اعمٚمؽ، قمـ 8/199وًمٚمحديث ـمريؼ آظمر أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞمة ) ـ ـمريؼ هِمام سم ( ُم

اد، قمـ ٟماومع سمف ٟمحقه.  سم٘مٞمة سمـ اًمقًمٞمد، قمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ أيب َروَّ

 .((ث سم٘مٞمة همريب ُمـ طمديث قمبد اًمٕمزيز، مل ٟمٙمتبف إَّٓ ُمـ طمدي ))وىمال: 

اًمٕمباس سمـ أمحد  قمـ( 110، 109ص ىمٚمت: أظمرضمف اسمـ اًمسٜمل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚمة )

 احلٛميص، قمـ يمثػم سمـ قمبٞمد، صمٜما سم٘مٞمة، صمٜما اسمـ أيب رواد، سمف ٟمحقه.

ـ أيب طماشمؿ:  صمٜمل اسمـ أيب رواد )وذيمره(، وم٘مال:  ))وىمال اسم ؾم٠مًمت أيب قمـ طمديث رواه سم٘مٞمة، طمدَّ

 (.2/294). قمٚمؾ احلديث ((يث اسمـ أيب رواد هذا طمديث سماـمؾ، ًمٞمس ُمـ طمد

ًمٞمس ًمف أصؾ، مل يسٛمع سم٘مٞمَّة هذا احلديث ُمـ قمبد اًمٕمزيز، إٟمَّام هق قمـ  ))وىمال أسمق زرقمة اًمرازي: 

 (.2/332. قمٚمؾ احلديث )((أهؾ محص، وأهؾ محص ٓ ُيٛمٞمِّزون هذا 

واي قمٜمف يمثػم سمـ قُمبٞمد ىمٚمت: سم٘مٞمَّة ُمٕمروف سماًمتدًمٞمس، وشمٍمحيف هٜما سماًمسامع ومٞمف ٟمٔمر؛ ٕنَّ اًمر

ؿ يتساهٚمقن ذم صٞمٖمة  محيص، وىمقل أيب زرقمة: )أهؾ محص ٓ ُيٛمٞمِّزون هذا( ُم٘مّمقده أَّنَّ
= 
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[718 ]   ـ ؾَم يم  الدأ ٝمؾ، ٟما اًمٗمْمؾ سم
(1)

سمـ يزيد [قح]ٟم، ٟما 
(2)

، ٟما إسمراهٞمؿ سمـ ؾَمٕمد، 

ـ  ـ إؾمحاق، قم ـ حمٛمد سم ـ قمٛمر ىمال: قم ـ اسم  اهلل  رؾمقلِ  ٕمدَ دًا سمَ طَم يُت أَ أَ ا رَ ُمَ  ))ٟماومع، قم

يةَ ٕماوِ ـ ُمُ ُمِ  دَ قَ أؾْم  يمانَ 
(3)

واهلل ظمػٌم  ٙمر؟ ىمال: هقـ أيب سمَ ُمِ  قدَ ؾْم ان أَ ؾ يمَ : هَ ، ىمال: ىمٚمُت 

ـ يَ ُمِ  ـ وهق واهلل يمانَ ٕمٜمِل أسما سمَ ٜمف  ٛمر؟ ـ قمُ ُمِ  دَ قَ ؾْم أَ  ق / يمانَ : هَ ٙمر، ىمٚمُت ـ أيب سمَ ُمِ  دَ قَ ؾْم أَ  ٙمر 

ن؟ ثاَم ـ قمُ ُمِ  : هق أؾمقدُ ر، ىمٚمُت ٛمَ ـ قمُ ُمِ  دَ قَ ؾْم أَ  ػٌم ُمٜمف، وهق واهلل يمانَ واهلل ظَم  ٛمُر ال: قمُ ىم

((ٜمف ُمِ  دُ قَ ؾْم ، وهق أَ ٞمِّداً ثامن ًمَس إن يمان قمُ  ىمال: واهللِ
(4)

. 

                                                 

صمٜما( وًمق قمٜمٕمـ اًمراوي. طمقن سمٚمٗمظ )طمدَّ  اًمتحديث، ومٞمٍُمِّ

ومل يٚمتٗمت إًمباين إمم هذا اًمتٕمٚمٞمؾ، وذهب إمم أنَّ احلديث طمسـ ُمـ هذا اًمٓمريؼ، يمام ذم 

 (.816( )2/458اًمّمحٞمحة )

وم٢منَّ  ))ىمٚمت: وُما ذهب إًمٞمف أسمق زرقمة هق ىمقل أيب طماشمؿ واإلؾمامقمٞمكم وهمػممها، ىمال اإلؾمامقمٞمكم: 

، ىمال ((قمادة اًمِماُمٞملم واعمٍميلم ضمرت قمغم ذيمر اخلؼم ومٞمام يرووٟمف، ٓ يٓمقوٟمف ـملَّ أهؾ اًمٕمراق 

ـ رضمب:  طمقن ذم رواياهتؿ وٓ يٙمقن ))اسم اإلؾمٜماد ُمتّمالً  يِمػم إمم أنَّ اًمِماُمٞملم واعمٍميلم ُيٍمِّ

م يصـعون ذلك كثراً سماًمسامع، وىمد ذيمر أسمق طماشمؿ اًمرازي  . ((عن أصحاب بؼقة بن الولقد أَّنه

 (.3/54ومتح اًمباري ٓسمـ رضمب )

 وًمٚمحديث ـمرق أظمر قمـ ٟماومع، ًمٙمٜمٝما واهٞمة.

 (.2/459(، اًمّمحٞمحة )2/332)اٟمٔمر: قمٚمؾ احلديث 

 ًمٕمباس اًمبٖمدادي.( ًمٕمٚمف اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمؾ سمـ إسمراهٞمؿ إقمرج أسمق ا1)

 اُمش: )ذم إصؾ، صقاسمف ٟمقح(.اهلذم ضبب اًمٜماؾمخ قمغم هذا اعمقضع، ويمتب ( 2)

 ىمٚمت: وهق ٟمقح سمـ يزيد سمـ ؾمٞمار اًمبٖمدادي أسمق حمٛمد، ُم١مدِّب وًمد إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد اًمزهري.

ـ قمٛمر: )ُما رأي ))( ىمال اخلالل: أظمؼمٟما قمبد اهلل سمـ أمحد، ىمال: ؾمٛمٕمت أيب ي٘مقل: 3) ت ذم طمديث اسم

 . ((يمان أؾمَقد ُمـ ُمٕماوية(، ىمال شمٗمسػمه: أؾمخك ُمٜمف  أطمداً سمٕمد رؾمقل اهلل 

 (.2/441. اًمسٜمة )((وىمد روى هذا اًمتٗمسػم قمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ همػُم واطمد صم٘مة  ))ىمال اخلالل: 

 حسن لغره.( 4)

ـ قمدي ذم اًمٙماُمؾ ) ـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )6/110أظمرضمف اسم ( ُمـ ـمريؼ 59/174(، واسم

 راهٞمؿ اًمدورىمل.أمحد سمـ إسم

ـ ـمريؼ قمباس اًمدوري، وحمٛمد سمـ اعمثٜمك صاطمب سمنم احلاذم، 2/441واخلالل ذم اًمسٜمة ) ( ُم

 صمالصمتٝمؿ قمـ ٟمقح سمـ يزيد سمف.

اظمتٚمٗمت إمم ٟمقح ذم هذا احلديث صمالصملم ُمرة، ومام  ))وىمال اًمدورىمل: ىمال زم حيٞمك سمـ ُمٕملم: 

صمٜمل سمف طمتك ُتٛمٚمت قمٚمٞمف   .((طمدَّ
= 

 /أ201
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[719 ]   ٚمٞمامن ىمال: ؾمٛمٕمُت قمبد اهلل سمـ ، ٟما أمحد سمـ سُمديؾ، ٟما إؾمحاق سمـ ؾُم يم  الدأ

ـ اقمٛمر اًمُٕمٛمري يَ  ـ ٟماومع، قم ـ قمٛمر ىمال: ذيمر قم يمَ ا َُتَ ُمَ  ))سم  إَّٓ يمان ٛمر سمٌَم ا قمُ تَ ٗمَ ت ؿَم رَّ
ٍ
ء

(( اَل  ىمَ اَم يمَ 
(1)

. 

 :ؼرئمن حديث أيب عبد الرمحن ادم 

[720 ]   ُسمـ قمبد اهلل  ىنْمَ اًمِمٞمخ أسمق اعمٕمازم صماسمت ذم اًمتاريخ ىمراءة قمٚمٞمف، أٟما سم

لٜمِ اشمِ اًمٗمَ 
(2)

 ؾمك، ٟما نم سمـ ُمقٞمٕمل، ٟما سمِ ٓمِ دان اًم٘مَ سمـ ضمٕمٗمر سمـ مَح  ، ٟما أسمق سمٙمر أمحد
                                                 

ـ أيب قماصؿ ذم ـ سمٗمتح أوًمف ويمرس صماٟمٞمف وشمِمديد 1/379أطماد واعمثاين ) وأظمرضمف اسم ة  ـ هديَّ ( قم

ـ سماًمباء اعمقطمدة واًمراء ـ إؿمٕمري، قمـ  ـ سُمريد  ـ حيٞمك سم ـ قمبد اًمقهاب اعمروزي، قم ـ سم اًمتحتاٟمٞمة 

 إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد سمف.

ة( إمم )هدسمة(، و)سمريد( إمم )يزيد(.  وشمّمحػ ومٞمف )هديَّ

 د قمٜمٕمـ، وىمد روي قمـ اسمـ قمٛمر ُمـ ـمرق.وذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ إؾمحاق، ُمدًمس وىم

 ( ُمـ ـمريؼ اعمٓمٚمب سمـ طمٜمٓمب.7/31(، وإوؾمط )12/387أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )

( ُمـ ـمريؼ 59/173(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )443، 2/442واخلالل ذم اًمسٜمة )

 ضمبٚمة سمـ ؾمحٞمؿ.

 قمـ اسمـ قمٛمر سمف. ( ُمـ ـمريؼ أيب يٕمٗمقر، صمالصمتٝمؿ59/174واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )

 .حسن لغره( 1)

 ومل أىمػ قمٚمٞمف قمٜمد همػم اعمّمٜمػ.

 وومٞمف قمبد اهلل سمـ قمٛمر اًمٕمٛمري، وهق ضٕمٞمػ يمام ذم اًمت٘مريب.

( ُمـ ـمريؼ 3/262(، واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘مات )5/481وأظمرج قمبد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )

 .اًمزهري، قمـ ؾمامل، قمـ اسمـ قمٛمر ٟمحقه، وهق ذم طمديث آؾمتخالف واًمِمقرى اًمٓمقيؾ

ُما ؾمٛمٕمت  ))( ُمـ ـمريؼ ؾمامل، قمـ اسمـ قمٛمر ىمال: 3866( )4/621وذم صحٞمح اًمبخاري )

 ، وومٞمف ىمّمة.((قمٛمر ًمٌمء ىمط  ي٘مقل إينِّ ٕفمٜم ف يمذا إَّٓ يمان يمام ئمٜم ف ... 

ـ إُمػم ُمقمم اعمٓمٞمع هلل، شمقذم 2) ـ اًمروُمل، ُمقمم وماشم ـ قمبد اهلل، أسمق احلس ى سمـ َُمِسٞمس وهق اسم ( سُمنْمَ

 هـ(.431ؾمٜمة )

 وسُمنمى: سمْمؿ اًمباء اعمقطمدة.

ٕمف احلديث. ُمػم، ومٕمٚمَّٛمف وأدَّسمف وؾمٛمَّ  أرُس ُمـ أرض اًمروم، وأهداه سمٕمض أُمراء سمٜمل محدان ًمٗماشـم ٕا

 .((يمتبٜما قمٜمف ويمان صدوىماً صاحلاً ديِّٜماً  ))ىمال اخلٓمٞمب: 

 (.17/548(، اًمسػم )8/106(، اعمٜمتٔمؿ )1/305(، اإليمامل )7/135اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )
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أبو عبد الرمحن ادؼرئ
(1)

ةقَ ٞمْ ، ٟما طَم 
(2)

ٞمد سمـ ٞمد إٟمّماري، قمـ ؾمٕمِ ، ٟما حيٞمك سمـ ؾمٕمِ 

ٜمَّةُ  ِت َُمَْم  ))ب ىمال: اعمسٞمّ  ((ٞمَّة ِص  اًمقَ اىمة ذِم أ سماًمٕمتَ أن ُيبدَ  اًمس 
(3)

. 

[721 ]  صمٜمل ُِمنَمح سمـ هَ ، ٟما اأبو عبد الرمحن ان ىمال: ؾمٛمٕمُت قُم٘مبة اقمَ سمـ هلٞمٕمة، طمدَّ

ـ قمَ ا  ذِم  طُ اسمإَّٓ اعمرَ  فِ ٚمِ ٛمَ  قمَ غَم قمَ  خُيتَؿُ  ؾ  ُمٞمٍِّت يمُ  ))ي٘مقل:  اهلل  ؾمٛمٕمُت رؾمقَل ر ي٘مقل: اُمِ سم

ف ُيْ  بٞمؾِ ؾَم  (( َث ٕمَ ُٚمف طمتك ُيبْ ٛمَ ف قمَ ى ًمَ َر اهلل، وم٢مٟمَّ
(4)

. 

[722 ]  أنَّ  ))سمػم، قمـ ضماسمر سمـ قمبد اهلل: ، ٟما اسمـ هلٞمٕمة، قمـ أيب اًمز  أبو عبد الرمحن

((ق قِمْر  ذاَت  ِق رااًمٕمِ  ؾِ ٕهْ  وىمََّت  اهلل  ؾمقَل رَ 
(5)

. 

                                                 

 ( قمبد اهلل سمـ يزيد.1)

 ( طمٞمقة سمـ ذيح سمـ صٗمقان أسمق زرقمة اعمٍمي.2)

 .صحقح( 3)

ـ اًمٙمؼمى ) ـ أيب حمٛمد احلسلم سمـ قمٚمقؾما، قمـ أيب 277، 6/276وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜم ( قم

 سمٙمر اًم٘مٓمٞمٕمل سمف.

 .حسن لغره( 4)

حلٙمؿ ذم (، واسمـ قمبد ا2/278(، واًمدارُمل ذم اًمسٜمـ )30/589وأظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد )

(، وقمٗمٞمػ 86ص (، واسمـ قمسايمر ذم إرسمٕملم ذم احلث قمغم اجلٝماد )289)ص ومتقح ُمٍم 

( ُمـ ـمرق قمـ أيب قمبد اًمرمحـ 85)ص اًمديـ اسمـ اعم٘مرئ ذم إرسمٕملم ذم اجلٝماد واعمجاهديـ 

 اعم٘مرئ سمف.

( 289 )ص(، واسـم قمبد احلٙمؿ ذم ومتقح ُمٍم 646، 645، 30/589وأظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد )

 رق قمـ اسمـ هلٞمٕمة سمف.ُمـ ـم

ـ هلٞمٕمة، وُمنمح خمتٚمػ ومٞمف، وًمٕمؾ اًمّمقاب ذم أُمره أٟمَّف صدوق وذم  وؾمٜمده ضٕمٞمػ؛ ًمْمٕمػ اسم

 (.10/141(، هتذيب اًمتٝمذيب )28/7روايتف قمـ قم٘مبة سـم قماُمر ُمٜمايمػم. اٟمٔمر: هتذيب اًمٙمامل )

ِماٟمة ( ُمـ ـمريؼ آظمر قمـ اسمـ هلٞمٕمة، قمـ أيب قم308، 17/307وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )

 طمل سمـ ي١مُمـ، قمـ قم٘مبة سمـ قماُمر سمف.

 وًمٕمؾ اسمـ هلٞمٕمة اضٓمرب ذم إؾمٜماده، واهلل أقمٚمؿ.

وًمٚمحديث ؿمقاهد قمـ مجاقمة ُمـ اًمّمحاسمة، ُمٜمٝمؿ ؾمٚمامن اًمٗمارد قمٜمد ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف 

 (.709ـ  2/680(، واٟمٔمر: يمتاب اجلٝماد ٓسمـ أيب قماصؿ )3/1520)

 .معؾول( 5)
= 
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[723 ]  ـ هلٕمٞمة رومع احلديَث: أبو عبد الرمحن وم٘مال:   اًمٜمَّبِلَّ  كالً أشمَ ضُم أنَّ رَ  ))، ٟما اسم

(( ُِمَؽ قْ ـ ىمَ احِلًا ُمِ الً َص ضُم ٞمل رَ حْ تَ ْس  شمَ اَم ل اهللَ يمَ ٞمِ حْ تَ ْس أن شمَ  ٞمَؽ وم٘مال: ُأوِص  ِصٜمِل!وْ أَ 
(1)

. 

                                                 

( ُمـ ـمري٘ملم قمـ 5/27ًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى )(، وا22/459وأظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد )

 اسمـ هلٞمٕمة سمف.

 واسمـ هلٞمٕمة ضٕمٞمػ.

( ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمريج، قمـ أيب اًمزسمػم: أٟمَّف ؾمٛمع ضماسمراً 2/814وأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )

 ـ وذيمره ُمٓمقًٓ. ُيس٠مل قمـ اعمٝمؾ، وم٘مال: ؾمٛمٕمت ـ أطمسبف رومع إمم اًمٜمَّبل 

ذات قمرق ٕهؾ اًمٕمراق، ومل ُيثبت ؿمٞمئاً ُمـ  ٜمَّبل وٟمازع اإلُمام ُمسٚمؿ ذم صمبقت شمقىمٞمت اًم

ذًمؽ، وطمديث اسمـ ضمريج قمـ أيب اًمزسمػم ُمِمٙمقك ذم رومٕمف، واًمذي وىمَّت ٕهؾ اًمٕمراق ذات 

 .قمرق هق قمٛمر سمـ اخلٓماب 

 (.2/388(، وأـمراف اعمقـم٠م ًمٚمداين )215ـ  212)ص اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اًمتٛمٞمٞمز عمسٚمؿ 

 .ضعقف( 1)

ٕصؾ، ومل أىمػ قمٚمٞمف قمٜمد همػم اعمّمٜمػ، وحُيتٛمؾ أٟمَّف ؾم٘مط رضمال اإلؾمٜماد ويمذا هق اإلؾمٜماد ذم ا

ـ أيب ظمٞمثٛمة ذم شمارخيف يمام ذم اإلصاسمة ) ـ هلٞمٕمة وصحايبِّ احلديث، وم٘مد أظمرضمف اسم ( 2/352سملم اسم

أنَّ  )): ومالنُمـ ـمريؼ اسمـ هلٞمٕمة، قمـ يزيد سمـ أيب طمبٞمب، قمـ أيب اخلػم اًمٞمَزين، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ 

 ، احلديث.((قل اهلل أوصٜمل ... رضمالً ىمال يا رؾم

ـُ ؾمٕمد: ـَ هلٞمٕمة قمغم هذا اإلؾمٜماد اًمٚمٞمث سم  وواومؼ اسم

(، 828، 2/827(، واسمـ ٟمٍم ذم شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة )78)ص أظمرضمف أمحد ذم اًمزهد 

(، 59)ص (، وأسمق قمروسمة احلراين ذم اعمٜمت٘مك ُمـ اًمٓمب٘مات 3/80واًمبٖمقي ذم ُمٕمجؿ اًمّمحاسمة )

(، 1/291(، واخلرائٓمل ذم ُمٙمارم إظمالق )3/1300) وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمرومة اًمّمحاسمة

ٕمب ) (، واًمراومٕمل ذم اًمتدويـ 3/299(، واًمْمٞماء ذم اعمختارة )13/424واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِم 

زين، ( ُمـ ـمرق قمـ اًمٚمٞمث سمـ ؾمٕمد، قمـ يزيد سمـ أيب طمبٞمب، قمـ أيب اخلػم اًمٞمَ 172، 2/171)

 قمـ ؾمٕمٞمد سمـ يزيد سمف.

ٟمٗماها قمٜمف أسمق طماشمؿ، وذيمره أسمق ٟمٕمٞمؿ واسمـ ُمٜمده وهمػممها ذم وؾمٕمٞمد سمـ يزيد خمتٚمػ ذم صحبتف، 

 اًمّمحاسمة.

م، وظماًمٗمٝمام  وىمد اظمتٚمػ ذم إؾمٜماده قمغم يزيد سمـ أيب طمبٞمب، ومرواه قمٜمف اسمـ هلٞمٕمة واًمٚمٞمث يمام شم٘مدَّ

قمبد احلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر، ومرواه قمـ يزيد سمـ أيب طمبٞمب، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ يزيد، قمـ اسمـ قمؿ ًمف ىمال: 

 احلديث. ((، أوصٜمل ... يا رؾمقل اهلل ))ىمٚمت: 

ٟم٘مص ُمـ إؾمٜماده أسما اخلػم،  ))(، وىمال: 3/81أظمرضمف ُمـ ـمري٘مف اًمبٖمقي ذم ُمٕمجؿ اًمّمحاسمة )
= 
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 :حديث واحد

[724 ]   ـ اًمِمٞمخ أسمق يارس ذم ؿمٝمر رضمب ؾمٜمة  ،اطٞمَّ قمبد اهلل اخلَ  قمبد اًمٕمزيز سمـحمٛمد سم

ـ قمبد اًمٕمزيز اًمتِّ أرسمع وشمسٕملم، وأسمق قمكم احلَ  ـ حمٛمد سم ـ سم ل، سم٘مراءيت قمٚمٞمٝمام، ىمآ: ٙمِ ٙمَ س

/ سمـ أمحد قمثامنان، ٟما أٟما أسمق قمكم سمـ ؿماذَ 
(1)

سُمَرْيفوقمبد اهلل سمـ  ،
(2)

وأمحد سمـ حيٞمك  ،

                                                 

وزاد ومٞمف قمـ اسمـ قمؿ ًمف، واًمّمقاب قمٜمدي ُما رواه قمبد احلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر؛ ٕٟمَّف زاد ومٞمف قمـ اسمـ 

 .((قمؿ ًمف 

ٓ ٟمدري ًم ))وذيمر أسمق طماشمؿ رواية قمبد احلٛمٞمد، وىمال:  ٓ )أي ؾمٕمٞمد سمـ يزيد( ... يمٜمَّا  ف صحبة أم 

 .((ومدًمَّٜما )أي ـمريؼ قمبد احلٛمٞمد( قمغم أن ٓ صحبة ًمف 

 (.185(، ضماُمع اًمتحّمٞمؾ )ص 68اٟمٔمر: اعمراؾمٞمؾ )ص 

ب اًمدراىمٓمٜمل أيْماً رواية قمبد احلٛمٞمد، وم٘مال:  اًمٕمٚمؾ  ((وىمقل قمبد احلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر أؿمبف  ))وصقَّ

 ا اخلػم.(، إَّٓ أٟمَّف ذيمر ذم إؾمٜماده أسم3/422)

( ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ ُمقؾمك، قمـ قمبد احلٛمٞمد سمـ 70، 6/69وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )

 .((أوصٜمل ...  ضمٕمٗمر، قمـ يزيد سمـ أيب طمبٞمب، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ يزيد: أٟمَّف ىمال ًمٚمٜمبلِّ 

وروى سمٕمُْمٝمؿ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ يزيد، ىمال: ىمٚمت ًمٚمٜمبل  ))وأؿمار أسمق طماشمؿ إمم هذه اًمرواية وم٘مال: 

 (.4/72. اجلرح واًمتٕمديؾ )((ٞمس سمٛمحٗمقظ ، وًم

ا   واًمذي ئمٝمر أنَّ أومم اًمروايات رواية اسمـ هلٞمٕمة واًمٚمٞمث سمـ ؾمٕمد؛ ًمث٘مة وإُماُمة اًمٚمٞمث، وأُمَّ

 قمبد احلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر ومٝمق صدوق هيؿ، يمام ذم اًمت٘مريب.

وذم صحبة ؾمٕمٞمد سمـ يزيد ٟمٔمر؛ إذ ًمٞمس ذم اًمسٜمد ُما يٍمح سمّمحبتف، وىمد ذيمره اسمـ يقٟمس، 

، صمؿ ذيمر ًمف صمالصمة ُمـ اًمرواة قمٜمف. اٟمٔمر: اإلٟماسمة ((يمان أُمػَم ُمٍم ًمٞمزيد سمـ ُمٕماوية  )): وىمال

 (.1/258عمٖمٚمٓماي )

( هذا احلديث ذم ُمسٜمد ؾمٕمٞمد سمـ زيد اًمٜمقومكم اًمّمحايب 3/300: ذيمر اًمْمٞماء ذم اعمختارة )تـبقه

ا رواية إوايتف اعمِمٝمقر، أطمد اًمٕمنمة اعمبنميـ، شمبع ذم ذًمؽ اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ، وىمال قمـ ر َّنَّ

 صحايب قمـ صحايب، واًمّمقاب أٟمَّف اسمـ يزيد ٓ اسمـ زيد.

 (، وضمزم سمّمحبة ؾمٕمٞمد سمـ يزيد.2/366واحلديث ذيمره إًمباين ذم اًمّمحٞمحة )

 ( هق اسمـ اًمسامك.1)

ـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ أسمق ضمٕمٗمر اهلاؿِم هق  (2) ـ سُمَريف، ُمقًمده ؾمٜمة اسمٛمل اًمبٖمدادي ُيٕمرف سمقمبد اهلل سم

 هـ(.350هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )263)

 .((يمان صم٘مة  ))ىمال اخلٓمٞمب: 

 (.15/551(، اًمسػم )7/5(، اعمٜمتٔمؿ )9/410اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 /ب201
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لُمِ دَ إَ 
(1)

ـ إؾمحاقوُمَ  ، ٞمٛمقن سم
(2)

ارسمـ قمبد اجلبَّ ، ىماًمقا: ٟما أمحد 
(3)

ٕماوية، ٟما أسمق ُمُ 
(4)

 ،

  َٕنْ  )): قمـ إقمٛمش، قمـ أيب صاًمح، قمـ أيب هريرة ىمال: ىمال رؾمقل اهلل 

 ٚمٞمف قمَ  ْت ٕمَ ٚمَ ب  إزمَّ ِِمَّا ـمَ طَم ، أَ أيمؼَمُ  إَّٓ اهلل واهللُ فَ وٓ إًمَ  هللِ دُ ٛمْ واحلَ  اهلل حانَ بْ ؾُم  ىمقَل أَ 

((  ٛمُس اًمِمَّ 
(5)

. 

 :انْشأ ب  من حديث أيب الؼاسم بن 

[725 ]   ـ  ٟمٍماًمِمٞمخ أسمق ـ أمحد سم ـ سم ـ اعماحلُ احلََس سم٘مراءيت قمٚمٞمف ذم سمبٖمداد،  َزرَّ سلم سم

ؾمٜمة أرسمع وشمسٕملم، وذيمر أنَّ يمٜمٞمة واًمده أسما قمكم، وذيمر أنَّ ُمقًمَده ؾمٜمة ؿمٝمر رضمب ذم 

ىمراءة قمٚمٞمف، أٟما أسمق سمٙمر أمحد سمـ  انْشأ م بن ب  أبو الؼاس  ُمئة، ىمال: أٟما  ؾمت قمنمة وأرسمع

بل، ٜمَٕمْ اًم٘مَ  ٞمامن سمـ إؿمٕمث، ٟماٚمَ  أيب داود ؾُم اد إُمالء، ىمال: ىُمرئ قمغمن اًمٗم٘مٞمف اًمٜمَّجَّ اَم ٚمْ ؾَم 

ـ ؿِم  ـ اسم ـ ُماًمؽ، قم ـ أيب ؾَم قم ـ ٚمَ ٝماب، قم ـ أيب قمبد اهلل إهَمر، قم ـ قمبد اًمرمحـ، وقم ٛمة سم

                                                 

( أمحد سمـ قمثامن سمـ حيٞمك سمـ قمٛمرو سمـ سمٞمان سمـ ومروخ أسمق احلسلم اًمبزاز اًمَٕمٓمٌَم، ُيٕمرف 1)

 هـ(.349هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )255سمإدُمل، ُمقًمده ؾمٜمة )

 .((يمان صم٘مة طمسـ احلديث  ))وصم٘مف اًمؼمىماين، وىمال اخلٓمٞمب: 

 (.15/568(، اًمسػم )4/209(، إٟمساب )4/299اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

( ُمٞمٛمقن سمـ إؾمحاق سمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن أسمق حمٛمد اًمبٖمدادي اًمّمقاف، ُمقًمده ؾمٜمة 2)

 هـ(.353هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )260)

 .(( يمان صدوىماً  ))ىمال اخلٓمٞمب: 

 (.15/551(، اًمسػم )13/211اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 ( هق اًمٕمٓماردي أسمق قمٛمر اًمٙمقذم.3)

 ( حمٛمد سمـ ظمازم اًمرضير.4)

 .حسن لغره( 5)

ٕمب ) ( ُمـ ـمريؼ اسمـ إقمرايب وأيب ضمٕمٗمر اًمرزاز، يمالمها قمـ 2/492أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِم 

 أمحد سمـ قمبد اجلبار سمف.

بار شمٙمٚمَّؿ ومٞمف همػُم واطمد، وضٕمٗمف احلاومظ ذم اًمت٘مريب، إَّٓ أٟمَّف وؾمٜمده ومٞمف ًملم، أمحد سمـ قمبد اجل

ـ أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمبة وأيب يمريب، يمالمها قمـ 4/2072شمقسمع، أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) ( قم

 أيب ُمٕماوية اًمرضير سمف.
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ٜمَرَ  ُل ٜمزِ يَ  ))ىمال:  أيب هريرة: أنَّ رؾمقل اهلل   اَم  ؾَم ٍة إمَم ٚمَ ٞمْ ا يمؾَّ ًمَ سم 
ِ
 ُث ٚمُ ك صمُ ٘مَ بْ يَ  لَم طمِ  ٟمٞمااًمد   ء

ـْ ، ومٞم٘مقُل رِ أظِم  ٞمؾِ اًمٚمَّ   يِن ُر ٗمِ ٖمْ تَ ْس ف، َُمـ يَ ٞمَ ٓمِ قمْ ٜمِل وم٠مُ ًمُ ٠مَ ْس ف، َُمـ يَ ًمَ  ٞمَب جِ تَ ؾْم ٠مَ قيِن ومَ قمُ دْ يَ  : َُم

(( فُ ًمَ  َر ٗمِ همْ وم٠مَ 
(1)

. 

[726 ]   َّـ اًمٕمب ـ حمٛمد سم ٞمَّان ٞمسك سمـ طَم اس سمـ احلارث، ٟما حمٛمد سمـ قمِ أسمق أمحد محزة سم

ِمامٞمؿ، ٟما هِ سٚمؿ سمـ إسمراهائٜمل، ٟما ُمُ اعمدَ 
(2)

 ٟمس ىمال: ٕمبة، ىمآ: ٟما ىمتادة، قمـ أوؿم، 

(( لْم ُمَ قْ سمٞمَ  رِ حْ ٕمد اًمٜمَُّح سمَ سمْ اًمذَّ  ))
(3)

. 

ان  :من حديث عػه

[727 ]   ال، إسمراهٞمؿ اًمبَ ٜمدار سمـ سمُ أمحد سمـ  اًمِمٞمخ أسمق يارِس  سم٘مراءيت قمٚمٞمف، أٟما ٘مَّ

                                                 

 .صحقح( 1)

(، وهق ُمـ رواية اًمسٚمٗمل قمـ ؿمٞمقظمف، 1/188وهق قمٜمد أيب اًم٘ماؾمؿ اسمـ سمنمان ذم إُمازم )

 ٝمؿ أسمق ٟمٍم هذا.وُمٜم

 (.4733( )5/100(، )1315( )2/76وذم ؾمٜمـ أيب داود )

 /أ(، إَّٓ أٟمَّف ًمٞمس ذم اعمقـم٠م ذيمر أيب ؾمٚمٛمة سمـ 31وهق ذم ُمقـم٠م ُماًمؽ سمرواية اًم٘مٕمٜمبل )ل:

/أ(، وأحل٘مٝما حم٘مؼ رواية اًم٘مٕمٜمبل 46قمبد اًمرمحـ، ويمذا هق ذم ٟمسخة إزهرية ُمـ اعمقـم٠م )ل:

 ( ُمـ رواية حيٞمك اًمٚمٞمثل، وم٠مظمٓم٠م.273)ص قمبد اعمجٞمد اًمؽميمل 

 ( قمـ اًم٘مٕمٜمبل، وومٞمف ذيمر أيب ؾمٚمٛمة.1145( )2/347وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحٞمحف )

ومٚمٕمؾ رواية أيب داود واًمبخاري قمـ اًم٘مٕمٜمبل ظمارج اعمقـم٠م، وىمد ذيمر أسمق اًمٕمباس اًمداين 

 (.3/318آظمتالف قمغم ُماًمؽ ذم ذيمر أيب ؾمٚمٛمة وقمدُمف. اٟمٔمر: أـمراف اعمقـم٠م )

 ( قمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل.6321( )7/193اًمبخاري ذم صحٞمحف أيْماً ) وأظمرضمف

 ( قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس.7494( )8/560وذم )

 ( قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك اًمٜمسٞمساسمقري، يمٚمٝمؿ قمـ ُماًمؽ سمف.1/521وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )

 قمبد اهلل اًمدؾمتقائل.أيب ( هق اسمـ 2)

 حسن لغره.( 3)

 (.1/188وهق ذم أُمازم اسمـ سمنمان )

 وومٞمف حمٛمد سمـ قمٞمسك اعمدائٜمل، وهق ضٕمٞمػ.

( ُمـ ـمريؼ قمبد اًمرمحـ سمـ محاد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ 9/297وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى )

 أيب قمروسمة، قمـ ىمتادة سمف.
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ٕم٘مقب ـ يَ ٓمٞمع هلل، ٟما أسمق يٕم٘مقب يقؾمػ سمقمم اعمُ سمـ قمبد اهلل ُمَ  ىسُمنَم أسمق احلسـ 

لُمِ ػمَ جِ اًمٜمَّ
(1)

يؼَم ٜمْٕماذ اًمٕمَ ثٜمك سمـ ُمُ ، ٟما احلسـ سمـ اعمُ 
(2)

ان بن مسؾم، ٟما  ، ٟما محاد سمـ عػه

ـ قمائِمة ىماًمت:  ـ أسمٞمف، قم ـ قمروة، قم ـ هِمام سم  / اهلل  ىمِل رؾمقَل َأرْ  ٜمُت يمُ  ))ؾمٚمٛمة، قم

، ٓ اءُ ٗمَ اًمِمِّ  كَ دِ اس، سمٞمَ بَّ اًمٜمَّرَ  َس ااًمبَ  ِب ذهِ : أَ ه وأىمقُل رِ دْ غم َص ي قمَ دِ يَ  ، وم٠َمَضعُ لْم اًمٕمَ  ـَ ُمِ 

(( ٟمَت ف إَّٓ أَ ًمَ  َػ اؿِم يمَ 
(3)

. 

[728 ]  ان  ىمال:  سما هريرة، قمـ اًمٜمَّبِلِّ ؾمٛمع أ :زياد، ٟما ؿمٕمبة، ٟما حمٛمد سمـ عػه

َل ن حُيَ أَ  امِ ُمَ اإلِ  بَؾ ؾَمف ىمَ أْ رَ  أطَمُديُمؿ إذا َروَمعَ ك َِم خَيْ  ْؾ هَ  وْ أَ َأطَمُديُمؿ ك َِم ا خَي ُمَ أَ  )) أؾَمف رَ  اهللُ قِّ

((ار مِحَ  ةَ قرَ ُص  فُ شمَ قرَ ار أو ُص َس مِحَ أْ رَ 
(4)

. 

                                                 

ث ؾمٜمة )( 1)  .هـ(365اًمبٍمي، طمدَّ

ًمراء، وذم اًمٜمقن ويمرس اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمٞماء اعمٜم٘مقـمة سماصمٜمتلم ُمـ ُتتٝما وومتح اواًمٜمَِّجػَمُمل: سمٗمتح 

 آظمرها اعمٞمؿ، ٟمسبة إمم ٟمَِجػَمم، حمٚمَّة سماًمبٍمة.

ث اًمبٍمة  ))ىمال اًمذهبل:   .((اًمِمٞمخ اعمسٜمد حمدِّ

 (.8/344شماريخ اإلؾمالم )، (16/259(، اًمسػم )5/463اٟمٔمر: إٟمساب )

ؾمٜمة  ويُِمتبف سمف يقؾمػ سـم يٕم٘مقب  سـم إؾمامقمٞمؾ أسمق يٕم٘مقب اًمٜمَّجػمُمل اًمبٍمي، ٟمزيؾ ُمٍم، شمقذم

 (.9/395(، وشماريخ اإلؾمالم )115)ص  شمرمجة ذم وومٞمات ىمقم ُمـ اعمٍميلم ـ(، ًمفه423)

 هـ(.294(، وشمقذم ؾمٜمة )هـ200( أسمق حمٛمد، ُمقًمده ؾمٜمة )2)

ُمـ ٟمبالء اًمث٘مات ... ويمان  ))، وىمال اًمذهبل: ((يمتب إزمَّ سمبٕمض طمديثف  ))ىمال اسمـ أيب طماشمؿ: 

 .((ورقماً قماسمداً 

 (.13/526اًمسػم )(، 3/39اٟمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ )

 صحقح.( 3)

ان سمـ ُمسٚمؿ )ص   (.346وهق ذم طمديث قمٗمَّ

 ( قمـ قمٗمان سمف.41/459وأظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد )

 ( قمـ احلسـ سمـ ُمقؾمك، قمـ محاد سمـ ؾمٚمٛمة سمف.406، 43/405وذم )

( ُمـ 4/1723(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )5744( )7/31وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحٞمحف )

 ـمرق قمـ هِمام سمـ قمروة سمف.

 .حقحص( 4)

م ختريف ُمـ ـمريؼ ؿمٕمبة  م ُمراراً ُمـ همػم ـمريؼ ؿمٕمبة.598سمرىمؿ: )وشم٘مدَّ  (، وشم٘مدَّ

 /أ204
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[729 ]  ان ، ٟما مهامعػه
(1)

صماسمت ٟما، 
(2)

صمف  أسما سمٙمر أنَّ ٟمس: ، قمـ أ  ىمال: طمدَّ

ـُ  ًمٚمٜمبلِّ  ىمٚمُت  )) ٟما ٍَمَ سمْ ٕف ٞمْ ُمَ دَ  ىمَ إمَم  رُ ٔمُ ٜمْيَ ؿ َدهُ طمَ ق أنَّ أَ اهلل، ًمَ  ار: يا رؾمقَل ذم اًمٖمَ  وٟمح

((ام ثُٝمُ  اهللُ صماًمِ لْم سماصمٜمَ ٜم َؽ ا فمَ ٙمر ُمَ ا أسما سمَ ف، وم٘مال: يَ َُمٞمْ دَ ىمَ  َت َُت 
(3)

. 

 :قخقهان ادعروف بليب الشه من حديث أيب حمؿد بن حأ 

[730 ]   َّـ طمِ ٙمْ ٜمّمقر سمـ سمَ أمحد ُمَ أسمق  ل  يمِ اًمِمٞمخ اًمز قمٚمٞمف ٞمساسمقري، سم٘مراءيت ٞمْد اًمٜمَّر سمـ حمٛمد سم

ٞمٛملٛمِ محد سمـ حمٛمد سمـ احلارث اًمتَّ ذم ؿمٝمر رُمْمان ؾمٜمة أرسمع وشمسٕملم، أٟما أسمق سمٙمر أ
(4)

 
                                                 

 ذي.قَ ( مهام سمـ حيٞمك اًمٕمَ 1)

 ( صماسمت سمـ أؾمٚمؿ اًمبٜماين.2)

 .صحقح( 3)

ان سمـ ُمسٚمؿ )ص   (.422، 421وهق ذم طمديث قمٗمَّ

ْمائؾ (، وذم اًمٗم1/189(، وأمحد ذم اعمسٜمد )3096( )5/260وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم اجلاُمع )

(، واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘مات 7/345(، واسمـ أيب ؿمٞمبة ذم اعمّمٜمػ )177، 64، 1/63)

)ص (، وأسمق ٟمٍم اعمروزي ذم ُمسٜمد أيب سمٙمر 8/214(، وأسمق قمقاٟمة يمام ذم اإلُتاف )3/129)

(، واسمـ أيب قماصؿ ذم 65، 1/64(، وأسمق يٕمغم ذم ُمسٜمده )1/96(، واًمبزار ذم اعمسٜمد )140

ـ طم562)ص اًمسٜمة  ـ (، واسم (، وأضمري 15/287(، )14/181بان ذم صحٞمحف )اإلطمسان 

(، واسمـ قمبد اًمؼم 1/352(، واًم٘مٓمٞمٕمل ذم زيادات اًمٗمْمائؾ )1820، 4/1819ذم اًمنميٕمة )

 ( ُمـ ـمرق قمـ قمٗمان سمف.3/968ذم آؾمتٞمٕماب )

د سمف  ))وىمال اًمؽمُمذي:   .((طمديث طمسـ صحٞمح همريب، إٟمَّام ُيٕمرف ُمـ طمديث مهام، شمٗمرَّ

( 5/248(، )3922( )4/645(، )3653( )4/556خاري ذم صحٞمحف )وأظمرضمف اًمب

 ( ُمـ ـمرق قمـ مهام سمف.4/1854(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )4663)

ح سمذًمؽ  ))ىمال احلاومظ اسمـ طمجر:  د سمف مهام قمـ صماسمت، وِِمَـّ سَّ اؿمتٝمر أنَّ طمديث اًمباب شمٗمرَّ

ؾمٚمٞمامن، قمـ صماسمت  اًمؽمُمذي واًمبزار، وىمد أظمرضمف اسمـ ؿماهلم ذم إومراد ُمـ ـمريؼ ضمٕمٗمر سمـ

ُمت ًمف ؿماهداً ُمـ طمديث طمبٌم سمـ ضمٜمادة، ووضمدت ًمف آظمر قمـ اسمـ  سمٛمتاسمٕمة مهام، وىمد ىمدَّ

 (.7/15. ومتح اًمباري )((قمباس أظمرضمف احلايمؿ ذم اإليمٚمٞمؾ 

ًمزاهد اعم٘مرئ هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ احلارث أسمق سمٙمر اًمتٛمٞمٛمل إصبٝماين ا( 4)

ث، ٟم  هـ(.430يؾ ٟمٞمساسمقر، شمقذم ؾمٜمة )زاًمٜمحقي اعمحدِّ

ث اًمديِّـ اًمزاهد اًمَقِرع اًمث٘مة اإلُمام  ))ىمال قمبد اًمٖماومر اًمٗمارد:  اعم٘مرئ إديب اًمٗم٘مٞمف اعمحدِّ

سماحل٘مٞم٘مة ومريد قمٍمه ذم ـمري٘متف وقمٚمٛمف وورقمف، مل ُيٕمٝمد ُمثٚمف ... ويمان قماروماً سماحلديث، يمثػم 
= 
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قهانأبو حمؿد عبد اهلل بن حمؿد بن جعػر بن حأ ، ٟما سمٜمٞمساسمقر
(1)

سم٠مصبٝمان، ٟما حمٛمد إُمالء  

ـ اًمٗمَ ا ـ احلسم ابٓمَّ ْمؾ سم
(2)

ـ قمٛم يِن الَ ٖمْ ر اًمبَ ، ٟما حمٛمد سم
(3)

، ٟما ظماًمد سمـ يزيد
(4)

ْمٞمؾ ومُ  ، ٟما

ـ قمِ ا ـ أيب هارونسم ٞماض، قم
(5)

ـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىمال: ىمال رؾمقل اهلل   ـْ ُمَ  )): ، قم

((ٜمَّة اجلَ  رِ ـ صمِاَم ُمِ  اهللُ فُ ٛمَ ٕمَ ـمْ ٕمًا أَ ائِ اًم ضَم ٚمِ ْس ُمُ  ؿَ ٕمَ ـمْ أَ 
(6)

. 

                                                 

 .((اًمسامع، صحٞمح إصقل 

ج سمف أهؾ ٟمٞمساسمقر يمان إُما ))ىمال اًمذهبل: و  .((ُماً ذم اًمٕمرسمٞمة، خترَّ

 (.17/538(، اًمسػم )9/472شماريخ اإلؾمالم )(، 89اعمٜمتخب ُمـ اًمسٞماق )ص اٟمٔمر: 

صبٝماين اعمٕمروف سم٠ميب اًمِمٞمخ، صاطمب اًمتّماٟمٞمػ، ُمقًمده ؾمٜمة )1)  هـ(.369هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )274( ٕا

سػم واًمِمٞمقخ ... يمان يٗمٞمد قمـ أطمد اًمث٘مات إقمالم، صٜمَّػ إطمٙمام واًمتٗم ))ىمال أسمق ٟمٕمٞمؿ: 

 .((اًمِمٞمقخ ويّمٜمػ هلؿ ؾمتلم ؾمٜمة 

 .((يمان طماومٔماً صمبتاً ُمت٘مٜماً  ))وىمال اخلٓمٞمب: 

 (.16/276(، اًمسػم )2/90اٟمٔمر: ذيمر أظمبار أصبٝمان )

( يمذا ذم إصؾ: )احلٓماب( سمحاء ُمٝمٛمٚمة، ووىمع قمٜمد أيب اًمِمٞمخ وأيب ٟمٕمٞمؿ: )اخلٓماب( سماخلاء 2)

 هلل اًمٕمٜمؼمي.اعمٕمجٛمة. وهق أسمق قمبد ا

ُمـ ىمرية  ))، وىمال أسمق ٟمٕمٞمؿ: ((ؿمٞمخ صم٘مة ... صاطمب أصقل ضمٞماد يمثػم احلديث  ))ىمال أسمق اًمِمٞمخ: 

 .((ُمارسماٟمان، ؿمٞمخ صم٘مة يمثػم احلديث 

ٟمساب )2/267(، ذيمر أظمبار أصبٝمان )4/323اٟمٔمر: ـمب٘مات اعمحدصملم سم٠مصبٝمان   (.5/161(، ا

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

اء اعمٜم٘مقـمة سمقاطمدة، وؾمٙمقن اًمٖملم اعمٕمجٛمة، وذم آظمرها اًمٜمقن، هذه اًمٜمسبة واًمبٖمالين: سمٗمتح اًمب

 (.1/376إمم سمٖمالن، وهل سمٚمدة سمٜمقاطمل سمٚمخ. إٟمساب )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 ( قُمامرة سمـ ضُمقيـ اًمٕمبدي.5)

 .معؾول، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً وال يصح( 6)

( قمـ أيب 268، 2/267أظمبار أصبٝمان ) (، وذم ذيمر8/134وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞمة )

 اًمِمٞمخ إصبٝماين سمف، وزاد ُمٕمف حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ يقؾمػ.

د سمف ظماًمد، واؾمؿ أيب هارون  ))وىمال ذم احلٚمٞمة:  همريب ُمـ طمديث اًمٗمْمٞمؾ وأيب هارون، شمٗمرَّ

 .((قمامرة سمـ ضمقيـ اًمٕمبدي 

 ىمٚمت: وهق ُمؽموك احلديث.

 وًمٚمحديث ـمرق أظمرى قمـ أيب ؾمٕمٞمد:
= 
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[731 ]  ـ حيٞمك اعمَ أبو حمؿد ـ قمكم، ٟما إسمراهٞمؿ سمـ ؾَم ي، ٟما قماِص زِ وَ رْ ، ٟما حمٛمد سم د، ٕمْ ؿ سم

ـ أيب هريرة:  ـ اعمسٞمب، قم ـ ؾمٕمٞمد سم ـ ؿمٝماب، قم ـ اسم  لِ اَم قمْ أي  إَ  َؾ ؾُمئِ  أنَّ اًمٜمَّبِلَّ  ))قم

 ، ىمٞمؾ: صمؿَّ اهللبٞمؾ  ؾَم اٌد ذِم ٝمَ ضمِ  اذا؟ ىمال: صمؿَّ ُمَ  ف، ىمٞمؾ: صمؿَّ ؾمقًمِ ورَ  ٌن سماهللِ ياَم ؟ ىمال: إِ ُؾ َْم ومْ أَ 

؟اُمَ 
(1)

(( ورٌ ؼْمُ جٌّ ُمَ : طَم / ىماَل  
(2)

. 

                                                 

واسـم أيب اًمدٟمٞما ذم  (،2/38(، وأسمق يٕمغم ذم ُمسٜمده )2449( )4/546ذي ذم اجلاُمع )أظمرضمف اًمؽمُم

إقمامل  واسـم ؿماهلم ذم ومْمائؾ (،52(، وىمْماء احلقائج )ص 71، 70اصٓمٜماع اعمٕمروف )ص 

 ( ُمـ ـمريؼ أيب اجلارود زياد سمـ اعمٜمذر، قمـ قمٓمٞمة سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم، قمـ أيب ؾمٕمٞمد.318)ص 

 !اجلارود(وىمع قمٜمد اسمـ ؿماهلم: )قمـ و

هذا طمديث همريب، وىمد روي هذا قمـ قمٓمٞمة قمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمقىمقف، وهق  ))وىمال اًمؽمُمذي: 

 .((أصح  قمٜمدٟما وأؿمبف 

سمف حيٞمك سمـ ُمٕملم  ))ىمٚمت: ومٞمف أسمق اجلارود، ىمال قمٜمف احلاومظ:   .((راوميضٌّ يمذَّ

ٕمب )17/166وأظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ) ( ُمـ ـمريؼ زهػم سمـ 6/544(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِم 

 ُمٕماوية، قمـ أيب جماهد ؾمٕمد اًمٓمائل، قمـ قمٓمٞمة سمف.

 .((ٓ سم٠مس سمف  ))وأسمق جماهد ىمال قمٜمف احلاومظ: 

ٕمب ) ( ُمـ ـمريؼ آظمر 6/545ًمٙمٜمف اضٓمرب ذم إؾمٜماد هذا احلديث، وم٠مظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِم 

 قمـ زهػم سمـ ُمٕماوية، قمـ ؾمٕمد، قمـ قمٓمٞمة اًمٕمقذم، قمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمقىمقوماً.

ـ أيب ؿمٞمبة ذم اعم (، يمالمها قمـ قمبدة سمـ 1/351(، وهٜماد ذم اًمزهد )7/81ّمٜمػ )وأظمرضمف اسم

 .أو أظُمؼمت سمٚمٖمٜمل :ؾمٚمٞمامن، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظماًمد، قمـ ؾمٕمد اًمٓمائل، ىمال

 ومٝمذا اضٓمراب ذم إؾمٜماده، واعمقصقل اعمرومقع ومٞمف قمٓمٞمة اًمٕمقذم وهق ضٕمٞمػ.

ـ ) ( ُمـ 4/185)(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى 1682( )2/314وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمسٜم

 ـمريؼ أيب ظماًمد اًمدآين، قمـ ٟمُبَٞمح، قمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمرومققماً.

 وٟمُبٞمح سمـ قمبد اهلل اًمٕمٜمزي ُم٘مبقل، يمام ذم اًمت٘مريب.

ٕمب ) ـ ُمٕماوية، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظماًمد، 6/544وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِم  ـ ـمريؼ زهػم سم ( ُم

 قمـ اًمِمٕمبل ُمرؾمالً.

. قمٚمؾ ((ّمحٞمح ُمقىمقف، احلٗماظ ٓ يرومٕمقٟمف اًم ))وؾمئؾ أسمق طماشمؿ قمـ هذا احلديث، وم٘مال: 

 (.2/171احلديث )

 ( يمذا ذم إصؾ. 1)

 صحقح لغره.( 2)

 وذم ؾمٜمده قماصؿ سمـ قمكم، وهق صدوق رسمام وهؿ يمام ذم اًمت٘مريب.
= 

 /ب204
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جزي، عن أيب العباس ال    :قيلب  ْش من حديث أيب كرص السِّ

[732 ]  اج سم ـ اًمرسَّ ـ أمحد سم ظمرة بٖمداد، سم٘مراءيت قمٚمٞمف ذم مجادى أأسمق حمٛمد ضمٕمٗمر سم

بقد اهلل بن سعقد بن حأ ُمئة، ىمال: أٟمب٠مٟما  وشمسٕملم وأرسمع ؾمٜمة أرسمع اتم الوائيل أبو كرص عم

بقيلاس أمحد بن حمؿد ادعروف بالْش أبو العبه سمٛمٙمة، ٟما اين احلافظ تأ ْس ج  السِّ 
(1)

، سم٘مراءيت 

ـ قمبد اًمٕمزيز اًمٕمبَّاد صمٜمل هارون سم قمٚمٞمف، طمدَّ
(2)

، ٟما أمحد سمـ احلسـ اعم٘مرئ
(3)

صمٜمل  ، طمدَّ

ـ حي ائلَس ٞمك اًمٙمِ حمٛمد سم
(4)

[ريشطَم ]ؾ قمبد اًمقهاب سمـ حَ ْس ، ٟما أسمق ُمِ 
(5)

وهاؿمؿ سمـ  ،
                                                 

(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف 1519( )2/470(، )26( )1/14وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحٞمحف )

 ( ُمـ ـمرق قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد سمف.1/88)

 ٚمؿ ُمٕمٛمراً قمـ اًمزهري سمف.وزاد ُمس

 هـ(.415( أمحد سـم حمٛمد سـم احلاج سـم حيٞمك اإلؿمبٞمكم أسمق اًمٕمباس اًمِماهد، ؾمٙمـ ُمٍم، شمقذم ؾمٜمة )1)

ج قمٚمٞمف أسمق ٟمٍم اًمسجستاين احلاومظ قمبٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد أضمزاء  ))ىمال احلٛمٞمدي:  يمان ُمٙمثراً، ظمرَّ

صمٜما قمٜمف سمٛمٍم أسمق إؾمحاق احلبا  .((ل، وأصمٜمك قمٚمٞمف يمثػمة قمـ قمدة ُمِمايخ ... طمدَّ

(، 1/39(، اًمّمٚمة )100)ص (، ضمذوة اعم٘متبس 104)ص اٟمٔمر: وومٞمات ىمقم ُمـ اعمٍميلم 

 (.17/329اًمسػم )

د قمغم اهلل أمحد اسـم اعمتقيمؾ، أسمق حمٛمد اهلاؿمٛمل اًمٜمحقي.( 2)
ِ
 هارون سـم قمبد اًمٕمزيزأيب أمحد اسـم اخلٚمٞمٗمة اعمٕمتٛم

ث ذم وطم أيب اًمٕمٞمٜماء واعمؼمِّد وصمٕمٚمب واًمُٙمديٛمل،ؾمٙمـ ُمٍم، وأُمغم هبا قمـ  ))ذيمره اًمذهبل، وم٘مال:  دَّ

 (.7/722شماريخ اإلؾمالم ). ((هـ(، روى قمٜمف ضمٕمٗمر سمـ طِمٜمزاسمة اًمقزير 338اًمسٜمة )أي هذه

 ( أمحد سمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ احلسلم أسمق قمكم اعم٘مرئ، اعمٕمروف سمدسمٞمس اخلٞماط.3)

 .((ديث ُمٜمٙمر احل ))، وىمال اخلٓمٞمب: ((ًمٞمس سمث٘مة  ))ىمال اًمدارىمٓمٜمل: 

 (.1/153(، اًمٚمسان )4/88اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 هـ(.288( حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ زيمريا أسمق قمبد اهلل اعم٘مرئ، ُيٕمرف سماًمٙمسائل اًمّمٖمػم، شمقذم ؾمٜمة )4)

د  ))ذيمره اخلٓمٞمب ومل يذيمر ومٞمف ضمرطماً وٓ شمٕمديالً، وىمال اًمذهبل:   .((ُم٘مرئ جمقِّ

 (.1/502ٙمبار )(، ُمٕمرومة اًم٘مراء اًم3/421اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 اهلٛمداين اًمٜمحقي، صاطمب اًمٙمسائل. (5)

 وُِمسَحؾ: سمٙمرس أوًمف وؾمٙمقن اًمسلم وومتح احلاء اعمٝمٛمٚمتلم، صمؿ ٓم.

 وطَمريش: سمٛمٝمٛمٚمة ُمٗمتقطمة ويمرس اًمراء وؾمٙمقن اعمثٜماة ُتت، شمٚمٞمٝما ؿملم ُمٕمجٛمة.

 ووىمع ذم إصؾ: )ىمريش(، وهق ظمٓم٠م.

 .((إقمراسمف، قماروماً سماًمٕمرسمٞمة  يمان ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سماًم٘مرآن ووضمقه ))ىمال اخلٓمٞمب: 

(، 7/194(، اإليمامل )214)ص (، اًمٗمٝمرؾمت ٓسمـ اًمٜمديؿ 11/25اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 (.8/145(، )3/213شمقضٞمح اعمِمتبف )
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حقيحمٛمد اًمٜمَّ
(1)

ائلَس ، ىمآ: ٟما قمكم سمـ محزة اًمٙمِ 
(2)

ؿمٞمد، ٟما اًمرَّ 
(3)

، ٟما اعمٝمدي
(4)

، ٟما 

اعمٜمّمقر
(5)

ـ أسمٞمف ، قم
(6)

ه ، قمـ ضمدِّ
(7)

صمٜمل قمكم  سمـ أيب ـماًمب ، قمـ اسمـ قمباس ىمال: طمدَّ

                                                 

ـ حمٛمد سمـ هارون سمـ قمبد اهلل سمـ ُماًمؽ أسمق ( 1)  دًمػ )ووىمع ذم شماريخ سمٖمداد: أسمق ظمٚمػ(هاؿمؿ سم

 هـ(.312اخلزاقمل، شمقذم ؾمٜمة )

 .((أديب أريب زيمل اًمٜمٗمس طمريص قمغم اًمٓمٚمب ذو حمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ  )): ىمال اًمّمٗمدي

 (.27/127(، اًمقاذم سماًمقومٞمات )14/68اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 ( اًمٙمقذم، أطمد أئٛمة اًم٘مراءة واًمتجقيد، ؿمٞمخ اًمٕمرسمٞمة ذم وىمتف.2)

 (، ومل يرُمز ًمف سمرُمز.7/275ذيمره احلاومظ ذم هتذيب اًمتٝمذيب )

 (.9/131، اًمسػم )(11/403واٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

( أُمػم اعم١مُمٜملم هارون اًمرؿمٞمد سمـ حمٛمد اعمٝمدي سمـ قمبد اهلل اعمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل 3)

 هـ(.203هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )150سمـ قمباس سمـ قمبد اعمٓمٚمب أسمق ضمٕمٗمر، ُمقًمده ؾمٜمة )ا

ـ أٟمبؾ اخلٚمٗماء وأطمِمؿ اعمٚمقك، ذا طمج وضمٝماد، وهمزو وؿمجاقمة و ))ىمال اًمذهبل:   .((رأي يمان ُم

 (.9/286(، اًمسػم )14/27(، اًمبداية واًمٜمٝماية )14/5اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

اهلل  ( أُمػم اعم١مُمٜملم حمٛمد اعمٝمدي سـم قمبد اهلل اعمٜمّمقر سـم حمٛمد سـم قمكم سـم قمبد اهلل سـم قمباس أسمق قمبد4)

 هـ(.169هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )127اهلاؿمٛمل، ُمقًمده ؾمٜمة )

اسماً ذم اًمزٟمادىمة، سماطمثاً قمٜمٝمؿ، ُمٚمٞمح يمان ضمقاداً ِمداطماً ُمٕم ))ىمال اًمذهبل:  ٓماءاً حمبَّباً إمم اًمرقمٞمَّة، ىمّمَّ

ـ اهلل ُُمٕماد  ات واًمٚمٝمق واًمّمٞمد، وًمٙمٜمف ظمائػ ُم ـ اعمٚمقك ذم اًمٚمَّذَّ اًمِمٙمؾ ... ويمان همارىماً يمٜمحقه ُم

 .((ٕوزم اًمْمالًمة، طمٜمؼ قمٚمٞمٝمؿ 

 (.7/400(، اًمسػم )13/504(، اًمبداية واًمٜمٝماية )5/391اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

ـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ اًمٕمباس اهلاؿمٛمل، شمقذم ؾمٜمة 5) ( اخلٚمٞمٗمة أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر قمبد اهلل سمـ حمٛمد سم

 هـ(.95ؾمٜمة )

يمان ومحؾ سمٜمل اًمٕمباس هٞمبة وؿمجاقمة، ورأياً وطمزُماً، ودهاء وضمؼموشماً، ويمان  ))ىمال اًمذهبل: 

طمسـ اعمِماريمة ذم اًمٗم٘مف  مَجَّاقماً ًمٚمامل طمريّماً، شماريماً ًمٚمَّٝمق واًمٚمٕمب، يماُمؾ اًمٕم٘مؾ، سمٕمٞمد اًمٖمقر،

وإدب واًمٕمٚمؿ، أسَماَد مجاقمًة يمباراً طمتك شمقـمَّد ًمف اعمٚمؽ، وداٟمت ًمف إُمؿ قمغم فمٚمؿ ومٞمف وىمقة 

ٟمٗمس، وًمٙمٜمف يرضمع إمم صحة إؾمالم وشمدي ـ ذم اجلٛمٚمة، وشمّمقن وصالة وظمػم، ُمع ومّماطمة 

 .((وسمالهمة وضمالًمة 

 (.7/83(، اًمسػم )13/459(، اًمبداية واًمٜمٝماية )10/53اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 ( حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ قمباس اهلاؿمٛمل.6)

 ( قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ قمباس اهلاؿمٛمل.7)
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ل اًمٕمبَّاُس قمَ  ))ي٘مقل:  ا اًمٜمَّبِلَّ ٕمَ ام ؾمٛمـماًمب وأؾماُمة سمـ زيد أَّنَّ  ـَ طَم  ٛمِّ  ضَمف ذِم ْر ومَ  ّمَّ

مَ حَ ، ومَ ؾمالمِ ة واإلِ ٞمَّ ٚمِ اهِ اجلَ  ((ٜمِٝمؿ سِ ؿ عمُِحْ ٝمُ ٞمئَ سِ ُمُ  ْب َده، اًمٚمَّٝمؿَّ هَ ًمَ ووَ  ارِ َٟمف قمغم اًمٜمَّدَ اهلل سمَ  رَّ
(1)

. 

ـ زيمرياكا  [ 733] حمٛمد سم
(2)

 : ٟما أمحد سمـمحد اًمٕمباد، ىمآَ أوأسمق حمٛمد هارون سمـ أيب  ،

[ـ]احلََس 
(3)

ـ   صمٜمل حمٛمد سم ـ زُ َس اًمٙمِ  حيٞمكاعم٘مرئ، طمدَّ هػمائل، وأمحد سم
(4)

، وإؾمحاق سمـ 

ـ إؾمحاق ـ إسمراهٞمؿ سم سم
(5)

ـ اجلَ  ٝمؿ، ىماًمقا: ٟما قمكم سم
(6)

ؾ  ىمال: يمٜمت قمٜمد اعمتقيمِّ
(7)

روا ومذيمَ  

ـ اجلاَمل، صمؿَّ ٕمْ ـَ اًمِمَّ ْس ، وم٘مال: إنَّ طُم َل روا قمٜمده اجلاََم ومذيمَ 
ِ صمٜمل اعمٕمتّمؿ ر عمَ ىمال: طمدَّ

(8)
، ٟما 

                                                 

ا( 1)  .ضعقف جدًّ

ومل أىمػ قمٚمٞمف إَّٓ قمٜمد اعمّمٜمػ، وومٞمف أمحد سمـ احلسـ اعم٘مرئ وهق ُمٜمٙمر احلديث، واًمسٜمد 

 ُمسٚمسؾ أيْماً سماخلٚمٗماء، وًمٞمسقا سمٕمٛمدة.

ـ اًمٕمباس2) ـ ُمٕماذ أسمق قمٛمر اخلزاز اعمٕمروف سماسمـ طمٞمقيف. ( ًمٕمٚمف حمٛمد سم ـ حيٞمك سم ـ زيمريا سم ـ حمٛمد سم  سم

م ذم اًمذي ىمبٚمف.3)  ( ذم إصؾ: )احلسلم(، وهق ظمٓم٠م، وشم٘مدَّ

 ًمٕمٚمف اسمـ أيب ظمٞمثٛمة.( 4)

 .((ُمست٘مٞمؿ احلديث  ))(، وىمال: 8/117ًمٕمٚمف اعمذيمقر قمٜمد اسمـ طمبان ذم اًمث٘مات )( 5)

 ًمِماقمر.( قمكم سمـ اجلٝمؿ سمـ سمدر اًمساُمل ا6)

ًمف ديقان ؿمٕمر ُمِمٝمقر، ويمان ضمٞمد اًمِمٕمر، قماعماً سمٗمٜمقٟمف، وًمف اظمتّماٌص سمجٕمٗمر  ))ىمال اخلٓمٞمب: 

 .((اعمتقيمؾ، ويمان ُمتديِّٜماً وماضالً 

 (.5/1184شماريخ اإلؾمالم )، (11/367شماريخ سمٖمداد )اٟمٔمر: 

د أسمق اًمٗمْمؾ ( ضمٕمٗمر أُمػم اعم١مُمٜملم اعمتقيمِّؾ قمغم اهلل سمـ حمٛمد اعمٕمتّمؿ سماهلل سمـ هارون اًمرؿمٞم7)

 هـ(.250اًمٕمباد، شمقذم ؾمٜمة )

ـ ظمٞماط:  اؾمتخٚمػ اعمتقيمؾ وم٠مفمٝمر اًمسٜمة وشمٙمٚمَّؿ هبا ذم جمٚمسف، ويمتب إمم أوماق  ))ىمال ظمٚمٞمٗمة سم

 .((سمرومع اعمحٜمة )أي اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن(، وسمسط اًمسٜمة وٟمٍم أهٚمٝما 

 (.12/30 )(، اًمسػم14/451(، اًمبداية واًمٜمٝماية )7/165اٟمٔمر أظمباره ذم: شماريخ سمٖمداد )

ـ قمبد اهلل 8) ـ حمٛمد اعمٝمدي سم ـ هارون اًمرؿمٞمد سم ( اخلٚمٞمٗمة اًمٕمباد حمٛمد أُمػم اعم١مُمٜملم اعمٕمتّمؿ سماهلل سم

اهلل اعمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ اًمٕمباس أسمق إؾمحاق اهلاؿمٛمل، ُمقًمده ؾمٜمة 

 .هـ(180)

اًمٚمحٞمة ـمقيٚمٝما، سمٞمض أصٝمب أيمان  ))هـ(، ىمال اًمذهبل: 218ُمقن ؾمٜمة )٠مسمقيع ًمف سمٕمٝمد ُمـ اعم

رسمع اًم٘ماُمة، ُمنمب اًمٚمقن، ذا ىمقة وسمٓمش وؿمجاقمة وهٞمبة، ًمٙمٜمف ٟمزر اًمٕمٚمؿ ... اُمتحـ اًمٜماَس 

سمخٚمؼ اًم٘مرآن، ويمتب سمذًمؽ إمم إُمّمار، وأظمذ سمذًمؽ اعم١مذٟملم ووم٘مٝماء اعمٙماشمب، ودام ذًمؽ 

 .((طمتك أزاًمف اعمتقيمؾ سمٕمد أرسمٕمة قمنم قماُماً 
= 
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ـ أسمٞمفٟما اًمرَّ  اعم٠مُمقن،ٟما  ؿمٞمد، ٟما اعمٝمدي، ٟما اعمٜمّمقر، قم
(1)

ـ أسمٞمف، ـ قمباس ىمال:  ، قم ـ اسم  ))قم

ا ٟمٔمَ  ُأذٟمٞمف، ةِ ٛمَ حْ مُجَّة إمم ؿَم  رؾمقل اهلل يماٟمت ًمِ  اس، ؾ اًمٜمَّـ أمْجَ ١م، ويمان ُمِ ًمُ ١مْ ام اًمٚم  يم٠مَّنَّ

قن، ٓ سماًمٓمَّ  ٞمَؼ ىمِ رَ  َر ٛمَ ؾْم أَ  ويمانَ  /  عمٓمٚمب مُجَّة إمَم بد اقيؾ وٓ سماًم٘مّمػم، ويماٟمت ًمٕمَ اًمٚمَّ

ـ أمْجَ  ةِ ٛمَ حْ ؿَم  ، ىمال ((ة أذٟمٞمف ٛمَ حْ ة إمم ؿَم اؿمؿ مُجَّ ٝمًا، ويماٟمت هلِ ضمْ اًمٜماس وَ  ؾِ أذٟمٞمف، ويمان ُم

ـُ  ؾ مُجَّ  تويماٟمَ  ))اجلٝمؿ:  قمكم سم ؾ: ويماٟمت ًمٚمٛمٕمتّمؿ مُجَّة،  ،ةًمٚمٛمتقيمِّ وىمال ًمٜما اعمتقيمِّ

ـِ ويمذًمؽ ًمٚمٛم٠مُمقن واًمرؿمٞمد واعمٝمدي واعمٜمّمقر، وٕسمٞمف حمٛمد سمـ قمكم  ، وًمٕمكم، وٓسم

(( ةً دَ قمباس، ويماٟمت مُجَّتُف ضَمٕمْ 
(2)

. 

                                                 

 (.10/290(، اًمسػم )14/283اًمبداية واًمٜمٝماية )(، 3/342اٟمٔمر أظمباره ذم: شماريخ سمٖمداد )

 ( حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ قمباس.1)

 .موضوع( 2)

(: ىمال اسمـ قمسايمر: أظمؼمٟما ٟمٍم سمـ أمحد سمـ ُم٘ماشمؾ 355ىمال اًمسٞمقـمل ذم شماريخ اخلٚمٗماء )ص

صمٜما أسمق حمٛم صمٜما أسمق قمكم احلسلم سمـ قمكم إهقازي، طمدَّ صمٜمل ضمدي أسمق حمٛمد، طمدَّ د اًمسقد، طمدَّ

صمٜما أسمق اًمٓمٞمب حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ دران همٜمدر،  قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد إزدي، طمدَّ

ـ اعم٘مرئ سمف. ـ احلس صمٜما أمحد سم ـ أمحد اًمٕمباد، طمدَّ ـ قمبد اًمٕمزيز سم صمٜما هارون سم ٞمف )وشمّمحػ وم طمدَّ

 ٛمد سمـ قمٞمسك اًمٙمسائل(.حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٙمسائل( إمم )حم

صمة أوضمف، سمذيمر اجلٛمة، وأسماء، وسماخلٚمٗماء، ومٗمل إؾمٜماده هذا طمديث ُمسٚمسؾ ُمـ صمال ))صمؿ ىمال: 

 .((ؾمت ظمٚمٗماء 

( ُمـ ـمريؼ أيب اًمٓمٞمب حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، قمـ 2/276وأظمرضمف اسمـ اجلقزي ذم اعمقضققمات )

 هارون سمـ قمبد اًمٕمزيز سمف.

هذا طمديث ُمقضقع، وومٞمف جماهٞمؾ، وحمٛمد سمـ حيٞمك ًمٞمس سمٌمء، وأمحد سمـ احلسـ  ))وىمال: 

 .(( اعم٘مرئ ًمٞمس سمث٘مة

م ذم احلديث ىمبٚمف، ويمان ُم٘مرئاً، ذيمره اخل ٓمٞمب ومل يذيمر ومٞمف ىمٚمت: حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٙمسائل شم٘مدَّ

 (.402)ص قمٚمؿ. واٟمٔمر اًمٗمقائد اعمجٛمققمة أؿمٞمئاً، وماهلل 

 وآومة احلديث أمحد سمـ احلسـ، واخلٚمٗماء ًمٞمسقا سمٕمٛمدة ذم احلديث.

ن سمـ حيٞمك اهلاؿمٛمل، قمـ ( ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ هارو3/331وأظمرضمف احلايمؿ ذم اعمستدرك )

ـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، قمـ أسمٞمف ىمال: دظمٚمت  ـ يٕم٘مقب سم ُمقؾمك سمـ قمبد اهلل سمـ ُمقؾمك اهلاؿمٛمل، قم

قمغم أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر، ومرأيت ًمف مجة، ومجٕمٚمت أٟمٔمر إمم طمسٜمٝما، وم٘مال: يمان ٕيب حمٛمد سمـ قمكم 

 ، صمؿ أورده قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ قمباس ٟمحقه.((مجة ... 
= 
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[734 ]   ٘ملاومِ ىمة اًمرَّ دَ أمحد سمـ قمكم سمـ َص
(1)

 :الل، ٟما أيبـ اًمٕمالء سمـ هِ الل سم، ٟما هِ 

ـُ  الءُ اًمٕم الل، ٟما أيبهِ  سم
(2)

ـ ضَم  ٝمران، قمـ قمٙمرُمة، ٞمٛمقن سمـ ُمِ ٕمٗمر سمـ سُمرىمان، قمـ ُمَ ، قم

 ف،ٞمْ ٚمَ ضْم بُط رِ  أْض يِن دَ ضَم ، ومقَ { ه قمكمٌّ دَ ، ومٕمااُس اًمٕمبَّ  :اقمتؾَّ أيب ))قمـ اسمـ قمباس ىمال: 

ل ُمِ ؼ  سمٕمَ طَم ِضٕمل وىمال: أٟما أَ قْ ُمَ  َس ٚمَ وضَم  دي،ـ يَ ذمها ُمِ وم٠مظَم  ىمد شمَٕمامَم  ٜمؽ، إن يمان اهللُٛمِّ

ل مَح وقمَ  اهلل  يِن رؾمقَل دَ ٘مَ أومْ  ل اًمٕمباس، قمَ ك زِم ٘مَ أسمْ  دْ ، وم٘مَ اً ٕمٗمرزة وأظمل ضَم ٛمِّ ؿ   قمٛمِّ

ضمؾ ِصٜمُق أسمٞمف، وسمِ  ل قماومٞمتَؽ، وارْ ٕمَ سمٞمف، اًمٚمٝمؿَّ َهْب ًمِ ه سم٠مؼِمِّ ه يمَ ر  اًمرَّ ف ٚمْ ٕمَ اضْم تَف، وضمَ رَ ًمف دَ  عْ ومَ ٛمِّ

((ٞمِّلم ٚمِ  قمِ ذِم  كَ ٜمدَ قمِ 
(3)

. 

[735 ]  ،ـ زيمريا ـ اعمٖمػمة اعمُ  حمٛمد سم ـ ؾمٕمد سم بلٚمَّ ٝمَ ٟما حمٛمد سم
(4)

ـ ُدُرؾْمت  ، ٟما إسمراهٞمؿ سم

انسمَ زُ ْر سمـ اعمَ 
(5)

ريـ حيٞمك احلَجَ ، ٟما حمٛمد سم
(6)

ح، قمـ أسمٞمف، قمـ ٚمَ ، ٟما قمبد اهلل سمـ إضْم 
                                                 

. ىمال ((ذا احلديث قمـ آظمرهؿ يمٚم ٝمؿ هاؿمٛمٞمقن ُمٕمرومقن سمنمف إصؾ رواة ه ))ىمال احلايمؿ: 

 .((ًمٞمسقا سمٛمٕمتٛمديـ  ))اًمذهبل: 

 .((ُمقضقع  ))(، وىمال: 806( )2/216وهذا احلديث أورده إًمباين ذم اًمْمٕمٞمٗمة )

 (.7/403ىمٚمت: ومٞمف حمٛمد سـم هارون سـم قمٞمسك اهلاؿمٛمل ُمتَّٝمؿ سمقضع احلديث، يمام ذم شماريخ سمٖمداد )

 ٛمف اًمدارىمٓمٜمل سمقضع احلديث.( اهتَّ 1)

 (.1/222(، اًمٚمسان )1/120اٟمٔمر: اعمٞمزان )

 ( هالل سمـ قمٛمر سمـ هالل اًمباهكم، ذيمره اعمزي ذم ؿمٞمقخ اسمٜمف.2)

ا( 3)  .سـده ضعقف جدًّ

 ومل أىمػ قمٚمٞمف إَّٓ قمٜمد اعمّمٜمػ، وومٞمف أمحد سمـ قمكم اًمراوم٘مل ُمتَّٝمؿ سماًمقضع.

 واًمٕمالء سمـ هالل ضٕمٞمػ، يمام ذم اًمت٘مريب.

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 ( ًمٕمٚمف: إسمراهٞمؿ سمـ درؾمتقيف أسمق إؾمحاق اًمٗمارد اًمِمػمازي.5)

 ُمـ ؿمٞمقخ اًمٓمؼماين، ويروي قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك احلجري.

(، وأورد ًمف هذا احلديث، ومل يذيمر ومٞمف ضمرطماً وٓ شمٕمديالً، 6/71ذيمره اخلٓمٞمب ذم شمارخيف )

 (.3/322واٟمٔمر: اإليمامل ٓسمـ ُمايمقٓ )

ـ قمبد اهلل سمـ إضمٚمح، قمـ أسمٞمف، وٓ ُيتاسمع قمٚمٞمف ..  ))ًمٕم٘مٞمكم، وىمال: ( ذيمره ا6) ، صمؿ ذيمر ًمف هذا ((قم

 احلديث.

 .((صمؿ ؾماق ًمف )أي اًمٕم٘مٞمكم( طمديثاً آظمر يدل  قمغم أٟمَّف ًمٞمس سمث٘مة  ))ىمال اًمذهبل: 
= 
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ـ قمباس ىمال:  ـ اسم َسف ٚمَ وَأضْم  فُ ٕمَ ومَ ِضف، ومَر َر ذم ُمَ  اًمٜمَّبِلَّ  اًمٕمبَّاُس يٕمقدُ  اءَ ضَم  ))قمٙمرُمة، قم

ِ ِس ٚمِ ذم جَمْ  ، صمؿَّ يَ  اهللُ َؽ مِحَ : رَ اهلل  ير، وم٘مال ًمف رؾمقُل ف قمغم اًمرسَّ : هذا ىمال اًمٕمباُس  ا قمؿِّ

 ٠مْ تَ ْس كمٌّ يَ قمَ 
ـُ احلَ ف ٕمَ ُمَ  َؾ ظَم ؾ، ومدَ ظُم دْ ، ىمال: يَ نُ ذِ  : هَ وم٘مال اًمٕمبَّاُس  ،لُم َس واحلُ  س

ِ
ا ُدك يَ ًمَ وَ  ١مٓء

، ىمال: َأُُتِ يَ  كَ دُ ًمَ ؿ وَ ىمال: هُ  ؟اهلل رؾمقَل  ((ب ٝمؿ طمِ ام أُ يمَ  اهللُ بََّؽ طَم ب ٝمؿ؟ ىمال: أَ ا قمؿِّ
(1)

. 

[736 ]  /  ِّضمالحمٛمد سمـ زيمريا، ٟما حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب اًمر
(2)

، ٟما أسمق يٕم٘مقب 

ايب واؾمٛمف طمٗمصاخلٓمَّ 
(3)

ي اعمٝمدي، إذ ُرومع قمغم ظماًمد سمـ ـمٚمٞمؼدَ لم يَ يمٜمَّا سمَ  )) ىمال: 
(4)

 ،

اندَ سمجَر  ذٌ ظِم آقمغم اعمٝمدي: هذا  ؾ ظماًمدٌ بَ ىمْ وم٠مَ 
(5)

ا هذا ومبَ   ارًا ذم ك دَ ٜمَاحلامر سمدرهؿ، وأُمَّ

                                                 

 (.5/425(، اًمٚمسان )5/190(، اعمٞمزان )4/148اٟمٔمر: اًمْمٕمٗماء )

ا( 1)  .ضعقف جدًّ

(، واخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد 1/159(، واًمّمٖمػم )3/217اين ذم إوؾمط )وأظمرضمف اًمٓمؼم

( ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ سمـ درؾمت، 256، 1/255(، واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜماهٞمة )6/71)

 قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك احلجري سمف.

د سمف اسمٜمف قمٜمف  ))وىمال اًمٓمؼماين:   .((مل يروه قمـ قمٙمرُمة إَّٓ إضمٚمح سمـ قمبد اهلل، شمٗمرَّ

( 11/251(، )2/53(، واخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد )4/148ف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗماء )وأظمرضم

 ُمـ ـمرق قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك احلجري سمف.

ا اسمـ إضمٚمح  ىمٚمت: وأقمٚمف اسمـ اجلقزي سماسمـ إضمٚمح، وإومم إقمالًمف سمٛمحٛمد سمـ حيٞمك، وأُمَّ

 ومّمدوق ؿمٞمٕمل، يمام ذم اًمت٘مريب.

 أسمق ضمٕمٗمر اًمّماحلل.( حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ آدم سمـ أيب اًمرضمال 2)

 .((يمان صم٘مة  ))ىمال اخلٓمٞمب: 

 (.7/158شماريخ اإلؾمالم )، (1/404شماريخ سمٖمداد )اٟمٔمر: 

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

 ( اخلزاقمل.4)

وَّٓه اعمٝمدي ىمْماء اًمبٍمة أؿمٝمراً، ومٚمَؿ حُيٛمد ذم وٓيتف، ومٕمزًمف، ضٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل وهمػُمه، وذيمره 

 (.6/258اسمـ طمبان ذم اًمث٘مات )

 (.2/379(، اًمٚمسان )2/156(، اعمٞمزان )431(، اًمٗمٝمرؾمت )ص 441)ص شماريخ ظمٚمٞمٗمة  اٟمٔمر:

 (.1/292(، اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )3/119( اجلََرد: قمٞمب ُمٕمروف ذم اًمدواب. اٟمٔمر: ًمسان اًمٕمرب ) 5)

 واعمٕمٜمك أٟمَّف يٜمزع اجلردان قمـ احلٛمػم سمدرهؿ، وهل ُمٝمٜمة دٟمٞمَّة، قماىمبف قمٚمٞمٝما ظماًمد سمـ ـمٚمٞمؼ.

 /ب201
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ا هذا وماًمَسْٛمٜمك، ىمال: وم٘مال ًمف: ُمَ تُ ٕمْ ٜمَٛمَ يؼ اعمسٚمٛملم ومَ رِ ـمَ   ذي حَيٚمُِؼ ا اًمسْٛمٜمك؟ ىمال: اًمَّ ف، وأُمَّ

ٜمَّةُ  ف،ٝمَ وضمْ  ىمال: وماـمَّٚمع اعمٝمدي  ارسَمف، ؿَم  صمٜمل  ىمال: ُما هذا؟ ىمال: اًمس  يا أُمػم اعم١مُمٜملم! طمدَّ

ـ قمٛمر ـ اسم ـ ٟماومع، قم ىمال:  ،(فٗمَ ٟمتَ  وأ فُ ٘مَ ٚمَ حُيٗمل ؿمارسمَف طمتَّك يم٠مٟمَّام طَم  أٟمَّف يمانَ ) :اًمُٕمٛمري، قم

: يمَ  ه، قمـ ذسمَت، طَم وم٘مال اعمٝمدي  صمٜمل أيب، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمدِّ اهلل  رؾمقلِ قمغم م دِ ىمَ )ىمال:  آسمائف،دَّ

ـ اًمَٕمَجؿ ىمد طَم وَ   قا حِلَ ومٌد ُم قا ٗمُ اًمِ ظَم ): اهلل  وم٘مال رؾمقُل  ؿ،اِرهَب قَ َٗمقا ؿَم ؿ وأقَمْ اهُ ٗم 

قا اًمِمَّ قمَ  ة غَم ذ قمَ أن ُي١مظَم  ِب ارِ ػ  اًمِمَّ ، ىمال: وطَم (كَب وأقمٗمقا اًمٚمِّحَ ارِ قَ ٚمٞمٝمؿ، طُمٗم   ـُمرَّ

ٗمَ  ((ة اًمِمَّ
(1)

. 

[737 ]   ـ ـ ومَ ؾُم حمٛمد سم ُملْٝمَرويف اعمخرِّ ٚمٞمامن سم
(2)

ىمال: ؾمٛمٕمُت داود سمـ ُرؿمٞمد ي٘مقل:  

ذم  ن أىمقَل أَ  اُب هَ أَ  ))ؾمٛمٕمُت اًمقًمٞمد سمـ ُمسٚمؿ ي٘مقل: ؾمٛمٕمُت ُماًمؽ سمـ أٟمس ي٘مقل: 

ـَ أنَّ  اعمرأشملمطمديث  ٠مقَ تَ ٛمر وهق يَ ب  قمغم قمُ قمباس يمان َيُّم  اسم ضَّ
(3)

، []
(4)

ٛمٕمُت ؾَم  
                                                 

 .ال يصح( 1)

 ( ُمـ ـمريؼ أيب يٕم٘مقب اخلٓماب سمف، وذيمر اًم٘مّمة.2/182وأظمرضمف ويمٞمع ذم أظمبار اًم٘مْماة )

عمّمٜمػ وإصمر اعمذيمقر قمـ اسمـ قمٛمر صمبت قمٜمف سم٠مؾماٟمٞمد أظمرى ٟمحقه، قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞمبة ذم ا

 (.5/72ٚمٞمؼ ٓسمـ طمجر )ٕمت(، واٟمٔمر: شمٖمٚمٞمؼ اًم5/226)

ا احلديث  صمٜما ( قمـ اًمّمقزم، ىمال: 278وم٘مد ذيمره اًمسٞمقـمل ذم شماريخ اخلٚمٗماء )ص وأُمَّ طمدَّ

ـ اًمِمٝمٞمد،  ـ طمبٞمب سم ـ إسمراهٞمؿ سم صمٜما إؾمحاق سم صمٜمل إؾمحاق سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مزاز، طمدَّ أسمق يٕم٘مقب طمدَّ

 سمـ طمٗمص اخلٓمايب، وذيمره، ُمـ همػم اًم٘مّمة.ا

 .سمـ اًمٜمجار ذم شمارخيف قمـ اسمـ قمباسٓ( 208ذم أؾمباب ورود احلديث )ص وقمزاه أيْماً 

ُمل، شمقذم ( حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سماسمقي2) ف سمـ وَمٝمرويف سمـ قمبد اهلل سمـ ُمرزوق أسمق سمٙمر اًمٕمالف اعمخرِّ

 هـ(.307ؾمٜمة )

 ومٞمف ؿمٞمئاً. اومل يذيمرواًمذهبل، ذيمره اخلٓمٞمب 

 (.7/123شماريخ اإلؾمالم )، (5/300) سمٖمداد شماريخاٟمٔمر: 

ـ طمديث اسمـ قمباس، ( 3) طمديث اعمرأشملم اعمتٔماهرشملم، ومها قمائِمة وطمٗمّمة، وهق ذم اًمّمحٞمحلم ُم

ـ   2/1105(، وصحٞمح ُمسٚمؿ )4915، 4913( )6/377صحٞمح اًمبخاري )قمٛمر. اٟمٔمر: قم

 (.1113ـ 

ح زم ؿمٞمئ ًمٕمدم ( 4) يمذا رؾمٛمٝما ذم إصؾ، وُتتٛمؾ )طمتك( أو )طملم(، واعمٕمٜمك خيتٚمػ، ومل يؽمضمَّ

 .اًمقىمقف قمغم إصمر
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((ف اعمٝمديَّ ي٘مقًمُ 
(1)

. 

[738 ]  ؿمٕمبة سمـ اًمٗمْمؾ
(2)

د اهلل، ٟما احلُسلم سمـ قُمبٞم
(3)

ؾمٕمٞمدإسمراهٞمؿ سمـ ، ٟما 
(4)

 ،

صمٜمل اًمرَّ  صمٜمل اعم٠مُمقن، طمدَّ صمٜمل اعمٝمدي  ؿمطمدَّ وم٘مٚمُت  اًمثقري   قمكمَّ ؾمٗمٞمانُ  َؾ ظَم دَ  ))ىمال:  ٞمد، طمدَّ

صمٜمل سم٠مطَم  ًمف: صمٜمل ؾمٚمٛمةُ ؟ ىمال: طَم كِمي ٕمَ ك ًمِ قمٜمدَ  ةٍ ٞمٚمَ ِْم ومَ  ـِ َس طْم دِّ ـُ  دَّ يُمٝمٞمؾ، قمـ طُمجٞمَّة سمـ  سم

ـ قمكمي ىمال: ىمال رؾمقل اهلل ، قم : ٕمَ ًمِ   قمديي قؾمك إَّٓ ـ ُمُ ُمِ  ارونَ ة هَ ًمَ ٜمزِ ٟمَت ُِمٜمِّل سمٛمْ أَ )كمي

ف َٓ  (( (يدِ ٕمْ ٟمبلَّ سمَ  أٟمَّ
(5)

. 

[739 ]  /سـ اعم٘مرئ، ٟما حمٛمد سمـ هارون سمـ قمبد اًمٕمزيز اًمٕمبَّاد، ٟما أمحد سمـ احلَ  ه

ظمالَّد
(6)

صمٜمل إَ  صمٜمل أسمق ُمسٚمؿ اخلُ صٛمَ ، طمدَّ ؿمٞمد، طمدَّ صمٜمل اًمرَّ اؾماينرَ ٕمل، طمدَّ
(7)

صمٜمل  ، طمدَّ
                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

 هـ(.341) ٚمبل، شمقذم ؾمٜمةتٖم( ؿمٕمبة سمـ اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٛمة أسمق احلسـ اًم2)

 .((اؾمٛمف ؾمٕمٞمد وًم٘مبف ؿمٕمبة، وهق اًمٖماًمب قمٚمٞمف، ويمان صم٘مة  ))ىمال أسمق اًمٗمتح سمـ ُمرسور: 

 (.7/769شماريخ اإلؾمالم )، (6/372(، اعمٜمتٔمؿ )9/266اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 هـ(.295( احلسلم سمـ قمبٞمد اهلل سمـ اخلّمٞمب أسمق قمبد اهلل إسمزاري يٚم٘مب ُمٜم٘ماراً، شمقذم ؾمٜمة )3)

يمان احلسلم سمـ قمبد اهلل إسمزاري ُماضمٜماً ٟمادراً يمذاسماً ذم شمٚمؽ  ))يماُمؾ اًم٘مايض: ىمال أمحد سمـ 

ث هبا ُمـ إطماديث اعمسٜمدة قمـ اخلٚمٗماء، ومل أيمتبٝما قمٜمف هلذه اًمٕمٚمة   .((إطماديث اًمتل طمدَّ

 (.2/297(، اًمٚمسان )2/64(، اعمٞمزان )8/56اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 ( هق اجلقهري أسمق إؾمحاق اًمبٖمدادي.4)

 .سـده واه( 5)

(، 1/390(، وذم ُمقضح أوهام اجلٛمع واًمتٗمريؼ )4/71وأظمرضمف اخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد )

 ( ُمـ ـمرق قمـ احلسلم سمـ قمبد اهلل ُمٜم٘مار سمف.168، 42/167واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )

 وهذا اًمسٜمد واه ُمـ أضمؾ احلسلم سمـ قمبٞمد اهلل سمـ اخلّمٞمب.

اخلٓمٞمب ذم اعمقضٕملم اًمساسم٘ملم ُمـ ـمريؼ احلسـ سمـ وشماسمٕمف رضمؾ ُمثٚمف، سمؾ أوهك ُمٜمف، أظمرضمف 

 قمثامن اًمتسؽمي، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد سمف.

ث سمف قمـ إسمراهٞمؿ. ـ ُمٜم٘مار، ومحدَّ ـ سمـ قمثامن يمذاب يرسق طمديث اًمٜماس، ومٚمٕمٚمف رسىمف ُم  واحلس

 (.2/219(، اًمٚمسان )2/25(، اعمٞمزان )2/354اٟمٔمر: اًمٙماُمؾ )

ا احلديث اعمرومقع:   ومثاسمت ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممها. ((ة هارون ... أٟمت ُمٜمل سمٛمٜمزًم ))أُمَّ

 ( هق حمٛمد سمـ اًم٘ماؾمؿ سمـ ظمالَّد أسمق اًمٕمٞمٜماء اًمبٍمي.6)

ـ(.137( واؾمٛمف قمبد اًمرمحـ سـم ُمسٚمؿ اعمروزي صاطمب اًمدوًمة اًمٕمباؾمٞمة، ىمتٚمف أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ؾمٜمة )7)  ه
= 

 /أ201
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صمٜمل ـ أظمٞمف طمدَّ اعمٝمدي، ٟما اعمٜمّمقر، قم
(1)

صمٜمل  ه، قمـ اسمـ قمباس، طمدَّ ـ أسمٞمف، قمـ ضمدِّ ، قم

 خِلَ  إذا سُمقيِعَ  )): قمكم سمـ أيب ـماًمب ىمال: ىمال رؾمقل اهلل 
ام ٜمٝمُ ُمِ  َر قا أظِم ٚمُ تُ  وماىمْ لْم ٞمَٗمتَ ٚمِ

(( انَ ٜمًا َُمـ يمَ ائِ يمَ 
(2)

. 

[740 ]   َّـ قمبد اًمٕمزيز اًمٕمبَّاد، ٟما أمحد سمـ احلسـ اعم٘مرئ، طمد صمٜمل احلُسلم هارون سم

ـ وَمْٝمؿ سم
(3)

ـ مُحٞمد صمٜمل حمٛمد سم ، طمدَّ
(1)

ـ اعمبارك ىمال: ؾمٛمٕمُت   صمٜمل قمبد اهلل سم ـ يمتاسمف، طمدَّ ُم

                                                 

ـ(.137)  ه

ـ أيمؼم اعمٚمقك ذم اإلؾمالم، يمان ذا ؿم٠من قمجٞمب وٟمب٠م هم ))ىمال اًمذهبل:  ريب، رضمؾ يذهب يمان ُم

قمغم محار سم٢ميماف ُمـ اًمِمام طمتك يدظمؾ ظمراؾمان، صمؿ يٛمٚمؽ ظمراؾمان سمٕمد شمسٕمة أقمقام، ويٕمقد 

 .((سمٙمتائب أُمثال اجلبال، وي٘مٚمب دوًمة وي٘مٞمؿ أظمرى ... 

 (.6/48(، اًمسػم )13/313(، اًمبداية واًمٜمٝماية )10/207اٟمٔمر أظمباره: شماريخ سمٖمداد )

 سمـ قمباس سمـ قمبد اعمٓمٚمب أسمق اًمٕمباس اهلاؿمٛمل اعمٕمروف قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل (1)

 سماًمسٗماح.

ـ(، وسمقيع ًمف سماخلالومة ؾمٜمة )105)أول ظمٚمٗماء سمٜمل اًمٕمباس، ُمقًمده ؾمٜمة  ـ(، وشمقذم ؾمٜمة )132ه ـ(.136ه  ه

 .((يمان ؿماسماً ُمٚمٞمحاً ُمٝمٞمباً أسمٞمض ـمقيالً وىمقراً  ))ىمال اًمذهبل: 

 (.6/77) (، اًمسػم10/46اٟمٔمر أظمباره ذم: شماريخ سمٖمداد )

 سـده واه، واحلديث صح من صريق آخر.( 2)

ـ اعم٘مرئ وًمٞمس سمث٘مة، واخلٚمٗماء ًمٞمسقا سمٛمٕمتٛمديـ ذم  ـ احلس مل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اإلؾمٜماد، وومٞمف أمحد سم

 اًمرواية.

( ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ أيمثؿ اًم٘مايض، قمـ 43/151وأظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )

ـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرضا، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم سمـ احلسـ،  اعم٠مُمقن قم

 سمف. قمـ احلسـ سـم قمكم، قمـ اسـم قمباس، قمـ قمكم سـم أيب ـماًمب، وقمـ اًمٕمباس، قمـ رؾمقل اهلل 

 واعم٠مُمقن ًمٞمس سمٛمٕمتٛمد.

( ُمـ طمديث أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 3/1480وُمتـ احلديث صحٞمح، أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )

. 

هـ(، 211ومٝمؿ سمـ حمرز أسمق قمكم اًمبٖمدادي، ُمقًمده ؾمٜمة )( احلسلم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ 3)

 هـ(.289وشمقذم ؾمٜمة )

 .((ًمٞمس سماًم٘مقي، ويمان أظمباريا ٟمساسمة  ))وصم٘مف اخلٓمٞمب، وىمال اًمدارىمٓمٜمل: 

 (.13/427(، اًمسػم )8/92اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )
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وًمةسٚمؿ صاطمب اًمدَّ أسما ُمُ 
(2)

صمٜمل قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم  ي٘مقل: طمدَّ
(3)

، أظمؼمين أيب، 

ـ قمباس ىمال:  ـ اسم ي، قم ـ ضمدِّ ـَ اهلل، إينَّ ُأطمِ  : يا رؾمقَل ىمٚمُت  ))قم يد، ىمال: زَ ب  أؾماُمَة سم

ف يَ  ،فُ ٠َمقمٚمِٛمْ ، ىمال: ومَ : َٓ َٚمٛمتَف؟ ىمٚمُت قمْ وم٠مَ  ((اًمُقدِّ بَّة وَ حَ  اعمَ ذِم  ادُ دَ ْز وم٢مٟمَّ
(4)

. 

[741 ]   َّٚمٞمامن از، ٟما ؾُم هارون سمـ قمبد اًمٕمزيز اًمٕمبَّاد، ٟما أمحد سمـ احلسـ اًمبز 

ؾسمـ اًمٗمْما
(5)

صمٜمل حيٞمك سمـ أَ  ار، قمـ ؿ، ٟما اعم٠مثَ يمْ ، طمدَّ  ُمقن، ٟما يقؾمػ سمـ قمٓمٞمَّة اًمّمٗمَّ

رزوقأيب قمبد اهلل ُمٝماضمر سمـ ُمَ 
(6)

 قل، قمـ أيب أُماُمة اًمباهكم ىمال: ىمال حُ ٙمْ ، قمـ ُمَ 

 ادَ بَ  اًمٕمِ ذِم  ٠مُ َِم ٜمْيَ  ٍئ ٟماؿِم  ـْ ا ُمِ ُمَ  )): رؾمقل اهلل 
َر ضْم أَ  اهللُ اهُ قمٓمَ إَّٓ أَ  وماةُ يَمف اًمقَ رِ دْ ك شمُ طمتَّ  ةِ

ي٘مًا ِص  لَم ٕمِ ْس ٍة وشمِ ٕمَ ْس شمِ  ((دِّ
(7)

. 

                                                 

 ( هق اًمرازي.1)

 ( هق اخلراؾماين.2)

 ( هق أسمق اًمٕمباس اًمسٗماح.3)

ا.( 4)  ضعقف جدًّ

ف أمحد سمـ احلسـ اعم٘مرئ، وأسمق ُمسٚمؿ وأسمق اًمٕمباس اًمسٗماح ًمٞمسا سمٕمٛمدة، وحمٛمد سمـ محٞمد وآومت

 اًمرازي ضٕمٞمػ.

 ومل أىمػ قمغم شمرمجتف. ،( اًمبٚمخل5)

( يمذا ورد اؾمٛمف ذم إصؾ، ومل أىمػ قمغم راو هبذا آؾمؿ، وؾمٞم٠ميت أنَّ يقؾمػ اًمّمٗمار يرويف قمـ 6)

مجة ُمرزوق احلٛميص ُمـ هتذيب اًمٙمامل ُمرزوق أيب قمبد اهلل احلٛميص، وٟمصَّ اعمزي ذم شمر

ـ ُمٙمحقل، وقمٜمف يقؾمػ اًمّمٗمار، ومٚمٕمؾ يمٚمٛمة )ُمٝماضمر سمـ( ُم٘محٛمة 27/376) ( أٟمَّف يروي قم

 واهلل أقمٚمؿ.

ا( 7)  .ضعقف جدًّ

 ( ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمامن.1/238وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط )

د اًمؼم ذم ضماُمع سمٞمان (، واسمـ قمب216، 2/215(، ومتام ذم اًمٗمقائد )130، 8/129وذم اًمٙمبػم )

( ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ أيب اًمرسي اًمٕمس٘مالين، يمالمها قمـ يقؾمػ سمـ قمٓمٞمة 1/354اًمٕمٚمؿ )

 اًمّمٗمار، قمـ ُمرزوق أيب قمبد اهلل، قمـ ُمٙمحقل سمف.

 .((مل يرو هذا احلديث قمـ ُمٙمحقل إَّٓ ُمرزوق أسمق قمبد اهلل  ))وىمال ذم إوؾمط: 

ـ أيب اًمرسي ـ قمبد : )أضمر اصمٜملم وؾمبٕملم صدي٘ماً(ىمٚمت: ووىمع ذم ُمتٜمف ُمـ ـمريؼ حمٛمد سم ، وقمٜمد اسم

 اًمؼم: )ؾمبٕملم(.
= 
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[742 ]   ـ احلسـ، ٟما ؾُم ـ اًمٗمَ هارون، ٟما أمحد سم صمٜمل حيٞمك خِ ٚمْ ْمؾ اًمبَ ٚمٞمامن سم سمـ ال، طمدَّ

 ٟمس ىمال: اق، قمـ ىمتادة، قمـ أرَّ اًمقَ  ٓمٌر ة، ٟما ُمَ ٟما يقؾمػ سمـ قمٓمٞمَّ  ُمقن،أيمثؿ، ٟما اعم٠م

ف، وم٘مال: يا ٞمٜمِ ٛمِ يمؾ سمٞمَ ى سمٓمِّٞمخًا وهق ي٠مرْسَ ه اًمٞمُ دِ  يَ ، وذِم اً بـمَ اًمٞمُٛمٜمك رُ  اًمٜمَّبِلِّ  ُت سمٞمدِ يْ أَ رَ  ))

((ؿ تِٙمُ ٝمَ ايمِ ِب ومَ ٞمَ ـمْ أَ  ـْ ُمِ  ـِ ذيْ هَ  إنَّ  !أٟمُس 
(1)

. 

[743 ]  َّـ أمحد اًمٜم حقياًمٕمباس سم
(2)

ـ حمٛمد اًم٘مايض، / ٟما  قمبد اهلل سم
(3)

سمـ ا، ٟما قمٞمسك 

ـ ُمَ  شمَف ي٘مقل: قْ ٕمًا َص اومِ قذ رَ ٚمُ  يَ ؼَم ٜمْ اًم قمغم اعمِ ائِ ىمَ  ةَ ومَ َر قم قمَ يَ  ٞمدَ ؿِم رأيُت اًمرَّ  ))ود ىمال: رُ ثْ إسمراهٞمؿ سم

ـَ اسمدِ اًمٕمَ  لْمِ قمَ  ةَ رَّ ا ىمُ ، يَ ونَ دُ اُمِ طَم  قنَ بُ ائِ شمَ  قنَ آيبُ  ، طُ ٘مُ شَمٜمْ ققَمفُمُ دُ  نَّ ، ىمال: وإكَ قَ ٗمْ قمَ  كَ قَ ٗمْ ، قمَ ي

 بَ اًمٕمِ  ـَ ُمِ  ضِ رْ بَّار إَ  ضَم وا إمَم ُر اٟمٞمًّا ي٘مقل: اٟمٔمُ اؾَم رَ ضمالً ظُم ٕمُت رَ ٛمِ ىمال: ومَس 
ُع رْضَ يَ  َػ ٞمْ يمَ  ادِ

                                                 

 وهذا اًمسٜمد واه؛ يقؾمػ سمـ قمٓمٞمة اًمّمٗمار ُمؽموك احلديث، يمام ذم اًمت٘مريب.

( قمـ احلسلم سمـ 4/318(، وذم ُمسٜمد اًمِماُمٞملم )8/129وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )

ٞمامن، قمـ أيب ؾمٜمان إؾمحاق اًمتسؽمي، قمـ حيٞمك سمـ قمبد احلٛمٞمد احلامين، قمـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚم

 اًمِماُمل، قمـ ُمٙمحقل سمف.

ـ ؾمٜمان اًم٘مسٛمكم، وهق ًملم احلديث، وًمٕمؾ اًمٓمؼماين ذم إوؾمط  وأسمق ؾمٜمان اًمِماُمل هق قمٞمسك سم

مل يٕمتد هبذه اًمرواية وم٠مـمٚمؼ شمٗمرد ُمرزوق هبا؛ ٕنَّ اًمٓمريؼ إمم أيب ؾمٜمان ٓ يسٚمؿ، ومٗمٞمف حيٞمك 

ـ أومرا د ُمرزوق أيب قمبد اهلل قمـ ُمٙمحقل قمـ أيب احلامين، وهق ُمتٝمؿ سمرسىمة احلديث، وماحلديث ُم

 أُماُمة، وٓ يّمح.

ا.( 1)  ضعقف جدًّ

(، وأسمق اًمِمٞمخ ذم 8/44(، واًمٓمؼماين ذم إوؾمط )7/153وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙماُمؾ )

ومتام ذم  (،121، 4/120(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )234، 233ص ) أظمالق اًمٜمبلِّ 

ٕمب ، /ب(139بقي )ل:وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اًمٓمب اًمٜم (،2/118اًمٗمقائد ) واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِم 

 ُمـ ـمرق قمـ يقؾمػ سمـ قمٓمٞمة سمف ٟمحقه. (10/539)

ا سمف، وإٟمَّام ُيٕمرف هذا اعمتـ سمٖمػم  ))وىمال احلايمؿ:  د سمف يقؾمػ سمـ قمٓمٞمة، ومل حيتجَّ هذا طمديث شمٗمرَّ

 .(( >هذا اًمٚمٗمظ ُمـ طمديث قمائِمة 
 أي: يقؾمػ اًمّمٗمار. ((وهق واه  ))ىمال اًمذهبل: 

 هـ(.353رساج إزدي أسمق قمٞمسك اًمٜمحقي، شمقذم ؾمٜمة ) أمحد سمـ ُمٓمروح سمـ اًمٕمباس سمـ( 2)

 .(16/372/ب(، واٟمٔمر: اًمقاذم ذم اًمقومٞمات )22ذيمره اسمـ اًمٜمحاس ذم ُمِمٞمختف )ل:

 تف.مل أىمػ قمغم شمرمج( 3)
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 اَم بَّار اًمسَّ  ضَم إمَم 
ِ
((ض رْ وإَ  ء

(1)
. 

[744 ]  ـ احلسـ ـ قمبد اهلل سم أمحد سم
(2)

ـ أيب هاؿمؿ، ٟما إؾمامقمٞم ؾ سم
(3)

، قمـ اسمـ ؿمبَّة
(4)

 

ؿمٞمد ي٘مقل: ي٘مقل ىمال: ؾمٛمٕمُت إصٛمٕملَّ  ىيٜمَدِ ت ُمَ عمََّا وُمتحَ  )): ؾمٛمٕمُت اًمرَّ رْسَ
 دَ ضمِ وُ  ة يمِ

ْق ، إن مَل شُمَّم ةٌ اُمَ َر ُة همَ اًمَ ٗمَ : اًمٙمَ قٌب تُ ٙمْ اهبا ُمَ قمغم سمَ  ب جَ ومَ  دِّ ((رِّ
(5)

. 

[745 ]   َّـ يٕم٘مقب اًمت ـ حمٛمد سم لبِ ٖمٚمِ قمكم سم
(6)

ـ أ ؾ، ٟما أيب، ٟما محد سمـ طمٜمب، ٟما قمبد اهلل سم

ـ اًمسَّ  كامَّ حمٛمد سم
(7)

اعم١مُمٜملم سمٚمٖمٜمِل ذم  ُمػمَ ٞمد وم٘مٚمت: يا أَ ؿِم اًمرَّ  ُت قمغم هارونَ ٚمْ ظَم دَ  ))ىمال:  

 ،ومًا ذم ٟمسبفآً ذم وضمٝمف وَذَ مَجَ ف وَ اًمِ وًة ذم ُمَ صمْر  : أي  رضمٍؾ أقمٓماه اهللُٕمض اخلؼَم ذم سمَ 

ة اهلل،  اهللذم ديقان  ذومف يُمتَب ذم  عَ وشمقاَض  اًمف،ذم مَج  ػَّ وقمَ  ُماًمف، وماؾْمت٠َْمَُمـ ُمـ ظماصَّ

هَ  َب تَ ل أن ُيٙمْ ٖمِ ٜمبَ هذا يَ  !وم٘مال زم: يا حمٛمد (( ِب سماًمذَّ
(8)

. 

[746 ]   َد ـ يزيد اًمؼَمْ ـ ظماًمد سم قملحمٛمد سم
(9)

ـ سم٘مٞمَّة ىمال: ىمال زم  ، ىمال: ؾمٛمٕمُت قمٓمٞمَّة سم

 : يا أُمػمَ ُت طمب ؽ، ىمال: ىمٚمُٕ إينَّ  !ؿمٞمد وم٘مال زم: يا سم٘مٞمَّةدظمٚمُت قمغم هارون اًمرَّ  ))زم أيب: 

                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

 (.346شمقذم ؾمٜمة )أسمق هريرة سمـ أيب اًمٕمّمام اًمٕمدوي اعمٍمي، ( 2)

ق ويستٛمكم قمغم اًمِمٞمقخ، ويمان صم٘مة يما ))ىمال اسمـ اجلقزي:   .((ن يقرِّ

اس )ل: (،196)ص ٓسمـ مجٞمع ِمٞمقخ اًمُمٕمجؿ اٟمٔمر:  اعمٜمتٔمؿ /أ(، 2ُمِمٞمخة اسمـ اًمٜمحَّ

 (.7/830شماريخ اإلؾمالم )، (6/384)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

 ( هق قمٛمر سمـ ؿمبَّة اًمٜم ٛمػمي.4)

 .مل أقف عؾقه( 5)

 .( ًمٕمٚمف: قمكم سمـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اعمروزي6)

 . ((أيمثر قمـ اسمـ أيب طماشمؿ، صحٞمح إصقل واًمسامع  ))ذيمره اخلٚمٞمكم وىمال: 

ـ ذم أظمبار ىمزويـ )2/691اٟمٔمر: اإلرؿماد )  (.8/831شماريخ اإلؾمالم )، (3/396(، اًمتدوي

 ( هق اسمـ صبٞمح.7)

ـ أيب اًمدٟمٞما ذم اًمتقاضع واخلٛمقل )ص  أظمرضمف( 8) ـ ـمريؼ زيمريا سمـ أيب ظماًمد اًمبٚمدي، 127اسم ( ُم

 .((دظمؾ اسمـ اًمسامك قمغم هارون ...  )) اًمبٚمدي، ىمال:

 (.41سمرىمؿ: )( ذم إصؾ: )اًمؼمذقمل( سماًمذال اعمٕمجٛمة، واًمّمقاب سماًمدال اعمٝمٛمٚمة، يمام شم٘مدَّم سمٞماٟمف 9)

(41.) 
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ؿ ضُم   ٜمْاعم١مُمٜملم، وٕهؾ سمٚمدي؟ ىمال: ٓ، إَّنَّ
ٍ
ىمال: ذم اًمديقان،  ةٌ رَ دْ هلؿ يمذا ويمذا همَ  ،ُد ؾمقء

قا قٟمُ ٙمُ ؿ أن يَ ٝمِ ٞمْ ًمَ ُد إٝمَ قمْ ل: أإًمٞمٝمؿ؟ ىما دُ ٝمَ ٕمْ ًمٞمتَٝمؿ ُماذا شمَ إذا أٟمت وَ  !أُمػم اعم١مُمٜملميا : ىمٚمُت 

 َض رْ أَ  وَٓ  قا،ٙمقٟمُ يَ قا وَ قٟمُ ٙمُ ، ويَ ٞمِؼ ٗمِ اًمِمَّ  ِج وْ يماًمزَّ  ؾِ اُمِ رَ ، وًملَ ٞمؿِ طمِ اًمرَّ  ك يمإِب اُمَ ًمٚمٞمتَ 

ؿ َٕ ، ىمٚمُت ِد أْ  رَ غَم ؿ قمَ هيِ دِ يْ قا أَ ٕمُ َْم ك / يَ تَّ طَم  ؿْ ٜمٝمُ ُمِ  ـُ ، وَؽ ًمِ سمذَ  نُ قَ هْ : وم٢مَّنَّ  ٌب َر قمَ  مٌ قْ ىمَ  ٟمح

صْمٜمِل يا سم٘مٞمَّة! ىمٚمُت  ، صمؿَّ َؽ ًمِ ذَ ومٚمِ  ،َؽ ًمِ ذَ : ومٚمِ قمٚمٞمٜما، ىمال هارونُ  قنَ ومُ ُيرْسِ  صمٜمل ىمال: طمدِّ : طمدَّ

]زياد[ حمٛمد سمـ
(1)

ُؼ ائِ : )أٟما ؾَم هْلاين، قمـ أيب ُأُماُمة ىمال: ىمال رؾمقل اهلل إ 
(2)

 

ٌل وسمالَ  ٜمَّة، اجلَ إمَم  ومِ اًمر   ُؼ ائِ ؾِم  ٜمَّة، وُصٝمٞمٌب  اجلَ إمَم  َس ارِ ومَ  ُؼ ائِ ؾَم  نُ ٜمَّة، وؾَمٚماَم  اجلَ إمَم  ِب َر اًمٕمَ 

ـُ يِن! ىمٚمُت ُؼ احلبَش إمم اجلٜمَّة(، ىمال:ِزدْ ائِ ؾَم  صمٜمل حمٛمد سم ، قمـ أيب ُأُماُمة ىمال: زياد : طمدَّ

تِل ؾَم أُ  ـْ ُمِ  ٜمَّةَ اجلَ  َؾ ظِم زَّ أن ُيدْ ؾَّ وقمَ  ضَم يِن دَ قمَ : )وَ ىمال رؾمقل اهلل  ؾِّ يمُ  عَ ٗمًا، ُمَ ًمْ أَ  لَم ٕمِ بْ ُمَّ

(، ىمال: وماُمْ رَ  اِت ٞمَ ثَ طَم  ـْ ُمِ  اٍت ٞمَ ثَ طَم  ٗمًا، وصمالَث ًمْ أَ  لَم ٕمِ بْ أًمٍػ ؾَم   َؽ ـ ذًمِ ُمِ  لَ تَ يبِّ قمزَّ وضمؾَّ

واَة أيمتبُٝما، ىمال: واًم٘مٞمِّؿ سم٠مَ ٟماوِ  !وَمَرطمًا، وم٘مال: يا همالم ـُ  ْمُؾ ه اًمٗمَ رِ ُمْ ًمٜمِل اًمدَّ سمٞمع، ويمان  سم اًمرَّ

واةَ، ػمَ ُمِ ف سمٕمٞمدة، ومٜماداين: يا سم٘مٞمَّة! ٟماِول أَ تُ بَ شمَ ْر ُمَ  واةُ سمجَ  اعم١مُمٜملم اًمدَّ ًمف:  ، ىمال: ىمٚمُت بَؽ ٜمْ وماًمدَّ

ه ٜمدَ ٜمَت قمِ ومام يمُ ُٙمت، أُمػم اعم١مُمٜملم؟! ىمال: اؾْم يا ان، ىمال: ؾمٛمٕمَت ُما ىمال زم اُمَ ف يا هَ ٟماِوًمْ 

(( !قنَ قمَ ْر ومِ  هُ ٜمدَ ك يمٜمُت قمِ طمتَّ  انَ هاُمَ 
(3)

. 

                                                 

ذم إصؾ: )يزيد(، وهق ظمٓم٠م، واًمّمقاب اعمثبت، وؾمٞم٠ميت ذم احلديث سمٕمده قمغم اًمّمقاب، ( 1)

 .ويمذا هق ذم ُمّمادر اًمتخريج

 ذم ُمّمادر اًمتخريج: )ؾماسمؼ(.( يمذا ذم إصؾ، و2)

( ُمـ ـمريؼ أيب قمكم احلسـ سمـ قمكم 350/ 10/349( أظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )3)

ـ حمٛمد سمـ ظماًمد اًمؼمدقمل سمف، ومل يذيمر احلديث إول. واٟمٔمر: اًمسػم )  (.8/531احلاومظ، قم

ـُ أيب طماشمؿ ذم قمٚمؾ احلديث ) ـ همػم اًم٘مّمة: اسم سمـ قمدي (، وا2/353وأظمرج احلديث إول ُم

(، واًمّمٖمػم 3/241(، وإوؾمط )11/111(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )2/75ذم اًمٙماُمؾ )

( ُمـ 24/220(، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )11، 2/10(، وُمسٜمد اًمِماُمٞملم )1/182)

 ـمرق قمـ قمٓمٞمة سمـ سم٘مٞمة سمف.

 وؾمٜمده ضٕمٞمػ، ومٞمف قمٓمٞمة سمـ سم٘مٞمة، وومٞمف ًملم.

ح سماًمتحديث، ًمٙمـ ذم اإلؾمٜماد إًمٞمف جمٝمقل، وسم٘مٞمة ُمدًمس، وىمد قمٜمٕمـ، إَّٓ قمٜمد اًمٓمؼماين  ومٍمَّ
= 

 /أ207
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[747 ]  ـ ُم ـ ٟمَ الحمٛمد سم انٍْم ق سم ـ قمٗمَّ  ُمقمم قمثامن سم
(1)

لقـمِ ٞمُ ؾْم ، ٟما أسمق قُمٛمػم إُ 
(2)

 ،

صمٜمل أسمق طَم  ادؤَ ٜمٞمٗمة اًمَ٘مَٓمقي، ٟما أسمق قمبد اهلل سمـ أيب دُ طمدَّ
(3)

 ىمال:  

اقَمل )) : ًمف سَماب جَمْٚمِِسف، وم٘مال زم: ايمتُْب! وم٘مٚمُت  َدظَمٚمُت قمغم اًمَقاصمؼ وهق ىمائٌؿ سملم ُِمٍْمَ

 وَُما أيمتُُب؟ ىمال:

 ٚمْج ـتـقِل َُما اظْم ـُِمـ ـمُ           ـُ قَمٞمٜمِل َيَٙماُد َيْسُ٘مطُ ضَمٗمْ  

 َْمْج ـقِق أو ٟمــاًمِمَّ ــسم          ُج ـاَد يٜمُْْم ـ١َمادِي َيٙمَ ـوومُ  

ين وَمدَ    َرْج ــك اًمٗمَ ـتـل ُمَ ـَوأُمِّ           زـٗمـَؽ ٟمــشمْ ظَمؼمِّ

                                                 

 وهق ؿمٞمخ اًمٓمؼماين.

. (( ؾمٛمٕمت أيب وأسما زرقمة ي٘مقٓن: هذا طمديث سماـمؾٓ  أصؾ ًمف هبذا اإلؾمٜماد ))وىمال اسـم أيب طماشمؿ: 

 (.2/353قمٚمؾ احلديث )

 (.517ـ  6/513وروي ُمـ طمديث أٟمس وأم هاٟمئ، ًمٙمـ سم٠مؾماٟمٞمد واهٞمة. اٟمٔمر: اًمْمٕمٞمٗمة )

ا  ( ُمـ ـمريؼ ُمّمٕمب سمـ ؾمٕمٞمد، 8/110احلديث اًمثاين، وم٠مظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )وأُمَّ

 واحلٙمؿ سمـ ُمقؾمك، يمالمها قمـ اسمـ هلٞمٕمة سمف.

 وومٞمف اسمـ هلٞمٕمة وهق ضٕمٞمػ، ًمٙمٜمف شمقسمع.

ـ )2437( )4/540أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم اجلاُمع ) ـ ُماضمف ذم اًمسٜم (، 4286( )2/1433(، واسم

ـ أيب36/639وأمحد ذم اعمسٜمد ) (، واسمـ أيب قماصؿ ذم اًمسٜمة 6/315 ؿمٞمبة ذم اعمّمٜمػ )(، واسم

(، وذم ُمسٜمد 8/110(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )37)ص (، واًمدارىمٓمٜمل ذم اًمّمٗمات 261)ص 

 وؾمٜمده طمسـ.، ٞمؾ سمـ قمٞماش، قمـ حمٛمد سمـ زياد سمف( ُمـ ـمرق قمـ إؾمامقم2/7اًمِماُمٞملم )

 هـ(.340 إُمقي، ُمقٓهؿ اعمٍمي، شمقذم ؾمٜمة )( أسمق اًمٕمباس اًمٕمثامين1)

(، ومل 7/741شماريخ اإلؾمالم )ذيمره اًمذهبل ذم /أ(، و8ذيمره اسمـ اًمٜمحاس ذم ُمِمٞمختف )ل:

 يذيمر ومٞمف ؿمٞمئاً.

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف، ويمذا اًمذي سمٕمده.( 2)

ـ طمريز اإليادي اًمبٍمي صمؿ اًمبٖمدادي أسمق قمبد اهلل اجلٝمٛمل، اًمْمال 3) ( أمحد سمـ أيب دؤاد سمـ ومرج سم

ـ(، وشمقذم ؾمٜمة )160طمٜمبؾ، اًمداقمٞمة إمم ظمٚمؼ اًم٘مرآن، ُمقًمده ؾمٜمة )اعمْمؾ، قمدو اإلُمام أمحد سـم  ـ(.240ه  ه

 (.1/171(، اًمٚمسان )11/169(، اًمسػم )14/362(، اًمبداية واًمٜمٝماية )4/141اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )
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َرْج ـل وَمْ٘مَد ظَم ـِبـٞمـبـطَم           ُروُج ـا ظَم ـٟمادَ ـٕمَ ـن ُِمٞمايمَ  
(1)

. 

[748 ]  /  صمٜمل احلسلم ـ اعم٘مرئ، طمدَّ ـ سم ـ احلس ـ قمبد اًمٕمزيز، ٟما أمحد سم سمـ اهارون سم

ل ومَ اًمٗمَ  صمٜمل قمٛمِّ ٝمؿٝمؿ، طمدَّ
(2)

، ىمال: ؾمٛمٕمُت ضمٕمٗمر سمـ اعمتقيمؾ
(3)

س وٟمحـ قمٜمده ضمٚمق 

ـ أي٘مقل صمٜمل اعمٕمتّمؿ، ٟما اعم٠مُمقن، قم ، قمـ اعمٜمّمقر، قمـ أسمٞمف، قمـ سمٞمف، قمـ اعمٝمدي: طمدَّ

ـ اسمـ قمباس ىمال: قمٙمرُمة  َس ٚمَ ة اجلُ رُمَ ٙمْ شمَ  اِت ٜمََس احلَ  ؾِ َْم ومْ أَ  ـْ ُمِ  ))، قم
ِ
 ذا ذِم ىمال: هَ  ، صمؿَّ اء

 قَ ظْم إِ  ـْ قمَ  ةَ ٞمبَ د  اًمٖمِ ُر ي يَ ذِ اًمَّ  ِح اًمِ اًمّمَّ  ٞمسِ ٚمِ اجلَ 
((ف اٟمِ

(4)
. 

[749 ]   َـ اًمٗم ـ احلسـ، ٟما احلسلم سم ل ومَ ٝمؿ، طمدَّ هارون، ٟما أمحد سم ٝمؿ، ؾمٛمٕمت صمٜمل قمٛمِّ

صمٜمل اعمُ اعمتقيم ـ اعمٜمّمقر، قمـ ٕمتّمؿ، ٟما اعم٠مؾ ي٘مقل: طمدَّ ـ اعمٝمدي، قم ـ اًمرؿمٞمد، قم ُمقن، قم

ـ قمباس ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ـ اسم ـ أسمٞمف، قم  قهُ ُمُ رِ يمْ ٠مَ ومَ  مٍ قْ ىمَ  يؿُ رِ يمَ  ؿْ يمُ اءَ ذا ضَم إِ  )): أسمٞمف، قم

))
(5)

. 

                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

(، 139يب ٟمقاس، يمام ذم ديقاٟمف )ص وهذه إسمٞمات ُمع اظمتالف ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت شُمروى ٕ

 (.10/255ًمف إصٗمٝماين ذم إهماين )وٟمسبٝما 

 ( ومٝمؿ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ومٝمؿ اًمبٖمدادي.2)

 (، ومل يذيمر ومٞمف ضمرطماً وٓ شمٕمديالً.12/399ذيمره اخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد )

 ( يمذا ذم إصؾ: )ضمٕمٗمر سمـ اعمتقيمؾ(، وًمٕمؾ اًمّمقاب ضمٕمٗمر اعمتقيمؾ، وهق اخلٚمٞمٗمة اعمتقيمؾ 3)

م.قمغم اهلل ضمٕمٗمر سمـ اعمٕمتّمؿ سماهلل  ، وشم٘مدَّ

ا.( 4)  سـده ضعقف جدًّ

ـ اعم٘مرئ، ويمان همػم صم٘مة، واخلٚمٗماء ًمٞمسقا سمٕمٛمدة. ـ احلس  ومل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اإلؾمٜماد، وومٞمف أمحد سم

، (997سمرىمؿ: )واجلٛمٚمة إومم ُمـ إصمر ؾمٞمقردها اعمّمٜمػ ُمـ ـمريؼ آظمر واٍه قمـ اسمـ قمباس 

(، وذم 2/246ًمِمٝماب )ورويت ُمـ طمديث اسمـ ُمسٕمقد ُمرومققماً قمٜمد اًم٘مْماقمل ذم ُمسٜمد ا

 (.6/358إؾمٜمادها يمذاب، واٟمٔمر: اًمْمٕمٞمٗمة )

ا( 5)  .ضعقف جدًّ

ومل أىمػ قمٚمٞمف ُمـ طمديث قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ قمباس، قمـ أسمٞمف اسمـ قمباس إَّٓ قمٜمد اعمّمٜمػ، 

 وإؾمٜماده يمساسم٘مف.

ـ ؿمبة ذم شماريخ اعمديٜمة ) (، واًمٕم٘مٞمكم 11/304(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )2/539وأظمرضمف قمٛمر سم

ٚمٗمل ذم ، (1/348(، واخلٓمٞمب ذم اجلاُمع ٕظمالق اًمراوي )3/330اًمْمٕمٗماء )ذم  واًمسِّ
= 

 /ب207
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[750 ]   ومَّ  ]ىُمْزىُمز[أسمق احلسـ أمحد سمـ قمكم سمـ ءااًمرَّ
(1)

صمٜمل أسمق طماُمِ  ، حمٛمد سمـ د طمدَّ

اُملُمل، ٟما أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمسَّ رْضَ هارون احلَ 
(2)

ٚمت ، ٟما حمٛمد سمـ اًمّمَّ 

ـ قمَ ومَ اًمرِّ  اشٞمَّ اقمل، ٟما إسمراهٞمؿ سم
(3)

ـ ضَم  ـ قمكم سمـ أيب ـماًمب ، قم ـ أسمٞمف، قم ـ حمٛمد، قم ٕمٗمر سم

(( ْر ٘مَ ٗمْ يَ  مَلْ  رِ ٗمَ ْص إَ  قِت اىمُ سماًمٞمَ  تَّؿَ ـ خَتَ ُمَ  )): ىمال: ىمال رؾمقل اهلل 
(4)

. 

                                                 

ُمـ ـمريؼ ُماًمؽ  (،11/أ ـ جمٛمقع 77أطماديث وطمٙمايات ُمٜمتخبة قمـ أيب قمبد اهلل اًمٓمؼمي )ل: 

(، قمـ قمتبة سمـ اريخ اعمديٜمة إمم أيب احلسلمشم، وذم سمـ احلسـ )وشمّمحػ ذم اعمٕمجؿ إمم احلسلما

(، قمـ قمٙمرُمة، قمـ ، وذم شماريخ اعمديٜمة إمم قمٞمٞمٜمةّمحػ ذم اعمٕمجؿ إمم قمبٞمدأيب قمتبة اًمٗمزاري )وشم

 اسمـ قمباس.

 .((ٓ ُيتاسمع قمٚمٞمف )أي قمتبة(، وذم ُماًمؽ ٟمٔمر  ))وىمال اًمٕم٘مٞمكم: 

 ىمٚمت: ُماًمؽ سمـ احلسـ هق اسمـ ُماًمؽ سمـ احلقيرث، وهق ضٕمٞمػ.

ـ طمسلم سمـ يقؾمػ اًمتٛمٞمٛمل5/369وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ) ـ ُمٓملم، قم ـ حمٛمد ( قم ، قم

 سمـ ُمروان، قمـ اسمـ ضمريج، قمـ قمٓماء، قمـ اسمـ قمباس.ا

د سمف طمسلم سمـ يقؾمػ  ))وىمال:   .((مل يرو هذا احلديث قمـ اسمـ ضمريج إَّٓ حمٛمد سمـ ُمروان، شمٗمرَّ

 ىمٚمت: وحمٛمد سمـ ُمروان ًمٕمٚمف اًمسدي اًمّمٖمػم اًمٙمقذم، وهق ُمؽموك ُمتٝمؿ سمقضع احلديث.

 واحلسلم سمـ يقؾمػ مل أىمػ ًمف قمغم شمرمجة.

م ُمتـ احلديث ُمـ ـمريؼ ضٕمٞمػ قمـ ضمرير سمـ قمبد اهلل اًمبجكم وشم  (.698سمرىمؿ: )٘مدَّ

 ( أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕمباس أسمق احلسـ اًمروماء، اعمٕمروف سماسمـ ىُمزىُمز.1)

 وىُمزىُمز: سمْمؿ اًم٘ماوملم وسماًمزاي اعمٙمررة، ووىمع ذم إصؾ: )ىَمرىَمر( سمٗمتح اًم٘ماوملم واًمراء اعمٙمررة.

 .((يمان صم٘مة  ))ٓمٞمب: ىمال اخل

ـ ٟماس اًمديـ، ًمٙمٜمٝمؿ ٟمسبقه إمم ضمده، وم٘ماًمقا: أمحد سمـ حمٛمد سمـ  ٓ واًمذهبل واسم ـ ُمايمق وذيمره اسم

 ، إَّٓ اًمذهبل ذم شماريخ اإلؾمالم.أمحد

شماريخ اإلؾمالم  (،526(، اعمِمتبف )ص 7/88(، اإليمامل )4/315اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 (.7/197شمقضٞمح اعمِمتبف ) (،8/423)

  أىمػ قمغم شمرمجتف، وٓ قمغم شمرمجة ؿمٞمخف.مل( 2)

 (.1/87اٟمٔمر: اًمٚمسان ) ًم٘مٛمل، أطمد رضمال اًمِمٞمٕمة اإلُماُمٞمة.( ًمٕمٚمف إسمراهٞمؿ سمـ قمٞماش ا3)

 .ضعقف( 4)

 ومل أىمػ قمٚمٞمف إَّٓ قمٜمد اعمّمٜمػ، وومٞمف همػم واطمد ِمـ مل أىمػ هلؿ قمغم شمرمجة.

قاشمٞمؿ، وومٞمف: )ُمٜمع ُمـ ( ٓسمـ زٟمجقيف ذم اخل6/282وقمزاه اًمت٘مل اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمٕمامل )

 .((ضٕمٞمػ  ))اًمٓماقمقن( سمدل )مل يٗم٘مر(، وىمال: 
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[751 ]   َّـ قمكم اًمر ٟما أسمق ؾمٕمٞمد احلسـ سمـ زيمريا اًمبٍمياء، ومَّ أمحد سم
(1)

، ٟما حمٛمد سمـ 

ظمٚمٞمالن
(2)

ـ أسمٞمف ىمال:   غَم ة وقمَ ٞمَّ اِص َّم ة ظَم يَ ارِ ؿمٞمد، وم٢مذا سمجَ اًمرَّ  ارونَ هَ  ارَ دَ  ُت ٚمْ ظَم دَ  ))، قم

هَ ظَم  ةٞمَ اًمِ ان سماًمٖمَ قسمَ تُ ٙمْ ُمَ  انِ َر ٓمْ ا ؾَم دِّ
(3)

 ة ٜمَتْ ومِ  اهلل ازِ َر  ـمِ ذِم  َؾ ٛمِ ا قمُ ِِمَّ  ا:، وم٢مذا مُهَ اَم هُتُ أْ َر ، وم٘مَ 

 بَ ٕمِ ًمِ 
(( اهلل ادِ

(4)
. 

[752 ]  صمقاسمة سمـ أمحد سمـ قمٞمسك
(5)

، ٟما أسمق اًم٘ماؾمؿ
(6)

، قمـ حمٛمد سمـ ؿمايمر 

اًمٙماشمب
(7)

ـ ـماهرٞمدظمٚمت قمغم قمب ))، ىمال:  ـ قمبد اهلل سم د اهلل سم
(8)

سمرىمٕمة يمتبٝما إًمٞمف سمٕمض  

ر قمٚمٞمف، سمٕمض ا  ويمان ذم اًمرىمٕمة:ًمقزراء وم٠مضماب قمٚمٞمٝما وشمِمٙمَّ

                                                 

( احلسـ سمـ قمكم سمـ زيمريا سمـ صاًمح سمـ قماصؿ سمـ زومر أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمدوي اًمبٍمي، يٚم٘مب 1)

 هـ(.210سماًمذئب، شمقذم ؾمٜمة )

م اسمـ قمدي )صاحلاً( قمغم )زيمريا(.  وىمدَّ

يْمع احلديث ويرسق احلديث  ))ي: يمذسمف همػُم واطمد، وشمريمف اًمدارىمٓمٜمل وهمػُمه، وىمال اسمـ قمد

ث قمـ ىمقم ٓ ُيٕمرومقن، وهق ُمتٝمؿ ومٞمٝمؿ أنَّ اهلل مل خيٚم٘مٝمؿ   .((وُيٚمزىمف سم٘مقم آظمريـ، وحُيدِّ

(، 7/381(، شماريخ سمٖمداد )211، 200(، ؾم١مآت اًمسٝمٛمل )ص 2/338اٟمٔمر: اًمٙماُمؾ )

 (.2/228(، اًمٚمسان )2/29اعمٞمزان )

َـّ اومؽمامها احلسـ سمـ قمكم اًمذئب. ( مل أىمػ قمٚمٞمف وٓ قمغم أسمٞمف، ومٚمٕمٚمٝمام2)  ِِم

 ـ.هْ قد ودُ ( اًمٖماًمٞمة ٟمقٌع ُمـ اًمٓمٞمب ُمريمَّب ُمـ ُمسؽ وقمٜمؼم وقمُ 3)

 (.15/134اٟمٔمر: ًمسان اًمٕمرب )

 ( مل أىمػ قمٚمٞمف، وومٞمف أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمدوي وهق وضاع يمذاب.4)

 هـ(.358( اسمـ صمقاسمة سمـ ُمٝمران سمـ قمبد اهلل أسمق احلسلم اعمقصكم، شمقذم ؾمٜمة )5)

 .((يمان صدوىماً  ))ٓمٞمب: ىمال اخل

 (.8/123شماريخ اإلؾمالم )، (11/163(، شماريخ دُمِمؼ )7/149اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 مل يتبلم زم ُمـ هق.( 6)

( يمذا ذم إصؾ، ومل أىمػ قمٚمٞمف، وذم شماريخ سمٖمداد أنَّ اًمراوي هلذا اخلؼم: حمٛمد سمـ قمبٞمد اهلل سمـ 7)

روى قمٜمف إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ  ))ىمال: (، و2/331رؿمٞمد اًمٙماشمب، ذيمره اخلٓمٞمب ذم شمارخيف )

 .((زٟمجل ظمؼماً ؾمٜمقرده قمٜمد ذيمر قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ـماهر 

( قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ـماهر سمـ احلسلم اخلزاقمل أسمق أمحد إُمػم، يمان وازم إُمارة سمٖمداد، 8)

 هـ(.300هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )223ُمقًمده ؾمٜمة )

 .((ؿماقمراً ومّمٞمحاً  يمان وماضالً أديباً  ))ىمال اخلٓمٞمب: 
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 ػمُ ِّم َـّ ىمَ ي هَلُ رِ ٙمْ ى ؿُم دَ اعمَ  اَل قَ ـمِ         ُؾ ئِ الَ ضَم  ٌت اَم ٔمَّ ٕمَ ي ُمُ ٜمدِ قمِ  يَؽ ادِ ـيَ أَ  

 تَ ٞمْ ـًمَ وْ ا أَ ُمَ  رِ ٙمْ ـك ؿُم ـَإًم      ٟمَّٜمل   ٢مِ ٜمٞمًّا ومَ ي همَ رِ ٙمْ ـ ؿُم ٜمَت قمَ يمُ  ٢منْ ومَ 
 ػمُ ٘مِ ٗمَ ـَل ًمٜمِ

َ  :وم٘مٚمُت /  ـٌ هَ  ػم، إنَّ ُمِ ا إَ أهي  فُ ىمَ ا رَسَ لَّ ُمَ ٜمَا سمُ ٜمف يَ ُمِ  ـُ َس طْم : أَ ، وم٘ماَل ذا طَمَس
(1)

 :ىمٚمُت ٜمف، ُمِ  

ويَر هلَ ٚمت اّمَّ صمٜمل أسمق اًما هق؟ ىمال: طمدَّ وُمَ 
(2)

صمٜمل أسمق احلسـ  اًمرضا رومٕمف  سمخراؾمان، طمدَّ

(( (ؿِ اًمٜمِّٕمَ  انُ َر ٗمْ يمُ  ةً قسمَ ٘مُ قمُ  ٟمقِب اًمذ   عُ رْسَ أَ ): ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  {إمم آسمائف 
(3)

. 

[753 ]  ـ أمحد  سمـ ـمالَّبسلمٝمؿ أمحد سمـ احلُ ، ٟما أسمق اجلَ صمقاسمة سم
(4)

سمدُمِمؼ، ٟما أمحد  

ـ محزةا ـ حيٞمك سم ـ حمٛمد سم سم
(5)

صمٜمل أيب ، طمدَّ
(6)

، قمـ أسمٞمف
(7)

ٗمٞمان ، قمـ إقمٛمش، قمـ ؾم

                                                 

 ( يمذا ذم إصؾ، وذم شماريخ سمٖمداد: )رسىمتف(، وهق أوضح.1)

 .((صدوق ًمف ُمٜمايمػم، ويمان يتِمٞمع  ))( واؾمٛمف قمبد اًمسالم سمـ صاًمح، ىمال قمٜمف احلاومظ: 2)

( ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ زٟمجل 343، 10/342( أورده اخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد )3)

بد اهلل حمٛمد سمـ قمبٞمد اهلل سمـ رؿمٞمد اًمٙماشمب: مَحَّٚمٜمل أسمق احلسـ قمكم سمـ اًمٙماشمب، ىمال: ىمال زم أسمق قم

حمٛمد سمـ اًمٗمرات ذم وىمت ُمـ إوىمات سمرا واؾمٕماً إمم أيب أمحد قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ـماهر، 

 وأوصٚمتف إًمٞمٝما ووضمدشمف قمغم وماىمة ؿمديدة، وم٘مبٚمف ويمتب إًمٞمف )صمؿ ذيمر اًمبٞمتلم واحلديث(.

 (.14/476ّمة سمٓمقهلا، واٟمٔمر: اًمسػم )وأورد طمديثاً آظمر واًم٘م

 واحلديث اعمذيمقر مل أىمػ قمٚمٞمف إَّٓ ُمـ هذا اًمٓمريؼ، وٓ يثبت.

 هـ(.319( اًمدُمِم٘مل صمؿ اعمَِْمٖمرائل، شمقذم ؾمٜمة )4)

 .((اًمِمٞمخ اًمٕمامل اخلٓمٞمب اًمّمدوق  ))ىمال اًمذهبل: 

 (.14/512(، اًمسػم )5/305(، إٟمساب )3/112اٟمٔمر: إؾماُمل واًمٙمٜمك )

 هـ(.289قمبد اهلل احلرضُمل اًمدُمِم٘مل، شمقذم ؾمٜمة )( أسمق 5)

ـ طمال أمحد سمـ حمٛمد، وم٘مال:  ))ىمال أسمق أمحد احلايمؿ:  اًمٖماًمب قمكمَّ أينِّ ؾمٛمٕمت أسما اجلٝمؿ وؾم٠مًمتف قم

ـ طمديثف ومٞمتٚم٘مـ، وأظمؼم أسمق اجلٝمؿ قمٜمف سم٠مطماديث سمقاـمٞمؾ قمـ  ـ ُما ًمٞمس ُم يمان ىمد يمؼم، ومٙمان ُيٚم٘م

 .((ٚمقَّنا أسمٞمف، قمـ ضمده، قمـ ُمِمايخ صم٘مات ٓ حيتٛم

 (.1/295(، اًمٚمسان )1/151(، اعمٞمزان )5/466اٟمٔمر: شماريخ دُمِمؼ )

 ( حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ محزة احلرضُمل اًمدُمِم٘مل.6)

صم٘مة ذم ٟمٗمسف، ُيت٘مك طمديثف ُما روى قمٜمف أمحد سمـ  ))(، وىمال: 9/74ذيمره اسمـ طمبان ذم اًمث٘مات )

ام يماٟما يدظمالن قمٚمٞمف يم  (.5/422. واٟمٔمر: اًمٚمسان )((ؾَّ رء حمٛمد سـم حيٞمك سـم محزة وأظمقه قمبٞمد، وم٢مَّنَّ

 ( حيٞمك سمـ محزة سمـ واىمد احلرضُمل أسمق قمبد اًمرمحـ اًمدُمِم٘مل.7)

 أ/201
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ـ اعمُ ؾم ـ حمٛمد سم ـ قمبد اهلل ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ٜمٙمدر،ٗمٞمان اًمثقري، قم ـ ضماسمر سم  )): قم

(( َر مْحَ إَ  دَ رْ ؿَّ اًمقَ ُِم ٞمَ ٚمْ ل ومَ تِ حَ ائِ ؿَّ رَ ُِم ن يَ أَ  ادَ رَ ـ أَ ُمَ 
(1)

. 

[754 ]  ٛمد سمـ قمكمصمقاسمة سمـ أمحد، ٟما حم
(2)

قملدَ ، ٟما حمٛمد سمـ ظماًمد اًمؼَمْ 
(3)

، ٟما أسمق 

[الضَم بٞمد سمـ ]رِ اًم٘ماؾمؿ قمُ 
(4)

اًم٘مرر ىمال: ؾمٛمٕمت  اد، ىمال: ؾمٛمٕمت قمٛمرو سمـ ؾمقَّ 

ث رَ  ))اًمِماومٕمل ي٘مقل:  اَم  ٜمَّا( ـقا قمَ بُ هَ : )اذْ  اًمٜمَّبل  سماًمٕمراق وم٘مال: ىمال  ضمٌؾ طمدَّ  هق: وإٟمَّ

((قٟما ٛمُ تُ  آذيْ اَم يمَ  هُ ىمال: آذوْ  ـ يستٗمٝمٛمقٟمفـ  ؟وم٘ماًمقا: ومِلَ ىمال هلؿ ـ ٜمقا هِمبًّا()ادَّهِ 
(5)

. 

[755 ]  يرِ قَ يٜمَاحلسـ اًمدِّ  محد، ٟما حمٛمد سمـ قمكم، ٟما أمحد سمـصمقاسمة سمـ أ
(6)

 ، ٟما 

ـ حمٛمد قمبد اعمٚمؽ سم
(7)

 ُخ ٞمْ ؿَم  ُػ ائِ ٓمَ اًم٘مَ  ))نم سمـ قمٛمر، ىمال: ؾمٛمٕمت ؿمٕمبة ي٘مقل: ، ٟما سمِ 

((اء قَ ٚمْ احلَ 
(8)

. 

                                                 

 .موضوع( 1)

ـ اجلقزي ُمٕمٚم٘ماً وم٘مال:  ا طمديث ضماسمر ومرواه أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ محزة ُمـ  ))وأورده اسم وأُمَّ

 (.3/242قضققمات ). اعم((ٓمٜمل: ُمؽموك ىمطمديث ضماسمر )وذيمره( ىمال: وضماسمر اعمتٝمؿ، ىمال اًمدار

يمذا وىمع ذم اعمقضققمات )وضماسمر اعمتٝمؿ(، وأفمٜمف ؾمٝمق ىمٚمؿ ُمـ اسمـ اجلقزي، وماعمتٝمؿ سمف هق أمحد 

 سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اًمدُمِم٘مل.ا

 وذيمر ًمف اًمذهبل واسمـ طمجر هذا احلديث ضٛمـ ُمٜمٙمراشمف.

 مل يتبلم زم ُمـ هق.( 2)

 ( ذم إصؾ: )اًمؼمذقمل( سماًمذال اعمٕمجٛمة، وهق ظمٓم٠م.3)

ـ ُمقؾمك أسمق سمٕصؾ: )رطمال( سماحلاء اعمٝمٛمٚمة، واًمّمقاب سماجلٞمؿ، وهق قمبٞمد سمـ حمٛمد ( ذم ا4)

 هـ(، ورضمال ًم٘مب أسمٞمف حمٛمد.284اًم٘ماؾمؿ اعم١مذن اًمبزاز اعمٍمي، شمقذم ؾمٜمة )

 ذيمره اسمـ يقٟمس ذم قمٚمامء ُمٍم.

 (.21(، يمِمػ إؾمتار قمـ رضمال ُمٕماين إظمٞمار )ص 4/146اٟمٔمر: شمقضٞمح اعمِمتبف )

 (.147)ص (، ُمٕمرومة قمٚمقم احلديث ًمٚمحايمؿ 1/360ات اعمحدصملم )( اٟمٔمر: شمّمحٞمٗم5)

 ( أسمق اًمٕمباس اًمقيمٞمؾ اًمبٖمدادي.6)

 ( أسمق ىمالسمة اًمرىمار.7)

 .مل أقف عؾقه( 8)

ى ُمـ اًمدىمٞمؼ   (.9/286)ًمسان اًمٕمرب ذم  ، يمامسماعماء اعمَرقِّ واًم٘مٓمائػ ـمٕمام يسقَّ
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[756 ]  انقَ يمْ ٟما أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ ذَ  ،صمقاسمة
(1)

 قاري، ىمال: ، ٟما أمحد سمـ أيب احلَ 

َض  ُث قرِ يُ  اِت بَ ٞمِّ َؾ اًمٓمَّ يمْ إنَّ أَ  !دمْحَ ا أَ يَ  ))اين: ارَ اًمدَّ ٚمٞمامن ىمال زم أسمق ؾُم   زَّ قمَ  اهللـ ا قمَ اًمرِّ

((وضمؾَّ 
(2)

. 

[757 ]  ـ سمَ  صمقاسمة ـ حمٛمد سم ـ أمحد، ٟما قمبد اهلل سم ٙمر إزديسم
(3)

ّمٞمبل، ٟما طماُمد اًمٜمَّ
(4)

 ،

ّمٞمبلاًمٜمَّ
(4)

ارٞمَّ ، قمـ إؾمحاق سمـ ؾَم 
(5)

سـ سمـ ُمقؾمك اًمبٍمي، ٟما احلَ 
(6)

، ىمال: ىمرأت 

 قمغم ىمؼم سماًمبحريـ:

ْ ٜمِ ٜمَّٙمِ ًمَ وَ      فُ ـــشمُ ْر ـَْم ـد طَم ىمَ  ٍت ٞمِّ ُمَ  ـْ ُمِ  ؿْ يمَ  ٞمكِم ٚمِ ظَم    يقرِ ــــُْم ـسمحُ  عْ ٗمِ ٟمتَ أَ  ل مَل

ـْ  ؿْ / ويمَ   َـّ      باــِائـجَ ٜمِل قمَ شمْ رَ د أَ ىمَ  الٍ ٞمَ ًمَ  ُم  قرِ ــٝمـؿُم وَ  ْت ـَْم ـُمَ  امٍ ــأيَّ وَ هب

                                                 

 هـ(.321اًمدُمِم٘مل، شمقذم ؾمٜمة ) ( أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ ذيمقان أسمق قمبٞمدة اعم٘مرئ1)

 .((ىمرأ اًم٘مرآن وىمرئ قمٚمٞمف  ))ىمال اسمـ ُمٜمٔمقر: 

ه: ((ٓ سم٠مس سمف  ))وٟم٘مؾ اًمذهبل قمـ اًمدارىمٓمٜمل أٟمَّف ىمال:  ، وٟم٘مؾ أيْماً قمـ اسمـ قمدي أٟمَّف ؾمامَّ

 )حمٛمداً(، وظمٓم٠َّمه.

ٛمد سمـ وؾم٠مًمتف قمـ أيب قمبٞمدة حم ))ىمٚمت: وهق قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل أيْماً سماؾمؿ حمٛمد، وم٘مال اًمسٝمٛمل: 

 .((قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ سمِمػم سمـ ذيمقان سمدُمِمؼ؟ وم٘مال: ًمٞمس سمف سم٠مس 

ت اًمسٝمٛمل )ص  اٟمٔمر: هتذيب شماريخ دُمِمؼ (، 7/438شماريخ اإلؾمالم ) (،118ؾم١مٓا

(3/132.) 

 .مل أقف عؾقه( 2)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

 ُمـ اًمث٘مات. وٓسمـ طمبان ؿمٞمخ اؾمٛمف: قمبد اهلل سمـ حمٛمد إزدي، أيمثر قمٜمف ذم اًمّمحٞمح، وهق

 ( طماُمد سمـ محاد سمـ اعمبارك أسمق احلسـ اًمٕمسٙمري اًمٜمّمٞمبل اًمبٜمدار.4)

 ُمتٝمؿ سمقضع احلديث.

 (.2/163(، اًمٚمسان )1/447اٟمٔمر: اعمٞمزان )

 هـ(.372( إؾمحاق سمـ ؾمٞمار سمـ حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ أسمق يٕم٘مقب اًمٜمّمٞمبل، شمقذم ؾمٜمة )5)

 .((يمان صدوىماً صم٘مة أدريمٜماه ويمتب إزمَّ سمبٕمض طمديثف، و ))ىمال اسمـ أيب طماشمؿ: 

 (.13/194(، اًمسػم )8/221(، شماريخ دُمِمؼ )2/223اٟمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 6)

 /ب201
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 قرِ ـُمُ َوأُ  ْت َْم د ُمَ ىمَ  قرٍ ُمُ ـ أُمِ  ؿْ يمَ وَ      رةـٞمـثِ ل يمَ ٜمِ شمْ َر ـمَ  دْ قب ىمَ ٓمُ ـ ظُم ُمِ  ؿْ ويمَ  

هْ  دْ زِ ـ مَل يَ ُمَ وَ   قرِ ــسمٜم بلُم تَ ـْس ـيَ  ذي َٓ ـاًمَّ  ذاكَ ـوم     ةَر ـبْ قمِ  اَش ــا قمَ ُمَ  رِ سماًمدَّ
(1)

. 

[758 ]  ٞمػ سمـ حمٛمد، ٟما صمقاسمة سمـ أمحد، ٟما ؾَم أبو العباس أمحد بن حمؿد
(2)

ة،   سمٓمؼميَّ

 قاضمب، أٟمِمدين أمحد سمـ اعمثٜمك:أٟمِمدٟما أمحد سمـ اًم٘ماؾمؿ سمـ أيب احلَ 

 يدِ دَّ يَ ُمَ  ًمٚمبلَْم ًا ـقمَز ضَم  ْؼ ــأـمِ َومَلْ    ل    ـِٜمــدَّقمَ وَ  قمَ ل يَ ققمِ ُمُ ف سمدُ تُ حْ اومَ َص  

 ؟!يدِ َس ضَم  إمم ؿي َض  َٓ وَ  اٍق ٜمَـتِ اقمْ  سمالَ      !ػـؾَم ي أَ ذِ  يعُ دِ قْ هٙمذا شمَ  :زِم  اَل ٘مَ ومَ  

ُمْ  ِػ ؿْم ك سمَر ٗمِّ يمَ  ٚمُت وم٘مُ   يبدِ  يمَ غَم ى قمَ َر ظْم ة وإُ باسمَ اًمّمَّ  ـَ ُمِ     ةٌ ٚمَ ٖمَ ـِْم ُمُ  عِ اًمدَّ
(3)

. 

 ٚمٗمل: اعمٕمروف سمدُمع اًمٕملم.ىمال اًمسِّ 

[759 ]  ـ إؾمحاق اًمٖمَ ، ٟما صمقاسمة، ٟما أسمق احلُ أبو العباس اينسلم قمكم سم سَّ
(4)

، أٟمِمدين أسمق 

كمجَ قَمٛمرو اًمبَ 
(5)

ٍمي، أٟمِمدين قمكم سمـ حمٛمد اًمب
(6)

 ظمروضمف: ىمبؾسماًمبٍمة  

 ؿِ ـًمَ أَ  ـْ ـضْمٍد وُمِ وُ  ـْ ُمِ  ٞمفِ ىمِ ا ُأَٓ ـٛمَّ ـه     ُمِ ُر ذيمُ أَ  ُت ْس ًمَ  ـْ  ُمَ ا يب إمَم ُمَ  ُت ــبْ تَ يمَ  

                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

ظمػم ٕول وٕا  (.171، 170)ص  يمتاب أسمق اًمٕمتاهٞمة أظمباره وأؿمٕمارهٕيب اًمٕمتاهٞمة يمام ذم  واًمبٞمت ا

 ٕمده.مل أىمػ قمغم شمرمجتف، ويمذا قمغم اًمراويلم سم( 2)

ـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )3) ( ُمـ ـمريؼ أيب اًمٗمْمؾ ٟمٍم سمـ أيب ٟمٍم، ىمال: 56/175( أورده اسم

اه، وذيمره ُمع سمٕمض آظمتالف ذم إًمٗماظ.  أٟمِمدين حمٛمد سمـ اًمقرد اًمدُمِم٘مل وىمت ُمٗمارىمتل إيَّ

 ( اًمٓمؼماين، ىمايض ـمؼمية.4)

 .(( ~يمان أطمد اًمث٘مات اًمٔمروماء ُمـ أهؾ اًمِمام  ))ىمال اسمـ اعم٘مرئ: 
 (.41/254(، شماريخ دُمِمؼ )4/44(، إٟمساب )354)ص اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اسمـ اعم٘مرئ 

 .(7/87ًمٕمٚمف قمبٞمدة سمـ قمبد اًمرمحـ أسمق قمٛمرو اًمبجكم، وهق ُمؽموك، يمام ذم اًمٚمسان )( 5)

ـ أيب اًمِمقارب أسمق احلسـ إُمقي اًمبٍمي، ىمايض رس ُمـ 6) ـ قمبد اعمٚمؽ سم ـ حمٛمد سم ( ًمٕمٚمف قمكم سم

 هـ(.283رأى وسمٖمداد، شمقذم ؾمٜمة )

 ، وأصمٜمك قمٚمٞمف همػُم واطمد.((يمان صم٘مة  ))ىمال اخلٓمٞمب: 

 (.13/412(، اًمسػم )12/59اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )
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ؿِ ٚمَ اًم٘مَ  ةِ مْحَ رَ  ـْ َٚمتِل ُمِ ُُم٘مْ  ْت ٙمَ ك سمَ تَّ ك     طَم ٙمَ سمَ  اِب تَ  اًمٙمِ ا ذِم ل ُمَ ٛمِ ٚمَ ى ىمَ رأَ  ٢مذْ ومَ  
(1)

. 

[760 ]  ـ أبو العباس لٙمِ قمرايب اعمَ إَ ، ٟما صمقاسمة، ٟما أمحد سم
(2)

يبالَّ ذم يمتاسمف، ٟما اًمٖمَ  
(3)

، ٟما 

ـُ قمائِمة اسم
(4)

صمٜمل أيب ، طمدَّ
(5)

ف ـ قمٛمِّ ، قم
(6)

 قمغَم  صغمَّ اهللُ ٞمدُ ومٞمُجِ  ُب تُ ٙمْ يَ  الً يمانَ ضُم أنَّ رَ  )): 

]اعمَٜمَام[ذم  َل ئِ ومُر  د، ومامت حمٛمَّ قمغَم 
(7)

ٓمِّل ظَم  ـِ ْس  حِلُ زِم  َر ٗمَ ؟ ىمال: همَ سمَؽ  اهللُ َؾ ٕمَ وم٘مٞمؾ: ُما ومَ  ،

(( اًمٜمَّبِلِّ  رِ ذم ذِيمْ 
 (8)

. 

[761 ]  ي اًمث٘مة، ُيٕمرف ب اًمبٖمداذاًمٓمٞمِّ  أسمق، ٟما حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر أبو العباس الشبقيل

رٜمدَ سمٖمُ 
(9)

ـ قمبد احلٛمٞمدىمراءة قمٚمٞمف سمٛمٍم، ٟما اًمٗمَ   ـ قُمبٞمد سم ْمؾ سم
(1)

اس ًمٞمد سمـ اًمٕمبَّ ، ٟما اًمقَ 

                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

 ( صاطمب اعمٕمجؿ.2)

 هـ(.290( حمٛمد سمـ زيمريا اًمٖماليب اًمبٍمي، شمقذم ؾمٜمة )3)

ـ طمبان ذم اًمث٘مات )  طمديثف إذا يمان صاطمب طمٙمايات وأظمبار، ُيٕمتؼم ))(، وىمال: 9/154ذيمره اسم

 .((روى قمـ اًمث٘مات؛ ٕٟمَّف ذم روايتف قمـ اعمجاهٞمؾ سمٕمض اعمٜمايمػم 

 ، وضٕمٗمف اًمذهبل.((يْمع احلديث  ))وىمال اًمدارىمٓمٜمل: 

(، 4/470(، اعمٞمزان )148ص (، ؾم١مآت احلايمؿ )350)ص اٟمٔمر: اًمْمٕمٗماء واعمؽمويمقن 

 (.5/168اًمٚمسان )

تٞمٛمل أسمق قمبد اًمرمحـ اًمبٍمي اعمٕمروف سماسمـ ( قمبٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ طمٗمص سمـ قمٛمر اًم٘مرر اًم4)

 قمائِمة، واًمٕمائٌم، واًمٕمٞمٌم؛ ٕٟمَّف ُمـ وًمد قمائِمة سمٜمت ـمٚمحة سمـ قمبٞمد اهلل.

 (.9/62( ذيمره اسمـ طمبان ذم اًمث٘مات )5)

 ( قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ ُمقؾمك اًم٘مرر.6)

. وذيمره اسمـ ((ومٞمف ًملم  ))، وىمال اًمذهبل: ((ٓ ُيتاسمع قمغم طمديثف  ))ذيمره اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗماء، وىمال: 

 (.7/151طمبان ذم اًمث٘مات )

 (.4/109(، اًمٚمسان )3/411(، اعمٞمزان )3/124اٟمٔمر: اًمْمٕمٗماء )

ذم إصؾ: )ُمٜماُمف(، وًمٕمؾ اًمّمقاب اعمثبت، ويمٚمٛمة )ومامت( أحل٘مٝما اًمٜماؾمخ سملم اًمسٓمريـ، ( 7)

 وًمٕمٚمف ٟمز شمّمحٞمح )ُمٜماُمف(، واهلل أقمٚمؿ.

 .مل أقف عؾقه( 8)

ـ ضمٕمٗمر  (9) ـ درَّ حمٛمد سم ـ ؾمٚمٞمامن سمـ إؾمحاق أسمق اًمٓمٞمب اًمبٖمدادي ٟمزيؾ ُمٍم، يٚم٘مب همٜمدر، ان سم سم

 هـ(.357همٜمدر، شمقذم ؾمٜمة )
= 
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ساومرسمـ ُمُ ااس اًمٕمبَّ 
(2)

، ٟما قمبد اهلل سمـ صاًمح
(3)

هاؿمؿ ، ٟما قَمٛمرو سمـ
(4)

 ، ٟما حمٛمد سمـ

ـ أيبؾُم  ريٛمةيمَ  ٚمٞمامن سم
(5)

ـ هِ   ِمام سمـ قمروة، / قمـ أسمٞمف، قمـ قمائِمة، قمـ اًمٜمَّبِلِّ ، قم

 ُة اًمٜمِّاقمَ ـمَ  ))ىمال: 
ِ
(( ةٌ اُمَ ٟمدَ  ساء

(6)
. 

                                                 

ًم٘مل اًمِمٞمقخ اًمسادة ُمـ ٟمساك سمٖمداد واًمّمقومٞمة ُمثؾ اجلٜمٞمد وأىمراٟمف،  ))ىمال أسمق اًمٕمباس اًمٜمسقي: 

 .((ويمتب احلديث وروى، وؾمٙمـ ُمٍم ذم آظمر قمٛمره وُمات هبا 

 ذم اًمسٜمد اًمذي ُمٕمٜما.ووصم٘مف أسمق اًمٕمباس اإلؿمبٞمكم يمام 

 (.16/215(، اًمسػم )7/49(، اعمٜمتٔمؿ )2/150اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 ( اخلقٓين اعمٍمي.2)

 .((يمان اًم٘مْماة شم٘مبٚمف، ومل يٙمـ سماعمحٛمقد ومٞمام روى  ))ذيمره اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمْمٕمٗماء، وىمال اسـم يقٟمس: 

 (.6/223(، اًمٚمسان )6/14ن )(، اعمٞمزا385)ص اٟمٔمر: اًمْمٕمٗماء واعمؽمويمقن 

 ( أسمق صاًمح يماشمب اًمٚمٞمث سمـ ؾمٕمد.3)

 ( هق اًمبػمويت.4)

 ( اًمبػمويت.5)

، صمؿ (( قمـ هِمام سـم قمروة سمبقاـمٞمؾٓ  أصؾ هلا ))، وىمال اًمٕم٘مٞمكم: ((ضٕمٞمػ احلديث  ))ىمال أسمق طماشمؿ: 

 ذيمر ًمف احلديث اًمذي ُمٕمٜما.

(، اعمٞمزان 53/140خ دُمِمؼ )(، شماري4/74(، اًمْمٕمٗماء )7/268اٟمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ )

 (.5/186(، اًمٚمسان )5/16)

ه ؾمٚمٞمامن سمـ أيب يمريٛمة، وأورد ًمف أطماديث ذم  ىمٚمت: وذيمره اسمـ قمدي ذم طمرف اًمسلم، وؾمامَّ

ـ أيب يمريٛمة، وذم إظمرى اسمـ أيب يمريٛمة، صمؿ ىمال:  وًمسٚمٞمامن سمـ أيب  ))سمٕمض أؾماٟمٞمدها ؾمٚمٞمامن سم

أطماديثف ُمٜمايمػم، ويرويف قمٜمف قمٛمرو سمـ هاؿمؿ يمريٛمة همػم ُما ذيمرت، وًمٞمس سماًمٙمثػم، وقماُمة 

ـ هق أُمثؾ ُمٜمف سمٙمثػم،  اًمبػمويت، قمٛمرو ًمٞمس سمف سم٠مس، ومل أر ًمٚمٛمت٘مدُملم ومٞمف يمالم، وىمد شمٙمٚمٛمقا ومٞمٛم

ؿ مل خيؼموا طمديثف   (.263، 3/262. اًمٙماُمؾ )((ومل يتٙمٚمٛمقا ذم ؾمٚمٞمامن هذا؛ َّٕنَّ

ق سمٞمٜمٝمام اسمـ أيب طماشمؿ  ىمٚمت: وحمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أيب يمريٛمة همػم ؾمٚمٞمامن سمـ أيب يمريٛمة، وىمد ومرَّ

م   (.28سمرىمؿ: )واًمٕم٘مٞمكم وهمػممها، وؾمٚمٞمامن شم٘مدَّ

 .موضوع( 6)

(، واسمـ قمسايمر ذم 4/74(، واًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗماء )3/262وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙماُمؾ )

( ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ 3/71(، واسمـ اجلقزي ذم اعمقضققمات )53/140شماريخ دُمِمؼ )
= 
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[762 ]  اجأبو العباس ، ٟما حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، ٟما إسمراهٞمؿ سمـ حيٞمك سمـ اًمرسَّ
(1)

، ٟما حيٞمك 

ٝمٛمل، ٟما أيبا ـ قمثامن اًمسَّ سم
(2)

صمٜمل يزيد ـ هلٞمٕمة، طمدَّ ـ أيب طَم  ، ٟما اسم ـ أيب اخلَ بِ سم ػمٞمب، قم
(3)

 ،

صمقا قمِ َُتَ  َٓ  ))ىمال:  ر: أنَّ رؾمقل اهلل قمـ قُم٘مبة سمـ قماُمِ   َس اًمٜمِّ ٜمدَ دَّ
ِ
(( اء

(4)
. 

[763 ]  رحرَّ سـ سمـ قمكم اعمُ ٕمٗمر، ٟما احلَ ٛمد سمـ ضَم ، ٟما حمأبو العباس
(5)

ىمال: ىمرأُت ذم  

ؼمًا، ثَٚمف يمُ ُمِ  رَ مَل أَ  ٞمؿٍ ٔمِ قمَ  ؼْمٍ ا سم٘مَ تُٝما وم٢مذٙمْ ٚمَ يَّة ؾَم رِ  سمَ ُت ذِم زْ تَ اضْم  ))سمٕمض أظمبار إصٛمٕمل ىمال: 

ٟمٙمُ شمٖمُ  ٙمتقٌب: َٓ ُمَ  فِ ٚمٞمْ وإذا قمَ  ـُ َُمـ يماٟمِت  همَ اَم ا يمَ ٟمٞمَ ؿ اًمد  رَّ شمٜمِل، وم٢مينِّ اسم يُح شمتبَٕمُ  رَّ ف إذا اًمرِّ

،طَم أَ  ـُ زِم  عَ ىمَ ، ومقَ ادَ ُف قمٜمف إذا أرَ ٍَمِ وشمٜمْ بَّ ـِ ؾُم   أٟمَّف اسم  ؼْمٌ ىمَ  فِ ائِ ُت وم٢مذا سم٢مزَ رْ داود، وٟمٔمَ  ٚمٞمامن سم

ف، أسمُ  َر ٔمْ اعماص  سمَ  ذَب قٌب: يمَ ٙمتُ ُمَ  ٞمفِ ٚمَ ، وقمَ هِ ؼْم ف ذم يمُ ٚمُ ُمثْ  (( قِّ سماًمزِّ  ُخ ٜمٗمُ يَ  ادٌ دَّ طَم  قهُ أُمِّ
(6)

. 

[764 ]  ـ ضمٕمٗمر، ٟما أسمق إؾمحاق إسمرأبو العباس قب اهٞمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ أيُ ، ٟما حمٛمد سم

                                                 

 صاًمح سمف.

ـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ اخلرض ا1/160ضمف اًم٘مْماقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝماب )وأظمر بٖمدادي، قمـ ًم( ُم

 قمٛمرو سمـ هاؿمؿ سمف.

 وآومتف حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أيب يمريٛمة، وهق ُمؽموك.

وًمف ـمرق أظمرى قمـ هِمام واهٞمة، وؿماهد ُمـ طمديث زيد سمـ صماسمت ومٞمف وضاع، ذيمرها اسمـ 

ًمباين ذم اًمْمٕمٞمٗم3/70اجلقزي ذم اعمقضققمات )  (، وطمٙمؿ قمغم احلديث سماًمقضع.1/623ة )(، وٕا

 /أ(.8ذيمره اسمـ اًمٜمحاس ذم ُمِمٞمختف )ل: (1)

 ( قمثامن سمـ صاًمح سمـ صٗمقان اًمسٝمٛمل ُمقٓهؿ أسمق حيٞمك اعمٍمي.2)

 ( َُمرصمد سمـ قمبد اهلل اًمٞمََزين.3)

 .ضعقف( 4)

 ( ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ، قمـ اسمـ هلٞمٕمة سمف.17/277وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )

 اسمـ هلٞمٕمة وهق ضٕمٞمػ. وومٞمف

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 5)

 .مل أقف عؾقه( 6)

ق سماًمٙمرس: اًمس٘ماء أو ضمٚمد ُي   (.3/249قس اعمحٞمط )ز وٓ يٜمتػ، ًمٚمنماب وهمػمه. اًم٘ماُمواًمزِّ

صمٜمل ُمـ   ٟمحقه. ، صمؿ ذيمررأى ىمؼماً سماًمِمام ...وضماء ٟمحقه قمـ يٛمقت سمـ اعمزرع ىمال: طمدَّ

اد يٛم ))وومٞمف:  ق صمؿ يٜمٗمخ هبا اجلٛمرع اًمإٟمَّام هق اسـم طمدَّ قمٞماناٟمٔمر: . (( ريح ذم اًمزِّ  (.7/57) وومٞمات ٕا

 /أ207
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ـ َُمٞمرسة اًم٘مَ رِّ خَ اعمُ  ـ قمٛمر سم ـ ؾمقَ ُمل إُمالء، ٟما قُمبٞمد اهلل سم بَٕمل، اريري، ٟما ضمٕمٗمر سم ٚمٞمامن اًمْم 

ـ دِ  ـ ُماًمؽ ىمال: ىمال رؾمقل اهلل ٟما ُماًمؽ سم ـ أٟمس سم  ُر ُمُ ٠مقمزَّ وضمؾَّ يَ  إنَّ اهللَ )): يٜمار، قم

امِ غَم قا قمَ بُ تُ ٙمْ شمَ  َة أن َٓ ٔمَ ٗمَ احلَ  ((ٞمِّئًة ؾَم  ٍْمِ اًمٕمَ  دَ ٕمْ ي سمَ بٞمدِ قمَ   ُصقَّ
(1)

. 

[765 ]   َريبة اًمٖمَ بَ ىمَ ٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد سمـ رَ أسمق ُم
(2)

سمـ سمـ أمحد ، ٟما أسمق سمٙمر حمٛمد 

سمـ إدريس اًمبٖمداديحمٛمد 
(3)

يرِ خْ ٓمَ ، ٟما حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ اإلْص 
(4)

، ٟما 

ريٙمَ ْس ٕمٞمب سمـ قمٛمران اًمٕمَ ؿُم 
(5)

اس ٘ماين، ٟما آدم سمـ أيب إيَ ، ٟما أمحد سمـ حمٛمد اًمٓماًمْ 

                                                 

 .موضوع( 1)

ـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ 8/99(، )125، 6/124أظمرضمف اخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد ) ( ُم

ـ إسمراهٞمؿ اعمروزي، صمٜما ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، قمـ  أيقب اعمخرُمل اًمدىماق، صمٜما اًم٘مقاريري وإؾمحاق سم

 ر، قمـ أٟمس ُمرومققماً ٟمحقه.ُماًمؽ سمـ ديٜما

 .((ٓ يّمح  ))(، وىمال: 2/556وُمـ ـمريؼ اخلٓمٞمب أظمرضمف اسمـ اجلقزي ذم اعمقضققمات )

م ُتت طمديث  ـ قمبد اهلل اعمخرُمل، شم٘مدَّ (، وهق آومتف، وىمال 28رىمؿ: )ىمٚمت: ذم إؾمٜماده إسمراهٞمؿ سم

ٝمٛمل:  عمخرُمل؟ وم٘مال: ؾم٠مًمُت اًمدارىمٓمٜمل قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ أيقب أيب إؾمحاق ا ))اًمسَّ

ـ ظماًمد سمـ ظمداش واًم٘مقاريري، قمـ  ـ ىمقم صم٘مات سم٠مطماديث سماـمٚمة، روى قم ث قم ًمٞمس سمث٘مة، طمدَّ

ىمال: إنَّ اهلل ي٠مُمر اعمالئٙمة أن ]ٓ[ يٙمتبقا  ضمٕمٗمر، قمـ ُماًمؽ سمـ ديٜمار، قمـ أٟمس، قمـ اًمٜمَّبِلِّ 

ـ أُمة حمٛمد   .((ت يمٚمٝمؿ سمٕمد اًمٕمٍم ذٟمباً، ىمال: وهذا سماـمؾ، واإلؾمٜماد صم٘ما قمغم اًمّمائٛملم ُم

هٙمذا ذيمر محزة قمـ اًمدارىمٓمٜمل أنَّ اعمخرُمل روى  ))وٟم٘مؾ اخلٓمٞمب ُما ذيمره اًمدارىمٓمٜمل، صمؿ ىمال: 

ـ ضمٕمٗمر ...  ـ ظمداش واًم٘مقاريري قم ـ ظماًمد سم ـ ـمريؼ اًم٘مقاريري ((هذا احلديث قم ، صمؿ أورده ُم

 وإؾمحاق سمـ إسمراهٞمؿ ٓ ظماًمد سمـ ظمداش.

 (.6/125(، شماريخ سمٖمداد )168)ص اٟمٔمر: ؾم١مآت اًمسٝمٛمل 

 (، وٓ يّمح.28سمرىمؿ: )وشم٘مدم احلديث سمسٜمد آظمر قمـ أٟمس 

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 2)

 (.5/54. اًمٚمسان )((روى قمٜمف أسمق ٟمٍم اًمسجزي أطماديث ُمقضققمة  ))( ىمال اسمـ طمجر: 3)

وًمٕمؾ احلاومظ ي٘مّمد ُمـ ـمري٘مف، وإَّٓ وم٠مسمق ٟمٍم هٜما يروي قمـ أيب اًمٕمباس اإلؿمبٞمكم، قمـ أيب 

 ، واهلل أقمٚمؿ.ُمٜمّمقر اًمٖمريب، قمٜمف

 ( ٓ ُيٕمرف يمام ؾمٞم٠ميت.4)

 ( ُمـ ؿمٞمقخ اًمٓمؼماين.5)

ـ طمجر:  ـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٓماًم٘ماين، وقمٜمف ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ ]اإلصٓمخري[، اًمثالصمة  ))ىمال اسم قم
= 

 /ب207



 

 
 

 
 932 

 

  

 اهلل  رؾمقَل  الين، قمـ اسمـ أيب ذئب، قمـ ٟماومع، قمـ اسمـ قمٛمر ىمال: ؾمٛمٕمُت ٘مَ ْس اًمٕمَ 

 إمم اًمسَّ  يُؾ ؼْمِ ل ضمِ بٞمبيب طَم  َرَج امَّ قمَ ـًمَ  )) ي٘مقل: 
ِ
 ـ ُمِ  َت بَ ، ومٜمَكَمَّ رُض قمَ إَ  ِت ٙمَ سمَ  امء

ؼَمُ ا اًمٙمَ ٝمَ ائِ ٙمَ سمُ 
(1)

  فِ ضْم ل قمغم وَ ىمِ َر قمَ  طَ ٘مَ امَّ ؾَم ٚمَ ، ومَ ِق َر بَّبُت سماًمٕمَ َّم ُت شمَ رْ دَ امَّ اٟمحَ ٚمَ ، / ومَ 

 ؿَّ ُِم ٚمٞمَ ل ومَ َحتِ ائِ ؿَّ رَ ُِم يَ أن  ادَ أرَ  ـْ ُد، ومٛمَ رْ ٙمِٝما اًمقَ حِ ـ َض ُمِ  َت بَ ُض، ومٜمَرْ إَ  ِت ٙمَ حِ َض  ضِ رْ إَ 

((َد رْ اًمقَ 
(2)

. 

[766 ]   َـ ر ـ أمحد سم أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد  ىمبة اًمَٖمريب، ٟماأسمق ُمٜمّمقر حمٛمد سم

ـ ؾَم  ـ قمكم سم ـ إدريس اًمبٖمدادي، ٟما ضمٕمٗمر سم اقىمَّ ٝمؾ اًمدَّ سم
(3)

ـ سمـ ؾَمٝمؾ أسمق  قمكم ، ٟما احلس

لٙمِ ُمَ اًمؼَمْ 
(4)

، ٟما أيب
(5)

دظمٚمُت قمغم اعم٠مُمقن وهق  )): ، قمـ حيٞمك سمـ أيمثؿ اًم٘مايض ىمال

ـ يَ واًمٕمبَّاُس اسمٜمُ ،املِ ضماًمٌس ًمٚمٛمٔم ُت ٚمْ ٕمَ اِس وضمٝمًا، ىمال: ومجَ اًمٜمَّ ـِ َس ـ أطْم ويمان ُمِ  ٛمٞمٜمف،ف قم

                                                 

 (.3/184. اًمٚمسان )((ٓ ُيٕمرومقن 

 (.5/130( سمٗمتحتلم، ٟمبات ًمف ؿمقك. اٟمٔمر: ًمسان اًمٕمرب )1)

 .موضوع( 2)

ـ إدريس اًمبٖمدادي، وم٘مال: 5/54ٚمسان )أورده احلاومظ ذم اًم ـ إسمراهٞمؿ سم روى  ))( شمرمجة حمٛمد سم

صمٜما حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ  قمٜمف أسمق ٟمٍم اًمسجزي أطماديث ُمقضققمة، ُمٜمٝما ىمال: طمدَّ

ـ اًمٜمجار: هذا طمديث ُمقضقع ٓ أصؾ ًمف، ورواشمف ُمـ  اإلصٓمخري )صمؿ ذيمره( صمؿ ىمال: ىمال اسم

 .((اسمـ إدريس إمم آدم جمٝمقًمقن 

م سمٞماٟمف.ىمٚمت:   وًمٕمؾ احلاومظ يٕمٜمل سمـ)روى قمٜمف( أي ُمـ ـمري٘مف يمام شم٘مدَّ

م ٟمحق هذا احلديث   (.753سمرىمؿ: )وشم٘مدَّ

 هـ(.330( أسمق حمٛمد اًمدوري، شمقذم ؾمٜمة )3)

ـ يقؾمػ اجلرضماين ي٘مقل: ضمٕمٗمر اًمدىماق احلاومظ ًمٞمس  ))ىمال اًمسٝمٛمل:  ؾمٛمٕمت أسما زرقمة حمٛمد سم

اسماً سماعمريضِّ ذم احلديث وٓ ذم ديٜمف، ويمان وماؾم٘م  .((اً يمذَّ

 .((ذيمره اًمٓمقد ذم رضمال اًمِمٞمٕمة وىمال: يمان صم٘مة  ))وىمال اسمـ طمجر: 

ت اًمسٝمٛمل   (.2/119(، اًمٚمسان )1/413(، اعمٞمزان )7/222(، شماريخ سمٖمداد )188)ص اٟمٔمر: ؾم١مٓا

 ىمٚمت: واخلؼم اًمذي رواه يدل قمغم يمذسمف واومؽمائف وىمٚمة طمٞمائف وديٜمف.

روى قمـ أسمٞمف قمـ  ))اسمـ طمجر ذم رؾمؿ )احلسلم(، وىمال: ( يمذا ورد اؾمٛمف ذم إصؾ، وذيمره 4)

 (.2/286. صمؿ ذيمر اًم٘مّمة اًمتل ُمٕمٜما. اًمٚمسان )((حيٞمك سمـ أيمثؿ طمديثاً ُمقضققماً ذم ىمّمة 

 ٓ ُيٕمرف ُمـ هق، يمام ؾمٞم٠ميت ذم يمالم احلاومظ اسمـ طمجر.( 5)
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ٚمف، ومٜمٔمَ  صمٜمل قمبد اًمرزاق، قمـ  !اعم١مُمٜملم : يا أُمػمَ إزمَّ اعم٠مُمقن ومَزضَمَريِن، وم٘مٚمُت  َر أشم٠مُمَّ طمدَّ

اسمـ قمٛمر ىمال: ىمال رؾمقل اهلل سمـ راؿمد، قمـ أيقب اًمسختٞماين، قمـ ٟماومع، قمـ  ُمٕمٛمر

 هُ قَ ٚمُ ضْم ن أَ ت  أدْ رَ ٠مَ ٗمًا، ومَ ٕمْ ي َض ٍَمِ  سمَ نَّ ذِم (، وإٍَمَ ق اًمبَ ٚمُ َيْ  ٞمِح اعمَٚمِ  فِ ضْم اًمٜمَّٔمُر إمم اًمقَ ): 

 :ي٘مقُل  ؾَمف إزمَّ وأٟمِم٠مَ رأ عَ ومَ صمؿَّ رَ  َق َر ـمْ وم٠مَ  سماًمٜمَّٔمر إًمٞمف،

 اضِ َر اعمِ  ِق دْ ـحلِ سما دُ ْر اعمُ  فُ ـتْ ـُمَ رَ      اضـــــىم أيَّ  كَ ر  هلل دَ  أَٓ  

ـ  إ 
اعمستٗماض  احلديِث ذِم  ٚمطُ ٖمْ ويَ  ٝمًا َُمٚمٞمحًا     ضْم ى وَ أَ رَ  اذحَيِ

(1)
. 

[767 ]   قي، ٟما أؾماُمة سمـ ُمَ  إُ ، ٟما صمقاسمة، ٟما حمٛمد سمـ قمكمأمحد بن حمؿدأبو العباس

لىمـَْر احلسـ اًمٕمِ 
(2)

، ٟما اسمـ ُمسٚمؿ
(3)

، ٟما أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مرر
(4)

 ثامن سمـ ، ٟما قمُ 

اين، قمـ مَح قمبد اًمرمح  زة اًمٜمَّّمٞمبِل، قمـ قمٓماء، قمـ اسمـ قمباس ىمال: زة سمـ أيب مَح ـ احلرَّ

ا ُِمـ شمٞمٜمةٍ ُمَ  ))
(5)

((ٞمًّا ٜمِ يُمْؾ هَ  اهلل، ؿِ : سمسإَّٓ قمٚمٞمٝما ُمٙمتقٌب  
(6)

. 

                                                 

 .موضوع( 1)

م، صمؿ ىمال:  ٜمف ضمٕمٗمر سمـ قمكم سمـ ؾمٝمؾ وأومة ومٞمف ُمـ اًمراوي قم ))اخلؼم ذيمره احلاومظ يمام شم٘مدَّ

ا احلسـ )يمذا( ومال ُيٕمرف هق وٓ أسمقه، ووضمدت ذم رضمال  م أٟمَّف يمذاب، وأُمَّ اًمدىماق، وم٘مد شم٘مدَّ

. (( اًمِمٞمٕمة ًمٚمٓمقد احلسـ سـم ؾمٝمؾ سـم ٟمقح، ومٙم٠مٟمَّف هذا، وىمد وصٗمف قمكم سـم احلٙمؿ سماحلٗمظ واًمدـي

 (.2/286اًمٚمسان )

 ىمل.رْ ـَ( أؾماُمة سمـ احلسـ سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٚمامن اًمٕمِ 2)

 رىمل ىمٞمؾ سمٗمتح اًمٕملم وسمٙمرسها، وؾمٙمقن اًمراء، وذم آظمرها ىماف.ـَواًمٕمِ 

ث سمٕمرىمة ُمـ أقمامل أـمراسمٚمس ُمـ ؾماهؾ دُمِمؼ  ))ذيمره اسمـ قمسايمر، وىمال:   .((طمدَّ

(، شمقضٞمح اعمِمتبف 3/1358(، سمٖمٞمة اًمٓمٚمب )8/45(، شماريخ دُمِمؼ )4/180اٟمٔمر: إٟمساب )

(6/234.) 

 مل يتبلم زم ُمـ هق.( 3)

 ًمٕمٚمف اًمٕماُمري أسمق قمبد اعمٚمؽ اًمبرسي اًمدُمِم٘مل.( 4)

 ( اًمٗمايمٝمة اعمٕمروومة.5)

 .موضوع( 6)

 .((ُمؽموك ُمتٝمؿ سماًمقضع  ))وآومتف محزة سمـ أيب محزة اًمٜمّمٞمبل، ىمال قمٜمف احلاومظ: 

صدوق أيمثََر اًمرواية قمـ اًمْمٕمٗماء  ))واًمرواي قمٜمف قمثامن سمـ قمبد اًمرمحـ ىمال قمٜمف أيْماً: 
= 
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 :من حديث أيب الؼاسم الؼايض

[768 ]   ُذم قري، ىمراءةً ٞمُ ٞمٕمل اسمـ اًمٓم  ٓمِ ار اًم٘مَ ارك سمـ قمبد اجلبَّ بَ سلم اعمُ اًمِمٞمخ أسمق احل 

ـماهر حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمبٞمِّع ؾمٜمة أرسمع وشمسٕملم، أٟما أسمقمجادى أظمر 
(1)

 ، أٟما 

أبو الؼاسم عبد اهلل بن إبراهقم الؼايض
(2)

طمٗمص ٞمؼ، ٟما حمٛمد سمـؿِم سـ سمـ / رَ ، ٟما احلَ 
(3)

، ٟما 

ـ حمٛمد صاًمح سم
(4)

ـ ُمَ  ـ اًمسَّ ، ٟما حمٛمد سم ـ أيب صاًمح ُمقمم روان اًمٙمقذم، ٟما حمٛمد سم ائب، قم

ـ قمباس ىمال: ىمال رؾمقل اهلل أمِّ هاٟمئ ـ اسم   ف، وهق ىمقًمف:ٛمُ تْ ظَم  اِب تَ اًمٙمِ  َرمُ يمَ  )): ، قم

                 
(5)

 ))
(6)

. 

                                                 

 .((ؽ، طمتك ٟمسبف اسمـ ٟمٛمػم إمم اًمٙمذب، وىمد وصم٘مف اسمـ ُمٕملم واعمجاهٞمؾ، ومُْمٕمِّػ سمسبب ذًم

 هـ(.448هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )366( اعمٕمروف سماسـم اًمّمباغ اًمبٖمدادي، ُمٗمتل اًمِماومٕمٞمة، ُمقًمده ؾمٜمة )1)

 .((يمتبٜما قمٜمف ويمان صم٘مة وماضالً  ))ىمال اخلٓمٞمب: 

 (.4/188(، ـمب٘مات اًمِماومٕمٞمة )18/22(، اًمسػم )2/362اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 قمبد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ متٞمؿ أسمق اًم٘ماؾمؿ اًم٘مايض.( 2)

ج ًمف أسمق طمٗمص اسـم ؿماهلم ومقائد ... ويمان صدوىماً  ))ىمال اخلٓمٞمب:   (.9/410. شماريخ سمٖمداد )((ظمرَّ

 ( حمٛمد سمـ طمٗمص اًمٓماًم٘ماين ٟمزيؾ ُمٍم.3)

 (.5/146(، اًمٚمسان )4/446. اعمٞمزان )((ضٕمٞمػ  ))ىمال اًمدارىمٓمٜمل: 

 اًمؽمُمذي. ( صاًمح سمـ حمٛمد4)

يمان رضمؾ ؾمقء ُمرضمئاً ضمٝمٛمٞمًّا داقمٞمة إمم اًمبدع، يبٞمع اخلٛمر وُيبٞمح ذسمف، وىمد  ))ىمال اسمـ طمبان: 

ٓ اًمرواية  ٓ ُتؾ  يمتاسمة طمديثف و رؿما هلؿ طمتك وًمقه ىمْماء شمرُمذ، ومٙمان ؾمٞمٗماً قمغم أهؾ احلديث ... 

ُمتٝمؿ  ))وىمال اًمذهبل:  ،((قمٜمف، مل يٙمتب قمٜمف أصحاب احلديث، إٟمَّام وىمع روايتف قمٜمد أهؾ اًمرأي 

 .((ؾماىمط 

 (.3/176(، اًمٚمسان )3/14(، اعمٞمزان )11/539(، اًمسػم )1/366اٟمٔمر: اعمجروطملم )

 .29( اًمٜمٛمؾ، آية: 5)

 .موضوع( 6)

 ( ُمـ ـمريؼ احلسـ سمـ رؿمٞمؼ سمف.1/58وأظمرضمف اًم٘مْماقمل ذم ُمسٜمد اًمِمٝماب )

ـ أضمؾ صاًمح سمـ حمٛمد اًمؽمُمذي، وحمٛمد سمـ ُمروا  ن اًمسدي ُمتٝمؿ سماًمقضع.وهذا اًمسٜمد واه، ُم

( ُمـ ـمريؼ 7/206)اًمٙمِمػ واًمبٞمان ٚمبل ذم (، واًمثٕم4/162ٓمؼماين ذم إوؾمط )وأظمرضمف اًم

 حيٞمك سمـ ـمٚمحة اًمػمسمققمل، قمـ حمٛمد سمـ ُمروان، قمـ اسمـ ضمريج، قمـ قمٓماء، قمـ اسمـ قمباس سمف.

.  وومٞمف اًمسدي، وهق ُمتٝمؿ يمام ُمرَّ
= 

 /أ220
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[769 ]   َُمذي، ٟما حمٛمد سمـ ٗمص، ٟما صاًمح سمـ حمٛمد اًمؽمِّ ؿمٞمؼ، ٟما حمٛمد سمـ طَم اسمـ ر

صمٜمل ُمَ  ًمٞمثروان، طمدَّ
(1)

: ـ جماهد ذم ىمقًمف قمزَّ وضمؾَّ   ، قم                 

      
(2)

((ل َز ٖمْ يمد  اعمِ  ))ىمال:  
(3)

. 

[770 ]  ـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمزيَّات اعمٍمي أسمق أمحد احلسلم سم
(4)

سمٛمٍم ذم ُمٜمزًمف، ٟما  

ديـ سمـ ؾَمْٕمدؿْم أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلجاج سمـ رِ 
(5)

، ٟما قمبد إقمغم سمـ قمبد اًمقاطمد 

ًمُ  ةرَّ ُمُ ٕمرف ل يُ قمِ الَ اًمٙمَ  زاًمؼُمُ
(6)

صمٜمل زَ  ٕمٞمبـ سمـ ؿُم يْ ، طمدَّ
(7)

، قمـ أؾماُمة سمـ زيد، قمـ 

ٛمر سمـ قُمبٞمد اهلل، قمـ أيب هريرة، قمـ امل ُمقمم قمُ ٞمث ؾَم ٗمقان سمـ ؾُمٚمٞمؿ، قمـ أيب اًمٖمَ َص 

                                                 

 (.9/239ٞمٗمة )واحلديث طمٙمؿ قمٚمٞمف إًمباين سماًمقضع ذم اًمسٚمسٚمة اًمْمٕم

 ( هق اسمـ أيب ؾُمٚمٞمؿ.1)

 .32( إقمراف، آية: 2)

 موضوع.( 3)

وومٞمف صاًمح اًمؽمُمذي وحمٛمد سمـ ُمروان اًمسدي، ومها شماًمٗمان، ومل أىمػ قمٚمٞمف إَّٓ قمٜمد اعمّمٜمػ، 

 وًمٞمث سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ضٕمٞمػ أيْماً.

يخ دُمِمؼ، ومل شمارد اسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد واسمـ قمسايمر ذم ٠ميت ذيمره ذم سمٕمض إؾماٟمٞمد قمٜمي( 4)

 أىمػ قمغم شمرمجتف.

 هـ(.292( اعمٍمي، شمقذم ؾمٜمة )5)

 .((ؾمٛمٕمت ُمٜمف سمٛمٍم ومل أطمدث قمٜمف؛ عما شمٙمٚمَّٛمقا ومٞمف  ))ىمال اسمـ أيب طماشمؿ: 

 ويمذسمف أمحد سمـ صاًمح، وضٕمٗمف اسمـ قمدي وهمػمه.

 ووصم٘مف ُمسٚمٛمة سمـ ىماؾمؿ.

 (.1/257ن )(، اًمٚمسا1/123ٞمزان)(، اعم1/198( اًمٙماُمؾ )2/75ٕمديؾ )اٟمٔمر: اجلرح واًمت

 هـ(.230( شمقذم ؾمٜمة )6)

 (، ومل يذيمر ومٞمف ؿمٞمئاً.5/613ذيمره اًمذهبل ذم شماريخ اإلؾمالم )

 هـ(.148( َزيـ سمـ ؿمٕمٞمب سمـ يمريب اخلاُمري أسمق قمبد اعمٚمؽ اعمٕماومري اعمٍمي، شمقذم ؾمٜمة )7)

 وَزيـ: سمزاي ُمٗمتقطمة وياء ُمثٜماة ُتت ؾمايمٜمة.

صمٜما حيٞمك سم ))ىمال حيٞمك سمـ أيقب اًمٕمالف:  صمٜما زيـ سمـ ؿمٕمٞمب ويمان واهلل زيٜماً طمدَّ  .((ـ سمٙمػم، طمدَّ

 .((ُمست٘مٞمؿ احلديث  ))(، وىمال: 8/257وذيمره اسمـ طمبان ذم اًمث٘مات )

 (.4/131(، )3/31(، شمقضٞمح اعمِمتبف )4/21اٟمٔمر: اإليمامل )
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اقمِ  ))أٟمَّف ىمال:  رؾمقل اهلل   واًمٞمَ  ةِ ٚمَ ُمَ رْ ل قمغم إَ اًمسَّ
 اهلل بٞمؾِ ذم ؾَم  دِ اهِ جَ اعمُ يمَ  لمِ ٙمِ ْس اعمِ وَ  ٞمؿِ تِ

، اًمّمَّ زَّ وضَم قمَ  ((ف ٚمَ ٞمْ ًمَ  ؿِ ائِ اًم٘مَ  هُ ارَ َّنَ  ؿِ ائِ ؾَّ
(1)

. 

[771 ]   َّقمغم سمـ اج، ٟما قمبد إاحلسلم سمـ ضمٕمٗمر، ٟما أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلج 

ؾَم قمبد اًمقاطمد، ٟما َزيـ سمـ ؿمٕمٞمب، قمـ أؾماُمة سمـ زيد، قمـ ؾُم  يدِ ٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك ٕا
(2)

، 

 ي٘مقل:  يدقمقيمان  اهلل  ؾمقَل أنَّ ر ذيمُر قمـ ُمٙمحقل أٟمَّف ُمرَّ قمغم أٟمس سمـ ُماًمؽ ومسٛمٕمف يَ 

((ل ٛمِ  قمِٚمْ اًم إمَم ِزْديِن قمِٚمْ ُٕمٜمِل، وَ ا يَٜمٗمَ ٜمِل ُمَ ٚمِّٛمْ قمَ ٜمِل، وَ تَ ٚمَّٛمْ  قمَ اَم ٜمِل سمٕمْ ٗمَ اًمٚمَّٝمؿَّ اٟمْ  ))
(3)

. 

                                                 

 معؾول، والصواب فقه الرسال.( 1)

 ( قمـ أمحد سمـ رؿمديـ سمف.1/100وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط )

ـ سمـ  ))ٕمض إطماديث هبذا اًمسٜمد، وىمال: وذيمر سم ـ زيد إَّٓ زي ـ أؾماُمة سم مل يرو هذه إطماديث قم

د هبا قمبد إقمغم سمـ قمبد اًمقاطمد اًمٙمالقمل   .((ؿمٕمٞمب، شمٗمرَّ

ىمٚمت: وم٢من يمان اًمسٜمد حمٗمقفماً إمم أؾماُمة سمـ زيد اًمٚمٞمثل، وم٘مد ظماًمٗمف اإلُمام ُماًمؽ، ومرواه قمـ 

 .ُمرؾمالً  صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ، قمـ اًمٜمَّبلِّ 

/ب ـ اًمٔماهرية(، وأيب ُمّمٕمب اًمزهري 269وهق يمذًمؽ ذم اعمقـم٠م رواية اسمـ سمٙمػم )ل:

 (.64)ص (، وؾمقيد احلدصماين 337)ص (، واًمِمٞمباين 2/86)

 ( قـم إؾمامقمٞمؾ سـم أيب أويس، قـم ُماًمؽ سمف ُمرؾمالً.6006( )7/101وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحٞمحف )

ُما أؾماُمة سمـ زيد ومّمدوق هيؿ يمام ذم وهذا هق اًمّمقاب ذم رواية صٗمقان ظماصة؛ ًمث٘مة ُماًمؽ، وأ

 اًمت٘مريب.

ـ  ـ أيب هريرة ُمرومققماً، يمام ذم رواية اسم ـ ؾمامل أيب اًمٖمٞمث، قم ـ يزيد، قم ـ صمقر سم ورواه ُماًمؽ أيْماً قم

 (.614)ص (، وؾمقيد 337)ص (، واًمِمٞمباين 2/86/ب(، وأيب ُمّمٕمب )269سمٙمػم )ل:

 ( قمـ حيٞمك سمـ ىمزقمة.5353( )6/529وأظمرضمف اًمبخاري ذم صحٞمحف )

 ( قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس واًم٘مٕمٜمبل.6007، 6006( )7/101وذم )

 ( قمـ اًم٘مٕمٜمبل، صمالصمتٝمؿ قمـ ُماًمؽ سمف.4/2286وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )

 (.4/457واٟمٔمر: أـمراف اعمقـم٠م ًمٚمداين )

 ( إُمقي اًم٘مرر، أسمق أيقب اًمدُمِم٘مل إؿمدق.2)

 ًمٖمػمه. حسن( 3)

(، واحلايمؿ ذم 3/155اًمدقماء ) (، واًمٓمؼماين ذم4/444وأظمرضمف اًمٜمسائل ذم اًمٙمؼمى )

( ُمـ ـمريؼ اسمـ وهب، 158، 1/157(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمدقمقات اًمٙمبػم )1/510اعمستدرك )
= 
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[772 ]  ـ ؾمٚمٞمامن سمـ طمبٞمب اًمٕمبدي ـ أمحد سم ـ ضمٕمٗمر، ٟما ضمٕمٗمر سم احلُسلم سم
(1)

، ٟما أسمق 

ـ اًمٙمِٜمْدي قمبد اًمرمح
(2)

ـ ُأذيٜمة ، ٟما قمبد اهلل سم
(3)

ـ اًمٖماز، قمـ ُمٙمحقل، قمـ  ـ هِمام سم ، قم

ـَ وَ  يَّاكَ إِ  ))ىمال:  قمائِمة: أنَّ اًمٜمَّبِلَّ  ي َ ومَ  ،اًمدَّ ةٌ ا َُمذَ ٢مَّنَّ (( ًمَّ
(4)

. 

[773 ]   ََّّٓل حمٛمد سمـ إدريس سمـ قمبد اهلل سمـ إؾمحاق / اسمـ أظمل قمٞمسك اًمد

اعمٍمي
(5)

قمبد اهلل رومة سمـ ػم سمـ قمَ لم ذم ُمٜمزًمف، ٟما أسمق ـماهر ظَم اِص ىمَّ َدرب اًمرَّ ذم  ،سمٛمٍم 

                                                 

 قمـ أؾماُمة سمـ زيد سمف ٟمحقه.

 ، وواوم٘مف اًمذهبل.((صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ ومل خيرضماه  ))وىمال احلايمؿ: 

ـ زيد اًمٚمٞمثل، وهق صدوق هيؿ، وُمسٚمؿ إٟمَّام أظمرج ًمف  ذم اعمتاسمٕمات واًمِمقاهد. ىمٚمت: ومٞمف أؾماُمة سم

وؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك إؾمدي إؿمدق صدوق وم٘مٞمف ذم طمديثف سمٕمض اًمٚملم، وظمٚمط ىمبؾ ُمقشمف 

 سم٘مٚمٞمؾ، يمام ذم اًمت٘مريب.

ـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞماش، 2/208وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ) ـ قمٛمران، قم ـ ـمريؼ اعمٕمارم سم ( ُم

 قمـ قُمامرة سمـ همزية، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك سمف.

و هذا احلديث قمـ ُمٙمحقل إَّٓ ؾمٚمٞمامن، وٓ قمـ ؾمٚمٞمامن إَّٓ قمامرة، وٓ قمـ قمامرة مل ير ))وىمال: 

د سمف اعمٕمارم اًمٔمٝمري احلٛميص   .((إَّٓ إؾمامقمٞمؾ، شمٗمرَّ

 ىمٚمت: وذم ؾمٜمده إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞماش، وهق ضٕمٞمػ ذم روايتف قمـ همػم أهؾ سمٚمده، وقمامرة ُمدين.

 واحلديث هبذيـ اإلؾمٜماديـ طمسـ ًمٖمػمه، واهلل أقمٚمؿ.

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

(، واسمـ أيب طماشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 51)ص ( يٕمد  ذم اًمِماُمٞملم، ذيمره اًمبخاري ذم اًمٙمٜمك 2)

 (، ومل يذيمرا ومٞمف ضمرطماً وٓ شمٕمديالً.9/403)

 ( وُي٘مال: قمبد اهلل سمـ قمٓمارد سمـ أذيٜمة اًمٓمائل اًمبٍمي.3)

ـ قمدي:  ـ طمبان: ((ُمٜمٙمر احلديث  ))ىمال اسم ٓ يقز آطمتجاج  ُمٜمٙمر ))، وىمال اسم ا ...  احلديث ضمدًّ

ٛمف احلايمؿ وهمػُمه سمرواية اعمقضققمات.((ُمؽموك  ))، وىمال اًمدارىمٓمٜمل: ((سمف سمحال   ، واهتَّ

 (.3/257(، اًمٚمسان )3/176(، اعمٞمزان )2/18(، اعمجروطملم )4/214اٟمٔمر: اًمٙماُمؾ )

ا( 4)  .سـده ضعقف جدًّ

 وهق ُمؽموك، وُمٙمحقل مل ُيدرك قمائِمة. ومل أىمػ قمٚمٞمف إَّٓ قمٜمد اعمّمٜمػ، وومٞمف اسمـ أذيٜمة

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 5)

 /ب220
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ٟمّماريإ
(1)

ـ قمبد اهلل اًمٕملم َزْريب ، ٟما إسمراهٞمؿ سم
(2)

، ٟما إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد
(3)

، ٟما إسمراهٞمؿ 

ـ ُمقؾمكا سم
(4)

بٞمؾ، ٟما اسمـ هلٞمٕمة، قمـ أيب ىمَ 
(5)

 ، قمـ قمبد اهلل سمـ قَمٛمرو، قمـ يمٕمب ىمال:

 ْت َٛمَر َأصموَ  ْت ْوَرىمَ ٠مَ ومَ  فِ يْ دَ يَ  لَم ا سمَ بَٝمَ ٟمَّم  اعَ ، وم٢مذا ضَم ـ ًمقزٍ ُمِ  #ك قؾَم  ُمُ ََم قمَ  اٟمْت يمَ  )) 

 انَ ويمَ  ا،اهَ ومَ رَ ـمَ  فُ ًمَ  َج ٠مرْسَ ومَ  فِ ٘مِ اشمِ  قمَ ا قمغَم ٝمَ ٕمَ َض وَ  ةِ ٛمَ ٚمْ  اًمٔم  ك ذِم َِم إذا ُمَ ا، وَ ٝمَ ٜمُْمِ  َؾ يمَ أَ وَ  ْت ٛمَ وأـْمٕمَ 

(( فُ تْ ؾَم َر طَم  ا، وإذا ٟمامَ ٝمَ ئِ قْ  َض  ذِم ٌِم ٛمْ يَ 
(6)

. 

[774 ]   ـ إدريس، ٟما ظَم ـ قمَ حمٛمد سم ـ ُذيح، ٟما سم٘مٞمَّة، قمـ ٟمُ رومَ ػم سم سمـ اٛمػم ة، ٟما طمٞمقة سم

ِز ٜمْيزيد اًمٕمَ 
(7)

ـ أسمٞمف ، قم
(8)

ـ قمَ  ث قمـ اًمٜمَّبِلِّ : أٟمَّف ؾمٛمع أسما ُأُماُمة ُصَدي سم  جالن حُيدِّ

ا أرَ  ْت ًمَ ٠مَ ٛمران ؾَم قمِ  سمٜمَت  ؿَ يَ ْر نَّ ُمَ إِ  ))ىمال:   ا ٝمَ ٛمَ ٕمَ ـمْ َدَم ومٞمف، وم٠مَ  اًم َٓ ا حَلْ ٝمَ ٛمَ ٕمِ ن ُيٓمْ هبَّ

اعٞمَ  ؿِم ػْم ف سمٖمَ ٞمٜمَسمَ  عْ اسموشمَ  ،اعٍ  رَض ػْم سمٖمَ  فُ قِمِْم ، وم٘ماًمت: اًمٚمَّٝمؿَّ أَ ادَ َر اجلَ 
(9)

ُت ًمْ ، ىمال سم٘مٞمَّة: ومس٠م(( 

                                                 

 هـ(.283( ُمقٓهؿ اعمٍمي، شمقذم ؾمٜمة )1)

 ذيمره اسمـ قمسايمر ومل يذيمر ومٞمف ضمرطماً وٓ شمٕمديالً.

 (.6/749شماريخ اإلؾمالم )، (13/413(، اًمسػم )17/76اٟمٔمر: شماريخ دُمِمؼ )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 2)

لم اعمٝمٛمٚمة، واًمٞماء اًمسايمٜمة، وسمٕمدها اًمٜمقن، واًمزاي اعمٗمتقطمة، واًمراء واًمَٕملْم َزْريِب: سمٗمتح اًمٕم

ها وطمران.  اًمسايمٜمة، واًمباء اعمقطمدة، ٟمسبة إمم قملم زرسمة، سمٚمدة ُمـ سمالد اجلزيرة ِما ي٘مرب اًمر 

 (.4/270إٟمساب )

 مل يتبلم زم ُمـ هق.( 3)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

اٟمٞمة ؾمايمٜمة، واؾمٛمف طُمٞمل سمـ هاٟمئ سمـ ٟمْمار اعمٕماومري، ( سمٗمتح اًم٘ماف ويمرس اعمقطمدة، سمٕمدها ُتت5)

 وهق صدوق هيؿ، يمام ذم اًمت٘مريب.

 .مل أقف عؾقه( 6)

 ( يمذا ذم إصؾ، وذم اًمت٘مريب وأصقًمف: )اًم٘مٞمٜمل(، وهق جمٝمقل.7)

ـ طمبان ذم اًمث٘مات )8/367( ذيمره اًمبخاري ذم اًمتاريخ اًمٙمبػم )8) ( قمغم ىماقمدشمف ذم 5/536(، واسم

 .ذم شمقصمٞمؼ اعمجٝمقًملم

ـ ىمتٞمبة: 9) ... وىمقًمف:  اًمِمٞماع دقماء اًمراقمل، ي٘مقل: ؿماقمٞمت سماإلسمؾ إذا دقمقت هبا ًمتجتٛمع ))( ىمال اسم

أن يِمايع سمف وىمقًمف: شماسمع سمٞمٜمف، يٕمٜمل ذم اًمٓمػمان؛ ٕٟمَّف يٓمػم ويتبع سمٕمْمف سمٕمْماً وي٠مشمٚمػ ُمـ همػم 
= 
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تقْ اع؟ ىمال: اًمَّم ٞمَ ـ اًمِمِّ ُٟمٛمػمًا قمَ 
(1)

. 

[775 ]   َٕم٘مقبؿمٞمؼ، ٟما قمكم سمـ يَ اسمـ ر
(2)

حيٞمك اًم٘مررقمبد اهلل سمـ ، ٟما 
(3)

 ، قمـ 

ْيٜمََقِريسمـ ُمسٚمؿ سمـ ىمتٞمبة قمبد اهلل  اًمدِّ
(4)

 ئِب اًمذِّ   أصمرِ ذِم  ُس َر اًمٗمَ  َئ ـمِ ُي٘مال: إذا وَ  ))ىمال:  

اهبَ  َئ ـمِ ل وَ تِ ف اًمَّ تُ ٛمَ ائِ ىمَ  َٟمَٖمٚمت
(5)

 امَ ى ِرضمَٚمٞمف ىمَ دَ طْم ت إِ رَسَ  إذا اٟمٙمَ َٚملْم ضْم ي رِ ؾ  ذِ ، وُي٘مال: يمُ 

                                                 

ق  كيمام يِمايع سماًمٜمٕمؿ طمت  (.450، 1/449. همريب احلديث )((دمتٛمع وٓ شمتٗمرَّ

 .ضعقف( 1)

(، وأسمق اًم٘ماؾمؿ اًمبٖمقي يمام ذم شمٗمسػم اسمـ يمثػم 2/581وأظمرضمف احلريب ذم همريب احلديث )

(، 8/141(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )1/449(، واسمـ ىمتٞمبة ذم همريب احلديث )2/223)

ـ اًمٙمؼمى ) ـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )9/258واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜم (، واًمذهبل ذم 70/94(، واسم

ـ ـمرق قمـ6/385اعمٞمزان ) ـ اًمقًمٞمد سمف. )وشمّمحػ ٟمٛمػم سمـ يزيد اًم٘مٞمٜمل( ذم اسمـ يمثػم  ( ُم سم٘مٞمة سم

 إمم )حيٞمك سمـ يزيد اًم٘مٕمٜمبل(!.

 وؾمٜمده ضٕمٞمػ؛ جلٝماًمة ٟمٛمػم وأسمٞمف.

ح سماًمتحديث قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل واسمـ قمسايمر. ا سم٘مٞمة ومٝمق ُمدًمس، إَّٓ أٟمَّف سَّ  وأُمَّ

 اًمٕمٔمٛمة (، وأسمق اًمِمٞمخ ذم4/287وًمٚمحديث ـمريؼ آظمر أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗماء )

ـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )5/1794) ( ُمـ ـمريؼ طمٗمص سمـ قمٛمر اعمازين، قمـ 70/94(، واسم

 اًمٜمرض سمـ قماصؿ اهلجٞمٛمل، قمـ ىمتادة، قمـ اسمـ ؾمػميـ، قمـ أيب هريرة ُمرومققماً ٟمحقه.

 .((ٓ ُيتاسمع قمٚمٞمف )أي اًمٜمرض(، وٓ يٕمرف إَّٓ سمف  ))وىمال اًمٕم٘مٞمكم: 

 (.6/384ٞمزان ). اعم((ُمؽموك  ))وىمال قمٜمف إزدي: 

 ( ًمٕمٚمف قمكم سمـ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؿمايمر اهلٛمداين اًمدُمِم٘مل، يٕمرف سماسمـ أيب اًمٕم٘مب.2)

ث اًمِمام ... وًمف ٟمٔمر وومْمٞمٚمة  ))ىمال اًمذهبل:   (.16/38. اًمسػم )((اًمِمٞمخ اإلُمام حمدِّ

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

 ( أسمق حمٛمد اًمٙماشمب، صاطمب اًمتّماٟمٞمػ.4)

 .((يِّٜماً وماضالً، وهق صاطمب اًمتّماٟمٞمػ اعمِمٝمقرة واًمٙمتب اعمٕمروومة يمان صم٘مة د ))ىمال اخلٓمٞمب: 

واًمرضمؾ ًمٞمس  ))ىمٚمت: شمٙمٚمَّؿ ومٞمف سمٕمْمٝمؿ ذم اقمت٘ماده، وأٟمَّف يمان يٛمٞمؾ إمم اًمٙمراُمٞمة، وىمال اًمذهبل: 

، وأصمٜمك ((سمّماطمب طمديث، وإٟمَّام هق ُمـ يمبار اًمٕمٚمامء اعمِمٝمقريـ، قمٜمده ومٜمقن مجة وقمٚمقم ُمٝمٛمة 

 ٕئٛمة.قمٚمٞمف همػم واطمد ُمـ ا

 (.3/357(، اًمٚمسان )3/217(، اعمٞمزان )13/296(، اًمسػم )10/170اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 (، ووىمع ومٞمف: )صم٘مٚمت( سمدل )ٟمٖمٚمت(.2/82قمٞمقن إظمبار ) (5)
= 

 /أ222
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ا إذا اٟمٙمَ اًمٜمََّٕماَُمة، وم٢مإَّٓ َٚمع،  فمَ غَم قمَ  َض ٜمٝمَ ظمرى ومَ قمغم إُ   ْت ٛمَ ثَ ٝما ضَم َٚمٞمْ ضْم ى رِ دَ ت إطْم رَسَ َّنَّ

ْض ٜمٝمَ ؿ شمَ ومٚمَ 
(1)

 َؽ ذًمِ  صقُت  أسمحَّ  اه اإلٟمسانُ َر ن يَ أ َؾ بْ اٟمًا ىمَ ى إٟمَس أَ إذا رَ  ئُب اًمذِّ ، وَ 

اإلٟمسان
(2)

 ـ دُ ُمِ  ويمانَ  ،
ِ
فذِم  اِب ٕمَ اًمٜمَّ ازَق ا رَ يَ ) :سمـ أيب ـماًمب  قمكمِّ  قماء ( قُمِمِّ

(3)
 ،

ا، ٝمَ ٜمْقمَ  َر ذا رآها يمذًمؽ / ٟمٗمَ ٞمْمًا، وم٢مت سمِ ضَم َر ظَم  فِ اظِم َر ـ ومِ قمَ  َص ٘مَ اَب إذا ومَ َر نَّ اًمٖمُ وذًمؽ أَ 

َقدَّ، ْس ك شمَ ا طمتَّ اهَ ذَ همِ  اومِٝما ومٞمٙمقنُ قَ ضْم  أَ ذِم  ُؾ ظُم دْ ٞمَ اسمًا ومَ قمزَّ وضمؾَّ ذسمَ  اَهٝما ويُرؾمُؾ اهللُقَ ومْ ُح أَ تَ ٗمْ ومتَ 

اها، اًمٖمراُب ومٖمَ  ادَ َقدَّت قمَ وم٢مذا اؾْم  سماَب قمَ  ذًمَؽ  اهللُ عَ ومَ رَ وذَّ اٝمَ ٜمْاًمذ 
(4)

ضَم  اضمُة إذا ، واًمدَّ

ـ ًمِ ِرُمَ هَ  وج؛ ُٕمٜمٝما ومَ  ـْ ٙمُ يَ  ، ومَلْ بٞمِْمٝما ُُمخٌّ ت مَل يٙم ف َٓ ر  وه، وذًمؽ ذُ ٖمْ يَ  ف ـمٕمامٌ ًمَ  قنُ يٙمُ  ٟمَّ

ـ سمَ ٘مَ ٚمَ ج خُيْ ور  َخ واًمٗمَ ْر أنَّ اًمٗمَ  ضماضمُة إذا سمَ رَ ٗمْ ا اًمّم  مُه ذاؤُ ، وهمِ اًمبٞمضِ  اضِ ٞمَ ان ُم  ْت اَض ة، واًمدَّ

 ُْمف،ٞمْ سمَ  َس بَ تُ ذَٟمبِف اطْم  يُش إذا ُٟمتػ رِ  ُر ائِ واًمٓمَّ  هِتا،قْ ُمَ  ةُ ُمَ الَ قمَ  َؽ ذًمِ  انَ قٍم يمَ  يَ  ذِم لْم تَ ٞمَْم سمَ 

قمدِ قْ َص  عَ ٛمِ ذا ؾَم إِ  َؽ ذًمِ ويمَ  يددِ اًمِمَّ  َت اًمرَّ
(5)

اُش  ِب جَ ُب اًمٕمَ جَ ، وىماًمقا: َأقمْ  ٍِمُ ُيبْ  ، َٓ اخلُٗمَّ

 قْ  اًمْمَّ ذِم 
ِ
 عُ رِض ويُ  ـُ ِْم وحَيْ  ٞمُض َيٚمد وحَيِ ِٛمؾ وَ ، وحَيْ ةِ يدَ دِ اًمِمَّ  ةِ ٛمَ ٚمْ  اًمٔم  ذِم  َٓ وَ  يدِ دِ اًمِمَّ  ء

ام، ورُ ضمٜماطمٝما َت َدها َُتْ ًمَ ك وَ إٟمثَ  ُؾ ٛمِ يش، وَُتْ رِ  سمالَ  ػمُ ٓمِ ويَ  ومًا قْ ا ظَم ٞمٝمَ ا سمٗمِ ٝمَ ٞمْ ٚمَ قمَ  ْت َْم بَ  ىمَ سمَّ

اُر اعمُِسٜمَّةبَ اًمٙمِ  رِ ٛمَ  اًم٘مَ ا ذِم ٝمَ ٜمُْمِ  ػمُ ٓمِ ، ويَ ػمُ شمٓمِ  َل هِ وَ  ْت دَ ًمَ سمَّام وَ ورُ  قمٚمٞمف،
(6)

 َؾ خْ اًمٜمَّ ُب َر ٘مْ شمَ  ، وَٓ 

ام شمَ اىمِ قَ اعمَ  ةوُمَ ٍْمُ اعمَ  ؾِ قمغم اًمٜمَّخ طُ ٘مُ ْس ػم، وإٟمَّ
(7)

 غَم قمَ  ؼَمَ ْص اٌن أَ قَ ٞمَ طَم  رضِ  إَ غَم قمَ  َس ٞمْ ، وًمَ 

                                                 

 (.4/60وٟمٖمٚمت: أي ومسدت، يمام ذم اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )

 (.2/85قمٞمقن إظمبار ) (1)

 (.2/82قمٞمقن إظمبار ) (2)

 واًمٜمٕمٞمب: صقشمف.اًمٜمَّٕماب: اًمٖمراب، ( 3)

ـ دقماء قمكم  اسمـ إصمػم (، و2/89اًمديٜمقري ذم قمٞمقن إظمبار )، وأورده  ومل أىمػ قمٚمٞمف ُم

 .، وذيمرا ُما ىمٞمؾ ذم ُمٕماُمٚمة اًمٖمراب ًمٗمراظمف#واسمـ ُمٜمٔمقر ُمـ دقماء داود 

 (.1/764(، ًمسان اًمٕمرب )5/79اٟمٔمر: اًمٜمٝماية )

 (.2/89قمٞمقن إظمبار ) (4)

 (.2/92قمٞمقن إظمبار ) (5)

 (.2/92قمٞمقن إظمبار ) (6)

 ( ذم سماب اًمٖمراب، ومٚمٕمؾ وىمع ذم اًمٜمسخة ؾم٘مط، واهلل أقمٚمؿ.2/94ذيمر هذا ذم قمٞمقن إظمبار ) (7)
= 
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ب  سَمْٕمدَ  ٞمَّة، صمؿَّ احلَ  ـَ ُمِ  قعِ اجلُ  هاًمْمَّ
(1)

 ؾ  َر ، ويمُ 
ٍ
ك ومَ  قَ ومٝمُ  ُؾ ٠ميمُ يَ  ء فُ حُيرِّ ]إؾمٗمؾ، إَّٓ  ٙمَّ

ف[ ك ومٙمَّ ف حيرِّ غَم قمْ إَ  اًمتٛمساح وم٢مٟمَّ
(2)

ل وهِ  فِ ومِ قْ  ضَم ت إمَم ٚمَ َص ووَ  اءَ َس ٗمُ ٜمْظُم  عَ ٚمَ تَ ػُم إذا اسمْ ٕمِ ، واًمبَ 

تْفُ ٚمَ تَ ٞمٌَّة ىمَ طَم 
(3)

سمَ  ة٠مَ ٛمْ ا يمَ ٞمٝمَ ىمِدرًا ومِ  ُب َر ٘مْ يَ  َٓ اُب ، واًمذ 
(4)

 لمٍ جِ سمٕمَ  ـَ جِ ومٕمُ  ؽشمَ ْر اعمَ  ذَ ظِم ، وإذا أُ 

ٜمفـَ ُمِ ُُمتْ  فُ تْ ٚمَ يمَ ٠مَ ومَ  ٚمٗم٠مرِ ًمِ  حرِ وـمُ 
(5)

ؾِ ٔمَ ٜمْاحلَ  قلِ ُص أُ  ظمانِ ـ دُ َرُب ُمِ ، واًمٜمَّٛمُؾ هَيْ 
(6)

 اِب ذَ واًمسَّ ، 

إذا
(7)

ةاًمؼَمِّ  ػمُ اٟمِ ٜمَف اًمسَّ تْ اُمَ ح َُتَ  اًمؼُمَ ُأًم٘مل ذِم   يَّ
(8)

ْ ا ُأظِم إذ، و  ُٓمبَخاُؾ ومَ ٔمَ ٜمْس اعمُّر واحلَ ُمُ ذ اًمؽم 

ادُ َر اجلَ  فُ سمْ َر ٘مْ مَل يَ  عِ رْ قمغم اًمزَّ  اعماءُ  َؽ ذًمِ  َح ِْم وٟمُ 
(9)

 )). 

 إىل هـا عن أيب الؼاسم الؼايض، عن / شقوخه.

 :ذ شقوخ الصوريدرج عمم 

[776 ]   ُسلماًمِمٞمخ أسمق احل
(10)

ْمؾ سمـ حمٛمقدد سمـ اًمٗمَ ٍم حمٛمقسم٘مراءة أيب ٟمَ  ،
(11)

ذم  

                                                 

 (.4/140واًمٜمخؾ اعمقاىمػم هل اًمٙمثػمة احلٛمؾ، واعمٍموُمة اعم٘مٓمققمة، يمام ذم اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )

 (.2/96قمٞمقن إظمبار ) (1)

صؾ، وًمٕم (2) ظمبار )ؾ اًمّمقاب إصمباشمف يمام ذم ُما سملم اعمٕم٘مقوملم ًمٞمس ذم ٕا  .ًمٚمسٞماق (2/97قمٞمقن ٕا

 (.98، 2/97قمٞمقن إظمبار ) (3)

ان(، ومها سمٛمٕمٜمك.2/98بار )قمٞمقن إظم (4) سمَّ  (، ووىمع ومٞمف: )اًمذِّ

، ومها سمٛمٕمٜمك، يمام ذم ٜمج( سمدل )اعمرشمؽ((، ووىمع ومٞمف: )اعمُرداؾَم 2/100قمٞمقن إظمبار ) (5)

 (.3/313اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )

 (.2/100إظمبار ) قمٞمقن (6)

 ذم إصؾ: )وإذا(، واًمقاو زائدة. (7)

ذاب 2/90قمٞمقن إظمبار ) (8)  (.1/84سم٘مؾ، يمام ذم اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )اًمٗمٞمَْجـ، وهق (، واًمسَّ

 (، وًمٞمس ومٞمف: )اعمُر(.2/100قمٞمقن إظمبار ) (9)

 ( هق اسمـ اًمٓمٞمقري.10)

 .هـ(512( اسمـ قمبد اًمقاطمد إصبٝماين اًمّمباغ، شمقذم ؾمٜمة )11)

يمان طماومٔماً صم٘مة، حيسـ هذا اًمِم٠من، طمسـ اًمسػمة، قماروماً سمإؾمامء  ))ىمال ؿمػمويف اًمديٚمٛمل: 

 .((واًمٜمسب، ُمٗمٞمداً ًمٓمٚمبة اًمٕمٚمؿ 

ٚمٗمل:  ـ اًمٗمْمؾ يٓمٚمب احلديث ويٙمتب اًمٕمازم واًمٜمازل ...  ))وىمال اًمسِّ ، صمؿ ((يمان رومٞم٘مٜما حمٛمقد سم

 ذيمر ىمّمة.

 (.4/1252ة احلٗماظ )(، شمذيمر19/374(، اًمسػم )9/202اٟمٔمر: اعمٜمتٔمؿ )

 /ب222
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ـ أ مجادى وري عبد اهلل حمؿد بن عيل الص  أسمق ُمئة، أٟما  ؾمٜمة أرسمع وشمسٕملم وأرسمعظمرة ُم

ـ ًمٗمٔمف، أٟما أسمق حمٛمد قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ إؾمحاق سمـ احلافظ  ُم

اس اًمبزَّ  ـ اًمٜمحَّ ـ قمبد اًمرمحـ اجلُٕمٗمل إسمراهٞمؿ سم ـ صاًمح سم ـ حمٛمد سم ـ قمكم سم از، أٟما حمٛمد سم

وشُر ـمْ أسمق قمبد اهلل إُ 
(1)

ُمـ طمٗمٔمف قمغم سماب أيب هريرة، ٟما إسمراهٞمؿ اعمٕمروف  

روفسمخَ 
(2)

ـ أيب اًمزِّ  ـ أٟمس، قم صمٜمل ُماًمؽ سم ـُ وهب، طمدَّ ـ إقمرج، قمـ أيب ، ٟما اسم ٟماد، قم

ا ومَ  َر؛٘مَ اًمبَ  َأيْمِرُُمقا ))ىمال:  أيب هريرة، قمـ اًمٜمَّبِلِّ   ُؾ ملَ اًمِٕمجْ  قُمبدَ  ٜمذُ ُمُ  ،ؿائِ ٝمَ ػُم اًمبَ ظَم ٢مَّنَّ

 .((قمزَّ وضمؾَّ  اهلل ـَ اًء ُمِ ٞمَ ء طَم اَم  اًمسَّ مَم وؾَمٝما إؤُ رُ  عْ ومَ ْر شمَ 

 .((مَل يٙمـ قمٜمد اسمـ اًمٜمَّحاس قمـ حمٛمد سمـ قمكم إَّٓ هذا احلديث  ))ىمال اًمّمقري: 

: ؾمٛمٕمٜما اًمِمٞمخ أسما احلُسلم وىمَت ىمراءشمِٜما قمٚمٞمف هذا احلديث ي٘مقل:  ٚمٗمل  ىمال اًمسِّ

 .ي٘مقل: هذا طمديٌث ُمقضقع اًمّمقريؾمٛمٕمُت 

صؾ ًمف قمـ اًمٜمَّبِلِّ ، ىمال اًمّمقري: هذا طمديث سماـمؾ ٓ أفصمؿ رأيُت ذم ٟمسختف سمخٓمِّ 

ـ هذ  ـ وهب أُم ـ همػمه، واسم ٓ ُم ثَٚمف، وي قمـ ُماًمؽ ُمِ ْر ُِمـ أن يَ  شم٘مك هللِا اًمٓمريؼ و

دَّ اهلل ومٞمفطَم  ى ُماًمٌؽ َُمـ يرويف قمٜمف ٕىمامَ أَ وًمق رَ 
(3)

. 

[777 ]   ـ ـ قمكم سم ـ قمبد اًمرمحـ، ٟما أسمق احلس ريبقمكم إٟمّماري احلَ أمحد سم
(4)

د ٟما طماُمِ  ،

                                                 

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 ( واؾمٛمف إسمراهٞمؿ، صاطمب إيمسٞمة.2)

 (.1/237ذيمره اسمـ طمجر ذم ٟمزهة إًمباب ذم إًم٘ماب )

 .موضوع( 3)

م.  واعمتٝمؿ سمف هق إسمراهٞمؿ اعمٕمروف سمخروف، ومل أىمػ قمغم َُمـ ذيمره، إَّٓ اسمـ طمجر يمام شم٘مدَّ

سٓـم اجلقزي ) وروي أيْماً ُمـ طمديث أٟمس سـم ُماًمؽ، وومٞمف  (.3/132يمذاب. اٟمٔمر: اعمقضققمات 

 هـ(.355هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )280( اعمٍمي، ُمقًمده ؾمٜمة )4)

 .((ُما قمٚمٛمُت ُمـ أُمره إَّٓ ظمػماً  ))ىمال أسمق اًمٗمتح سمـ ُمرسور: 

اس )ل: اٟمٔمر:  (.11/323شماريخ سمٖمداد ) /أ(،9ُمِمٞمخة اسمـ اًمٜمحَّ

 /أ221



 

 
 

 
 943 

 

  

ـ ؿمٕمٞمبطماُمِ  د سم
(1)

ٕمـ سمـ قمٞمسك، قمـ بل أسمق قمبد اهلل، ٟما ُمَ ٞمِّ َس إؾمحاق اعمُ حمٛمد سمـ ، ٟما 

ـ اًمسَّ  ـ صاًمح، قم ػمَس ر سمـ ٟمُ ٗمْ ُمٕماوية سم
(2)

ُماُمة أيح ىمال: ؾمٛمٕمُت أسما ، قمـ يزيد سمـ ُذَ 

ـٌ  قَ هُ الَة وَ اًمّمَّ  ؿْ ُديمُ طَم يِت أَ َٓ َي٠مْ  )): ي٘مقل: ىمال رؾمقل اهلل  (( / طَمِ٘م
(3)

. 

[778 ]  [ـاحلس]رمحـ، ٟما أسمق قمبد اًم
(4)

اذمػمَ ٝمران اًمسِّ سمـ ُمِ  أمحد سمـ هُبزاذ 
(5)

  ، ٟما

اذمػمَ ل اًمسِّ بِ ٚمْ حمٛمد سمـ احلسـ سمـ يقٟمس اًمٙمَ 
(6)

يؼَم ٜمْاش اًمٕمَ خَ ِْم سمـ اخلَ  ضَمٜمَاب، ٟما 
(7)

  

يؼَم ٜمْاًمٕمَ 
(7)

  

                                                 

 ( هق طماُمد سمـ حمٛمد سمـ ؿمٕمٞمب.1)

ٗمْرـ  سمس2) زدي احلٛميص، وهق ضٕمٞمػ.( اًمسَّ ـ ٕا  ٙمقن اًمٗماءـ  سـم ٟمُسػمـ  سماًمٜمقن واعمٝمٛمٚمة ُمّمٖمر 

 حسن لغره.( 3)

ـ ) ـ ُماضمف ذم اًمسٜم (،  591، 581، 36/472(، وأمحد ذم اعمسٜمد )617( )1/202وأظمرضمف اسم

ـ أيب ؿمٞمبة ذم اعمّمٜمػ ) (، واسمـ قمسايمر ذم شماريخ 8/105(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم )2/185واسم

ـ ُمٕماوية سمـ صاًمح سمف.11/135(، واعمزي ذم هتذيب اًمٙمامل )65/235دُمِمؼ ) ـ ـمرق قم  ( ُم

 وؾمٜمده ضٕمٞمػ؛ ًمْمٕمػ اًمسٗمر سمـ ٟمسػم، ويزيد سمـ ذيح ُم٘مبقل.

 (.8/280وىمد اظمتٚمػ ذم إؾمٜماده قمغم يزيد سمـ ذيح. اٟمٔمر: قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )

أيب هريرة قمٜمد أيب داود و(، 1/393قمائِمة قمٜمد ُمسٚمؿ ) وًمٚمحديث ؿمقاهد ُمـ طمديث

 (، وهمػممها.91( )1/70)

(، ويمذا هق 782وًمٕمؾ اًمّمقاب اعمثبت، وؾمٞم٠ميت قمغم اًمّمقاب سمرىمؿ: )ذم إصؾ: )احلسلم(،  (4)

 .ذم ُمّمادر اًمؽممجةهق 

 هـ(.346( اًمٗمارد صمؿ اعمٍمي، شمقذم ؾمٜمة )5)

ج اًم٘مرـمبل:  ـ ُمٗمرِّ ـ أهؾ احلديث قمٜمف، وم٘ماًمقا: ُما قمٚمٛمٜما قمٚمٞمف إَّٓ ظمػماً  ))ىمال اسم  .((ؾم٠مًمت ىمقُماً ُم

 .(( اإلُمام اعمحدث اًمّمدوق ))ىمال اًمذهبل: و

 .ىمٚمت: وشمٙمٚمَّؿ ومٞمف سمٕمْمٝمؿ حلٓمِّف قمغم قمثامن 

اس )ل: اٟمٔمر: ـ اًمٜمحَّ ، اًمٕمؼم (7/830(، شماريخ اإلؾمالم )15/518اًمسػم ) /ب(،1ُمِمٞمخة اسم

(2/72.) 

 .اًمِمػمازيأسمق ضمٕمٗمر ( 6)

ـ مجٞمع (، وُمٕمجؿ اسم1/468جؿ اإلؾمامقمٞمكم )هق ُمـ ؿمٞمقخ أيب سمٙمر اسمـ داؾمة، ًمف ذيمر ذم ُمٕم

 (.15/538(، واًمسػم )89)ص 

 واخلِمخاش: سمخاء وؿملم ُمٕمجٛمتلم. جٞمؿ وٟمقن ُمع اًمتخٗمٞمػ.( ضَمٜماب: سم7)
= 
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ةدَ ٚمَ ق يمَ سمٞمد أٟما ؾُمٜمَ ـ ومل أؾمٛمع ُمٜمف همػَمه ـ
(1)

إصٖمر لِّ ُمِ زَ ْر ، قمـ اًمٕمَ 
(2)

، قمـ أيب 

إؾمحاق
(3)

ـ قمٓما ء، قم
(4)

ـ ضماسمر ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ـ همَ  )): ، قم ر ـ ؿمؽَّ ا أو سمَ دَ َُم ٙمَّ

ـُ  ((ٝما ائِ َْم ٘مَ ـٌ ًمِ اُمِ ٟما َض ا، وم٠مٝمَ بُ ٚمَ ـمَ  ؾ   طماضمٍة حَيِ ذِم  بِت اًمسَّ  قمَ احلسـ ـ يَ  حمٛمد سم
(5)

. 

قمبد اهلل سمـ احلسـ سمـ أيب أمحد سمـ قمبد اًمرمحـ، أٟمِمدٟما أسمق هريرة  أكشدكا [ 779]

 ًمٜمٗمسف:، امَّم اًمٕمِ 

ِر ذِم إَهْ ىُمْؾ ًمِٚمُٛمٗمَ   ِد ًمَ ِٚملَم َواًمقَ ٙمِّ

قِمَٝما  وماْٟمٔمُْر ًمِٜمَْٗمِسَؽ واطْمَذْر َهْقَل َُمٍْمَ

 ـــقِك وُمَ ـاُء اعمُٚمُ ـقُك َوأسَْمٜمَـٚمُ ــَ اعمُ ــأَيْ 

 ُٝمؿُ ـِٙمْر َهْؾ شَمَرى ًمَ ـَؽ وأَومـٜمِ ـاْٟمٔمُْر سمَٕمٞمْ 

ـْ ُِمـ سَمْٕمِدَُما قُمِٛمُروا ْ َيُٙم َـ مَل
 َصاُروا عمِ

ٞمََّة َٓ شمُ  
 ِد ــك أطََم ـل قَمٚمَ ـِبْ٘مـإِنَّ اعمَٜمِ

 ِد ـْقُت سماًمَرَص ـواقْمَٛمْؾ ُُمبَادَرًة وَماعمَ 

 َددِ َقاِل واًمٕمَ ـَرُة إَُمْ ـِف يَمثْ ـِمَل ُيٜمْج

ٍش سمٞمَ ـك ىمَ ـاٍش قَمٚمَ ـُمَ 
 ِد ـَدٍم أو سَماـمِ

 قُه ُِمـ قُمَددِ ــاومُ ـا ظَم ـٛمـَومَجَُّٕمقُه ًم

                                                 

 .((ىمال اًمسٚمٞمامين: ُيستٖمرب طمديثف وٓ أقمرومف  ))ىمال اًمذهبل: 

 (.3/39(، شمقضٞمح اعمِمتبف )1/424(، اعمٞمزان )3/147(، )2/134اٟمٔمر: اإليمامل )

 .ف واًمالم واًمدال اعمٝمٛمٚمةيَمٚمَدة: سمٗمتح اًمٙما( 1)

 (.7/140ذيمره اسمـ ُمايمقٓ ذم اإليمامل )

 ( حمٛمد سمـ قمبٞمد اهلل اًمٕمرزُمل، وهق ُمؽموك.2)

 ( هق اًمسبٞمٕمل.3)

 ( هق اسمـ أيب رسماح.4)

ا( 5)  .ضعقف جدًّ

 وهذا اإلؾمٜماد أؿمار إًمٞمف اًمدراىمٓمٜمل، يمام ؾمٞم٠ميت.

ـ ـمري٘مف 2/366وأظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم إومراد ) ـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜماهٞمة  ـ أـمراومف(، وُم اسم

سمـ يقٟمس  )يمذا( ( ىمال: ٟما حمٛمد سمـ ٟمقح اجلٜمديساسمقري، ٟما حمٛمد سمـ احلسلم1/327)

اًمِمػمازي، ٟما ضمٜماب سمـ اخلِمخاش، ٟما ؾُمٜمٞمد أسمق يمٚمدة، قمـ حمٛمد سمـ قمبٞمد اهلل اًمٕمرزُمل، قمـ 

 قمٓماء، قمـ ضماسمر سمف.

د سمف أسمق يمٚمدة ؾُمٜمٞمد، قمـ اًمٕم ))وىمال اًمدارىمٓمٜمل:  رزُمل حمٛمد سمـ قمبٞمد اهلل، قمٜمف، وىمال همػم شمٗمرَّ

 .((ائل ومٞمف: قمـ أيب إؾمحاق، قمـ قمٓماء، وٓ يّمح ومٞمف أسمق إؾمحاق ٙمَّ اًمبَ 

 ىمٚمت: وذم ؾمٜمده اًمٕمرزُمل، وهق ُمؽموك، وسمف أقمٚمَّف اسمـ اجلقزي.
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 سَمْٕمِدِهؿ قُمٓماُلً أَْضَحْت ِدَياُرُهْؿ ُِمـ

ُُمقَع هبَاــٞمَّ ومَ َٝما وَ ــَٟماَدْيُت ومِٞم  ْْمُت اًمد 

 رٌ ـبَ ـتَ ـٕمْ ـِف ُمُ ـٍت ومِٞمــٞمْ ـُؾ سمَ ــائِ ــهللِ ىمَ 

 ِد ـٜمَ ـاء وماًمسَّ ـٞمَ ـٚمْ ــة سماًمٕمَ ــٞمَّ ــا َداَر ُمَ ــيَ 

 َداِة هَمِد ـل همَ ـِْقَُمُف أَو ومـْت يَ ـٛمُ ـَُمـ مَلْ يَ 

 أظَْمٜمَك قَمَٚمٞمَْٝما اًمَِّذي أظَْمٜمَك قَمغَم ًُمبَِد 

سَمٜمِل ُمَ  ـْ يَمٛمَ ـا ؿِم ـَوىَمد شم٠مَوَّ  ِد ـئْت ُِم

ـْ شم٠مَُمَّ ـًمِ  ؿَم ـِف ُمِ ـا ومِٞمـَؾ ُمَ ـَٛم  دِ ــ اًمرَّ

 َوـمَاَل قَمَٚمٞمَْٝما ؾِماًمُِػ إََُمِد  َت قَ أىَمْ 

ف ُمَ  ؽَّ سَمْٕمَد هَمِد ـٌت َٓ ؿَم ـٞمِّ ـوَم٢مِٟمَّ
(1)

. 

سمٞمض اًم٘مررٙمر حمٛمد سمـ احلارث سمـ إَ قمبد اًمرمحـ، أٟمِمدٟما أسمق سمَ  أكشدكا [ 780]
(2)

 ،

ةبَ همْ اد زُ أٟمِمدٟما قمبد اهلل سمـ قمٞمسك سمـ مح
(3)

: 

 كمتِ ٘مْ ـ ُمَ ا ُمِ ٝمَ ــومُ ْر ــمَ  ـَ ـٙمَّ ٛمَ ـا شمَ ـٛمَّ ـًمَ       لِ دِ ٕمْ ـ مَل يَ ُمَ  ُحٙمؿِ سمكمَّ ْت قمَ ٛمَ ٙمَ طَم      

ْت َص    ل   تٛمَّ ـًمِ  َؾ ـٚمَّ جَ ـبًا شمَ ٞمْ ؿَم  ْت أَ ا رَ ـَٛمّ ـًمَ  /      مٍ رِ اُُمَّم  ودَ دُ ُص  دَّ
(4)

ؾ   ُُمتَجٛمِّ

ِػ ٚمَ ا سمتَ َٚمٝمَ ْص وَ  ُب ٚمُ ـمْ ُت أَ ٚمْ ٕمَ جَ ومَ    كِم ٕمَ ٗمْ شمَ  َٓ  نْ ا سم٠مَ ـُزهَ ـٛمِ ٖمْ ـيَ  ُب ـٞمْ واًمِمَّ       ٓم 
(5)

. 

[781 ]   أمحدخ، ٟما طمبان سمـ َض ْر ؾمٕمٞمد سمـ ومَ أمحد سمـ قمبد اًمرمحـ، ٟما
(6)

 ، ٟما 

                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

 هـ(.348شمقذم ؾمٜمة )إـمروش، ( 2)

ث سمٛمٍم ... ويمان قمري٘ماً ذم  ))اًمذهبل: /ب(، وىمال 7اسمـ اًمٜمحاس ذم ُمِمٞمختف )ل:ذيمره  طمدَّ

 (.7/868شماريخ اإلؾمالم ). ((اًمٜمَّسب 

 هـ(.296( أسمق حمٛمد اعمٍمي، شمقذم ؾمٜمة )3)

 اسمـ ٟماس اًمديـ.اًمذهبل وذيمره اسمـ ُمايمقٓ و

 (.6/965شماريخ اإلؾمالم )، (4/208(، شمقضٞمح اعمِمتبف )4/81اٟمٔمر: اإليمامل )

 اعمّمارُمة: اًمتداسمرواهلجران.( 4)

 .من إكشاد عبد اهلل بن عقسى ف عؾقهمل أق( 5)

( 17/208(، وُمـ ـمري٘مف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )8/384وأورد اخلٓمٞمب ذم شمارخيف )

وًمٞمست ًمف، وضمٕمؾ يٕمٞمدها  ))اًمبٞمتلم ـ ُمع سمٕمض آظمتالف ذم اًمٚمٗمظ ـ ًمٕمكم سمـ اجلٝمؿ، وىمال: 

 .((ويستحسٜمٝما 

ظمتالف ذم اًمٚمٗمظ.(، وٟمسبف حل3/43وأورده اسـم قمبد رسمف ذم اًمٕم٘مد اًمٗمريد )  بٞمب اًمٓمائل، ُمع سمٕمض ٓا

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 6)

 /ب221
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ـ حمٛمد إٟمّماري قمبد اًمٙمبػم سم
(1)

ـ قَمٛمرو ، ٟما اًمٜمَّرض سم
(2)

ُت ضمْ رَ ظَم  ))، ٟما إصٛمٕمل ىمال: 

صاومَ ُمِ  ونَ ارُ هَ  ٜمدِ قمِ  ـْ ُمِ  فٕمَ اًم وُمَ ائِ قن ىمَ ٜمُ جْ قل اعمَ ٚمُ ٝمْ ٢مذا أٟما سمبُ ومَ  ة،ـ سماب اًمر 
(3)

 ، وم٘مٚمُت بٞمٌص ظَم  

: عمَِـ هق؟ ىمال: ، ىمٚمُت ق زِم هُ  َس ٞمْ ًمَ  ٜمِل، ىمال:ِٕمٛمْ : َأـمْ ، ىمٚمُت بٞمٌص ؟ ىمال: ظَم َؽ ٕمَ ًمف: َأْيٍش ُمَ 

ُدوٟمةٛمْ حِلَ 
(4)

 َٓمتْ قمْ ٞمد أَ ؿِم اًمرَّ  سمٜمِت  
((ا هَلَ  ُٚمفُ ل آيمُ ٜمِ

(5)
. 

[782 ]   ـ ـ هُبْ قمبد اًمرمحـ، ٟما أسمق احلس ـ ُمِ َز أمحد سم ُمالء ؾمٜمة صمامن ٝمران اًمٗمارد إاذ سم

ـ هِمام اًمسِّ  وصمالصملم وصمالث ـ قمكم سم اذمػمَ ُمئة، ٟما هِمام سم
(6)

سماًمبٍمة إُمالًء ؾمٜمة إطمدى  

اخدَ ظْم اش سمـ اًمدَّ دَ ُمئتلم، ٟما ظِم ووؾمبٕملم 
(7)

. 

صمٜما أمحد سمـ هُبْ و حىمال:  اذ، ٟما أمحد سمـ داود سمـ ُمقؾمكَز طمدَّ
(8)

اش سمـ دَ ، ٟما ظِم 

                                                 

 ( أسمق قمٛمػم.1)

 .((ُمتٝمؿ سماًمٙمذب  ))ضٕمٗمف اسمـ قمدي ذم شمرمجة ؾمٚمٞمامن سمـ داود اًمِماذيمقين، وىمال اًمذهبل: 

 (.4/49(، اًمٚمسان )3/358(، اعمٞمزان )3/298اٟمٔمر: اًمٙماُمؾ )

 ( ًمٕمٚمف اعمُ٘مرائل احلٛمػمي.2)

 (.62/77شماريخ دُمِمؼ )ذيمره اسمـ قمسايمر ذم 

 ُمٕمف( ُمرشملم.و( يمررت )3)

 ( ذم إصؾ: )محدويف(، وهق ظمٓم٠م.4)

 ومَحُْدوٟمة: سمٗمتح احلاء اعمٝمٛمٚمة وؾمٙمقن اعمٞمؿ وضؿ اًمدال اعمٝمٛمٚمة وؾمٙمقن اًمقاو وومتح اًمٜمقن.

(، شمبّمػم 3/318(، شمقضٞمح اعمِمتبف )249 )ص (، اعمِمتبف 2/282اٟمٔمر: شمٙمٛمٚمة اإليمامل )

 (.1/491اعمٜمتبف )

ٚمٗمل سمف.2/282( أظمرضمف اسمـ ٟم٘مٓمة ذم شمٙمٛمٚمة اإليمامل )5) ٟمْبكُم، قمـ اًمسِّ  ( قمـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمد 

 (.3/318واٟمٔمر: شمقضٞمح اعمِمتبف )

 هـ(.284( هِمام سمـ قمكم سمـ هِمام أسمق قمكم اًمسػماذم، شمقذم ؾمٜمة )6)

 ومل يذيمر ومٞمف ضمرطماً وٓ شمٕمديالً.، (6/843شماريخ اإلؾمالم )ذم  ذيمره اًمذهبل

 ٍمي.( اًمب7)

 واًمدظمداخ: سمخاء ُمٕمجٛمة ذم صماٟمٞمف وآظمره.

 ضٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمرواة قمـ ُماًمؽ.

 (.2/394(، اًمٚمسان )26، 4/25(، شمقضٞمح اعمِمتبف )2/173(، اعمٞمزان )3/318اٟمٔمر: اإليمامل )

 هـ(.282، ٟمزيؾ ُمٍم، شمقذم ؾمٜمة )اعمٙملاًمبٍمي صمؿ ( 8)
= 



 

 
 

 
 947 

 

  

ـ اخ، ٟما اًمٚمَّ دَ ظْم اًمدَّ  ـ ٟماومع، قمـ اسمـ قمٛمر ىمال: ىمالٞمث سم ـْ  )): رؾمقل اهلل  ؾمٕمد، قم  َُم

(( ْؾ ِس تَ ٖمْ ٞمَ ٚمْ َة ومَ ٕمَ ٛمُ ؿ اجلُ ٙمُ ٜمُْمِ  اءَ ضَم 
(1)

. 

خالَ اخ سمـ اًمَٗمٜمْجَ دَ ظْم داش سمـ اًمدَّ وهق ظِم 
(2)

اًمتسٛمٞمة،  ، وٓ أقمٚمؿ أطمدًا ينميمف ذم هذه

 ىماًمف اًمّمقري.

[783 ]  َّاس، أٟما أسمقأسمق حمٛمد قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمٜم ؾمك قمٞمسك سمـ ُمق حَّ

ٞمػ اًم٘مرويٜمِ طَم 
(3)

ةًمرزاق سمـ داؾَم ، ىمال: ؾمٛمٕمُت أسما سمٙمر حمٛمد سمـ قمبد ا
(4)

سماًمبٍمة  

ـُ  ُمغم قمكمَّ ؾَمٝمُؾ ي٘مقل: أ قمبد اهلل سم
(5)

 غمَّ اهللَُص ، وَ ٞمؿِ طمِ اًمرَّ  ـِ مْحَ اًمرَّ  اهلل ؿِ سمْس  ))هذه اًمَٕمْقذة:  

إَّٓ  فَ ًمَ إِ  ، َٓ اًمَٕمٔمٞمؿُ  كِم  اًمٕمَ  فُ ًمَ  يَؽ َذِ  َٓ  هُ دَ طْم وَ  إَّٓ اهللُ فَ ًمَ إِ  ؿ، َٓ ٚمَّ وؾَم  فِ اًمٜمَّبِلِّ وآًمِ  دٍ ٛمَّ  حُمَ غَم قمَ 

إَّٓ  ةَ قَّ ىمُ  َٓ  اهللُ اءَ ا ؿَم ُمَ  ،هللِ دُ ٛمْ ، / واحلَ اهلل انَ حَ بْ وؾُم  ،ؼَمُ يمْ أَ  واهللُ  ،فُ ًمَ  يَؽ َذِ ٓ َ  هُ دَ طْم وَ  اهللُ

                                                 

 .((صم٘مة  ))ىمال اسمـ يقٟمس: 

 (.3 ٜمدهل )صيمِمػ إؾمتار ًمٚمسَّ  (،6/673اٟمٔمر: شماريخ اإلؾمالم )

 حسن لغره.( 1)

ـُ ٟماس اًمديـ ذم شمقضٞمح اعمِمتبف ) (، ًمٙمـ ضمٕمؾ ؿمٞمخ ؿمٞمخ 3/26وذيمره قمـ اًمّمقريِّ اسم

 اًمّمقري: أسما سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمٕماُمري، سمدل أمحد سمـ هبزاذ سمـ ُمٝمران.

 وذم إؾمٜماده اسمـ اًمدظمداخ وهق ضٕمٞمػ.

ٞمك سمـ حيٞمك، وحمٛمد سمـ رُمح، وىمتٞمبة، صمالصمتٝمؿ ( قمـ حي2/579وأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )

 قمـ اًمٚمٞمث سمـ ؾمٕمد سمف.

 ( وُي٘مال: اًمٗمٜمِمالخ، سماًمِملم سمدل اجلٞمؿ. اٟمٔمر: اإليمامل واًمتقضٞمح، اعمقاضع اًمساسم٘مة.2)

 ( طَمٜمِٞمػ: سمٗمتح احلاء ويمرس اًمٜمقن.3)

ث أسمق ُمقؾمك قمٞمسك سمـ طَمٜمٞمػ سمـ هبٚمقل اًم٘مػمواين، ؾمٛمع اسمـ داؾمة، و ))ىمال اسمـ ُمايمقٓ:  طمدَّ

 (.2/559. اإليمامل )(( قمٜمف سمسٜمـ أيب داود

( حمٛمد سمـ سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمرزاق سمـ داؾمة أسمق سمٙمر اًمبٍمي اًمتامر، راوي ؾمٜمـ أيب داود، 4)

 هـ(.346شمقذم ؾمٜمة )

ث سماًمسٜمـ يماُمالً قمـ أيب داود  ))ىمال اًمذهبل:   .((اًمِمٞمخ اًمث٘مة اًمٕمامل ... وهق آظمر ُمـ طمدَّ

 (.7/839، شماريخ اإلؾمالم )(15/538اٟمٔمر: اًمسػم )

 ( هق اًمتسؽمي اًمّمقذم.5)

 /أ221
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ُؼ اًمِ ، ظَم اهللُ اًمَٕمٔمِٞمؿ ؿَ افمَ ٕمَ وشمَ إقمغَم،  كِم  اًمٕمَ   اهللُامَم ٕمَ ، وشمَ مُ َر يمْ إَ  يؿُ رِ اًمٙمَ  اهللُ كَ ارَ ، شمبَ سماهللِ

 ُمَ وَ  عِ بْ اًمسَّ  اِت قَ ٛمَ اًمسَّ 
، وإِ ٝمُ ٜمَٞمْ ا سمَ َـّ وُمَ ٞمٝمِ ا ومِ  عَ ؾِم ، وَ ِدِّ ْر ب  اًمٙمُ رَ ، وَ ٞمؿِ ٔمِ اًمٕمَ  شِ ْر اًمٕمَ  فُ ًمَ َـّ

ِ لم، وَ ٕمِ مْجَ أَ  َؼ ئِ الَ اخلَ وَ  َؼ ٚمْ اخلَ   فِ ٝمِ ضمْ وَ  لِ الَ ضَم وَ  بػمِ اًمٙمَ  فِ ٛمِ ، واؾْم ٞمؿِ ٔمِ اًمٕمَ  هِ سمٜمقرِ  ؿهُ ٞمدُ ٕمِ ُمُ وَ  ؿْ ٞمتُٝمُ ُِم

ـ يماٟمْت قْ اًمٕمَ  هِ ذِ َب هَ اطمِ قمِذ َص ، اًمٚمَّٝمؿَّ أَ ٞمؿِ ٔمِ اًمٕمَ  إَّٓ سماهللِ ةَ قَّ ىمُ ٓ َ وَ  َل قْ طَم ٓ َ ، وَ يؿِ رِ اًمٙمَ   ذةِ، وَُم

 اقمِ تَ  ُمَ اًمِف أو ذِم  ُمَ غَم أو قمَ  فُ ٕمَ ُمَ 
ا ا اهلل، ي، يَ ٟمَت إَّٓ أَ  فَ ًمَ إِ  ا اهلل، َٓ ا اهلل، يَ ، يَ صمِ٘مًة سماهللِ اٝمَ خَ ، أو ٟمَس فِ

 ذِم  ؾَّ يقمٍ يمُ  قَ ي هُ ذِ ، اًمَّ مٌ ٟمقْ ٓ َ ؾِمٜمٌة وَ  هُ ذُ ظُم شم٠مْ  ي َٓ ذِ ٞم قم اًمَّ ل  اًم٘مَ احلَ  قَ إَّٓ هُ  فَ ًمَ إِ ٓ َ  ،يا اهلل اهلل،

 يمؾِّ َرْ  امِلُ ُيرى، قمَ  ا َٓ ُمَ ى وَ َر ا يُ ُمَ  ُؼ اًمِ ، ظَم نٍ ٠مـ ؿَم قمَ  نٌ ٠مؿَم  فُ ٚمُ ٖمَ ِْم يَ  ، َٓ نٍ ٠مْ ؿَم 
ٍ
 سمَٖمػْمِ شَمْٕمٚمِٞمٍؿ، ء

 ؾِّ َرْ سمٙمُ  قَ هُ وَ 
ٍ
َِ حُمِ  ء  ٞمٌؾ ٚمِ ضَم  ٞمعٌ ومِ ، رَ قدٌ بُ ٕمْ ُمَ  قدٌ ٛمُ ، حَمْ يٌر دِ ىمَ  اءُ َِم ا يَ  ُمَ غَم ٞمػ، وقمَ ٓمِ ًمَ  اءُ َِم ا يَ ٞمط، وعم

اٌل عمَِ ، ومَ ٞمدِ جِ اعمَ  شِ رْ ذو اًمٕمَ  إَّٓ اهللُ فَ إًمَ  ، َٓ ودٌ دُ وَ  ُٗمقرٌ ، همَ ٞمٌؾ مَجِ  ب  ، ورَ لَم ؾَمٚمِ ْر ، إًَمف اعمُ يدُ رِ ا يُ ٕمَّ

ف إًمَ  َٓ  اًمَ٘مقي   اهللُهق ، هق ٓ إًمف إَّٓ هق اهللُ قَ إَّٓ هق، هُ  فَ إًمَ ٓ َ  ، اهللُلَم ٜمِ ُمِ ١مْ  اعمُ زِم  وَ بٞمِّلم، وَ اًمٜمَّ

ام أَ هِ دِ ٛمْ وسمحَ  اهلل انَ حَ بْ ؾُم هق هق ، إَّٓ هق ، قنُ ٙمُ ٞمَ ومَ  ـْ يمُ  فُ ًمَ  قَل ٘مُ يَ  نْ ئًا أَ ٞمْ ؿَم  ادَ رَ إذا أَ  هُ ُر ُمْ ، إٟمَّ

 ؾِّ َرْ يمُ  قُت ٙمُ ٚمَ ُمَ  هِ دِ ي سمٞمَ ذِ اًمَّ  انَ حَ بْ ومُس 
ٍ
 ا ؿماءَ ، ُمَ رُ ذَ وحُيْ  اُف ا خُيَ  ُمَ ـ َذِّ ُمِ  شُمرضَمٕمقنَ  فِ ٞمْ ًمَ إِ وَ  ء

ة إَّٓ سماهلل، طَم  َٓ و اهللُ   ٞمؾ،يمِ اًمقَ  ؿَ وٟمِٕمْ  ٜما اهللُبُ ْس ىمقَّ                     

        
(1)

،               
(2)

 هُ دَ طْم وَ  َّٓ اهللُإِ  فَ إًمَ  ، َٓ 

 ٞمُ قمْ  أَ غَم ا قمَ ٜمَْس ٛمَ ، ـمَ ؼَمُ يمْ أَ  اهللُ، وَ فُ ًمَ  يَؽ َذِ  َٓ 
 َٓ  هُ دَ طْم وَ  َّٓ اهللُإِ  فَ ًمَ إِ  ، َٓ ونَ ٍِمُ ٠مٟمَّك ُيبْ ومَ  ؿْ ٝمِ ٜمِ

  بػمًا،يمَ  ؼَمُ يمْ أَ  واهللُ ،فُ ًمَ  يَؽ َذِ                
(3)

 َٓ  هُ دَ طْم وَ  َّٓ اهللُإِ  فَ ًمَ إِ  ، َٓ 

  ٞمالً،ِص أَ وَ  ةً سُمٙمرَ  هِ دِ ٛمْ وسمحَ  اهلل انَ حَ بْ بػمًا، وؾُم يمَ  ؼَمُ يمْ / أَ  واهللُ ،فُ ًمَ  يَؽ َذِ        

                                  

                                                 

                                                 

 .174( آل قمٛمران، آية: 1)

 .137( اًمب٘مرة، آية: 2)

 .24( اًمّماومات، آية: 3)
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(1)

،                               

           
(2)

، [           ]
(3)

       

فُ إمم آظمر احلٛمد؛ ومَ  ػْمٌ إَّٓ ظَم  فُ ٞمبُ ُيِّم  َٓ  ٢مٟمَّ
(4)

(( اهللُ اءَ ؿَم  نْ إِ  
(5)

. 

ـ رِ  أكشدكا [ 784] ـ إسمراهٞمؿ سم يـدِ ؿْم أسمق قمكم صاًمح سم
(6)

ُمالء ذم داره ُمـ طمٗمٔمف، ىمال: إ 

ؿاضمِ َِم أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمقد يمَ  أٟمِمدين
(7)

ًمٜمٗمسف ،
(8)

ف:   ذم صديؼ ًمف هيجقه ومل ُيسٛمِّ

 ؾِ ـْْم ـي ومَ ذِ ـسم َس ٞمْ ًمَ وَ  ٞمفِ ومِ  ؿْ ٝمِ ٚمِ َْم ومْ أَ وَ          ؾِ خْ  اًمبُ ذِم  اسِ اًمٜمَّ عِ َر سمْ ـ أَ ا ُمِ ٜمًَمَ  يٌؼ دِ َص 

                                                 

 .19ـ  17( اًمروم، أيات: 1)

 .181، 180( اًمّماومات، أيتان: 2)

 ( ُما سملم اعمٕم٘مقوملم ًمٞمس ذم إصؾ، وًمٕمؾ اًمّمقاب إصمباشمف ًمٚمسٞماق.3)

 اً(، وًمٕمؾ اًمّمقاب اعمثبت ًمإلقمراب.ذم إصؾ: )ظمػم( 4)

 .مل أقف عؾقه( 5)

يمر أُمارات اًمتّمقف ُمـ شمٙمرار اؾمؿ اجلالًمة، ويمؾٌّ  وإذيمار ُمبٜماها قمغم اًمتقىمٞمػ، وذم هذا اًمذِّ

 .ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف وُيرد  إَّٓ رؾمقل اهلل 

ـ هـ(، ووىمع ذم اًمبخالء ًمٚمخٓمٞمب: 410هـ(، وذم سمٕمض اعمّمادر )416( اعمٍمي، شمقذم ؾمٜمة )6) )سم

 رؿمٞمد سمـ ُمرض(.

يمان ُمـ أهؾ إدب اًمبارع، واًمِمٕمر اجلٞمد، روى يمثػماً ُمـ أظمبار  ))ىمال ياىمقت احلٛمقي: 

 .((اعمٍميلم 

(، ُمٕمجؿ إدسماء 1/399(، يتٞمٛمة اًمدهر )105)ص اٟمٔمر: وومٞمات ىمقم ُمـ اعمٍميلم 

 .(9/269(، شماريخ اإلؾمالم )4/1442)

محد سمـ حمٛمقد سمـ أ، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ، واًمّمقاب أٟمَّف ( اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف، وم٘مٞمؾ: أمحد، وىمٞمؾ: حمٛمد7)

 سمـ احلسلم سمـ اًمسٜمدي أسمق اًمٗمرج اسمـ أيب اًمٗمتح يمِماضمؿ.

 (.1/659. اعم٘مٗمك اًمٙمبػم )((يمان يماشمباً ؿماقمراً روى قمـ أسمٞمف  ))ىمال اعم٘مريزي: 

( يمذا ذم إصؾ، وذم اًمبخالء: )ٕسمٞمف(، وهق إفمٝمر، وأسمقه هق حمٛمقد سمـ احلسلم أسمق ٟمٍم 8)

ؿماقمر زُماٟمف ُيذيمر ُمع اعمتٜمبل ... ديقاٟمف  ))ِماضمؿ اًمِماقمر، ذيمره اسمـ قمسايمر، وىمال اًمذهبل: يمَ 

اًم، ومُٕمٛمؾ ُمـ طمروف ذًمؽ ًمف اًمٚمَّ٘مب   .((ُمِمٝمقر، ويمان ؿماقمراً يماشمباً ُمٜمجِّ

 (.16/285(، اًمسػم )57/104اٟمٔمر: شماريخ دُمِمؼ )
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ايِن قمَ دَ 
(1)

 لـِٚمـثْ ـُمِ  فِ ـٚمِ ثْ ــ ُمِ مَم إِ  يِت ٠مْ  يَ اَم ُت يمَ ئْ جِ ومَ           يَ٘مفُ دِ َص  يُؼ دِ ق اًمّمَّ قمُ دْ  يَ اَم يمَ  

اٜمَـْس ـٚمَ  ضَم امَّ ــٚمَ ومَ 
(2)

فُ ى أَ َر يَ          فُ ـتُ ـيْ أَ رَ  امِ ـٕمَ ـٓمَّ ـٚمًمِ   ضِ ٕمْ سمَ  ـْ ُمِ  ٟمَّ
(3)

 كِم ـيمْ أَ  فِ ائِ َْم قمْ أَ  

تْ َظ وَ ٞمْ اًمٖمَ نَّ أَ  ؿُ ٚمَ قمْ أَ وَ           َدهُ ـبْ ـقمَ  ؿُ ـتُ ـِْم ـيَ ًا وَ ـاٟمـٞمَ ـطْم أَ  اظُ تَ ٖمْ يَ وَ   لـِٚمضْم أَ  ـْ َؿ ُمِ اًمِمَّ

 رَ  فِ ٞمْ ٜمَٞمْ قمَ  ظُ حْلَ أَ وَ           ةً ــاومَ ـخَ ـُمَ  اءَ دَ ـؾ  اًمٖمَ ـتَ ـؾْم ُت أَ ٚمْ بَ ـىمْ ٠مَ ومَ 
لـٚمِ ـٕمْ ـك ومِ ـٚمَ ـقمَ  ةً ٞمبَ ىمِ

(4)
 

ا ٔظُم ـي ؾِم دِ ــيَ  د  ــَأُمُ   ؾِ ـ٘مْ ـبَ ـاًمـُث سمـبَ قمْ ٠مَ رًا ومَ ٜمِل ؿَمْز ٔمُ حَ ٚمْ ٞمَ ومَ       ًة     ــٛمَ ـ٘مْ ـَذ ًمُ ـرًّ

ل حلِِ يمَ  ْت ـٜمَـضَم  نْ  أَ مَم إِ   لـِٚم٘مْ ـل قمَ ـٜمِ ـُمَ دَ قمْ قَع أَ اجلُ نَّ أَ  َؽ ذًمِ وَ      ًة     ـايَ ـٜمَـضمِ  لٞمٜمِ ٗمِّ

ذِ خْ ومَ  قَ حَ ل ٟمَ ٞمٜمِ ٛمِ يَ  ٠َمهَقْت ومَ 
(5)

ْت ومَ          ةٍ اضَم ضَم دَ   ْت  ضَم اَم يمَ  ُجرَّ  كِم ا ِرضْم ٝمَ ٚمَ ضْم رِ ي َيدِ  رَّ

م ُمِ ـَوىمُ   تَ ؾْم أَ  ؿْ ـٚمَ ـومَ           ةٌ وَ الَ ـطَم  امِ ـٕمَ ـاًمٓمَّ  دِ ـٕمْ سمَ ـْ ــدِّ
 لـٚمِّ ـطَم أَ  َٓ وَ  ر  ــُمِ ا أَ ٞمٝمَ ومِ  عْ ٓمِ

ةً ــٞمَّ ـُت ٟمِ ــَُّت سمٞمـٜمل يمُ ـٟمَّ أَ  قْ ـُت ًمَ ٚمْ ٘مُ ومَ 
(6)

قْ  اَب قَ صمَ  ُت سمحْ رَ        ؾِ يمْ إَ  مِ دَ قمَ  عْ ُمَ  مِ اًمّمَّ
(7)

. 

[785 ]   ـ ـ قمبد اهلل سم ُمِم٘مل بٞمب اًمدِّ ـ سمـ طَم َس ، ٟما احلَ ِز ٚمْ اسمُ َر ؾ اًمٓمَّ أيب يماُمِ احلُسلم سم

ـَ ؾمٚمٞمامن ي٘م سمٞمع سم  قل: ؾمٛمٕمُت اًمِماومٕملَّ ي٘مقل:ذم يمتاسمف، ىمال: ؾمٛمٕمُت اًمرَّ

 كرِ ُمْ ٞمَع أَ ٛمِ ـضَم  َت ـٟمْ لَّ أَ قَ ـتَ ومَ  ك     رِ فُمٗمْ  َؾ ثْ ُمِ  َدكَ ٚمْ ؽَّ ضمِ ا طَم / ُمَ 

  َت ْر ـ٘مَ ـتَ ـذا اومْ إِ وَ  
كرِ دْ سم٘مَ  ٍف ؽَمِ ٕمْ ـٛمُ ـًمِ  لِ ٠مَ وماؾْم       ةٍ اضَم ــحَ ـًمِ

(8)
. 

                                                 

 ( ذم اعمذيؾ ُمـ اًمتاريخ: )قماَدين(، وهق شمّمحٞمػ.1)

 ء: )دٟمقٟما(.( ذم اًمبخال2)

 ( ذم اعمذيؾ: )ٟم٘مص(.3)

 ( مل يرد هذا اًمبٞمت ذم اًمبخالء.4)

 ( ذم اًمبخالء: )ِرضْمؾ(، وؾم٘مٓمت اًمٙمٚمٛمة ُمـ اعمذيؾ.5)

 ( ذم اًمبخالء: )ومٚمق أٟمَّٜمل يمٜمُت سمت  سمبٞمتف(، وهق شمّمحٞمػ، وؾم٘مٓمت يمٚمٛمة )يمٜمت( ُمـ اعمذيؾ.6)

 ( قمـ ؿمٞمخف اًمّمقري سمف.201)ص ( أورده اخلٓمٞمب ذم اًمبخالء 7)

 /أ(.80وأورده أيْماً اًمسٛمٕماين يمام ذم اعمذيؾ ُمـ شماريخ سمٖمداد )ل:

 ( جلحٔمة.6/286ذم اعمٜمتٔمؿ )اسمـ اجلقزي وٟمسبف 

ٚمٗمل ذم اًمٓمٞمقريات )8)  ( قمـ ؿمٞمخف اسمـ اًمٓمٞمقري سمف.3/1163( أظمرضمف اًمسِّ
= 

 /أ224
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[786 ]   ـ ؾَم ـ قمٛمر سم ـ سم از، ٟما أسمق قمكم احلسـ سمـ يقؾمػ ٞمد اًمبزَّ ٕمِ أسمق حمٛمد قمبد اًمرمح

ـ ُُمٚمَ  ـ صاًمح سم حٞمسم
(1)

ـ اخلادِ ، ىمال: ؾمٛمٕمُت أسما احلَ  مس
(2)

ذم  ،ؼَم ُمـ اًمٙمِ  َل ٛمِ وىمد يمان قمَ  

ق أٟما وُمٜمّمقرقمم قمرجمٚمس سُمرس ُم
(3)

 قمَ ينِّ يَ إوَ  ،ةدَ ٞمْ سمَ الُمًا ًمُز ٜمُت همُ يمُ  ))وم٘مال:  ومجاقمة، 

ـِ  ٞمِث ُأيت سماًمٚمَّ   ٗمْ تَ ْس  اخلٚمٞمٗمة يَ د إمَم ٕمْ ؾَم  سم
ف ًمَ ٠مَ ػ، ومَس ٚمْ ة ظَم دَ ٞمْ سمَ تِل زُ س ؾِم أ رَ غَم قمَ  ومٙمٜمُت  ف،ٞمتِ

َؽ  :صمالصماً  ٞمُث ف اًمٚمَّ ٗمَ ٚمَ حْ تَ وماؾْم  ،لْم ٜمَّتَ  ضَم أنَّ زِم  ُت ٗمْ ٚمَ إينَّ طَم ؿمٞمد وم٘مال: اًمرَّ  هارونُ  ؟ اهللَ اُف خَتَ  إٟمَّ

:وم٘مال ًمف اًمٚمٞمُث  ًمف، َػ ٚمَ ومحَ    : ىمال اهلل قمزَّ وضمؾَّ         
(4)

ىمال: ، 

((سمٛمٍم  ةً ػمَ ثِ يمَ  عَ ائِ ٓمَ ىمَ  فُ ٕمَ ٓمَ ىمْ وم٠مَ 
(5)

. 

ثـي [ 787] صمٜمل أسمق قمبد اهلل  حده أيب احلُسلم سمـ قمبد اهلل سمـ اًمّمقري  ُمـ طمٗمٔمف، طمدَّ

 حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾٚمٞمامن اًم٘مرر ُمـ طمٗمٔمف، ٟما ٞمثٛمة سمـ ؾُم ؾ ُمـ طمٗمٔمف، ٟما ظَم يماُمِ 

                                                 

 ( ُمـ ـمريؼ يقٟمس سمـ قمبد إقمغم، قمـ اًمِماومٕمل.51/419واسمـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )

 .(242)ص ديقان اًمِماومٕمل (، 2/77اًمِماومٕمل ًمٚمبٞمٝم٘مل )واٟمٔمر: ُمٜماىمب 

 اًمثاين: )وإذا ىمّمدت ... وماىمّمد(. ووىمع ذم هذه اعمراضمع إظمػمة ذم اًمبٞمت

 هـ(.320هـ(، وشمقذم سمٕمد )250( اًمٓمرائٗمل اعمٍمي، ُمقًمده ؾمٜمة )1)

 وذم اًمٚمسان: شم٘مديؿ ُمٚمٞمح قمغم صاًمح. وُُمٚمٞمح: سمْمؿ اعمٞمؿ وومتح اًمالم.

 ومٞمف ضٕمػ.

(، ذيؾ 8/264(، شمقضٞمح اعمِمتبف )7/224(، اإليمامل )4/2048شمٚمػ ًمٚمدارىمٓمٜمل )اٟمٔمر: اعم١م

 (.2/260(، اًمٚمسان )193)ص اعمٞمزان 

 ( ًم١مًم١م سـم قمبد اهلل أسمق احلسـ اخلادم، يمان ًمزسمٞمدة، ويُ٘مال سمؾ يمان هلارون اًمرؿمٞمد، ومقهبف ًمٚمٞمث سـم ؾمٕمد.2)

 ٞمة.(، وذيمر ًمف اًم٘مّمة أشم5/328ذيمره اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )

 ( ذم شماريخ سمٖمداد زيادة: )اًمٗم٘مٞمف(.3)

 .46( اًمرمحـ، آية: 4)

ٚمٗمل ذم اًمٓمٞمقريات )5)  ( قمـ ؿمٞمخف اسمـ اًمٓمٞمقري سمف.3/1161( أظمرضمف اًمسِّ

ـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )13/4وأورده اخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد ) ـ ـمري٘مف اسم ( 5/328(، وُم

 قمـ اًمّمقري سمف.

اًمرمحة  ، واسـم طمجر ذماسـم قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼو (،324ـ  7/323أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞمة ) وأظمرضمف

ـ أمحد اجلرضماين، قمـ أيب قمكم سمـ ُمٚمٞمح اًمٓمرائٗمل سمف ُمٓمقًٓ. (89اًمٖمٞمثٞمة )ص  ـ ـمريؼ حمٛمد سم  ُم
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اًمّمائغ
(1)

ـ أيب إؾمحاق ـ ؾَمٝمؾ اعمازين، ٟما ؿمٕمبة، قم ، ٟما قمٛمر سم
(2)

ـ أيب وائؾ ، قم
(3)

، قمـ 

(( ٌر ٗمْ يمُ  فُ اًمُ تَ ىمِ وَ  قٌق ُس ومُ  ؿِ ٚمِ ْس اُب اعمُ بَ ؾِم  )): رؾمقل اهلل ىمال: ىمال  قمبد اهلل
(4)

. 

ائغ قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمَّ  مَل يرو ظمٞمثٛمةُ  ))ىمال اًمّمقري: ىمال زم أسمق قمبد اهلل: 

((همػم هذا احلديث اًمقاطمد 
(5)

. 

[788 ]   ِز ٞمْ قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًم٘مَ سمـ احلُسلم اًمّمقري إُمالء، أٟما أسمق قمبد اهلل
(6)

، ٟما 

ـ قمبد اهلل اًمبَ  ـ سم كمجَ أسمق اعمٞمٛمقن قمبد اًمرمح
(7)

ـ ؾمٕمٞمد ىمراءة قمٚمٞمف،  أٟما قمثامن سم
(1)

، ٟما أمحد 

                                                 

 ( حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمامل أسمق ضمٕمٗمر اًمبٖمدادي اًمّمائغ.1)

 ( هق اًمسبٞمٕمل.2)

 ( ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛمة.3)

، عن أيب وائل، واحلديث صحقح من صرق أخرى عن غريب من حديث شعبة عن أيب إسحاق (4)

 أيب وائل.

همريب ُمـ  ))(، وذم آظمره ىمال اًمّمقري: 1202ـ  3/1200وهق ذم اًمٓمٞمقريات ًمٚمسٚمٗمل )

ث سمف قمٜمف هٙمذا همػم قمٛمر سمـ ؾمٝمؾ اعمازين، وإٟمَّام  طمديث ؿمٕمبة قمـ أيب إؾمحاق، ٓ أقمٚمؿ طمدَّ

 .((يروي ؿمٕمبة هذا قمـ إقمٛمش وُمٜمّمقر، قمـ أيب وائؾ 

قمٛمر  ))( قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمائغ سمف، وىمال: 3/170ىمٚمت: أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗماء )

سمـ ؾمٝمؾ اعمازين قمـ ؿمٕمبة، خياًمػ ذم طمديثف ... وٓ ُيتاسمع قمغم أيب إؾمحاق، وإٟمَّام روى ؿمٕمبة ا

 .((هذا قمـ إقمٛمش، وُمٜمّمقر، وزسمٞمد، قمـ أيب وائؾ، قمـ قمبد اهلل 

(، وُمسٚمؿ ذم 6044( )7/110(، )48( )1/22ىمٚمت: أظمرضمف اًمبخاري ذم صحٞمحف )

ـ زسمٞمد وُمٜمّمقر، وزاد ُمسٚمؿ: إقمٛمش، يمٚمٝمؿ قمـ أيب 1/81صحٞمحف ) ـ ـمريؼ ؿمٕمبة، قم ( ُم

 وائؾ سمف.

ويمان ىمد ؾمٛمع ُمٜمف ضمزءاً ومحسده قمٚمٞمف أسمق اًمرضا  ))(، وسمٕمده: 3/1202اًمٓمٞمقريات ًمٚمسٚمٗمل ) (5)

ـ ؾمٛمع ُمـ اًمّمائغ، وم٠مظمرضمف  ه قمٚمٞمف، وىمٞمؾ: إٟمَّف اًمرضا احلسلم سمـ قمٞمسك؛ ٕٟمَّف مل يٙم إًمٞمف ومٚمؿ يردَّ

 .((ُمٜمف  ظمرىمف، ويمان ظمٞمثٛمة حيٗمظ هذا احلديث اًمقاطمد

اًمٓمٞمقريات: )اًمٕمبز(، وذم أصٚمف اخلٓمل )اًم٘مٞمز(، وأصٚمحف حم٘م٘ماه!! ُمـ ( وىمع ذم اعمٓمبقع 6)

اقمتامداً قمغم ُما وىمع ذم شمرمجتف ذم اًمسػم وشمذيمرة احلٗماظ، واًمّمقاب ُما ذم إصقل اخلٓمٞمة، 

ُم  ( ُمـ شماريخ دُمِمؼ، وٟمسبف إمم )اًم٘مٞمز(.560سمرىمؿ: )ت شمرمجتف وشم٘مدَّ

 ( قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ راؿمد أسمق اعمٞمٛمقن اًمبجكم اًمدُمِم٘مل.7)
= 
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سمـ اعمُحٞمَّااأمحد 
(2)

ائل َس اًمٙمِ  ٜمدَ يمٜمَّا قمِ  ))، ٟما أسمق زيمريا حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًمٕماُمري ىمال: 

 ـ هذه إسمٞمات، وهل:ف قمَ ًمُ ٠مَ ْس د سمـ احلسـ يَ حمٛمَّ  ةُ ٕمَ ىمْ ف رُ ٞمْ ٚمَ قمَ  ْت دَ رَ قَ ومَ 

 مُ ٠مَ ؿْم أَ  ُق ْر اخلَ ومَ  دُ ٜمْا هِ ل يَ ىمِ رِ خَتْ  نْ إِ وَ      ـُ ٛمَ يْ أَ  ُؼ ومْ اًمرِّ ومَ  دُ ٜمْا هِ ل يَ ٘مِ ومُ ْر شمَ  نْ ٢مِ / ومَ 

 ؿُ ٚمَ فمْ أَ وَ  ؼ  قمَ أَ  ْق رِ خْ ــ يَ ُمَ وَ  ٌث صمالَ      ةٌ يٛمَ زِ قمَ  ُق الَ اًمٓمَّ وَ  ٌق الَ ـمَ  ِت ـٟموم٠مَ      

 مُ دّ ٘مَ ُمُ  ِث الَ اًمثَّ  دَ ٕمْ سمَ  ُٓمرٍئ ا ُمَ وَ      ةٍ ٞم٘مَ ومِ رَ  َر ـٞمهمَ  ِت ـن يمٜمْا إِ ٜمِل هبَ ٞمومبِ      

 ـْ ، وُمَ ِب ّْم صمًا سماًمٜمَّصمالَ  اٞمٝمٚمَ قمَ  عَ ىمَ وَ  دْ ٘مَ ومَ  ِب ها سماًمٜمَّّْم دَ أٟمَِم  ـْ ئل: أُمَّا ُمَ اَس ويمتب إًمٞمف اًمٙمِ 

(( ةً دَ اطمِ ًة وَ ٞم٘مَ ٚمِ ٓمْ َّٓ شمَ إِ  عْ ُيقىمِ  ؿْ ٚمَ ومَ  عِ ومْ ا سماًمرَّ هَ دَ َِم ٟمْ أَ 
(3)

. 

[789 ]   ـ احلَسأسمق ـ حمٛمد سم دٝمْ ومَ ـ قمكم سم
(4)

ـ أمحد  ـ قمبد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن ، ٟما ضمٕمٗمر سم سم

ازاًمبزَّ 
(5)

اد اًم٘مايض، ٟما أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد احلدَّ 
(1)

ٞمزاـمِ َر ، ٟما أسمق يزيد اًم٘مَ 
(2)

، ٟما 

                                                 

، وذيمر أسمق احلسلم اعمٞمداين أٟمَّف يمان ُمـ أهؾ إدب، ((صم٘مة ُم٠مُمقن  ))ىمال قمبد اًمٕمزيز اًمٙمٜماين: 

 وي٘مقل اًمِمٕمر.

 (.15/533ًمسػم )(، ا35/57اٟمٔمر: شماريخ دُمِمؼ )

 قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد أسمق ؾمٝمؾ اًمرازي.( 1)

 (، ومل يذيمر ومٞمف ضمرطماً وٓ شمٕمديالً.38/369ذيمره اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف وٓ قمغم شمرمجة ؿمٞمخف.( 2)

 ( قمـ ؿمٞمخف أيب احلسلم اسمـ اًمٓمٞمقري سمف.3/1159( أظمرضمف اًمسٚمٗمل ذم اًمٓمٞمقريات )3)

ـ ـمريؼ صمٕمٚمب ىمال: يمتب اًمٙمسائل إمم حمٛمد سمـ 11/413خ سمٖمداد )وأورد اخلٓمٞمب ذم شماري ( ُم

 احلسـ ..، ومذيمر اًمبٞمتلم إوًملم، وومٞمٝمام: )صمالصماً( سماًمٜمّمب.

ويمذا اظمتٚمػ اًمٚمٖمقيقن ذم  هق حمٛمد سمـ احلسـ أم اًمٙمسائل؟وىمد اظمتٚمػ ذم ىمائؾ إسمٞمات، أ

ذم د ُمـ قمنم صٗمحات ذم أزيشمقضمٞمف وإقمراب )صمالث(، ذيمر آظمتالف قمبد اًم٘مادر اًمبٖمدادي 

 (.471ـ  3/459ظمزاٟمة إدب )

 هـ(.416اًمتِّٝماُمل اًمِماقمر، شمقذم ؾمٜمة )( 4)

ُمقًمده وُمٜمِم١مه سماًمٞمٛمـ، وـمرأ إمم اًمِمام، وؾماومر ُمٜمٝما إمم اًمٕمراق، وًم٘مل  ))ىمال اسمـ اًمٜمجار: 

قما ٟماًمّماطمب سمـ قمباد، وىمرأ قمٚمٞمف وا  .((تحؾ ُمذهب آقمتزال ... ويمان أديباً وماضالً ُمتقرِّ

 (.199(، اعمستٗماد ُمـ ذيؾ شماريخ سمٖمداد )ص 9/271شماريخ اإلؾمالم ): اٟمٔمر

 (.2/467ًمف ذيمر ذم اًمّمٚمة ٓسمـ سمِمٙمقال ). ( اعمٍمي5)

 /ب224
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ـ أيب ُمريؿ ىمال:  ـَ  َؽ اًمِ ُت ُمَ ٞمْ شمَ أَ  ))ؾمٕمٞمد سم  ٠مْ تَ ؾْم أَ  ٟمسٍ أَ  سم
ا : ُمَ ُت ٚمْ وم٘مُ  فُ ٜمُْت قمَ بْ ، ومُحجِ فِ ٞمْ ٚمَ ُن قمَ ذِ

 ٞمْ ًمَ ا إِ ٜمَٚمْ َص وَ  اهُ ٜمَٞمْ شمَ ٍت أَ ىمْ يَّ وَ ا، أَ ٜمَبُ اطمِ ذا َص ٙمَ هَ 
ةٍ ذِم  ـْ ٌؽ ُمِ اًمِ كمَّ ُمَ قمَ  عَ ! وماـمَّٚمَ فِ : زِم  اَل ه وم٘مَ ارِ  دَ يُمقَّ

ـ َص وَ  ـُ  ٞمُث : اًمٚمَّ ؟ وم٘مٚمُت ؿْ بُٙمُ اطمِ َُم  اَج تَ د اطْم ٘مَ ًمَ  ؟!ِث ٞمْ اًمٚمَّ  ـَ ُمِ  ـُ ٟمحْ  ـَ يْ أَ : وَ زِم  اَل د، وم٘مَ ٕمْ ؾَم  سم

  َرْ إمَم  انُ ٞمَ بْ اًمّمِّ 
ٍ
 ذِم  فِ ٞمْ ًمَ إِ  ُت بْ تَ يمَ ، وَ رٍ ٗمُ ّْم قمُ  ـْ ُمِ  ء

 انُ ٞمَ بْ اًمّمِّ  فُ ٚمَ ٛمَ ٕمْ تَ ا اؾْم ا ُمَ ٜمَٞمْ ًمَ إِ  ذَ ٟمٗمَ وم٠مَ  ،َؽ  ذًمِ

، أو يمام ىمال((ة ػمَ ثِ يمَ  ػمَ ٟماٟمِ سمدَ  ٜمفُ ا ُمِ ٜمَٕمْ ان، وسمػمَ  اجلِ مَم إِ  فَ ٜمْوا ُمِ دَ هْ أَ وَ 
(3)

. 

  :ٞمز همػم هذه اـمِ َر مَل يسٛمع أسمق سمٙمر احلداد ُمـ أيب يزيد اًم٘مَ  ))قمكم، ٟما ضمٕمٗمر ىمال

 .((احلٙماية 

 :حـبل، عن أبقهمحد بن عبد اهلل بن أمن حديث 

[790 ]   َـ سم ـ قمكم سم ـ أسمق احلس ـ ٙمر سم مجادى سم٘مراءيت قمٚمٞمف ذم  ٞمساسمقري،طِمٞمد اًمٜمَّحمٛمد سم

ضمٕمٗمر أمحد سمـ ب، أٟما هِ ذْ أظمر ؾمٜمة ؾمتي وشمسٕملم وأرسمٕمٛمئة، أٟما أسمق قمكم احلسـ سمـ اعمُ 

ـ ُماًمؽ اًم٘مَ  صمٜمل حـبلعبد اهلل بن أمحد بن ٞمٕمل، ٟما ٓمِ سم ٟما اسمـ  ،، ٟما ُمقؾمك سمـ داودأيب، طمدَّ

ـ ضماسمر:  ـ أيب اًمزسمػم، قم ـ اخلٓماب أظمؼمه: أنَّ هلٞمٕمة، قم ف رَ /  ))قمٛمر سم ٠مَ قَ الً شمَ ضُم ى رَ أَ أٟمَّ  ضَّ

ـْ طْم ٠مَ ومَ  ضِمعْ : ارْ وم٘ماَل  اًمٜمَّبِل   هُ ٍَمَ سمْ ، وم٠مَ ُِمفِ دَ ىمَ  رِ ٝمْ  فمَ غَم قمَ  رٍ ٗمْ فمُ  عَ ِض قْ ُمَ  كَ َر وشمَ  ةِ الَ ًمٚمّمَّ   ِس

٠مَ قَ تَ ومَ  عَ ضَم َر ومَ  ،كَ قءَ ُض وُ  ((غمَّ َص  صمؿَّ  ضَّ
(4)

. 

                                                 

( حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمٜماين اعمٍمي اًمِماومٕمل أسمق سمٙمر احلداد، ُمقًمده ؾمٜمة 1)

 هـ(.345هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )264)

 .((ِمٝمقريـ، وهق صاطمب اًمٗمروع يمان أطمد اًمٗم٘مٝماء اعم ))ىمال اًمسٛمٕماين: 

ل قمٚمٞمف وايمتٗمك سمف ... ويمان ذم اًمٕمٚمؿ سمحراً ٓ  ))ىمال اًمذهبل:  ج سمف وقمقَّ ٓزم اًمٜمسائلَّ يمثػماً وخترَّ

ره اًمدٓء، وًمف ًمسان وسمالهمة وسمٍم سماحلديث ورضماًمف، وقمرسمٞمَّة ُمت٘مٜمة، وسماٌع ُمديد ذم اًمٗم٘مف ٓ  شمٙمدِّ

ف واًمٕمبادة واًمٜمق  .((اومؾ، وسُمْٕمد اًمّمٞمت، واًمٕمٔمٛمة ذم اًمٜمٗمقس ُيارى ومٞمف، ُمع اًمت٠مًم 

 (.15/445(، اًمسػم )2/181اٟمٔمر: إٟمساب )

 ( يقؾمػ سمـ يزيد سمـ يماُمؾ اًم٘مرر أسمق يزيد اًم٘مراـمٞمز اعمٍمي.2)

 (.1205، 3/1204( احلٙماية قمٜمد اًمسٚمٗمل ذم اًمٓمٞمقريات )3)

 حسن لغره.( 4)
= 

 /أ221
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[791 ]  صمٜمل عبد اهلل ، ٟما ؾمٗمٞمانأيب، طمدَّ
(1)

، قمـ حيٞمك
(2)

، قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ 

ـ قمَ  ـ وىمَّاص ىمال: ؾمٛمٕمُت قمٛمر ي٘مقل: ؾمٛمٕمُت رؾمقل اهلل اًمتَّٞمٛمل، قم ي٘مقل:  ٚم٘مٛمة سم

اَم إِ  )) ـْ ى، ومَ ا ٟمقَ ُمَ  ٍئ رِ ؾِّ اُمْ ٙمُ ًمِ ، وَ سماًمٜمِّٞمَّةِ  ُل اَم قمْ  إَ ٟمَّ ا  ُمَ إمَم  شُمفُ َر جْ ٝمِ ومَ  اهلل إمَم  شُمفُ َر جْ هِ  اٟمْت يمَ  َٛم

ـْ يَماٟمْت ِهْجَرشُمُف ، وَ فٞمْ ًمَ إِ  َر ضَم ها ((ًمُِدٟمٞمَا ُيِّمٞمبَُٝما َأو اُْمَرأةٍ يَٜمٙمُِحَٝما وَمِٝمْجَرشُمُف إمَم َُما هاضَمَر إًِمَٞمْف َُم
(3)

. 

 :انْشأ من حديث أيب الؼاسم بن ب  

[792 ]   ـ اًمِمٞمخ أسمق اًمٗمْمؾ ـ حمٛمد سم ـ حمٛمد سم سم٘مراءيت قمٚمٞمف ذم اًمٓمٞمب اًمبزاز، حمٛمد سم

ل ْشأ حمؿد بن ب  ادؾك بن  أبو الؼاسم عبدؾمٜمة أرسمع وشمسٕملم، أٟما ؿمٝمر رضمب  ان ادعدِّ

ـ زياد اًم٘مٓمَّ  ىمراءة قمٚمٞمف، أٟما أسمق ـ قمبد اهلل سم ـ حمٛمد سم ـ ؾَمٝمؾ أمحد سم ان، ٟما أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سم

ـ اعمُ  ـ يزيد سم ـ اًمٕمالء قُمبٞمد اهلل سم ـ إؾمقد سم ـ أيب ذئب، قم ـ هارون، أٟما اسم ٜمادي، ٟما يزيد سم

ـ ضمارية،ا ـ اًمٜمَّبِلِّ  سم ـ أيب هريرة، قم ـ أيب ؾمٚمٛمة، قم ـ طمِ  ))ىمال:  قم  ؿْ ُديمُ طَم أَ  ُج رُ خَيْ  لَم ُِم

(( ةً ٞمِّئَ ؾَم  فُ ٜمْط  قمَ ٌؾ َُتُ ، وِرضْم ةً ٜمََس طَم  فُ ًمَ  ُب تُ ٙمْ ِرضمٌؾ شمَ  هِ دِ جِ ْس  ُمَ إمَم  فِ ًمِ زِ ٜمُْمَ  ـْ ُمِ 
(4)

. 

                                                 

 (.1/283وهق ذم اعمسٜمد )

ـ ) ـ ُماضمف ذم اًمسٜم ( ُمـ ـمرق 295، 1/294(، وأمحد ذم اعمسٜمد )666( )1/218وأظمرضمف اسم

 قمـ اسمـ هلٞمٕمة سمف.

 وؾمٜمده ضٕمٞمػ؛ ًمْمٕمػ اسمـ هلٞمٕمة، ًمٙمٜمف شمقسمع.

 ( ُمـ ـمريؼ ُمٕم٘مؾ سمـ قمبٞمد اهلل، قمـ أيب اًمزسمػم سمف.1/215أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )

 ( هق اسمـ قمٞمٞمٜمة.1)

 ( هق اسمـ ؾمٕمٞمد إٟمّماري.2)

 .صحقح( 3)

 (.1/303وهق ذم اعمسٜمد )

 ( قمـ احلٛمٞمدي.1( )1/3أظمرضمف اًمبخاري ذم صحٞمحف )و

 ( قمـ اسمـ أيب قمٛمر، يمالمها قمـ اسمـ قمٞمٞمٜمة سمف.3/1516وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )

 .صحقح( 4)

 ( ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ هارون سمف.4/503وأظمرضمف اسمـ طمبان ذم صحٞمحف )اإلطمسان ـ 

ـ ) (، 16/156(، )15/353(، )14/9(، وأمحد ذم اعمسٜمد )2/42وأظمرضمف اًمٜمسائل ذم اًمسٜم

ـ أيب ؿمٞمبة ذم اعمّمٜمػ ) ـ محٞمد ذم ُمسٜمده )2/22واسم ـ اعمٜمتخب(، واعمروزي  3/213(، وقمبد سم
= 
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[793 ]  ـ ضمٕمٗمر ،أسمق ؾَمٝمؾ ـ أيب ظمٞمثٛمة، ٟما قمبد اهلل سم ٟما أمحد سم
(1)

ـ يقٟم س، ، ٟما قمٞمسك سم

ـ طُم  ٕمٚمِّؿسلم اعمُ قم
(2)

ـ قمَ  ـ ديٜمار، قم ـ قَمٛمرو سم ـ يَ ، قم ـ اًمٜمَّبِلِّ ٓماء سم ـ أيب هريرة، قم سار، قم

((ة قسمَ تُ ٙمْ إَّٓ اعمَ  ةَ الَ َص  الَ ومَ  ةُ الَ اًمّمَّ  ٞمَٛمِت ذا ُأىمِ إِ  ))ىمال:  
(3)

. 

[794 ]   ُـ إسمراهٞمؿ، قمـ ٕمٞمؿ، ٟما إقمٛمش، قمـ ٞمثٛمة، ٟما أسمق ٟمُ أيب ظَم  أسمق ؾَمٝمؾ، ٟما اسم

ًة همَ / ُمَ  اهلل  ؾمقُل ى رَ دَ هْ أَ  ))ئِمة ىماًمت: د، قمـ قماقَ إؾْم  ((ٜمَاًم رَّ
(4)

. 

 :حديث واحد

[795 ]   ُٞمكم امقمِ ٕيب سمٙمر اإلؾْم  كتاب الصحقحار ذم دَ ٜمْاًمِمٞمخ أسمق اعمٕمازم صماسمت سمـ سم

ج قمغم  ب قمٚمٞمف ىمٞمؾ: أظمؼميمؿ أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ هماًمِ  ىمراءةً  ،كتاب البخارياعمخرَّ

 ، أظمؼمينأبو بؽر أمحد بن إبراهقم بن إسامعقل السامعقيل المامٟما أاين احلاومظ، ىمَ اًمؼَمْ 

ـ اًم٘ماؾمؿ ـ أمحد سم حمٛمد سم
(5)

ٜمادي، ٟما ضمٕمٗمر سمـ اعمُ  ٖمقي، ٟما أسمق، ٟما قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمبَ 
                                                 

(، 16/1/77(، واسمـ ظمزيٛمة ذم صحٞمحف يمام ذم اإلُتاف )1/160ذم شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة )

ـ  ـ طمبان ذم صحٞمحف )اإلطمسان  (، واًمبٞمٝم٘مل ذم 1/217(، واحلايمؿ ذم اعمستدرك )4/503واسم

 ( ُمـ ـمرق قمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ذئب سمف.3/62) اًمسٜمـ اًمٙمؼمى

 . وواوم٘مف اًمذهبل.((صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ ومل خيرضماه  ))وىمال احلايمؿ: 

 ووىمع ذم سمٕمض ـمرىمف: )إمم ُمسجدي( سمدل )ُمسجده(.

 ( أسمق ضمٕمٗمر اًم٘مرر اًمرىمل.1)

 .هق احلسلم سمـ ذيمقان اعمٕمٚمِّؿ( 2)

 .صحقح( 3)

 ( قمـ اسمـ أيب ظمٞمثٛمة، وهالل سمـ اًمٕمالء، يمالمها قمـ 2/32وأظمرضمف أسمق قمقاٟمة ذم صحٞمحف )

 قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمف.

ـ إؾمحاق، وأيقب، 1/493وأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) ـ قمٛمر، وزيمريا سم ـ ـمريؼ ورىماء سم ( ُم

 صمالصمتٝمؿ قمـ قمٛمرو سمـ ديٜمار سمف.

 .صحقح( 4)

م احلديث ُمـ ـمريؼ آظمر قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ سمف   (.197سمرىمؿ: )وشم٘مدَّ

ـ إؾمامقمٞم5) ـ حمٛمد اًمْمبل أسمق احلسلم اًم٘مايض اعمٕمروف سماسمـ اعمحاُمكم اًمبٖمدادي اًمِماومٕمل، ( اسم ؾ سم

 هـ(.407هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )332ُمقًمده ؾمٜمة )

َـّ يزداد ظمػماً يمؾَّ يقم  ))ىمال اًمدارىمٓمٜمل:  ، ((يمتب احلديث وًمزم اًمٕمٚمؿ وٟمِم٠م ومٞمف، وهق قمٜمدي ِِم
= 

 /ب221
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ـ أيب قمَ وح، ٟما ؾمرَ  ـ ىمتادة، قمـ أُر ٕمٞمد سم ىمال ُٕيَبِّ   ٟمبِلَّ اهللٟمس سمـ ُماًمؽ: أنَّ وسمة، قم

ـِ ا يِن ًمَ آنَ رْ اًم٘مُ  َؽ ئَ رِ ُأىمْ  نْ  أَ يِن رَ ُمَ أَ  نَّ اهللَإِ  ))ٕمب: يمَ  سم  دْ : وىمَ ، ىماَل ؿْ ؟ ىمال: ٟمٕمَ َؽ ، ىمال: اهللُ ؾَمامَّ

ِ بِّ اًمٕمَ رَ  دَ ٜمُْت قمِ ْر ُذيمِ  ((اه ٜمَٞمْ قمَ  ْت ومَ رَ ، ومذَ ؿْ لم؟ ىمال: ٟمٕمَ اعمَ
(1)

. 

 :~ي  بن يوكس م سم مـا

[796 ]    ـ اًمٓم ـ قمبد اجلبار سم ة، قري همػمَ ٞمُ اًمِمٞمخ أسمق احلسلم اعمبارك سم هلا ذمأ ُمرَّ  ؿمٝمر وَّ

ـ سمـ هماًمب اعمُ رضمب  سمـ ايمل، أٟما أسمق سمٙمر حمٛمد ارَ بَ ؾمٜمة أرسمع وشمسٕملم، أٟما أسمق قمكم احلس

                                                 

اً وماضالً، طمرضُت  ))وىمال اخلٓمٞمب:  ة، وؾمٛمٕمُت ُمٜمف، ومل يمان صم٘مة صادىماً ظمػمِّ جمٚمَسف همػم ُمرَّ

 .((حيّمؾ قمٜمدي قمٜمف رء 

 (.17/265(، اًمسػم )7/285(، اعمٜمتٔمؿ )1/333اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 .صحقح( 1)

 ( قمـ اًمؼمىماين سمف.2/328وأظمرضمف اخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد )

ـ ( قم26/53وأظمرضمف اخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد أيْماً، وُمـ ـمري٘مف اعمزي ذم هتذيب اًمٙمامل )

حمٛمد سمـ احلسلم اًم٘مٓمان، قمـ قمثامن سمـ أمحد اًمدىماق، قمـ حمٛمد سمـ قمبٞمد اهلل سمـ أيب داود، وهق 

 أسمق ضمٕمٗمر سمـ اعمٜمادي سمف.

ـ أيب 4961( )6/404واحلديث أظمرضمف اًمبخاري ذم صحٞمحف ) صمٜما أمحد سم ( إَّٓ أٟمَّف ىمال ومٞمف: طمدَّ

صمٜما روح سمف.  داود أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمادي، طمدَّ

ه أمحد،  روى ))ىمال اخلٓمٞمب:  اًمبخاري هذا احلديث ذم صحٞمحف قمـ اسمـ اعمٜمادي، إَّٓ أٟمَّف ؾمامَّ

ؾمٛمٕمُت هبة اهلل سمـ احلسلم اًمٓمؼمي ي٘مقل: إٟمَّف اؿمتبف قمغم اًمبخاري، ومجٕمؾ حمٛمداً أمحد، وىمٞمؾ: 

يمان عمحٛمد أخ سمٛمٍم اؾمٛمف أمحد. وهذا اًم٘مقل إظمػم قمٜمدٟما سماـمؾ، ًمٞمس ٕيب ضمٕمٗمر أخ ومٞمام 

 .((قمغم اًمبخاري يمام ىمٞمؾ، أو يمان يرى أنَّ حمٛمداً أو أمحد رء واطمد ... ٟمٕمٚمؿ، وًمٕمٚمف اؿمتبف 

صمٜمل أمحد سمـ أيب داود أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمادي، يمذا وىمع قمٜمد اًمٗمريايب  ))وىمال اسمـ طمجر:  وىمقًمف: طمدَّ

صمٜمل أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمادي،  ـ اًمبخاري، واًمذي وىمع قمٜمد اًمٜمسٗمل: طمدَّ )يمذا واًمّمقاب اًمٗمرسمري( قم

ؿ اًمبخاريَّ ومٞمف، ويمذا ُمـ ىمال يمان ومٙم٠من شمسٛمٞمتف ُمـ ىمب ؾ اًمٗمرسمري، ومٕمغم هذا مَل ُيّمب ُمـ وهَّ

 (.8/597. اًمٗمتح )((يرى حمٛمداً أو أمحد رء واطمد ... 

 ىمٚمت: وحُيتٛمؾ أنَّ اًمٜمسٗملَّ مل يذيمر اؾمٛمف، إٟمَّام ذيمره سمٙمٜمٞمتف وٟمسبتف وم٘مط.
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احلُسلم
(1)

، ٟما قمثامن سمـ قمٛمر
(2)

ٓين اًمٗم٘مٞمفٞمدَ ، ٟما أمحد سمـ حمٛمد اًمّمَّ 
(3)

، ٟما ٟمٍم سمـ 

قمكم
(4)

ـَ أظمذُت سمٞمد واًمِ  ))ىمال:   ، ومَٚمِحَ٘مٜما قمٜمده أمحد ٞمٜماهُ ، وم٠مشمَ ~يقٟمس  دي ٟمريد رُسيج سم

ـ ُمٕملم وقمالَّن احلذاء، ومسٚمَّؿ أمحدُ  ـ طمٜمبؾ سم ةٞمْ ٚمَ قمَ  وحيٞمك سم ٞمف ٚمَ ٚمَّٛمٜما قمَ وؾَم  ،ف ظماصَّ

ة، صمؿَّ  ة ذم اعمٜمام، َت رَ يْ ا أٟمَّؽ رأَ ٜمَٖمَ ٚمَ ٟمَّف سمَ ٕ ئٜماكَ ئتُؿ؟ وم٘ماًمقا: ضمِ ٞمَؿ ضمِ ىمال هلؿ: ومِ  قماُمَّ بَّ اًمِٕمزَّ

صمٜما يمٞمػ رأيتَف؟ ىمال: اقمْ  صمٜما يمٞمَػ َت طَم يْ أَ ا رَ ُمَ  اكَ رَ ي أَ ذِ سماًمَّ  وم٘ماًمقا: ٟمس٠مًُمَؽ  ُٗمقين،ومحدِّ  دِّ

ٟمٜمِل ذَ ٠مْ تَ وماؾْم ؾ، يمُ ٌء ٟم٠مْ ا َرْ ٟمَ دَ ٜمْقمِ  َس ٞمْ ًمَ  أيَّامٍ  ايِن أرسمٕمةَ ٞمَ بْ تِل وِص ضَم وْ زَ ثُت أٟما وَ ٙمَ رأيتَف؟ ىمال: ُمَ 

ٟمُت هَلَ ااهَ  أسمَ يِت ٠مْ ن شمَ  أكِم هْ أَ 
 ذِم  انَ  يمَ امَّ ٚمَ ئًا، ومَ ٞمْ ؿَم  ْؾ تَّة أيَّام مَل آيمُ ؾِم  امَ ثُت أٟما مَتَ ٙمَ / ُمَ  ا، صمؿَّ ، وم٠َمذِ

ـ ؾِمدْ  ٓمت  ٘مَ ًمَ  اسمعِ اًمسَّ  قمِ اًمٞمَ  ا ذِم دْ دَ ات، وؿَم ٘مَ ٟمبَ  عَ بْ ٟما ؾَم ارِ ذم دَ  ْت ةٍ يماٟمَ رَ ُِم ي ارِ زَ إِ  ِف َر  ـمَ هت 

وم٘مآ  ٝمًا ُمٜمٝمام،ضْم ـَ وَ َس طْم أَ  رَ أَ   مَلْ ايِن ٞمَ شمَ أَ  َٚملْمِ ضُم ٢مذا سمرَ ا، ومَ ٜمَ ِرواٍق ًمَ ُت ذِم ٛمْ ٟمِ  ا، صمؿَّ ٝمَ ٞمْ ٚمَ قمَ  َر ٓمِ ٕوُمْ 

يج، اومْ  َؽ ٞمْ ٚمَ قمَ  مُ الَ زم: اًمسَّ  ـ َيِ أَسمْ وَ  ْؾ ٘مِ اقمْ وَ  ٚمبََؽ ىمَ  تَْح يا رُسَ ـْ ، وم٘مٚمُت َؽ ٞمئُ ٍِم َُم يب  سم٠مَ اَم ٟمتُ أ : َُم

 ـَ َس طْم اًمبٞمَت وم٢مذا أٟما سمرضمؾ مَل أَر أَ  الَ ظَم دَ ٛمر، ومَ ذا قمُ ُدمها: أٟما أسمق سمٙمر وهَ طَم ؟ وم٘مال زم أَ اَم تُ ٟمْ أَ 

يج ورمحةُ  َؽ ٞمْ ٚمَ قمَ  مُ الَ ٝمًا ُمٜمف، وم٘مال زم: اًمسَّ ضْم وَ  َُمـ  ْر ٔمُ واٟمْ  ِ٘مْؾ اقمْ وَ  ٚمبََؽ ىمَ  اهلل، اومتَْح  يا رُسَ

ـ أٟمَت َؽ ٞمئُ َيِ   ـَ َس طْم ايِن مَل أَر أَ ٞمَ شمَ أَ  اسمَّلم ىمدْ أٟما سمَِم إذا  د، صمؿَّ ٛمَّ حُمَ  ؟ ىمال: أٟما ٟمبٞم َؽ ، وم٘مٚمت: َُم

ج يا رُسي قمٚمٞمَؽ  المُ : اًمسَّ وم٘مآَ  ل،ائِ سمحذَ  اهُ بَ ٟمَّم  ٟمقرٍ  ـْ اٌب ُمِ َر  حِمْ اَم هيِ دِ يْ ، سم٠مَ ٝماَم ٜمْٝمًا ُمِ ضْم وَ 

ـ َيِ  ْر ٔمُ واٟمْ  ٘مِْؾ واقمْ  بََؽ ٚمْ ىمَ  اهلل، اومتَْح  ورمحةُ  ـ أَ ٚمُت ، وم٘مُ َؽ ٞمئُ َُم زم: أٟما  ؟ وم٘مآَ اَم ٟمتُ  سم٠ميب أٟمتاَم : َُم

ة ؾُم ، وإذا أٟما سمرَ يَمبْٙمبٌَة يَمبْٙمبَة ةٍ ٙمَ ئِ ، وإذا سمٛمالَ ٞمُؾ ائِ ٞمٙمَ وهذا ُمِ  ؼميُؾ ضمِ   َؾ بَ ىمْ أَ  دْ اٟمف ىمَ حَ بْ بِّ اًمِٕمزَّ

سمرَس  بِّ رَسٌّ ا رَ : يَ َت، وم٘مٚمُت ئْ ا ؿِم وم٘مال: ؾَمْٚمٜمِل ُمَ  ،كَمَّ قمَ 
(5)

اسمَّلم قمٜمِّل، وم٢مذا أٟما سماًمِمَّ  اَب همَ  صمؿَّ  ،
                                                 

 ( هق أضمري.1)

 هـ(.361ٕمروف سماًمدراج، شمقذم ؾمٜمة )( ًمٕمٚمف قمثامن سمـ قمٛمر سمـ ظمٗمٞمػ أسمق قمٛمرو اعم٘مرئ اعم2)

ـ أيب اًمٗمقارس:  ، وىمال ((يمان ُمـ أهؾ اًم٘مرآن واًمسٜمة واًمدياٟمة واًمسؽم، مجٞمؾ اعمذهب  ))ىمال اسم

 .((يمان صم٘مة  ))اخلٓمٞمب: 

 (.8/195شماريخ اإلؾمالم )، (11/305اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 ٕمديالً.( ومل يذيمر ومٞمف ضمرطماً وٓ شم5/137( ذيمره اخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد )3)

 ( اسمـ ٟمٍم سمـ قمكم اجلٝمْمٛمل.4)

 (.10/224( أي: رأؾماً سمرأس، يمام ضماء شمٗمسػمه ذم هتذيب اًمٙمامل )5)
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 َؽ ذًمِ  ـْ ُمِ  َٕمُؼ ًمْ أَ  َزْل ومَٚمؿ أ َٕمؼ،زم: اًمْ  وم٘مآَ  ؾ،َس قمَ  ٞمفِ ومِ  ٍح دَ  سم٘مَ ايِن ٞمَ شمَ أَ  دْ ىمَ  اِب َر حْ اطِمبَل اعمِ َص 

صمٜما،ام طَم ٞمٜمَٞمف طمِ ٚمَ قمَ  ُت. ىمال: وهُمٌِمَ ٝمْ بَ ئًا واٟمتَ ٞمْ ؿَم  ومَٚمؿ آيمْؾ  ،دْ دَ : ازْ زِم  وم٘مآَ  ٕمًا،بْ ؾَم   صمؿ قماَش  دَّ

((رة ٓمَ ٜمْ ىمَ ه ذِم ؼْمُ ، وىمَ ~ وشمقذِم  يقُمًا، نَمَ قمَ  ةَ ٕمَ ؾمبْ  َؽ ٟما سمذًمِ ُما أظمؼَمَ سمٕمدَ 
(1)

. 

 :ؼرئمن حديث ابن ادم 

ٞمبِل سمبٖمداد، ٓمِ اًم٘مايض أسمق اًم٘ماؾمؿ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قُمبٞمد اهلل اخلَ  أخزين [ 797]

 صٗمر ؾمٜمة ؾمتي وشمسٕملم / وأرسمٕمٛمئة، أٟما  اُمٞمة ذمٔمَ سم٘مراءيت قمٚمٞمف سمباب اعمدرؾمة اًمٜمِّ

اضمرٛمر سمـ ُمقؾمك اًمتَّ قمبد اًمرزاق سمـ قمُ 
(2)

سم٠مصبٝمان، أٟما أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ  

ـ قماصؿ  اعم٘مرئسم
(3)

دانبْ ، ٟما قمَ 
(4)

واًمباهمٜمدي ،
(5)

وأسمق قَمروسمة ،
(6)

، ىماًمقا: ٟما حمٛمد سمـ 
                                                 

الً ( 1)  .مل أقف عؾقه مطوه

 (.386سمرىمؿ: )وذم إؾمٜماده أسمق قمكم سمـ هماًمب، وهق ُمتٝمؿ سماًمٙمذب، يمام ُمر 

ـمري٘ملم  ( ُمـ9/220)(، واخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد 10/113وأورد أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞمة )

رأيت رب اًمٕمزة ذم اعمٜمام، وم٘مال زم: يا رسيج ؾمؾ طماضمتَؽ، وم٘مٚمت:  ))ىمال:  جيصحٞمحلم قمـ رُس 

 .(( سمرس رمحـ رَس 

 هـ(.459( أسمق اًمٓمٞمب إصبٝماين، شمقذم ؾمٜمة )2)

 .((اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ  ))ىمال اًمذهبل: 

 (.10/98شماريخ اإلؾمالم )، (18/149(، اًمسػم )3/441اٟمٔمر: شمٙمٛمٚمة اإليمامل )

ٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ قماصؿ أسمق سمٙمر إصبٝماين، اعمٕمروف سماسمـ اعم٘مرئ، ُمقًمده ؾمٜمة ( حم3)

 هـ(.381هـ(، وشمقذم ؾمٜمة )285)

ث يمبػم، صم٘مة أُملم،  ))، ىمال أسمق ٟمٕمٞمؿ: ((صم٘مة ُم٠مُمقن، صاطمب أصقل  ))ىمال اسمـ ُمردويف:  حمدِّ

 .((صاطمب ُمساٟمٞمد وأصقل 

 (.16/398(، اًمسػم )51/220) (، شماريخ دُمِمؼ2/297اٟمٔمر: ذيمر أظمبار أصبٝمان )

( قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ زياد أسمق حمٛمد إهقازي اجلقاًمٞم٘مل، اعمٕمروف سمٕمبدان احلاومظ، 4)

 هـ(.306صاطمب اعمّمٜمٗمات، شمقذم ؾمٜمة )

ُما  ))، وىمال أسمق قمكم اًمٜمٞمساسمقري: ((يمان قمبدان حيٗمظ ُمئة أًمػ طمديث  ))ىمال أسمق قمكم احلاومظ: 

 .((ُمـ قمبدان يت ُمـ اعمِمايخ أطمٗمظ أر

 (.14/168(، اًمسػم )27/51(، شماريخ دُمِمؼ )9/378اٟمٔمر: شماريخ سمٖمداد )

 ( هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمباهمٜمدي احلاومظ.5)

 ( هق احلسلم سمـ حمٛمد سمـ ُمقدود احلراين.6)

 /ب221
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ك، ٟما حمٛمد سمـ طَم َّم ُمُ  ٟمس سمـ ي، قمـ أـ ضمريج، قمـ ُماًمؽ، قمـ اًمزهررب، قمـ اسمٗمَّ

َة زُمَ ُمَ  َؾ ظَم دَ  أنَّ اًمٜمَّبِلَّ  )): ُماًمؽ  (( ُر ٗمَ اعمِٖمْ  فِ ؾِم أْ  رَ غَم وقمَ  ِح تْ اًمٗمَ  ـَ ٙمَّ
(1)

. 

ـ ؾمٚمٞمامن اًمباهمَ  و [ 798] ـ حمٛمد سم ـ ضمٕمٗمر اعمَ دي، ٟما ٜمْحمٛمد سم ـ قمبد اهلل سم ٟما  يٜمل،دِ قمكم سم

ـ أيب هريرة ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ـ أسمٞمف، قم ـ ؾُمٝمٞمؾ، قم  غَم قمَ  ةَ َِم ئِ اْمُؾ قمَ ومَ  )): أيب، قم

 َس اًمٜمِّ
ِ
(( امِ ٕمَ اًمٓمَّ  رِ ائِ  ؾَم غَم قمَ  يدِ اًمثَّرِ  ؾِ ْْم ٗمَ يمَ  اء

(2)
. 

[799 ]   ـ ؾُم ـ إؿمٕمث اًمسِّ ٚمٞمامأسمق سمٙمر قمبد اهلل سم سمـ اًمتُف، وحيٞمك اين، وأٟما ؾم٠متَ ْس جِ ن سم

ٜمّمقر اًمبٖمداديد، وحمٛمد سمـ ُمَ حمٛمد سمـ صاقمِ 
(3)

وَرىملٚمَ سمحَ   ب، ٟما يٕم٘مقب اًمدَّ
(4)

، ٟما 

ـ  ـ قُمٚمٞمَّة، قم ـ أيب هريرة: إؾمامقمٞمؾ سم ـ ؾمػميـ، قم ـ حمٛمد سم ـ قَمتٞمؼ، قم أنَّ اًمٜمَّبِلَّ  ))حيٞمك سم

  اعمَ ذِم  اَل ُيبَ  نْ ك أَ َّنَ  
ِ
ايمِ  اء (( فُ ٜمُْمِ  َؾ َس تَ ُيٖمْ  صمؿَّ  دِ اًمرَّ

(5)
. 

                                                 

 .صحقح( 1)

( ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ اعم٘مرئ، قمـ 412، 55/411وأظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم شماريخ دُمِمؼ )

 وأيب قمروسمة احلراين وهمػممها سمف. اًمباهمٜمدي

 ( قمـ أيب قمروسمة احلراين سمف.9/115وأظمرضمف اسمـ طمبان ذم صحٞمحف )اإلطمسان ـ 

ـ ُماًمؽ )ص (، واسمـ طمبان ذم صحٞمحف 52 وأظمرضمف حمٛمد سمـ خمٚمد اًمدوري ومٞمام رواه إيماسمر قم

(، واخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد 6/160(، واسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد )9/115)اإلطمسان ـ 

( ُمـ ـمرق 8/120(، واًمذهبل ذم اًمسػم )226، 1/225(، واخلٚمٞمكم ذم اإلرؿماد )7/204)

قمـ حمٛمد سمـ ُمّمٗمك سمف. )وؾم٘مط حمٛمد سمـ ُمّمٗمك ُمـ شماريخ سمٖمداد، وهق صماسمت ذم ط. دار 

 (.8/108اًمٖمرب )

م احلديث ُمـ ـمرق قمـ ُماًمؽ   (.572، 518، 391سمرىمؿ: )وؾمٜمده صحٞمح، وشم٘مدَّ

 حسن لغره.( 2)

ـ هذا اًمٓمريؼ إَّٓ قمٜمد اعمّمٜمػ ومل أىمػ قمٚمٞمف  وؾمٜمده ضٕمٞمػ؛ ًمْمٕمػ واًمد قمكم سمـ اعمديٜمل.، ُم

(، وُمسٚمؿ 3770( )4/592وًمٚمحديث ؿمقاهد ُمـ طمديث أٟمس قمٜمد اًمبخاري ذم صحٞمحف )

 (.4/1895ذم صحٞمحف )

 (.3769( )4/592وأيب ُمقؾمك إؿمٕمري قمٜمد اًمبخاري ذم صحٞمحف )

 ( أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمقد.3)

 ٞمؿ اًمدورىمل.( هق يٕم٘مقب سمـ إسمراه4)

 .صحقح( 5)
= 
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((أظمذ ُمٜمِّل يٕم٘مقب ذم هذا احلديث ديٜمارًا  ))ىمال اسمـ أيب داود: 
(1)

. 

وخي  :من فوائد التـه

َّ اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد ضمٕمٗمر سمـ أ أكشدكا [ 800] ؾمٜمة ؾمتي اج ذم مجادى إومم محد سمـ اًمرسَّ

 رِ وُِمـ ؿِمٕمْ  ـ اًمتَّٜمقظمل ىمال:حسِّ وشمسٕملم، ىمال: أٟمِمدٟما اًم٘مايض أسمق اًم٘ماؾمؿ قمكم سمـ اعمُ 

 :ل اًمٜمَّبِلَّ صمِ ْر شمَ  $ة ٛمَ وماـمِ 

 ـٛمَ ـاًمسَّ  اُق ـرَّ آومَ ـبَ اهمْ  
ِ
رَ ـيمُ وَ  اء  انِ ٍْمَ اًمٕمَ  ؿَ ٚمَ فمْ أَ وَ  ارَ ٝمَ اًمٜمَّ ُس ٛمْ ؿَم           ْت قِّ

ةٌ يٜمَزِ ـاًمٜمَّبِلِّ طَم  دِ ٕمْ ـ سمَ ُمِ  ُض رْ َٕ اوَ  
(2)

 يمَ  فِ ـٞمْ ـَٚمًا قمَ ـٗمـَأؾَم      
ضَم  ةُ َر ـٞمثِ  انِ ٗمَ اًمرَّ

ٍْمُ ُمِ  فِ تَبْٙمِ ًمْ وَ      ا     ــٝمَ ـسمُ ْر ـوهمَ  دِ اًمبالَ  ُق َذْ  ٙمِفِ ومْٚمتَبْ  / 
(3)

 انِ ـٛمَ ــؾ  يَ ـيمُ وَ  

 بْ ٞمَ وًمْ  
دُ قاًمٓم   فِ ٙمِ

(4)
 انِ ـيمَ رْ إَ وَ  ارِ تَ ؾْم ذو إَ  ُت ٞمْ اًمبَ وَ       ه     ق  ـضَم  كُ ارَ بَ اعمُ  

                                                 

( ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب داود واسمـ صاقمد وهمػممها، 14/278وأظمرضمف اخلٓمٞمب ذم شماريخ سمٖمداد )

 قمـ يٕم٘مقب اًمدورىمل سمف.

( ُمـ 458//31(، واعمزي ذم هتذيب اًمٙمامل )3/1847وأظمرضمف اسمـ اًمبخاري ذم ُمِمٞمختف )

 ـمريؼ اسمـ صاقمد سمف.

( قمـ 155)ص اخلٓمٞمب ذم اًمٙمٗماية  (، وُمـ ـمري٘مف1/75وأظمرضمف اًمٜمسائل ذم اًمٙمؼمى )

 يٕم٘مقب اًمدورىمل سمف.

 ( ُمـ ـمريؼ هِمام سمـ طمسان، قمـ اسمـ ؾمػميـ سمف.1/235وأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )

 وًمف ـمرق أظمرى قمـ أيب هريرة ذم اًمّمحٞمحلم.

ٓ حيدث 1) ـ قمتٞمؼ، ويمان  ـ اسم ـ قمٚمٞمة، قم ـ إؾمامقمٞمؾ سم د هبذا احلديث قم ( يمان يٕم٘مقب اًمدورىمل يتٗمرَّ

(، ورسىمف ُمٜمف اصمٜمان، ومروياه قمـ اسمـ 1/75اًمٙمؼمى ) سٜمـار، يمام ىمال اًمٜمسائل ذم اًمسمديٜمسمف إَّٓ 

(، 9/193(، وشماريخ سمٖمداد )1/351قمٚمٞمة، ومها: اًمرسي سمـ قماصؿ، يمام ذم اعمجروطملم )

 (.5/216وقمكم سمـ قمبدة اعمٙمتب، يمام ذم اًمٙماُمؾ )

ث سمف قمـ اسمـ قمٚمٞمة ُمـ اًمث٘مات همػم يٕم٘مقب  ))وىمال اسمـ قمدي:   .((اًمدورىمل مل حيدِّ

 ذم ظمتؿ اًمسػمة: )يمئٞمبة(.( 2)

 ذم ظمتؿ اًمسػمة: )ُُمرَض(.( 3)

 (.2/322اٟمٔمر: اًم٘ماُمقس اعمحٞمط ) اًمٓمقد: ضمبؾ ُمنمف قمغم قمرومة.( 4)

 /أ227
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انِ ــٜمَــؾْم اًمقَ  ةَ ادَ ؾَم وِ  وهُ دُ ؾمَّ وَ ا ُمَ             الً ائِ ُمَ  َؽ ؾِم أْ َر ا ًمِ ُمَ  كَ اؤُ دَ  ومِ ِز ٟمٗمْ  
(1)

. 

 أيْمًا: $وهلا ومٞمف  [ 801]

 اٞمَ اًمِ قَ همَ  انِ ُمَ ى اًمزَّ دَ ؿَّ ُمَ َِم ٓ يَ  نْ أد     مْحَ أَ  ةَ سمَ ْر شمُ  ؿَّ ؿَم  ـْ ُمَ  غَم اذا قمَ ـُمَ  

َ  قْ ًمَ  ٌب ائِ َّم  ُمَ كَمَّ قمَ  ُصبَّْت   اًمِٞمَاٞمَ ًمَ  نَ قُمدْ  يَّامِ  إَ غَم قمَ  ْت ـَُصبّ    ا    أَّنَّ
(2)

. 

ـُ  امَّ شمقذم قمكمٌّ ـًمَ  [ 802]  ومٞمف: قمكمي  ىمال احلسـ سم

  اَل ـمَ  لْمَ اًمٕمَ  ُر ضُم َأزْ  
اَم إِ  ؼِمُ ٓمَ ْص أَ ا     وٜمَـٕمَ ـا اًمٞمٝمَ ومِ  اءُ ـَْم ـا ىمَ يَ الَ  اًمبَ ٟمَّ

 بْ شمَ  َت ٟمْ أَ  
 اءُ دَ  َؽ ــف ًمَ اسمَ ـَص أَ  دْ ـا ىمَ ـُمَ ن أَ      كَس ٜمْشمَ وَ  سمٞمَؽ  أَ غَم ل قمَ ٙمِ

اءُ ٟمبٞمَ إَ  فُ ٚمَ بْ ىمَ  اَت ُمَ  دْ ىمَ وَ  ؽَّ ؿَم       َٓ  اتـا ُمَ ُمَ  ؾِ ِٛمثْ ٞمٌت يمَ ُمَ  أٟمَت  
(3)

. 

 

 

* * * 

                                                 

ـ اًمدُمِم٘مل ذم جمٚمس ذم ظمتؿ اًمسػمة اًمٜمبقية )ص ( 1) ـ ٟماس اًمدي سمّمٞمٖمة اًمتٛمريض،  (26أورده اسم

 وًمٞمس ومٞمف اًمبٞمت إظمػم، وسمدًمف:

 اعمبارك صٜمُقه     صغمَّ قمٚمٞمؽ ُمٜمزل اًمٗمرىمان يا ظماشمؿ اًمرؾمؾ

 ُمٗماوز. >وسملم أيب اًم٘ماؾمؿ اًمتٜمقظمل ووماـمٛمة ىمٚمت: 

(، 2/134اًمذهبل ذم اًمسػم )(، و25اسمـ ٟماس اًمديـ ذم جمٚمس ذم ظمتؿ اًمسػمة )ص ( أورده 2)

َّا ُيٜمسب إمم وماـمٛمة وٓ يّمح  ))وىمال:   .((وِِم

 ٞمٖمة اًمتٛمريض.( سمّم3/490وذيمره أيْماً اسمـ ىمداُمة ذم اعمٖمٜمل )

م   ُمٗماوز. >(، وسمٞمٜمف وسملم وماـمٛمة 225سمرىمؿ: )ىمٚمت: أسمق اًم٘ماؾمؿ اًمتٜمقظمل ومٞمف شمِمٞمع، يمام شم٘مدَّ

 .مل أقف عؾقه( 3)
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 آخر اجلزء الثامن
 .(1)واحلمد هلل وحده، وصلىاته على حممد وآله وسالمه

                                                 

ؾمٛمع مجٞمع هذا اجلزء وهق اًمثاُمـ، ُمـ ًمٗمظ اًمث٘مة إُملم ضمالل اًمديـ أيب إؾمحاق إسمراهٞمؿ سمـ ( 1)

ـ قمٞمسك سمـ درسماس اعمار ـ أيب قمٛمرو قمثامن سم ـ اًمسٚمٗمل، ومسٛمٕمف اإلُمام ضٞماء اًمدي اين، سم٢مضمازشمف ُم

د، وحمٛمد سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ أيب اًمٗمْمؾ اعمٜمّمقر سمـ أيب اًمٗمْمؾ سمـ أيب حمٛماعمِمايخ: أسمق 

ـ إؿمٛمقين، ويقؾمػ سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد  ـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمح اًمٕمراىمٞمان، وأسمق اًمثٜماء حمٛمقد سم

ـ طمسـ اعم١مذن، وأسمق ـ قمبد اًمقاطمد سم متٞمؿ سمـ محاد، سمـ احلسـ  اهلٙماري، وأسمق احلجاج يقؾمػ سم

اهلل  وأسمق اًم٘ماؾمؿ سـم أيب سمٙمر سـم طمٞماة، وحمٛمد سـم محد سـم أمحد سـم صديؼ، وطمٞماة ؾمٜمجر، وأسمق قمبد

ـ قمبد اهلل قمتٞمؼ أمحد جَّ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمبد احلٛمٞمد احلَ  اًمٜمجار، ويماشمب إؾمامء ار، وإؾمحاق سم

 ئة.ُم وذًمؽ ذم شماؾمع رضمب ؾمٜمة شمسع وؾمت احلراين، لحيٞمك اًمٖمرىم
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 233 ....................................................... ُمـ طمديث اسمـ اًمسٛمرىمٜمدي

 242 ............................................................. ُمـ طمديث اًمٜمٝمرواين

 246 .........................................................ُمـ ومقائد اسمـ اًمسٛمرىمٜمدي

 252 .....................................................ُمـ طمديث أيب زيمريا اًمبخاري

 257 .............................................................. ؾمامع اجلزء اخلاُمس

 258 ........................................ اجلزء السادس من ادشقخة البغدادية

 259 ............................................. اًمرازيُمـ طمديث أيب اًمٕمباس اًمبّمػم 

 262 .................. قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ احلارث، قمـ اسمـ يمرديطمديثان قمـ أيب اًمٗمْمؾ 

 264 ............................................................ ُمـ طمديث اسمـ اًمقيمٞمؾ

 265 .................................................... ُمـ طمديث اسمـ ُماًمؽ اًم٘مٓمٞمٕمل

 267 .................................................................. طمديٌث ُمسٚمسٌؾ 

 271 .......................................................... ُمـ طمديث اسمـ اًمٓمٞمقري

 274 ..................................................... ُمـ طمديث أيب ُمٜمّمقر اعم٘مرب

 283 ............................................................. ُمـ طمديث اسمـ اًمٗمراء

 289 ............................................................... ُمـ طمديث اًمٙمتاين

 292 ............................................ يب قمبد اهلل اًمٕمٚمقيُمـ طمديث اًمنميػ أ



 

 
 

 
 968 

 
 ففرس ادوضوعات

 296 ...............................ُمـ طمديث اسمـ اًمؼمداين، قمـ مجاقمة يمتبقا إًمٞمف ُمـ ُمٍم

 301 .................................................................... طمديٌث واطمدٌ 

 302 ........................................................... ُمـ ومقائد اسمـ اًمٓمٞمقري

 304 ................................................................ُمـ طمديث اخلالل

 306 .................................................................... طمديث واطمد

 307 .................................................................... طمديث واطمد

 309 .............................................................. ُمـ طمديث اًمٓمؼماين

 312 .............................................. ُمـ طمديث قمبد اهلل سمـ قمٛمر ُمِمٙمداٟمف

 314 .................................................... ُمـ طمديث أيب اًمٕمباس اًمرازي

 318 ....................................................... يث أيب سمٙمر اخلٓمٞمبُمـ طمد

 320 .............................................................. ؾمامع اجلزء اًمسادس

 321 .......................................... اجلزء السابع من ادشقخة البغدادية

 322 .....................................................ُمـ طمديث أيب زيمريا اًمبخاري

 325 ............................................................. ُمـ طمديث أيب ظمٚمٞمٗمة

 327 ............................................. ُمـ طمديث اسمـ اًمٓمٞمقري، قمـ إزضمل
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 وبه كستعع

  ِـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾِم اًمشقخ اإلموم احلوومظ أسمق ـموه ـ أمحد سم ـ حمؿد سم ػي ؾَ ر أمحد سم

ؾػل إصٌفوين ًِّ ذم رسمقع أظمر ؾمـي أرسمع  ،مـفو ل اإلؾمؽـدريي ذم يمتوسمف إًمقـوكز اًم

 ، ىمول:~وؾمٌعلم ومخًامئي 

ـ اًمشقخ أسمق حمؿد ضَم  أكشدكا [ 803] ـ عػر سم م ؾمـي سمؼراءيت قمؾقف ذم اج، اًمنر أمحد سم اعمحرر

ًٍّ وشمًعلم وأرسمع ـ اًمـرجودحَ اعمُ قمٌد اهلل سمـ مئي، ىمول: أكشدكو أسمق حمؿد  ؾم ًِّ
(1)

سمتـِّقس  

ف يظَ حْ لَ  ،ويمتٌتف مـ ظمطِّ
(2)

: 

 هدَ ؾر ؾِم ؿ يمُ هُ ـدَ ى قمِ اًمـردَ  قُق ًُ يَ      هدَ ـــاطمِ وَ  وَرةٍ ـطَم ل ـِوم يٌ ـصملَ ـصم    

هدَ ـوئِ ـاعمَ  ةَ قرَ ــؾُم إٓر  فِ ـقـو ومِ ــقا     مَ ؾُ ؿَ عْ تَ واؾْم  نَ آْر قا اًمؼُ ظُ ػِ طمَ  دْ ىمَ / 
(3)

.  

ـقمٌد اهلل سمـ أسمق حمؿد  أكشدكا [ 804] ًِّ عقِػرانلُ  ،اعمح
(4)

: 

                                                 

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

سمـ حيقك سمـ ظموًمد سمـ سمرمؽ اًمؼممؽل أسمق احلًـ اًمـرديؿ، اعمعروف  ( أمحد سمـ ضمعػر سمـ مقؾمك2)

 هـ(.324هـ(، وشمقذم ؾمـي )224سمجحظي، مقًمده ؾمـي )

ـ اًمعؾقم  ))ىمول اخلطقى:  وموً ذم ومـقن مجي، قموروموً م ـ إدب يمثػم اًمروايي ًمألظمٌور، متٍمِّ يمون طمً

عر، مؼٌقل إًمػوظ، طمورض  سمصـوقمي اًمـجقم، طموومظوً ٕـمراف مـ اًمـحق واًمؾغي، مؾقح اًمشِّ

 .((اًمـودرة 

دسموء )6/283(، اعمـتظؿ )4/65اكظر: شموريخ سمغداد ) ػم )1/207(، معجؿ ٕا  (.15/221(، اًًم

ًَ اًمثوين مـ 1/217(، ويوىمقت ذم معجؿ إدسموء )171)ص ( أورد اخلطقى ذم اًمٌخلء 3) ( اًمٌق

 ـمريؼ آظمر لحظي، وىمٌؾف:

س ور وأوٓده     ٓ ىُمدِّ  اًمقاًمد واًمقاًمده موزم وًمؾشر

 وًمؾٌقتلم ىمصي.

( ضمعػر سمـ قمكم سمـ اًمني سمـ قمٌد اًمرمحـ أسمق اًمػضؾ، اعمعروف سمجعقػران اًمشوقمر، وهق مـ 4)
= 
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 رُ ذ َأقمْ اَم ومَ  ًَ ؾْ وومَ ـغَ ن شمَ إِ وَ         ُر ؽُ ٌر َأؿْم وقمِ نينِّ ؿَم  ومَ زِم  ضُمدْ 

ذرُ و َتْ مَ  ؾ  يضًو يمُ أَ  قفِ ومِ وَ     ل   فِ تَ ْش و شمَ مَ  ّؾ  يمُ ويِن ًَ  ًمِ ذِم وَ 
(1)

. 

ـ سمـ قَمؿرو حَ لم قمٌد اهلل سمـ اعمُ ًمؾؼويض أيب طَمِص  ،قمٌد اهللأسمق حمؿد وأكشدكا  [ 805] ًِّ

قظِم  لاًمتـر
(2)

 ضمؾ:اًمرِّ  قذم طَمج، 

 ؾِ وِو ـَمُ وضِمؾ وَ ًَ ؾِّ مُ ؽُ زًا ًمِ غْ ًمُ       و  لُتَ ـٌر خَ ًي ومَ قٌَ جِ ًُ قمَ يْ أَ رَ  دْ ؼَ ًمَ وَ 

ـِ سمؽػِّ  رر ؼِ تَ ًْ شمَ  َٓ  ؾِ وِو ومَ  عَ وَ أرْ  ؾٍ رر سمِرضْم دُم ك تر طَم        كوىمص َأًْمَؽ
(3)

. 

َدن:رضمف قمخمًمؾؼويض أيضًو ذم اًمؼقؿ واًمقؾمخ اًمذي  ،أسمق حمؿد قمٌد اهلل أكشدكاو [ 806]  ـ اًٌم

ًُ مِ بر ىمؿقص مَ رُ  ـ ىمَ ـمَ  ك    تً ومَ  فُ ـْؽر   ونَ ٌَ تَ وؾْم ـوم فُ ـزر
 لْمِ عَ ؾْ ًمِ

ـِ ف ـمَر ــيمؾر  فُ ـويمَ طَم ه     وَ َر فَ فمْ لَ و ومَ فَ ـْك قمَ ػَ ـخْ ـَي يمونَ وَ  اَزي
(4)

. 

                                                 

 جموكلم اًمؽقومي، ُيعد  ذم اًمشعراء اعمجوكلم.

يمون مـ أهؾ اًمػضؾ وإدب، ووؾمقس ذم أصمـوء قمؿره، وًمف أظمٌور وأؿمعور  ))ىمول اخلطقى: 

 .((مًتحًـي 

 (.5/1102شموريخ اإلؾملم )، (6/165(، اًمعؼد اًمػريد )7/163خ سمغداد )اكظر: شموري

 .مل أقف طؾقه( 1)

ـ سمـ قمؿرو سمـ ؾمعقد سمـ حمؿد أسمق طَمصلم اًمتـقظمل اعمعري.( 2) ًِّ  قمٌد اهلل سمـ اعمح

 وطَمصلم سمػتح احلوء اعمفؿؾي ويمن اًمصود.

ًِّ ـ اذيمر اًمًؿعوين  طمػقَده حمؿد سمـ أيب هموكؿ قمٌد اًمرزاق سمـ قمٌد اهلل سم  ـ اًمتـقظمل، وىمول: عمح

ه وضمد  أسمقف وقمؿ  أسمقف، يمؾ فؿ ومضلء  )) يمون وموولً قموعموً مـ سمقً اًمعؾؿ واحلديٌ، أسمقه وضمد 

 .((ؿمعراء مـ مػوظمر اًمشوم 

وسمقً أيب طَمصلم اًمتـقظمل يمؾ فؿ ومضلء ؿمعراء مـ أهؾ اعمعرة، أدريمً اًمؼويض  ))وىمول أيضوً: 

ي اًمتـقظمل سمحؿص، ويمون اإلموم أسمو اًمٌقون حمؿد سمـ أيب  هموكؿ قمٌد اًمرزاق سمـ أيب طَمصلم اعمعرِّ

ه وقمؿِّ واًمده وأسمقفام ؿمقئوً يمثػماً، ويمون مـ  قف وضمدِّ ـ ؿمعر واًمده وقمؿر ً م يتقمم اًمؼضوء هبو، ويمتٌ

 .((اًمػصوطمي والقدة ٓ إمم همويي 

 (.3/261(، شمؽؿؾي اإليمامل )5/342( )1/486اكظر: إكًوب )

 .مل أقف طؾقه( 3)

 .مل أقف طؾقه( 4)
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 ـشػي:ل واعمِ ، ًمؾؼويض ذم اًمذأسمق حمؿد قمٌد اهلل أكشدكاو [ 807]

فَ ويب يمُ قَ ـصمِ        موً قْ يَ  فِ قْ ؾَ قمَ  ًُ عَ ـؾَ ظَم  ومّل ورُ   ـًَ ـؾَ ـقْ ـمَ  عْ ــو مَ ؾر
 لـوكِ

 ـًَ ـيمَ  دْ ـا ىمَ ذَ ـهَ  وَل ـىمَ  وَ كَمر قمَ      كـَـصمأَ  لِّ ـومِ اًمر   ِؼ ـطِ ـْسموعمَ  لَ ومَ 
 لـوكِ

 ًَ ـل ًمِ ــِ ـقمُ ووِ ـطَ ـيُ  ل َٓ ـكِّ نِ ومَ       كوً لَ ل ومُ ـِّوا قمَ ُر ؽُ اؿْم  وَل ىمَ  َٓ وَ 
ِ  ـلوك

ونِ ًَ احلِ  ضِ ــاًمٌق ـَ ـمِ  ًٌ ـظْم أُ  فُ ًمَ       يب ًْ ٌرثَ َش تَ و ومَ هَ ظمذِ ُت َٕ ُعدْ ومَ 
(1)

. 

 :طن شقوخه ،ل احلافظمن حديث أيب حمؿد اخللا 

[808 ]   َلدْ اًمشقخ إضََمؾ أسمق حمؿد احلًـ سمـ قمٌد اعمؾؽ سمـ حمؿد سمـ يقؾمػ اًمع، 

/ أرسمع وشمًعلم ، ذم ؿمفر رضمى ؾمـي ػات اخلللجزء ضخم من مصـا سمؼراءيت قمؾقف مع 

أبو حمؿد احلسن بن حمؿد بن  ل  الشقخ األج  ىمول: أكو ، فورةمئي، مـ يمتوب اًمطر  وأرسمع

مكم ر احلوومظ، كو إؾمحوق سمـ يَ ظػر ، كو حمؿد سمـ اعمُ احلسن اخللال احلافظ عؼقب اًمرر

احلوومظ
(2)

ي، كو حمؿد سم ـ اًمنر
(3)

. 

ؽلحمؿد سـم قمٌد اهلل سـم صوًمح اعموًمِ  ح و
(4)

ر ،  ًؾؿ اًمير ـو حمؿد سـم أمحد سـم م صم ابطمدر
(5)

كو ، 
                                                 

 .مل أقف طؾقه( 1)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 2)

 ( ذم هذه اًمطٌؼي حمؿد سمـ اًمني قمدة، ومل يتٌلمر زم َمـ هق.3)

 (.319ـ  5/317اكظر: شموريخ سمغداد )

( حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ صوًمح اًمتؿقؿل إهبري، أسمق سمؽر ؿمقخ اعموًمؽقي، مقًمده ؾمـي 4)

 هـ(.375هـ(، وشمقذم ؾمـي )289)

ًُ مجوقمي مـ إكدًمس  ))ىمول اًمدارىمطـل:  هق إموم اعموًمؽقي، إًمقف اًمرطمؾي مـ أىمطور اًمدكقو، رأي

ٌ موًمؽ، صمؼي ملمقن زاهد  ٌ اًمػؼفقوت، وُيذايمر سمحدي واعمغرب قمغم سموسمف، ورأيتف ُيذايمر سموٕطمودي

 . وأصمـك قمؾقف همػُم واطمد.((وِرع 

 (.16/332، اًمًػم )(7/131(، اعمـتظؿ )5/462اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( اًمراومؼل.5)

(، 3/609(، واسمـ كؼطي ذم شمؽؿؾي اإليمامل )75)ص ذيمره اسمـ اعمؼرئ ذم معجؿ ؿمققظمف 

ووىمع قمـدهؿ )ؾمؾؿ( سمدل )مًؾؿ(، وذم سمعض كًخ (، 7/393شموريخ اإلؾملم )واًمذهٌل ذم 

 .(3/846ًؾؿ(، يمام أؿمور إًمقف حمؼؼف، ويمذا ذم شمٌصػم اعمـتٌف ٓسمـ طمجر )ماًمتؽؿؾي: )
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ـ مَج  ىملقمكم سم قؾ اًمرر
(1)

ـ اًمقًمقد، كو اًمٌَ  ـ أيب هريرة، ؽَم خْ ، كو سمؼقري سم ـ أسمقف، قم ـ قُمٌقد، قم ي  سم

لْ قَ إذا شمَ  )): ىمول رؾمقل اهلل   َٓ وَ  ))، زاد اسمـ اعمظػر: (( وءَ اعمَ  ؿْ ؽُ ـقُ قمْ قا أَ سمُ ْذِ لَ ومَ  ؿْ شمُ ور

َ ، ومَ ؿْ يؽُ دِ يْ قا أَ ُض ـػُ شمَ  (( ونِ قطَ ُح اًمشر وِ اَر و مَ نّنر
(2)

. 

[809 ]   د اًمرطمقؿ سمـ موًمؽ از، كو أمحد سمـ قمٌأمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؿموذان اًمٌزر

يدِ إؾَم 
(3)

يير ورِ ًَ قْ سمؼَ  
(4)

ًر لمً، كو احلُ  دعقؿ سمـ اًم
(5)

وزيمري ، كو أسمق
(6)

سمـ ، قمـ داود 

                                                 

 هـ(.249( أسمق احلًـ، شمقذم ؾمـي )1)

ـ طمٌون:  ، وىمول اسمـ ((يضع احلديٌ ووعوً، ٓ حيؾ يمتوسمي طمديثف وٓ اًمروايي قمـف سمحول  ))ىمول اسم

ث سموًمٌقاـمقؾ قمـ صمؼوت اًمـوس وينق احلديٌ  ))قمدي:  ، واتؿف احلويمؿ أيضوً سمروايي ((طمدر

 اعمقوققموت.

(، اعمقزان 1/210اعمدظمؾ إمم اًمصحقح ) (،5/215(، اًمؽومؾ )2/116اكظر: اعمجروطملم )

 (.4/209(، اًمؾًون )4/37)

ا( 2)  .ضعقف جدًّ

م أكرف متفؿ سموًمؽذب وهىمي  ومل أىمػ قمؾقف مـ ـمريؼ قمكم سمـ مجقؾ إٓر قمـد اعمصـػ، وشمؼدر

 احلديٌ، ومؾعؾف هىمف.

ـ طمٌون ذم اعمجروطملم ) ـ قمدي ذم اًمؽومؾ )1/203وأظمرضمف اسم (، واسمـ القزي 2/57(، واسم

( مـ ـمريؼ هشوم سمـ قمامر، قمـ اًمٌخؽمي سمـ قمٌقد سمف. )وًمقس ذم 1/349ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )

 اًمؽومؾ زيودة اسمـ اعمظػر(.

ـ قمٌقد، وهق وعقػ مؽموك، وأسمقه جمفقل، يمام ذم اًمتؼريى. ا، ومقف اًمٌخريت سم  وؾمـده وعقػ ضمدًّ

وين سموًمقوع ذم (، وطمؽؿ قمؾقف إًم1/36ٌقمؾؾ احلديٌ ) ((طمديٌ مـؽر  ))وىمول أسمق طموشمؿ: 

 (.2/303اًمًؾًؾي اًمضعقػي )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 3)

، وسمعد إًمػ راء صمؿ يوء مشددة، سمؾد قمغم ؾموطمؾ سمحر اًمشوم. سموًمػتح صمؿ اًمًؽقن وؾملم مفؿؾي( 4)

 (.4/421اكظر: معجؿ اًمٌؾدان )

 هـ(.287( اسمـ إسمراهقؿ أسمق سمؽر اًمٌجكم إكطويمل، شمقذم ؾمـي )5)

 .((ي يمون صمؼ ))ىمول اخلطقى: 

 (.6/740شموريخ اإلؾملم )(، 14/67، شموريخ دمشؼ )(8/51شموريخ سمغداد )اكظر: 

 مل يتٌلم زم مـ هق.( 6)



 

 
 

 
 369 

 

  

شقشظم
(1)

ـ قمِ ؾَ ، كو ؾُم  ريؼقريؿران ىمويض إومقامن سم
(2)

ـ أيب يمَ  ريؿي، كو اسم
(3)

، كو اًمثقري، قمـ 

ـ موًمؽ ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ أكس سم ـ أيب قمقروش، قم إذا  # يُؾ ؼْمِ َمريِن ضمِ أَ  )): أسمون سم

لْ قَ شمَ  َل ُأطَم  نْ ُت أَ ور  ظَم  قِّ
ِ يِت ذِم ُأْصٌُِعل  َؾ ظِم دْ ن أُ ًُ أَ ؾْ ًَ تَ نذا اهمْ ل، ومَ عِ ٌُ ْص  أُ ل ذِم وَت (( ُهر

(4)
. 

[810 ]   ُـ ؿموهِ قم ـ أمحد سم ـ حمؿد اًمٌغقي، كو قمٌد إقمغم سمـ محود ؿر سم لم، كو قمٌد اهلل سم

ـ أسمون، ىموٓ: كو قمِ  ـ قمؿر سم يوقمٌد اهلل سم ـ قُمقـق ؿران سم
(5)

ًر  ـ اًم ـ قمطوء سم ـ  وئى،، قم أكس قم

ـ موًمؽ ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  قا ُص  )): أكس سم  سَملْم  قمُ ؼُ شمَ  لَم ـمِ وقننر اًمشر ، ومَ ؿْ قوَمؽُ ػُ ُرص 

 ؿْ وكؽُ قمَ  أَ ومَم عَ شمَ  ـ اهللُؽِ ًمِ ، وَ ـرؿَ فَ ضَم  ـ كورِ ءًا مِ ْز ضُم  لَم عِ ٌْ ؾَم  ـْ ٌء مِ ْز ضُم  ذهِ هَ  ؿْ َؾؾ، وإنر كوَريمُ اخلَ 

 و سموعمَ هَبَ َيَ ومَ  ،وفَ قْ ؾَ قمَ 
ِ
شَملم مَ  وء ((رر

(6)
. 

                                                 

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 ( اًمؼػمواين.2)

(، وأطمول قمغم شمرمجي قمـًٌي سمـ ظمورضمي، وذم شمرمجي قمـًٌي 3/97ذيمره اسمـ طمجر ذم اًمؾًون )

هذا إؾمـود  ))ىمطـل ذم اًمغرائى، وىمول: ( ذيمره ذم ؾمـد طمديٌ أظمرضمف اًمدار383، 4/381)

 (.1/376. واكظر: اًمديٌوج اعمذهى )((مغريب ورضموًمف جمفقًمقن 

 ( هق قمٌد اعمؾؽ سمـ أيب يمريؿي إكصوري مقٓهؿ، أسمق يزيد اعمغريب، وهق صدوق.3)

ا.( 4)  ضعقف جدًّ

 ًمتؼريى.ومل أىمػ قمؾقف إٓر قمـد اعمصـػ، وإؾمـوده مظؾؿ، أسمون سمـ قمقوش مؽموك، يمام ذم ا

 وؾمؾقامن سمـ قمؿران جمفقل، وداود سمـ ظمشقش، وأمحد سمـ قمٌد اًمرطمقؿ مل أضمد هلام شمرمجي.

 ( ذم هومش إصؾ: )هق أظمق ؾمػقون سمـ قمققـي(.5)

 حسن لغره، إالا مجؾة: )ولؽن اهلل تعاغ أطاكؽم ... (.( 6)

ـ قمط35، 20/34وأظمرضمف أمحد ذم اعمًـد ) ـ زيود إمحر، قم ـ ـمريؼ ضمعػر سم ـ اًمًوئى ( م وء سم

 سمف، مؼتٍماً قمغم الؿؾي إومم مـف.

وومقف قمطوء سمـ اًمًوئى وهق خمتؾط، ومل أضمد مـ كصر قمغم روايي قمؿران وضمعػر قمـف ىمٌؾ 

 آظمتلط أو سمعده، ًمؽـف متوسَمع.

ـ ) (، وأمحد ذم اعمًـد 2/92(، واًمـًوئل ذم اًمًــ )667( )1/434أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًـ

(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 3/22ي ذم صحقحف )(، واسمـ ظمزيؿ21/277)

 (، وهمػمهؿ مـ ـمريؼ ىمتودة، قمـ أكس سمف كحقه.540، 5/539

و ىمقًمف: )وإنر كوريمؿ هذه ... ضمفـؿ( ومقشفد هلو طمديٌ أيب هريرة قمـد اًمٌخوري ذم صحقحف  وأمر

 (.4/2184(، ومًؾؿ ذم صحقحف )3265( )4/429)

 أىمػ قمغم مو يشفد هلو.والؿؾي إظمػمة مـ احلديٌ مل 
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[811 ]  قمٌد اًمقاطمد سمـ قمكم
(1)

، كو حمؿد سمـ خمؾد، كو قَمٌدوس
(2)

، كو قمؿران، قمـ 

ًر قمط  َس طَ َد إذا قمَ ٌْ نر اًمعَ إِ  ))قد سمـ ضُمٌػم، قمـ اسمـ قمٌوس / ىمول: عِ ى، قمـ ؾَم وئِ وء سمـ اًم

ِ اًمعَ  بِّ : رَ يُ ؽَ ئِ لَ ً اعمَ وًمَ ىمَ  ،هللِ دُ ؿْ : احلَ وَل ؼَ ومَ  ِ بِّ اًمعَ رَ  هللِ دُ ؿْ : احلَ وَل نذا ىمَ ، ومَ لَم وعمَ ً وًمَ ، ىمَ لَم وعمَ

(( اهللُ َؽ مِحَ : رَ يُ ؽَ ئِ لَ اعمَ 
(3)

. 

[812 ]  ل أسمق إؾمحوقإسمراهقؿ سـم أ محد سـم حمؿد اعمعدِّ
(4)

كو أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد، 
(5)

 

                                                 

ـ اًمؾحقوين، شمقذم ؾمـي )1) ـ احلًلم أسمق اًمطقى اًمػومل، وُيعرف سموسم ـ قمكم سم  هـ(.376( قمٌد اًمقاطمد سم

 واًمػومل: سمػتح اًمػوء، وذم آظمره مقؿ، كًٌي إمم سمقع اًمػقايمف اًمقوسمًي.

 .((صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.8/426)شموريخ اإلؾملم ، (4/343(، إكًوب )11/9اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( قمٌدوس سمـ سمنم سمـ ؿمعقى أسمق حمؿد، رازي إصؾ.2)

صمقكو قمـف، ٓ سملس سمف ... يُ  ))ىمول اًمدراىمطـل:   .((عتؼم سمف طمدر

 (،6/119شموريخ اإلؾملم ) (،11/116(، شموريخ سمغداد )56)ص اكظر: ؾممآت اًمؼمىموين 

 !ووىمع ذم اًمًمآت )قمٌدوس سمـ يمثػم(

 .ضعقف( 3)

 ـد مقىمقوموً قمغم اسمـ قمٌوس إٓر قمـد اعمصـػ.ومل أىمػ قمؾقف هبذا اًمً

( مـ ـمريؼ صوًمح سمـ حيقك 3/349(، وإوؾمط )11/453وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )

لِّ اعمزين، قمـ قمطوء سمـ اًمًوئ  .ى، قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قمٌوس، قمـ اًمـٌر

 .((مل يرومعف قمـ قمطوء سمـ اًمًوئى إٓر صٌوح سمـ حيقك  ))ىمول اًمطؼماين: 

قمـف مل أضمد مـ كصر قمغم شموريخ  ونوعقػ؛ ٓظمتلط قمطوء، واًمراوييمل اإلؾمـوديـ وؾً: ىم

 مـف. امؾمامقمف

 (.3/180صمؿ إن صٌوح سمـ حيقك مؽموك متفؿ، يمام ذم اًمؾًون )

 (.8/57. جمؿع اًمزوائد )((وومقف قمطوء سمـ اًمًوئى، وىمد اظمتؾط  ))وىمول اهلقثؿل: 

ًملم، شمقذم ؾمـي )( اًمطؼمي اعمؼرئ اعموًمؽل، ؿمقخ اًمشفقد 4)  هـ(.393واعمعدِّ

ج ًمف مخًامئي ضمزء، ويمون يمريامً ؾمخقًّو مػضلً قمغم  ))ىمول اخلطقى:  ـ اًمدارىمطـل ظمرر يمون أسمق احلً

ـ اعمعوذة، مجقؾ إظملق، وداره جمؿع أهؾ اًمؼرآن واحلديٌ، ويمون صمؼي   .((أهؾ اًمعؾؿ، طمً

 (.8/723ؾملم )(، شموريخ اإل7/263(، اعمـتظؿ )6/19اكظر: شموريخ سمغداد )

يمذا ورد اؾمؿف ذم إصؾ، وهق أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ الورود أسمق سمؽر اًمرىمل، كزيؾ ( 5)

 هـ(، ومؾعؾ )أمحد( اًمثوين اؾمؿ أطمد أضمداده.356قمًؽر ُمؽرم، شمقذم ؾمـي )

يمون يضع احلديٌ ويريمٌِّف قمغم إؾموكقد  ))يمذسمف أسمق سمؽر اخلطقى، وىمول اسمـ ـموهر اعمؼدد: 

 .((عروومي اعم

 (.1/213(، اًمؾًون )8/95شموريخ اإلؾملم )(، 1/116اكظر: اعمقزان )
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ـ هِبَ  ونسموًمٌٍمة، كو احلًُلم سم
(1)

ـ احلَ ، كو زَ  يشرِ يد سم
(2)

ـ إؾمامقمقؾ ، كو قمِ  ـ قُمققـي، قم ؿران سم

ـ اًمشر ا ـ أيب ظموًمد، قم ـ قمُ سم س ىمول: ىمول رؾمقل اهلل عٌل، قم ـ ُمَيِّ ىر طمَ ذا أَ إِ  )): روة سم

(( يً وضَم و طَم فَ قْ ًمَ إِ  فُ ًمَ  َؾ عَ ضَم  ،دٍ ؾَ ٍد سمٌَ ٌْ وح قمَ َض رُ ٌْ  ىمَ ومَم شمعَ  اهللُ
(3)

. 

[813 ]   ِـ ؾَم أسمق احلًُلم ـموه ـ حمؿد سم قريقًوسمُ قيف اًمـرؾُ فْ ر سم
(4)

و سمعد  ، ىمِدم قمؾقـو طموضمًّ

                                                 

 ( اًمعًؽري.1)

ث قمـف أسمق قمقاكي ذم صحقحف، وذيمره اسمـ مويمقٓ ومقَؿـ اؾمؿف سمقفون، ومؼول:  أوًمف سموء  ))طمدر

مؽًقرة معجؿي سمقاطمدة، ويوء ؾمويمـي معجؿي سموصمـتلم مـ تتفو ... ؿمقخ قمًؽري مشفقر، 

 .((ون سمغػم يوء وىمقؾ ومقف: هِب 

 (.9/25(، شمقوقح اعمشتٌف )1/521) اكظر: اإليمامل

 هـ(.241، شمقذم ؾمـي )( إهقازي2)

 واحلَريش: سمػتح احلوء اعمفؿؾي ويمن اًمراء وؾمؽقن اعمثـوة تً، شمؾقفو ؿملم معجؿي.

 .(( جمفقل احلول ))، وىمول اسـم اًمؼطون: ((رسمام أظمطل  ))(، وىمول: 8/251ذيمره اسـم طمٌون ذم اًمثؼوت )

 .((يمون صوطمى طمديٌ  ))وىمول اًمذهٌل: 

ٌف ) (،5/1143شموريخ اإلؾملم ) (،2/422اكظر: اإليمامل ) ًون )3/213شمقوقح اعمشت  (.2/503(، اًمؾ

ا، واحلديث ( 3)  .حسن لغرهسـده ضعقف جدًّ

 وهق متفؿ. اعمصـػ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمرىمل،وذم ؾمـده 

عى ) (،368، 1/367وأظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك ) ـ ـمريؼف اًمٌقفؼل ذم اًمش  ( 17/412وم

 قمـ أيب قمكم احلوومظ، قمـ احلًلم سمـ هبون سمف.

عى إمم )كٌفون(، وذم إتوف اعمفرة  وشمصحػ )هبون( ذم اعمًتدرك إمم )ّنور(، وذم اًمش 

عى!!11/163)  ( إمم )هوكئ(، وىمول حمؼؼف: )مل أضمد ًمف شمرمجي(، ويمذا ىمول حمؼؼ اًمش 

ؿ واًمذهٌل، وذم إؾمـوده احلًلم سمـ هبون، ومل يقصمؼف أطمد، وزيد سمـ واحلديٌ ؾمؽً قمـف احلويم

 احلريش ومقف ًملم، وقمؿران سمـ قمققـي صدوق ًمف أوهوم، يمام ذم اًمتؼريى.

ـ ) ـ موضمف ذم اًمًـ ٌ اسمـ مًعقد قمـد اسم ـ طمدي (، واحلويمؿ ذم 4263( )2/1424وًمف ؿموهد م

ـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظموًمد، قم1/367اعمًتدرك ) ـ أيب طموزم، قمـ اسمـ ( وهمػممهو م ـ ىمقس سم

 مًعقد سمف كحقه.

 ومؼف اًمذهٌل، ويمذا صححف اًمٌقصػمي.وصححف احلويمؿ ووا

 هـ(.377( شمقذم ؾمـي )4)

 .((يمون صمؼي قمدًٓ مؼٌقل اًمشفودة قمـد احلؽوم  ))ىمول قمـف اخلطقى: 

 (.8/466(، شموريخ اإلؾملم )9/357شموريخ سمغداد )اكظر: 
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ٍِّ ذم ؾمـي ؾمٌٍع وؾمٌعلم، وومقفو موت سمٌغداد، كو أسمق  للطمومد أمحد سمـ حمؿد سمـ سمِ احل
(1)

 ،

ـ مَ تُ خْ كو ؾَم  وروزيَ قيف سم
(2)

ـ قمُ  ـ ، كو إسمراهقؿ سم ي  ام موت ىمٌؾ أظمقف سمًـتلَم، وىمقؾ: وقـق موشمو إّنر

ًُ أسمو طَم  ةذم ؾمـي واطمد ونقر ـ ىمول: ؾمؿع
(3)

ـ أيب زُ   رير، قمـ رقمي سمـ قَمؿرو سمـ ضَم يذيمر قم

ووَمفَ قا ُرهمَ حُ ًَ ومْ ومَ  ـريِ ابِّ الَ وَ دَ  ـْ مِ  ؿَ ـَنر اًمغَ إِ  )): أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 
(4)

 

((و فَ ِض اسمَر  مَ قا ذِم َصؾ  وَ 
(5)

. 
                                                 

 قك سمـ سملل.( هق أسمق طمومد أمحد سمـ حمؿد سمـ حي1)

 ( مقمم سمـل هوؿمؿ، يمـقتف أسمق قمكم، مـ أهؾ كقًوسمقر.2)

 .((مًتؼقؿ إمر ذم احلديٌ  ))(، وىمول: 8/307ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

إٓر أكرف وىمع قمـده: )موريو( سمدل )موزيور(، واًمصقاب )موزيور(، وىمد ضموء يمذًمؽ قمـد اًمٌقفؼل ذم 

ًــ اًمؽؼمى وهق ـم ؿمققخ أيب قمقاكي ـفو ) اًم  (.212، 1/27ذم صحقحف، وىمد طمدرث قمـف ذم مقاوع م

يمون جمقؾمقًّو وملؾمؾؿ قمغم يد اعملمقن وهق ؿموب ... ذيمره أسمق قمٌد اهلل احلويمؿ،  ))وىمول اًمذهٌل: 

ث يمٌػم مًـد مػقد صدوق، شمقذم ؾمـي مخس ومخًلم، وًمف همرائى  شموريخ اإلؾملم . ((ومؼول: حمدِّ

(6/87 ،88.) 

 قرون اًمتقؿل.( حيقك سمـ ؾمعقد سمـ طم3)

ـ إصمػم: 4) . اًمـفويي ((ن يؽقن أراد مًح اًمؽماب قمـفو رقمويي هلو وإصلطموً ًمشلّنو أجيقز  ))( ىمول اسم

(2/239.) 

 معؾول، ودتن احلديث صريق آخر موقوف طذ أيب هريرة، وله حؽم الرفع.( 5)

ى، قمـ ( مـ ـمريؼ أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ طموضم2/450وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

 ؾمختقيف سمف.

( مـ ـمريؼ 7/431(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )5/291وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 إسمراهقؿ سمـ قمققـي سمف.

 .((مل يرو هذا احلديٌ قمـ أيب طمقون إٓر إسمراهقؿ سمـ قمققـي  ))وىمول اًمطؼماين: 

 ىمؾً: وهق صدوق هيؿ، يمام ذم اًمتؼريى. وىمد ظموًمػف أظمقه ؾمػقون وهمػمه.

( قمـ ؾمػقون سمـ قمققـي، قمـ أيب طمقون، ىمول: ؾمؿعً 1/409قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ ) وملظمرضمف

 .رضملً مـ اعمديـي يؼقل: ىمول رؾمقل اهلل  

ـ أيب ؿمقٌي ذم اعمًـد ) ـ إدريس )ووىمع ومقف اسمـ أيب إدريس(، 2/436وأظمرضمف اسم ـ قمٌد اهلل سم ( قم

 قمـ أيب طمقون، ىمول: ؾمؿعً ؿمقخوً مـ سمـل هوؿمؿ، وذيمره مرومققموً.

ـ قمققـي، ومؼول: و ـ ـمريؼ إسمراهقؿ سم ـ أيب طموشمؿ أسموه قم ـود، ومٌون  ))ؾملل اسم ـ هذا اإلؾم ًُ أؾمتحً يمـ
= 
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[814 ]   ِـ سم ـ قمكم سم نمأمحد سم
(1)

ـ أمحد ، كو قمثامن سم
(2)

ـ مُحقد ، كو احلًُلم سم
(3)

، كو ضمعػر 

يدِ ـ إؾَم ًَ سمـ حمؿد سمـ احلَ 
(4)

، كو إسمراهقؿ سمـ قُمققـي، قمـ حمؿد سمـ إؾمحوق، قمـ 

ـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـ أسمقف، قم يَؽ ٓ َ  )): ؾُمفقؾ، قم ٌ قا اًمدِّ ًُ فُ ؛ ومَ شَم ق قمُ دْ يَ  نكر

ًِ اىمِ قَ  مَ مَم إِ  (( ةِ لَ اًمصر  ق
(5)

. 

[815 ]   ـ قمٌد الٌر ـ سم ـ احلً ري، كو أمحد سم ؽر  ً ـ حمؿد اًم ـ قمؿر سم قذم، كو ور اًمص  قمكم سم

                                                 

لِّ   زم ظمطله، ومنذا ىمد رواه قمامر سمـ حمؿد، قمـ اسمـ طمقون، قمـ رضمؾ مـ سمـل هوؿمؿ، قمـ اًمـٌر

 (.1/137. قمؾؾ احلديٌ )((سمؿثؾف، وهق أؿمٌف 

ؿمقٌي، شمٌلمر وهؿ إسمراهقؿ سمـ قمققـي ذم إؾمـوده، ىمؾً: ومنذا اكضؿ إًمقف ـمريؼ قمٌد اًمرزاق واسمـ أيب 

 واهلل أقمؾؿ.

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) ـ اًمؽؼمى )6/68وأظمرضمف اسم ـ ـمريؼ يمثػم 2/449(، واًمٌقفؼل ذم اًمًـ ( م

 سمـ زيد، قمـ اًمقًمقد سمـ رسموح، قمـ أيب هريرة سمف كحقه.ا

 وومقف يمثػم سمـ زيد، وهق صدوق خيطئ، يمام ذم اًمتؼريى.

( مـ ـمريؼ محقد سمـ موًمؽ سمـ ظمثقؿ، قمـ أيب 2697( )2/522) وأظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل

 هريرة مقىمقوموً وؿـ طمديٌ ـمقيؾ.

(، وًمؽـ ًمؾؿقىمقف مـف طمؽؿ 9/97وىمد روي مرومققموً وٓ يصح، يمام ذم قمؾؾ اًمدارىمطـل )

 اًمرومع؛ ٕنر مثؾف ٓ ُيؼول سموًمرأي، واهلل أقمؾؿ.

 هـ(.404شمقذم ؾمـي ) ( أمحد سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ سمنم أسمق قمٌد اهلل اًمؼطون،1)

صمـل قمـف احلًـ سمـ حمؿد اخللل، ويمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى:   .((طمدر

 (.9/71(، شموريخ اإلؾملم )4/319اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( هق أسمق قمؿرو سمـ اًمًامك.2)

م وهق متفؿ ذم اًمروايي.3)  ( هق اسمـ اًمرسمقع اًمؾخؿل، شمؼدر

 ؿد سمـ احلًـ.( اًمؽقذم اعمعروف سموسمـ اًمترؾ، أظمق قمؿر سمـ حم4)

(، واسمـ 1/311(، واسمـ كؼطي ذم شمؽؿؾي اإليمامل )1/640ذيمره اخلطقى ذم اعمتػؼ واعمػؽمق )

 (، ومل يذيمروا ومقف ؿمقئوً.2/54كوس اًمديـ ذم شمقوقح اعمشتٌف )

ا( 5)  .سـده ضعقف جدًّ

يمام  ومقف طمًلم سمـ محقد، وهق متفؿ ذم اًمروايي،ومل أىمػ قمؾقف هبذا اإلؾمـود إٓر قمـد اعمصـػ، و

م.  شمؼدر

م )سمرىمؿ:  (.565، 310واحلديٌ مشفقر مـ طمديٌ زيد سمـ ظموًمد الفـل، وشمؼدر
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ـ قَمٌرود حمؿد سم
(1)

قمـ أيب ـموًمى اًمؼوص ، كو إسمراهقؿ سمـ قُمققـي،
(2)

، قمـ حُمورب
(3)

، قمـ 

ِلِّ  ـ اًمـٌر ، وَ اخلَ  امُ دَ اإلِ  ؿَ كِعْ  ))ىمول:  ضموسمر، قم  إًَمقْف َب رِّ و ىمُ مَ  طَ خر ًَ تَ َأن يَ ا َذًّ  ك سمفِ ػَ يمَ ؾ 

))
(4)

. 

                                                 

 ( اسمـ اًمزسمرىمون اعمؽل.1)

 ( حيقك سمـ يعؼقب سمـ مدرك إكصوري أسمق ـموًمى اًمؼوص اًمؽقذم.2)

 .((يتؽؾرؿقن ومقف  ))، وذيمره ذم اًمضعػوء وىمول: ((مـؽر احلديٌ  ))ىمول اًمٌخوري: 

ـ طمٌون ذم  ، صمؿ ذيمره ذم اعمجروطملم وىمول: ((ويمون خيطئ  ))(، وىمول: 7/614اًمثؼوت )وذيمره اسم

ف يمون يروي قمـ اًمثؼوت إؿمقوء اعمؼؾقسموت قمغم ىمؾري روايتف، رسمام ؾمٌؼ إمم ىمؾى مـ يًؿعفو أكر ))

 .((اعمتعؿد ًمذًمؽ، ٓ جيقز آطمتجوج سمف 

قئوً مـؽراً، وهق صمؼي ذم ؾملًمً أيب قمـف ومؼول: حمؾف اًمصدق، مل يرو ؿم ))وىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

ل مـ هـوك   .((احلديٌ، أدظمؾف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمضعػوء، ومًؿعً أيب يؼقل: حيقر

، صمؿ إنر اسـم طمٌون ومنر الرح، واهلل أقمؾؿ. خوري، واًمرضمؾ قمزيز احلدٌي : اًمصقاب مو ذيمره اًٌم  ىمًؾ

(، 9/198(، الرح واًمتعديؾ )126)ص (، اًمضعػوء 8/312اكظر: اًمتوريخ اًمؽٌػم )

 (.6/282(، اًمؾًون )6/89(، اعمقزان )3/117اعمجروطملم )

 ( هق اسمـ دصمور.3)

 ضعقف هبذا التامم، واجلؿؾة األوغ مـه صحقحة من صرق أخرى.( 4)

ـ قمدي 447، 2/497(، وأسمق يعغم ذم مًـده )5/406وأظمرضمف أسمق قمقاكي ذم صحقحف ) (، واسم

(، واسمـ طمٌون ذم 44، 43)ص  (، واسمـ أيب اًمدكقو ذم ىمرى اًمضقػ7/234ذم اًمؽومؾ )

عى 2/262(، واًمؼضوقمل ذم مًـد اًمشفوب )3/118اعمجروطملم ) (، واًمٌقفؼل ذم اًمش 

 ( مـ ـمرق قمـ إسمراهقؿ سمـ قمققـي سمف.10/426)

( مـ ـمريؼ آظمر قمـ حيقك سمـ يعؼقب سمف، وًمقس ومقف 2/684وأظمرضمف اًمدوٓيب ذم اًمؽـك )

 الؿؾي إومم مـ احلديٌ.

ـ احلػوظ، ومؾؿ ىمؾً: وظموًمػ أسمو ـموًم ى اًمؼوص مجوقمي، مـفؿ ؿمعٌي واًمثقري ومًعر وهمػمهؿ م

 يذيمروا إٓر الؿؾي إومم مـ احلديٌ.

( 246، 4/254(، واًمؽممذي ذم الومع )3120( )4/169أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ )

(، وأسمق قمقاكي 23/239(، وأمحد ذم اعمًـد )76(، وذم اًمشامئؾ )ص 1842، 1839)

(، واسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم 8/348(، )1/195اين ذم إوؾمط )(، واًمطؼم5/406)

(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 2/261(، واًمؼضوقمل ذم مًـد اًمشفوب )3/118)

 ( مـ ـمرق يمثػمة قمـ حمورب سمـ دصمور، قمـ ضموسمر مرومققموً سمولؿؾي إومم مـف ومؼط.22/165)
= 
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[816 ]   حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ احلًُلم الُعػل اًمؼويض سموًمؽقومي، كو احلًُلم سمـ /

ٌِّل إؾمامقمقؾ اًمضر
(1)

دائل ـ قمكم اًمص  ، كو احلًُلم سم
(2)

ـ قُمققـي، أظمؼمين اًمقًمقد  ، كو إسمراهقؿ سم

ـ صمَ ا لئِ وٌي اًمطر ؾَ عْ سم
(3)

ِلِّ  ـ اًمـٌر ـ أسمقف، قم ـ سُمريدة، قم ـ قمٌد اهلل سم ـْ مِ  َس قْ ًمَ  ))ىمول:  ، قم  ـرو َم

ـْ  َس قْ ًمَ وَ  ،وكيِ مَ سموَٕ  َػ ؾَ طَم  (( قيَمفُ ؾُ و َمْ أَ  ٍئ رِ امْ  يَ ضَم وْ زَ  ٌرَى ظَم  ِمـرو َم
(4)

. 

[817 ]   ـ ؿَم ـ يمتوسمف إملء، كو أسمق طمػص سم ؾمعقدأمحد سمـ حمؿد سمـ وهلم م
(5)

قمٌد ، كو 

ـ إسمراه ـ اهلل سم تقٌيىمُ قؿ سم
(6)

احلًـحمؿد سمـ ، كو ضمعػر سمـ 
(7)

قُمققـي، قمـ إسمراهقؿ سمـ ، كو 
                                                 

 .( مـ ـمريؼلم آظمريـ قمـ ضموسمر3/1622وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

ظمػم اًمذي ًمقس مـ يملم رؾمقل ))ىمول اسـم طمٌون:  اهلل   زاد ومقف )أي أسمق ـموًمى اًمؼوص( هذا اًمؽلم ٕا

 )). 

( احلًلم سمـ إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ أسمق قمٌد اهلل اًمضٌل اًمؼويض اعمََحومكم، مقًمده ؾمـي 1)

 هـ(.330هـ(، وشمقذم ؾمـي )235)

ـوً  ))ىمول اخلطقى:   .(( يمون وموولً صودىموً ديِّ

 (.15/258، اًمًػم )(6/327(، اعمـتظؿ )8/19خ سمغداد )اكظر: شموري

 هـ(.246( احلًلم سمـ قمكم سمـ يزيد سمـ ؾمؾقؿ اًمُصدائل، شمقذم ؾمـي )2)

 واًمُصدائل: سمضؿ اًمصود وومتح اًمدال اعمفؿؾتلم وذم آظمرهو اًمقوء آظمر احلروف.

يب سمٌغداد، وؾمئؾ قمـف ومؼول: ؾمؿع مـف أ ))، وىمول اسمـ أيب طموشمؿ: ((قمدل صمؼي  ))ىمول اسمـ ظمراش: 

 (.3/526(، إكًوب )8/68(، شموريخ سمغداد )3/56اكظر: الرح واًمتعديؾ ) .((ؿمقخ 

 ( وىمع ذم اًمتؼريى ط. قمقامي: )صمعؾى( سمدل )صمعؾٌي(، وهق ظمطل.3)

 .صحقح لغره( 4)

 وذم ؾمـده إسمراهقؿ سمـ قمققـي، وهق صدوق هيؿ، ًمؽـف شمقسمع.

ـ ) (، واًمٌزار ذم اعمًـد 38/82(، وأمحد ذم اعمًـد )3253( )3/571أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًـ

(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك 10/205(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 10/306)

ـ اًمؽؼمى )4/298) عى )10/30(، واًمٌقفؼل ذم اًمًـ (، واخلطقى ذم 20/259(، وذم اًمش 

 ( مـ ـمرق قمـ اًمقًمقد سمـ صمعؾٌي سمف.14/35شموريخ سمغداد )

 ، وواومؼف اًمذهٌل.((صحقح اإلؾمـود ومل خيرضموه  ))ويمؿ: وىمول احل

 هق احلوومظ اسمـ قمؼدة.( 5)

 ( ذم اًمرواة قمـ رضار سمـ سد اًمؽقذم.13/303ذيمره اعمزي ذم تذيى اًمؽامل )( 6)

 ( هق إؾمدي اًمؽقذم اعمعروف سموسمـ اًمتؾ.7)
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ـ قمُ أظمقف ؾُم  ـ أسمقف ىمول: ػقون سم ـ ؾمومِل، قم ـ اًمزهري، قم و سمَ وأَ   اهلل قَل ؾُم ًُ رَ يْ أَ رَ  ))ققـي، قم

 وزَ ـَالَ  ومَ مَ أَ  قنَ ُش ؿْ يَ  َر ؿَ قمُ وَ  رٍ ؽْ سمَ 
(( ةِ

(1)
. 

                                                 

 .معؾول، والصواب فقه اإلرسال( 1)

ـ ) ، 1007( )3/329(، واًمؽممذي ذم الومع )3179( )3/522وأظمرضمف أسمق داود ذم اًمًـ

(، واسمـ موضمف ذم اًمًــ 1/632(، وذم اًمؽؼمى )4/56(، واًمـًوئل ذم اًمًــ )1008

(، 2/276ذم اعمًـد ) (، واحلؿقدي8/137(، وأمحد ذم اعمًـد )1482( )1/475)

عمًـد (، وأسمق يعغم ذم ا2/476صـػ )(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعم3/358واًمطقوًمز ذم اعمًـد )

(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف 1/479(، واًمطحووي ذم ذح معوين أصمور )202، 5/183)

(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى 2/70(، واًمدارىمطـل ذم اًمًــ )318، 7/317)اإلطمًون ـ 

 ( مـ ـمرق قمـ اسمـ قمققـي سمف.4/23)

ـَ قمققـي قمغم وصؾف مجوقمي  ، مـفؿ:وىمد اظمتؾػ ذم هذا احلديٌ وصلً وإرؾموًٓ، ومقاومؼ اسم

( 3/329ـ سمؽر سمـ وائؾ، ومـصقر سمـ اعمعتؿر، وزيود سمـ ؾمعد، قمـد اًمؽممذي ذم الومع )

ـ )1008) (، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى 1/623(، وذم اًمؽؼمى )4/56(، واًمـًوئل ذم اًمًـ

(4/24). 

ـ ؾمعد أيضوً  (، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ 10/369(، )9/9ًـد )أمحد ذم اعم :وأظمرج روايي زيود سم

 (.1/332(، واخلطقى ذم اًمػصؾ ًمؾقصؾ )12/286اًمؽٌػم )

(، واخلطقى ذم اًمػصؾ 5/213(، وأيب يعغم ذم اعمًـد )9/9) ـ اسمـ ضمريٍ، قمـد أمحد ذم اعمًـد

(1/334.) 

، 1/479(، واًمطحووي ذم ذح اعمعوين )10/369ـ قُمؼقؾ سمـ ظموًمد، قمـد أمحد ذم اعمًـد )

 (.335، 1/334(، واخلطقى ذم اًمػصؾ )12/286(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )180

 (.5/196(، وأيب يعغم ذم اعمًـد )10/229ـ اسمـ أظمل اًمزهري، قمـد أمحد ذم اعمًـد )

 (.7/320ـ ؿمعقى سمـ أيب محزة، قمـد اسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 

(، واًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم 1/479ـ يقكس سمـ يزيد، قمـد اًمطحووي ذم ذح اعمعوين )

 (.1/335(، واخلطقى ذم اًمػصؾ )12/286)

 (.12/286ـ مقؾمك سمـ قمؼٌي، واًمعٌوس سمـ احلًـ، قمـد اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )

 (.1/335ـ اًمـعامن سمـ راؿمد، قمـد اخلطقى ذم اًمػصؾ )

 وظموًمػ همٓء اًمرواة اإلمومون موًمؽ سمـ أكس، ومعؿر سمـ راؿمد.

 (.600( )309، 1/308ومرواه موًمؽ ذم اعمقـمل )

 (،1/484(، واًمطحووي ذم ذح اعمعوين )3/444رضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )وأظم

 ( مـ ـمريؼ معؿر، يملمهو قمـ اًمزهري سمف مرؾملً.337، 1/336واخلطقى ذم اًمػصؾ )
= 
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 ، هذا أطمُدمهو، ىموًمف اخللل.مَل يرو إسمراهقؿ قمـ أظمقف ؾمػقون إٓر طمديثلم

[818 ]   ـ ـ أمحد سم زقرِ حمؿد سم
(1)

[ػمظَم ـ قكس ]سميُ حمؿد سمـ ، كو 
(2)

ويف أسمق دُ ْر سمـ مَ  

كٍم
(3)

ـ ، كو أسمق اًمؼوؾمؿ  ـ قِمْص  ؿِّ طَم أمحد سم ي اًمػؼقفؿَ سم
(4)

ـ حيقك ، كو كٍم سم
(5)

إسمراهقؿ ، كو 

                                                 

ح مجع مـ أهؾ اًمعؾؿ روايي اإلرؾمول قمغم اًمقصؾ، مثؾ قمٌد اهلل سمـ اعمٌورك، واإلموم أمحد،  ورضمر

واًمدارىمطـل، واخلطقى، واسمـ قمٌد اًمؼم، واسمـ طمجر  واًمٌخوري، واًمؽممذي، واًمـًوئل،

وهمػمهؿ، ورأوا أنر روايي ؾمػقون سمـ قمققـي ومـ شموسمعف ومقفو إدراج ووهؿ، وأنر احلديٌ قمـ ؾمومل 

يمون يذيمر ومعؾ أسمقف اسمـ قمؿر، وأكرف يمون يؿٌم أموم الـوزة، ومزاد ومقف اًمزهري أكرف يمون ومعؾ اًمـٌل 

وذيمر سمعضفؿ احلديٌ اعمرومقع يملم اًمزهري ذم ىمقل ؾمومل،  واخلؾػوء سمعده، وملدرج اًمرواة 

 ن ومعؾ اسمـ قمؿر.ومؼط دو

وسموًمـظر ذم متقن روايوت اًمقصؾ يتٌلمر أنر يمثػماً مـفو ومقفو اطمتامل اًمقصؾ واإلرؾمول، يمام ىمول 

 (.1/480(، وأؿمور إًمقف أيضوً اًمطحووي ذم ذح اعمعوين )1/332اخلطقى ذم اًمػصؾ )

 وين أنر اًمقصؾ زيودة صمؼي طموومظ ومتُؼٌؾ، ظموصي أنر اسمـ قمققـي شمقسمع قمؾقفو.ويرى اًمٌقفؼل وإًمٌ

واًمذي يظفر أنر اًمصقاب ومقف مو ىموًمف إئؿي احلػوظ مـ أنر اًمزهري روى ومعؾ اسمـ قمؿر قمـ 

واًمصحوسمي، وملدرضمف اًمرواة قمـف ذم احلديٌ، وومصؾف  رؾمقل اهلل ؾمومل، وذيمر مو يمون يػعؾف 

 ي اعمرؾمؾي طمًى، واهلل أقمؾؿ.معؿر، وذيمر موًمؽ اًمرواي

(، 2/293(، كصى اًمرايي )12/93(، اًمتؿفقد )1/404اًمعؾؾ اًمؽٌػم ًمؾؽممذي ): أيضوً  اكظرو

 (.3/190(، إرواء اًمغؾقؾ )2/226اًمتؾخقص احلٌػم )

 ( هق حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ رزق أسمق احلًـ اعمعروف سموسمـ رزىمقيف.1)

 شمصحقػ، واًمتصقيى مـ شموريخ سمغداد. ( ذم إصؾ: )قمـ طُمًلم(، وهق2)

 ( حمؿد سمـ يقكس سمـ ظمػم سمـ مردويف أسمق كٍم اًمٌؾخل.3)

ث هبو قمـ أمحد سمـ طمَ  ))ذيمره اخلطقى وىمول:  و، وطمدر صمـو قمـف  ؿِّ ىمدم سمغداد طموضمًّ  اًمػؼقف ... طمدر

 (.3/446. شموريخ سمغداد )((أسمق احلًـ اسمـ رزىمقيف 

ور، شمقذم ؾمـي ( 4)  (.هـ326)اًمٌؾخل اًمصػر

 .سمػتح احلوء اعمفؿؾي وشمشديد اعمقؿ وطَمؿِّ 

ي احلـػقي  ))ىمول اًمذهٌل:   ، ىمؾً: وهق قمـدهؿ صمؼي.((يمون مـ أئؿر

(، 1/200(، القاهر اعمضقي )7/518شموريخ اإلؾملم )، (2/296شمؽؿؾي اإليمامل ) اكظر:

 (.1/393اًمطٌؼوت اًمًـقي )

 قمققـي(، وهق شمصحقػ.( وىمع ذم شموريخ سمغداد: )كصػم سمـ حيقك سمـ إسمراهقؿ سمـ 5)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.، و(4/704اًمصقاب ذم ط دار اًمغرب ) وضموء قمغم
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ـ ا ـ قمُ سم ـ ؾُم قُمققـي أظمق ؾمػقون سم ـ طَم ققـي، قم ـ رضمؾ مـ  أيب صموسمً، سمـقى ٌِ ػقون، قم سَمـِل قم

ًُ شُمَؽ ورَ و دِمَ : مَ ومؼوَل  ،و ذرٍّ ًُ أسمَ قْ شمَ أَ  ))اعمصطؾؼ ىمول:  ىمِ  عُ قْ : سمَ ؟ ىمؾ  وَس؟!اًمـر ٌقعُ ، ىمول: شمَ قِؼ اًمرر

 وسِ اًمـر ارِ ِذَ  ـْ نر مِ : إِ قُل ؼُ يَ  اهلل  ًُ رؾمقَل عْ ؿِ نينِّ ؾَم ومَ وكَي، مَ دِّ إَ أَ وَ  ،اهللى قَ ؼْ سمتَ  َؽ قْ ؾَ قمَ 

ـَ ذِ اًمر  ((اًمـروَس  قنَ ٌقعُ يَ  ي
(1)

. 

[819 ]   ـ ـ قمٌد اًمعزيز سم ىمر حمؿد سم وقضمعػر اًمدر
(2)

ؾَمؾامنأمحد سمـ ، كو 
(3)

سمـ ا، كو قُمٌقد 

ذيؽ
(4)

ـ قمثامن ، كو قَمؿرو سم
(5)

ـ ، كو  ـ ـمَ إسمراهقؿ سم ـ إؾمحوق سم ؾحيقُمققـي، قم
(6)

، قمـ
(7)

 

قمـ
(7)

ـ اعمًقِّ   ـ راومع، قم ك قمَ ومَ  ومُ عَ اًمطر  عَ ذا ُوِو إِ  ))مًعقد ىمول: قمٌد اهلل سمـ ى سم ؿر  فِ قْ ؾَ ًَ

(( مِ قْ اًمؼَ  قريِ ؼِ سمَ  ـْ قمَ  أَ َز ضْم أَ  دٌ اطمِ ٌؾ وَ ضُم رَ 
(8)

. 

                                                 

 ضعقف.( 1)

 ( قمـ أيب احلًـ سمـ رزىمقيف سمف.3/446أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

ـ سمـل اعمصطؾؼ ٓ  ـ طمؿ وكٍم مل أضمد هلؿ شمقصمقؼوً، واًمرضمؾ م ـ يقكس وأمحد سم وذم إؾمـوده حمؿد سم

 ُيعرف َمـ هق.

 هـ(.415هـ(، وشمقذم ؾمـي )327أسمق اًمؼوؾمؿ اًمتؿقؿل اًمعطور، اعمعروف سموسـم ؿمٌرون، مقًمده ؾمـي )( 2)

 (، ومل يذيمر ومقف ؿمقئوً.10/4678ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

 ( هق أسمق سمؽر اًمـجود.3)

 ( قمٌقد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ ذيؽ أسمق حمؿد اًمٌزاز.4)

أيمثر اًمـوس قمـف، صمؿ أصوسمف أذى ومغػم ذم آظمر  ))، وىمول اسمـ قمدي: ((صدوق  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

ه اًمتغقػم، وهلل احلؿد  ))، وىمول اسمـ طمجر: ((أيومف، ويمون قمغم ذًمؽ صدوىموً   .((ومام رضر

ًون )13/385(، اًمًػم )38/208(، شموريخ دمشؼ )11/99اكظر: شموريخ سمغداد )  (.4/120(، اًمؾ

 .( هق قمؿرو سمـ قمثامن سمـ ؾمعقد سمـ يمثػم أسمق طمػص احلؿيص5)

ٌ؛ شمريمف أمحُد وهمػُمه.6)  ( هق إؾمحوق سـم حيقك سـم ـمؾحي سـم قمٌقد اهلل أسمق حمؿد اعمدين، وهق مؽموك احلدي

 (.1/222(، تذيى اًمتفذيى )2/489اكظر: تذيى اًمؽامل )

 .ذم إصؾ مرشملم )قمـ(يمررت  (7)

 .مـؽر( 8)

 وك.ومل أىمػ قمؾقف إٓر قمـد اعمصـػ، وقمؾتف إؾمحوق سمـ حيقك سمـ ـمؾحي، وهق مؽم

ف أسمق طموشمؿ:  ًقى سـم راومع ىمول قـم عقد  ))واعم ـَ ًم ف ))ىمول أمحد وهمػُمه: و، ((مل يؾؼ اسم ؿع ـم  .(( مل ًي

 (.207(، اعمراؾمقؾ )ص 1/354اكظر: اًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )
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[820 ]   ٌَـ قَمؿرو اًم ىؾخل اعمُؽتِّ يمعى سم
(1)

ـ احلًُلم / اًمقاقمظ، كو  حمؿد سم
(2)

، كو أمحد 

أمحد سمـ حمؿد سمـ ظمٌروب
(3)

[لمًاحلُ ]، كو 
(4)

ضؾ اًمقاؾمطلسمـ اًمػَ  
(5)

، كو إسمراهقؿ سمـ 

قمطقريقمٌد اهلل سمـ قُمققـي اهللزم، قمـ 
(6)

قمـ أظمقف احلًـ سمـ قمطقري، قمـ أسمقف، قمـ أيب  ،

 وِت ـًََ احلَ  ـَ  مِ زَمر إِ  يِ ومَ قَ اًمؼِ  مَ قْ يِت يَ لْ لً يَ ضُم نر رَ إِ  )): رؾمقل اهلل ىمول: ىمول ؾمعقد اخلدري 

(( كَ دِ عْ سمَ  ـْ َؽ مِ ًمَ  ِدكَ ًمَ وَ  ورُ ػَ غْ تِ وؾْم سمِ : ا؟ ومقُؼوُل ذَ  هَ : أكرك زِم قُل ؼُ قَ ، ومَ ولِ ٌَ وَل الِ ثَ مْ أَ 
(7)

. 

                                                 

 هـ(.391( يمعى سمـ قمؿرو سمـ ضمعػر أسمق اًمـي اًمٌؾخل، شمقذم ؾمـي )1)

وهؾ ذم احلدٌي  ))ىمول اًمعتقؼل:  ووع  ))، وىمول اًمذٌهل: ((يمون همػم صمؼي  ))ول اخلطقى: ، وىم((ومقف شًم

 .((طمديثوً 

 (.4/488اًمؾًون ) (،8/706شموريخ اإلؾملم ) (،12/493اكظر: شموريخ سمغداد )

 ًمعؾف احلوومظ أسمق سمؽر أضمري.( 2)

 اًمطحووي إصؿ. اعمٍميأسمق سمؽر ( ًمعؾف ؿمقخ اًمطؼماين: أمحد سمـ حمؿد سمـ كوومع 3)

 (، ومل يذيمر ومقف ؿمقئوً.6/895إلؾملم )شموريخ اذيمره اًمذهٌل ذم 

 ( ذم إصؾ: )احلًـ(، وًمعؾ اًمصقاب اعمثًٌ.4)

 هـ(.250، شمقذم ىمٌؾ )( احلًلم سمـ اًمػضؾ سمـ أيب طمديدة اًمقاؾمطل كزيؾ مٍم5)

 .((ؾمؿع مـف أيب سمؿٍم  ))ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ وىمول: 

ـ أيب طمُ وقمـد اًمذهٌل: ىمؾً: ووىمع قمـده  اًمطؼماين: طمديدة، سموًمدال،  ديرة، سموًمراء، وذم أوؾمطاسم

 ويمذا هق مذيمقر ذم سمعض إؾموكقد.

 (.5/1126شموريخ اإلؾملم )، (3/63الرح واًمتعديؾ )اكظر: 

 ( اسمـ ؾمعد اًمعقذم.6)

قمـ أظمقف احلًـ سمـ قمطقي، ٓ ُيتوسمع قمغم طمديثف، وهلؿ أخ صموًمٌ ُيؼول ًمف قمؿرو،  ))ىمول اًمعؼقكم: 

 .((ُيؼورهبام ذم اًمضعػ وىمؾري اًمضٌط 

 (.3/317(، اًمؾًون )3/176(، اعمقزان )2/285ظر: اًمضعػوء )اك

 ضعقف.( 7)

ٕوؾمط )  ( قمـ أمحد سـم حمؿد سـم كوومع، قمـ احلًلم سـم اًمػضؾ سمف.2/251وأظمرضمف اًمطؼماين ذم ا

 ( قمـ قمٌدة سمـ قمٌد اًمرطمقؿ، قمـ إسمراهقؿ سمـ قمققـي سمف.2/286وأظمرضمف اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )

 قمطقي، ويمذا أظمقه وعقػ يمام ذم اًمتؼريى.وؾمـده وعقػ؛ ًمضعػ قمٌد اهلل سمـ 

 (.4/232. اًمؽومؾ  )((قمـ أظمقف احلًـ، مل يصحر طمديثفام  ))وىمول اًمٌخوري: 

ـ ) ـ موضمف ذم اًمًـ ٌ أيب هريرة قمـد اسم ـ طمدي ٌ ؿموهد م (، وأمحد 3660( )2/1207وًمؾحدي
= 
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[821 ]  ؿر سمـ ؿموهلم، كو قمٌد اهلل سمـ ؿموذانقم
(1)

ومي سمـ أمحد، كو أؾَم 
(2)

سمؿٍم، كو  

رـجَ حمؿد سمـ ؾَم 
(3)

 يدُ زِ يَ  نُ اَم اإِلي )) ؿقدي ىمول: ؾمؿعً ؾمػقون سمـ قُمققـي يؼقل:، كو احلُ 

ًْ : اؾْم ًمفُ  ىموَل وَ  َى ِض ، ومغَ ُص ؼُ ـْيَ  ْؾ ؼُ شمَ ٓ َ  و حمؿد!و أسمَ ف أظمقه إسمراهقؿ: يَ ًمَ  ، ومؼوَل ُص ؼُ ـْيَ وَ   ويَ  ُؽ

(( ءٌ َرْ  فُ ـْك مِ ؼَ ٌْ يَ  ك َٓ طمتر  ُص ؼُ ـْؾ يَ سمَ  !ٌِلَص 
(4)

. 

[822 ]   ِـ قم ـ ؿموهلم، كو أمحد سم ـ أمحد سم ً  قمؿر سم ـ اًم لمؽَ قًك سم
(5)

ـ ؾمؾقامن  ، كو أمحد سم
                                                 

ـ سمؾػظ: 16/356ذم اعمًـد ) رضمي ًمؾعٌد اًمصوًمح إنر اهلل قمزر وضمؾر  ًمػمومع اًمد ))(، وهمػممهو، ًمؽ

 احلديٌ. ((ذم الـي، ومقؼقل ... 

 وومقف قموصؿ سمـ أيب اًمـجقد، وهق صدوق ًمف أوهوم.

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

د اًمرمحـ ( 2)  هـ(.307، شمقذم ؾمـي )اعمٍميمقٓهؿ أسمق ؾمؾؿي اًمتجٌقل أؾمومي سـم أمحد سـم أؾمومي سـم قٌم

 ، وىمول مًؾؿي سمـ ىموؾمؿ: ((احلديٌ سمذاك ُيعَرف وُيـؽر، مل يؽـ ذم  ))ىمول أسمق ؾمعقد سمـ يقكس: 

 .((يمون صمؼي قموعموً سموحلديٌ  ))

ث مؽثر ... وقُمـل سموحلديٌ واًمؼراءات  ))وىمول اًمذهٌل:  ًُ ًمف  ))وىمول اسمـ طمجر: ، ((حمدِّ ورأي

سُمر، يدل  قمغم ؾمعي معرومتف سموحلديٌ   .((مصـرػوً ذم طمرمي اًمقطء ذم اًمد 

 ديٌ.ىمؾً: ومفق إن ؿموء اهلل صدوق، طمًـ احل

 (.1/341(، اًمؾًون )1/147اعمقزان ) (،7/115شموريخ اإلؾملم ) اكظر:

 هـ(.285( أسمق قمٌد اهلل الرضموين، كزيؾ مٍم صوطمى اعمًـد، شمقذم ؾمـي )3)

 .((مًتؼقؿ احلديٌ  ))(، وىمول: 9/147ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 .(379واكظر: شموريخ ضمرضمون )ص 

 .صحقح( 4)

 ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ؾمـجر سمف.254، 9/253ًمتؿفقد )أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ا

 (.2/547وهق قمـد احلؿقدي ذم أصقل اًمًـي اعمؾحؼ آظمر اعمًـد )

، 2/854(، واسمـ سمطي ذم اإلسموكي )2/607وأظمرضمف مـ ـمرق قمـف: أضمري ذم اًمنميعي )

 (.83)ص (، واًمصوسمقين ذم قمؼقدة اًمًؾػ 855

 .(94 اسمـ أيب قمؿر اًمعدين ذم اإليامن )صوأظمرضمف 

قمـ ؾمػقون  ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ أيب قمؿران اًمٌزاز، يملمهو1/235واسمـ إقمرايب ذم اعمعجؿ )

 .كحقه سمـ قمققـي سمفا

 هـ(.322( اسمـ قمقًك سمـ ومػموز أسمق اًمعٌوس اًمشقٌوين اًمٌدزم، شمقذم ؾمـي )5)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/471(، شموريخ اإلؾملم )4/280اكظر: شموريخ سمغداد )
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آدمووي، كو حيقك سمـ هَ اًمر  
(1)

صمـو طمورصمي  سمـ ا، كو حمؿد سمـ قمققـي يعـل أظمو ؾمػقون، طمدر

حمؿد
(2)

 ـْ قمَ  فِ َعُضَديْ  سمِ ورَم ضَم  دَ جَ عمَرو ؾَم   اهلل قَل ؾُم أنر رَ  ))، قمـ قَمؿرة، قمـ قموئشي: 

قْ يمَ  لْمَ سمَ  َففُ ضْم وَ  َؾ عَ ضَم ، وَ فِ ٌَقْ ـْضَم  (( فِ ػر
(3)

. 

[823 ]   قمؿر سمـ أمحد سمـ ؿموهلم، كو قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًمٌغقي، كو أمحد سمـ إسمراهقؿ

يدٌْ اًمعَ 
(4)

ًلم، كو هشومد سمـ طُم قُمققـي، كو خمؾَ حمؿد سمـ ، كو 
(5)

ـُ  قرُ ُص ـمَ  يمونَ  )) ىمول:   سم

 َش اًمعِ وَ  ِب رِ غْ اعمَ  لْمَ  سمَ قاَم ومِ  آنَ رْ اًمؼُ  ؿَ تَ ظَم  ونُ َض مَ رَ  وءَ ذا ضَم اذان إِ زَ 
ِ
وء
(6)

تُِؿ اًمُؼرآَن ومِقاَم  ، َويَموَن خَيْ

 
ِ
تُِؿُف ومِقاَم سَملْمَ اًمَعٍْمِ َواًمِعَشوء ، َويَموَن خَيْ ْفِر َواًمَعٍْمِ  .(( سَملْمَ اًمظ 

صمـِل هبَ طَم  ومٍ َش هِ ػَم أنر همَ  قْ ًمَ  ))ؾد: ىمول خَم  ىمْ و َص ذا مَ در ((ف تُ در
(7)

. 

[824 ]   ُاًمـرقم (8)قًوسمقريؿر سمـ حمؿد أسمق ؾمعقد 
 م قمؾقـو، كو حمؿد ىمدِ  

سمـ قمؿر احلوومظا
(9)

نمسمِ ، كو قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ 
(10)

  ، كو حمؿد سمـ

                                                 

 .((صدوق ًمف أوهوم  ))ره احلوومظ تققزاً، وىمول: ( ذيم1)

 ( هق طمورصمي سمـ أيب اًمرضمول إكصوري، وهق وعقػ يمام ذم اًمتؼريى.2)

 .ضعقف( 3)

ًــ ) دة سـم ؾمؾقامن، قمـ طمورصمي سمف كحقه.874( )1/283وأظمرضمف اسـم موضمف ذم اًم  ( مـ ـمريؼ قٌم

 .((قمغم وعػف  ذم ؾمـده طمورصمي سمـ أيب اًمرضمول، وىمد اشمػؼقا ))وىمول اًمٌقصػمي: 

 ( هق اًمدورىمل.4)

 ( هق اسمـ طمًون.5)

رون اًمعشوء ذم ؿمفر رمضون إمم أن يذهى رسمع اًمؾقؾ، يمام ضموء سمقوكف ذم 6) ؿ يموكقا يمظمِّ ( وذًمؽ أّنر

 (.3/58احلؾقي )

( مـ ـمريؼ أمحد سمـ احلًلم، قمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ 58، 3/57( أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )7)

 اًمدورىمل سمف.

 سمـ حمؿد سمـ داود أسمق ؾمعقد اًمًجًتوين كزيؾ كقًوسمقر.( قمؿر 8)

 ( ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديلً.11/270ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

 العويب.أسمق سمؽر ( هق 9)

قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ وهى سمـ سمنِم سمـ صوًمح سمـ محدان أسمق حمؿد اًمديـقري، شمقذم ؾمـي ( 10)

 هـ(.308)
= 
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مُحقد
(1)

، كو قمكم سمـ أيب سمؽر
(2)

د، قمـ وًمِ ػقون اًمثقري / وحمؿد سمـ قُمققـي، قمـ جُمَ ، كو ؾُم 

عٌل، قم ِل  ىمول: ىمول ـ قَمديِّ سمـ طموشمؿ اًمشر ؿ فِ قْ ؾَ قَب قمَ ُض غْ ًَ أنر اعمَ ؿْ ؾِ َأَمو قمَ  )): اًمـٌر

وًمِّلَم ، وَ قدُ فُ اًمقَ  ((ى ورَ اًمـرَص  اًمضر
(3)

. 

                                                 

ؿف سم شمريمف اًمدارـمـل و قوع احلديٌ، ويمذسمف قمؿر سمـ ؾمفؾ، وشمريمف أيضوً اسمـ أيب اًمػقارس اتر

 واًمؼمىموين.

يمون يعرف  ))وىمٌؾف اسمـ قمدي وهمػمه، وؾمامه اسمـ قمدي: قمٌد اهلل سمـ محدان سمـ وهى، وىمول: 

ىمقه   .((وحيػظ ... ىمد ىمٌِؾف ىمقٌم وصدر

 .((يمون صوطمَى طمديٌ طموومظوً  ))وىمول أسمق قمكم اًمـقًوسمقري: 

 .((يمون صدوىموً، إٓر أنر اًمٌغداديِّلم شمؽؾؿقا ومقف، ومحؾقا قمؾقف  )) وىمول اإلؾمامقمقكم:

و ذم شمريمقى إؾموكقد ومؾعؾرف  ))وىمول اًمذهٌل:  ًُ ًمف متـوً ُيترفؿ سمف وملذيمُره، أمر  .((مو قمروم

ػم )32/372(، شموريخ دمشؼ )4/268اكظر: اًمؽومؾ ) ون )14/400(، اًًم  (.3/344(، اًمًؾ

 ( هق اًمرازي.1)

 ؾمؾقامن سمـ كػقع اًمؽـدي مقٓهؿ أسمق احلًـ اًمرازي إؾَْمَػـْدي.( اسمـ 2)

 .حسن لغره( 3)

ومل أىمػ قمؾقف هبذا اإلؾمـود، وومقف جموًمد سمـ ؾمعقد وهق وعقػ، وحمؿد سمـ محقد اًمرازي وعقػ 

 أيضوً.

ـ ضمرير ذم شمػًػمه ) ( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظموًمد، قمـ اًمشعٌل 113، 1/110وأظمرضمف اسم

 سمف كحقه.

، 2953( )187، 5/186أظمرضمف اًمؽممذي ذم الومع )؛ وي مـ ـمريؼ آظمر قمـ قمديوىمد ر

(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 124، 32/123(، وأمحد ذم اعمًـد )2954

وهمػمهؿ مـ ـمرق قمـ ؿمعٌي، قمـ ؾمامك  ،(17/99(، واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )184، 16/183

 ف ىمصي إؾملمف، وسمعضفؿ اظمتٍمه.سمـ طمرب، قمـ قمٌرود سمـ طمٌقش، قمـ قمدي سمـ طموشمؿ، وومقا

 .((هذا طمديٌ طمًـ همريى، ٓ كعرومف إٓر مـ طمديٌ ؾمامك سمـ طمرب  ))وىمول اًمؽممذي: 

 (.3/79ىمؾً: وومقف قمٌود سمـ طمٌقش، ٓ ُيعرف، يمام ىمول اًمذهٌل ذم اعمقزان )

(، 113، 1/110وىمد روي مـ ـمرق أظمرى قمـ قمدي سمـ طموشمؿ، يمام ذم شمػًػم اًمطؼمي )

 (.1/26سمـ يمثػم )واكظر: شمػًػم ا

ـ يمثػم ) ـ مردويف ذم شمػًػمه يمام ذم شمػًػم اسم ٌ أيب ذر، أظمرضمف اسم ـ طمدي ( مـ 1/26وًمف ؿموهد م

 ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ ـمفامن، قمـ سمديؾ سمـ مقنة، قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمؼقؼ، قمـ أيب ذر سمف كحقه.

 .((أظمرضمف اسمـ مردويف سمنؾمـود طمًـ قمـ أيب ذر  ))(: 8/9ىمول احلوومظ ذم اًمػتح )

ـ اعمغضقب قمؾقفؿ، وهق مقاومؼ عمو وذيم ـ اًمضوًملم، واًمقفقد م ـ يمثػم معـك يمقن اًمـصورى م ر اسم

 ضموء ذم اًمؽتوب اًمعزيز.

124



 

 
 

 
 399 

 

  

[825 ]   ِّل، كو قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ ومِ ػَ ى قمٌد اًمقاطمد سمـ قمكم سمـ احلًلم اًمأسمق اًمطق

ـ حيقك زيود اًمػؼقف، كو حمؿد سم
(1)

ـ قمٌد اهلل ، كو يزيد سم
(2)

ـ قُمققـي، قمـ  ـ حمؿد سم ، كو سمؼقري، قم

قًٌمَ 
(3)

ـ قموئشي ىموًمً:  ـ جموهد، قم  فُ َدى ًمَ اًم ومقُفْ وئِ ٌُح َص ُيْص  اهلل  قُل ؾُم رَ  ونَ يمَ  ))، قم

ْر  يَ ومَ اًمط 
(4)

 قُػْ ومَ  
(( قمُ ُص قَ كو ومَ دَ ـْقمِ  قنُ ؽُ يَ  لَ ومَ  ومَ عَ اًمطر  ُل لَ ًْ قَ ، ومَ ؿٍ وئِ  َص ػْمَ و همَ قـَشمِ لْ يَ ، وَ ُر طِ

(5)
. 

[826 ]  ـ سمـ ـ اعمُ  احلً ـ سم ـذراحلً
(6)

ـ قمكم أسمق حمؿد ، كو إؾمامقمقؾ سم
(7)

سمـ اعوذ ، كو مُ 

                                                 

 ( هق اسمـ قمٌد اهلل اًمذهكم أسمق سمؽر اًمـقًوسمقري.1)

( يمذا ذم إصؾ، ومل يتٌلمر زم مـ هق، وًمعؾ اًمصقاب: )يزيد سمـ قمٌد رسمف(، وهق اًمزسمػمي أسمق 2)

 عمزي  سمؼقرَي ذم ؿمققظمف، واًمذهكمر ذم اًمرواة قمـف.اًمػضؾ احلؿيص، ذيمر ا

 ( هق اسمـ أيب ؾُمؾقؿ.3)

 (.3/173( اًمغريى مـ اًمثرَؿر وهمػمه. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )4)

 .حسن لغره( 5)

ـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ ) ٌ سموًمشطر اًمثوين مـف كحقه.2/291وأظمرضمف اسم ـ ًمق ـ ومضقؾ، قم ـ اسم  ( قم

 عقػ.وومقف ًمقٌ سمـ أيب ؾمؾقؿ، وهق و

( مـ ـمريؼ ـمؾحي سمـ حيقك سمـ قمٌقد اهلل، قمـ قموئشي سمـً ـمؾحي، قمـ 2/808وأظمرج مًؾؿ )

ًُ جموهداً هبذا احلديٌ، ومؼول: ذاك سمؿـزًمي  ))قموئشي سمف كحقه، وذم آظمره ىمول ـمؾحي:  صم ومحدر

 .((اًمرضمؾ خُيِرج اًمصدىمي مـ موًمف، ومنن ؿموء أمضوهو وإن ؿموء أمًؽفو 

 مل يؽـ قمـده طمديٌ قموئشي مـ همػم واؾمطي، واهلل أقمؾؿ. وهذا ومقف اطمتامل أنر جموهداً 

ـ سمـ قمكم سمـ اعمـذر أسمق اًمؼوؾمؿ اًمؼويض اًمٌغدادي، مقًمده ؾمـي )6) ـ سمـ احلً هـ(، وشمقذم 331( احلً

 هـ(.411ؾمـي )

يمتٌـو قمـف ويمون صدوىموً ووسمطوً صحقح اًمـؼؾ يمثػم اًمؽتوب طمًـ اًمػفؿ ...  ))ىمول اخلطقى: 

 .((وىمًؿي اعمقاريٌ  ويمون طمًـ اًمعؾؿ سموًمػرائض

 (.17/338(، اًمًػم )7/304اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.350( إؾمامقمقؾ سمـ قمكم سمـ إؾمامقمقؾ سمـ حيقك سمـ سمقون أسمق حمؿد اخلُطٌَل، شمقذم ؾمـي )7)

 واخلُطٌَل: سمضؿ اخلوء اعمعجؿي وومتح اًمطوء اعمفؿؾي وذم آظمرهو اًمٌوء اعمقطمدة، ىمول اًمًؿعوين: 

 .((إمم اخلطى وإكشوئفو، وإكرام ذيمِر هذا ًمػصوطمتف  فمـل أنر هذه اًمـًٌي ))

ى اًمصدق  ))وصمؼف اًمدارىمطـل، وىمول أيضوً:  ، وىمول اخلطقى: ((مو أقمرف مـف إٓر ظمػماً، يمون يتحرر

 .((يمون وموولً ومفامً قموروموً سمليوم اًمـوس وأظمٌور اخلؾػوء، صـػ شمورخيوً يمٌػماً قمغم شمرشمقى اًمًـلم  ))

 (.15/522(، اًمًػم )6/304(، شموريخ سمغداد )304)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 
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ًُ ذَ  د، كو حمؿد سمـ قُمققـي ىمول: ؾمؿع انقَ يمْ اعمثـك، كو ُمًدر
(1)

 ونَ يمَ  ))ًمـو ىمول: يمون مقمًم  

 طَمؿ َٓ   اهلل ؾمقلِ رَ  ورُ عَ ؿِم  ونَ : يمَ ُى ؾر فَ اعمُ  ، ىموَل ونَ ٍَمُ ـْيُ  ؿ َٓ ؾرى: طَم فَ اعمُ  ورُ ؿِمعَ 

(( ونَ ُيـٍَْمُ 
(2)

. 

[827 ]  حمؿد سمـ قمٌقد اهلل سمـ حمؿد
(3)

امن، كو احلورث سمـ حمؿدؾْ ، كو أمحد سمـ ؾَم 
(4)

 ،

صمـل أمحد سمـ ؾَمفؾ طمدر
(5)

ون ، ًر ؾ سمـ هم قمـ مػضر
(6)

، قمـ أسمقف
(7)

، قمـ حمؿد سمـ قُمققـي 

َ اًمطَ  يُ حَ ائِ اًمرر  ))أظمل ؾمػقون سمـ قُمققـي، ىمول: ىمول اًمشعٌل:  (( ؾِ ؼْ  اًمعَ ذِم  يدُ زِ شمَ  يُ قٌِّ
(8)

. 

                                                 

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 مرسل ضعقف، وقد صحا من صريق آخر.( 2)

 ( مـ ـمريؼ مًدد سمف.5/309أظمرضمف اسمـ ؿموهلم يمام ذم اإلصوسمي ٓسمـ طمجر )

 .((وهذا هق اعمفؾى سمـ أيب ُصػرة، وهق مرؾمؾ  ))ىمول احلوومظ: 

 آل اسمـ قمققـي مل أىمػ ًمف قمغم شمرمجي.ىمؾً: واًمراوي قمـف ذيمقان مقمم 

( 4/170(، واًمؽممذي ذم الومع )2597( )2/74واحلديٌ أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًــ )

ٌقعل، قمـ 5/270(، واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )1682) ًر (، وهمػمهؿ مـ ـمريؼ أيب إؾمحوق اًم

لِّ  ـ ؾمؿع اًمـٌر  سمف.  اعمفؾى سمـ أيب صػرة، قمؿر

 وًمي اًمصحويب ٓ شمي.وؾمـده صحقح رضموًمف صمؼوت، وضمف

( ذم هذه اًمطٌؼي اصمـون اؿمؽميمو ذم هذا آؾمؿ، ومهو حمؿد سمـ قمٌقد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمٌقد اهلل سمـ 3)

ٌوئل، احلًلم أسمق سمؽر اًمؽوشمى اًمؽرظمل، وحمؿد سمـ قمٌقد اهلل سمـ حمؿد سمـ احلجوج أسمق احلًـ ال

يمر ذم اًمرواة قمـفام اخللل، محد سمـ ؾمؾامن اًمـجود، ذيمرمهو اخلطقى ومل يذأويملمهو يروي قمـ 

 (.336، 2/333ويملمهو صمؼي. اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( هق اسمـ أيب أؾمومي.4)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 5)

ون سمـ اعمػضؾ أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمغَ 6) ًر  يب اًمٌٍمي.لر ( اعمػضؾ سمـ هم

 .(، ووصمؼف أيضوً اخلطقى9/184ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 (.5/1261شموريخ اإلؾملم )، (13/124شموريخ سمغداد )اكظر: 

ون سمـ اعمػضؾ أسمق معوويي اًمغَ 7) ًر  هـ(.219يب اًمٌٍمي، شمقذم ؾمـي )لر ( هم

 (.9/1(، وذيمره اسـم طمٌون ذم اًمثؼوت )12/328ؼف اسـم معلم واًمدارىمطـل، يمام ذم شموريخ سمغداد )وصمر 

 .(2/385اكظر: حمورضات إدسموء ) (8)
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[828 ]  ر سمـ طمػصقمكم سمـ أمحد سمـ قمؿ
(1)

 ل، كو ، كو إؾمامقمقؾ سمـ قمكم اخلَُطٌِ 

ـ قمٌد اًمٌوىمل حيقك سم
(2)

[سمـ]، كو حمؿد 
(3)

ـعوينقمٌد اهلل سمـ اًمؼوؾمؿ اًمصر  
(4)

، كو قَمؿرو سمـ 

ـعوينح اًمصر لَ سمـ قمٌد اهلل سمـ ومَ 
(5)

[د اهللقٌقمُ ]، كو حمؿد سمـ قُمققـي، قمـ 
(6)

 ،قدًمسمـ اًمق 

ـ أيب قماىمي دَ وَص  ـ إسمراهقؿ سمـ قُمٌقدسم ]اهلل[ ؿران، قم
(7)

ومً  سمـ قُمٌودة سمـ اًمصر
(8)

، قمـ 

ه ىمول:  ـ ضمدِّ ِلِّ مَم إِ  قهُ ـُسمَ  َؼ ؾَ وكطَ ومَ  ػًو،ًمْ أَ  شمَفُ أَ رَ ل امْ وئِ ُض آسمَ عْ سمَ  ؾرَؼ ـمَ  ))أسمقف، قم و قا: يَ وًمُ ؼَ ومَ   اًمـٌر

ـو أَ  ؾرَؼ وكو ـمَ سمَ نر أَ ، إِ اهلل قَل ؾُم رَ  اهللَ  ترِؼ يَ  مَلْ  ؿْ ويمُ سمَ نر أَ : إِ وَل / ومؼَ ؟ ٍج َر خَمْ  ـْ مِ  فُ ًمَ  ْؾ فَ ػًو، ومَ ًمْ ُأمر

 رِ مْ أَ  ـْ مِ  فُ ًمَ  َؾ عَ جْ قَ ومَ 
ًْ ضمًو، سمَ َر خَمْ  هِ ـري، وشمِ  ػْمِ  همَ غَم قمَ  صميٍ ثلَ سم فُ ـْمِ  وك  ً ًْ وَ  ؾَمٌَْعيٌ ئي وَ مِ  عُ ًْ اًم صمٌؿ إِ  قنَ عُ شم

(( فِ  قُمـُؼِ ذِم 
(9)

. 

                                                 

مل، مقًمده ؾمـي )( أسمق احلًـ اعمؼرئ اعمعروف سموسم1)  هـ(.417هـ(، وشمقذم ؾمـي )328ـ احلاَمر

د سملؾموكقد اًمؼراءات  ))ىمول اخلطقى:  يمتٌـو قمـف، ويمون صودىموً ديِّـوً وموولً طمًـ آقمتؼود، وشمػرر

هو ذم وىمتف   .((وقمؾقِّ

ػم2/709(، معرومي اًمؼراء )8/28(، اعمـتظؿ )11/328اكظر: شموريخ سمغداد )  (.17/402) (، اًًم

 هـ(.292قك سمـ يزيد سمـ إسمراهقؿ أسمق اًمؼوؾمؿ اًمثغري إَذين، شمقذم ؾمـي )( اسمـ حي2)

 .((يمون صمؼي ... يمتى قمـف اًمـوس ومليمثروا؛ ًمثؼتف ووٌطف  ))ىمول اخلطقى: 

 (.14/45(، اًمًػم )64/302(، شموريخ دمشؼ )14/227اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ إصؾ.3)

 كرف جمفقل هق واًمذي سمعده.ؾمقليت ذم اًمتخريٍ أ( 4)

 يمذا ضموء ذيمره هـو وقمـد همػم واطمد، وذم مصودر اًمؽممجي: )قمؿرو سمـ قمٌد اًمرمحـ(.( 5)

 ووملَح: سمػتح اًمػوء سمعدهو اًملم أًمػ خمػػي، وذم آظمرهو احلوء اعمفؿؾي.

 .(4/414(، واًمًؿعوين ذم إكًوب )3/1862ذيمره اًمدارىمطـل ذم اعممشمؾػ واعمختؾػ )

وذم، يمام ضموء ذم قمدة مصودر، ( ذم إص6) ؾ: )قمٌد اهلل(، وهق ظمطل، وهق قمٌقد اهلل سمـ اًمقًمقد اًمقصر

 وهق وعقػ، وشمريمف سمعُضفؿ.

 (.7/50(، تذيى اًمتفذيى )19/171اكظر: تذيى اًمؽامل )

 ( مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ إصؾ.7)

 (.9/393. اعمحغم )((جمفقل ٓ ُيعرف  ))( ىمول اسمـ طمزم: 8)

 (.1/79م اًمدارىمطـل ذم رواة هذا احلديٌ سمولؿؾي. واكظر: اًمؾًون )وؾمقليت يمل

 .مـؽر( 9)

واخلطقى ذم (، 3/1863وذم اعممشمؾػ واعمختؾػ )(، 4/20وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمًــ )
= 
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[829 ]  ـُ ِرزق اسم
(1)

، كو أمحد سمـ حمؿد سمـ زيود
(2)

ىسمـ هموًمِ ، كو حمؿد 
(3)

، كو 

يباًمغلر 
(4)

دم أظمق ؾمػقون سمـ قُمققـي، كو آ
(5)

، ]أظمؼمين ؾمػقون سمـ قمققـي[
(1)

رآيِن  ))ىمول:  

                                                 

( مـ ـمرق قمـ 64/303(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )228، 14/227شموريخ سمغداد )

 حيقك سمـ قمٌد اًمٌوىمل سمف.

 .((رواشمف جمفقًمقن ووعػوء إٓر ؿمقخـو واسمـ قمٌد اًمٌوىمل  )): ذم اًمًــ لوىمول اًمدارىمطـ

 ويؼصد سمشقخف اسمـ صوقمد.

ـ أيب قمؿران صدوق، يمام ذم اًمتؼريى، وهق متوسمع ًمعٌقد اهلل سمـ اًمقًمقد اًمقصوذم،  ىمؾً: صدىمي سم

صـعوكقون، ومؤومي ومقف إسمراهقؿ سمـ قمٌقد اهلل وأسمقه، ويمذا قمؿرو سمـ قمٌد اهلل وحمؿد سمـ قمٌد اهلل اًم

 ومهو جمفقٓن.

ا؛ ٕكرف ٓ  ))وىمول اسمـ طمزم:  طمديٌ قمٌودة سمـ اًمصومً ومػل همويي اًمًؼقط ... صمؿ هق مـؽر ضمدًّ

أدرك اإلؾملم، ومؽقػ ضمّده؟! وهق حمول سمل  يقضمد ىمط  ذم رء مـ أصمور أنر واًمد قُمٌودة 

 (.9/393. اعمحغم )((ؿمؽ 

ي ..  ))ىمؾً: ىمد ضموء سمؾػظ:  ( ىمول: أظمؼمكو 6/393قمـد قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ ) ((ـمؾرؼ ضمدِّ

 حيقك سمـ اًمعلء، قمـ قمٌقد اهلل سمـ اًمقًمقد، قمـ إسمراهقؿ، قمـ داود سمـ قمٌودة سمـ اًمصومً، ىمول: 

ي  ))  ، وذيمره.((ـمؾؼ ضمدِّ

يمذا ذم اعمصـػ، وهذا شمصحقػ ومؼد ذيمره اسمـ طمزم قمـ قمٌد اًمرزاق هبذا اًمًـد وومقف: قمـ 

 اهلل سمـ قمٌودة سمـ اًمصومً ـ قمـ داود، قمـ قمٌودة سمـ اًمصومً ىمول.إسمراهقؿ ـ وهق اسمـ قمٌقد 

 واًمًـد ومقف حيقك سمـ اًمعلء، رمل سموًمقوع يمام ذم اًمتؼريى.

 وداود جمفقل ٓ ُيعرف َمـ هق.

( مـ ـمريؼ آظمر قمـ قمٌقد اهلل سمـ اًمقًمقد، قمـ داود سمـ 4/325وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 إسمراهقؿ، قمـ قمٌودة سمـ اًمصومً.

  اًمؽومؾ، وًمعؾ اًمصقاب: قمـ إسمراهقؿ، قمـ داود، قمـ قمٌودة، يمام قمـد قمٌد اًمرزاق.يمذا ذم

 واحلوصؾ أنر احلديٌ مـؽر ؾمـداً ومتـوً، واهلل أقمؾؿ.

 ( هق حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ رزق اعمعروف سموسمـ رزىمقيف.1)

 ( هق اسمـ إقمرايب.2)

 ( اعمعروف سموًمتؿتوم.3)

 عوويي اًمغليب اًمٌٍمي.( هق همًون سمـ اعمػضؾ أسمق م4)

ٍ  سمحديثف، يليت سموعمـويمػم  ))( ىمول أسمق طموشمؿ: 5)  .((آدم سمـ قمققـي ٓ حُيت

ذيمره اًمطقد ذم رضمول اًمشقعي ومقؿـ يروي قمـ ضمعػر اًمصودق، وىمول: يمون  ))وىمول احلوومظ: 

 .((يؽتى سملم يديف 

 (.1/336(، اًمؾًون )1/170(، اعمقزان )2/267اكظر: الرح واًمتعديؾ )
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سمقع قمَ  قُس ىمَ  ـُ اًمرر َ  ةِ َر ـطَ  ىمَ غَم سم ُث حَ ـرو كتَ ومنكرو يمُ  و!و اًمـرجَ ومؼول: اًمـرجَ  ،اةِ اًمٍمر  ونَ ؽَ ذا اعمَ أنر هَ  در

(( سمفِ  ُػ ًَ ي خُيْ ذِ اًمر 
(2)

. 

[830 ]  ـ سمـ ِرزق، كو أسمق ؾَمفؾ سمـ زيود، كو أسمق احل ون سمـ هموًمِ حمؿد سمـ ً ًر ى، كو هم

ـ ؾمػقو ؾ، كو اًمغليب، كو آدم، قم يِّ ومؼول: سملَ  سمٌغداد، اهلُذزم   ؽرٍ ق سمَ  أسمُ آيِن رَ  ))ىمول:  ناعمػضر

((؟! ادَ دَ غْ ًَ سمَ ؾْ ظَم ٍى دَ كْ ذَ 
(3)

. 

[831 ]   ؿقموِص أمحد سمـ اعمظػر إضموزة، كو حمؿد سمـ
(4)

ن سمـ داود ؾقامؾُم حمؿد سمـ ، كو 

اعمِـؼري
(5)

ـ ، كو  ـ أظمقف ؾمػقون، قمـ اسمـ أيب مودي، كو ور اًمرر شر سمَ إسمراهقؿ سم ـ قُمققـي، قم آدم سم

قحجِ كَ 
(6)

  ىمقًمف:           
(7)

(( ولٍ ضَم سمرِ  ))ىمول:   
(8)

. 

ـ أيب صوًمح [ 832]  : وقم        
(9)

ـري، الَ  ؾِ هْ أَ  اِب ُف َذَ ْذَ أَ  قَ هُ  ))ىمول:  

                                                 

( مو سملم اعمعؼقوملم زيودة مـ شموريخ سمغداد، وًمعؾ اًمـوؾمخ اكتؼؾ سمٍمه إمم مو ىمٌؾفو ومل يـًخفو، 1)

 وآدم يروي هذا إصمر واًمذي سمعده قمـ أظمقف ؾمػقون، وىمد أوردمهو اخلطقى سمنؾمـود واطمد.

( قمـ احلًـ سمـ أيب سمؽر، قمـ أيب ؾمفؾ أمحد سمـ حمؿد 1/41( أورده اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )2)

 يود اًمؼطون سمف.سمـ زا

ىمؾً: وإظمٌور اعمرويي ذم اخلًػ اًمذي يؼع ذم اًمٍماة وهمػمه مـ اعمقاىمع ذم سمغداد ٓ شمصح، 

(، 2/172(، واكظر: اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )38ـ  1/27وىمد سملمر قمؾؾفو أسمق سمؽر اخلطقى ذم شمورخيف )

 (.339ـ  2/326(، اعمقوققموت )298)ص اعمـتخى مـ اًمعؾؾ ًمؾخلل 

 ( قمـ احلًـ سمـ أيب سمؽر، قمـ أيب ؾمفؾ سمـ زيود سمف.1/41طقى ذم شموريخ سمغداد )اخل( أورده 3)

 ( أسمق ضمعػر اًمٌزاز اًمدمشؼل.4)

 ( أسمق ضمعػر اًمٌٍمي.5)

 (، ومل يذيمر ومقف ؿمقئوً.53/119ذيمره اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 ( قمٌد اهلل سمـ أيب كجقح، واؾمؿف يًور.6)

 .95( اًمؽفػ، آيي: 7)

 .سـده ضعقف( 8)

 أىمػ قمؾقف إٓر قمـد اعمصـػ، وومقف آدم سمـ قمققـي، وذم روايتف مـويمػم.ومل 

 ( قمـ جموهد.8/285وأظمرج مثؾَف اسمـ ضمرير ذم شمػًػمه )

 .27( اعمطػػلم، آيي: 9)
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سملَم ؼَ ؾؿُ ًمِ  قَ هُ وَ  ٌف، رر (( اٌج َز مِ  ـريِ الَ  ؾِ هْ َٕ وَ  ِسْ
(1)

. 

[833 ]   ـ ـ قُمٌقد اهلل سم سمـ اأمحد ي، كو ؼَم رير اًمطر ضَم حمؿد سمـ يعؼقب اعمؼرئ، كو أمحد سم

[ـ]احلًَ
(2)

ـ حيقكور مذي، كو وَ اًمؽمِّ   وح سم
(3)

ـ أيب  ـ إقمؿش، قم ، كو أسمق سمؽر اًمـرفشكم، قم

ـ أيب هري  وْ أَ  رٍ ـ كذْ ٌء مِ ف َرْ قْ ؾَ قمَ وَ  وَت مَ  ـْ مَ  )): رة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل أيب صوًمح، قم

(( هُ أَ َز ضْم أَ  ُدهُ اًمِ أو وَ  ُدهُ ًمَ وَ  ـفُ  قمَ َه ؼَ ومَ  مٍ قْ َص  وْ أَ  ٌْمٍ مَ  وْ ٍٍّ أَ طَم 
(4)

. 

[834 ]  ـ إسمراهقؿ أمحد سم
(5)

ي ـ أيب ؿمٌق ـ حمؿد سم ، كو أمحد سم
(6)

ـ ؿُم  عقى، كو قمكم سم
(7)

، كو 

                                                 

 .حسن لغره( 1)

 وهق سموإلؾمـود اعمتؼدم.

( مـ ـمريؼ آظمر قمـ قمؿران سمـ قمققـي، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ أيب ظموًمد، قمـ أيب 868) سمرىمؿ:وؾمقليت 

 وًمح ذيمقان اًمًامن سمف.ص

 قمـ اسمـ مًعقد واسمـ قمٌوس وهمػممهو.وأورد مثؾَف اسمـ ضمرير مـ ـمرق 

 ( ذم إصؾ: )احلًلم(، واًمصقاب اعمثًٌ.2)

 ( وووح سمـ حيقك اًمـفشكم إكٌوري أسمق حيقك اًمؽقذم.3)

 .((روى قمـف أيب، وؾمئؾ قمـف ومؼول: ؿمقخ صدوق  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

ـ طمٌون:  و معؿقًمي، ٓ  مـؽر ))وىمول اسم احلديٌ، يروي قمـ اًمثؼوت إؿمقوء اعمؼؾقسموت اًمتل يملّنر

ًقء طمػظف، وإن اقمتؼم معتؼٌم سمام واومؼ اًمثؼوت مـ طمديثف ومل َوػْم  طمتجوج سمف إذا اكػرد ًم  .((جيقز ٓا

يمتى قمـف أيب، وىمول: ًمقس  ))ىمؾً: وكؼؾ اًمذهٌل وشمٌعف اسمـ طمجر قمـ اسمـ أيب طموشمؿ أكرف ىمول: 

 وهذا ظملف مو ذم الرح واًمتعديؾ.، ((سموعمريض 

 (.6/221(، اًمؾًون )6/8(، اعمقزان )3/85(، اعمجروطملم )9/41اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 .ضعقف( 4)

ومل أىمػ قمؾقف قمـد همػم اعمصـػ، وومقف أسمق سمؽر اًمـفشكم واؾمؿف ومفد سمـ طمقون اًمٌٍمي، وهق 

وه سمعُضفؿ.  وعقػ ووهر

ـ ـمريؼ قمٌد اعمجقد سمـ أيب رواد، قمـ يوؾملم، قمـ  (1/391وأظمرضمف اًمػويمفل ذم أظمٌور مؽي ) م

ه أيب ؾمعقد اعمؼؼمي، قمـ أيب هريرة كحقه.  قمٌد اهلل، قمـ ضمدِّ

 وؾمـده واه، قمٌد اهلل سمـ ؾمعقد سمـ أيب ؾمعقد اعمؼؼمي مؽموك، يمام ذم اًمتؼريى.

 (.6/238ويوؾملم هق اسمـ معوذ اًمزيوت، وهق مؽموك أيضوً. اكظر: اًمؾًون )

 قؿ سمـ احلًـ سمـ حمؿد سمـ ؿموذان أسمق سمؽر اًمٌزاز.( أمحد سمـ إسمراه5)

 ( أمحد سمـ حمؿد سمـ ؿمٌقى سمـ زيود أسمق سمؽر ُيعرف سموسمـ أيب ؿمقٌي.6)
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عقىؿُم 
(1)

ـ قمقًك، كو مقؾمك سمـ، كو مَ  ـ سم ]قمـ أسمقف[ وح اًمؾرخؿل،سمَ  سمـ رَ قُمكَم  ع
(2)

قمـ  ،

 : قمم قَمؿرو سمـ اًمعوص، قمـ قَمؿرو سمـ اًمعوص ىمول: ىمول رؾمقل اهلل قس مَ أيب ىمَ 

حَ ؾَ َأيمْ  وِب تَ اًمؽِ  ؾِ هْ أَ  ومِ قَ ِص وِمـو وَ قَ  ِص سملْم  لً ْص نر ومَ / إِ  )) ًر (( رِ ُي اًم
(3)

. 

[835 ]   ـ أسمق اًمؼوؾمؿ إؾمامقمقؾ ـ احلَ سم لِّ حمؿد سم
(4)

ؿد سمـ قمكمًمصر ، كو قمٌد ا
(5)

، كو قمٌد 

ـ احلًُلم اًمصر  ـ سم وسمقينقمٌد اًمرمح
(6)

ع ًَ ، كو أمحد سمـ اًمقَ
(7)

ريػ سمـ ـمَ ٍْم ، كو كَ 
(8)

، قمـ 

ـ أيب كية ـ ىمتودة، قم قم
(9)

ُر ًَ شمَ  )): ، قمـ أيب ؾمعقد ىمول: ىمول رؾمقل اهلل   قْ ًمَ وا وَ حر

 ـ مَ مِ  عٍ ُجَر سم
ٍ
(( وء

(10)
. 

                                                 

(1 ًِّ  ؿًور اًمٌزاز أسمق احلًـ اًمٌغدادي.( قمكم سمـ ؿمعقى سمـ قمدي اًم

( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ، وًمعؾ اًمصقاب إصمٌوشمف، ومؿقؾمك سمـ قُمكم يروي هذا احلديٌ 2)

 .ًمف قمـ أيب ىمقسسمقف، وٓ روايي قمـ أ

 .صحقح( 3)

 ( مـ ـمرق قمـ مقؾمك سمـ قُمكم، قمـ أسمقف سمف.771، 2/770أظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 ( هق قمٌد اًمصؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ مؽرم أسمق احلًلم اًمقيمقؾ اعمعروف سموًمطًتل.5)

 .اعمعدل يؽَم ًْ ( أسمق مًعقد اًمت 6)

 (.2/6 اعمعجؿ اًمصغػم )ذيمره اًمطؼماين ذم

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 7)

 ( أسمق ضمزي اًمؼصوب اًمٌوهكم.8)

ؿف اسمـ معلم سمقوع احلديٌ، وشمريمف أمحد واًمـًوئل وهمػُممهو.  جمؿع قمغم وعػف، واتر

(، 4/296(، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )8/467(، الرح واًمتعديؾ )8/105اكظر: اًمتوريخ اًمؽٌػم )

 (.6/153(، اًمؾًون )5/376(، اعمقزان )7/30(، اًمؽومؾ )3/52اعمجروطملم )

 ( اعمـذر سمـ موًمؽ سمـ ىُمطَعي.9)

ا، ومتن احلديث ثابت من صرق أخرى.( 10)  ضعقف جدًّ

 ومل أىمػ قمؾقف مـ هذا اًمطريؼ إٓر قمـد اعمصـػ.

 وومقف كٍم سمـ ـمريػ وهق واه، وأمحد سمـ اًمقًع مل أضمد ًمف شمرمجي.

ـ ـمريؼ17/150وأظمرضمف أمحد ذم اعمًـد ) ـ أيب روموقمي، قمـ أيب ؾمعقد  ( م حيقك سمـ أيب يمثػم، قم

 اخلدري سمف كحقه.

 وومقف أسمق روموقمي، وهق جمفقل.

رواه أمحد وومقف أسمق روموقمي ومل أضمد مـ وصمؼف وٓ ضمرطمف، وسمؼقي رضموًمف رضمول  ))ىمول اهلقثؿل: 
= 
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[836 ]  ـُ صوقمد،  قمٌد اًمقاطمد احلًـاحلًُلم سمـ كو سمـ قمكم اًمؾِّحقوين، كو اسم
(1)

، أكو 

ؾمتؿرُ إسمراهقؿ سمـ 
(2)

ضمي، كو ظمورِ 
(3)

حمؿد سمـ إسمراهقؿ، قمـ 
(4)

يد سمـ ز، قمـ قمثامن سمـ 

أرىمؿ
(5)

ُر ًَ شمَ  )): ، قمـ أسمقف ىمول: ىمول رؾمقل اهلل   غَم كمِّ قمَ  ُيَص ومَم عَ شمَ  ننر اهللَوا؛ ومَ حر

رِ ًَ تَ اعمُ  ـَ حِّ (( ي
(6)

. 

[837 ]  ـ إسمراهقؿ أمحد سم
(7)

ـ قُمػػم ، كو احلًُلم سمـ حمؿد سم
(8)

وم، كو أسمق مهر 
(9)

، كو حيقك 

                                                 

 (.3/150. اعمجؿع )((اًمصحقح 

 (.31) م تً طمديٌ رىمؿ:وًمف ؿموهد مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو قمـد اسمـ طمٌون، يمام شمؼدر 

 ( هق اسمـ طمرب أسمق قمٌد اهلل اعمروزي.1)

 هـ(.210( أسمق سمؽر اًمػؼقف اعمروزي، شمقذم ؾمـي )2)

ـ معلم:  يمون يرى اإلرضموء ... ًمقس سمذاك، حمؾف اًمصدق، ويمون  ))، وىمول أسمق طموشمؿ: ((صمؼي  ))ىمول اسم

ث  ))، وىمول اسمـ قمدي: ((آومتف اًمرأي، ويمو ُيذيمر سمًؽم وقمٌودة  قمـف يعؼقب اًمؼؿل وومضقؾ سمـ طمدر

 .((ًمقس سموًمؼقي  ))، وىمول اًمدارىمطـل: ((قمقوض وهمػممهو مـويمػم 

ٌ رواهو، ومخرج إمم حمؿد سمـ احلًـ وهمػمه  ً قمؾقف أطمودي ـ طمػوظ احلديٌ، ومـُؼؿ ىمؾً: يمون م

مـ أهؾ اًمرأي، ومؽتى يمتٌفؿ وطمػظ يملمفؿ، ومصور إموموً ذم اًمػؼف ُيرضمع إًمقف، وهق ذم احلديٌ 

 ، واهلل أقمؾؿ.صدوق هيؿ

(، شموريخ سمغداد 1/263(، اًمؽومؾ )2/99(، الرح واًمتعديؾ )75اكظر: شموريخ اًمدارمل )ص 

 (.1/56(، اًمؾًون )1/30(، اعمقزان )6/72)

 ( ظمورضمي سمـ مصعى اًمنظمز، وهق مؽموك يدًمس قمـ اًمؽذاسملم، يمام ذم اًمتؼريى.3)

 مل يتٌلمر زم مـ هق.( 4)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 5)

ا.س( 6)  ـده ضعقف جدًّ

 ومل أىمػ قمؾقف مـ هذا اًمطريؼ إٓر قمـد اعمصـػ، وومقف ظمورضمي وهق مؽموك.

 ( أسمق سمؽر سمـ ؿموذان.7)

( احلًلم سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ قُمػػم سمـ حمؿد سمـ ؾمفؾ أسمق قمٌد اهلل إكصوري، مقًمده ؾمـي 8)

 هـ(.315هـ(، وشمقذم ؾمـي )219)

 .((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.8/95(، شموريخ سمغداد )204اًمًفؿل )ص اكظر: ؾممآت 

 ( هق اًمقًمقد سمـ ؿمجوع.9)
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سمـ أيب زائدة، قمـ إؾمامقمقؾ يورسمـ زيم
(1)

 ٌل سملَ  وءَ ضَم  ))قؿ سمـ ضموسمر ىمول: ؽِ طَم قمـ ، 

ِلِّ إمَم  ُر ًَ تَ يَ  قَ هُ وَ   اًمـٌر ًَ  ؾمقَل و رَ يَ  : اًمصلةُ ، ومؼوَل حر و يَ  ةُ لَ : اًمصر ىموَل  صمؿر  ،ًَ ؽَ اهلل، وم

لَةُ َيو َرؾمقَل اهللىمول:  صمؿر  ،ًَ ؽَ ًَ ومَ  !اهلل ؾمقَل رَ  !حْ ٌَ ْص أَ  اهللِوَ  دْ ؼَ ، ومَ اًمصر رؾمقل اهلل  ومؼوَل  ًَ

َص َر ن يُ ُت أَ قْ ضَم ٌل رَ سملَ  قَٓ ًمَ  !ًٓ سملَ  ُؿ اهللُطَم ْر يَ :   َع ؾُ طْ ن شمَ أَ  لَم سمَ و وَ قـَو سمَ و مَ ـًَمَ  ظمر

(( ُس ؿْ اًمشر 
(2)

. 

[838 ]   ـ إؾمحوق اًمٌزاز، كو قمكم سمـ العد،  قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًمٌغقي، كوقُمٌقد اهلل سم

ؼوء، أظمؼمين قمِ أظمؼمين سمَ  ًر اين ىمول: ىمول رَ دَ ـْؽَ ػم، قمـ أيب ؾمعقد اإلؾْم ِص ؿران اًمؼَ حٌر اًم

حُ وَ واًمثرِريُد سَمَريَمٌي، ٌي، يمَ َر سمَ  يُ قمَ اَم الَ  )): رؾمقل اهلل   ً ُر ًَ ، شمَ يٌ يمَ َر سمَ  قرُ اًم فُ ومَ  ؛واحر   يدُ زِ يَ  نكر

ةِ  اًمؼُ ذِم  ـريِ  ـَ مِ  قَ هُ ، وَ قر  ً ُر ًَ ، شمَ اًم  مَ  ـْ مِ  يٍ قمَ  ضُمْر غَم قمَ  قْ ًمَ وا وَ حر
ٍ
  غَم قمَ  اهلل اُت قَ ؾَ ، َص وء

رِ ًَ تَ اعمُ  ـَ حِّ (( ي
(3)

. 

[839 ]   َـ حيقك اعم ـ قمكم سم يرِ ؿَ عْ أسمق اًمؼوؾمؿ / حيقك سم
(4)

، كو قمٌد اهلل سمـ حمؿد، كو أسمق 

                                                 

 ( هق اسمـ أيب ظموًمد.1)

 .مرسل( 2)

 ( مـ ـمريؼ ظموًمد سمـ قمٌد اهلل اًمقاؾمطل.203، 202)ص وأظمرضمف أسمق داود ذم اعمراؾمقؾ 

 ( قمـ اسمـ قمققـي.4/231وقمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

ـ ـمريؼ يعغم وهق اسمـ قم2/273واًمشور ذم مًـده ) ٌقد اًمطـوومز، صملصمتفؿ قمـ إؾمامقمقؾ ( م

 سمـ أيب ظموًمد سمف.ا

 وؾمـده مرؾمؾ، طمؽقؿ سمـ ضموسمر مـ اًمتوسمعلم.

وظموًمػ همٓء اًمرواة ؾمقار سمـ مصعى، ومرواه قمـ إؾمامقمقؾ، قمـ ىمقس سمـ أيب طموزم، قمـ قمكم 

ـ ـمريؼف اًمٌزار ذم مًـده )ا ـ أيب ـموًمى، أظمرضمف م ٓ كعؾؿ  ))(، صمؿ ىمول: 2/192سم  ٌ وهذا احلدي

 .((قمـ إؾمامقمقؾ، قمـ ىمقس إٓر ؾمقار سمـ مصعى، وهق ًملم احلديٌ رواه 

 (.3/128ىمؾً: شمريمف أمحد وأسمق طموشمؿ واًمـًوئل. اكظر: اًمؾًون )

 حسن لغره.( 3)

م هذا احلديٌ سمنؾمـوده ومتـف قمـ ؿمقخ و  (.31) سمرىمؿ:آظمر مـ ؿمققخ اًمًؾػل قمـ اخللل شمؼدر

د اهلل سـم ؾمخؼمة، أسمق( حيقك سـم قمكم سـم حيقك سـم قمقف سـم احلورث سـم ا4) اًمؼوؾمؿ  ًمطػقؾ سـم أيب معؿر قٌم

 هـ(.384اًمؼوؾمؿ اعمَعَؿري، شمقذم ؾمـي )
= 
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ـ ُرؿمقد، كواًمػَ  ـ مُ  ضؾ داود سم سمقعي امن ىمول: ؾمؿعً رَ قؾًؾؿ، قمـ اًمقًمقد سمـ ؾُم اًمقًمقد سم

ـ  د[]يزيسم
(1)

ًُ قمٌد اًمرمحـ سمـ قموئِ  ،  ))يؼقل:  رؾمقل اهلل  ش صوطمِى ىمول: ؾمؿع

و اعمُ لَ ومَ  ؛انِ َر جْ ُر ومَ جْ اًمػَ   تَ ًْ مر
ًر قُؾ ذِم طِ  اَم  اًم

ِ
ـر ـَؿْ يَ  لَ ومَ  ء حُ  َع ًر ذا إِ ، وَ ةُ لَ اًمصر  قفِ ؾ  ومِ َتِ  َٓ ، وَ قرَ اًم

(( اةُ دَ ؾر اًمغَ طَم وَ  ومُ عَ اًمطر  مَ ُر طَم  دْ ؼَ ومَ  َض َر َأقمْ 
(2)

. 

[840 ]  ـ حمؿد سمـ أيب أي   أسمق لاًمؼوؾمؿ ؾمؾقامن سم قب اعمعدِّ
(3)

، كو أسمق اًمؼوؾمؿ قمٌد اهلل 

ـ حمؿد اًمٌغقي، كو أسمق اهلَ ا ـ مِ قثَ سم اسدَ رْ ؿ ظموًمد سم
(4)

ـ زَ  ـ قمقروش، قم ـ عَ مْ ، كو إؾمامقمقؾ سم ي سم

ـ ؾَم   : ام، قمـ قمؽرمي، قمـ اسمـ قمٌوس ىمول: ىمول رؾمقل اهلل َر ؿي سمـ َوهْ ؾَ صوًمح، قم

حَ  يْمَؾيِ سملَ ، وَ اًمؾرقؾِ  ومِ قَ  ىمِ غَم قمَ  ورِ اًمـرفَ  يِ ؾَ وئِ قا سمؼَ قـُعِ تَ اؾْم  )) ًر (( ورِ فَ اًمـر ومِ قَ  ِص غَم قمَ  رِ اًم
(5)

. 

                                                 

صمـو قمـف أسمق حمؿد اخللل ))ىمول اخلطقى:   .((ويمون صمؼي  ،طمدر

 (.7/567(، شموريخ اإلؾملم )14/238اكظر: شموريخ سمغداد )

 ؼل.( ذم إصؾ: )سملل(، وهق ظمطل، وهق رسمقعي سمـ يزيد اإليودي أسمق ؿمعقى اًمدمش1)

 .حسن لغره( 2)

 ( قمـ أيب اًمؼوؾمؿ قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًمٌغقي سمف.2/165وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمًــ )

د34/476وأظمرضمف اسـم قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) اًمرمحـ  ( مـ ـمريؼ أيب زرقمي اًمدمشؼل، قمـ قٌم

 سمـ إسمراهقؿ دطمقؿ، قمـ اًمقًمقد سمـ مًؾؿ سمف.ا

 اًمرمحـ سمـ قموئش خمتؾػ ذم صحٌتف.وومقف قمـعـي اًمقًمقد سمـ مًؾؿ وهق مدًمس، وقمٌد 

(، واحلويمؿ ذم 185، 1/184وضموء كحق هذا قمـ اسمـ قمٌوس قمـد اسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )

 ( مرومققموً، وومقف ظمؾػ ذم رومعف وىمطعف قمغم ؾمػقون اًمثقري.1/191اعمًتدرك )

 ضموسمر، وؾمؽً قمؾقف احلويمؿ واًمذهٌل.( قمـ 1/191وؿموهد آظمر قمـد احلويمؿ )

أمحد سمـ أيب أيقب سمـ إؾمامقمقؾ سمـ ؾمؾقامن أسمق اًمؼوؾمؿ، مقًمده ؾمـي  ( ؾمؾقامن سمـ حمؿد سمـ3)

 هـ(.378هـ(، وشمقذم ؾمـي )298)

مر ))ىمول اسـم أيب اًمػقارس:  ؽم واًمثؼي، ويمون ذم احلدٌي صمؼي مجقؾ ٕا ، (( مـ أهؾ سمًق اًمشفودة واًًم

 .((يمون صمؼي يشفد قمـد احلؽوم قمدًٓ مؼٌقًٓ  ))وىمول اخلطقى: 

 (.7/143(، اعمـتظؿ )64، 9/63) اكظر: شموريخ سمغداد

 هـ(.231( اًمناج، شمقذم ؾمـي )4)

 .((صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.8/307(، شموريخ سمغداد )3/354اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 .ضعقف( 5)
= 
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[841 ]  ـ قمٌد اًمرمحـ اًمزهري، كو حمؿد سمـ هورون سمـ مُحقد ٌقد اهلل سم ، أسمق اًمػضؾ قُم

]قمـ[
(1)

ـ مُحقد حمؿد   طوءاًمرازي، كو إسمراهقؿ سمـ اعمختور، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمَ سم
(2)

 ،

ـ  ـ اسم قَمؼقؾقم
(3)

ـ ضموسمر:  ِلر  ))، قم  يً عَ سمَ رْ أَ  وسِ غمر سموًمـرَص ومَ  ونَ َض مَ  رَ ذِم  يً ؾَ قْ ًمَ  َج رَ ظَم  أنر اًمـٌر

ـَ نْمِ قمِ وَ   .(( يً عَ يمْ رَ  ي

ققيفاسمـ طَم  و
(4)

ردر جَ اعمُ ، قمـ اسمـ 
(5)

(( ٍث لَ سمثَ  َر شمَ وْ أَ وَ  ))، وزاد: 
(6)

. 

                                                 

 (.24/أ،ب ـ جمؿقع 56ل:ظموًمد سمـ مرداس )اًمٌغقي ذم طمديٌ وهق قمـد 

( 11/245) (، واًمطؼماين ذم اًمؽٌػمـ اعمختٍم 104وأظمرضمف اسـم كٍم اعمروزي ذم ىمقوم اًمؾقؾ )ص 

 مـ ـمرق قمـ إؾمامقمقؾ سمـ قمقوش سمف.

ـ ) ـ موضمف ذم اًمًـ ـ ظمزيؿي ذم صحقحف )1693( )1/540وأظمرضمف اسم (، واسمـ 3/214(، واسم

(، وأسمق كعقؿ ذم ذيمر 1/425(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )340، 230، 3/229قمدي ذم اًمؽومؾ )

 ( مـ ـمرق قمـ زمعي سمـ صوًمح سمف.9/35عى )(، واًمٌقفؼل ذم اًمش  2/142أظمٌور أصٌفون )

زمعي سمـ صوًمح وؾمؾؿي سمـ وهرام ًمقًو سموعمؽمويملم اًمؾذيـ ٓ حيتٍ هبام، ًمؽـ  ))وىمول احلويمؿ: 

 ، وواومؼف اًمذهٌل.((اًمشقخلم مل خيرضموه قمـفام، وهذا مـ همرر احلديٌ ذم هذا اًمٌوب 

 ىمؾً: ؾمـده وعقػ؛ ًمضعػ زمعي سمـ صوًمح يمام ذم اًمتؼريى.

 (.6/278ًمًؾًؾي اًمضعقػي )واكظر: ا

 ( مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ إصؾ، ويمؾؿي: )حمؿد سمـ محقد( سمعدهو مًتدريمي ذم اهلومش.1)

 ( اًمؼرر.2)

( يمذا ذم إصؾ، ومل يذيمره اعمزي ذم شملمقذ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمطوء، وإكرام ذيمر قمٌد اعمؾؽ سمـ ضموسمر 3)

وىمع ومقف )قمٌد اعمؾؽ سمـ قمتقؽ(، ومؾعؾ و ،سمـ قمتقؽ، وىمد أظمرضمف اًمًفؿل مـ هذا اًمطريؼا

 )قمؼقؾ( مصحػي مـ )قمتقؽ(، واهلل أقمؾؿ.

 ( هق حمؿد سمـ اًمعٌوس أسمق قمؿر اخلزاز.4)

 ( وهق حمؿد سمـ محقد.5)

 ضعقف.( 6)

( مـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اعمممـ، 317، 316ظمرضمف اًمًفؿل ذم شموريخ ضمرضمون )ص أ

قؿ سمـ احلـوز( سمدل )اعمختور(، وهق شمصحقػ. قمـ حمؿد سمـ محقد اًمرازي سمف. ووىمع ذم )إسمراه

م.) :وومقف  قمٌد اعمؾؽ سمـ قمتقؽ( سمدل )قمؼقؾ( يمام شمؼدر

وؾمـده وعقػ؛ حمؿد سمـ محقد اًمرازي وعقػ، وإسمرهقؿ سمـ اعمختور صدوق وعقػ احلػظ، 

 وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمطوء اًمؼرر صدوق ومقف ًملم، يمام ذم شمرامجفؿ مـ اًمتؼريى.



 

 
 

 
 339 

 

  

[842 ]   ِقمؿر سمـ أمحد اًمقاقمظ، كو أمحد سمـ قم ًَ ً  ق قؿقن سمـ و مَ لم، كؽَ ك سمـ اًم

إصٌغ
(1)

ورقر أكو ؾَم  ،
(2)

ـ ؾمؾقامن ، كو ضمعػر سم
(3)

علطَ وب اًمؼُ ٌَ ، كو طُم 
(4)

، قمـ أيب إؾمحوق 

ـُ قمَ  َج َر ظَم  ))اهلْؿداين ىمول:  لِ  أَ ى ذِم وًمِ أيب ـمَ  كم  سم  ـَاًمؼَ وَ  ونَ َض مَ رَ  ـْ مِ  يٍ ؾَ قْ ًمَ  ور
 ،ُر هَ ْز يُؾ شمَ ودِ

ـَ اخلَ  َؽ ًمَ  اهللُ رَ كقر  :وَل ومؼَ  ،دِ وضمِ ًَ  اعمَ  ذِم غَم ُيتْ  اهلل وُب تَ يمِ وَ  رْ اَم يمَ  كَ ؼْمِ  ىمَ ذِم  وِب طر اسم  َت  كقر

((كو دَ وضمِ ًَ مَ 
(5)

. 

[843 ]   َملزْ ثػم، كو حمؿد سمـ صوًمح اخلقارِ قمؿر سمـ إسمراهقؿ سمـ يم
(6)

ىمول: ىمول أسمق هشوم  

وموقملاًمرِّ 
(7)

ًوئى:  ًُ أسمو سمؽر سمـ قمقروش ىمول: / ىمول رضمٌؾ ًمعطوء سمـ اًم كمٌّ ؿ قمَ هبِ  ومَ ىمَ أَ  )): ؾمؿع

                                                 

 يمام ىمول اًمذهٌل ذم اًمؽوؿمػ. ( أسمق ضمعػر اًمـصقٌل. صمؼي1)

 ( ؾمقور سمـ طموشمؿ أسمق ؾمؾؿي اًمعـزي اًمٌٍمي.2)

 ( هق اًمضٌعل.3)

 ( طُمٌَوب سمـ قمٌد اهلل اًمُؼطَعل.4)

 وطُمٌوب: سمضؿ احلوء اعمفؿؾي ومقطمدشملم سمقـفام أًمػ مع اًمتخػقػ.

 .ذيمره اًمدارىمطـل واًمعًؽري واسمـ مويمقٓ، ومل يذيمروا ذم اًمرواة قمـف إٓر ضمعػر سمـ ؾمؾقامن

 .((ٓ ُيعرف  ))وىمول احلًقـل: 

رضمول  ـوضموء ذم ـمرق أظمرى ًمؾحديٌ: )ىمطـ اًمؼطعل( سمدل )طُمٌوب(، وىمطـ هذا صمؼي م

ام راو  و اؾمؿ وًمؼى.ف اؾمامن أًم يون، وحيتؿؾ أن يؽقن رضملً واطمداً اًمتؼريى، ومقحتؿؾ أّنر

(، 2/141(، اإليمامل )2/415(، شمصحقػوت اعمحدصملم )1/477اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ )

 (.82)ص (، شمعجقؾ اعمـػعي 1/278اًمتذيمرة سمؿعرومي رضمول اًمؽتى اًمعنمة )

 ضعقف. (5)

ـ أيب اًمدكقو ذم ومضوئؾ رمضون رىمؿ: ) ( مـ ـمريؼ ضمعػر سمـ ؾمؾقامن، قمـ طمٌوب 30وأظمرضمف اسم

 اًمؼطعل سمف.

ـ أيب اًمصؼر ذم مشقختف )ص 2/368وأظمرضمف ىمقام اًمًـي ذم اًمؽمهمقى واًمؽمهقى )  106(، واسم

ـ ـمريؼ ؾمقور، قمـ ضمعػر سمـ ؾمؾقامن، قمـ ىمطـ اًمؼطعل، قمـ قمـ أيب إؾمحوق سمف، ( م108ـ 

 ووىمع ذم اًمؽمهمقى: )ىمطـ أو ومطر(.

 .وهذا اًمًـد طمًـ، إٓر أنر أسمو إؾمحوق مل يًؿع مـ قمكم 

 هـ(.230ًمعؾف حمؿد سمـ صوًمح اًمػزاري اخلقوط، شمقذم ؾمـي )( 6)

 .((خلقارزمقي ... ًمقس سمف سملس ؿمقخ يؽقن قمغم اًمدضمقؾ ذم مرسمعي ا )) ىمول اسمـ معلم:

 .((صمؼي  ))وىمول صوًمح سمـ حمؿد: 

 (.5/357اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( واؾمؿف حمؿد سمـ يزيد.7)
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((ؿ هبِ  ومَ ىمَ  دْ ؼَ ًمَ  اهللِوَ إي  !ونِ قَ ٌْ اًمصِّ  مِ لَ سمؽَ  ذُ ظُم ف: شملًمَ  : ومؼوَل ؟ ىموَل ونَ َض مَ رَ  رِ فْ  ؿَم ذِم 
(1)

. 

[844 ]   ُؿر اًمزاهديقؾمػ سـم قم
(2)

نلَ قْ ىمول: ىمُرئ قمغم أيب سمؽر حمؿد سـم قمٌد اهلل سـم همَ ، 
(3)

 

ـ يزيد وأكو أؾمؿع، صمؽؿ حمؿد سم ىمقؾ ًمف: طمدر
(4)

ٌقدة، كو قمَ 
(5)

ـصقر، قمـ مَ 
(6)

هد ، قمـ جمو

 إزديكِمٌّ قمَ  ونَ يمَ  ))هد ىمول: جمو
(7)

 ِب رِ غْ اعمَ  لْمَ و سمَ مَ  ومُ ـَيَ ، وَ يٍ ؾَ قْ ؾر ًمَ يمُ  ونَ َض مَ  رَ ذِم  آنَ رْ اًمؼُ  تِؿُ خَيْ  

 َش اًمعِ وَ  ِب رِ غْ اعمَ 
ِ
(( وء

(8)
. 

[845 ]   ٌوهمـدي حمؿد سمـ حمؿد سمـ ؾُم كو ؾقامن، أسمق طمػص قمؿر سمـ أمحد سمـ ؿموهلم، كو اًم

ـ محر  ـ ؾمؾؿود اًمـررد، كو محر قمٌد إقمغم سم ـ حمؿد سمـ وَ  ي،ود سم ةرَ قْ يب ؾَم ع وأاؾِم قم
(9)

، قمـ 

ـْ  ))ىمول:  إقمؿش، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة: أنر رؾمقل اهلل   وهُ ظَم أَ  ؽَمَ ؾَم  َم

 ًْ اعمُ 
َس ، وَ يِ ومَ قَ اًمؼِ  مَ قْ يَ  اهللُ هُ ؽَمَ ؾَم  ؿَ ؾِ َس كقَ اًمد   ِب يُمَر  ـْ ًي مِ سمَ يُمْر  قفِ ظِم أَ  ـْ قمَ  َمـ كػر  ـفُ قمَ  اهللُ و كػر

(( قفِ ظِم أَ  نِ قْ  قمَ ذِم  دُ ٌْ اًمعَ  ونَ و يمَ مَ  دِ ٌْ اًمعَ  نِ قْ  قمَ قمزر وضمؾر ذِم  اهللُ، وَ ةِ رَ ظِم ٔا ِب رَ يمُ  ـْ مِ  يً سمَ يُمْر 
(10)

. 

                                                 

 .مل أقف طؾقه( 1)

 ( هق أسمق اًمػتح اًمؼقاس.2)

 هـ(.322( اخلزاز، ُيعرف سموًمًقد، شمقذم ؾمـي )3)

 .((يمون مـ صمؼوت اعمًؾؿلم  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 .(7/465شموريخ اإلؾملم )(، 5/445د )اكظر: شموريخ سمغدا

 ( حمؿد سمـ يزيد إدمل أسمق ضمعػر اًمٌغدادي اعمؼوسمري.4)

 ( قَمٌقدة سمـ محقد أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمؽقذم.5)

 ( هق اسمـ اعمعتؿر.6)

 ( قمكم سمـ قمٌد اهلل إزدي أسمق قمٌد اهلل اًمٌورىمل.7)

 قمـ أيب ضمعػر إدمل سمف. (453، 452أظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقو ذم اًمتفجد وىمقوم اًمؾقؾ )ص ( 8)

ي ذم اعمصـػ )و ، 5/164) (، ومـ ـمريؼف اسـم طمٌون ذم اًمثؼوت243، 2/121أظمرضمف اسـم أيب ؿمٌق

 (.21/41( قمـ قَمٌقدة سمف. واكظر: تذيى اًمؽامل )165

 ًمعؾف ؾمعقد سمـ ؿمقٌون أسمق ؾمقرة اًمطوئل.( 9)

(، 4/33واًمتعديؾ )(، واسمـ أيب طموشمؿ ذم الرح 3/482ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )

 (.4/292واسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 .صحقح( 10)

 ( مـ ـمريؼ قمٌد إقمغم سمـ محود سمف.2/292أظمرضمف اسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 
= 
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[846 ]    ً صمـل أسمق ومَ ؾَ ؽلم اًمٌَ أسمق طمػص، كو أمحد سمـ قمقًك سمـ اًم ة وَ ْر دي، طمدر

يدِ ؾَ اًمٌَ 
(1)

ـ أسمقف، كو أسمق حيقك اًمؽَ  صمـل أيب، قم ـ قمومِ ؾَ اؾمؿف ؾُم قمل ولَ ، طمدر ـ ضُم قؿ سم ٌػم ر، قم

ـ  قمَ  )): ـل ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ٌي اخلَُش ؾَ عْ ػم، قمـ أيب صمَ سمـ ُكػا  وٍف،ـَْص أَ  صميِ  صملَ غَم اِل

(( قنَ ؾُ طَم ْر يَ وَ  قنَ ـُعَ ْض ـٌػ يَ ِص ، وَ ٌب لَ يمِ قروٌت وَ ٌػ طَم ـِْص ، وَ اءَ قَ اهلَ  قنَ ـُؽُ ًْ ـٌػ يَ ِص ومَ 
(2)

. 

[847 ]  ـ طمػص، كو  أسمق ـ ؾُم أمحد سم ـ قمامر َش ؼ، كو هِ مشي سمدِ دِ اًمؽِـْ سمرونزَ ؾقامن سم ر، كو وم سم

ـُ ىمَ دَ َص  ـَ ظموًمد، كو اسم رضموسمِ  ي يعـل اسم
(3)

صمـل طمِ   ))ي، ىمول: ي أسمق اًمـرؾَ ٌَ ون سمـ أيب ضَم ٌر ، طمدر

                                                 

ٕوؾمط ) د اًمقاطمد سـم همقوث، قمـ محود سـم ؾمؾؿي سمف.2/269وأظمرضمف اًمطؼماين ذم ا  ( مـ ـمريؼ قٌم

 .((محود سمـ ؾمؾؿي مل يرو هذا احلديٌ قمـ أيب ؾمقرة إٓر  ))وىمول: 

(، واخلطقى ذم شموريخ 4/383(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )4/308وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )10/85سمغداد ) ( مـ ـمرق قمـ هشوم سمـ طمًون، 62/128(، واسم

 قمـ حمؿد سمـ واؾمع وطمده سمف.

 وىمد اظمتؾػ ومقف قمغم حمؿد سمـ واؾمع، وهذا أصح اًمطرق إًمقف.

ًٓ.4/2074ًؾؿ ذم صحقحف )وأظمرضمف م  ( مـ ـمرق قمـ إقمؿش سمف مطقر

 هـ(.269( يزيد سمـ حمؿد سمـ يزيد سمـ ؾمـون اًمرهووي الزري، شمقذم ؾمـي )1)

ـ كًٌتف إمم اًمٌؾدي، ومل أدري مو وضمفف، وًمعؾف ؾمٌؼ ىمؾؿ مـ اًمـوؾمخ،  و مو وىمع ذم إصؾ م وأمر

 ومفق رهووي ضمزري.

 (.9/276، وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )(( أيب يمتى إزمر وإمم ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

 (.12/555(، اًمًػم )9/288اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 حسن لغره.( 2)

 ومل أىمػ قمؾقف مـ هذا اًمطريؼ، وذم إؾمـوده حمؿد سمـ يزيد سمـ ؾمـون وأسمقه ومهو وعقػون.

(، واحلويمؿ ذم 14/26وًمؾحديٌ ـمريؼ آظمر، أظمرضمف اسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 

(، واخلرائطل ذم هقاشمػ الون 8/381(، واًمطحووي ذم ذح اعمشؽؾ )2/456اعمًتدرك )

(، وأسمق 3/141(، ومًـد اًمشومقلم )215، 22/214(، واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )142)ص 

(، واًمٌقفؼل ذم إؾمامء واًمصػوت 5/137(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )5/1644اًمشقخ ذم اًمعظؿي )

 سمـ صوًمح، قمـ أيب اًمزاهريي، قمـ ضمٌػم سمـ كػػم سمف.( مـ ـمرق قمـ معوويي 2/264)

 وومقف معوويي سمـ صوًمح وهق صدوق ًمف أوهوم، يمام ذم اًمتؼريى.

 وأسمق اًمزاهريي اؾمؿف طُمدير سمـ يمريى، وهق صدوق يمام ذم اًمتؼريى.

 ( هق قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضموسمر.3)
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ًُ صمؼِ ؾَم  قػوً ؿع
(1)

ٌِ قمـ هذه إطَم  وؾُمئَؾ    ونَ طَ قْ نر اًمشر إِ / ومؼول:  اًمـروسِ ذم  يعُ ذِ ل شمَ تِ اًمر  ودي

يِ سمَ ْر اًمؼِ  وِب ٌَ ص ي ذِم ذِ  اعموَء اًمر يِت ليَ 
(2)

ُل لَ ومَ  قف،ومِ  ٌُ ـػُ قَ ، ومَ   قعُ ِش ي يُ ذِ اًمر  قَ هُ  فُ ـْمِ  َب َذِ  ـْ مَ  ور

ٌَ دِ احلَ  (( ي
(3)

. 

[848 ]  يؼَم كْ ًعقد اًمزر طمػص، كو أمحد سمـ مَ  أسمق
(4)

ٍم، ىمول: حر سمـ كَ سمؿٍم، كو سمَ  

صمؽ أسمق هَ ىُمرئ قمغم ؿُم  ـ ؾَمْعد سمؿٍم: طمدر ٌ سم ـ اًمؾق اززر عقى سم
(5)

ـ اًمثؼي: أكرف سمَ    نر أَ  ))ؾغف قم

ًر ذِم  مَ لَ اًمؽَ  عُ ؿَ ًْ يَ  َزْوسَمَعي، فُ ُيؼول ًمَ  لً َصوحِلوً ضُم ِـّ رَ  الِ ذِم   اَم  اًم
ِ
  اعمَ غَم قمَ  فُ ٌُ تُ ؽْ قَ ومَ  ء

ِ
ـْ ومَ  ،وء  َؿ

 اعمَ  َؽ ذًمِ  ـْ مِ  وَب َص أَ 
ِ
 سمذَ  َث در َتَ  وء

(( مِ لَ اًمؽَ  َؽ ًمِ
(6)

. 

[849 ]   ِؽرري، كو زيمريو سمـ حيقك اعم  ً ـ اًم ـ قمٌد اًمرمح ري، ـؼَ أسمق طمػص، كو قُمٌقد اهلل سم

ـ ظُم كو إصؿعل، كو أي   ـ ؾمعقد سمـ اعمُ قْ قب سم ـ هلل، قم ـ مُحقد سم ـرو يمُ  ))ًقى ىمول: ط، قم

ُث حَ كتَ  ، ومَ  َل َب هِ لَ أنر اًمؽِ  در ـ  ـِل ٌَ ًٌو ًمِ ؾْ و يمَ ـٌَى ًمَ ؾْ و، أو يمَ ـًٌَو ًمَ ؾْ يمَ  وزَ ػْمُ ـِل ومَ ٌَ ٌى ًمَ ؾْ ك يمَ شمَ لَ اِل

اًم، ا حَلْ َقوْ و ؿَم َؾـَهْ ٌء إٓر أنر أَ ي َرْ دِ ـْو قمِ : مَ ًا، ومؼوَل ؼَم ظَم  كَ ؼِمُ ظْم ؾَمامً أُ ـِل دَ عِؿْ ـمْ : أَ ، ومؼوَل وزَ ػْمُ ومَ 

ػُ  قَؽ كو آشمِ لَ ومَ  ًر ػُ سم وهُ شمَ لَ ، ومَ فُ ًُ حَ ؾْ شمَ  قدِ سموًم ًر ًَ ؾَ ومَ  قدِ وًم  ،وَت مَ  دْ ىمَ  #دًا ؿر إنر حُمَ  :ىموَل  غَ رَ امر ومَ ؾَ ، ومَ فُ ح

َل  يمونَ وَ  ِلر َمـ كعَ  أور (( َس ورِ ومَ  ؾِ هْ  أَ مَم إِ  ك اًمـٌر
(7)

. 

                                                 

 مل يتٌلم زم مـ هق.( 1)

 (.1/94ر: اًمؼومقس اعمحقط )( أي مو شمٌؼك ذم اًمؼرسمي مـ اعموء. اكظ2)

 .مل أقف طؾقه( 3)

م سمرىمؿ: وذم إؾمـود أمحد سمـ ؾمؾقامن اًمؽـدي  (.372) وًمقس سمثؼي، يمام شمؼدر

 هـ(.333( أمحد سمـ مًعقد سمـ قمؿرو سمـ إدريس أسمق سمؽر اًمزكؼمي اعمٍمي، شمقذم ؾمـي )4)

كؼَمي: سموًمزاي اعمػتقطمي واًمـقن اًمًويمـي وسمعدهو مقطمدة مػتقطمي.  واًمزر

 .((ًمف رطمؾي وومفؿ  ))اًمذهٌل: ىمول 

ٌف )4/242اكظر: اإليمامل )  (.7/668شموريخ اإلؾملم )، (15/333(، اًمًػم )4/281(، شمقوقح اعمشت

 (.8)ص ( اكظر: يمـك اًمٌخوري 5)

 .مل أقف طؾقه( 6)

لِّ   . ويروى ذم سمعض إظمٌور أنر زوسمعي يمون مـ اًمـػر اًمذيـ ضموؤوا ٓؾمتامع اًمؼرآن قمغم اًمـٌر

ا سـده( 7)  .ضعقف جدًّ
= 
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[850 ]   َقمٌد اهلل  وس سمـٌل، ىمول: ىمول اًمعٌر يمَ قْ أسمق طمػص، كو احلًُلم سمـ اًمؼوؾمؿ اًمؽ

 ْ ـ وَ  ل:ػِ ىمُ اًمؽمر صمـو قم ـِ هْ طُمدِّ  عَ ًْ َء اًمتِّ اَم ـٌِّف أنر أؾْم مُ  ى سم
ـَ ذِ اًمر  يِ : اهللُ ىموَل  ي   قمزر وضمؾر   

                         
(1)

ـُ  ارُ ىُمدَ  )):  ؾموملِ  سم
(2)

 ،

ـ ِمْفَرج، ورِ  ِ يَ وِمْصَدع سم ـ ِمْفَرج، وَت قؿ سمـ قِمز، وقُمػػم سمـ يَمْرَدموب سم
(3)

، واهلَُذيؾ سمـ 

((ط سمـ صدىمي، وكشقط سمـ كػقؼ  ؾقي، وؾَم مَ َر قَمؽْموك، وقموِصؿ سمـ خَمْ 
(4)

. 

ٌ قمؾقف امر ىمرأُت ـًمَ  ))ىمول اخللل:  ل[، ]ىموهذا احلدي
(5)

 ةَ نَمَ اًمعَ  َض غَ اًمؾرفؿر / َمـ أسمْ  :

((ء َٓ مَ هَ  وِذَ قمَ  فُ ؾْ عَ وموضْم 
(6)

. 

[851 ]   يىمَ دَ َص احلًُلم سمـ أمحد سمـ أسمق طمػص، كو
(7)

قثؿي، ىمول: أيب ظَم أمحد سمـ ، كو 

                                                 

م  تً ومل أىمػ قمؾقف إٓر قمـد اعمصـػ، وذم إؾمـوده أيقب سمـ ظمقط، وهق جمؿع قمغم شمريمف، وشمؼدر

 (.401رىمؿ: )طمديٌ 

 .48( اًمـؿؾ، آيي: 1)

 ( يمذا ذم إصؾ، وذم يمتى اًمتػًػم وهمػمهو: )ؾموًمػ( سموًمػوء.2)

 ( ذم شمػًػم اًمؼرـمٌل: )قمؿػم سمـ يمردسمف(.3)

 (.13/143وشمػًػم اًمؼرـمٌل )(، 4/460ي )اًمؽشوف ًمؾزخمنم( اكظر: 4)

، وموهلل أقمؾؿ سمحؼقؼي وىمد وىمع ظملف ذم شمًؿقي همٓء اًمتًعي، وًمقس ومقف ظمؼم قمـ اعمعصقم 

 احلول.

ـ ؾموًمػ قموىمر كوىمي صوًمح، ويموكقا ذم احلجر.  وذيمر أهؾ اًمتػًػم أنر همٓء يموكقا أصحوب ىمدار سم

 (.3/344(، واسمـ يمثػم )9/532اكظر: شمػًػم اًمطؼمي )

( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ، وًمعؾ اًمصقاب إصمٌوشمف ًمؾًقوق، واًمؼوئؾ هق اسمـ ؿموهلم ؿمقخ 5)

 اخللل.

ـ سمولـي، أحُلؼ هبمٓء اًمتًعي وصور قموَذهؿ؛ ٕنر سمغَضفؿ 6) ـ أسمغض اًمعنمة اعمٌنمي ( أي: أنر م

 مـ اإلومًود ذم إرض.

ـ مقؾمك أسمق اًمؼوؾمؿ إزرق اًمػرائ7) ـ اهلقثؿ سم ًِّ ( اسم ؿًور، راوي يمتوب شموريخ اسمـ أيب يض اًمٌزاز اًم

 هـ(.330ظمقثؿي، شمقذم ؾمـي )

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/589(، شموريخ اإلؾملم )8/6اكظر: شموريخ سمغداد )

123
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ًُ حيقك  كؾمؿع ـ اًمًامر ـَ معلم يؼقل: ىمول اسم سم
(1)

ـْ ٓ َ  )):  ر ِمـر  رْ ذَ ـ اطْم ؽِ ًمَ ، وَ َذرَت  ََتَْػ ِم

((ـ مَ لْ شمَ 
(2)

. 

[852 ]   َلـمِ قْ أسمق طمػص، كو احلًلم، كو أمحد، كو احل
(3)

ثػم سمـ ، كو أسمق قَمؿرو سمـ يمَ 

يـوردِ 
(4)

ـ أيب اًمذير  ول، قم
(5)

 ًَ َٓ ؾْ إذا ىمُ  ومنكرَؽ  ؛يرِ دْ أَ  ؾرؿْ عَ شمَ  َٓ ي، وَ رِ دْ أَ  َٓ  ؾرؿْ عَ شمَ  ))ىمول:  

((ي رِ دْ شمَ  ك َٓ تر طَم  قكَ ًمُ لَ ي ؾَم رِ دْ ًَ أَ ؾْ ىمُ  ي، وإنْ رِ دْ ك شمَ تر طَم  قكَ ؾرؿُ ي قمَ رِ دْ أَ 
(6)

. 

ـ حمؿد إصٌفوينأسمق طمػص، كو كا  [ 853] أمحد سم
(7)

اسدَ ْر ، أكو قُمؿػم سمـ مِ 
(8)

ؿي ؾَ ، كو ؾَم 

                                                 

 ( هق حمؿد سمـ صٌقح.1)

ـ طمٌون ذم رووي اًم (2) عى )155)ص  عؼلءأظمرضمف اسم (، واخلؾقكم 12/462(، واًمٌقفؼل ذم اًمش 

 ( مـ ـمرق قمـ اسمـ أيب ظمقثؿي سمف.2/596ؿمود )ذم اإلر

 ( قمٌد اًمقهوب سمـ كجدة.3)

 ( هق قمثامن سمـ ؾمعقد سمـ يمثػم سمـ ديـور أسمق قمؿرو احلؿيص.4)

ووىمع ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ: )أسمق قمؿر( واًمصقاب )أسمق قمؿرو( يمام ضموء ذم إطمدى اًمـًخ اًمتل 

 ل اًمتؼريى!!اقمتؿدهو اعمحؼؼ، ومل يعرف مـ هق قمثامن سمـ يمثػم، وهق مـ رضمو

 ، وهق مؼٌقل يمام ذم اًمتؼريى.اًمٌٍمي ـقد( اًمعدوي زهػم سمـ اهلُ 5)

( مـ ـمريؼ ىموؾمؿ سمـ أصٌغ، قمـ أمحد سمـ 2/842( أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ )6)

 زهػم سمـ أيب ظمقثؿي سمف.

ػ 51وصؿ ذم اًمزهد )ص قموأظمرضمف أسمق سمؽر سمـ أيب  (  قمـ قمٌد اًمقهوب سمـ كجدة سمف، وشمصحر

 ومقف: )اسمـ يمثػم( إمم )اسمـ سمؽػم(!

 مل يتٌلم زم مـ هق.( 7)

وك8َ)  ووكدي.فَ ؼل اًمـ ( قمؿػم سمـ مرداس سمـ اعمرزسمون اًمد 

وكَ ل: سمضؿ اًمدال اعمفؿؾي وومتح اًمـقن سمعد اًمقاو، وذم آظمرهو اًمؼوف، كًٌي إمم دوكؼ، وهل ؼِ واًمد 

 ىمريي مـ ىمرى ّنووكد.

 هق شمصحقػ.ووىمع ذم اًمثؼوت واًمؾًون: )اًمزريؼل(، و

 .((ُيغرب  ))(، وىمول: 8/509ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 .((صمؼي مشفقر  ))وىمول اخلؾقكم: 

اًمؾًون  (،6/583شموريخ اإلؾملم ) (،2/509(، إكًوب )1/242واكظر: شموزم اًمتؾخقص )

(4/381.) 
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ـ ؿَم اؿي ؾَ ؾَم  ًُ ضَم  ))قري ىمول: قًوسمُ ٌقى اًمـرسم ـِ  دَ مْحَ أَ  ـدَ ًًو قمِ وًمِ يمـ ٌؾ ضُم رَ  هُ وءَ ، وضَم ~ـٌؾ طَم  سم

ـ مِ  ـُ  دُ مْحَ أَ  ؿْ ؽُ ـْومؼول: َم ىمول:  ؟َؽ تُ وضَم ، طَم دُ مْحَ : أكو أَ دُ أمْحَ  وَل ىمَ  و، صمؿر ـَتْ ؽَ ًَ ومَ ىمول:  ؾ؟ـٌَ طَم  سم

ًُ ٍخ ؾَم ْر ي ومَ ئَ مِ  عِ سمَ رْ أَ  ـْ مِ  ئتَُؽ ضمِ   مَم إِ  ْج ُر : اظْم وَل ؼَ يِن اخلَِي ومَ وءَ ومجَ  اًم،كوئِ  يِ عَ ؿُ الُ  يَ ؾَ قْ ًمَ  ، يمـ

ًُ مْحَ أَ  ًر ويمِ : إنر ؾَم فُ ًمَ  ْؾ ؼُ ومَ  اذدَ غْ  سمَ مَم إِ  ْج ُر : اظْم ، ومؼوَل فُ ومُ رِ قمْ أ : َٓ د، ومؼؾ  اَم ـَ اًم
ِ
ـَ ذِ اًمر  يَ ؽَ ئِ لَ اعمَ وَ  ء  ي

ًر ذِم  َؽ ًَ كػْ ذًمْ  سمَ سماَم  َؽ ـْقمَ  قنَ اُو رَ  اِت قَ ؿَ  اًم (( اهللُ وءَ و ؿَم : مَ دُ مْحَ أَ  ، ومؼوَل ومَم عَ هلل شمَ  ًَ
(1)

. 

[854 ]   ـ أمحد[حمؿد ]أسمق طمػص، كو سم
(2)

ؿ اين سمؿٍم، أكو هوؿِم رر أيب إْصٌَغ احلَ سمـ  

ـ مَ  ؼمايند اًمطر صمَ ْر سم
(3)

ًُ أسمو صوًمح اًم  اءػرر ىمول: ؾمؿع
(4)

ـ اعمٌورك يؼقل:  ًُ اسم  يؼقل: ؾمؿع

 يؼقل:

ًِ يَ  قػًو صمؿر لً كحِ ـقئِ ـو َو دُ ٌْ يَ       فِ تِ ـيَ ؤْ رُ  دَ ــقمِ  لٍ لَ هِ  ثُؾ اعمرُء مِ   ُؼ تر

                                                 

ـ أيب طموشمؿ ذم الرح واًمتعديؾ )1) (، 9/188(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )310، 1/309( أظمرضمف اسم

(، واسمـ 1/169(، واسمـ أيب يعغم ذم ـمٌؼوت احلـوسمؾي )4/421واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

ـ القزي ذم مـوىمى أمحد 5/319قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ـ ـمرق 616ـ  613)ص (، واسم ( م

 يمثػمة قمـ ؾمؾؿي سمـ ؿمٌقى سمف كحقه.

ـ حمؿد(، وهق ظمطل، واًمصقاب اعمثًٌ، وهق حمؿد سم2) ـ أمحد سمـ أيب إصٌغ ( ذم إصؾ: )أمحد سم

إصٌغ قمٌد اًمعزيز سمـ مـػم أسمق سمؽر احلراين ُيعرف سموسمـ أيب إصٌغ، كزيؾ مٍم، وإموم ضمومع 

 هـ(.339اًمػًطوط، شمقذم ؾمـي )

، وىمول اسمـ ((، وراويي ًمؾحديٌ ~ يمون ذا ومؼف قمغم مذهى موًمؽ ))ىمول أسمق قمؿرو اعمؼرئ: 

 .((ويمون إموموً قموعموً ومصقحوً يمون ومؼقفوً مشفقراً صمؼي راويي ًمؾحديٌ ...  ))ومرطمقن: 

 (.7/728(، شموريخ اإلؾملم )2/307(، اًمديٌوج اعمذهى )5/65اكظر: شمرشمقى اعمدارك )

ـ مرصمد أسمق ؾمعقد اًمطؼماين اًمطقوًمز، مقمم سمـل اًمعٌوس، شمقذم ؾمـي )3) هـ(، صوطمى 278( هوؿمؿ سم

 صوطمى اًمتوريخ قمـ حيقك سمـ معلم.

 .((صمؼي، ًمؽـف صوطمى همرائى  )): ، وىمول اخلؾقكم((ًمقس سمٌمء  ))ىمول اسمـ طمٌون: 

 ىمؾً: ًمعؾ يملم اسمـ طمٌون ومقف مـ أضمؾ اًمغرائى اًمتل يـػرد هبو.

 (.6/185(، اًمؾًون )5/415(، اعمقزان )13/270(، اًمًػم )2/484اكظر: اإلرؿمود )

 ( حمٌقب سمـ مقؾمك إكطويمل أسمق صوًمح اًمػراء.4)
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ؿر شمَ  اهُ َر و شمَ ذا مَ ك إِ طمتر 
(1)

ُؼ حِ ؿَ ـْيَ  صًو صمؿر كؼْ  ـِ يْ يدَ دِ الَ  يَمر       فُ ٌَ ـؼَ قمْ أَ  
(2)

. 

[855 ]   ـ قمؿر ىمول: كو ـ يقؾمػ سم ىؽتِّ ؾمؿ اعمُ اًمؼوحمؿد سم
(3)

صمـل   اًمػتححمؿد سمـ ، طمدر

ْيـََقِريوط ـراحلَ  اًمدِّ
(4)

صمـل قمامرة سمـ وَ  يقؿَ صمِ ، طمدر
(5)

، كو يعؼقب سمـ قمٌد اهلل
(6)

ىمول: يمون  

  يتؿثرؾ هبذيـ اًمٌقتلم:سمنم

ـْ  َس قْ ًمَ  َق رر سمَ  َم
(7)

 فــيؼُ رِ ـشَمٌ وِح و َص  يَ يِن ر  غُ يَ      ف   يـَ دِ زِم  

ـْ  /  ؼ اإلياَم طَم  َم فقؼُ ؼِ ر َتْ فَ ظْ ن يَ أَ  ُؽ قؿِم يُ      ٌف   ؾْ  ىمَ َن ذِم ؼر
(8)

. 

[856 ]   ـ أسمق سمؽر ـ ؾُم حمؿد سم قيدقمكم سم
(9)

ـ اـدي، كو حمؿد حمؿد سمـ حمؿد اًمٌوهمَ ، كو  سم
                                                 

 ( ذم اًمًػم )صمؿ(.1)

حؼ(.8/420( أورده اًمذهٌل ذم اًمًػم )2)  (. ووىمع ومقف: )َيؿر

( ، 3/56ويـؿحؼ: أي ذهى ظمػمه وسمريمتف وكؼص. اكظر: يمتوب اًمعلم ًمؾخؾقؾ اًمػراهقدي )

 ، مع سمعض آظمتلف ذم سمعض إًمػوظ.وأورد اًمٌقً ؿموهداً قمغم ذًمؽ، ومل يـًٌف ٕطمد

ـ ؾمؾقامن سمـ قمٌد اًمؽريؿ أسمق سمؽر اعممدب ُيعرف سموسمـ أظمل ؾمقس، شمق3) ـ اًمؼوؾمؿ سم ذم ؾمـي ( حمؿد سم

 هـ(.346)

 .((مو يمون ؿمقئوً  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.5/346(، اًمؾًون )3/187(، شموريخ سمغداد )102)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 هـ(.289( قمامرة سمـ َوصمقَؿي سمـ مقؾمك سمـ اًمػرات، أسمق روموقمي اعمٍمي، شمقذم ؾمـي )5)

 (.2/35مـ ؿمققخ اًمطؼماين يمام ذم اعمعجؿ اًمصغػم )

ث قمـ أيب صوًمح  ))وىمول اسمـ يقكس:  يمون ًمقصمقؿي اسمـ ُيؼول ًمف أسمق روموقمي قمامرة سمـ وصمقؿي، طمدر

ث سمف   .((يموشمى اًمؾقٌ، وقمـ أسمقف وصمقؿي وهمػممهو، وصـرػ شمورخيوً قمغم اًمًـلم وطمدر

(، شموريخ 6/13(، وومقوت إقمقون )14/718اًمٌدايي واًمـفويي )، (6/37اعمـتظؿ )اكظر: 

 (.6/785اإلؾملم )

 .يتٌلم زم مـ هقمل ( 6)

ق .... شمزويؼف(. ( ذم احلؾقي وشموريخ دمشؼ: )يروق(!7)  وذم ـمٌؼوت إوًمقوء: )يزوِّ

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )8/345( أورده أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )8) ـ ـمريؼف اسم ( مـ 10/217(، وم

 مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ؾمفؿ ىمول: أكشدين سمنم، وذيمره.

 (.111ـ اعمؾؼـ )ص واكظر: ـمٌؼوت إوًمقوء ٓسم

 هق حمؿد سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ ؾمقيد.( 9)

123
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قدعِ ػرك، كو سمؼقري سمـ اًمقًمقد، قمـ ؾَم َص مُ 
(1)

موًمؽ: أنر  ًـ، قمـ أكس سمـ، قمـ ىمتودة، قمـ احلَ 

 دِ  َسمق دٍ ؿر ُس حُمَ ي كػْ ذِ اًمر وَ  ))ىمول:  رؾمقل اهلل 
ى  و حُيِ مَ  قفِ ظِم ىر َٕ ك حُيِ تر ٌؾ طَم ضُم رَ  ـُ مِ مْ يُ ٓ َ  !هِ

(( فِ ًِ ػْ ـًَمِ 
(2)

. 

[857 ]   َـ حمؿد اًمؼ ـ إؾمحوق سم ـ ؾَم قعِ طِ حمؿد سم ـ قمٌد اهلل سم قروسمُ ل، كو أمحد سم
(3)

، كو أسمق 

ىمل، قمـ هِ كعقؿ قُمٌقد سمـ هِ  اريَز ل اًمػَ لَ شوم، كو قُمٌقد اهلل سمـ قَمؿرو اًمرر
(4)

، قمـ داود 

ورىمَ رر اًم
(5)

[ـــــ] ،
(6)

ِلِّ   ـ اًمـٌر ـْ  ))ىمول:  قم ـْ ، وَ فِ قْ ؾَ قمَ  اهللُ ؽَمَ ؾَم  ـٍ مِ مْ  مُ غَم قمَ  ؽَمَ ؾَم  َم  َم

َ قمَ  (( فُ ٌَ يمَ ْر ك يَ تر طَم  ًْ ؿُ مَل يَ  ـًو سمذكٍى مِ مْ مُ  ػمر
(7)

. 

                                                 

 ( هق اسمـ سمشػم اًمدمشؼل.1)

 معل، والصواب فقه: قتادة طن أكس.( 2)

صمـو حمؿد سمـ اعمصػك سمف.2/18وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمصغػم ) ـ اًمعٌوس، طمدر ـ قمٌد اًمًلم سم  ( قم

ـَ سملم ىمتودة وأكس إ ))وىمول اًمطؼماين:   .((ٓر ؾمعقد، وٓ قمـف إٓر سمؼقي مل ُيدظمؾ أطمٌد احلً

( مـ 68، 1/67(، ومًؾؿ ذم صحقحف )13( )1/11ىمؾً: أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ـمريؼ ؿمعٌي وطمًلم اعمعؾؿ، يملمهو قمـ ىمتودة، قمـ أكس سمف.

 وإؾمـود اعمصـػ مـ اعمزيد ذم متصؾ إؾموكقد، واهلل أقمؾؿ.

 هـ(.313( أسمق اًمعٌوس اًمدىموق، شمقذم ؾمـي )3)

 .((صمؼي  ))ًمدارىمطـل: ىمول ا

 (.14/462(، اًمًػم )4/225(، شموريخ سمغداد )143)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 .((مؽموك ويمذسمف إزدي  ))( داود سمـ اًمزسمرىمون اًمرىمور، ىمول احلوومظ: 5)

 ؛ إقملموً ًمقضمقد ؾمؼط أو ظمؾؾ ذم اإلؾمـود.( ووع اًمـوؾمخ هـو وٌي6)

ا.( 7)  ضعقف جدًّ

 مل أىمػ قمؾقف هبذا اًمتامم، وومقف يزيد اًمرىمور وهق متفؿ.و

م سمرىمؿ: )  (.845ًمؽـ الؿؾي إومم مـ احلديٌ صموسمتي ذم أطموديٌ أظمر، مـفو مو شمؼدر

و الؿؾي إظمػمة مـ احلديٌ ومرويً سمًـد واه، أظمرضمف اًمؽممذي ذم الومع ) ( 4/571وأمر

ً )ص 2505) ـ أيب اًمدكقو ذم اًمصؿ (، 7/191واًمطؼماين ذم إوؾمط ) (،170، 169(، واسم

(، وهمػمهؿ مـ ـمريؼ حمؿد سمـ احلًـ سمـ أيب يزيد اهلؿداين، 6/172واسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 قمـ صمقر سمـ يزيد، قمـ ظموًمد سمـ معدان، قمـ معوذ سمف ضمٌؾ سمف.

سموعمتصؾ، وظموًمد سمـ معدان مل يدرك معوذ  هذا طمديٌ همريى، وًمقس إؾمـوده ))وىمول اًمؽممذي: 
= 
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[858 ]   ـ اهلَ أسمق قمُ اًمؼويض ـ احلًُلم سم وملطَ ًْ قثؿ اًمٌِ ؿر حمؿد سم
(1)

م قمؾقـو، كو أمحد دِ ىمَ  

ـ ضَم  ـ اعمغػمةعػر سمسم
(2)

ـ احلَ سمتِ   ور سم ـ اًمت  ـِّقس، كو سمشر يؽَم ًْ ً
(3)

يِض قْ ؿر احلَ ، كو أسمق قمُ 
(4)

 ،

ـ أيب يمَ قَ تَ ؾْم كو هشوم اًمدر  ـ حيقك سم ثػم، قمـ أيب ضمعػرائل، قم
(5)

، قمـ أيب هريرة ىمول: ىمول 

ٌٍّ طَم ، وَ قفِ ومِ  قَل ؾُ همُ  ٌو َٓ ْز همَ ، وَ قفِ ؽر ومِ ؿَم  ٌن َٓ ياَم ؛ إِ صميٌ صملَ  لِ اَم قمْ ُؾ إَ َض ومْ أَ  )): رؾمقل اهلل 

(( ورٌ ؼْمُ مَ 
(6)

. 

                                                 

 .((سمـ ضمٌؾ ا

ؾً: آومتف حمؿد سمـ احلًـ سمـ أيب يزيد، يمذسمف اسمـ معلم وأسمق داود، وشمريمف اًمـًوئل وهمػمه، ىم

 (.25/76ووعػف أمحد وهمػمه. اكظر: تذيى اًمؽامل )

ـ القزي ذم اعمقوققموت ) ٌ اسم (، واًمشقيموين ذم اًمػقائد اعمجؿققمي 3/277ًمذا أورد هذا احلدي

 .(1/327(، وإًمٌوين ذم اًمًؾًؾي اًمضعقػي )229)ص 

ـ اهلقثؿ أسمق قمؿر اًمًٌطومل اًمقاقمظ اًمشوومعل، شمقذم ؾمـي )1) ـ احلًلم سمـ حمؿد سم  هـ(.407( حمؿد سم

صمـل قمـف  ))، وىمول اخلطقى: ((اًمػؼقف اعمتؽؾؿ اًمٌورع اًمقاقمظ  ))ذيمره احلويمؿ ذم شمورخيف، وىمول:  طمدر

ل، ويمون إموموً احلًـ سمـ حمؿد اخللل، وذيمر زم أكرف ىمدم سمغداد ذم طمقوة أيب طمومد اإلؾمػرايقـ

 .((كظروراً، ويمون أسمق طمومد يعظؿف وجُيؾ ف 

(، 4/104(، ـمٌؼوت اًمشوومعقي ًمؾًٌؽل )7/285(، اعمـتظؿ )2/247اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.17/320اًمًػم )

(، ويمـوه سمليب قمٌد اهلل، وىمول 4/340، وًمف ذيمر ذم اًمًــ اًمؽؼمى ًمؾٌقفؼل )مل أىمػ قمغم شمرمجتف( 2)

 ع ذم إصؾ: )سمتـقس( شمصحقػ، واهلل أقمؾؿ، ومفق يروي قمـ شمًؽمي مثؾف.سمتًؽم، ومؾعؾ مو وىم

 (.201)ص . فملل الـي ((مل أضمد ًمف شمرمجي  ))( ىمول إًمٌوين: 3)

ؾػل أنر اسمـ أيب قموصؿ يًؿقف سمشور سمـ احلًـ، وىمد وىمػً قمغم مقاوع  ًِّ ىمؾً: وؾمقليت قمـ اًم

اًمًوسمؼ ذم اًمًــ اًمؽؼمى قمـد ذيمر قمدة مًؿك ومقف ؾمقرور سمـ احلًـ اًمتًؽمي، مـفو اعمقوع 

(، وومقف شمقصمقؼف، وذم اإليمامل ٓسمـ مويمقٓ 1/175اًمراوي قمـف، ومـفو ذم قمؾؾ اًمدارىمطـل )

(، ذيمره ذم رؾمؿ ؾمقرور )سمًلم مفؿؾي صمؿ يوء معجؿي سموصمـتلم مـ تتفو، وآظمره راء(، 4/427)

 واهلل أقمؾؿ سموًمصقاب.

 ٕزدي.( واؾمؿف طمػص سمـ قمؿر سمـ احلورث سمـ ؾمخؼمة ا4)

 ( هق أسمق ضمعػر اعممذن إكصوري اعمدين، مؼٌقل يمام ذم اًمتؼريى.5)

 حسن لغره.( 6)

(، واًمدارمل ذم اًمًــ 16/441(، )15/437(، )12/482وأظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )
= 
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ؾػل: سمَ  ًِّ ـ أيب قموِص ور هذا يشر ىمول اًم اًمتصوكقػ  موم صوطمُى ؿ اإلروي قمـف أسمق سمؽر سم

ور سمـ احلًـ، ويؼقل: كو سمشر كتاب السـاةذم 
(1)

. 

[859 ]   ُـ قم ـ ؿر سم ـ كَ حمؿد سم ـ سم ـ احلً ٍم اًمؼويض احلؾٌلقمكم اًمزيروت، أكو قمؿر سم
(2)

 

قثؿي مصعى سمـ ؾمعقدق ظَم قمؾقف، أكو أسم ىمراءةً 
(3)

ى سمـ عَ ْص كس، قمـ مُ ق، كو قمقًك سمـ يُ 

صموسمً، قمـ أيب طموزم
(4)

 : رؾمقل اهلل ىمول: ىمول ، قمـ ؾَمفؾ سمـ ؾمعد 

                                                 

(، 4/252(، واًمطقوًمز ذم مًـده )74)ص (، واًمٌخوري ذم ظمؾؼ أومعول اًمعٌود 2/397)

ـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون  ( 1/433(، واًمػويمفل ذم أظمٌور مؽي )458، 10/457ـ واسم

 مـ ـمرق قمـ هشوم اًمدؾمتقائل سمف.

( مـ ـمريؼ 74)ص (، واًمٌخوري ذم ظمؾؼ أومعول اًمعٌود 14/243وأظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )

 أسمون، قمـ حيقك سمـ أيب يمثػم سمف.

 وؾمـده وعقػ؛ لفوًمي أيب ضمعػر اعممذن.

(، 5/58اخلثعؿل، قمـد اًمـًوئل ذم اًمًــ ) وًمف ؿموهد سمؾػظف مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ طمٌٌم

 (، وهمػممهو، وإؾمـوده طمًـ.24/122(، وأمحد ذم اعمًـد )8/94)

، وذيمر اإليامن والفود ((ويشفد ًمف أيضوً طمديٌ أيب هريرة اعمشفقر: )أي إقمامل أومضؾ؟ ...

م   (.730سمرىمؿ: )واحلٍ، وهق ذم اًمصحقحلم، وشمؼدر

، وضموءت قمغم ٌوين: )احلًـ(ًمسمـ احلًلم(، وذم شمعؾقؼ إ (: )سمشور201)ص ( وىمع ذم اًمًـي 1)

 (.1/323القاسمرة ) ٌعياًمصقاب ذم ـم

 هـ(.306أسمق طُمػقص، شمقذم ؾمـي ) (2)

 ووىمع ذم شموريخ اإلؾملم: )أسمق طمػص(.

 .((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.7/121شموريخ اإلؾملم )(، 11/221(، شموريخ سمغداد )227اكظر: ؾممآت اًمًفؿل )ص 

 اعمصقيص اعمؽػقف اًمٌٍمي.( 3)

ٓ يدري مو يؼقل  ))ىمول صوًمح ضمزرة:  (، 9/175، وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )((ؿمقخ رضير 

رسمام أظمطل، ُيعتؼم سمحديثف إذا روى قمـ اًمثؼوت وسملمر اًمًامع ذم ظمؼمه؛ ٕكرف يمون مدًمًوً  ))وىمول: 

ـ قمدي: ((وىمد يُمػر ذم آظمر قمؿره  سموعمـويمػم ويصحػ قمؾقفؿ ... حيدث قمـ اًمثؼوت  ))، وىمول اسم

 .((واًمضعػ قمغم طمديثف سملمِّ 

 (.6/43(، اًمؾًون )5/244(، اعمقزان )6/364اكظر: اًمؽومؾ )

 ( هق ؾمؾؿي سمـ ديـور.4)
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ـْ ومِ  ػْمَ ظَم  َٓ ، وَ ٌػ ًمَ لْ مَ  ـُ مِ مْ اعمُ  )) (( ًَمُػ ُيمْ  َٓ وَ  ًَمُػ لْ يَ  َٓ  قَؿ
(1)

. 

                                                 

 خمتؾف دم إسـاده.( 1)

(، واسمـ طمٌون ذم 6/131(، واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )37/492وأظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )

(، وأسمق كعقؿ ذم ذيمر أظمٌور أصٌفون 217)ص إمثول (، وأسمق اًمشقخ ذم 3/29اعمجروطملم )

عى )2/92) (، واسمـ 11/376(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )14/275(، واًمٌقفؼل ذم اًمش 

 ( مـ ـمرق قمـ قمقًك سمـ يقكس سمف.41/342قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 وومقف مصعى سمـ صموسمً، وهق ًملم احلديٌ يمام ذم اًمتؼريى.

 طموزم قمغم أوضمف: وىمد اظمتؾػ ذم إؾمـوده قمغم أيب

ـ  4/227( ويمذا اسمـف ذم اًمزيودات قمؾقف، واًمٌزار ذم اعمًـد )15/106وملظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )

(، 141)ص (، واسمـ اعمؼرئ ذم اعمعجؿ 218)ص يمشػ إؾمتور(، وأسمق اًمشقخ ذم إمثول 

عى )10/236واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى ) ( مـ ـمرق قمـ اسمـ 274، 14/273(، وذم اًمش 

ـ واؾمؿف محقد سـم زيودـ  قمـ أيب طموزم، قمـ أيب صوًمح، قمـ أيب هريرة مرومققموً.وهى  ، قمـ أيب صخر 

( مـ ـمريؼ هورون سمـ معروف، قمـ اسمـ وهى، قمـ أيب 1/23وأظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك )

 صخر، قمـ أيب طموزم، قمـ أيب هريرة.

 عؼٌف اًمذهٌل سمؼقًمف: ، وشم((صحقح قمغم ذط اًمشقخلم، وٓ أقمؾؿ ًمف قمؾي ومل خيرضموه  ))وىمول: 

ل، وٓ عقمؾتف اكؼطوقمف، ومننر أسمو طموزم هذا هق اعمديـل ٓ إؿمجعل، ومل يؾؼ أسمق صخر إؿمج ))

 .((اعمديـل  أسمو هريرة 

م، سمؾ مـ ـمريؼ هورون سمـ معروف قمـ اسمـ وهى،  ىمؾً: ضموء وصؾف مـ ـمرق أظمرى يمام شمؼدر

 وهى.وشموسمعف يقكس سمـ قمٌد إقمغم وهمػمه قمغم وصؾف قمـ اسمـ 

 ًمؽـ ذم إؾمـوده أسمق صخر، وهق محقد سمـ زيود، وهق صدوق هيؿ يمام ذم اًمتؼريى.

ـ وووح، أظمرضمف مـ ـمريؼف  أسمق يعغم اًمػراء ذم ؾمتي جموًمس مـ وشموسمعف قمغم هذا اإلؾمـود: ظموًمد سم

 .(289، 8/288قى ذم شموريخ سمغداد )اخلط(، و95إملئف )ص 

 .((واه  ))(: 263ؾؾ )ص ًمؽـ ظموًمد سمـ وووح ىمول قمـف اًمذهٌل ذم شمؾخقص اًمع

 ىمؾً: ومل أضمد ًمؾؿتؼدملم ومقف يملموً.

 ( مـ ـمريؼ أؾمومي سمـ زيد، قمـ أيب طموزم، قمـ قمقن سمـ 1/370وأظمرضمف توم ذم اًمػقائد )

 وأؾمومي سمـ زيد صدوق هيؿ. قمٌد اهلل، قمـ اسمـ مًعقد مرومققموً.

 قمـ قمقن سمـ ( مـ ـمريؼ اعمًعقدي، قمـ أيب طموزم، 9/200وأظمرضمف اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )

 واعمًعقدي خمتؾط. هلل، قمـ اسمـ مًعقد مقىمقوموً قمؾقف.قمٌد ا

ح روايتَف اًمدارىمطـل يمام ذم اًمعؾؾ )  (.5/232(، واكظر أيضوً: )183، 8/182ورضمر

؛ اعمقصقًمي ويمؾ  اًمطرق ومقفو يملم مـ ضمفي رواتو، واًمذي يظفر أنر أىمقاهو ـمريؼ أيب صخر

ـ وووح، وهق مًتقر احل ومقف كظر! وًمعؾف كظر إمم  ((واه  ))ول، وىمقل اًمذهٌل ومقف: عمتوسمعي ظموًمد سم
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[860 ]  وسخر / حمؿد سمـ احلًُلم اًمـ
(1)

وسسموًمؽقومي، كو قمكم سمـ اًمعٌر  
(2)

، كو قمٌرود سمـ 

يعؼقب، أكو قمقًك سمـ قمٌد اهلل
(3)

صمـل أيب ، طمدر
(4)

ه، قمـ قمكمٍّ ىمول:   ، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ

ِلر ؼْمِ ضمِ  َر مَ أَ  )) ((صمًو صملَ  َؼ ِش ـْتَ ًْ يَ صمًو وَ صملَ  َض ؿِ ْض ُيؿَ  نْ أَ  يُؾ اًمـٌر
(5)

. 

[861 ]   ـ ـ إسمراهقؿ سم ـ قمؿر احلوومظ، ىموَٓ  ،ؿموذانأمحد سم ـ حمؿد، قمٌد اهلل : كو وقمكم سم سم

]أسمق[كو حمؿد 
(6)

ـ مَ يمَ رْ قمؿران اًمقَ   ريؽْ ة اًمٌَ َن قْ وين، كو ؾمعقد سم
(1)

، قمـ أكس: أنر رؾمقل 

                                                 

 شمػرده وإدظمول اسمـ القزي ًمف ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي، واهلل أقمؾؿ.

وين احلدٌي ذم اًمصحقحي ) ًٌم ظمتلف ومقف قمغم أيب طموزم.1/2/784وذيمر ٕا  ( ًمؽـف مل ينم إمم ٓا

عد أسمق اًمطقى اًمترقُؿكم اًمـخوس ( حمؿد سمـ احلًلم سمـ ضمعػر سمـ اعمػضؾ سمـ أدهؿ سمـ سمؽػم سمـ ؾم1)

 هـ(.387اًمؽقذم، شمقذم ؾمـي )

وس: سمػتح اًمـقن وشمشديد اخلوء اعمعجؿي وذم آظمرهو اًمًلم اعمفؿؾي، وهق اؾمؿ عمـ يؽقن  واًمـرخر

ً ذم سمقع القاري واًمغؾامن واًمدواب.  دٓٓر

ـمي مـ تتفو سموصمـتلم، ووؿ واًمترقُْؿكم: سمػتح اًمتوء اعمـؼقـمي مـ ومقىمفو سموصمـتلم، وؾمؽقن اًمقوء اعمـؼق

 اعمقؿ وذم آظمرهو اًملم، كًٌي إمم شمقؿ اهلل سمـ صمعؾٌي، وهل ىمٌقؾي مشفقرة.

 .((يمون صمؼي يتشقع  ))، وىمول إزهري: ((صمؼي ملمقن صوطمى أصقل طمًون  ))ىمول اًمعتقؼل: 

(، 6/67(، شمؽؿؾي اإليمامل )5/470) (،1/497(، إكًوب )2/245اكظر: شموريخ سمغداد )

  (.8/624إلؾملم )شموريخ ا

 هـ(.310( قمكم سمـ اًمعٌوس سمـ اًمقًمقد اًمٌجكم اعمؼوكعل اًمؽقذم، شمقذم ؾمـي )2)

 .((اًمشقخ اعمحدث اًمصدوق  ))، وىمول اًمذهٌل: ((يمون يٌقع اخلؿر سموًمؽقومي  ))ىمول اًمًؿعوين: 

 (.7/157شموريخ اإلؾملم )، (14/430(، اًمًػم )5/361اكظر: إكًوب )

 حمؿد سمـ قمؿر سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى أسمق سمؽر اهلوؿمؿل. ( قمقًك سمـ قمٌد اهلل سمـ3)

 .((روى قمـ أسمقف، قمـ آسموئف أطموديٌ مـويمػم، ٓ ُيؽتى طمديثف، ٓ رء  ))ىمول أسمق كعقؿ: 

 .((ذم طمديثف سمعض اعمـويمػم  ))(، وىمول: 8/492وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 ، وىمول اًمدارىمطـل: (( ُيتوسمع قمؾقف وقمومي مو يرويف ٓ ))واتؿف اسمـ قمدي سمروايي اعمـويمػم، وىمول: 

 .((مؽموك  ))

 (.4/399(، اًمؾًون )5/235(، اعمقزان )5/242(، اًمؽومؾ  )1/76اكظر: اعمًتخرج )

 ( قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمؿر سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى.4)

ا( 5)  .ضعقف جدًّ

 يٌ.ومل أىمػ قمؾقف إٓر قمـد اعمصـػ، وذم ؾمـده قمقًك سمـ قمٌد اهلل، وهق مـؽر احلد

( ذم إصؾ: )سمـ(، واًمصقاب اعمثًٌ، وهق حمؿد سمـ ضمعػر سمـ زيود سمـ أيب هوؿمؿ اًمَقْريموين أسمق 6)

ـ مقنة، وروايي قمٌد اهلل  ـ ؾمعقد سم ـ رضمول اًمتؼريى، وذيمر اعمزي روايتف قم قمؿران اخلراؾموين، م
= 
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 َصىِّ اعمَ  ةِ َر ثْ  يمَ  ذِم ػْمَ ظَم  َٓ  ))ىمول:  اهلل 
ِ
 ُو  اًمقُ ل ذِم ـِ عْ يَ  ،وء

ِ
(( قء

(2)
. 

[862 ]  ـ أمحد ـ يمثػم اعمؼرئ، كو قمثامن سم ـ إسمراهقؿ سم قمؿر سم
(3)

، كو أمحد سمـ ُملقمى
(4)

 

ـ يعؼقبؾمـ ي ؾمٌع وؾمتلم ومئتلم، كو قَمتقؼ سم
(5)

ـ قمُ  ـ قمٌد اهلل سم ؿر، كو قُمٌقد اهلل سم
(6)

ـ  ، قم

ـ أيب هريرة: أنر رؾمقل اهلل  ـ إقمرج، قم ـ هلقعي، قم فْ دَ طْم إِ  ))ىمول:  اسم  غَم قمَ  رِ اُث اًمط 

                                                 

 (.24/580سمـ حمؿد اًمٌغقي قمـف. اكظر: تذيى اًمؽامل )ا

ن اًمراء وذم آظمرهو اًمـقن، كًٌي إمم ىمريي مـ ىمرى ىموؿمون سمؾدة قمـد واًمَقْريموين: سمػتح اًمقاو وؾمؽق

 (.5/592ىمؿ. إكًوب )

 ( أسمق قمؿران اًمٌٍمي.1)

 متػؼ قمغم وعػف، ويمذسمف حيقك اًمؼطون، واتؿف اسمـ طمٌون واحلويمؿ سمروايي اعمقوققموت.

 (،4/63(، الرح واًمتعديؾ )2/124(، اًمتوريخ إوؾمط )3/516اكظر: اًمتوريخ اًمؽٌػم )

(، 2/350) (، اعمقزان1/187(، اعمدظمؾ إمم اًمصحقح )3/387(، اًمؽومؾ )1/312اعمجروطملم )

 (.3/45اًمؾًون )

ا( 2)  .ضعقف جدًّ

ـ قمدي ذم اًمؽومؾ ) ـ زهر  277/ل: 1، واًمديؾؿل ذم مًـد اًمػردوس )(3/387وأظمرضمف اسم

 قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًمٌغقي سمف.مـ ـمريؼ  اًمػردوس(

 مقنة. وإؾمـوده واه؛ حلول ؾمعقد سمـ

 ( اعمعروف سموسمـ اًمًامك.3)

مل احلوومظ، شمقذم ؾمـي )4)  هـ(.275( أمحد سمـ ملقمى سمـ طمقون أسمق اًمػضؾ اعمخرِّ

 وصمؼف مقؾمك سمـ هورون وقمٌد اهلل سمـ أمحد واسمـ ظمراش واًمدارىمطـل.

ث إٓر سمام أطمػظف يمحػظل اًمؼرآن  ))وىمول هق قمـ كػًف:   .((مو أطمدِّ

 (.13/42(، اًمًػم )1/79ؼوت احلـوسمؾي )(، ـم5/168ٌاكظر: شموريخ سمغداد )

ـ اًمعقام اًمؼرر اعمدين، شمقذم ؾمـي 5) ـ مقؾمك سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سم ـ ُصَديؼ سم ( قمتقؼ سمـ يعؼقب سم

 هـ(.227)

 (.8/527، وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

اًمًوًمؽ ٓسمـ كوس (، إتوف 3/173(، شمرشمقى اعمدارك )55)ص اكظر: ؾممآت اًمؼمىموين 

 (.4/129(، اًمؾًون )247)ص اًمديـ 

( يمذا ذم إصؾ، وقمتقؼ سمـ يعؼقب يمون ًمف اظمتصوص سمامًمؽ اإلموم وقمٌد اهلل سمـ قمؿر سمـ قموصؿ 6)

 اًمعؿري، ومؾعؾ مجؾي )قمٌقد اهلل سمـ( زائدة ذم اًمًـد، واهلل أقمؾؿ.
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فْ  (( ِق زْ  اًمرِّ ٌة ذِم ودَ يَ زِ  رِ اًمط 
(1)

. 

[863 ]  قمٌد اًمرمحـ سمـ قُمٌقد اهلل
(2)

ـُ ؾَم  ؾامن، كو اسم
(3)

 ، كو قمٌد اهلل سمـ أمحد 

يىمول: ُأظمؼمُت قمـ أيب ؾمعقد اًمٌٍم
(4)

قؿى سمـ تَ ؾَ همْ ، قمـ أَ 
(5)

 دىمول: ىمول ومرىمَ  

ٌخل ًر اًم
(6)

 ٌُ ْص أُ  ـومِ  اعمَ ًُ ذِم يْ أَ رَ  )): 
 َؽ وسمعِ َص أَ  لْمِ سمَ  ـْ  مِ و زِم ً: مَ ىموًمَ  ـِل،ؿُ ى شُمؽؾِّ رَ غْ ل اًمص  عِ

ُب قمَ أُ  ًُ  ؟ذر لْ قَ ا شمَ إذ ً: إكرَؽ ؟ ىموًمَ مِلَ ذاكِ : وَ ىمؾ كُ ُتَ  َت َٓ ور (( َؽ وَتَ ظَم  رِّ
(7)

. 

[864 ]  كو داود سمـ ُرؿمقد  ري أسمق اًمؼوؾمؿ، كو اًمٌغقي،ؿَ عْ سمـ قمكم سمـ حيقك اعمَ  حيقك

اًمقًمقد اخلقارزمل، كو
(8)

ـ ىموؾمؿ ، قم
(9)

ـ ديـور، قمـ اسمـ قمؿر:  ـ قمٌد اهلل سم فُ أَ  ))، قم  ونَ يمَ  كر

كُ حُيَ  ونَ يمَ  لَ قَ ذا شمَ ف إِ وَتَ ظَم  رِّ (( ور
(10)

. 

                                                 

 ضعقف.( 1)

 ػ.ي وهق وعق، وومقف اسمـ هلقعمل أىمػ قمؾقف إٓر قمـد اعمصـػ

ؿًور احلُرذم( 2) ًِّ  .هق أسمق اًمؼوؾمؿ اًم

 ( هق أمحد سمـ ؾمؾامن اًمـجود.3)

 مل يتٌلم زم مـ هق.( 4)

 دي اًمٌٍمي أسمق طمػص اًمشعقذي.ـْ( أهمؾى سمـ تقؿ سمـ اًمـعامن اًمؽِ 5)

، ((مـؽر احلديٌ  ))، وىمول اًمٌخوري واسمـ طمٌون ومًؾؿي: ((ًمقس سمٌمء  ))ىمول اسمـ معلم: 

 وهمػممهو.ووعػف اًمـًوئل واسمـ قمدي 

(، وعػوء اًمعؼقكم 2/70(، اًمتوريخ اًمؽٌػم )4/127اكظر: شموريخ اسمـ معلم روايي اًمدوري )

(، 1/416(، اًمؽومؾ )1/175(، اعمجروطملم )20)ص (، اًمضعػوء واعمؽمويملم 1/117)

 (.1/465(، اًمؾًون )1/273اعمقزان )

ٌخل أسمق يعؼقب اًمٌٍمي.6) ًر  ( هق ومرىمد سمـ يعؼقب اًم

 .مل أقف طؾقه( 7)

 ( هق اسمـ مًؾؿ.8)

( هق اًمؼوؾمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر سمـ طمػص سمـ قموصؿ سمـ قمؿر سمـ اخلطوب اًمؼرر اًمعدوي 9)

 اعمدين، وهق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى.

ا( 10)  .ضعقف جدًّ

 ومل أىمػ قمؾقف مـ هذا اًمطريؼ، وومقف ىموؾمؿ سمـ قمٌد اهلل اًمعؿري، وهق مؽموك.

ـمريؼ حيقك سمـ قمٌد احلؿقد احلامين، قمـ ويمقع  ( مـ1/57وأظمرج اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

 ويزيد سمـ زريع، قمـ اًمعلء سمـ ضموسمر، قمـ إزرق سمـ ىمقس، قمـ اسمـ قمؿر كحقه.
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[865 ]  ـ قمٌد اهلل اًمدر أسمق اًم ي احليمِ ارَ ؼوؾمؿ قمٌد اًمعزيز سم حمؿد، ًـ سمـ ل إملء، كو ضمدِّ

ـ  ٌقى سمـ أيبؿر، قمـ ؾمػقون، / قمـ طَم فران سمـ أيب قمُ ازي، كو مِ قد اًمرر كو حمؿد سمـ مُح  ، قم صموسًم

ـْ  )): قمـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل قمـ أسمقف، أيب اعمطقِّس،   رِ فْ ؿَم  ـْ مًو مِ قْ يَ  َر طَ ومْ أَ  َم

هْ قَ ِص  قفِ ِض ؼْ يَ  لَ ومَ  ،يٍ َص ُرظْم ٓ َ وَ  رٍ قُمذْ  ػْمِ همَ  ـْ مِ  ونَ َض مَ رَ  (( وَمفُ َص  نْ إِ وَ  ؾِّفِ يمُ  رِ وُم اًمدر
(1)

. 

[866 ]  أسمق حمؿد قمٌد اهلل سمـ أمحد اًمترامر
(2)

ٌرون   ، أكو قمثامن سمـ ضمعػر اًمؾر

أسمق قَمؿرو
(3)

ـ ؿمٌري، كو طَم  ـ هلل، كو قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهقؿ اًمؼٌر ، كو قمؿر سم وص، كو ون سم

ـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ـْ  )): اًمعلء سم  ونَ يمَ  َم

(( فُ عْ طَ ؼْ يَ  َٓ وَ  هُ دْ قَْنُ ؾْ ومَ  ونَ َض مَ رَ  ـْ وٌم مِ قَ ِص  فِ قْ ؾَ قمَ 
(4)

. 

                                                 

 يمذا وىمع ذم اًمًــ: )اًمعلء سمـ ضموسمر(، واًمصقاب )اعمعغم سمـ ضموسمر(.

 اًمـؼل.وذم إؾمـوده حيقك احلامين، وهق متفؿ سمنىمي احلديٌ، وسمف أقمؾرف اسمـ اًمؽميمامين ذم القهر 

ـ طمٌون ًمف، يمام ذم شمعجقؾ اعمـػعي  ـ ضموسمر مًتقر، وكؼؾ احلوومظ شمقصمقؼ اسم (، ومل 409)ص واعمعغم سم

 أره ذم اًمثؼوت.

 .ضعقف( 1)

ؾػل، قمـ أيب حمؿد اخللل  ًِّ م سمنؾمـوده ومتـف قمـ ؿمقخ آظمر مـ ؿمققخ اًم  (.35سمرىمؿ: )وشمؼدر

 هـ(.374، شمقذم ؾمـي )امر، ُيعرف سمؼمهمقث( قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ احلًـ أسمق حمؿد اًمت2)

صمـو قمـف اخللل ... وىمول زم: يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى:   .((طمدر

 (.8/401شموريخ اإلؾملم )، (3/393شموريخ سمغداد )اكظر: 

طمقل، شمقذم ؾمـي )3) رون ٕا ـ(.324( قمثامن سـم ضمعػر سـم حمؿد سـم حمؿد سـم طموشمؿ أسمق قمؿرو اعمعروف سموسـم اًمٌؾ  ه

 .((يمون صمؼي  )) ىمول اخلطقى:

 (.7/607شموريخ اإلؾملم )، (6/287(، اعمـتظؿ )11/297اكظر: شموريخ سمغداد )

 .مـؽر( 4)

 /أ( مـ ـمريؼ أيب حمؿد اخللل سمف.49أظمرضمف اسمـ سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل:

( مـ 4/259(، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )192، 2/191وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم اًمًــ )

د اًمرمحـ اًمؼوص سمف.ـمرق قمـ طَمٌرون سـم هل  ل، وزاد اًمدارىمطـل: يعؼقب احليمل، يملمهو قمـ قٌم

 .((قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهقؿ وعقػ احلديٌ  ))وىمول اًمدارىمطـل: 

ـ إسمراهقؿ اًمؼوص خمتؾػ ومقف، واًمراضمح ذم أمره أكرف صدوق طمًـ احلديٌ،  ـ سم ىمؾً: قمٌد اًمرمح

 إٓر أنر طمديثف هذا ظموصي مـؽر.

 (.5/211. الرح واًمتعديؾ )((س سموًمؼقي، روى طمديثوً مـؽراً قمـ اًمعلء ًمق ))ىمول أسمق طموشمؿ: 
= 
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[867 ]  قمٌد اهلل سمـ قمثامن
(1)

، كو أسمق احلًـ أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ طمٌقى
(2)

 ، كو 

ـ سَمؽر اًمٌَ  زوًمِ أسمق ؾمعقد أمحد سم
(3)

 سمٌَ  
ـ قمَ وًمِ ـ هشومس، كو ضمعػر سم قن، كو مقؾمك سم

(4)
، قمـ 

احلًـ سمـ زيد
(5)

، قمـ أسمقف
(6)

 ؿَ كِعْ  )): ، قمـ احلًـ سمـ قمكم ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

حُ  ًر ـَمُى  قرُ اًم (( اًمر 
(7)

. 

[868 ]  ـ حمؿد احلريب ـ قمؿر سم قمكم سم
(8)

سمـ اوح كو ضمعػر سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ اًمصٌر  ،

ائلَر ضَم ْر ػقون سمـ أيب ؾمػقون الَ ؾُم 
(9)

زيع، كو حمؿد سمـ سمَ 
(1)

، كو قمؿران سمـ قُمققـي، كو 

                                                 

د اًمرمحـ ))وىمول اسـم طمجر:  ف قمغم قٌم ح اسـم أيب طموشمؿ قمـ أسمقف سملكرف أكؽر هذا احلدٌي سمعـق  (( ىمد سر

 (.2/395اًمتؾخقص احلٌػم )

 وقمدر اًمذهٌل  هذا احلديٌ مـ مـويمػمه.

 (.3/401(، اًمؾًون )3/259) (، اعمقزان5/375واكظر: سمقون اًمقهؿ )

 ( أسمق حمؿد اًمصػور.1)

 هـ(.324( اسمـ قمقًك أسمق احلًـ اًمعطور، ُيعرف سموًمزراد، شمقذم ؾمـي )2)

 .((صمؼي  ))ىمول أسمق اًمػتح إزدي واًمدارىمطـل: 

 (.4/13(، شموريخ سمغداد )139)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

 ( وُيؼول: اسمـ سمؽرويف.3)

 .((يروي أطموديٌ مـويمػم قمـ اًمثؼوت  ))ؾؽ سمـ حمؿد: ىمول اسمـ قمدي: ىمول ًمـو قمٌد اعم

 ، ووعػف اًمدارىمطـل.((يمون يضع احلديٌ  ))وىمول إزدي: 

 .((يمون خيطئ  ))(، وىمول: 8/51وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 (.1/140(، اًمؾًون )1/86(، اعمقزان )1/188اكظر: اًمؽومؾ )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 ـ سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى اهلوؿمؿل.( احلًـ سمـ زيد سمـ احل5ً)

 ( زيد سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى.6)

 .((صمؼي ضمؾقؾ  ))ذيمره اسمـ طمجر ذم اًمتؼريى تققزاً، وىمول: 

 ضعقف.( 7)

 ومل أىمػ قمؾقف إٓر قمـد اعمصـػ، وومقف حمؿد سمـ سمؽر اًمٌوًمز، وهق وعقػ.

( 2/758ـ أيب داود )، وهق ذم ؾمـ((كعؿ ؾمحقر اعمممـ اًمتؿر  ))وصحر احلديٌ سمؾػظ: 

 (.2/104(، واكظر: اًمًؾًؾي اًمصحقحي )2345)

 ( أسمق احلًـ اًمًؽري اًمصػمذم.8)

 هـ(.309( أسمق اًمػضؾ، شمقذم ؾمـي )9)
= 
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إؾمامقمقؾ
(2)

ـ أيب صوًمح ، قم
(3)

 ذم ىمقًمف شمعومم:              
(4)

 قَ هُ  ))ىمول:  

سملَم ؼَ ؿُ ؾْ ًمِ  قَ هُ ، وَ ـريِ الَ  ؾِ هْ أَ  اِب ُف َذَ ْذَ أَ  ٌف، رر (( اٌج َز مِ  ـريِ الَ  ؾِ هْ َٕ وَ  ِسْ
(5)

. 

[869 ]  ص قمؿر سمـ ؿموهلم، كو اًمٌوهمـديأسمق طمػ
(6)

، كو قمٌد اًمرمحـ سمـ أيقب  

ؿيِص احلِ 
(7)

 : رؾمقل اهلل ىمول: ىمول وف سمـ ظموًمد، قمـ كوومع، قمـ اسمـ قمؿر ، كو اًمعطر 

((واًمٌَزر  َر قا اًمِعطْ عُ ويَ ٌَ ًَمتَ  ةِ ورَ سموًمتِّجَ  ـريِ الَ  ؾِ هْ َٕ  ذِنَ  أَ ومَم عَ شمَ  نر اهللَأَ  قْ ًمَ  ))
(8)

. 

                                                 

 .((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.14/196(، اًمًػم )7/205(، شموريخ سمغداد )191اكظر: ؾممآت اًمًفؿل )ص 

 (.5/93(، اًمؾًون )4/409قزان )( جمفقل، ىموًمف اخلطقى اًمٌغدادي. اكظر: اعم1)

 ( هق اسمـ أيب ظموًمد.2)

 ( هق ذيمقان اًمًامن.3)

 .27( اعمطػػلم، آيي: 4)

 .حسن لغره (5)

 وؾمـده اعمصـػ وعقػ؛ لفوًمي اسمـ سمزيع.

ـ ـمريؼف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )48)ص وأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم زيودات اًمزهد  ( 1/43(، وم

 .قمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ كؿػم

 ( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر اًمؼقاريري.52واسمـ أيب اًمدكقو ذم صػي الـي )ص 

ـ ضمرير ذم شمػًػمه ) ـ قمٌد إقمغم اًمصـعوين12/500واسم ـ حمؿد سم قمـ قمؿران سمـ ، صملصمتفؿ ( قم

 قمققـي، قمـ إؾمامقمقؾ وهق اسمـ أيب ظموًمد، قمـ أيب صوًمح ذيمقان اًمًامن سمف.

ـي صدوق ًمف أوهوم. ـ، قمؿران سـم قمقق م ـم ـمريؼ آظمر قـم أيب صوًمح سمرىمؿ: )و وؾمـده طمً  (.832شمؼدر

 ( هق حمؿد سمـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن.6)

 ( اًمًؽقين.7)

 .((ٓ ُيتوسمع قمؾقف  ))(، وذيمر ًمف هذا احلديٌ، وىمول: 2/323ذيمره اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )

 (.3/406(، اًمؾًون )3/263واكظر: اعمقزان )

 .ضعقف( 8)

 اًمٌوهمـدي سمف. ( قمـ10/365وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

(، وأسمق قمٌد اًمرمحـ 2/17(، واًمطؼماين ذم اًمصغػم )2/223وأظمرضمف اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )

(، واسمـ قمًويمر ذم 10/365(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )410اًمًؾؿل ذم ـمٌؼوت اًمصقومقي )ص 

ـ القزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي )51/17(، )36/209شموريخ دمشؼ ) ( مـ ـمرق 2/104(، واسم
= 
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[870 ]   ري، كو زيمريوقُمٌقد اهلل سمـ ؽر  ً قمٌد اًمرمحـ اًم
(1)

ور سمـ  ، كو إصؿعل، كو سمؽر

ـ أيب سمَ  ى قمٌدُ / قمَ  ))ؽرة ىمول: قمٌد اًمعزيز سم ـُ  زر ـ سم ـَ قمٌد اعمؾؽ،رَ ؽْ أيب سمَ  اًمرمح  ة ؾمؾقامَن سم

ِ مِ مْ اعمُ  ػمَ مِ و أَ ومؼول: يَ  ـْ  !لَم ـ ـْ ، وَ ٌريَ طمِ هَ وَمَؼَد إَ ُر ؿْ قمُ  وَل ـمَ  إكرف َم ً مُ يمَ  ُرهُ ؿْ قمُ  ٍُمَ ىمَ  َم َ ِص وك  ذِم  تُفُ ٌق

(( فِ ًِ كػْ 
(2)

. 

 رواية ابن الطقوري: ،من حديث اخللل أيضاً 

                                                 

 محـ سمـ أيقب سمف.قمـ قمٌد اًمر

د سمف اسمـ أيقب  ))وىمول اًمطؼماين:   .((مل يروه قمـ كوومع إٓر اًمعطوف، شمػرر

د سمف اًمعطوف قمـ كوومع  ))وىمول أسمق كعقؿ:   .((شمػرر

ٓ ُيتوسمع قمؾقف ... ًمقس  ))ىمؾً: وؾمـده وعقػ، قمؾتف قمٌد اًمرمحـ سمـ أيقب، ىمول اًمعؼقكم: 

 .((كرام ُيروى سمنؾمـود جمفقل سمؿحػقظ مـ طمديٌ قمطوف، وٓ مـ طمديٌ كوومع، وإ

(، 20/132ىمؾً: اًمعطوف صدوق هيؿ، وذم روايتف قمـ كوومع مـويمػم. اكظر: تذيى اًمؽامل )

 (.7/197تذيى اًمتفذيى )

صمؿ أورده اًمعؼقكم مـ ـمريؼ آظمر قمـ إؾمامقمقؾ سمـ كقح، قمـ رضمؾ مـ وًمد أيب سمؽر اًمصديؼ قمـ 

 أسمقف قمـ ضمده.

 (.2/104 اًمعؾؾ اعمتـوهقي )ومـ هذا اًمطريؼ أظمرضمف اسمـ القزي ذم

( مـ ـمريؼ إؾمامقمقؾ سمـ كقح، قمـ أسمقف، قمـ ضمده، قمـ أيب 1/87وأظمرضمف أسمق يعغم ذم مًـده )

 سمؽر.

 .((وهذا أومم وًمقس ًمف إؾمـود يصح  ))وىمول اًمعؼقكم: 

ىمؾً: ـمريؼ إؾمامقمقؾ أوهك مـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيقب، وإؾمامقمقؾ سمـ كقح مؽموك 

 (.1/441(، واًمؾًون )1/252) احلديٌ، يمام ذم اعمقزان

 (.1/567واكظر: اًمًؾًؾي اًمصحقحي )

 ( زيمريو سمـ حيقك اًمًوضمل.1)

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )2) ( مـ ـمريؼ أيب ـموهر اعمخؾص، قمـ قمٌقد اهلل سمـ 36/14( أظمرضمف اسم

 قمٌد اًمرمحـ سمف.

 ( مـ36/14(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )9/383وأظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

اه سمجوريي ًمف يمون جيد هبو وضمداً مؼمطموً، وموهمتؿر قمؾقفو،  ـمريؼ آظمر قمـ إصؿعل سمف، وومقف أكرف قمزر

 ومؼول ًمف ...
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[871 ]   أمحد ـ سمـ َتَ مْ ، سمؼراءة أيب كٍم اعمُ دمْر  أبو احلسع ادبارك بن طبد اجلبار الصا

ًر  ياًم ]ؾمـي[ وضمل قمؾقف وأكو أؾمؿع ذم ذي احلجر
(1)

أبو حمؿد احلسن بن أرسمع وشمًعلم، أكو  

لٌِ َش ، سمؼراءة قمٌد اًمعزيز اًمـرخْ اخللال احلافظحمؿد بن احلسن 
(2)

قمكم سمـ احلًـ ، كو 

ـ ؾَمعداناطمرر الَ  ـ حمؿد سم ـ سم ل، كو احلً
(3)

سمقع ، كو ؾمؾقامن سمـ اًمرر
(4)

اًمعلء، طٌي سمـ ، كو ىمُ 

]اسمـ[ كو ِمًعر، قمـ
(5)

روٌء، وذيِمْ ػَ ؿِم  قَمزر وضَمؾر  اهللُر ذيِمْ  ))قمقن ىمول:   ((اٌء دَ  وسِ ُر اًـم
(6)

. 

[872 ]   ُؿر اًمؼويضىمول: ىُمرئ قمغم أيب قمُ  اس،قر ؿر اًمؼَ يقؾمػ سمـ قم
(7)

وأكو أؾمؿع،  

                                                 

 ( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ، وًمعؾ اًمصقاب إصمٌوشمف ًمؾًقوق.1)

ػ.2) ًَ  ( قمٌد اًمعزيز سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ قموصؿ اًمـًػل اًمـخشٌل، وكخشى هل ك

ؾػل:  ًِّ لًمً اعممتَـ اًمًوضمل قمـ قمٌد اًمعزيز اًمـخشٌل، ومؼول: يمون احلػوظ مثؾ أيب ؾم ))ىمول اًم

سمؽر اخلطقى وحمؿد سمـ قمكم اًمصقري حُيًـقن اًمثـوء قمؾقف ويروقن ومفؿف، طمصؾ ًمف سمؿٍم ومو 

 .((وآهو اإلؾمـود 

 (.3/1156(، شمذيمرة احلػوظ )18/267اكظر: اًمًػم )

 ( اسمـ قمٌقد اهلل أسمق قمكم اًمعرزمل اًمؽقذم.3)

 ومقف ضمرطموً وٓ شمعديلً. اومل يذيمرواًمذهٌل،  ره اخلطقىذيم

 (.7/603شموريخ اإلؾملم ) (،7/418شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ( ؾمؾقامن سمـ اًمرسمقع سمـ هشوم سمـ قَمْزَور سمـ مفؾفؾ أسمق حمؿد اًمـفدي اًمؽقذم.4)

ؿف سمتغقػم إؾمامء.  وعػف اًمدارىمطـل، واتر

 (.3/91(، اًمؾًون )2/397(، اعمقزان )9/54اكظر: شموريخ سمغداد )

 مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ، واًمصقاب إصمٌوشمف، وهق قمٌد اهلل سمـ قمقن سمـ أرـمٌون.( 5)

عى )6) ( مـ ـمريؼ 31/359(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )2/593( أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمش 

 إؾمامقمقؾ سمـ مقؾمك، قمـ مًعر سمف.

إي واهلل! وموًمعجى مـرو ومـ ضمفؾـو  )): (، وقمؾؼ قمؾقف سمؼقًمف6/369وأورده اًمذهٌل ذم اًمًػم )

ؿ اًمداء؟!   .((يمقػ كَدع اًمدواَء وكتؼحر

( هق حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ يعؼقب سمـ إؾمامقمقؾ سمـ محود سمـ زيد سمـ درهؿ أسمق قمؿر إزدي ىمويض 7)

 هـ(.320هـ(، وشمقذم ؾمـي )243اًمؼضوة، مقًمده ؾمـي )

ٓ كظػم ًمف قمؼلً وطمؾاًم  يمون صمؼي ))يمون صوطمى ومضوئؾ ومـوىمى ضمؾقؾي، ىمول اخلطقى:  وموولً ... 

 .((وذيموء وتؽـوً واؾمتقػوًء ًمؾؿعوين اًمؽثػمة سموًمؾػظ اًمقًػم ... 

 (.14/555(، اًمًػم )6/247(، اعمـتظؿ )3/401اكظر: شموريخ سمغداد )
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صمؽؿ زَ  ـ أَ ىمقؾ ًمف: طمدر م، كو قمٌد اهلل سمـ داودزَ ظْم يد سم
(1)

ين، قمـ َز ؽر اعمُ ، قمـ قمٌد اهلل سمـ سمَ 

أسمقف
(2)

اَم  ثُؾ مِ  َدهُ ًمَ وَ  دِ اًمِ ُب اًمقَ : رَضْ فِ ٓسمـِ  نُ اَم ًُمؼْ  ىموَل  ))ىمول:   ًر (( عِ رْ ؾزر ًمِ  دِ اًم
(3)

. 

[873 ]   سمـ[أمحد سمـ إسمراهقؿ، أكشدين حمؿد[
(4)

احلًلم سمـ مُحقد 
(5)

 ، أكشدين 

قيوهِ تَ أسمق اًمعَ 
(6)

: 

ونٍ همَ  ْي دَ ذم يَ  قدٍ وقمُ          نِّ ي ودَ ـقـوـمــ سمـقــ سمو مَ أيَ 
(7)

 ِـّ غَ مُ  

 و ومَ َّنَ قْ َص  ـًِ ـُتْ وَ     و     اهَ قَ هَ  ـْ قمَ  َؽ ًَ كػْ  فَ إذا مَل شمـْ
 ـِّلقمَ  َؽ قْ ًمَ نِ

ـِّلمِ  ـَ عْ ـٌِ ؿَم و وَ فَ ـوكِ مَ دْ إِ ومـ        ل هِ لَ اعمَ  ـَ مِ  ًُ ٌعْ ؿَم  دْ نينِّ ىمَ ومَ 
(1)

 

                                                 

 ( هق اخلريٌل.1)

 ( هق سمؽر سمـ قمٌد اهلل اعمزين.2)

ـ أيب اًمدكقو ذم148)ص ( أظمرضمف أمحد ذم اًمزهد 3) ـ ـمريؼ قمٌد اًمصؿد 2/510اًمعقول ) (، واسم ( م

 سمـ قمٌد اًمقارث، قمـ قمٌد اهلل سمـ سمؽر سمف.ااًمصؿد 

 ( ؾموىمطي مـ إصؾ.4)

ـ موًمؽ أسمق اًمطقى اًمؾخؿل اًمؽقذم، مقًمده ؾمـي )5) ـ اًمرسمقع سم  هـ(.318هـ(، وشمقذم ؾمـي )240( اسم

 هـ(.318)

يمون صمؼي صوطمى مذهى طمًـ ومجوقمي وأمر سمؿعروف  ))ىمول أسمق احلًـ سمـ ؾمػقون احلوومظ: 

 .((ل قمـ مـؽر وّن

ؿف سموًمؽذب، وردر ذًمؽ اخلطقى، وىمول اسمـ طمجر:  ـ قمؼدة واتر اًمظوهر أنر ضمرَح  ))وشمؽؾرؿ ومقف اسم

 .((اسمـ قمؼدة ٓ يمصمر ومقف عمِو سمقـفام مـ اعمٌويـي ذم آقمتؼود 

 (.5/138(، اًمؾًون )2/237اكظر: شموريخ سمغداد )

ـ يمقًون أسمق إؾمحو6) ـ ؾمقيد سم ق اًمعـزي ُيعرف سمليب اًمعتوهقي اًمشوقمر، مقًمده ( إؾمامقمقؾ سمـ اًمؼوؾمؿ سم

 هـ(.211هـ(، وشمقذم ؾمـي )130مقًمده ؾمـي )

هق أطمد َمـ ؾمور ىمقًمف واكتنم ؿمعره، وؿموع ذيمره، وُيؼول إنر أطمداً مل جيتؿع ًمف  ))ىمول اخلطقى: 

ـ ذًمؽ إمم  ؽ وقمدل قم ًر ديقاكف سمؽامًمف ًمعظؿف، ويمون يؼقل ذم اًمغزل واعمديح واهلجوء ىمدياًم، صمؿ شمـ

د وأرسمك قمـ يمؾِّ مـ ذهى ذًمؽ اًم شعر ذم اًمزهد وـمريؼي اًمققمظ، وملطمًـ اًمؼقَل ومقف، وضمقر

اعمذهى، وأيمثر ؿمعره طِمَؽٌؿ وأمثول، ويمون ؾمفَؾ اًمؼقل، ىمريى اعملظمذ، سمعقداً مـ اًمتؽؾػ، 

موً ذم اًمطٌع   .((متؼدِّ

 (.1/426(، اًمؾًون )10/195(، اًمًػم )6/250اكظر: شموريخ سمغداد )

 : )هموٍو(.( ذم آسمتفول7)
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 سمتَ  َس قْ ؾَ ومَ          ٍى قْ سمَش  يَمْفٌؾ  ْى تُ يَ  ؿْ ـًمَ َمو إذا 
 ـِّلفمَ  وَش ـو قمَ مَ  ٍى وئِ

أي  وَمقحوَ 
(2)

لـؾِمـِّ ؾِ ـث مِ ذِم  سموً رِّ طَ تَ مُ ى ُيَر          ٌقٍى ًمَ  ـْ مِ  ٌُح ىمْ أَ  
(3)

. 

[874 ]   ُـ قم ـ حمؿد اًمٌغقي، كو مُ ٌَ طَم ٌقد اهلل سم ـ أيب اعمُـوزلًؾؿ وسمي، كو قمٌد اهلل سم / سم
(4)

 ،

ـُ  كو معوويي سمـ قمٌد اًمؽريؿ ىمول: يمون احلً
(5)

 ؿثرؾ هبذا اًمٌقً:تَ يَ  

ـْ  َس قْ ًمَ  اَم اح سمؿَ ؽَمَ وؾْم ومَ  وَت مَ  َم      إكر
ًٍ
 قَ طْم إَ  ًُ قِّ مَ  ًُ قْ  اعمَ قْ

ِ
وء
(6)

. 

[875 ]  ـ اًمؼويض ـ احلً قمكم سم
(7)

قًوسمقريـ زيود اًمـر، كو قمٌد اهلل سم
(8)

ـ ا، كو يقكس  سم

                                                 

 ( ذم آسمتفول مؽون هذا اًمٌقً:1)

 ومننر اًمؾفق واعمؾفك ضمـقن     وًمًً مـ الـقن وًمقس مـِّل.

 ( ذم آسمتفول: )ىمٌقح(.2)

سمتفول ومق3) د اًمؼم ذم ا ـُ قٌم سمقوت اسم مثول )ل:ام( أورد ا ، /ب(106 ذم ؿمعر أيب اًمعتوهقي مـ احلؽؿ وٕا

 (.363ص واكظر: أسمق اًمعتوهقي أظمٌوره وأؿمعوره )

 ( أسمق حمؿد.4)

 واعمُـوزل: سمضؿ اعمقؿ، واًمـقن ويمن اًمزاي.

 ذيمره اخلطقى ومل يذيمر ومقف ؿمقئوً.

د اًمـغل )ص   (.7/157(، اإليمامل )13/98(، شموريخ سمغداد )133اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ ًمٌع

 ( هق اسمـ أيب احلًـ اًمٌٍمي.5)

ـ أيب ؿمقٌي ذم ا395( أظمرضمف أمحد ذم اًمزهد )ص 6) (، 190، 7/189(، )5/276عمصـػ )(، واسم

عى ) ٌقفؼل ذم اًمش  طمقل، قـم552، 12/551واًم  احلًـ. ( ـم ـمريؼ حمؿد سـم ومضقؾ، قـم قموصؿ ٕا

ـ ؾمؿع احلًـ.3/220وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )  ( قمـ معؿر، قمؿر

 (.5/491(، اًمعؼد اًمػريد )2/143احلؾقي )(، 1/25اًمٌقون واًمتٌقلم )واكظر: 

(، 27، 26، أظمرضمف مـ ـمريؼف اسمـ أيب اًمدكقو ذم ذيمر اعمقت )ص وً طمذيػي وتثرؾ سمف أيض

عى )  (.291، 12/290(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )19/277واًمٌقفؼل ذم اًمش 

، يمام ذم آؿمتؼوق ٓسمـ ، وؿـ ىمصديي أكشدهومـ ؿمعراء الوهؾقي ي سمـ اًمرقملءواًمٌقً ًمعد

 .(40/103شموريخ دمشؼ )(، 51دريد )ص 

 اطمل.رر هق الَ ( 7)

 .قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ زيود( هق 8)
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قمغم ىمول: ىمول زم اًمشوومعل:  رَو  رِ مَم إِ  َس قْ ًمَ  ))قمٌد ٕا (( َؽ ًِ ػْ ـًَمِ  ْر وكظُ ومَ  ٌقٌؾ،ؾَم  وسِ و اًـم
(1)

. 

ـ قمٌد احلَ قال [ 876] ـ قمٌد اهلل سم ًُ حمؿد سم ؿ يؼقل: ؾمؿعً اًمشوومعلر يؼقل: ؽَ : وؾمؿع

(( َئ طِ ن خُيْ ًُ أَ ٌْ ٌَ طْم لَ دًا ومَ طَم ُت أَ ْر و كوفمَ مَ  ))
(2)

. 

[877 ]   سمـ حمؿد إؾمامقمقؾقمكم سمـ قمؿر اًمترامر، كو
(3)

ف سمـ ؾمعقدنَمر ، كو مُ 
(4)

 ، 

كو إؾمحوق سمـ حمؿد اًمـروىمد
(5)

ًُ إلِ ػقون سمـ طُم ، كو ؾُم  ـِ يَ ًلم ىمول: ىمؾ و : مَ يَ يَ عووِ مُ  وس سم

و ذِم ؟ ىمول: أَ ةُ وءَ ُر اعمُ  (( وسِ ٌَ وًمؾِّ ومَ  ُف َر شُمعْ  َٓ  ٌُ قْ و طَم ى، وأمر قَ ؼْ وًمتر ومَ  ُف رَ شُمعْ  ٌُ قْ طمَ وَ  كَ دِ ؾَ  سمَ مر
(6)

. 

                                                 

(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 278)ص ( أظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ ذم آداب اًمشوومعل 1)

 ( مـ ـمرق قمـ يقكس سمـ قمٌد إقمغم سمف كحقه.51/412)

 ( مـ ـمريؼ آظمر قمـ اًمشوومعل كحقه.148، 9/147وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 (.52، 42، 10/41)واكظر: اًمًػم 

 ( مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًمـقًوسمقري سمف.51/383( أظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )2)

ـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ  واسمـ  ،(9/118وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي ) (،5/498وأظمرضمف اسم

 مـ ـمرق قمـ اًمشوومعل. (384، 51/383قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 (، 172دظمؾ إمم اًمًــ اًمؽؼمى )ص (، اعم92)ص واكظر: آداب اًمشوومعل 

( مـ ـمريؼ احلًـ سمـ قمٌد اًمعزيز الَروي، 51/384وأظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 .((إٓر صوطمى سمدقمي، ومنينِّ أطمى  أن يـؽشػ أمُره ًمؾـوس  ))قمـ اًمشوومعل سمف، وزاد: 

طمى اعمؼمد، مقًمده ؾمـي ( إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ صوًمح أسمق قمكم اًمصػور اًمـحقي صو3)

 هـ(.341هـ(، وشمقذم ؾمـي )240)

 .((صمؼي  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.14/440(، اًمًػم )6/371(، اعمـتظؿ )6/302اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.266(، وشمقذم ؾمـي )181( أسمق زيد اًمقاؾمطل مقمم ؾمعقد سمـ اًمعوص، مقًمده ؾمـي )4)

ف: سمضؿ اًمشلم اعمعجؿي وشمشديد اًمراء وومتحف  و، وآظمره وموء.وُمنَمر

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.5/353(، شمؽؿؾي اإليمامل )13/224(، شموريخ سمغداد )239)ص اكظر: شموريخ واؾمط 

 ( إؾمحوق سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ حيقك سمـ احلورث سمـ راؿمد ُيعرف سموًمـوىمد.5)

 (.237)ص ذيمره أؾمؾؿ اًمقاؾمطل ذم شموريخ واؾمط 

ـ اًمؽؼم6) ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )10/195ى )( أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمًـ ( مـ 10/21(، واسم

 مـ ـمريؼ أيب احلًلم اًمؼطون، قمـ إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد اًمـحقي سمف.

ـ ظمؾػ ذم أظمٌور اًمؼضوة 237)ص وأظمرضمف أؾمؾؿ اًمقاؾمطل ذم شموريخ واؾمط  (، وويمقع حمؿد سم
= 
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[878 ]  حمؿد سمـ أمحداق، كو أسمق اًمػضؾ رر اًمقَ  حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ
(1)

، كو احلًُلم سمـ 

قمؿر اًمؽقذم
(2)

ؼِم يْ هػم سمـ معوويي، كو ضُمقَ ، كو أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يقكس، كو زُ 
(3)

، قمـ 

حوكاًمضر 
(4)

ـ احلًـ ، قم
(5)

 أُ  مَلْ وَ  ؿْ ؽُ طِ قمْ أُ مَلْ  : إينِّ قُل ؼُ قَ َء ومَ اَم ؾَ اًمعُ  اهللُ عُ ؿَ جَيْ  ))ىمول:  
ؿ ؽُ وشمِ

((مو يمون ومقؽؿ ؿ ؽُ ًمَ  ُت ْر ػَ همَ  وْ أَ  ُت قْ ػَ قمَ  دْ ىمَ  ًا،ػْم ظَم  ؿْ سمؽُ  يدُ رِ كو أُ أَ إٓر وَ  يَ ؿَ ؽْ احلِ 
(6)

. 

[879 ]   ِّـ قمكم أسمق اًمطق [لومِ ]اًمػَ ى قمٌد اًمقاطمد سم
(7)

قظمل ، كو أسمق سمؽر اًمؼويض اًمتـر
(8)

 ،

ـ إؾمحوق ـ يعؼقب سم كو يقؾمػ سم
(9)

صمـل مُ ، كو أسمق طموشمؿ  ًؾؿ سمـ اعمغػمة سمـ اعمفؾرى، طمدر

                                                 

ف سمف.1/353)  ( قمـ ُمنمر

 هـ(.335اًمؼقاس، شمقذم ؾمـي ) ( ًمعؾف حمؿد سمـ أمحد سمـ ؾمؾقامن أسمق اًمػضؾ اعمعروف سموسمـ1)

 .((صمؼي  )): اًمؼقاسىمول أسمق اًمػتح 

 (.7/695شموريخ اإلؾملم )، (1/306شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ( اسمـ أيب إطمقص اًمثؼػل.2)

ا، يمام ذم اًمتؼريى.3)  ( ضمقيؼم سمـ ؾمعقد إزدي، وهق وعقػ ضمدًّ

 ( هق سمـ مزاطمؿ.4)

 ( هق اًمٌٍمي.5)

ا( 6)  .سـده ضعقف جدًّ

ـ محود سمـ زيدك، 201)ص ًمًفؿل ذم شموريخ ضمرضمون وأظمرضمف ا ـ ـمريؼ قمامر سمـ رضموء،، قم ( م

ـ احلًـ ىمول، وذيمره. ـ أيب معوويي ؾمفؾ سم ـ ضمقيؼم، قم ـ قم ـ ظموزم  ـ وهق حمؿد سم ـ أيب معوويي   قم

 ذيمراً ذم يمتى اًمرضمول. احلًـيمذا وىمع قمـد اًمًفؿل، وًمعؾف شمصحقػ، ومؾؿ أضمد ًمًفؾ سمـ 

 وهذا اًمًـد واه؛ حلول ضمقيؼم.

، يمام شمؼدرم سمرىمؿ: )7) صؾ: )اًمؼويض(، وهق شمصحقػ، واًمصقاب اعمثًٌ (، ويمذا شمصحػ 811( ذم ٕا

 (.12/256(، وضموء قمغم اًمصقاب ذم ط دار اًمغرب )11/9ذم آظمر شمرمجتف مـ شموريخ سمغداد )

ـ حمؿد سمـ طمًون سمـ ؾمـون أسمق سمؽر اًمتـقظمل إكٌوري، مقًمده ؾمـي 8) ـ سم ـ قمٌد اًمرمح ( هق اًمؼوؾمؿ سم

 هـ(.316هـ(، وشمقذم ؾمـي )229)

 .((يمون صمؼي صدوىموً أطمد قمدول اًمؼضوة سموٕكٌور  ))ىمول أمحد سمـ يقؾمػ إزرق: 

 (.7/311شموريخ اإلؾملم )، (12/444شموريخ سمغداد )اكظر: 

هـ(، 238( اسمـ اًمٌفؾقل سمـ طمًون سمـ ؾمـون أسمق سمؽر إزرق اًمتـقظمل اًمؽوشمى، مقًمده ؾمـي )9)

 .((يمون صمؼي  ))قى: ىمول اخلط هـ(.329وشمقذم ؾمـي )

 (.15/289(، اًمًػم )6/325(، اعمـتظؿ )14/321اكظر: شموريخ سمغداد )
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إسمراهقؿ
(1)

[ـاحلًَ]، كو 
(2)

ـ   ور يؼقل:  أيبسم ـَ دـي ًُ موًمؽ سم  قُز ضمِ كو أُ أَ  ))ضمعػر ىمول: ؾمؿع

 اًمؼُ  ةَ ودَ فَ ؿَم  قُز ضمِ أُ 
ِ
اء  ؾِّ َرْ  يمُ ذِم  رر

ٍ
(( ضٍ عْ  سمَ غَم قمَ  ؿْ فِ ِض عْ سمَ  ةَ ودَ فَ ؿَم ٓر إِ ، ء

(3)
. 

[880 ]   ـ ـ إسمراهقؿ سم احلًـأمحد سم
(4)

ـ ، كو  ان اعموًمؽل اًمؼويضوَ رْ مَ أمحد سم
(5)

سمؿٍم،  

إسمراهقؿ احلريبسمؿٍم، كو 
(6)

ـِ  ودَ مَحر  دَ ـْـرو قمِ يمُ  ))ؾقامن سمـ طمرب ىمول: ، كو ؾُم  صمـَحَ ومَ  يدٍ زَ  سم و در

ٌَ ودِ طَم سملَ  ارِ َز سمْ  أَ وا ذِم ذُ و: ظُم ـًَمَ  ىموَل  ة، / صمؿر ػمَ ثَ يمَ  ي
(7)

صمـَحَ ، ومَ ـريِ الَ   (( وِت ويَ ؽَ و سموحلِ در
(8)

. 

[881 ]   ـ إسمراهقؿ، كو ـ َص أمحد سم ـ أمحد سم ـ سم وًمح اًمزيروتاحلً
(9)

، كو إسمراهقؿ سمـ قمٌد 

يرقمٌد اًمًلم اًمير 
(10)

ؿر سمـ سمشػم، كو حمؿد سمـ قمُ 
(1)

، كو أيب
(2)

قد سمـ ، قمـ ظُمؾَ 

                                                 

 ( هق اًمػراهقدي.1)

( ذم إصؾ: )احلًُلم(، وهق ظمطل، واًمصقاب اعمثًٌ، وهق احلًـ سمـ أيب ضمعػر الػري أسمق 2)

 ؾمعقد إزدي.

( مـ 2/185مع اًمٌقون )(، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضمو76، 7/75( أظمرضمف اًمديـقري ذم اعمجوًمًي )3)

 ـمرق قمـ مًؾؿ سمـ إسمراهقؿ سمف كحقه.

فول سـم محود، قمـ احلًـ سـم أيب ضمعػر سمف كحقه.2/378وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )  ( مـ ـمريؼ ـم

 وومقف احلًـ سمـ أيب ضمعػر، وهق وعقػ.

 ( هق اسمـ ؿموذان.4)

ْيـََقِري، صوطمى يمتوب اعمجوًمًي وضمقاهر اًمعؾؿ، شمقذم سمعد ؾمـ5)  هـ(.330ي )( اًمدِّ

، وىمول اًمذٌهل:  وه همػُمه  ))اتؿف اًمدارىمطـل سمقوع احلدٌي ؾؿي سـم ىموؾمؿ ًمف.((ومشر  ، وكؼؾ شمقصمقؼ ًم

وج اعمذهى ) ػم )1/152اكظر: اًمدٌي ون )1/156(، اعمقزان )15/427(، اًًم  (.1/309(، اًمًؾ

 ( إسمراهقؿ سمـ إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ أسمق إؾمحوق احلريب.6)

(، ووىمع ذم 1/385ُيٌذر ًمؾـٌوت، واًمتوسمؾ. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط ) ( مجع سمزر، وهق يمؾ  طمىٍّ 7)

 الومع ًمؾخطقى: )وأسمراز(، وهق ظمطل مطٌعل.

( قمـ أيب احلًـ اًمؽعؽل، قمـ اسمـ 343، 1/342( أظمرضمف اًمًؿعوين ذم أدب اإلملء )8)

 اًمطققري )ؿمقخ اًمًؾػل( سمف.

 ، قمـ اسمـ ؿموذان سمف.( قمـ قمٌقد اهلل اًمؼمذقمل2/131وأظمرضمف اخلطقى ذم الومع )

ـ سمشؽقال ذم اًمػقائد )ل:  /ب( مـ ـمريؼ قمٌد اًمقهوب سمـ زيد، قمـ ؾمؾقامن سمـ طمرب.61واسم

 ( أسمق احلًـ اًمقاؾمطل.9)

 (.7/270. شموريخ سمغداد )((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

ـ حمؿد سمـ ؿمويمر أسمق إؾمحوق اًمقؿموء اًميير، شمقذم ؾمـي )10) ـ قمٌد اًمًلم سم  هـ(.282( إسمراهقؿ سم

هق صوًمح اًمروايي ًمؽـ يروي أطموديٌ مـؽرة،  ))اًمدارىمطـل، وىمول مًؾؿي سمـ ىموؾمؿ:  وعػف
= 
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ٍؾَ قمْ دَ 
(3)

  ، قمـ ىمتودة                 
(4)

(( لْمِ ـَقْ اًمعَ  يُ طَم لَ مَ  ))ىمول:  
(5)

. 

[882 ]  يبرِ ِاقَ وين، كو حمؿد سمـ صوًمح الَ تر ًمؽَ قمؿر سمـ إسمراهقؿ سمـ يمثػم ا
(6)

 ، كو 

أسمق إؿمعٌ
(7)

صمـو طَم  ، ـ أيب طَم طمدر ث: زم سم ًُ احلًـ حُيدِّ  ـَ لً مِ ضُم أنر رَ  ))زم ىمول: ؾمؿع

 ًْ اعمُ 
 قرَ ؾُم  يَ وِتَ وا ظَم ُر : اكظُ ن، ومؼوَل لَ و ومُ  يَ ِص وْ : أَ ُؾفُ هْ أَ  فُ ًمَ  وُة، ومؼوَل ومَ اًمقَ  فُ شمْ َيَ طَم  لَم ؿِ ؾِ

 ةِ

  وقا هبَ ُص قْ تَ وؾْم ومَ  ،ؾِ اًمـرحْ                           
(8)

 ))
(9)

. 

                                                 

 .((ويمون مؽػقوموً 

 (.1/77(، اًمؾًون )1/46(، اعمقزان )6/136اكظر: شموريخ سمغداد )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 قمؿر سمـ سمشػم اهلؿداين أسمق هوكئ.( ًمعؾف 2)

 (.7/172ره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )، وذيم((صوًمح احلديٌ  ))أصمـك قمؾقف أمحد، وىمول: 

 ووعػف اسمـ معلم وأسمق طموشمؿ واًمعؼقكم وهمػمهؿ.

ـ معلم ) (، اًمضعػوء ًمؾعؼقكم 6/100ـ اًمدوري (، الرح واًمتعديؾ ) 3/368اكظر: شموريخ اسم

 (.4/287(، اًمؾًون )3/150)

ث قمـ ىمتودة أطموديٌ سمعضفو 3) ( اًمًدود أسمق طمؾٌس اًمٌٍمي اًمشومل، وعقػ احلديٌ، وطمدر

 مـؽرة، وذيمره اعمزي وهمػمه تققزاً.

 (.3/137(، تذيى اًمتفذيى )8/307اكظر: تذيى اًمؽامل )

 .1( وموـمر، آيي: 4)

 .ضعقف( 5)

 (.4/429، وذيمره اسمـ قمطقي ذم اًمتػًػم )قمـد همػم اعمصـػ مًـداً  ومل أىمػ قمؾقف

 هـ(.321( حمؿد سمـ صوًمح سمـ ظمؾػ سمـ داود أسمق سمؽر القاريب، شمقذم ؾمـي )6)

 َقاِريب: سمػتح القؿ واًمقاو، ويمن اًمراء، وذم آظمرهو مقطمدة، كًٌي إمم القارب وقمؿؾفو.والَ 

 .((يمون صدوىموً  ))ىمول اخلطقى: 

 (.2/102(، إكًوب )5/362اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( أمحد سمـ اعمؼدام اًمعجكم.7)

 .128( اًمـحؾ، آيي: 8)

ريؼ قمٌقد اهلل سمـ قمؿر الشؿل، قمـ ( مـ ـم119أظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقو ذم اعمحتييـ )ص ( 9)

 طمزم سمـ أيب طمزم سمف.
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[883 ]  ـ حمؿد اًمؽقذم وقوء سم
(1)

قػِص وًمح سمـ وَ سموًمؽقومي، كو َص  
(2)

، كو قمٌد اهلل سمـ 

ـ ؾُم  ـ ؾمعقد سم ـ ؾَم حمؿد سم صمـل أيب حمؿد سم عقدقيد اًمؼرر، طمدر
(3)

ـ أسمقف ؾمعقد ، قم
(4)

ىمول:  

امقمقؾ سمـ محودىمول: ذيمر إؾم
(5)

، قمـ أيب إؾمحوق
(6)

، قمـ احلورث
(7)

، قمـ قمكم سمـ أيب 

 مَم إِ  ؿْ عُضفُ سمَ  َى تَ قا يمَ وسمُ نذا همَ ، ومَ ؿْ فُ ـَقْ و سمَ ُء هبَ اَم ؾَ  اًمعُ اَص قَ تَ يَ  ونَ يمَ  ٌث صملَ  ))ىمول:  #أيب ـموًمى 

ـْ ضٍ عْ سمَ  ـْ ، وَ وهُ كقَ دُ  اهللُ وهُ ػَ يمَ  فِ شمِ رَ ٔظِم  َؾ ؿِ قمَ  : َم  لَ قمَ  اهللُ ـَ ًَ طْم أَ  فُ يَرشمَ َهِ  ـَ ًَ طْم أَ  َم
ـْ تَفُ قَ كِ  ، وَم

  ـَ ًَ طْم أَ 
((وَس زر وضمؾر اًمـرقمَ  اهللُ وهُ ػَ يمَ  اهلل لْمَ سمَ وَ  فُ ـَقْ  سمَ قاَم ومِ

(8)
. 

[884 ]   ِّقمؿر سمـ أمحد سمـ قمثامن اعمػن
(9)

درْ ، كو أسمق سمؽر سمـ أيب اًمقَ 
(10)

، كو أمحد سمـ 

وقَمْن 
(11)

ـِل ٌُ ًَ طْم و أَ ـر مَ ُتُ دْ ؼَ ومَ  دْ ٌث ىمَ صملَ  ))ٌل: د اعمُحوؾِم ؾَم ، ىمول: ىمول طمورث سمـ أَ 

                                                 

قمـ احلًـ سمـ مرزوق سمنؾمـود سموـمؾ اعمتـ  ))(، وىمول: 3/204( ذيمره اسمـ طمجر ذم اًمؾًون )1)

 .((مقوقع، ويمؾ فؿ ٓ ُيعرومقن 

قمومي رواشمف جموهقؾ ٓ  ))(، وىمول: 3/430ىمؾً: أورد هذا اسمـ القزي ذم اعمقوققموت )

 .((ُيعرومقن 

  أىمػ قمغم شمرمجتف، ويمذا اًمذي سمعده.مل( 2)

 ( حمؿد سمـ ؾمعقد سمـ ؾمقيد اًمؼرر اًمؽقذم.3)

 (.7/266ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ ذم الرح واًمتعديؾ )

 ( ؾمعقد سمـ ؾمقيد.4)

ـ أيب طموشمؿ ذم الرح واًمتعديؾ )3/477ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم ) (، ومل 4/30(، واسم

 (.6/262اًمثؼوت )يذيمرا ومقف ؿمقئوً، وذيمره اسمـ طمٌون ذم 

 ( إؾمامقمقؾ سمـ محود سمـ أيب ؾمؾامن إؿمعري مقٓهؿ اًمؽقذم.5)

 ( هق اًمًٌقعل قمؿرو سمـ قمٌد اهلل.6)

 ( هق إقمقر.7)

 .ضعقف( 8)

 ومل أىمػ قمؾقف مـ هذا اًمقضمف، وومقف جموهقؾ، واحلورث وعقػ.

 ويروى مثؾف قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل.

ـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ ) (، وأسمق كعقؿ ذم 1/300، وهـود ذم اًمزهد )(217، 7/162أظمرضمف اسم

 (.4/247احلؾقي )

 ( هق اسمـ ؿموهلم.9)

 يمذا ذم إصؾ، وًمعؾ اًمصقاب أسمق سمؽر سمـ أيب داود، وهق ؿمقخ ٓسمـ ؿموهلم.( 10)

 ( هق أمحد سمـ حمؿد سمـ منوق أسمق اًمعٌوس اًمطقد.11)
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 ظَم اإلِ  ـُ ًْ ، طُم ِت اَم ك اعمَ تر ـر طَم راهُ أَ 
ِ
 ومَ اًمقَ  عَ مَ  وء

ِ
قَ  عَ مَ  فِ ضْم اًمقَ  ـُ ًْ طُم ، وَ وء  لِ ِقْ اًمؼَ  ـُ ًْ طمُ ، وَ يِ وكَ اًمصِّ

يَ  عَ مَ  (( وكيِ اًمدِّ
(1)

. 

[885 ]  أسمق سمؽر حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ حمؿد / اًمعلرف
(2)

د سمـ ، كو حمؿد سمـ خمؾَ 

صمـل أسمق قمثامن  ـ َكٍمويف اًمٌَ طمػص، طمدر ـ حمؿد سم ؾخلؾمعقد سم
(3)

صمـل حمؿد سمـ أيب  ، طمدر

أيب سمؽر اًمعومري
(4)

، كو قمٌد اهلل
(5)

ًُ اًمػَ أَ رَ  ))، قمـ رضمؾ ىمول:  وِرر ىمَ َؾ اًمرر ْض ي
(6)

 قَ هُ وَ  

رورِ رِ تُحْ ـِل، أوَمَ شمَ ْر مَ و أَ ـَو هُ  هَ مَم إِ ـِل، وَ شمَ دْ قمَ و وَ ـَو هُ : هَ قُل ؼُ ق يَ هُ وَ  يِ ٌَ عْ اًمؽَ  ورِ تَ ؾْم سملَ ؾٌِّؼ عَ تَ مُ   ىمُـِل سموًـم

 قَؽ ومِ  ؿْ تُفُ يْ ودَ قمَ  امٍ قَ ىمْ أَ  لْمَ سمَ ـِل وَ قْ ـر سمَ عَ ؿَ جْ تَ ًَ ًمَ ؾْ عَ ومَ  ـْ ئِ ًمَ وَ  !ْؾ عَ ػْ شمَ ٓ َ  اهللٌِل، وَ ؾْ  ىمَ ذِم  قُدكَ طمِ قْ شمَ وَ 

))
(7)

. 

                                                 

(، واعمزي ذم تذيى 8/212(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )10/75( أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )1)

( مـ ـمريؼلم قمـ أمحد سمـ منوق، وزاد أسمق كعقؿ: احلًلم سمـ حمؿد، 5/212تذيى اًمؽامل )

 يملمهو قمـ احلورث اعمحوؾمٌل كحقه.

 هـ(.381( ُيعرف سموسمـ دوؾمً، شمقذم ؾمـي )2)

 قن اًمقاو واًمًلم.ؽوُدوؾْمً: سمضؿ اًمدال وؾم

 .((ؼي صم ))، وىمول اخلطقى: ((ؿمقخ صوًمح صمؼي  ))ىمول اًمعتقؼل: 

 (.4/31(، شمقوقح اعمشتٌف )3/324(، اإليمامل )3/409اكظر: شموريخ سمغداد )

ث هبو قمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر  ))(، وىمول: 9/99( ذيمره اخلطقى ذم شمورخيف )3) ىمدم سمغداد، وطمدر

 .((اًمعومري، روى قمـف حمؿد سمـ خمؾد اًمدوري 

م، ( 4)  أىمػ قمغم شمرمجتف.مل وذيمره اخلطقى ذم ؿمققخ أيب قمثامن اًمٌؾخل، يمام شمؼدر

 مل يتٌلم زم مـ هق.( 5)

 ( اًمػضؾ سمـ قمقًك اًمرىمور، مـؽر احلديٌ، ويمون يرى اًمؼدر، ويمون مـ رؤؾموئفؿ.6)

 (.8/254(، تذيى اًمتفذيى )23/244اكظر: تذيى اًمؽامل )

 ( مـ ـمريؼ اسمـ قموئشي، قمـ اًمػضؾ سمف كحقه.2/374( أظمرضمف اًمديـقري ذم اعمجوًمًي )7)

 ( مـ ـمريؼ ؾمؾامن سمـ احلؽؿ سمـ قمقاكي 15)ص ًمدكقو ذم طمًـ اًمظـ سموهلل وأظمرضمف اسمـ أيب ا

حقه، ومل يذيمر ومضلً اًمرىمور.((إنر رضملً دقمو سمعروموت ومؼول ...  ))ـ وهق مؽموكـ  ىمول:   ، وذيمره سـم

 (.17/433واكظر: اًمتؿفقد ٓسمـ قمٌد اًمؼم )

، وموهلل  ف، وإن ًمِ دْ عَ ٌَده ومٌِ ب قمَ قمذر  شمعومم إنىمؾً: وذم هذا اًمدقموء ؾمقء اعمخوـمٌي مع اهلل قمزر وضمؾر

 ٌده.ػعؾ سمعَ  قمؾقف مو يَ غَم ف، وٓ ُيؿْ ف ورمحتِ ف ضمـرتف ومٌػضؾِ دظمؾَ أَ 
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[886 ]   ـَ احلًُلم سمـ طَم ًُ قمكمر سم رب اًمؼويض قمؿر سمـ أمحد سمـ قمثامن ىمول: ؾمؿع

ًُ َهِ  ـَ  ير يؼقل: ؾمؿع ؼَ اعمغؾّ  سم ًر ٌُفَ  كِ ْر  شمَ غَم ى قمَ قَ ؼْ يَ  َٓ  )) ل ىمول:طِ س اًم ـْ إِ  وِت اًمش   ٓر َم

فَ  كَ َر شمَ  (( اِت قَ اًمشر
(1)

. 

[887 ]   ـ قمؿر اًمدر ـ قمكم سم ـ صوقمِد، كو حمؿد أسمق احلً ـ حمؿد سم سمـ اارىمطـل، كو حيقك سم

ـْ  ))قر ىمول: ىمول وُمضقؾ سمـ قمقوض: ٌُ كْ زُ   ُوهُ لْ سمَ وَ  فُ طُم َر ومَ وَ  هُ ُر خْ ؾر ومَ ِت ىمَ قْ اعمَ  َر َر ذِيمْ ثَ يمْ أَ  َم

(( هُ دُ ًَ طَم وَ 
(2)

. 

((ه سمْلُوه: يمِؼْمُ  ))ىمول حمؿد سمـ زكٌُقر: 
(3)

. 

[888 ]   وقمد وأكو أؾمؿُع: ؿر، ىمول: ىُمِرئ قمغم اسمـ َص اس يقؾمػ سمـ قمُ أسمق اًمػتح اًمؼقر

صمؽؿ  ىمقؾ ـ طمدر ـ قمقوض: ٌُ كْ زُ حمؿد سم ؾر زر وضَم قمَ  اهللُ ادَ رَ ذا أَ إِ  ))قر اعمؽل، ىمول: ىمول ومضقؾ سم

ُر  وءَ ؾَم ؛ إذا أَ لَم وحلِِ لً َص هْ أَ  فُ ًمَ  َؾ عَ ضَم  اً ػْم ٍد ظَم ٌْ سمعَ  ُ سمَ  ـَ ًَ طْم إذا أَ ، وَ قهُ ظُ قمَ وَ وَ  وهُ ذيمر  وهُ نمر

(( قهُ وكُ قمَ أَ وَ 
(4)

. 

[889 ]  كو أيب ، قمؿر سمـ أمحد سمـ قمثامن اعمػنِّ
(5)

ًُ حمؿد سمـ يزيد  ، ىمول: ؾمؿع

                                                 

، واًمٌقفؼل ذم اًمزهد )ص (87( أظمرضمف أسمق ؾمعد اعموًمقـل ذم إرسمعلم ذم ؿمققخ اًمصقومقي )ص 1)

شمؼديؿ  ووومقف، اسمـ ؿموهلم سمفمـ ـمريؼ ( 9/4220ذم سمغقي اًمطؾى ) (، واسمـ اًمعديؿ 317

 اًمشفقات قمغم اًمشٌفوت.

ؾػل ذم اًمطققريوت ) ًِّ ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ اًمعٌوس سمـ طمققيف، قمـ قمكم سمـ 1/59وأظمرضمف اًم

 احلًلم اًمؼويض سمف.

( مـ ـمريؼ أيب سمؽر سمـ اًمٌوىملين، قمـ أسمقف، قمـ اًمني 10/126وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

ؼطل سمف. ًر  اًم

 .مل أقف طؾقه( 2)

(، واحلؾقي ٕيب 201يمام ذم ذيمر اعمقت ٓسمـ أيب اًمدكقو )ص  اًمدرداء وروي كحقه قمـ أيب 

 (.47/194(، وشموريخ دمشؼ )1/220كعقؿ )

 (.1/328( اكظر: معجؿ مؼويقس اًمؾغي ٓسمـ ومورس )3)

 .مل أقف طؾقه( 4)

(5 ًِّ ًور، واًمد أيب طمػص سـم ؿموهلم، شمقذم ؾمـي )( أمحد سـم قمثامن سـم أيقب سـم أزداذ أسمق اًمطقى اًم ـ(.327ؿ  ه

ـ(.327)  ه
= 
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راينػَ قمْ اًمزر 
(1)

ـ احلورث يؼقل:  ًُ سمِنم سم ْ قَ كْ  اًمد  ذِم  هدَ َمـ زَ  ))، ىمول: ؾمؿع ـْ مَم إِ  ُيٌولِ  و مَل   َم

ـْ ْت ورَ َص    اغٌ َر و ومَ كقَ  اًمد  ُد ذِم هْ اًمز  : وَ ك، ىموَل َش مَ  َػ قْ و مَل ُيٌول يمَ قَ كْ  اًمد  ذِم  دَ هِ زَ  ، وىمول: َم
ؾؼؾى ًمِ

((َدن ؾٌَ ًمِ  يٌ اطَم رَ وَ 
(2)

. 

[890 ]  ـ إسمراهقؿ اًمٌزاز أسمق سمؽر أمحد سم
(3)

ـ مَ  روان اعموًمؽل سمؿٍم، / كو أسمق ، كو أمحد سم

داًمعٌوس اعمؼمِّ 
(4)

، كو أسمق قمٌد اًمرمحـ
(5)

ـ اعمدائـل ، قم
(6)

ذو  رُ دَ ـْؽَ ؾْم اإلِ  وَت امر مَ ـًمَ  )) ىمول: 

 كُ ؼَمر ـرو كتَ يمُ  !كلمِ ْر و ذا اًمؼَ ُضفؿ: يَ عْ ومؼول سمَ  ،ءُ اَم احلُؽَ  فُ ًمَ قْ طَم  عَ ؿَ تَ وضْم ، ومَ يرٍ  َهِ غَم  ُوِوع قمَ كلْم ْر اًمؼَ 

زُ ؼَ كتَ  مَ قْ اًمقَ  ـُ ، ومـحْ َؽ فِ ضْم  وَ إمَم  رِ سموًمـرظَ  رُ خِ تَ وكػْ  و ذا : يَ أظمُر  ، ومؼوَل َؽ فِ ضْم  وَ إمَم  رِ سموًمـرظَ  زر

ـْ  َأِمـََؽ  دْ ىمَ  !كلمِ ْر اًمؼَ  ـْ ـْمِ أَ  دْ ي ىمَ رِ عْ ؿِم  ًَ قْ ؾَ ، ومَ ووُمَؽ خَيَ  ونَ يمَ  َم ًَ َم  عَ ُرومِ  ، صمؿر فُ وومُ ًَ ََتَ ـْيمُ  ًَ أك

(( يُرهُ َهِ 
(7)

. 

[891 ]   َـ ر ـ احلًُلم سم ـ سم لمامِ احلً
(8)

، كو حمؿد سمـ قمكم اعمؼرئ
(1)

صٌفون، ىمول: سمل 
                                                 

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/528(، شموريخ اإلؾملم )4/298اكظر: شموريخ سمغداد )

طمؽك قمـ سمنم سمـ احلورث، روى قمـف اسمـف  ))(، وىمول: 3/377( ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )1)

 .((أمحد وأمحد سمـ قمثامن واًمد أيب طمػص سمـ ؿموهلم 

 .مل أقف طؾقه( 2)

 هق اسمـ ؿموذان.( 3)

 ف حمؿد سمـ يزيد.( واؾمؿ4)

 مل يتٌلم زم مـ هق.( 5)

( قمكم سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ؾمقػ أسمق احلًـ اعمعروف سموعمدائـل اًمٌٍمي اًمٌغدادي، شمقذم 6)

 هـ(.224ؾمـي )

ًمقس سموًمؼقي ذم احلديٌ وهق صوطمى  ))، وىمول اسمـ قمدي: ((صمؼي صمؼي صمؼي  ))ىمول اسمـ معلم: 

ـ اًمروايوت يمون قموعموً سمليوم اًمـوس وأظمٌور  ))، وىمول اخلطقى: ((اعمًـدة  إظمٌور ... وىمؾر مو ًمف م

 .((اًمعرب وأكًوهبؿ، قموعموً سموًمػتقح واعمغوزي وروايي اًمشعر، صدوىموً ذم ذًمؽ 

 (.4/253(، اًمؾًون )10/400(، اًمًػم )12/54(، شموريخ سمغداد )5/213اكظر: اًمؽومؾ )

 .مل أقف طؾقه( 7)

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )2/304وأورد اًمديـقري ذم اعمجوًمًي ) ـ ـمريؼف اسم ( 17/360(، وم

 سمنؾمـوده قمـ وهى سمـ مـٌف كحقه.

( احلًـ سمـ احلًلم سمـ حمؿد سمـ احلًلم سمـ راملم أسمق حمؿد اًمؼويض إؾمؽماسموذي، شمقذم ؾمـي 8)
= 
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ًُ قمٌد احلَؽؿ سمـ أمحد سمـ ؾملرم اعمٍمي ؾمؿع
(2)

ًُ ذا اًمـ قن يؼقل:   ، ىمول: ؾمؿع

رُ : ُيؼَ ِى تُ اًمؽُ  ضِ عْ  سمَ ُت ذِم أْ َر ىمَ  )) رُ ؼَ اعمُ  دِّ (( ُؽ حَ ْض يَ  وءُ َض اًمؼَ وَ  ونَ دِّ
(3)

. 

[892 ]   حمؿد سمـ أمحد سمـ رزق، كو قمٌد اهلل سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ 

ظَم ـؿل، كو ماهلوؿِم  ـ   ، كو اًمقًمقد سمـ (5)حؿدـ، كو إؾمحوق سمـ م(4)ػؾَ حؿد سم

                                                 

 هـ(.412)

يمتًٌ قمـف ويمون صدوىموً وموولً صوحلوً، ؾموومر اًمؽثػم وًمؼل ؿمققخ اًمصقومقي،  ))ىمول اخلطقى: 

 .((يػفؿ اًمؽلم قمغم مذهى إؿمعري، واًمػؼف قمغم مذهى اًمشوومعل ويمون 

 (.8/3(، اعمـتظؿ )7/300اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( هق حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ قموصؿ أسمق سمؽر إصٌفوين اعمعروف سموسمـ اعمؼرئ.1)

 هـ(.318هـ(، وشمقذم ؾمـي )229( أسمق قمثامن اًمصدذم مقٓهؿ، مقًمده ؾمـي )2)

  أنر وٓدشمف ؾمـي شمًع وقمنميـ وصملصمامئي، وهق ظمطل.ووىمع ذم اًمًػم

ـ يقكس:  ـر ُيؿقِّز، ومروى مو  ))ىمول اسم ـ ِم ـ أوائؾ أصقًمف رء، ومل يؽ يمون صدوىموً إٓر أكرف اكؼطع م

 .((مل يًؿع، ومثٌرتـوه ومرضمع، ويمون يمثػم احلديٌ 

قف، وهق وعقػ أدريمتف ومل أيمتى قمـف، ويمون أصحوب احلديٌ يتؽؾؿقن وم ))وىمول مًؾؿي: 

 .((احلديٌ 

 (.3/393اًمؾًون ) (،7/342شموريخ اإلؾملم ) (،14/522اكظر: اًمًػم )

 ( قمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ، وهق اسمـ اعمؼرئ سمف.9/339( أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )3)

 هـ(.309وم أسمق سمؽر أضمري اعمحقزم، شمقذم ؾمـي )ًر سمون سمـ سمَ زُ رْ ( حمؿد سمـ ظمؾػ سمـ اعمَ 4)

ـ اًمتلًمقػ  )) ىمول اخلطقى: و مصـػوً طمً و مصـِّػوً  ))، وىمول اًمذهٌل: ((يمون أظمٌوريًّ يمون إموموً أظمٌوريًّ

 .((صدوىموً 

 (.7/148(، شموريخ اإلؾملم )6/165(، اعمـتظؿ )5/237اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.236( إؾمحوق سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ أسمون أسمق يعؼقب اًمـخعل إمحر، شمقذم ؾمـي )5)

ـ هملة اًمرواومض، ويمون اًمغوًمى قمؾقف إظمٌور واحلؽويوت، ويمون إًمقف شُمـًى ومرىم ي اإلؾمحوىمقي م

 يؼقل سمنهلقي قمكم وإئؿي مـ سمعده، وهق يمذاب زكديؼ مورق مـ اًمغلة يمام ىمول اًمذهٌل.

وذيمر اخلطقى قمـ اًمـقسمختل ـ ويمون مـ متؽؾؿل اًمشقعي اإلمومقي ـ همؾقر إؾمحوق وىمقًمف سمنهلقي 

رو يمون  ))ىمول اخلطقى: قمكم واحلًـ واحلًلم، صمؿ  ىمد أورد اًمـقسمختل قمـ إؾمحوق ذم يمتوسمف ِم

يرويف اطمتجوضموً عمؼوًمتف أؿمقوء، أىمؾ مـفو يقضمى اخلروج مـ اعمؾي، وكعقذ سموهلل مـ اخلذٓن، 

ؼـو ًمف، وهداكو إًمقف   .((وكًلًمف اًمتثٌقً قمغم مو وومر
= 



 

 
 

 
 9999 

 

  

هشوم
(1)

: يمَ  )) ، ىمول: ؟ ىمول: أَ ًمِ  ُظَؽ ػْ طمِ  َػ قْ ىمقؾ ٕقمرايبٍّ ِّ  ُػ ؾِ طْم ، وأَ ؼِم خْ اعمُ  دُ حَ ضْم ؾنِّ

((ؼم خْ تَ ًْ ؾؿُ ًمِ 
(2)

. 

[893 ]   ُت دْ كِش ػ ىمول: أُ ؾَ حمؿد سمـ أمحد، كو قمٌد اهلل سمـ إؾمامقمقؾ، كو حمؿد سمـ ظَم 

ـػطْم ًمؾعٌوس سمـ إَ 
(3)

: 

 قٌَوجِ ىمًو قمَ قْ ٌل ؿَم ؾْ  ىمَ ُت ذِم ْر ؿَ ْو أَ وَ      و  ٌقٌَ ُت احلَ ْر جَ هَ ى وَ قَ ًُ اهلَ ؿْ تَ يمَ 

قٌَوغِ ـاعمَ  فُ ـًُْ مِ ْش و قمِ ـمَ  ظُ ـػَ ـطْم أَ وَ         اَرهُ َر ـــؾْم أَ  ؿُ ـتُ ـيمْ أَ ك وَ ــقمَ رْ لَ ؾَم 
(4)

. 

[894 ]   ،سمونزُ ْر كو أسمق سمؽر سمـ اعمَ أأسمق قمؿر سمـ طمقرقيف
(5)

صمـل قمِ  قًك سمـ إسمراهقؿ ، طمدر

عقدي ًر اًم
(6)

ل أيب ىمول:  صـم ؿمقدُ  َؾ ظَم دَ  ))، طمدر  مَم و إِ وهَ قمَ دَ و وَ فَ ٌَ وشمَ عَ لً، ومَ قْ ًمَ  فُ ًمَ  يٍ يَ ورِ  ضَم غَم قمَ  اًمرر

 مُ لَ ؟ ىموًمً: يمَ ودُ قعَ و: اعمِ هَل  وَل ٍد ىمَ  همَ ذِم  ونَ امر يمَ ؾَ ، ومَ اهللُ وءَ ن ؿَم دًا إِ ً: همَ وًمَ ىمَ وَ  ًْ عَ ـَتَ ومْ ، ومَ فِ ًِ كػْ 

ـْ  ْر : اكظُ فِ وضِمٌحِلَ  وَل ىمَ و، وَ هَ ـدِ قمِ  ـْ مِ  َج رَ خَ ، ومَ ورُ فَ اًمـر قهُ حُ / َيؿْ  ؾِ قْ اًمؾر  عَ  ـَ مِ  وِب سموًمٌَ  َم  اَر اًمش 
ِ
، ء

ـُ  واحلَ وِر ىمَ ٌؾ اًمرر ْض ومَ  :وَل ؼَ ومَ  ،َؾ ظَم دَ وَ  َج َر خَ ومَ  ـُ  ً  وَل ؼَ لَ ومَ ظَم دَ ، ومَ اَم فُ ظِمؾْ دْ هوكئ، ومؼول: أَ  سم

                                                 

 (.1/370(، اًمؾًون )1/196(، اعمقزان )6/378اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.222ًمعؾف اًمقًمقد سمـ هشوم سمـ ىمحذم أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٌٍمي إظمٌوري، شمقذم ؾمـي )( 1)

 ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ واًمذهٌل، ومل يذيمرا ومقف ضمرطموً وٓ شمعديلً.

 (.5/722شموريخ اإلؾملم )(، 9/20اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 ٕقمرايب: يمقػ يمتامكؽ ًمؾن ..( مـ ىمقل اسمـ ىمتقٌي، ىمول: ىمقؾ 2/179ذيمره اًمؼوزم ذم إموزم )( 2)

 هـ(.192( اًمعٌوس سمـ إطمـػ سمـ أؾمقد سمـ ـمؾحي احلـػل اًمقاممل اًمشوقمر، شمقذم ؾمـي )3)

ـ اًمشعر، ومل يؼؾ ذم اعمديح واهلجوء إٓر ؿمقوً كزراً،  ))ىمول اخلطقى:  يمون فمريػوً طمؾقاً مؼٌقًٓ، طمً

 .((وؿمعره ذم اًمغزل، وًمف أظمٌور يمثػمة مع هورون اًمرؿمقد وهمػمه 

وؿمعره يمؾف همويي ذم القدة وآكًجوم واًمرىمي، وًمف ديقان ًمطقػ يتداوًمف  ))وىمول يوىمقت: 

 .((اًمـوس، وذم سمعض كًخف اظمتلف 

 (.9/198(، اًمًػم )4/1481(، معجؿ إدسموء )12/127اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.25ص اًمعٌوس سمـ إطمـػ ) ديقان :اكظر( 4)

 ضمري.( هق حمؿد سمـ ظمؾػ سمـ اعمرزسمون ا5ٔ)

 ، وٓ شمرمجي أسمقف.مل أىمػ قمغم شمرمجتف( 6)
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ف ًمَ  ، ومؼوَل ورُ فَ اًمـر قهُ حُ ؿْ يَ  ؾِ قْ اًمؾر  مُ لَ و: يمَ هَ ظمُر آ قنُ ؽُ يَ  رٍ عْ ؿِم  وَت قَ سمْ  أَ زِم  قَٓ ؼُ ن شمَ أَ  يدُ رِ : أُ اَم هَلُ 

 ور:ىمَ اًمرر  ٌؾ ْض ومَ 

 ارُ َر ـىمَ  لَ ومَ  ارُ َر اًمؼَ  عَ ــِ ـمُ  دْ ىمَ وَ         ورُ طَ تَ ًْ مُ  َؽ ٌُ ؾْ ىمَ ق وَ حُ ْص ك شمَ تَ مَ 

تََفوموً  وًٌّ َص  َؽ ــتْ ـَيمَر شمَ  دْ ىمَ وَ  ًْ  ارُ َز ــشمُ  َٓ وَ  ورُ ُز ـشمَ  َٓ  وةٌ ـــتَ ـومَ        ُم

 ورُ فَ اًمـر قهُ ـحُ ـؿْ ـيَ  ؾِ قْ اًمؾر  مُ لَ يمَ   دًا     قمْ وَ  َؽ شمْ دَ قمَ و وَ ـفَ ـتَ ئْ و ضمِ ذا مَ إِ 

، وَ ـًَْ طْم : أَ فُ ًمَ  ومؼوَل  ـُ  ـُ ًَ احلَ  لَ كَش أَ ؿ، وَ هَ رْ دِ  ِػ ًمْ سملَ  فُ ًمَ  َر مَ أَ ًَ  :ؼقُل وكئ يَ هَ  سم

ؽَر اًمقَ  ـَ ـير زَ  ـْ ـؽِ ًمَ وَ   ى     َر ؽْ ؾَم  ٍْمِ اًمؼَ  ذم ًْ ؾَ ٌَ ىمْ ٍي أَ ؾَ قْ ًمَ وَ   ً  ورُ ىمَ اًم

 ارُ زَ ؾر اإلِ حَ واكْ  قِػ قِ فْ اًمتر  ـَ مِ   و     فَ ـقْ ؽٌَ ـْمَ  ـْ قمَ  اءُ دَ اًمرِّ  طَ ؼَ ؾَم  دْ ىمَ وَ 

يهَ وَ   ورُ غَ ِص  ونٌ ـمر رُ  فِ ـقـًو ومِ ْص ـهمُ وَ    وًٓ     ــؼَ ــًو صمــاومدَ رْ ُح أَ ـزر اًمرِّ

 ورُ اًمـرفَ  قهُ حُ ؿْ يَ  ؾِ قْ اًمؾر  مُ لَ ـيمَ     دًا     قمْ وَ  َؽ شمْ دَ قمَ و وَ ــفَ ـتَ ئْ و ضمِ ذا مَ إِ 

 نْمَ سمعَ  فُ ًمَ  َر مَ أَ و، وَ ـَعَ ًَ مَ ـْيمُ  ـ، يملكرَؽ ًَ و طَم يَ  اهللِوَ  ًَ ـْ ًَ طْم ًمف: أَ  ومؼوَل 
((ؿ هَ رْ دِ  ِػ ًمْ أَ  ةِ

(1)
. 

[895 ]   ِزْ حمؿد سمـ أمحد سمـ ر ًِّ جًتوينق، كو حمؿد سمـ حمؿد سمـ داود اًم
(2)

، ىمول: 

ـ مُ  ًُ حمؿد سم ـ اًمػَ ؾمؿع حرَ عوذ سم
(3)

ـ حمؿد سمـ قمكم سمـ رَ  ، يـزِ وأمحد سم
(4)

، ىموٓ: كو قمكم 

                                                 

 .مل أقف طؾقه( 1)

( ًمألملم سمـ هورون 410، 6/409وأورد كحَق هذه اًمؼصي اسمـ قمٌد رسمف ذم اًمعؼد اًمػريد )

ـُ هوكئ اًمرؿمقد، وذيمر مع اًمشعراء أسمو كقاس ومصعٌوً سمدل احلًـ سمـ هوكئ، وقم زا مو أكشده اسم

 (.251ٓسمـ فموومر إزدي )ص . واكظر: سمدائع اًمٌدائف ٕيب كقاس

 هـ(.362أسمق سمؽر اًمـقًوسمقري، شمقذم ؾمـي )( 2)

ُمـو ))ىمول أسمق قمٌد اهلل احلويمؿ:  ـ ظمقور اًمت جور ٕا  .((هؾ اًمصدق ء، مو رأيـو مـف إٓر مو يؾقؼ سمليمون م

 (.8/208شموريخ اإلؾملم )، (3/220شموريخ سمغداد )اكظر: 

 ( اهلروي، وُيؼول: ومَره سمدل ومرح.3)

 هـ(.321أسمق قمكم اًمٌوؿموين اهلروي، شمقذم ؾمـي ) (4)

واًمٌوؿموين: سمػتح اًمٌوء اعمقطمدة واًمشلم اعمعجؿي سملم إًمػلم وذم آظمرهو اًمـقن، كًٌي إمم سموؿمون 

 وهل ىمريي مـ ىمرى هراة، وىمقؾ: اًمٌوؾموين سموًمًلم اعمفؿؾي.
= 
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ـ ظَم ا قـوين يؼقل:نْمَ سم ًِّ ـ مقؾمك اًم ًُ اًمػضؾ سم  غَم قمَ  يَ قػَ ـِ أيب طَم  عَ مَ  ًُ ؾْ ظَم دَ  )) م، ىمول: ؾمؿع

ِ طَم  ، ومؼول ًمف أسمققُدهُ كعُ  شِ ؿَ قمْ إَ  ، ومَ دْ زِ ًمَ  َؽ قْ ؾَ قمَ  قُؾ ؼِ ثْ اًمتر ٓ َ قْ قػي: ًمَ ـ  اهللِ: وَ ُش ؿَ إقمْ  فُ ًمَ  وَل ؼَ ت 

 قْ  سمَ ًَ ذِم كْ أَ  وَ كَمر قمَ  ُؾ ؼِ ثْ تُ ًمَ  َؽ إكر 
ق أسمُ  وَل و ىمَ ـَضْم َر امر ظَم ؾَ : ومَ ىموَل  ؟!كَمر ًَ قمَ ؾْ ظَم ذا دَ إِ  َػ قْ ؽَ ، ومَ َؽ تِ

، وَ ىمَ  يِ وسمَ ـَالَ  ـَ مِ  ْؾ ًِ تَ غْ يَ  مَلْ  َش ؿَ قمْ نر إَ قػي: إِ ـِ طَم  .ىمَ  ونَ َض مَ رَ  ُصؿْ يَ  مَلْ ط  ًُ  ط  ـِ  ؾِ ْض ًمؾػَ  ىمؾ  سم

 اعمَ  ـَ مِ  ءَ وى اعمَ َر يَ  ُش ؿَ إقمْ  عـِل أسمق طمـقػي / هبذا؟ ىمول: يمونَ و يَ مقؾمك: مَ 
ِ
ُر ًَ تَ يَ ، وَ وء  حر

ٌِ دِ سمحَ  (( يَ ػَ يْ ذَ طُم  ي
(1)

. 

[896 ]   ُـ ك ـ حمؿد سم ـ قمؿر، كو ضمعػر سم ـ قمُ يقؾمػ سم ِز ٌْ ثامن اًمعَ صػم، كو حمؿد سم
(2)

، كو 

ـ زيودٌَ قمَ  ودة سم
(3)

سمقع ىمول:  ـ اًمرر  اَم ومَ  تَفُ قْ سمَ  َؾ ظَم دَ ومَ وَمَؼوَم  ش،قمؿَ إَ  عَ قؾمًو مَ ؾُ ـرو ضُم يمُ  ))، كو ىمقس سم

ٌَ ًمَ  َ ومؼوَل  ،َج َر ظَم  نْ أَ  ٌ ِ  ونَ رُ دْ و: شمَ ًـم   ،ًُ ؾْ ظَم دَ  ؿَ ًـم
ًَُ ضْم َر َؿ ظَم ـوًمِ ذا  هَ كَمر قمَ  ؾرؿَ : ؾَم ىموَل  و: ٓ،؟ ىمـؾ

((ًُ ضْم َر خَ ومَ  ،فُ ـْمِ  ُؾ صمؼَ أَ  قَ هُ ظَمتَـِل وَ  ًُ ُيْ أَ َر ًَ ومَ قْ ًُ اًمٌَ ؾْ ظَم دَ ، ومَ قٌؾ صمؼِ  قَ هُ وَ 
(4)

. 

                                                 

ؼ  ))ىمول اًمذهٌل:  ث اًمثؼي ... وىمد ُوصمِّ  .((اعمحدِّ

 (.7/25(، شمقوقح اعمشتٌف )14/523، اًمًػم )(1/258اكظر: إكًوب )

اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ (، و46اسمـ ؿموهلم ذم اًمـوؾمخ واعمـًقخ )ص ( أظمرضمف 1)

 ( مـ ـمريؼ قمكم سمـ ظمنمم سمف.2/1106)

دي، ىمول: 6/325وأظمرج اسـم قمدي ذم اًمؽومؾ ) ؿرىـم يمـً  ))( مـ ـمريؼ معروف سـم طمًون اًًم

 صي سمـحقه.ومذيمر اًمؼ ((قمـد إقمؿش ... 

 ومعروف هذا مـؽر احلديٌ.

ر رؾمقل اهلل  ٌ طمذيػي ذم اًمًحقر مو ضموء قمـف أكرف ؾمئؾ متك شمًحر هق  ))؟ ومؼول: واعمراد سمحدي

(، واسمـ موضمف ذم اًمًــ 4/142. وهق قمـد اًمـًوئل ذم اًمًــ )((اًمـفور إٓر أنر اًمشؿس مل شمطؾع 

 ؿ.( وهمػمه38/407(، وأمحد ذم اعمًـد )1596( )1/541)

 ( هق احلوومظ حمؿد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمقٌي.2)

 ( إؾمدي اًمًوضمل.3)

ـ طمجر:  ـ رضمول اًمتؼريى وأصقًمف، وأوردوه ذم قَمٌرود سمـ زيود، ىمول اسم وقَمٌَودة سمػتح اًمعلم، وهق م

 مطٌعل. ل( قمٌود سمـ يزاد، وهق ظمط14/122ووىمع ذم تذيى اًمؽامل ) .((وُيؼول ًمف قمٌودة  ))

 (.6/76)واكظر: شمقوقح اعمشتٌف 

 .مل أقف طؾقه( 4)
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[897 ]   َـ قمؿر سمـ م وأكو غقي سمـ حمؿد اًمٌَ  نور، ىمول: ىُمرئ قمغم قمٌد اهلليقؾمػ سم

ًُ أسمو ُكعقؿأؾمؿُع،  ـَ أيب ؿمقٌي، ىمول: ؾمؿع صمؽؿ قمثامن يعـل اسم ىمقؾ ًمف: طمدر
(1)

ىمول:  

ًُ ؾُم  ـِ ؾمؿع ـِ  ػقونَ ؾُم  ـْ مِ  ))ئى: أيب ذِ  ػقون اًمثقري يمتى إمم اسم ـِ ؿر  حُم إمَم  قدٍ عِ ؾَم  سم   د سم

 اهللى قَ ؼْ سمتَ  قَؽ وِص ، أُ قَ ٓر هُ إِ  فَ ًمَ إِ  ي َٓ ذِ اًمر  اهللَ َؽ قْ ًمَ إِ  دُ مْحَ  أَ نينِّ ٌم قمؾقؽ، ومَ لَ قمٌد اًمرمحـ، ؾَم 

ؼَ  نِ إِ  ، ومنكرَؽ قَ ٓر هُ إِ  فَ ًمَ إِ  ي َٓ ذِ اًمر  ؼَ إِ وَس، وَ اًمـر وكَ ػَ ًَ اهللَ يمَ قْ اشمر ْ قْ ن اشمر  َؽ ـْقا قمَ ـُُيغْ  ًَ اًمـروَس مَل

و سمَ اهللى قَ ؼْ سمتَ  َؽ قْ ؾَ عَ ئًو، ومَ قْ ؿَم  اهلل ـَ مِ  (( دُ عْ ، أمر
(2)

. 

[898 ]  ـ قمكم ـ قَ  اًمؾِّحْ قمٌد اًمقاطمد سم ـ حمؿد سم ـ أصؾ يمتوسمف، كو أمحد سم ظمقؾقيفوين م
(3)

 ،

ـ إسمراهقؿ صمـل طمػص سم ـ إؾمامقمقؾ، طمدر كو قمكم سم
(4)

، كو حمؿد سمـ اعمٌورك
(5)

 ًُ ؾْ ىمُ  ))ىمول:  

ْ  ـَ يْ أَ  ـْ : مِ اًمُعٌرودِ  ضِ عْ ًمٌَ  ُل أَ و، وٍت ومَ ؼَ مَ  ِث صملَ  ـْ : مِ ؟ ىموَل ؾِ ؿَ اًمعَ  ُج َر خَم  ؼْمُ و اًمصر فَ ـْمِ  ومٍ ؼَ مَ  ور

 قَ ِص عْ اعمَ ـ قمَ 
ؽْ  ٌُ وًمِ اًمثر  ومُ ؼَ اعمَ ، وَ يِ وقمَ  اًمطر غَم قمَ  ؼْمُ  اًمصر اًمثويِن  ومُ ؼَ اعمَ ، وَ يِ  َر يمَ ، وذَ ؿِ  اًمـِّعَ غَم قمَ  ُر اًمش 

(( َؽ ػَم ذًمِ ًِ ػْ شمَ 
(6)

. 

[899 ]   ُـ ـ قمكم، كو أسمق سمؽر سم وري، كو أمحد سمـ حيقكٌَ إكْ  أسمق اًمطقى قمٌد اًمقاطمد سم
(7)

 

، قمـ  ىمول: صمً قمـ إصؿعلِّ أيب اًمزكوداسمـ طُمدِّ
(8)

ف ىمول:   ونَ اؾَم َر ٍؾ سمخُ ضُم ُربر رَ  )) أكر

                                                 

 ( هق اًمػضؾ سمـ ديملم.1)

 (.2/38( إصمر ذم العديوت ًمؾٌغقي )2)

ـ أيب طموشمؿ ذم شمؼدمي الرح واًمتعديؾ ) ـ ـمريؼ أمحد سمـ قمثامن سمـ طمؽقؿ، 1/97وأظمرضمف اسم ( م

 قمـ أيب كعقؿ سمف.

 شمرمجتف، ويمذا اًمذي سمعده.مل أىمػ قمغم ( 3)

 ؿر أسمق طمؽقؿ اًمٌغدادي.( ًمعؾف طمػص سمـ إسمراهقؿ سمـ طمػص سمـ قم4)

 .((ٓ سملس سمف  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.8/205(، شموريخ سمغداد )115اكظر: ؾممآت احلويمؿ )ص 

 ( اًمصقري أسمق قمٌد اهلل اًمؼلكز.5)

 مل أقف طؾقه.( 6)

 ( اًمشقٌوين اعمعروف سمثعؾى.7)

 ( هق قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزكود.8)
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 قْ  سمَ ُب إمَم َر ىمْ أَ 
ـْ  اهلل ًِ ر (( فُ ج  حَيُ  ِم

(1)
. 

اقملاًمرر  ىموَل  وىمدْ  أمحد / سمـ حيقك: قال [ 900]
(2)

 ك:ـَعْ ثؾ هذا اعمَ  مِ ذِم  

ـْ  َٓ أَ  ف  ؿُ قمُ ْز يَ ق وَ كُ دْ يَ  ُربر َم ُح َص كْ أَ د  وَ وَ ل أَ ؾـروئِ ًمَ وَ  يٌؼ دِ َص         أكر
(3)

. 

[901 ]  أمحد سمـ إسمراهقؿ، كو اًمؼوؾمؿ سمـ طمومد
(4)

ومي، كو حمؿد سمـ َر ، كو احلًـ سمـ قمَ 

ـ قمثامن اعمؽلظموزِ  ـ قَمؿرو سم م، قم
(5)

، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمًوئى
(6)

، قمـ اسمـ قمٌوس 

  ضَم كَمر قمَ  وسِ َم اًمـرَر يمْ إنر أَ  ))ىمول: 
سمَ إِ  ؛قِز ؾِ (( كَمر ؼ  قمَ ُش قَ ومَ  فِ قْ ؾَ قمَ  عُ ؼَ قَ وَب ًمَ نر اًمذ 

(7)
. 

                                                 

 .مل أقف طؾقه( 1)

ؿػمي اًمشوقمر، ُيعرف سموًمراقمل، وراقمل اإلسمؾ. ( هق قمٌقد سـم طُمصلم سـم2)  ضمـدل سـم ىمطـ أسمق ضمـدل اًـم

 اإلسمؾ.

 وؾُمؿل راقمل اإلسمؾ ًمؽثرة صػتف ًمإلسمؾ وطمًـ كعتف هلو.

و  ))ىمول حمؿد سمـ ؾملم الؿحل:  يمون مـ رضمول اًمعرب ووضمقه ىمقمف ... ويمون مع ذًمؽ سمذيًّ

وًء ًمعشػمشمف   .((هجر

 (.4/597ًػم )(، اًم502، 2/298اكظر: ـمٌؼوت ومحقل اًمشعراء )

 سمام(، وٓ حمؾر هلو.صؾ سمعد هذا اًمٌقً: )وأىمرب إذم  (3)

 (، ًمؽـ ضموء قمـده سمؾػظ:44ص اًمراقمل ) ديقان :اكظرو

 .ومقو ُربر مـ ُيدكك وحيًى أكرف     َيقد ك واًمـوئل أَود  وأكصح

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 قمغم شمرمجتف.، ومل أىمػ خلرائطل: )اًمؾقثل( سمدل )اعمؽل(( وىمع قمـد ا5)

 ( ًمعؾف قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمًوئى سمـ أيب ّنقؽ اًمؼرر اعمخزومل، وهق مؼٌقل يمام ذم اًمتؼريى.6)

 .حسن لغره( 7)

ظملق )  ( قمـ قمكم سـم طمرب، قمـ أيب معوويي اًميير سمف.2/712وأظمرضمف اخلرائطل ذم مؽورم ٕا

وئى د اًمرمحـ سـم اًًم  .وإن همػمه ومؾؿ أقمرومف ،مؼٌقل إن يمون اسـم أيب ّنقؽ ومفق وؾمـده وعقػ، قٌم

 وًمألصمر ـمرق أظمرى:

واسمـ  (،1/534(، واًمػًقي ذم اعمعرومي واًمتوريخ )391)ص أظمرضمف اًمٌخوري ذم إدب اعمػرد 

عى ) (،196طمٌون ذم رووي اًمعؼلء )ص  (، واخلطقى ذم اًمػؼقف 17/59واًمٌقفؼل ذم اًمش 

 أيب مؾقؽي.( مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ اعمممؾ، قمـ قمٌد اهلل سمـ 2/111واعمتػؼف )

ـ اعمٌورك ذم اًمزهد 391)ص واًمٌخوري ذم إدب اعمػرد  ( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ 234)ص (، واسم

 قمٌود سمـ ضمعػر.

ـ ـمريؼ ذيؽ، قمـ اًمعٌوس سمـ ذريح، قمـ اًمشعٌل، 2/112واخلطقى ذم اًمػؼقف واعمتػؼف ) ( م
= 
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 :من فوائد أيب حمؿد اخللل

[902 ]   سمؼراءة أيب كٍم اعممتـ سمـ أمحد  ،احلًُلم اعمٌورك سمـ قمٌد الٌوراًمشقخ أسمق

ًر  [ذي]ذم  ،وضمل قمؾقف وأكو أؾمؿعاًم
(1)

ي ؾمـي أرسمع وشمًعلم وأرسمع  أبو حمؿد مئي، أكو  احلجر

وىمد، كو قمؿر سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمـرلاحلسن بن حمؿد بن احلسن اخللا 
(2)

 ، كو أمحد سمـ 

يرِ هَ قْ قمٌد اًمعزيز الَ 
(3)

يرِ ؼَ ـْسموًمٌٍمة، كو أسمق يعغم اعمِ  
(4)

، كو إصؿعل  ىمول: ىمول أسمق 

ـ اًمعلء:  ْ  تر دْ جَ تَ ذا اؾْم ، وإِ ةُ اءَ دَ واًمرر  ءُ لَ ون؛ اًمغَ ـَـُ همٌْ ٌْ اًمغَ  ))قَمؿرو سم  دُ طَم أَ  َى ذهَ  َي اًمنمر

(( ـلَْم اًمُغٌْ 
(5)

. 

[903 ]  ـ أمحد سم ـ احلًـ سمـ ُدرَ قُمٌقد اهلل سم رحقي، كو د يْ ـ يعؼقب اعمؼرئ، كو حمؿد سم اًـم

وريَ اًمرِّ 
(6)

ٌقدة يعـل مَ  ًُ أسمو قُم ك يؼقل:ؿَ عْ ، ىمول: ؾمؿع و أسمَ  َل لَ ؾْم أَ  نْ أَ  ُت أْ ؽَمَ اضْم  ومَ  )) ر سمـ اعمـث

ـِ قَمؿْ   لَ اًمعَ  رو سم
ِ
 َرْ  ـْ قمَ  ء

ٍ
(( وسِ اًمـر عَ ُس مَ ؾِ ضْم أَ  ًُ ـْ يمُ ينِّ ٓر أَ ، إِ فُ ًي ًمَ ٌَ قْ هَ  ء

(7)
. 

[904 ]   وش اخلقروطقر خمؾد، كو ؾمعقد سمـ قمَ حمؿد سمـ قُمٌقد اهلل، كو
(8)

 ين اعموزِ  ، كو

                                                 

 صملصمتفؿ قمـ اسمـ قمٌوس سمف كحقه، وسمعضفؿ اظمتٍمه.

 إصؾ. ( مو سملم اعمعؼقوملم ؾموىمط مـ1)

 ( هق اًمزيوت.2)

 ( أمحد سمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمعزيز أسمق سمؽر اًمٌٍمي.3)

 .(1/111ؿمقخ ًمؾطؼماين، ذيمره ذم اعمعجؿ اًمصغػم )

 ( هق زيمريو سمـ حيقك سمـ ظملد اًمٌٍمي.4)

 (.5/80ذيمر كحقه اًمزخمنمي ذم رسمقع إسمرار )( 5)

 ( اًمعٌوس سمـ اًمػرج أسمق اًمػضؾ اًمـحقي.6)

 .مل أقف طؾقه( 7)

ً اًمطوء، أو أنر اًمطوء صموسمتي وؾمؼطً )كو( اًمتحديٌ اًمتل سمعدهو، ومهو  (8) ذم إصؾ: )اخلقو( كؼص

 .متؼورسمتون ذم اخلط، ووىمع قمـد اخلطقى )احلـوط( سموحلوء اعمفؿؾي واًمـقن

 .هـ(294، شمقذم ؾمـي )اًمػـدىمل اًمصقذم اخلقروط وهق ؾمعقد سمـ قمثامن سمـ قمقوش أسمق قمثامن

 ضمرطموً وٓ شمعديلً. يذيمرا ومقف واًمذهٌل وملذيمره اخلطقى 

 (.6/948(، شموريخ اإلؾملم )9/99شموريخ سمغداد )اكظر: 
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أسمق قمثامن
(1)

ًُ إصؿعلر  ـِ يؼقُل  ، ىمول: ؾمؿع ًُ أسمو قَمؿرو سم  َس قْ ًمَ  )) لء يؼقل:اًمعَ  : ؾمؿع

لَ  وكَ سمَ أَ  ْئ رِ ىمْ أَ  ِب َر اًمعَ  مِ لَ يمَ  ـْ مِ  ًر اَم مَ اًم ًر  سمقَؽ  أَ غَم قمَ  أْ َر ىمْ ا قَ  هُ ، إكر (( مَ لَ اًم
(2)

. 

[905 ]   صمـل داودحمؿد سمـ قُمٌقد اهلل، طمدر
(3)

صمـل  قمٌد اًمقاطمد إسمراهقؿ سمـ ، طمدر

مشؼل اًمدِّ
(4)

ةيَز رِ ، كو وَ 
(5)

يب  ))إسمراهقؿ / ىمول: ، كو إؾمحوق سمـ  [قَمؿرو]ىمقؾٕ 
(6)

اًمعلء:  سمـ 

ـِ  ـُ ًُ اًمعلء: َأحَيْ  (( !قَش عِ يَ  نْ أَ  سمفِ  ـُ ًُ حَيْ  ونَ ن يمَ إِ  ،ؿْ : كعَ ؟ ىموَل ؾرؿَ عَ تَ يَ  نْ أ يً ـَؾَم  لَم كِ اَم اًمثر  سموسم
(7)

. 

[906 ]   َريب احلـٌكمأسمق اًمؼوؾمؿ قمٌد اًمعزيز سمـ أمحد سمـ يعؼقب احل
(8)

، كو حمؿد سمـ 

ـ قمٌد اهلل اعمُجَ  وروِ احلًُلم سم
(9)

ـ إسمراهقؿ  ويب، كويَ ػمْ ، كو ضمعػر اًمػِ  سمَري[إؾمحوق سم ]اًمدر
(10)

 

                                                 

 ( سمؽر سمـ حمؿد أسمق قمثامن اعموزين اًمـحقي.1)

 .مل أقف طؾقه( 2)

 ( هق اسمـ ؾمؾقامن سمـ ضمعػر أسمق سمؽر اًمـقًوسمقري.3)

ز، شمقذم ؾمـي ( إسمراهقؿ سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿران أسمق إؾمحوق اًمع4ٌ)

 هـ(.311)

 (، ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديلً.7/43ذيمره اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

 (.7/233(، شموريخ اإلؾملم )265ص ) شموريخ مقًمد اًمعؾامءواكظر: 

 ( َوريزة سمـ حمؿد سمـ وريزة أسمق هوؿمؿ اًمغًوين.5)

 ( ذم إصؾ: )قمؿر(، وهق ظمطل.6)

 .مل أقف طؾقه من هذا الطريق (7)

( مـ ـمريؼ أمحد سمـ احلًـ اعمؼرئ، 129وأظمرضمف اخلطقى ذم ذف أصحوب احلديٌ )ص 

ـ حيقك سمـ اعمٌورك اًمقزدي، قمـ أيب  ـ ظموًمد اعمروزي، قم ٌ سم ـ اًمؾق ـ حمؿد سمـ حيقك اًمؽًوئل، قم قم

 قمؿرو سمـ اًمعلء، ىمول: ؾمئؾ احلًـ سمـ قمكم قمـ اًمرضمؾ، ومذيمره.

م.وومقف أمحد سمـ احلًـ اعمؼرئ، وهق مـؽر احلديٌ يم  ام شمؼدر

 .((هؾ حيًـ سموًمشقخ  ))(، وومقف: 2/209أورده اسمـ قمٌد رسمف ذم اًمعؼد اًمػريد )و

 ( اًمقاقمظ، ُيعرف سمغلم اًمزضموج.8)

ٓ يؽتى، ويمون ىمد ضموًمس أهؾ اًمعؾؿ وًمؼل  ))ىمول اخلطقى:  ً قمـف اخللل، ومؼول: يمون أمقًّو  ؾملًم

 .((اًمشققخ ومحػظ قمـفؿ 

 (.2/168احلـوسمؾي )(، ـمٌؼوت 10/465اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( هق احلوومظ أضمري.9)
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سَمري[ ]اًمدر
(1)

ـَ اًمرر  ٌؾ قمٌدَ ضُم ل رَ ىمول: ؾمل   ٌَ ـ اًمؽَ مهوم قمَ  زاق سم
ى دَ طْم ل إِ هِ ؟ ومؼول: رِ وئِ

ْ وهِ  ،سِ أْ  اًمرر ذِم  يٌ عَ سمَ رْ و أَ فَ ـْة، مِ ٌػمَ يمَ  ةَ نْمَ قمَ   لُم ؿِ اًمقَ ، وَ يِ ـََص حْ اعمُ  ُف ذْ ىمَ ، وَ سموهللِ كُ ل اًمنمِّ

سمو، وَ  ُؾ يمْ أَ  هَل ، وَ ـِ طْ  اًمٌَ ذِم  ٌث و صملَ فَ ـْمِ ، وَ ورِ اًمز   ةُ ودَ فَ ؿَم ة، وَ َر وضمِ اًمػَ   ُؾ يمْ أَ ، وَ رِ ؿْ اخلَ  ُب ُذْ اًمرِّ

 اًمقَ  ولِ مَ 
ل هِ ، وَ ِج ْر  اًمػَ ذِم  ةٌ دَ اطمِ وَ ، وَ ِػ طْم اًمزر  ـَ اُر مِ َر ل اًمػِ هِ وَ  ،لْمِ ؾَ ضْم  اًمرِّ ذِم  ةٌ دَ اطمِ وَ ، وَ قؿِ تِ

 قُق ؼُ ل قمُ هِ وَ  ،نِ دَ اًمٌَ  قعِ  مَجِ ذِم  ةٌ دَ اطمِ وَ وَ  ،سِ ػْ اًمـر ُؾ تْ ىمَ  َل ، وهِ ـِ يْ دَ  اًمقَ ذِم  ةٌ دَ اطمِ وَ كو، وَ اًمزِّ 

((ـ َديْ اًمِ اًمقَ 
(2)

. 

[907 ]  ـ يقؾمػ ـ حمؿد سم أمحد سم
(3)

ـ حمؿد سمـ كُ  ، كو ضمعػر صػم، كو أسمق طمومد أمحد سم

سمـ ظموًمد
(4)

اء، كو ومَ وهَ سمـ مَ   فُر خْ ح سمـ ؿُم تْ ون احلذر
(5)

ئ ىمول: ىمول إسمراهقؿ سمـ هوكِ  

اًمـقًوسمقري
(6)

ـُ  دُ مْحَ ي أَ ـدِ ك قمِ ػَ تَ اظْم  )):  عًو ِو قْ  مَ زِم  ْى ؾُ : اـمْ ىموَل  ، صمؿر ولٍ قَ ًمَ  َث ؾ صملَ ٌَ ـْطَم  سم
                                                 

 ( ذم إصؾ )اًمطؼمي(، واًمصقاب اعمثًٌ.1)

 .مل أقف طؾقه( 2)

 هـ(.407هـ(، وشمقذم ؾمـي )333( اسمـ حمؿد سمـ ُدوؾْمً أسمق قمٌد اهلل اًمٌزاز، مقًمده ؾمـي )3)

 .((يمون مؽثراً مـ احلديٌ قموروموً سمف، طموومظوً ًمف  ))ىمول اخلطقى: 

صمـقا قمغم طمػظف وومفؿف، واظمتؾػقا ذم قمداًمتف، وعػف إزهري وـمعـ اسمـ أيب أ ))وىمول اًمذهٌل: 

 .((اًمػقارس ذم روايتف قمـ اًمطؼمي 

: وضمف اًمتضعقػ أكرف يمون  خفو، وىمقؾ: يمونتى وكًُخصوطمى يمُ ىمًؾ هبو  ، ومغرىًم وموؾمتدرك ًك ُيؽمِّ

و قُمتُؼ، ومتؽؾؿقا ومقف سمًٌى ذًمؽ، ًمؽـف مو يمون حيدث مـفو، إكرام ـر أّنر ث مـ طمػظف.ًمقُظ   يمون حيدِّ

(، 1/153(، اعمقزان )17/322(، اًمًػم )7/284(، اعمـتظؿ )5/124اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.1/297اًمؾًون )

 ، ومل أىمػ قمغم شمرمجتف.مـوىمى أمحد ٓسمـ القزي: )خمؾد( ( يمذا ذم إصؾ، وذم4)

 هـ(.273ي )( اًمػتح سمـ ؿمخرف سمـ داود سمـ مزاطمؿ أسمق كٍم اًمزاهد اًمٌغدادي، شمقذم ؾمـ5)

 .((يمون ىمؾقؾ اعمًوكقد، يمثػم احلؽويوت  ))ىمول اخلطقى: 

 .((مـ يمٌور مشويخ اًمصقومقي  ))وىمول اًمذهٌل: 

 (،1/255ـمٌؼوت احلـوسمؾي ) (،48/228(، شموريخ دمشؼ )12/384اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.6/585شموريخ اإلؾملم )

 هـ(.265( أسمق إؾمحوق إرهمقوين، كزيؾ سمغداد، شمقذم ؾمـي )6)

 وصمؼف أمحد واسمـ أيب طموشمؿ واًمدارىمطـل واحلويمؿ.
= 
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ًُ ورَ دُ ك أَ تر طَم  ِل  زِم  اهلل، ىموَل  ٌدِ و قمَ و أسمَ يَ  َؽ قْ ؾَ ـُ قمَ آمَ  : َٓ ، ىمؾ  صميَ صملَ  ورِ  اًمغَ ك ذِم ػَ تَ اظْم  : اًمـٌر

ع ؾُمـرَي رَ أَن ل غِ ٌَ ـْيَ  َس قْ ًمَ ، وَ ارَ دَ  ، صمؿر أيرومٍ  ظَم ذِم   اهلل قلِ ؾُم كتٌر   اًمرر
ِ
ةِ  اًمشِّ ك ذِم كؽْمُ ، وَ وء  ، ىموَل در

ًُ سمفِ حَ ٌح: ومَ تْ ومَ  صم ًْ  : مَلْ وَٓ ؼَ اهلل، ومَ  وحِلًو وقمٌدَ َص  در ًُ هبَ طَم ، وَ َؽ ـَْي إٓر مِ ويَ ؽَ احلِ  هِ ذِ هَ  عْ ؿَ ك صم و در

ـَ  حوَق إؾْم  صمـِ و طَم إسمراهقؿ، ومؼول: مَ  سم ((و أيب ل هبَ در
(1)

. 

[908 ]   ُـ رزق، كو ضمعػر سمـ حمؿد سمـ ك ـ أمحد سم ًُ حمؿد سمـ حمؿد سم صػم ىمول: ؾمؿع

ـ أيب ؿمقٌي وىمد ىمول ًمف ىمقٌم همرسموءُ   ـُ كحْ ر! يو أسمو ضمعػ ))ـ أصحوب احلديٌ: مِ  قمثامن سم

، / ولِِ طَم  ؿْ ؽُ ؿ: ًمَ هَلُ  وَل ؼَ كو، ومَ دْ زِ ومَ  وءُ سمَ َر همُ   َٓ مُ ، هَ قٌق ؼُ  طُم يِن اػمَ ؼٌّ
ِ
 ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  فُ ًمَ قْ طَم  ـْ ل مَ ـِ عْ يَ ـ  ء

وا سمؼَ مَ  نْ إِ ، وَ ويِن َيُ ً  طَم مِ  نْ إ، وَ ويِن ودُ ً  قمَ ِرْو مَ  نْ إِ ـ  ادَ دَ غْ سمَ  ُ َر ي شمَ ؼْمِ ر   ؿْ كتُ أَ وَ  ،كَمر قا قمَ محر

(( ؿْ ؽُ ـْمِ  قنُ ؽُ و يَ ي مَ رِ دْ أَ  َٓ وَ  ؿُ ؾَ قمْ أَ  َٓ وَ  قيِن ىمُ ورِ شُمػَ 
(2)

. 

[909 ]   رانؽْ سمَ حمؿد سمـ أسمق قمٌد اهلل
(3)

، كو أسمق قمٌد اهلل سمـ خمؾد
(4)

صمـل  أسمق سمؽر ، طمدر

ـ أيب ؾمعقدا سم
(5)

ـ ، كو  قاري، كو أسمق ؾَمْعد قمٌد اًمؽريؿاحلَ أيب أمحد سم
(1)

، قمـ زيد سمـ أيب 

                                                 

(، اًمًػم 1/97(، ـمٌؼوت احلـوسمؾي )6/204(، شموريخ سمغداد )2/144اكظر: الرح واًمتعديؾ )

(13/17.) 

( مـ ـمريؼ رزق اهلل اًمتؿقؿل، قمـ أمحد سمـ 473)ص ( أظمرضمف اسمـ القزي ذم مـوىمى أمحد 1)

 حمؿد سمـ يقؾمػ سمف.

ـ القزي ذم مـوىمى أمحد 9/180)وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي  ـ ـمرق قمـ 373)ص (، واسم ( م

صمـل أسمق طمومد ىمراسمي أؾمد اعمعؾؿ، ىمول: ىمول إسمراهقؿ سمـ هوكئ، وذيمره.  ضمعػر اخلؾدي، ىمول: طمدر

 (.11/264(، اًمًػم )1/97واكظر: ـمٌؼوت احلـوسمؾي )

 ( قمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ رزق سمف.3/42( أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )2)

ؿد سمـ سمؽران سمـ قمؿران سمـ مقؾمك سمـ اعمٌورك أسمق قمٌد اهلل اًمٌزاز، ُيعرف سموسمـ اًمرازي، شمقذم ( حم3)

 هـ(.402ؾمـي )

 .((ؾملًمً اًمؼمىموين، ومؼول: صمؼي صمؼي  ))وصمؼف اًمعتقؼل، وىمول اخلطقى: 

 (.7/259(، اعمـتظؿ )2/108اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( هق حمؿد سمـ خمؾد اًمدوري.4)

 هـ(.278ق سمؽر سمـ أيب ؾمعقد، شمقذم ؾمـي )هق أمحد سمـ يوه أسم( 5)
= 
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]كتدارى[ وسمفِ  سمَ غَم وٌب قمَ ٌَ ؿَم  ـُ حْ كَ ي وَ اًمثقرِ  ونُ قَ ػْ و ؾُم ـَقْ ؾَ قمَ ظَمَرَج  ))رىموء ىمول: اًمزر 
(2)

 ذِم  

ؾُ عَ شمَ  وِب ٌَ اًمشر  نَمَ عْ و مَ : يَ ؼوَل ومَ ، اًمـرًخ  ؿْ ؾرؽُ عَ ًمَ  ونَ رُ دْ شمَ  َٓ  ؿْ نكرؽُ ومَ ؿ، ؾْ ذا اًمعِ َي هَ يمَ َر قا سمَ جر

[ َٓ]
(3)

ؾُ مَ  قنَ غُ ؾُ ٌْ شمَ   ((ضًو عْ سمَ  ؿْ ُضؽُ عْ سمَ  ، ًمِقُِػدْ فُ ـْمِ  قنَ و شُمَممِّ
(4)

. 

[910 ]  ـ قمؿر ىمول: ىُمِرَئ قمغم أيب سمؽر اًمـقًوسمقري أسمق اًمػتح يقؾمػ سم
(5)

 وأكو أؾمؿع، 

صمؽ مَ  قهى سمـ يزيدىمقؾ ًمف: طمدر
(6)

ْعٌوينٍِم تَ ـْي سمـ اعمُ ىمَ دَ عٌي َص ، كو أسمق ؿُم   اًمشر
(7)

، كو 

اًمضحوك
(8)

 مَ قْ اًمقَ  ؿْ كتُ ـ: أمْحَ اًمرر  قُمٌرودُ  ُظـو سمفِ ِمرو َيعِ  ونِ يمَ  ))قمـ سملل سمـ ؾمعد ىمول:  ،

 ونٌ ظَم دُ  ؿْ ًمِؽُ اَم قمْ أَ  ـْ مِ  قرُ ثُ يَ  ، صمؿر قنَ تُ ؽُ ًْ شمَ وَ  اهللُ ؿَ ؾر ؽتَ ن يَ أَ  ُؽ قؿِم يُ ، وَ ًٌ ويمِ ؾَم  واهللُ قنَ ؾرؿُ ؽَ تَ شمَ 

  ،قهُ ضمُ اًمقُ  فُ ـَْقد  مِ ًْ شمَ                                   

         
(9)

 ))
(1)

. 

                                                 

 (.5/229. شموريخ سمغداد )((يمون أسمق سمؽر مـ ظمقور اعمًؾؿلم  ))ىمول حمؿد سمـ خمؾد اًمدوري: 

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.، يمام ضموء ذم سمعض اعمصودر، و( اعمقصكم1)

قمغم سموسمف، ( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ، وهل صموسمتي ذم احلؾقي، ووىمع ذم الومع ًمؾخطقى: )2)

 ومؼول ..(.

 ( مو سملم اعمعؼقوملم ًمقس ذم إصؾ، وهق صموسمً ذم احلؾقي والومع، واًمًقوق يؼتضقف.3)

( مـ ـمريؼ أيب قمؿر أمحد سمـ حمؿد 2/150( أظمرضمف اخلطقى ذم الومع ٕظملق اًمراوي )4)

 اًمؼويض، قمـ حمؿد سمـ خمؾد سمف.

ـ ـمريؼ أيب قمٌد ا6/370وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي ) ًمرمحـ سمـ اًمدرومش، قمـ أمحد سمـ أيب ( م

 احلقاري سمف.

 ( قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ زيود.5)

 ( مقهى سمـ يزيد سمـ مقهى أسمق ؾمعقد اًمرمكم.6)

 (.8/415. الرح واًمتعديؾ )((يمتٌـو قمـف سموًمرمؾي، وهق صدوق  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

 ( مـ أهؾ اًمرمؾي.7)

 (.4/434واًمتعديؾ ). الرح ((ٓ سملس سمف  ))ىمول أسمق زرقمي اًمرازي: 

 (.5/319وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 ( اًمضحوك سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طمقؿمى أسمق زرقمي اًمدمشؼل.8)

 .281( اًمٌؼرة، آيي: 9)
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ًِّ أجاز لـا  [ 911] وينتَ ًْ جِ أسمق قمؿر سمـ طمقرقيف، كو أسمق حمؿد اًم
(2)

ـ قؾمك سم، كو مُ 

هورون
(3)

سمقع، كو أسمق اًمرر 
(4)

ود سمـ ؿمعقى، كو مَحر 
(5)

سميلَ ، قمـ أيب ىمِ 
(6)

 قٌب ذِم تُ ؽْ مَ  ))ىمول:  

(( ورَ َص و  مَ مَم إِ  ًَ سمفِ ؾْ خِ و سمَ  مَ مَم إِ  ْر اكظُ  مَ آدَ  ـَ و اسمْ : يَ اةِ رَ قْ اًمتر 
(7)

. 

[912 ]   ـ ـ إسمراهقؿ سم رومِ قمَ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ وذان، كو ؿَم أمحد سم
(8)

صمـل أيب ، طمدر
(9)

 ،

ـ مقؾمك صمـل قمكم سم طمدر
(10)

ـ أ ـ أسمقف ، قم ـ أسمقف ضمعػر، قم ـ سمقف مقؾمك، قم ىمول: قمكم حمؿد سم

                                                 

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )1) ـ ـمريؼ أيب ضمعػر حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمديٌكم، 10/498( أظمرضمف اسم ( م

صمـو  صمـو اسمـ وهى، طمدر  صدىمي سمف.قمـ مقهى سمـ يزيد، طمدر

يمذا وىمع ذم اًمتوريخ، زاد ذم اإلؾمـود )اسمـ وهى(، ومقهى سمـ يزيد يروي قمـ اسمـ وهى، 

 ويروي قمـ صدىمي سمـ اعمـتٍم، وموهلل أقمؾؿ.

ـ مزيد، قمـ اًمضحوك سمـ قمٌد اًمرمحـ 5/231وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي ) ـ ـمريؼ اًمقًمقد سم ( م

 سمف كحقه.

 هق دقمؾٍ سمـ أمحد سمـ دقمؾٍ. (2)

 هورون سمـ قمٌد اهلل احلامل اًمٌغدادي.( مقؾمك سمـ 3)

 ( اًمزهراين، واؾمؿف ؾمؾقامن سمـ داود.4)

 ( محود سمـ ؿمعقى احلامين أسمق ؿمعقى اًمؽقذم.5)

ـ معلم وأسمق طموشمؿ وأسمق زرقمي واًمـًوئل وهمػمهؿ، وىمول اًمٌخوري:  ، وشمريمف ((ومقف كظر  ))وعػف اسم

 ذم روايي أظمرى.

ـ معلم ) (، الرح واًمتعديؾ 3/25، اًمتوريخ اًمؽٌػم )ـ اًمدوري( 333، 3/285اكظر: شموريخ اسم

(، اًمؾًون 2/119(، اعمقزان )1/251(، اعمجروطملم )2/242(، اًمؽومؾ )3/142)

 (.102)ص (، شمعجقؾ اعمـػعي 2/348)

 ( قمٌد اهلل سمـ زيد الرمل.6)

 ( إمم قمٌد سمـ محقد واسمـ اعمـذر.15/249)قمزاه اًمًققـمل ذم اًمدر اعمـثقر ( 7)

 هـ(.324محد سمـ قمومر سمـ ؾمؾقامن أسمق اًمؼوؾمؿ اًمطوئل، شمقذم ؾمـي )( قمٌد اهلل سمـ أ8)

ـ سمـ قمكم:  قمـ أسمقف، قمـ قمكم  ))، وىمول اًمذهٌل: ((يمون أمقًّو ومل يؽـ سموعمريض  ))ىمول أسمق حمؿد احلً

 .((اًمروو، قمـ آسموئف، سمتؾؽ اًمـًخي اعمقوققمي اًمٌوـمؾي، مو شمـػؽ قمـ ووعف أو ووع أسمقف 

ًفؿل )ص  ت اًم ًون )3/104(، اعمقزان )9/386(، شموريخ سمغداد )240اكظر: ؾممٓا  (.3/252(، اًمؾ

 ( أمحد سمـ قمومر اًمطوئل.9)

 .((هق حمؾ  اًمتفؿي  ))ىمول اسمـ القزي: 

 (.1/190(، اًمؾًون )2/283اكظر: اعمقوققموت )

( قمكم سمـ مقؾمك سمـ ضمعػر سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى، وهق صدوق 10)
= 
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(( لٌّ ػِ ُمْؾٌؽ ظَم  يُ قَ وومِ / اًمعَ  ))احلًُلم: قمكم سمـ ىمول 
(1)

. 

شدكو أسمق سمؽر اًمعلرفأسمق قمؿر سمـ طمققيف، أك أكشدكا [ 913]
(2)

: 

ًَ يمُ وَ           ؾِ وـمِ ؼر سموًمٌَ ـًَ احلَ ـعْ ـسم !ر  و هِ يَ   لِ وذِ ـــ قمَ مَم ك إِ ػَ ْص شمَ  َٓ  ـ

 ؾِ ــويمِ ـْؾ طُمْرىَمَي اًمثر ـؿثُ ـْؿ شمـوًمَ      ُف     ـْرظمـُف ومَ ـْؾتَ ـؽَ ــٍر َأصمـيَمْؿ ـَموئِ 

 ؾِ اظِم دَ  ـْ مِ  ػْمِ اًمطر  قُب ؾُ ىمُ  ْت ورَ ـمَ           ٍج ورِ ظَم  ـْ ـَخ مِ ْر ـًَ اًمػَ قْ شمَ إذا أَ 

 ؾِ ــوقمِ ـاًمػَ  ـَ مِ  ٍف قْ  ظَم غَم قمَ  َل فْ ومَ      و     ـفَ ــظِم ْر ذم ومَ  ُؾ ـعَ ػْ ـ شمَ سماَم  امً ؾْ قمِ 

هْ  ُف ْر ــَص  َل اَم ومَ      و     ــهَ دِ قْ  َص مَم إِ  رِ لْ اًمػَ  ـِ ًَ قمَ ؾْ مِ   ؾِ ـوئِ ــسموعمَ  رِ ـاًمدر

ًَ َٓ يمُ  دْ ىمَ   ؾِ ـــوومِ ــسموًمغَ  َؽ ـسم  رَ  ـْ ؽُ يَ  ؿْ ــًمَ وَ      و     فَ ـؾِ يمْ أَ  ـْ قمَ  ُؾ ػُ غْ شمَ  ـ

ذا عدِ سمَ  ـْ ًَ مِ ٌْ ذا قُمقىمِ إِ  ْر ظُ وموكْ 
(3)

 ؾِ ــــسمؤيمِ  قلِ ـيمُ لْ ـاعمَ  يَ ـقسمَ ـؼُ ـقمُ      

 ًْ و مِ ًَ يَ ًمْ و زِ مَ 
  ًَ ـــْقِّ ــقمُ  دْ ؼَ ك ًمَ تر طَم      لً     ـتؼتَ ًْ مُ  لُم ؽِ

 ؾِ ـــوشمِ ـؼَ ؾْ ًمِ

ًَ أَ  ـْ يمُ  ؾِ ــهِ لْ ـتَ ًْ سمؿُ  َؽ ـــمِ  ـْ ـيمُ أَ  مَلْ  نْ إِ           لً ــهِ لْ ـتَ ًْ مُ  يِ مْحَ ؾرر ًمِ  ك
(4)

. 

[914 ]  ل ـ اعمعدِّ ـ احلً ـ قمثامن سم حمؿد سم
(5)

ان سمؿٍم، كو عػر سمـ درر ، كو حمؿد سمـ ضَم 

                                                 

 قمـف.واخلؾؾ مـ روى 

ا.( 1)  سـده ضعقف جدًّ

 ومل أىمػ قمؾقف مـ ىمقل قمكم سمـ حلًلم.

ـ أيب اًمدكقو ذم اًمشؽر ) مؽتقب ذم طمؽؿي آل  ))( مـ ـمريؼ وهى سمـ مـٌف، ىمول: 43وأظمرضمف اسم

 ، وذيمره.((داود 

 ( احلًـ سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ سمشور اًمشوقمر اعمعروف سموسمـ اًمعلف.2)

 وكظر إمم مو صـعً سمعد ذا(.( ذم اعمختور مـ ذيؾ شموريخ سمغداد: )وم3)

( أورده اًمًؿعوين ذم شمرمجي أمحد سمـ قمكم سمـ قمٌقد اهلل أسمق ـموهر اعمؼرئ مـ ذيؾ شموريخ سمغداد 4)

ف( ىمول: 69)ل: ًـده إمم احلًـ سـم قمكم سـم ؾمقور اًمعلف يرصمل اهلر  ))/أ، بـ  اعمختور ـم  .((أكشد سم

قي اًمدال، ذم مخًي وؾمتلم سمقتوً، اكظرهو وٕيب سمؽر اسمـ اًمعلف ىمصقدة أظمرى ذم رصموء ىمطف قمغم ىمووم

 .(14/515(، اًمًػم )140)ص (، كؽً اهلؿقون 2/109ذم وومقوت إقمقون )

 ( أسمق احلًـ اًمؼويض اًمـرصقٌل.5)

ل  ))يمذسمف إزهري، ووعػف اًمؼمىموين وشمؽؾؿ ومقف، وىمول محزة اًمدىموق:  ـ اًمؼويض اًمـصٌق ً م ؾمؿع
= 
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ـ حيقك اًمٌٍمي حمؿد سم
(1)

ـ اًمصٌر  ، كو قمكم وحسم
(2)

ـَ  قمٌَؾ ػم دَ ؾملل أسمق احلرب مُجَ  ))ىمول:   سم

؟ َل و هِ مَ وَ  ، ىمول:يً قؾَ دًا مَجِ يَ  َؽ قْ ًمَ ي إِ دِ ك ُأؾْم تر و طَم فَ ِض اىمْ  ومؼول ًمف: و،ِضفَ ؼْ يَ  ؿْ ؾَ ًي، ومَ وضَم قمكم طَم 

ًر َص : إِ ىموَل  ًُ قمَ ذا ِم ق ٌد طَم و أَ قَ كْ  اًمد  ذِم وَ  !ؾوهِ و ضَم : يَ ؟! ىموَل هِ ذِ ٌد هَ َأَويَ  !ُؼ مْحَ و أَ ىمول: يَ  ،َؽ قْ ؾَ ؾر

(( !؟َؽ ًمَ  ُر ػِ غْ تَ ًْ يَ 
(3)

. 

[915 ]   حمؿد سمـ ان، كو رر ضمعػر سمـ دَ حمؿد سمـ قمثامن سمـ احلًـ، كو حمؿد سمـ

اًمؼوؾمؿ
(4)

صمـل أيب اًمؼوؾمؿُ  ، ـُ  طمدر ور سم سمشر
(5)

ـ ، كو  قُمٌقدأمحد سم
(6)

ائـِلدَ ، كو اعمَ 
(7)

ىمول: ىمول  

ًْ يمَ  ـذُ مُ  ))ُكؿػم: سَمـِل ٍؾ مـ ضُم َر ـصقر ًمِ ضمعػر اعمَ  أسمق  وَل ، ىمَ قنُ وقمُ اًمطر  ؿُ ـؽُ قمَ  عَ و ُرومِ تُـًَمَ وْ دَ  وك

ـْ ُؿ سمـَطَم رْ أَ  : اهللُي  رِ اًمـرؿَ  (( قنَ وقمُ اًمطر و وَ ـَقْ ؾَ قمَ  ؿْ ؽُ عَ ؿَ جَيْ  نْ أَ  و ِم
(8)

. 

[916 ]   ـ ـ حمؿد سم اًمؼوؾمؿأمحد سم
(9)

ـ احلًـ، كو قمُ  ؿر سم
(10)

ـ حمؿد ، أكو  سمـ اقمٌد اهلل سم

                                                 

... ويمون أمر اًمـصقٌل ذم وىمً ؾمامقمـو هذا اًمؽتوب شموريخ أيب زرقمي، ويمون ؾمامقمف إيوه صحقحوً 

 .((مـف مًتؼقاًم، صمؿ ومًد سمعد ذًمؽ ... ومروى ًمؾشقعي اعمـويمػم وووع هلؿ أطموديٌ 

 (.5/281(، اًمؾًون )5/89(، اعمقزان )3/51اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( أسمق ؾمؾقامن اًمؼزاز.1)

 (.11/439يخ سمغداد )شمور اكظر:هـ(. 261( ًمعؾف اسمـ اًمػرات اًمؽوشمى، شمقذم ؾمـي )2)

 .مل أقف طؾقه( 3)

 ويمون دقمٌؾ سمـ قمكم راومضقًّو ظمٌقثوً!!

 ( هق أسمق سمؽر سمـ إكٌوري.4)

 هـ(.305( اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد سمـ سمشور سمـ احلًـ سمـ سمقون أسمق حمؿد إكٌوري، شمقذم ؾمـي )5)

 .((ؼوً ذم اًمروايي يمون صدوىموً أمقـوً قموعموً سموٕدب ُمَقصمر  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/93شموريخ اإلؾملم )(، 12/440ر: شموريخ سمغداد )اكظ

 ( أمحد سمـ قمٌقد سمـ كوصح.6)

 ( قمكم سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل أسمق احلًـ اعمدائـل.7)

( مـ ـمريؼ إصؿعل: أنر أسمو ضمعػر اعمـصقر ًمؼل 3/913أظمرج اسمـ إقمرايب ذم اعمعجؿ )( 8)

 م، ومذيمر كحقه.وأقمراسمقوً سموًمش

 ل.هق اسمـ مرزوق إكامـم( 9)

( قمؿر سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ موًمؽ سمـ أذس أسمق احلًلم اًمشقٌوين اعمعروف سموسمـ إؿمـوين 10)
= 
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قُمٌقد
(1)

قغمحمؿد / سمـ قمؿران سمـ أيب ًمَ ، كو 
(2)

، قمـ أيب إطمقص
(3)

 ىمول: ىمول  

ـ اًمقَ اهلل قُمٌقد  ـْ ـي ًمَ دِ ـْيِن قمِ اقَ ظْم َم إِ َر يمْ إنر أَ  )) وذم:صر ًمقد اًمقَ سم (( هُ دَ ـْير قمِ ودِ يَ أَ  ْت َر ثُ يمَ  َؿ
(4)

. 

[917 ]  ـ حمؿد ـ قمؿر، كو ضمعػر سم يقؾمػ سم
(5)

ـ ، كو  نوقمَ أمحد سم
(6)

سمـ ا، كو قَمؿرو 

قمكم
(7)

ًُ  ))ىمول:   ؿوِص ٕيب قمَ  ىمؾ
(8)

ًُ طْم ؽَمَ ف اؾْم تُ يمْ َر إذا شمَ ، وَ ذايِن آ فُ تُ ؾرؿْ  ىمريًٌو إذا يمَ زِم إنر : 

 مـف، وملكشدين:

م اًمٍُمْ وذِم  وةٌ جَ ـْمِ  ضٍ رْ  إَ ذِم وَ 
(9)

ػمُ ثِ يمَ  كَ اقَ ؾِم  اٌل دَ سمْ أَ  وسِ  اًمـرذِم وَ      يٌ اطَم رَ  
(10)

 

ى سـم صمؿر  ِل زـي صمـت ـمؾقؼ ًىمول: طمدر
(11)

اًمصحقحي، قمـ 
(1)

: ىمًؾ ًمعوئشي:   زم  إنر ىموًًم

                                                 

 اًمؼويض.

 وعػف اًمدارىمطـل واخللل وهمػُممهو، ووصمؼف أسمق قمكم اهلروي وأسمق قمكم احلوومظ.

ـ ضمؾي اًمـوس ومـ أصحوب احلديٌ اعمجقديـ، وأطمد احلػوظ ًمف، وطمًـ  ))وىمول اخلطقى:  م

 .((ور ... اعمذايمرة سموٕظمٌ

ت احلويمؿ )ص  ؾؿل )ص 162اكظر: ؾممٓا ت اًًم (، 11/236) (، شموريخ سمغداد216(، ؾممٓا

 (.4/290(، اًمؾًون )4/105(، اعمقزان )15/406اًمًػم )

 ( هق أسمق سمؽر سمـ أيب اًمدكقو.1)

 ( هق حمؿد سمـ قمؿران سمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم إكصوري أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمؽقذم.2)

 لرم سمـ ؾمؾقؿ.( ؾم3)

( مـ ـمريؼ أيب سمؽر سمـ أيب اًمدكقو، قمـ هورون سمـ 2/334( أظمرضمف اًمديـقري ذم اعمجوًمًي )4)

وذم سمف كحقه.  إؾمحوق، قمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمقهوب، قمـ قمٌقد اهلل اًمقصر

ظمٌور ) ي ذم قمققن ٕا  .((... مـ يمثرت أيوديف قمكمر  ))ف سمؾػظ: كرأ( قمـ سمعضفؿ، إٓر 3/6وذيمره اسـم ىمتٌق

 ( هق اسمـ كصػم اخلؾدي اخلقاص.5)

 ( أمحد سمـ حمؿد سمـ منوق، وًمقس سموًمؼقي يليت سموعمعضلت.6)

 ( هق اًمػلس.7)

 ( هق اًمضحوك سمـ خمؾد اًمـٌقؾ.8)

م: اًمؼطع، مـ ذًمؽ ُسم اهلجران. معجؿ مؼويقس اًمؾغي )( 9) (، ووىمع قمـد أيب 3/344اًمٍم 

 اًمشقخ: )اًمصقم(.

 .اًمطٌؼوت: )أسمدال ؾمقاك يمثػمة()أكذال(، و إمثول ٕيب اًمشقخ :ذم  (10)

 ( وىمع ذم ـمٌؼوت احلـوسمؾي: )زيـى سمـً أيب ـمؾقؼ أم احلصلم اًمعوسمًقي(.11)

( )زيـى سمـً أيب ـمؾقؼ(، ذم شمرمجي طمٌون سمـ 3/268ويمذا ضموء ذيمرهو ذم الرح واًمتعديؾ )

 ضمزي، يروي قمـفو أسمق قموصؿ اًمـٌقؾ.
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ـْ هِ قيِن؟ ىموًمً: أَ ًي هُيقـُاسمَ َر ىمَ وَ رُمقكَـِل ضمػماكًو ُيؽْ  ِل َم ـْ َأيمْ ، وَ ِؽ وكهَ أَ  ـق (( َمِؽ َر يمْ أَ  ِرِمل َم
(2)

. 

[918 ]   َكو إؾمحوق سمـ ِي قمكم سمـ قمؿر سمـ أمحد احلوومظ، كو أسمق قمكم احلًـ سمـ اخل ،

ـ  يقكسإسمراهقؿ سم
(3)

لٌِ ؾْ وم اًمؽَ قَمؿرو سمـ َتر حمؿد سمـ ، كو 
(4)

صمـل ؾمعقد سمـ قمكم سمـ  ، طمدر

ون إكصوريأسمَ 
(5)

ـ ؾمعقد، قمـ ؾمعقد سمـ اعمًقِّ  ـ حيقك سم ـ أسمقف، قم ى، قمـ اسمـ قمؿر ، قم

ًُ قمؿر سمـ اخلطوب ىمول:  ُأُهِ  نْ ٍط إِ هْ رَ  قيُ كِ صماَم  ))يؼقل:  ؾمؿع  ؛ؿْ فُ ًَ كػُ أَ  ٓر إِ قا قمُ ؾُ يَ  لَ قا ومَ ـق

ئوم ؾِ ْض ػَ ًمِ  ُض رِّ عَ تَ اعمُ و، وَ فَ قْ ًمَ َع إِ ُيدْ  ًة مَلْ دَ وئِ  مَ أيِت  ، يفِ ودِ قمَ ي أَ دِ يْ أَ  ـْ مِ  ؾِ ْض اًمػَ  ُى وًمِ ـمَ ، وَ اًمؾِّ

ٌِ دِ  طَم ذِم  ُؾ اظِم اًمدر وَ    هُ لَ ظِم ُيدْ  ملَ  لْمِ اصمـَ ي
َ وَ  ،قفِ ومِ ْ  ُس وًمِ الَ و، وَ فَ ؾُ ٌَ ؼْ يَ ٓ َ  ـْ عمَِ  تَفقحَ ِص ُل كَ وذِ اًٌم ًًو ؾِ جَم

ُؼ حَ تَ اعمُ ، وَ وِت ؼَمُ سمولَ  طُ ؾِّ ًَ تَ اعمُ ، وَ فُ ل ًمَ غِ ٌَ ـْيَ  َٓ  ً  غَم قمَ  يِ اًمَ سموًمدر  ؿِّ (( ونِ طَ ؾْ  اًم
(6)

. 

ٌعػر سمـ اقمظ، أكشدكو قمثامن سمـ ضَم قمؿر سمـ أمحد اًمقَ  أكشدكا [ 919] ًر قعلحمؿد اًم
(7)

، 

لل سمـ اًمعلءأكشدكو هِ 
(8)

: 

                                                 

 .ومل أىمػ قمغم شمرمجتف( 1)

 ضعقف.( 2)

 ( مـ ـمريؼ أمحد سمـ حمؿد سمـ منوق سمف.25واخلطويب ذم اًمعزًمي )ص  ضمفأظمرو

مـ ـمريؼ ( 2/66اسمـ أيب يعغم ذم ـمٌؼوت احلـوسمؾي )(، و409وأسمق اًمشقخ ذم إمثول )ص 

 اًمػلس سمف.

 زيـى وهل جمفقًمي، واًمصحقحي مل أىمػ قمغم شمرمجتفو.وذم إؾمـوده 

 ( أسمق يعؼقب اًمٌغدادي اعمعروف سموعمـجـقؼل.3)

س، شمقذم ؾمـي )( 4)  هـ(.261اعمٍمي أسمق اًمَؽَرور

 .((يمتًٌ قمـف وهق صدوق  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

 (.6/420شموريخ اإلؾملم )، (7/132(، اإليمامل )8/34اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 ، وٓ شمرمجي أسمقف.مل أىمػ قمغم شمرمجتف( 5)

 .طؿر  من قولمل أقف طؾقه ( 6)

( قمـ 6/94(، واسمـ القزي ذم اعمـتظؿ )1/82) وأظمرضمف أسمق اًمشقخ ذم ـمٌؼوت اعمحدصملم

 إطمـػ سمـ ىمقس سمف كحقه.

 ( اًمؽقذم.7)

 (، ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديلً.11/296ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

ىمل.8)  ( هق اًمرر
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ضَم   يمِؼَمٍ َأقْمَضوُدهو ـْ مِ  ًْ سمَ َر طَ اْو و     وَ ـهَ دُ َٓ وْ أَ  ْت دَ ـًمر ول وَ إذا اًمرِّ

ووهُبَ َص وْ أَ  ًْ ؾَ عَ ضَم وَ  / 
(1)

ووُدهَ َص و طَم ـَكدَ  دىمَ  وعٌ رُ ل زُ ـفِ ومَ  و     وُدهَ تَ عْ شمَ  
(2)

. 

[920 ]   ِيرِ خْ طَ ْص قمؿر، كو أسمق ؾمعقد اإل
(3)

اًمعٌوس سمـ حمؿد ، ىمول: ىُمرئ قمغم
(4)

 ،

 أكشدكو حيقك سمـ معلم:

ـَ إَيروِم ـَمْرومًو َوَأكَػوؾَمو اَم     كُعد  ِم ُؾ َأن كٌَْؼك ـَمِقيلً َوإكر ُكَممِّ
(5)

. 

[921 ]   ،ر حمؿد سمـ احلًُلم سمـ مُحقدكو قمٌد اهلل سمـ أمحد اًمتامر
(6)

ؾػ ، كو حمؿد سمـ ظَم 

اًمترقؿل
(7)

ول سمـ معووييذُ ٌْ ، كو مَ 
(8)

سمـ يقكس، قمـ قمٌد اعمؾؽقمـ قمقًك  ،
(1)

، قمـ 

                                                 

 (.1/142( مجُع َوَصى حمرك، وهق اعمرض. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )1)

 .مل أقف طؾقه من قول هلل( 2)

 ، مع سمعض آظمتلف ذم اًمؾػظ.ًمغػمهٌقتون معزوان واًم

ـ أيب اًمدكقو ) (، 3/404(، شموريخ سمغداد )4/184احلؾقي )، (64ص اكظر: اًمعؿر واًمشقى ٓسم

 (.37/149شموريخ دمشؼ )

( احلًـ سمـ أمحد سمـ يزيد سمـ قمقًك سمـ اًمػضؾ سمـ سمشور أسمق ؾمعقد اعمعروف سموإلصطخري 3)

 هـ(.328ـ(، وشمقذم ؾمـي )ه244اًمؼويض اًمشوومعل، مقًمده ؾمـي )

ي اعمذيمقريـ، ومـ ؿمققخ ومؼفوء اًمشوومعقلم، ويمون ورقموً زاهداً  ))ىمول اخلطقى:  يمون أطمد إئؿر

 .((متؼؾِّلً 

(، ـمٌؼوت اًمشوومعقي 15/250(، اًمًػم )1/176(، إكًوب )7/267اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.3/230اًمؽؼمى )

 ( هق اًمدوري.4)

 ـ روايي اًمدوري(. 4/181 )( اًمٌقً ذم شموريخ اسمـ معلم5)

 ( مـ ـمريؼ أيب اًمعٌوس إصؿ قمـ اًمدوري سمف.261وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمزهد اًمؽٌػم )ص 

 ( أسمق اًمطقى اًمؾخؿل.6)

 هـ(.264حمؿد سمـ ظمؾػ سمـ صوًمح سمـ قمٌد إقمغم اًمؽقذم اًمتقؿل، شمقذم ؾمـي )( 7)

 .((ؾمؿعً مـف سموًمؽقومي، وهق صدوق  ))ىمول اسمـ أيب طموشمؿ: 

 (.6/401شموريخ اإلؾملم )(، 7/245لرح واًمتعديؾ )اكظر: ا

 (.3/174( ًمف ذيمر ذم اإليمامل ٓسمـ مويمقٓ )8)
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قمطوء
(2)

ـ   اَم ؾَ اًمعُ  مُ قْ كَ  لمِ ؿِ  اًمقَ غَم قمَ  مُ اًمـرقْ  )) قمٌوس ىمول: اسمـ، قم
ِ
 اَم ؽَ احلُ  ء

ِ
 فَ ؼَ اًمػُ  ء

ِ
 مُ اًمـرقْ ، وَ وء

تَْؿُروا قكِ ؾُ اعمُ  مُ كقْ  لِ اَم  اًمشِّ غَم قمَ  ًْ  ـرقمُ اًم، وَ ونِ طَ قْ اًمشر  مُ كقْ  فِ ضْم  اًمقَ غَم قمَ  مُ قْ اًمـر، وَ ؿْ فُ ومَ عَ ـمَ  سمفِ  ًمِقَ

 كٌقَ إَ  مُ و كقْ ػَ  اًمؼَ غَم قمَ 
ِ
 تَ ـْيَ  وء

(( َل طْم اًمقَ  ونَ ُر ظِ
(3)

. 

ـ قمٌوس ىمول: وبإسـاده  [ 922] ـ اسم ل ))قم  هِ رِ ظِم آ، وَ ٌؼ ؾْ ظُم  فِ طِ ؾَم وْ أَ ٌق، وَ ْر ظُم  ورِ فَ اًمـر كقُم َأور

(( ٌؼ مُحْ 
(4)

. 

[923 ]   ِّى قمٌد اًمقاطمد سمـ قمكم سمـ احلًُلم اًمؾِّحقوين، كو احلًُلم سمـ أسمق اًمطق

إؾمامقمقؾ
(5)

ـ اًمعٌر ، ك ـ قَمؿرو سم وسو حمؿد سم
(6)

  ًُ ـ قمققـي يؼقل: ىمول ىمول: ؾمؿع ؾمػقون سم

مػم اعمممـلم ٕيب إؾمحوق اًمػزاريهورون أ
(7)

قُْخ  )):  و اًمشر َؽ إِ  !أهي   ـَ مِ  عٍ ِو قْ  مَ ذِم  كر

((ئًو قْ ؿَم  اهلل ـَ مِ  يِ ومَ قَ اًمؼِ  مَ قْ ـِّل يَ ـِل قمَ ُيغْ  َٓ  : ذاكَ ىموَل  .ِب َر اًمعَ 
(8)

. 

                                                 

 ( هق اسمـ أيب ؾمؾقامن.1)

 ( هق اسمـ أيب رسموح.2)

 .مل أقف طؾقه( 3)

 وومقف مٌذول وهق جمفقل.

 .مل أقف طؾقه من قول ابن طباس( 4)

(، 5/339ٌي ذم اعمصـػ )(، واسمـ أيب ؿمق425)ص وأظمرضمف اًمٌخوري ذم إدب اعمػرد 

عى )4/326واحلويمؿ ذم اعمًتدرك ) ، وأسمق كعقؿ ذم اًمطى اًمـٌقي (9/32(، واًمٌقفؼل ذم اًمش 

 .مـ ىمقل ظمقات سمـ ضمٌػم  /أ(31)ل:

 (.481)ص وصححف إًمٌوين ذم صحقح إدب اعمػرد 

عى )  .}( مـ ىمقل قمٌد اهلل سمـ قمؿرو 9/33وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمش 
  اًمضٌل اًمؼويض اعمحومكم.( أسمق قمٌد اهلل5)

 هـ(.249( أسمق سمؽر اًمٌوهكم اًمٌٍمي، شمقذم ؾمـي )6)

 .((صمؼي  ))ىمول اسمـ ظمراش: 

 (.5/1241(، شموريخ اإلؾملم )3/127اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( واؾمؿف إسمراهقؿ سمـ حمؿد.7)

( 7/128، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )(8/253) (7/287( أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )8)

 ـمريؼلم قمـ حمؿد سمـ قمؿرو سمـ اًمعٌوس سمف.مـ 



 

 
 

 
 9999 

 

  

ذيمرـون، اب، كو إؾمحوق سمـ سمُ اهلل سمـ أمحد سمـ اًمٌقر قُمٌقد أجاز لـا  [ 924]
(1)

احلًـ سمـ  

رةؿْ روي، كو َو قمٌد اًمعزيز الَ 
(2)

ـ ؿَم  ـ اسم ذبقْ ، قم
(3)

و ـَـَقْ سمَ  ؿْ : يمَ ةَ َر يْ َر ٕيب هُ  قَؾ ىمِ  ))ىمول:  

ًر  لْمَ سمَ و وَ ـَـَقْ سمَ   اَم اًم
ِ
(( قمٍ ؾُ ظْ ُة مَ قَ قمْ : دَ وَل ؟ ىمَ ء

(4)
. 

[925 ]   ُف اهلوؿمؿليْ َر يقؾمػ سمـ قمؿر ىمول: ىمرأُت قمغم أيب ضمعػر سمـ سم
(5)

ىمؾً ًمف:  

صمـل احلًُلم سمـ ضَم  ـ / أيب اًمدكقو، طمدر صمؽؿ أسمق سمؽر يعـل اسم قرفُ طمدر
(6)

، قمـ إدريس سمـ 

قمٌد اهلل اعمروزي
(7)

َؽ ًمَ  قَؾ ؼِ ومَ  ،ايبٌّ َر قمْ أَ  َض رِ مَ  ))ىمول:   ؟ ُى ذهَ أَ  ـَ يْ أَ ، ىمول: وَ قُت َتُ  ف: إكر

ـْ مَم َى إِ ذهَ أَ  نْ تِل أَ اهَ َر  يمَ اَم : ومَ وَل ىمَ   اهلل،مَم ىموًمقا: إِ  (( فُ ـْ إٓر مِ ػْمَ ى اخلَ رَ أَ  َٓ   َم
(8)

. 

[926 ]   ـ ؾَم ـ أمحد سم ر، كو قمٌد اهلل سم ـ قمٌد اهلل اًمترامر ـ أمحد سم وص، كو قد الصر عِ قمٌد اهلل سم

أسمق ؾمػقون اًمغـَقي
(9)

ـ كَ   )) عػل ىمول:ر، قمـ ضموسمر الُ ؿِ قح، كو قَمؿرو سمـ ؿَم جِ ، كو كوئؾ سم

(( رٍ ذَ  طَم غَم قمَ  اهلل ـْ مِ  ـْ ريِن: يمُ ؼَ اًم سٍ وشَمؿ ُأَويْ ُش ظَم كؼْ  ونَ يمَ 
(10)

. 

                                                 

ٌتي ذم اًمطققريوت.1) وؾمخ أراد أن يؽتى )ىمول: ذيمر(، وهل يمذًمؽ مث صؾ: )كو ذيمر(، وًمعؾ اًـم  ( ذم ٕا

 ( هق اسمـ رسمقعي.2)

 ( قمٌد اهلل سمـ ؿمقذب اخلراؾموين.3)

 .مـؼطع( 4)

ؾػل ذم اًمطققريوت ) ًِّ ٌقاب( مـ ـمريؼ اًمعتقؼل، قمـ قمٌقد اهلل سم2/644وأظمرضمف اًم  سمف. ـ أمحد سـم اًم

 وؾمـده مـؼطع، قمٌد اهلل سمـ ؿمقذب مل يؾؼ أسمو هريرة، وروايتف قمـ ـمٌؼي اًمتوسمعلم.

 ( واؾمؿف قمٌد اهلل سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ.5)

ـ مصودر خمتؾػي: )احلًـ(، ويمذا ذم هذا )يمذا ذم إصؾ: ( 6) احلًلم(، وورد ذم سمعض إؾموكقد م

ـ أيب اًمدكقو ذم اعمح هذا إصمر قمـد ـ واًمٌقفؼل،  تييـ،اسم  .شمرمجتفوًمعؾف اًمصقاب، ومل أىمػ قمغم م

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 7)

ومـ  (،38واعمحتييـ )ص  (،29، 28)ص ( إصمر قمـد اسمـ أيب اًمدكقو ذم طمًـ اًمظـ سموهلل 8)

عى )  (.12/431ـمريؼف أظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمش 

 .ووىمع ذم ـمٌعي طمًـ اًمظـ سموهلل: )إدريس قمـ قمٌد اهلل اعمروزي(

 ( ىمطٌي سمـ اًمعلء سمـ اعمـفول اًمؽقذم.9)

 .مل أقف طؾقه مسـداً ( 10)

 (.2/681وذيمره اسمـ رضمى ذم أطمؽوم اخلقاشمقؿ )
= 
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[927 ]  أمحد سمـ إسمراهقؿ
(1)

ًُ أسمو قمٌد اهلل إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ قمَ   ي ومَ َر ىمول: ؾمؿع

ـُ  ))زدي يؼقل: إ (( لَم ـِ ؾِم  نْمِ سمعَ  ادَ دَ غْ ـ سمَ  مِ ؼَمَ يمْ العد أَ  يمون قمكم  سم
(2)

. 

ـُ  قمٌدُ  يمونَ  ))يؼقل:  وسؿعته [ 928] ى أَ ِمـ ُهر َمـ رَ  حمؿد سمـ قمٌد اًمعزيز أيمؼمَ  اهلل سم

 ًِ ِ ًِّ ؾِم سم (( لَم ـ
(3)

. 

[929 ]   ـ اًمؼوؾمؿ، كو ـ حمؿد سم سمـ احلًـ ؿرقمُ أمحد سم
(4)

، أكو حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ
(5)

، كو 

ـُ  قمٌدُ  مَ َز قمَ  ))ىمول:  إصؿعل   قمكم اهلل سم
(6)

ـْ  ؾِ تْ  ىمَ غَم قمَ   قري، ومؼول ًمف مَ ـ سَمـِل أُ مِ  وزِ جَ سموحلِ  َم

ـُ  ـِ  احلًَـ قمٌد اهلل سم ـِ  سم ـ سم ـَ قمكم احلً  ػَ يمْ  أَ ذِم  َؾ تْ اًمؼَ  ًَ قمْ ْهَ إذا أَ  !ؿِّ قمَ  : يو اسم
 ـْ ؿَ ومَ  ،َؽ وئِ

ًُ وهِ شُمٌَ  (( َؽ ـْقمَ  اهللُ ُػ َيعْ  ُػ وموقمْ  ؟َؽ وكِ طَ ؾْ ل سم
 (7)

. 

[930 ]   ٌُِم طَ ري اًمعَ هَ قْ ؿر الَ أسمق حمؿد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ قم
(8)

ذم ضمومع  إملء 

ـ سمِ اًمر   ـ حمؿد سم نمصوومي، كو قمثامن سم
(9)

ـ إؾمحوق ـ ؾمومل، ْر احلَ  ، كو إسمراهقؿ سم يب، كو قمقًك سم

                                                 

 وذم إؾمـوده قمؿرو سمـ ؿمؿر، وهق مؽموك يمام ذم اًمتؼريى.

 وأسمق ؾمػقون اًمغـقي وكوئؾ وضموسمر العػل وعػوء.

 ( اسمـ ؿموذان.1)

ـ إزهري وإزضمل، يملمهو قمـ أمحد سمـ ( قم11/360( أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )2)

 إسمراهقؿ سمـ ؿموذان سمف.

 (.10/461(، اًمًػم )20/344واكظر: تذيى اًمؽامل )

 ( اكظر: اعمصودر اًمًوسمؼي ذم إصمر ىمٌؾف.3)

 .اسمـ قمكم أسمق احلًلم سمـ إؿمـوين (4)

 أسمق قمٌد اهلل اًميير اعمعروف سمليب اًمعقـوء. (5)

  سمـ قمٌوس اهلوؿمؿل، صوطمى اًمدوًمي اًمعٌوؾمقي.( قمٌد اهلل سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل6)

( مـ ـمريؼ حيقك سمـ ظملد اعمـؼري، قمـ 27/380( أظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )7)

 إصؿعل سمف.

صمـل قمـف أمحد سمـ قمكم اًمتقزي، وؾملًمتف  ))( ومؼول: 9/397( ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )8) طمدر

 .((قمـف ومؼول: صمؼي 

 هـ(.356هـ(، وشمقذم ؾمـي )269مقًمده ؾمـي )( أسمق قمؿرو اًمًؼطل، 9)
= 
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ٌورك، ـُ اعم ف، كو اسم ْ  ))ي ىمول: سمـ وُمراومَِص  وججر قمـ احلَ  قمـ حمؿد سمـ مطرِّ  فمَ  ـْ مِ  ٍِمْ تَ ـْيَ  َمـ مَل
 فِ وعمِِ

 ٓ َ وَ  دٍ سمقَ 
ـ اؾْم لٌم ؼِ يَ  فُ ؿُ ؾْ قمِ  َؽ ، ومذًمِ دٍ ؼْ طمِ ٓ َ وَ  ونٍ ًَ ًمِ   َر ػَ غْ تَ ، وَم

((ون طَ قْ اًمشر  َهَزمَ  دْ ؼَ ومَ  فِ وعمِِ ظَ ًمِ
(1)

. 

[931 ]   ُـ إؾمحوق اعم ـ يعؼقب اعمؼرئ، كو أمحد سم ـ أمحد سم لؿِ حَ ؾْ قُمٌقد اهلل سم
(2)

ل  ، طمدرصـم

ؾَمفؾ سمـ قمكم
(3)

، كو حمؿد / سمـ احلًُلم
(4)

ًُ حيقك سمـ مَ   ن ووهَ ، ىمول: ؾمؿع

  َرْ َأرَض  يمون ُيؼول:  )) يؼقل:ـ ويمون َيِصػ اًمـوَس يمثػمًا  ـ
ٍ
 قنَ ؽُ يَ  نْ أَ  ِػ قْ  اًمضر غَم قمَ  ء

 قْ ُى اًمٌَ وطمِ َص 
(( ونَ عَ ٌْ ؿَم  ًِ

(5)
. 

                                                 

يمتى اًمـوس قمـف سموكتخوب اًمدارىمطـل ... ؾمؿعً  ))ؼف اسمـ أيب اًمػقارس، وىمول اخلطقى: وصمر 

 .((اًمؼمىموين ذيمر قمثامن سمـ ؾمـؼي وملصمـك قمؾقف ووصمؼف 

(، 7/40(، اعمـتظؿ )3/322(، إكًوب )4/257(، اإليمامل )11/304اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.2/763(، شمٌصػم اعمـتٌف )5/243(، شمقوقح اعمشتٌف )16/81اًمًػم )

(، 3/109(، ومـ ـمريؼف أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )234)ص ( إصمر ذم اًمزهد ٓسمـ اعمٌورك 1)

 (.5/499واعمزي ذم تذيى اًمؽامل )

ووىمع ذم اًمزهد وهمػمه: )ىمول طمجوج: سمؾغـو ذم سمعض اًمؽتى: مـ قمؿؾ مـ همػم مشقرة ومذاك 

 ومـ مل يـتٍم ...(.سموـمؾ يتعـك، 

( أمحد سمـ إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ ؾمؾؿ اخلزاقمل أسمق سمؽر اًمؼويض اعمعروف سموعمُؾَْحؿل، 2)

 هـ(.328شمقذم ؾمـي )

ًُ سمف سملؾموً  ))ىمول اًمذهٌل:  ث اًمعومل ... مـ مشقخي سمغداد ... مو قمؾؿ  .((اعمحدِّ

 (.15/247(، اًمًػم )4/34اكظر: شموريخ سمغداد )

ك سـم كقح سـم ؾمؾقامن أسمق قمكم اًمدوري، شمقذم ؾمـي )( ًمعؾف ؾمفؾ 3)  هـ(.287سـم قمكم سـم ؾمفؾ سـم قمًق

 .((زقمؿ أسمق مزاطمؿ اخلوىموين أكرف يمون ُيرمك سموًمؽذب  ))ىمول اخلطقى: 

 (.3/120(، اًمؾًون )9/118اكظر: شموريخ سمغداد )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف، ويمذا اًمذي سمعده.( 4)

 .مل أقف طؾقه هبذا اإلسـاد( 5)

(، ومـ ـمريؼف أسمق اًمؼوؾمؿ إصٌفوين ذم 46)ص اسمـ أيب اًمدكقو ذم ىمرى اًمضقػ  وأظمرضمف

رس، وذيمره، وذم ( قمـ حمؿد سمـ احلًلم ىمول: ىمول سمعض اًمػُ 3/47اًمؽمهمقى واًمؽمهقى )

 رس(.اًمؽمهمقى: )ىمول سمعض اًمؼرؿمقلم( سمدل )اًمػُ 
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[932 ]   ِيبلر وئل، كو اًمغَ ر اًمطر أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ احلًـ، كو قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ قموم
(1)

كو ، 

ـ قموئشي ىمول: ٌقد اهلل سم (( فِ ضْم اًمقَ  يِ ىمَ لَ ٓر سمطَ ُي إِ وومَ قَ تِؿ  اًمضِّ شمَ  : َٓ يمون ُيؼوُل  )) قُم
(2)

. 

ودياوُ زي اًمدر اػمَ وس سمـ اًمػضؾ اًمشِّ ٌر عًمأسمق قمكم احلًـ سمـ ا أكشدين [ 933]
(3)

ىمدم  

قمؾقـو، ذم جمؾس أيب طمومد اًمػؼقف
(4)

، أكشدكو أسمق سمؽر حمؿد سمـ قمٌد اهلل إديى
(5)

: 

  ْل ذَ ــتَ ـٌْ شمُ        ؿْ ــو ًمَ مَ  وِف ُر ـعْ ــاعمَ  لــَهْ أَ 
 قهْ ضُم اًمقُ  قفِ ومِ

 قهْ ـظُم أَ  َر هْ اًمدَ  َؽ ــٌطمِ       وـ َص قمَ  ًَ قْ ـَغْ تَ و اؾْم مَ  ًَ كْ أَ 

َؽ ـمَ  يً وقمَ ــؾَم        فِ ـــقْ ــًَمإِ  ًَ ـجْ ـتَ ـاطْم ذا نِ ومَ   قهْ ــومُ  جر

قهْ ؾُ ـَص و وَ ـلً مَ وئِ ــؾَم         وــقًّ ــٌـك وُس ــى اًمـرأَ رَ  قْ ًمَ 
(6)

. 

[934 ]  ـ إؾمامقمقؾ ؾقل فْ إؾمحوق سمـ اًمٌُ أمحد سمـ ، كو اًمؼويض أسمق سمؽرق ارر اًمقَ  حمؿد سم

قظمل ون اًمتـر ًر ـ طم سم
(7)

ىمِّل سموٕكٌو ـ يقكس اًمرر ـ سم يمقع سمـ الراح، كو ر، كو وَ ، كو قمٌد اًمرمح

                                                 

 ( حمؿد سمـ زيمريو اًمغليب.1)

 .مل أقف طؾقه( 2)

 (، ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديلً.7/397سمغداد )( ذيمره اخلطقى ذم شموريخ 3)

 ( أمحد سمـ أيب ـموهر حمؿد سمـ أمحد اإلؾمػرائقـل.4)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 5)

قمرايب مـ ( وقمزاه 253ٕ، 252( أورده اسمـ أيب اًمدكقو ذم اإلذاف قمغم مـوزل إذاف )ص 6)

 .سمـل تقؿ، وومقف زيودة أسمقوت، واظمتلف ذم اًمتؼديؿ واًمتلظمػم

 ( اًمٌقً اًمثوين واًمثوًمٌ، ومل يـًٌف ٕطمد.2/361وأورد اًمديـقري ذم اعمجوًمًي )

ـ ىمتقٌي ذم قمققن إظمٌور ) ـ اًمٌقتلم اسم  (2/76، والوطمظ ذم اًمٌقون واًمتٌقلم )(3/84وذيمر هذي

 مهو ٕيب اًمعتوهقي.ووكًٌ

 هـ(.318هـ(، وشمقذم ؾمـي )231( أسمق ضمعػر إكٌوري، مقًمده ؾمـي )7)

ث سمف ... ويمون متػــو  )) اعمعدل: ىمول أسمق قمكم  يمون صمٌتوً ذم احلديٌ صمؼي ملمقكوً ضمقد اًمضٌط عمو طمدر

ذم قمؾقم ؿمتك ... ويمون واؾمع احلػظ ًمؾشعر اًمؼديؿ واحلديٌ وإظمٌور اًمطقال واًمًػم 

 . ووصمؼف اخلطقى وهمػمه.((واًمتػًػم ... 

 (.14/497(، اًمًػم )6/231(، اعمـتظؿ )4/30اكظر: شموريخ سمغداد )
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ـ أيب قمٌد اهلل اًمشر  وملأيب، قم
(1)

قٌخ  ؿَم زَمر إ َج َر خَ ومَ  ،يٍ ًمَ لَ ًْ ـ مَ قمَ  فُ ًمُ لَ ؾْم ووؾمًو أَ ـمَ  ًُ قْ شمَ أَ  ))ول: ىم 

ًَ ًُ ؾْ ؼُ ومَ  ًُ وَل ، ىمَ ـُفُ : أكو اسمْ وَل ووس؟ ومؼَ ـمَ  : أك  !: َٓ وَل ؼَ ؟ ومَ َف رِ ظَم  دْ ىمَ ٓر إِ  وكَ سمَ ـ  أَ فمُ و أَ : مَ : ىمؾ

ْؾ، وَ ًَ ومَ ئْ ن ؿِم : إِ ، ومؼوَل َس ووُ  ـمَ غَم ًُ قمَ ؾْ ظَم دَ  ، ىمول: صمؿر ْف َر خَيْ ٓ َ  ومِلُ اًمعَ   ًُ عْ ًَ مَجَ ئْ ن ؿِم إِ ًَ

ًُ  ،آنَ رْ اًمؼُ وَ  قَؾ كجِ اإلوَ  اةَ رَ قْ اًمتر  َؽ ًمَ  : ظَمِػ وَل ؼَ ، ومَ آنَ رْ اًمؼُ وَ  قَؾ كجِ اإلِ وَ  اةَ رَ قْ  اًمتر زِم  عْ : امْجَ ومؼؾ

، / يروهُ إِ  َؽ ومِ قْ ظَم  ـْ د  مِ ؿَم أَ  قَ هُ  وءً ضَم رَ  فُ ضُم ارْ وَ  ،فُ ـْمِ  كَ دَ ـْقمِ  َف قَ ظْم أَ  قَ ٌء هَ َر  قنَ ؽُ يَ  ك َٓ تر اهللَ طَم 

(( آنَ ْر اًمؼُ وَ  قَؾ كجِ اإلِ وَ  اةَ رَ قْ اًمتر  َؽ ًُ ًمَ عْ مَجَ  دْ ؼَ ومَ  ؿْ ، ىمُ َؽ ًِ كػْ  ـْ وَس مِ اًمـر كِصِػ أَ وَ 
(2)

. 

ـ إسمراهقؿ الَ ٍم أسمق كَ كتب إيلا  [ 935] ـ أمحد سم قمقكماَم وين اإلؾْم ضَم رْ حمؿد سم
(3)

 أكرفُ  ))يذيمر:  

فُ  ـَ  َل لَ هِ  َل ؼِ ًمَ  أكر ـِ  كٍْمِ  سم ـِ  دَ  أمْحَ مَم قْ ع مَ وومِ ؿَم  سم َص  عِ ومِ  ضَم ٌؾ ذِم ـْطَم  سم خًو قْ ؿَم  ادَ دَ غْ سمٌَ  يِ وومَ اًمر 

، ىموَل  ٌػمَ يمَ  دَ قَ ؾْم أَ  ِـّ ًِّ ـُ  ُل لَ ل هِ ؿِ ومؼول: اؾْم  ،أسمقفِ  ؿِ اؾْم وَ  فِ ؿِ ـ اؾْم قمَ  تُفُ ًمْ لَ ًَ : ومَ اًم ـِ  كٍْمِ  سم  سم

ـ طمـٌؾ وَ قمَم ع مَ وومِ ؿَم  نر ومَذيَمَر أـِّف، ـ ؾِم ف قمَ ؾملًمتُ  ، صمؿر هِ رِ هْ دَ  قَل ـمُ  فُ مُ دَ ظْم ، أَ فُ مُ ودِ ظَم  أمحد سم

ـِ  دَ أمْحَ  يِ ـَحِمْ  ـْ مِ  ونَ و يمَ َض مَ عْ سمَ  رَ ذيمَ  ًي، صمؿر ـَؾَم  لَم عِ سمَ رْ أَ وَ  يٍ عَ سمَ رْ أَ ئًي وَ ؾِمـرف مِ  و مَ وَ  ،ـٌؾ طَم  سم

 قْ ؾَ قمَ  َر قفمِ و كُ مَ ، وَ فِ قْ ًمَ إِ  عَ ُدومِ 
 قْ ؾَ قمَ  َؾ ظَم : دَ وَل ومؼَ  ،فِ

اد وهق ذِم احلَ  دٌ وًمِ ظَم  فِ  ٌْ  طَم در
و أسمو ف: يَ ًمَ  وَل ، ومؼَ فِ ًِ

ًُ صملصميَ  !قمٌد اهلل ًَ وأ ،رر َؾؿ ُأىمِ ومَ   اًمعقورةذِم  طٍ قْ ؾَم  ِف آٓ رُضسْم ي اعمُ ئِ أَ  ـْ ٌؾ مِ ضُم رَ  ك  ًْ ؿر
 ،لَم ؿِ ؾِ

ًْ  دْ وىمَ  ـِ  ؾِ ضْم أَ  ـْ ًَ مِ طُمٌ ي  ،قٌق ؾُ خَمْ  آنَ ْر ًَ اًمؼُ ؾْ ىمُ وَ  ؿْ َت هَلُ رْ َر ىمْ أَ َم وَ قْ ًَ اًمؼَ قمْ ووَ ـمَ  نْ ومنِ  ،اًمدِّ
                                                 

 (.13/359( ذيمره اعمزي ذم اًمرواة قمـ ـمووس سمـ يمقًون، يمام ذم تذيى اًمؽامل )1)

(، ومـ ـمريؼف اسمـ 1/305(، وهـود ذم اًمزهد )7/242( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )2)

 ( يملمهو قمـ ويمقع سمف كحقه.22)ص قمؿشؾقؼ ذم ضمزئف 

ـ ؿموذان 4/11وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي ) ـ سم ـ ـمريؼ احلً اًمقاؾمطل، قمـ ويمقع، قمـ أيب ( م

 قمٌد اهلل اًمشومل، ومل يذيمر ذم اإلؾمـود واًمد ويمقع.

 (.5/47(، اًمًػم )13/361واكظر: تذيى اًمؽامل )

 هـ(.405( َوًَمُد احلوومظ أيب سمؽر اإلؾمامقمقكم، شمقذم ؾمـي )3)

 شمرأس ذم طمقوة واًمده ... ويمون ًمف ضموه قمظقؿ وىمٌقل قمـد اخلوص واًمعوم ... ))ىمول اًمًؿعوين: 

ٌ ويدري  ـ قمٌود: ((ويمون يعرف احلدي صمـو  ))، وىمول اًمصوطمى سم أمو اًمػؼقف أسمق كٍم ومنذا ضموء طمدر

اإلموم اعمحدث صدر اًمؽؼماء ...  ))، وىمول اًمذهٌل: ((وأظمؼمكو ومـوـمؼ وصودق، وكوىمد وطموذق 

 .((ويمون ذا ومفؿ وقمؾؿ وىمٌقل قمظقؿ 

 (.1/51ًمألؾمـقي )(، ـمٌؼوت اًمشوومعقي 17/89(، اًمًػم )1/153اكظر: إكًوب )
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 تُ اومْ 
ـُ  ، ومؼوَل ٌي سمَؽ ؾِّؼَ عَ تَ مُ  ؿْ قهُبُ ؾُ قا، ومؼُ وضُم مَ وُس وَ اًمـر ـَ تِ  يِ سمقر رْ احلَ  ـَ مِ  ًُ ضْم َر و ظَم طمـٌؾ: مَ  أمحد سم

  ًُ ظْ ػر ك َتَ تر طَم 
عْ  قْ ًمَ ، وَ ِت قْ ؿَ ؾْ ًمِ م دِّ ىمُ  ، ىمول: صمؿر قٌق ؾُ خَمْ  ًُ اًمؼرآنُ ؾْ و ىمُ ًُ إَرسمًو إَرسمًو مَ ىُمطِّ

َب  ب،ًمقُْيَ  َض عَ ؾِمؾ ومتَ ُأرْ  ـمًو، صمؿر قْ ؾَم  نَمَ قمَ  يَ عَ ٌْ ؾَم  ومُيِ ـَ ؾَم وَ  دٌ وًمِ ظَم  فُ ًمَ  رر  قرَى ـمَ وَ  فُ ـْمِ  ؽر

ًر وَ  يَ عَ ؿُ الُ  ومٍ أير  صميَ صملَ  َل ُأمْحِ  دْ ىمَ  يدٍ دِ طَم  ـْ وسمًو مِ سمَ  ًُ يْ أَ ٌل: رَ لَ ىمول هِ  صمؿر  .ٌفِ ؾْ سمؼَ   ،دَ طَم إَ وَ  ًَ ٌْ اًم

 قْ ؾَ قمَ  ونِ قَ شِ قَؿْ ًمِ  لينوىمِ ي اًمٌَ قَ وومِ قمَ اد وَ در احلَ  دٍ سمخوًمِ  لءَ وضمِ 
ؾر حَ اكْ  وِب  اًمٌَ غَم قمَ  ورَ امر َص ؾَ ومَ  و،قَ َؿَش ، ومَ فِ

 قمَ  َزرُ ئْ مِ 
 وشمو.الؾد يَؽ رِ / وشمُ  َزرَ ك شُممْ طمتر  رْ : اكظُ ىموَل ، وَ دٍ وًمِ ظَم  دِ  يَ غَم قمَ  َض ٌَ ؼَ ومَ  ،اًمٌوىملين يَ قَ وومِ

 ًَ هؿ دَمؾ دَ و: هبَ  ادَ رَ و، أَ قّنَ ومُ رِ عْ يَ  ؿْ هَلُ  يٌ غَ ًمُ  هِ ذِ : هَ لٌل ومؼول هِ  ،يُ قَ وومِ قمَ  فُ وًمَ و ىمَ مَ  ػمِ ًِ ـ شمػْ ف أكو قمَ تُ ًمْ لَ وم

ًُ دٍ اطمِ وَ  ونٍ ؽَ  مَ ا ذِم ىُمؼمَ و وَ وشمَ مَ و وَ طَ ؼَ ؾَم وَ  .فؿتَ ؿَمَفومَ وَ  ؿْ هُ ارَ دَ تِ اىمْ وَ   يُ قَ وومِ وقمَ  دٌ وًمِ : َمـ ظَم فُ ًمَ  ، ىمؾ

ًُ ، ىمول هلٌل ونِ قَ تْ اًمػِ  ـَ و مِ : مُهَ ؟ ىموَل ـِ ذيْ هَ  ـَ  َي َٓ قْ مَ  : ورأي  ُى ِض خَيْ ن ويموـٌؾ طَم َأمْحَد سم

 قر ػِ وئِ ـمَ  يٍ مَ اَم ؿ  سمعِ تَ عْ يمون يَ ، وَ ةِ َر ؿْ سموحلُ 
ئي مِ ؾِمـ ف وت وَ : مَ سمقف، ومؼوَل أَ  رِ ـ قُمؿْ قمَ  فُ تُ ًمْ ؾملَ  صمؿر  .وزِم قمدُ  يِ

ػر  دمَ ظَم  ويمونَ  ،لَم كِ ى وصماَم دَ طْم إِ وَ  ًر  ي.عَ ٌْ ؾَم وَ  مئتلم ـيِ  ؾَم : ذِم وَل ـ وٓدشمِف، ومؼَ وؾملًمتف قمَ . وَح اًم

ه ومؼول: يمونَ ضَم  ؿِ ـ اؾْم ف قمَ ًمتُ لَ وؾَم  ِلِّ  َردِ طْ ى مَ وطمِ وومع َص ف ؿَم اؾمؿُ  دِّ ((ف ائِ قَ ًمِ وَ  اًمـٌر
(1)

. 

ادقمقكم: وضمدت ذم سمعض مو مرر يب أنر ظموًمد احلدر اَم ٍم اإلؾْم وىمول أسمق كَ  [ 936]
(2)

يمتى  

 ف:تِ ـَف هبام ذم أيروم حِمْ ظُ عِ إمم أمحد سمـ طمـٌؾ هبذيـ اًمٌقتلم يَ 

ـْ ومَ  إمقر ـَ مِ  ًَ قمْ زِ ذا ضَم نِ ومَ         دُ ؿَ ـطْم و أَ ى يَ َر  شمَ اَم يمَ  ونِ مَ اًمزر  يُى رَ   وهَلَ  َؿ

 وفَ ـؾر عَ ًمَ ل وَ ـؾِ ـجَ ــْـشمَ  نْ و أَ فَ ـؾر ـعَ ؾَ ومَ     و     هَلَ  ؼمْ وْص ى ومَ َر و شمَ مَ  عُ طَ ؼْ  يَ ؼْمُ اًمصر 

 :ف أمحدُ وملضموسمَ 

                                                 

 .مل أقف طذ احلؽاية، وهي غريبة، وما أضـفا تصح( 1)

ه ذم اًمصحوسمي!!ومل أىمػ قمغم مـ ذيمر هلل سـم كٍم ذم ـمٌؼوت أصحوب أمحد،   وٓ قمغم مـ ذيمر ضمدر

مذيمقر ذم سمعض يمتى اًمؽماضمؿ أكرف مـر وقمظ اإلموم أمحد أيوم اعمحـي، ويمـقتف أسمق اهلقثؿ، رضب ( 2)

ف يمون ؾمورىموً، ومققمظ أمحَد ٕن ٓ يًتجقى؛ ٕكرف ييب ذم ذات اهلل، يمام ذم شموريخ سموًمًقط ٕكر

 (،1/461(، وتذيى اًمؽامل )5/313دمشؼ )

وذيمره اسمـ القزي ومقؿـ ًمٌرس قمؾقف اًمشقطون، وذًمؽ أكرف يمون ؾمورىموً وُييب ًمذًمؽ ومقصؼم، 

 (.394. شمؾٌقس إسمؾقس )ص ((عمثؾ سمصؼمه أسمق اهلقثؿ هذا ُيؼول ًمف ظموًمد احلداد، يمون يُيب ا ))وىمول: 
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شَمـِل وَ َص   ـتَ ـظْ قمَ وَ ؼمر
 وفَ ؾر عَ ًمَ  قُل ـىمُ أَ  و َٓ ل مَ ـِؾـجَ ــْتَ ؾَم وَ    و     فَ ـكو ًمَ لَ ل ومَ ــِ

فَ طَم  ـُ ًِ حُيْ  قَؽ ومِ  هِ ورِ ــاعمؽَ  قُمؼدُ         سمفِ  ْت دَ ؼَ عَ ي اكْ ذِ اًمر  دَ ؼَ ي قمَ ذِ اًمر نر إِ  وؾر
(1)

. 

[937 ]   َدوقمِ د سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ َص وقمِ يري، كو َص رِ سمـ ؾَمفؾ احلَ  وؿرقمكم سمـ قم
(2)

 

َي ؿر سمـ مُ سمدمشؼ، كو أسمق طمػص قمُ 
(3)

، كو ؾمعقد سمـ يمثػم سمـ قُمػػم، كو قُمؾقان سمـ 

داود
(4)

ـ  داودحمؿد سمـ ، قم
(5)

ًر حمؿد سمـ ، قمـ  ُل َمـ  ))ل / ىمول: ٌِ ؾْ وئى اًمؽَ اًم ىَمِدَم أور

َمْقَت سم  وءٌ ًَ كِ  ْت دَ ؿِ عَ : ومَ وَل ف ضُمَفقؾ، ىمَ ًمَ  ُيؼوُل  ٍى ؾْ يمَ  ـْ ٌؾ مِ ضُم رَ  اهلل  قلِ ؾُم رَ  وةِ ومَ قَ طَمْيَ

 ومَ  َى تَ يمَ ، ىمول: وَ يً شمَ اَم ؿَم  قٍف ومُ سمدُ  ـَ سمْ رَضَ ـر وَ هَي دِ يْ ـَ أَ ٌْ َض خَ ت ومَ قْ مَ ْيَ  طَم ـر ذِم و يمُ ويَ غَ سمَ 
ـُ  ُؽ ًمِ  سم

ـِ  اد سم  : رٍ ؽْ  أيب سمَ إزَم  ؿْ غقْ َو  ؿمدر

  امِ َر ــؾر مَ ــَ يمُ ــو ُرمْ ويَ غَ نر اًمٌَ إ   ي     ـَوًمـؾَم رِ  َؽ ــيْ دَ ًمَ  رٍ ؽْ و سمَ أسمَ  ؾِغْ َأسمْ 

 مِ لَ ـقمْ ـر سموَٕ هَي دِ يْ أَ  ـَ ـٌْ ـَض ظَم وَ         يً شمَ اَم ٌِلِّ ؿَم ـاًمـر ِت قْ  مَ َن ذِم ْر فَ فمْ أَ 

ًَ أَ ُهدِ  عْ طَ وموىمْ  مِ اَم همَ  قنِ تُ  مُ ذِم  ُض قمِ يُ  ِق وًمؼَمْ يمَ          مٍ ورِ ـر سمَص َػفُ يمُ ي
(6)

. 

                                                 

 .مل أقف طؾقه( 1)

ـ صوقمد أسمق اًمؼوؾمؿ اًمتؿقؿل وُيؼول اًمٌٍمي اًمـحر 2) ـ قمٌد اًمًلم سم اعمعروف سموسمـ اًمؼماد،  ،وس( اسم

 هـ(.324شمقذم ؾمـي )

 .((صمؼي  ))ىمول اسمـ يقكس: 

 (.7/490(، شموريخ اإلؾملم )23/290اكظر: شموريخ دمشؼ )

 ـ قمؿر أسمق طمػص اًمعٌز اًمدمشؼل.( قُمؿر سمـ ُمَي سم3)

 وُمي سمضؿ اعمقؿ وسموًمضود اعمعجؿي.

 ا ومقف ضمرطموً وٓ شمعديلً.وومل يذيمرواًمذهٌل، ذيمره اسمـ مويمقٓ واسمـ قمًويمر 

 (.6/377شموريخ اإلؾملم )، (45/339(، شموريخ دمشؼ )7/200اكظر: اإليمامل )

 ( اًمٌجكم وُيؼول ًمف: قمؾقان سمـ صوًمح.4)

 .((مـؽر احلديٌ  ))كس: ىمول اًمٌخوري واسمـ يق

 (.8/526ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )و

 (.4/188(، اًمؾًون )3/419اكظر: اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )

 مل يتٌلم زم مـ هق.( 5)

ا.( 6)  ضعقف جدًّ
= 

133
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[938 ]  ًَ[ـأمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ ]احل
(1)

، كو قمٌد اهلل سمـ حمؿد اًمٌغقي، كو أمحد سمـ 

ـ ؾمػقون ـ مفدي، قم ـ سم طمـٌؾ، كو قمٌد اًمرمح
(2)

ـ أيب يعغم اعمُ  ـ أسمقف، قم ـذر، قم
(3)

، أو قمـ 

ز[وقمِ ]مَ  ؽر سمـسمَ 
(4)

ـ ظُمثقؿ ىمول:  ـ رسمقع سم ٌِ دِ ؾحَ نر ًمِ إِ  ))، قم  قْ َض ءًا يمَ قْ َو  ي
ِ
، فُ ومُ رِ عْ شمَ  ورِ اًمـرفَ  ء

 ـْشمُ  ؾِ قْ اًمؾر  يِ ؿَ ؾْ ظُ يمَ  يً ؿَ ؾْ فمُ وَ 
(( هُ ُر ؽِ

(5)
. 

[939 ]   ـ ؾُم ـٌؾ، كو قمٌد اًمرمحـ، قم ـ طم ـ أسمقف، قمـ أمحد، كو قمٌد اهلل، كو أمحد سم ػقون، قم

، ٌلَم ذكِ مُ  وءَ ػَ و ُوعَ ـَحْ ٌَ ْص : أَ ؟ ىموَل ًَ حْ ٌَ ْص أَ  َػ قْ يمَ  فُ ًمَ  قَؾ ذا ىمِ إ سمقعُ اًمرر  ونَ يمَ  ))أيب يعغم ىمول: 

 تَ كـْو وَ اىَمـَزَ رْ أَ  ُؾ يمُ لْ كَ 
((و وًَمـَآضَم  ُر ظِ

(6)
. 

                                                 

ـ ىمتقٌي ذم قمققن إظمٌور ) ـ قمٌد اًمؼم ذم هبجي اعمجوًمس )3/116وذيمره اسم ( قمـ 2/745(، واسم

 اسمـ اًمؽؾٌل معؾؼوً.

 اًمًوئى اًمؽؾٌل وهق مؽموك، يمام ذم اًمتؼريى. وومقف حمؿد سمـ

 وحمؿد سمـ داود مل أهتد إًمقف.

 وحمؿد سمـ قمؾقان وعقػ أيضوً.

 ( ذم إصؾ: )احلًلم(، واًمصقاب اعمثًٌ، وهق أمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ احلًـ سمـ ؿموذان.1)

 ( هق اسمـ ؾمعقد سمـ منوق اًمثقري.2)

 ( اعمـذر سمـ يعغم أسمق يعغم اًمثقري اًمؽقذم.3)

ذم إصؾ )قمٌد اهلل(، وهق ظمطل، واًمصقاب اعمثًٌ، واعمعروف سموًمروايي قمـ اًمرسمقع وسمروايي ( 4)

ؾمعقد سمـ منوق قمـف هق سمؽر سمـ موقمز، وىمد ضموء قمغم اًمصقاب ذم اًمزهد ٕمحد، إٓر أكرف ومقف: 

 )قمـ أيب يعغم وسمؽر سمـ موقمز(.

 (.470)ص ( إصمر ذم اًمزهد ٕمحد 5)

ود ذم اًمزهد )  ( قمـ ويمقع، قمـ ؾمػقون، قمـ أسمقف، قمـ سمعض أصحوسمف، قمـ اًمرسمقع.1/293وأظمرضمف ـه

)ص (، واحلويمؿ ذم معرومي قمؾقم احلديٌ 316وأظمرضمف اًمرامفرمزي ذم اعمحدث اًمػوصؾ )ص 

 ( مـ ـمريؼ ويمقع.62

ـ ـمريؼف اخلطقى ذم اًمؽػويي 2/564واًمػًقي ذم اعمعرومي واًمتوريخ ) ( قمـ أيب 431)ص (، وم

 و قمـ ؾمػقون اًمثقري، قمـ أسمقف ىمول: ىمول اًمرسمقع.كعقؿ اًمػضؾ سمـ ديملم، يملمه

ـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت ) ـ يعغم سمف.6/221وأظمرضمف اسم ـ أسمقف اعمـذر سم ـ اعمـذر، قم ـ ـمريؼ اًمرسمقع سم  ( م

( قمـ 2/109(، ومـ ـمريؼف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )7/145( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )6)

 قمٌد اًمرمحـ سمـ مفدي سمف.

ود ذم اًمزهد  ( قمـ ويمقع، قمـ ؾمػقون، قمـ أسمقف، قمـ سمعض أصحوسمف، قمـ اًمرسمقع.1/293) وأظمرضمف ـه
= 
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[940 ]   ـ قمؿر احلوومظ، كو ، كو أسمق وِر ومل اًمشر قمٌد اهلل سمـ حمؿد، كو قمقًك سمـ ؾَم قمكم سم

ىمِّلؾِ اعمَ  قح اًمرر
(1)

ىَر ، شمَ لْمِ اًمعَ  ُؾ ثَ مَ  دِ ؾَ  اًمٌَ ذِم  ومِلِ اًمعَ  ثُؾ مَ  )) فران ىمول:قؿقن سمـ مِ ، قمـ مَ   ور

لُم ًمعا ِت ورَ ذ همَ إِ  َؽ ذًمِ يمَ  ؿْ  هُ اَم ـَقْ ٌَ ومَ  كوٌس و أُ فَ قْ ؾَ قمَ  ُؾ ترؽِ ، يَ لُ ػَ ؽْ وشمَ 
(2)

ـَ ذِ اًمر  وَج تَ وموطْم    مَم قا إِ ؾُ اشمرؽَ  ي

وا، وَ َر يـ شمَ ذِ اًمر  ((ومِل اًمعَ  َؽ ًمِ ذَ يمَ ور
(3)

. 

[941 ]  ـ أمحد احلوومظ، كو أمحد ـ قمؿر سم ـ سمَ  قمكم سم ـ حمؿد سم طرورحر اًمعَ سم
(4)

سموًمٌٍمة، كو  

فقدي إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ اًمشر
(5)

سمـ ؾمؾؿي، قمـ مُحقد  يش سمـ أكس، كو / محودَر ، كو ىمُ 

ـ سمَ  ـ قمٌد اهلل اعمَُزين ىمول: اًمطقيؾ، قم   دْ ىمَ وَ  ؾٍ قْ ٌم سمؾَ قْ ىمَ  وَث غَ تَ اؾْم  ))ؽر سم
 َج رَ خَ ، ومَ ؿْ فُ ٌُ وطمِ َص  َؾ ىُمتِ

ـِ  ِؽ ؾِ ٌد اعمَ  قمَ مَم إِ  َؽ ذًمِ  عَ ُرومِ قثًو، ومَ غِ ًُ مُ ضمْ َر  ظَم ، إكراَم فُ تُؾْ ىمْ أَ  : مَلْ وَل ؼَ لً، ومَ ضمُ قا رَ يمُ رَ دْ لَ ومَ  قنَ قثُ غِ اعمُ   سم

 ؾِ تْ سمؼَ  رَ مَ لَ ، ومَ انَ وَ ْر مَ 
ضمَؾ، َٓ ؾْ تَ : أكو ىمَ وَل ؼَ ٌؾ ومَ ضُم رَ  وءَ جَ ، ومَ فِ يب  تََؾ ُيؼْ لً وَ ضُم ًُ رَ ؾْ تَ ىمَ  قنُ يمُ أَ  ًُ اًمرر

ـْ  اهلل  قَل ؾُم ـِل أنر رَ غَ ؾَ : سمَ وَل ، وىمَ اَم ىمِفِ لَ اعمؾؽ سمنـمْ  قمٌدُ  رَ مَ لَ ومَ  ،ُر آظَم  ًًو قو كػْ طْم أَ  ىمول: َم

(( فِ قْ ؾَ قمَ  َقدَ ىمَ  لَ ومَ  سٍ ػْ سمـَ
(6)

. 

                                                 

ـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت ) ( قمـ أيب 2/564(، واًمػًقي ذم اعمعرومي واًمتوريخ )6/221وأظمرضمف اسم

ـ ؾمػقون، قمـ أسمقف، ىمول:  ـ يملمهو قم ـ قمٌد اهلل إؾمدي  ـ ؾمعد: حمؿد سم ـ وزاد اسم يمون إذا  ))كعقؿ 

 ىمقؾ ًمؾرسمقع ... (.

( مـ 460)ص (، وقمٌد اهلل ذم زيودات اًمزهد 7/229سمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )وأظمرضمف ا

 ـمريؼ كًػم سمـ ذقمؾقق، قمـ سمؽر سمـ موقمز سمف.

ي، قمـ قمؿر سـم ذر ىمول: 2/109وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )  .((ىمقؾ ًمؾرسمقع ...  ))( مـ ـمريؼ اسـم قمقـق

 ( احلًـ سمـ قمؿر ـ وُيؼول قمؿرو ـ اًمػزاري مقٓهؿ.1)

 (.2/108مـ اًمغقور، وهق ذهوب اعموء ذم إرض. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط ) ( وهق2)

 ( مـ ـمريؼ أيب اعمؾقح خمتٍماً.1/54أورده اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ )( 3)

 ( ذم اًمرواة قمـ إؾمحوق اًمشفقدي.2/362( مذيمقر ذم تذيى اًمؽامل )4)

 أسمق يعؼقب اًمٌؾدي.( هق إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ طمٌقى سمـ اًمشفقد اًمشفقدي 5)

( مـ ـمريؼ أيب أمقي اًمغليب، قمـ أسمقف، قمـ 37/121( أظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )6)

 ىمريش سمـ أكس سمف.

د اعمؾؽ سـم مروان، وٓ يصح هبذا اإلؾمـود.  وأمو احلدٌي اعمرومقع ومؾؿ أىمػ قمؾقف، وهق مـ سملهموت قٌم
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[942 ]  قمكم سمـ قمؿر احلوومظ، كو اًمؼويض احلًُلم سمـ إؾمامقمقؾ
(1)

، كو قمكم سمـ مًؾؿ 

ـ ؾُم اومِ قد، كو زَ اًمط   ـ ؾقامن، قمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٌورك، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًؾؿ رضمٌؾ مِ ر سم

ـَ ؾِم وًمِ ًُ ُأضَم ـْيمُ  ))ؾخ ىمول: سمَ  ؾِ هْ أَ  ـَ ػمِ ُس اسم  ـَ مِ  مٍ قْ  ىمَ ًُ إمَم ًْ ؾَ جَ ، ومَ تَفُ ًَ وًمَ ًُ جُمَ يمْ ؽَمَ ، ومَ ي

ًُ ذِم أَ َر ، ومَ يِ ًمَ زِ تَ عْ اعمُ  ِلِّ وزَ ـَضَم  قنَ ؾُ ؿِ حَيْ  مٍ قْ ىمَ  عَ أينِّ مَ  ومِ ـَ اعمَ ي ـُ ؾِم  ؼوَل ، ومَ ةَ اًمـٌر ـَ ػمِ اسم  !ؽو ًمَ : مَ ي

؟ ًَ َؽ  !َمـ ضموًمً ِل   سمفِ  وءَ و ضَم قا مَ ومـُدْ ن يَ أَ  ونَ يدُ رِ ٍم يُ قْ ىمَ  عَ مَ  إكر (( اًمـٌر
(2)

. 

[943 ]   ـ قمؿر اًمدر ـ أمحد اخلقروطقمكم سم ـ حمؿد سم ارىمطـل، كو ؾمعقد سم
(3)

سمـ ا، كو حمؿقد 

ـ معوويي، أكو أسمق أي  داش، كو مَ ظِم   ًْ ؾَ قب اًمػَ روان سم
لطِ ـق

(4)
آل  ػمِ امِ َز  مَ ذِم  قٌب تُ ؽْ مَ  ))ىمول:  

ـْ رِ دْ شمَ  ْؾ : هَ دَ اوُ دَ آل   ٌَ قمِ  ـْ مِ  ُر ػِ همْ أَ  ي عمَِ
ـْ ودِ  ذكَى ي إذا أَ ذِ ؾر : ًمِ ؟ ىموَل سمروهُ و رَ يَ  ي؟ ىمول: عمَِ

  فِ قْ ؾَ قمَ  َى تُ ؽْ شمَ  ن َٓ ل أَ تِ ؽَ ئِ لَ ُر مَ ي آمُ ذِ اًمر  َؽ ، ذًمِ فُ وِصؾُ ػَ مَ  فُ ًمَ  ْت دَ عَ شمَ ارْ 
(( كَى اًمذر  َؽ ذًمِ

(5)
. 

[944 ]  ـ قمٌد اًمعزيز ال ـ قمكم اًمـروىمد، كو أمحد سم ـ حمؿد سم قهريقمؿر سم
(6)

، كو أسمق يعغم 

ريؼَ ـْيعغم اعمِ 
(7)

، كو إصؿعل ىمول: ىمول ؾمػقون
(8)

: قُل ؼُ زر وضمؾر يَ قمَ  ل أنر اهللَـِ غَ ؾَ سمَ  )): 

                                                 

 ( هق اعمحومكم.1)

( قمـ قمٌقد اهلل سمـ أمحد، قمـ احلًلم سمـ 4/741قمتؼود )أظمرضمف اًملًمؽوئل ذم ذح أصقل آ (2)

 .إؾمامقمقؾ سمف

م إصمر   ( مـ ـمريؼ آظمر قمـ قمكم سمـ مًؾؿ.24سمرىمؿ: )وشمؼدر

 هـ(.321( أسمق قمثامن اًمٌقع، شمقذم ؾمـي )3)

 ذيمره يقؾمػ اًمؼقاس ذم مجؾي ؿمققظمف اًمثؼوت.

 (.15/23(، اًمًػم )6/252(، اعمـتظؿ )9/106اكظر: شموريخ سمغداد )

، وًمعؾف أيقب : )أيقب اًمػؾًطقـل( مًؿكواًمدر اعمـثقر د ٕمحديمذا ذم إصؾ، ووىمع ذم اًمزه( 4)

 اسمـ ىمطـ اًمؽِـدي اًمػؾًطقـل، ومقف ًملم، يمام ذم اًمتؼريى.

 ( قمـ إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد، قمـ مروان سمـ معوويي سمف.117)ص ( أظمرضمف أمحد ذم اًمزهد 5)

 د.(، وقمزاه ٕمح9/381واكظر اًمدر اعمـثقر ًمؾًققـمل )

 .هق أمحد سمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمعزيز القهري( 6)

 ( زيمريو سمـ حيقك سمـ ظملد.7)

 ( هق اسمـ قمققـي.8)
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ٌط ًَ تَ تِل، مُ ؿَ و  كِعْ دُ ُد قمَ وؾِم احلَ   ٌَ قمِ  لْمَ ًُ سمَ ؿْ ًَ ي ىمَ ذِ ل اًمر ؿِ ًَ سمؼَ  اضٍ رَ  ػْمُ ل، همَ وئِ َض ؼَ ًمخِّ
 .((ي ودِ

 / وىمد ىمول اًمشوقمر:

دِ ًَ سموحلَ  اكَ ودَ َمـ قمَ  ةُ اوَ دَ ٓر قمَ و     إِ فَ تُ وشمَ مَ ك إِ ضَم شُمْر  دْ اة ىمَ وَ دَ ؾ  اًمعَ يمُ 
(1)

. 

[945 ]   ىمروقيـور اًمشوهد اًمدر دِ احلًُلم سمـ أمحد سمـ
(2)

وس سمـ يقؾمػ ، كو اًمعٌر 

كِم ؽْ اًمشِّ 
(3)

صمـل  احلًـحمؿد سمـ ، طمدر
(4)

ًُ حيقك سمـ مُ   ُد اهِ اًمزر  ))عوذ يؼقل: ىمول: ؾمؿع

(( ؟!فُ يمُ رِ ك ُيدْ تَ ؿَ ، ومَ ػمُ طِ يَ  ُف ورِ اًمعَ ، وَ ػمُ ًِ يَ 
(5)

. 

                                                 

( مـ ـمريؼ قمٌقد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ 48)ص ( أظمرضمف أسمق قمكم اًمصقري ذم اًمػقائد اعمـتؼوة 1)

 اًمًؽري.

عى )  ـ أيب 12/35واًمٌقفؼل ذم اًمش  ـ ـمريؼ أيب قمٌد اهلل اعمؼدمل، يملمهو قم  يعغم اعمـؼري سمف.( م

عى مـ ىمقل إصؿعل، وأؿمور اعمحؼؼ ذم احلوؿمقي أنر ذم كًخي )ل( مـ  إٓر أنر إصمر ذم اًمش 

عى زيودة: )ىمول ؾمػقون(، وهق اًمصقاب.  اًمش 

 (.2/220(، اًمعؼد اًمػريد )2/10واكظر: قمققن إظمٌور )

(، واسمـ 266، 3/265وىمد روي إصمر مرومققموً مـ طمديٌ ضموسمر قمـد أيب كعقؿ ذم احلؾقي )

ٌ ـمقيؾ، وًمعؾف مو أؿمور إًمقف اسمـ قمققـي 129، 61/128قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ـ طمدي ( وؿ

 مـ ىمقًمف: )سمؾغـل(.

ً ُيـشد ًمإلموم اًمشوومعل يمام  ًِّ (، 2/74ذم مـوىمى اًمشوومعل ًمؾٌقفؼل )واًمٌق ؾػل واًمطققريوت ًمؾ

(3/1164.) 

ل، مقًمده ؾمـي ( احلًلم سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ ديـور سمـ مقؾمك سمـ دي2) ـور أسمق اًمؼوؾمؿ اًمدىموق اعمعدِّ

 هـ(.379هـ(، وشمقذم ؾمـي )304)

 ، ووصمؼف إزهري.((يمون صمؼي مجقؾ إمر  ))ىمول اسمـ أيب اًمػقارس: 

 (.7/149(، اعمـتظؿ )8/10اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.314( أسمق اًمػضؾ، شمقذم ؾمـي )3)

ْؽكِم: سمؽن اًمشلم اعمعجؿي وؾمؽقن اًمؽوف وذم   آظمرهو ٓم، كًٌي إمم ؿِمْؽؾ.واًمشِّ

ؽوً  ))ىمول اخلطقى:  ًِّ  .((يمون صوحلوً متـ

 (.3/449(، إكًوب )12/153اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.10/56هق اسمـ اًمعلء اًمٌؾخل، ًمف ذيمر ذم احلؾقي ٕيب كعقؿ )( 4)

 .مل أقف طؾقه( 5)

 .ىمؾً: هذه مـ قمٌورات أهؾ اًمتصقف، سمؾ أىمرهبؿ هلل أشمؼوهؿ ًمف وأقمؾؿفؿ سمف
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[946 ]   ِقمؿر سمـ أمحد سمـ ؿموه ًُ يزيد أمحد سمـ حمؿد سمـ لم ىمول: ؾمؿع

راينػَ قمْ اًمزر 
(1)

ـ ، كو  يقؾمػحمؿد سم
(2)

، كو أسمق اًمػتح
(3)

ٍم يعـِل سمنم سمـ ىمول: ىمول أسمق كَ  

يقر احلُظ َح ٌَ ىمْ أَ ك، وَ ـَاًمغِ  دَ عْ سمَ  َر ؼْ اًمػَ  َح ٌَ ىمْ و أَ مَ  )): #امن سمـ داود ىمول ؾمؾقاحلورث: 
(4)

 دَ عْ سمَ  

  ـْ مِ  ُح ٌَ ىمْ أَ ، وَ يِ ـَؽَ ًْ اعمَ 
ف رَ يمُ  َؽ ذًمِ ((ؾر ضَم زر وَ قمَ  اهلل ةَ ودَ ٌَ قمِ  كَ ؽَمَ وسمدًا ومَ قمَ  ونَ ٌؾ يمَ ضُم ؾِّ

 (5)
. 

[947 ]   ـ قُمٌقد اهلل ـ سم ـ اب، كو اًمٌقر أمحد سم صمـل ؿِ حَ ؾْ إؾمحوق اعمُ أمحد سم سمـ احمؿد ل، طمدر

وس اًمشوقمرُر اًمعَ 
(6)

صمـل أيب ىمول: ىمول اًم  يِ مَجَ ؽَمْ اعمُ  ِى تُ اًمؽُ  ضِ عْ  سمَ ُت ذِم أْ َر ىمَ  ))ؿمقد: رر ، طمدر

ةِ ل اًمشِّ وهِ ـَشمَ  دَ ـْ: قمِ يِ ير ػَمِ ؿْ سموحلِ  (( يُ اًمَػْرضَم  قنُ ؽُ شمَ  دِّ
(7)

. 

[948 ]   ذمػْمَ قمكم اًمصر حمؿد سمـ قمؿر سمـ
(8)

قمٌد اًمعزيز أمحد سمـ حمؿد سمـ ، كو 

القهري، كو زيمريو
(9)

: ىمول: ىمول ، كو إصؿعل  (( يُ وقمَ ـَظ  اًمؼَ حلَ ا ؿَ كِعْ  ))أقمرايبٌّ
(10)

. 

                                                 

 هـ(.325( أسمق احلًـ اًمٌغدادي، شمقذم ؾمـي )1)

 ذيمره يقؾمػ اًمؼقاس ذم مجؾي ؿمققظمف اًمثؼوت، ووصمؼف اخلطقى أيضوً.

 (.7/505شموريخ اإلؾملم )، (5/121اكظر: شموريخ سمغداد )

 هـ(.365( حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ ؾمؾقامن سمـ ؾمؾقؿ أسمق قمٌد اهلل القهري، شمقذم ؾمـي )2)

ـ أيب طموشمؿ:  ً قمـ ))ىمول اسم يمون مـ أهؾ  ))، وىمول اخلطقى: ((ف مع أيب سمٌغداد، وهق صدوق يمتٌ

يـ واًمًؽم   .((اخلػم مقصقوموً سموًمدِّ

 (.3/394(، شموريخ سمغداد )8/120اكظر: الرح واًمتعديؾ )

 ( كٍم سمـ مـصقر اعمروزي، صوطمى سمنم سمـ احلورث.3)

 (، ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديلً.13/286ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

 .( ذم احلؾقي: )اخلطقئي(4)

( مـ ـمريؼ إوزاقمل، قمـ حيقك سمـ أيب يمثػم ىمول: ىمول 3/71( أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )5)

 ، وذيمره.#ؾمؾقامن 

 ، وٓ شمرمجي أسمقف.مل أىمػ قمغم شمرمجتف( 6)

 .مل أقف طؾقه( 7)

 (.1/179وُيروى كحقه قمـ قمؿرو سمـ أطمقحي إويز، يمام ذم اًمػرج سمعد اًمشدة ًمؾتـقظمل )

 ( اعمعروف سموسمـ اًمزيوت.8)

 ( زيمريو سمـ حيقك أسمق يعغم اعمـؼري.9)

 مل أقف طؾقه.( 10)



 

 
 

 
 9999 

 

  

[949 ]   ـ ـ ػرور، كو قمثامن اًمصر قمٌد اهلل سم ودمَحر إسمراهقؿ سم
(1)

ـ اأمحد ل ، كو أسمق كٍم اخللر  سم

ـ ا ـ حمؿد سم ؽقؿطَم سم
(2)

ـ قمِ مُ  ذيػيطُم  ، كو أسمق ـ مًعقد، قم ـ حيقك قؾمك سم ـ قمامر، قم ؽرمي سم

[]كو ُد زِ َوًمَ  ))سمـ أيب يمثػم ىمول: احيقك 
(3)

ٌَ دِ احلَ   (( ي
(4)

. 

[950 ]  ]قمكم[
(5)

احرر احلًـ الَ سمـ   صمـل أسمق قمٌد اهلل سمـ الرر اطمل، طمدر
(6)

حمؿد ، كو 

ـ قمٌد اهلل سمـ ا فرانمِ سم
(7)

ؾ، كو أسمق يمومِ 
(8)

رير ن سمـ ضَم لَ قْ ؿقن، قمـ همَ قْ فدي سمـ مَ ، كو مَ 

ًُ مُ  ومًو / يؼقل: ىمول: ؾمؿع (( ؿْ وِّنِ مَ زَ  رِ دْ  ىمَ غَم قمَ  وسِ قُل اًمـرؼُ قمُ  ))طرِّ
(9)

. 

                                                 

 ( هق اسمـ إؾمحوق سمـ إؾمامقمقؾ سمـ محود سمـ زيد أسمق إؾمحوق إزدي.1)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 2)

يمذا رؾمُؿفو ذم إصؾ، وذم مصودر اًمتخريٍ: )ٓ يؽتى(، واًمرؾمؿ حيتؿؾفو، وحيتؿؾ )ٓ ( 3)

 ويملمهو ًمف معـك.يؽتؿ(، 

(، وذم 17/202(، واًمذهٌل ذم اًمًػم )39، 52/38( أظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )4)

( مـ ـمريؼ حمؿد سمـ ّنشؾ اعمروزي، قمـ أيب طمذيػي مقؾمك سمـ 3/10732شمذيمرة احلػوظ )

 مًعقد سمف.

ػم صدوق يغؾط، وذم روايتف قمـ حيقك سمـ أيب يمث ))وومقف قمؽرمي سمـ قمامر ىمول قمـف احلوومظ: 

 .((اوطراب ومل يؽـ ًمف يمتوب 

ـ إن صحر قمـف إصمر ـ أنر ذًمؽ ذم اًمغوًمى قمغم أمر أوٓد اًمزكو  ىمؾً: وًمعؾ مراد حيقك سمـ أيب يمثػم 

ؿ ٓ َيؽتٌقن احلديٌ وٓ يطؾٌقن اًمعؾؿ، واهلل أقمؾؿ.  أّنر

 وأمو قمغم اطمتامل )ٓ يؽتؿ( أي أكرف يـنم إهار وٓ يؽتؿفو، واهلل أقمؾؿ.

ـ احلًـ الَ  ( ذم5) اطمل مـ ؿمققخ اخللل، وروى رر إصؾ: )قمٌد اهلل(، واًمصقاب اعمثًٌ، وقمكم سم

 اطمل.رر وروى قمـ أيب قمٌد اهلل سمـ الراح، ومل أىمػ قمغم راو اؾمؿف قمٌد اهلل سمـ احلًـ الَ 

اح سمـ مقؿقن أسمق قمٌد اهلل اًمياب، شمقذم ؾمـي )6)  هـ(.324( أمحد سمـ حمؿد سمـ الرر

 .((صمؼي يمون  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/487شموريخ اإلؾملم )(، 4/408اكظر: شموريخ سمغداد ) 

 هـ(.288( اًمديـقري، كزيؾ سمغداد، شمقذم ؾمـي )7)

 .((صدوق  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

 (.6/809(، شموريخ اإلؾملم )5/412اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( مظػرر سمـ ُمدرك اخلراؾموين أسمق يمومؾ احلوومظ، كزيؾ سمغداد.8)

ـ أيب9) ـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت )7/179ؿمقٌي ذم اعمصـػ ) ( أظمرضمف اسم (، وأسمق كعقؿ ذم 7/104(، واسم
= 
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[951 ]   صمـل حمؿد سمـ و قمثامن، كقمٌد اهلل سمـ ظموًمد أمحد سمـ حمؿد سمـ خمؾد، طمدر

اًمؽوشمى
(1)

، كو حيقك سمـ قمثامن
(2)

 سمـ قمقروش، قمـ ـمؾحي سمـ زيد، قمـ  إؾمامقمقؾ، كو 

ملزَ ْر قمٌد اعمؾؽ اًمعَ 
(3)

ـ مُ  ـ ـمؾحي سم  ؿْ ؽُ قْ ؾَ قمَ  ))ف ىمول: ىمول قمٌد اهلل سمـ مًعقد: ٍَمِّ ، قم

ُ ومَ ، ورِ ؽَ سمْ سموَٕ  [ًٌّو]ظِم  ؾ  ىمَ أَ د  ُودًّا وَ ؿَم ـر أَ نّنر
(4)

 ))
(5)

. 

[952 ]  أمحد سمـ إسمراهقؿ، كو ضمعػر سمـ قمٌد اهلل سمـ جُموؿمع
(6)

وء سمـ ؾَمفؾ ضَم ، كو رَ 

وينوهمَ اًمصر 
(7)

مشؼل، كو ؾمعقد سمـ قمٌد ا، كو أسمق ُمًفر قمٌد إ ـ ُمًفر اًمدِّ ًمعزيزقمغم سم
(8)

  

ـ إؾمامقمقؾ ـ  ام رواه قم ـ ورسمر [د اهللقمٌ]سم
(9)

ـ ؾَم   ف  ))يؼقل:  ل  اقمِ زَ وْ ىمول: يمون إَ ـ ي قمَ اَم سم إكر

ِ جِ ًَمقُعْ  ضُم ٌُـ ِ ظِ ػْ اًمؾر  ـَ ًَ احلَ  َؾ ل اًمرر ً  ؿِ يُ  ، َٓ طِّ سموخلَ  ؿِ ؾَ اًمؼَ  يعَ ، اًمنر  قلِ سمطُ  مُ ؼْمِ يُ  َٓ ، وَ الِ مَ ؾ  سموًم

                                                 

 ( مـ ـمرق قمـ مفدي سمـ مقؿقن سمف.2/203ذم احلؾقي )

 (.4/189(، اًمًػم )28/69واكظر: تذيى اًمؽامل )

ث قمـ حيقك سمـ قمثامن احلريب، روى قمـف  ))(، وىمول: 5/4( ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )1) طمدر

 .((حمؿد سمـ خمؾد 

صدوق شمؽؾؿقا ذم  ))( حيقك سمـ قمثامن أسمق زيمريو احلريب، ذيمره احلوومظ ذم اًمتؼريى تققزاً، وىمول: 2)

 .((روايتف قمـ هؼؾ 

 ( قمٌد اعمؾؽ سمـ أيب ؾمؾقامن مقنة اًمَعرزمل.3)

ى  اخلداع. اكظر: معجؿ مؼويقس ـِ( ذم إصؾ: )طُمٌو(، وهق شمصحقػ، واًمصقاب اعمثًٌ، واخلَ 4)

 (.2/157اًمؾغي )

ا( 5)  .سـده ضعقف جدًّ

 ومل أىمػ قمؾقف هبذا اإلؾمـود إٓر قمـد اعمصـػ، وومقف زيد سمـ ـمؾحي اًمؼرر وهق مؽموك.

 وـمؾحي سمـ مٍمف مل ُيذيمر ذم اًمرواة قمـ اسمـ مًعقد، وىمد شُمؽؾِّؿ ذم ؾمامقمف مـ أكس.

 (.974) قمـد اعمصـػ سمرىمؿ: وؾمقليت سمـحقه مـ طمديٌ ضموسمر 

 هـ(.317سمـ جموؿمع أسمق حمؿد اخلتركم، شمقذم ؾمـي ) ( ضمعػر سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمعػر6)

 .((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.7/320(، شموريخ اإلؾملم )7/209اكظر: شموريخ سمغداد )

 ( أسمق كٍم اًمٌغدادي.7)

 .((رسمام ظموًمػ  ))(، وىمول: 8/246ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 (.8/410. شموريخ سمغداد )((صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 ـقظمل أسمق حمؿد اًمدمشؼل.هق اًمت( 8)

( ذم إصؾ: )قمٌقد اهلل(، واًمصقاب اعمثًٌ، وىمقًمف: )ورسمام رواه قمـ ... ( أي: قمٌد إقمغم سمـ 9)

 مًفر يمون يرويف قمـ ؾمعقد، ورسمام رواه أيضوً قمـ إؾمامقمقؾ.
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(( قسِ ؾُ الُ 
(1)

. 

[953 ]  أمحد سمـ حمؿد سمـ قمؿران
(2)

وًمح سمـ حمؿد، أظمؼمين َص 
(3)

ي ىمَ دَ ، قمـ أظمقف َص 

ـ حمؿدا سم
(4)

رمجُفرىمول: ىمول سُمز 
(5)

ـُ  )):   وَ  ،ةٌ قرَ ُص  مَ آدَ  اسم
، ةِ قرَ اًمص   شمِؾَؽ قمغم  ؿٌ ضمِ ؽَمْ مُ  فُ وكُ ًَ ًمِ

(( دُ ًَ الَ  وَت مَ  ونُ ًَ اًمؾِّ  َب ذَ نذا يمَ ، ومَ ةِ قرَ اًمص  
(6)

. 

[954 ]   ـ أمحد اًمٌقر ـ ؿموهلموقمُ  ،ابقُمٌقد اهلل سم ـ قمؿر، ىموًمقا: كو أسمق سمؽر  ،ؿر سم وقمكم سم

ـ ؾُم  قمٌد اهلل ؾقامنسم
(7)

ـ أيب احلَ  ًُ ويم، كو أمحد سم اَم  )) قعًو يؼقل:قاري ىمول: ؾمؿع ُؾ وىمِ  اًمعَ إكر

(( وهُ قَ كْ دُ  َر مْ أَ  ؼَؾ َمـ قمَ  َس قْ ، ًمَ َرهُ مْ أَ  اهلل ـِ قمَ  َؾ ؼَ قمَ  ـْ مَ 
(8)

. 

[955 ]   قٌي، كو حمؿد سمـ قمٌد اهلل قمؿر سمـ أمحد سمـ قمثامن، كو أمحد سمـ حمؿد سمـ ؿَم

مل اعمخرِّ
(9)

شوم اعمخزومل، كو أسمق هِ 
(10)

دامي، كو أسمق ىمُ 
(11)

ول ، قمـ صموسمً اًمٌُـوين ىمول: ىم

ق اًمعجكم:  َو ذِم  فِ قْ ؾَ ًُ قمَ مْ دِ ـَومَ  ِى َض  اًمغَ ئًو ذِم قْ ؿَم  ًُ ؾْ و ىمُ مَ  ))مقرِّ ((و  اًمرِّ
(12)

. 

                                                 

 .مل أقف طؾقه( 1)

 ( أسمق احلًـ اًمـفشكم اعمعروف سموسمـ الـدي.2)

 ي أظمقف.، وٓ شمرمجمل أىمػ قمغم شمرمجتف( 3)

 .مل أقف طؾقه( 4)

 ( مـ طمؽامء اًمػرس.5)

 .مل أقف طؾقه( 6)

 ( هق اسمـ أيب داود.7)

(، واسمـ 8/370(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )51)ص ( أظمرضمف اسمـ أيب اًمدكقو ذم اًمعؼؾ وومضؾف 8)

 ( مـ ـمرق قمـ أمحد سمـ أيب احلقاري سمف.63/100قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )

مل أسمق ضمعػر اًمٌغدادي احلوومظ.( هق حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ ا9)  عمٌورك اًمؼرر اعمخرِّ

 ( هق اعمغػمة سمـ ؾمؾؿي اًمؼرر.10)

 ( هق احلورث سمـ قمٌقد أسمق ىمدامي اإليودي اًمٌٍمي، وومقف ًملم.11)

( مـ ـمريؼ أيب داود 150، 3/149( أظمرضمف ىمقام اًمًـي إصٌفوين ذم اًمؽمهمقى واًمؽمهقى )12)

 ي سمف.اًمطقوًمز، قمـ احلورث سمـ قمٌقد أيب ىمدام

ـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت اًمؽؼمى )428)ص وأظمرضمف أمحد ذم اًمزهد  (، واًمديـقري 7/160(، واسم

ق سمف.2/235(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )4/478ذم اعمجوًمًي )  ( مـ ـمرق قمـ مقرِّ

 .(315ص )ًمؾٌقفؼل (، اًمزهد اًمؽٌػم 53/215واكظر أيضوً: شموريخ دمشؼ )
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 :أيب طظ بن شاذان من فوائد

[956 ]   سمؼراءيت / ين، لَ احلًـ سمـ أمحد اًمٌوىمِ حمؿد سمـ اًمشقخ أسمق هموًمى 

و طظ بن شاذانأبقمؾقف ذم مجودى أظمرة ؾمـي أرسمع وشمًعلم، ىمول: أكو 
(1)

، إذكوً  

ـ يمومؾ اًمؼويض أكو أسمق سمؽر أمحد سم
(2)

ـ ؾَمعد ، كو حمؿد سم
(3)

، كو أيب
(4)

 ، كو قمؿر سمـ 

 سمـ 

قمطقري
(5)

ـ قمطقري ، ـ سم ـ احلً واحلًلم سم
(6)

 ًُ ـ قمطقري، ىمول: إينِّ ؾمؿع ـ سم ـ أسمقف احلً ، قم

                                                 

 ؿموذان اًمٌزاز.( احلًـ سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ 1)

هـ(، وشمقذم 260( أمحد سمـ يمومؾ سمـ ظمؾػ سمـ ؿمجرة سمـ مـصقر أسمق سمؽر اًمؼويض، مقًمده ؾمـي )2)

 هـ(.350ؾمـي )

ـ طمػظف مو ًمقس قمـده ذم يمتوسمف، وأهؾؽف اًمُعجى  ))ىمول اًمدارىمطـل:  ث م يمون متًوهلً ورسمرام طمدر

آن واًمـحق واًمشعر وأيوم اًمـوس يمون مـ اًمعؾامء سموٕطمؽوم وقمؾقم اًمؼر ))، وىمول اخلطقى: ((... 

 .((وشمقاريخ أصحوب احلديٌ، وًمف مصـػوت ذم أيمثر ذًمؽ 

 (.15/544(، اًمًػم )4/357(، شموريخ سمغداد )165)ص اكظر: ؾممآت اًمًفؿل 

( حمؿد سمـ ؾمعد سمـ حمؿد سمـ احلًـ سمـ قمطقي سمـ ؾمعد سمـ ضُمـودة أسمق ضمعػر اًمعقذم، شمقذم ؾمـي 3)

 هـ(.276)

وً ذم احلديٌ  ))، وىمول اخلطقى: (( سملس سمف ٓ ))ىمول اًمدارىمطـل:   .((يمون ًمقِـّ

 (.5/174(، اًمؾًون )2/322(، شموريخ سمغداد )139)ص اكظر: ؾممآت احلويمؿ 

 ( ؾمعد سمـ حمؿد سمـ احلًـ سمـ قمطقي اًمعقذم.4)

أظمؼمين اًمققم إكًوٌن سمٌمء قمجى، زقمؿ أنر وملكوً أمر  ))ىمول أسمق سمؽر إصمرم: ىمؾً ٕيب قمٌد اهلل: 

ا، سمو ـ ؾمعد اًمعقذم، وىمول: هق أوصمؼ اًمـوس ذم احلديٌ، وموؾمتعظؿ ذًمؽ أسمق قمٌد اهلل ضمدًّ ًمؽتوب قم

ومقا، وىمٌؾ أن يؽقن  وىمول: ٓ إًمف إٓر اهلل ؾمٌحون اهلل! ذاك ضمفؿلٌّ امتُحـ أول رء ىمٌؾ أن خُيقر

ً ٕيب قمٌد اهلل: ومفذا ضمفؿلٌّ إذاً؟ ومؼول: وملي  رء؟ صمؿ ىمول أسمق قمٌد اهلل: ًمق  شمرهقى وملضموهبؿ! ىمؾ

ـر يًتلهؾ أن ُيؽتى قمـف، وٓ يمون مقوعوً ًمذاك  . شموريخ سمغداد ((مل يؽـ هذا أيضوً مل يؽـ ِم

 (.3/18(، واكظر: اًمؾًون )9/127)

 (.7/182( اًمؽقذم. ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )5)

 هـ(.201( أسمق قمٌد اهلل اًمؽقذم ىمويض سمغداد، شمقذم ؾمـي )6)

 واًمـًوئل واسمـ طمٌون وهمػمهؿ.وعػف اسمـ معلم وأسمق طموشمؿ 

(، 1/246(، اعمجروطملم )3/48(، الرح واًمتعديؾ )331 )ص اكظر: ؾممآت اسمـ الـقد 

 (.2/278(، اًمؾًون )9/395(، اًمًػم )8/29شموريخ سمغداد )
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ًُ رؾمقل اهلل  ـْ  ))ىمول:  ؾمؿع دًا ومنِ عَ تَ  مُ كَمر قمَ  َب ذَ يمَ  َم ((  اًمـرورِ تًو ذِم قْ سمَ  فُ نر ًمَ ؿِّ
(1)

. 

[957 ]   طُم ًُ ـ يمومؾ يؼقل: ؾمؿع ـ ومَ أسمو سمؽر سم فؿًلم سم
(2)

َؾ كٌَ أَ  ًُ يْ أَ و رَ مَ  ))يؼقل:  

ـِ  ِػ ؾَ ظَم  ـْ مِ  ٌِ دِ احلَ  وِب حَ ْص َٕ  ذنُ لْ يَ  ، صمؿر آنِ ْر اًمؼُ  ؾِ هْ سملَ  أُ دَ ٌْ يَ  ونَ ، يمَ ومٍ َش هِ  سم  أُ َر ؼْ يَ  يمونَ ، وَ ي

ٌِ دِ طَم  ـْ و مِ ـَقْ ؾَ قمَ  ـُ (( وهُ ـَعْ مَ  وْ ا أَ ذَ يثًو، هَ دِ طَم  لَم ًِ مَخْ  اكيَ قَ أيب قمَ  ي ى أَ رَ  دْ ىمَ وَ  ))يمومؾ:  ، ىمول اسم

(( وَس اًمـروَ  دَ مْح أَ 
(3)

. 

ًُ  و [ 958] ـَ يمومؾ يؼقل: ؾمؿع ًُ أيب قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ اسم طمـٌؾ يؼقل: ؾمؿع

دْ حَ تَ قَمؿرو اًمـروىمد يَ  ))يؼقل:  ى اًمصِّ (( َق رر
(4)

. 

[959 ]   ،ـَ يمومؾ ًُ أسمو ىملسمياسم ؾمؿع
(5)

ًُ أسمو قموصؿ  يؼقل: ؾمؿع
(6)

 :يمثػماً  يؼقل 

ـَ ضُمريٍ يؼقل ًُ اسم  يمثػمًا: ؾمؿع
                                                 

 سـده ضعقف، واحلديث ثابت من صرق أخرى.( 1)

(، وووع قل اهلل رؾمويمذا وىمع اإلؾمـود ذم إصؾ: )احلًـ سمـ قمطقي: ىمول: إينِّ ؾمؿعً 

قضمقد ؾمؼط مو ذم اإلؾمـود، وموحلًـ سمـ قمطقي يروي قمـ ًم ؾمخ ومقق يمؾؿي )ىمول( وٌي؛ إؿمورةاًمـو

( إٓر 6/211اًمتوسمعلم، ومضلً أن يؽقن صحوسمقًّو، ومل يذيمر اعمزي ذم شمرمجتف مـ تذيى اًمؽامل )

ه ؾمعد سمـ ضمـودة.  روايتف قمـ أسمقف قمطقي، وضمدِّ

ه. واحلديٌ متقاشمر، ومل أىمػ قمغم  إؾمـود ًمف مـ ـمريؼ احلًـ سمـ قمطقي قمـ أسمقف، وٓ قمـ ضمدِّ

وىمد روي قمـ أسمقف قمطقي، قمـ أيب ؾمعقد مـ ـمرق أظمرى، وًمعؾف ؾمؼط مـ إصؾ ذيمر واًمد 

 احلًـ سمـ قمطقي اًمعقذم، قمـ أيب ؾمعقد، واهلل أقمؾؿ سموًمصقاب.

م احلديٌ قمـ مجوقمي مـ اًمصحوسمي سمرىمؿ: )  (، وهمػمهو.411، 246وشمؼدر

 ًلم سمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ومفؿ أسمق قمكم اًمٌغدادي.( هق احل2)

 .( قمـ احلًـ سمـ أيب سمؽر سمـ ؿموذان سمف8/325( أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )3)

ـَ ومفؿ رأى اإلموم أمحد وأىمراكف مـ احلػوظ، يمام ضموء  وىمقًمف: )وىمد رأى أمحَد واًمـوس( يعـل اسم

حوً ذم شموريخ سمغداد وتذيى اًمؽامل )  .(8/303مقور

 ( قمـ احلًـ سمـ أيب سمؽر سمـ ؿموذان سمف.12/206( أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )4)

الرح وـ روايي قمٌد اهلل(،  1/566(، واًمعؾؾ ومعرومي اًمرضمول )34/494وهق ذم اعمًـد )

 (.22/216(، واكظر: تذيى اًمؽامل )6/262واًمتعديؾ )

 وقمؿرو اًمـوىمد هق اسمـ حمؿد أسمق قمثامن.

ىمور أسمق ىملسمي اًمٌٍمي.( هق قمٌد اعمؾؽ سم5)  ـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل اًمرر

 ( هق اًمضحوك سمـ خمؾد اًمـٌقؾ.6)
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 قر ًَ مُ  ػْمَ همَ  ُت دْ ًُ ومَ  ورُ يَ اًمدِّ  ًِ ؾَ ظَم 
 وؼَ اًمشر  ـَ مِ وَ      دِ

ِ
دِي ء ً   شَمَػر  دِ دَ مْ سموًم

(1)
. 

[960 ]   ـَ يمومؾ يؼقل: ىمول زم أسمق قمكم اًمصر افقر اسم
(2)

ًُ أظْم يمُ  )):  أكو وَ  آنَ ْر اًمؼُ  تِؿُ ـ

ًُ أَ يمُ و ومؼول: مَ  !قزُ جَيُ  ذا َٓ ف: هَ ًمَ  ًُ ؾْ ؼُ ، ومعٌ ايمِ رَ  (( قزُ جَيُ ٓ َ  أكرفُ  ًِ ىمْ اًمقَ  َؽ  ذًمِ ُؿ ذِم ؾَ قمْ ـ
(3)

. 

[961 ]   ـُ يمومؾ، كو ـ اسم ـ حمؿد سم هموًمىأمحد سم
(4)

ـُ  وَت امر مَ ـًمَ  ))ىمول:    كودَىَمِعلم  حيقك سم

ـُ  إسمراهقؿُ  كوَدى ذر احلِ  سم ـْ اعـم ٌِ دِ  طَم غَم قمَ  قنِ مُ لْ اعمَ  ةَ وزَ ـَضَم  دَ فَ ْش ن يَ أَ  ادَ رَ أَ  زامل: َم اهلل  قلِ ؾُم رَ  ي

(( دْ فَ ْش قَ ؾْ ومَ  
(5)

. 

 :من فوائد الؼايض أيب العلء الواسطي

[962 ]   ِأبو العلء اًمتوريخ، أكو اًمؼويض / سمؼراءيت قمؾقف ذم يضًو، ى أاًمشقخ أسمق هموًم

                                                 

 ( قمـ أيب احلًـ إدمل، قمـ أيب ىملسمي سمف.10/402( أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )1)

، 7/274(، احلؾقي )1/51ؾ سمف اسمـ قمققـي، يمام ذم الرح واًمتعديؾ )يمثػماً مو يتؿثر يمون واًمٌقً 

(، الومع ٕظملق اًمراوي 178، 9/177(، شموريخ سمغداد )8/350(، )291، 209

 (.2/290(، اًمعؼد اًمػريد )1/210)

 ( احلًـ سمـ احلًلم سمـ قمكم اعمؼرئ.2)

 ( قمـ احلًـ سمـ أيب سمؽر سمـ ؿموذان سمف.7/298( أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )3)

 (.1/475واكظر: معرومي اًمؼراء ًمؾذهٌل )

ـ مرداس أسمق 4) ـ ظموًمد سم  هـ(.275قمٌد اهلل اًمٌوهكم اًمٌٍمي اعمعروف سمغلم اخلؾقؾ، شمقذم ؾمـي )( اسم

 هـ(.275)

ـ أيب داود وهمػمُ ((مؽموك  ))وعػف أسمق طموشمؿ واًمدارىمطـل، وىمول مرة:  واطمد سموًمؽذب،  ، واتؿف اسم

 ويمون يضع إطموديٌ ذم اًمزهد واًمرىموئؼ ًمػمىمؼ هبو ىمؾقب اًمعومي.

 مقوققمي ـ قمغم مو ذيمره ًمـو اًمؼويض  روى قمـ مجوقمي مـ اًمثؼوت أطموديٌ ))وىمول احلويمؿ: 

ـ وكعقذ سموهلل مـ زهد يؼقؿ صوطمٌف ذًمؽ اعمؼوم  .(( أسمق سمؽر أمحد سـم يمومؾ سـم ظمؾػ مـ زهده وورقمف 

(، اًمضعػوء 1/151(، اعمجروطملم )1/195(، اًمؽومؾ )2/73اكظر: الرح واًمتعديؾ )

(، اعمقزان 5/78(، شموريخ سمغداد )1/170(، اعمدظمؾ إمم اًمصحقح )122واعمؽمويمقن )ص 

 (.1/272(، اًمؾًون )1/141)

 ( قمـ احلًـ سمـ أيب سمؽر سمـ ؿموذان سمف.14/186( أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )5)

 (.31/567واكظر: تذيى اًمؽامل )

ـ معلم: )هذا اًمذي يمون يـػل  وىمد روى قمٌوس اًمدوري وهمػُمه أنر مـوديوً كودى سملم يدي ضمـوزة اسم

 كظر: اعمصدريـ اًمًوسمؼلم.(. ااًمؽذب قمغم رؾمقل اهلل 
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عؼوب الواسطيطظ بن ي  حمؿد بن 
(1)

زيد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ ى إذكًو، أكو أسمق اًمطقِّ  

سُمـون
(2)

ٍميٌَ وح اًمٌر اًمصر حمؿد سمـ احلًـ سمـ حمؿد سمـ ، كو أسمق احلًـ 
(3)

، كو أسمق قمكم 

اهلْؿداين
(4)

ـ طَم ، كو مَح  ةقَ قْ دان سم
(5)

ـ   اعمٌورك ىمول: ىمؾً ًمًػقون اًمثقري: قمٌد اهلل سمـ ، قم

ـِ  و أسمو قمٌد اهلل!يَ  )) ًُ وءُ فَ ؼَ : اًمػُ اًمـوس؟ ىموَل  َم ـِ : ومَ ، ىمؾ ـِ : ومَ ًُ ، ىمؾودُ هر : اًمز  ؟ ىموَل قكُ ؾُ اعمُ  َؿ  َؿ

ًُ ءُ وقَ ؼِ شمْ : إَ ؟ ىموَل اُف ْذَ إَ  ـِ ، ىمؾ ـَ ذِ : اًمر ؟ ىموَل وءُ همَ قْ اًمغَ  : ومَؿ ٌَ يَ دِ احلَ  قنَ ٌُ تُ ؽْ يَ  ي  لْ تَ ًْ ي
 قنَ ؾُ يمِ

ًُ وَس اًمـر سمفِ  َػؾَ ، ىمؾ ًر ((ي ؿَ ؾَ : اًمظر ي؟ ىموَل : ومَؿـ اًم
(6)

. 

[963 ]  ل أسمق اًمطقى، كو أسمق احلًـ، كو قمؿِّ
(7)

 ؿران قمِ حمؿد سمـ ، كو 

اًمضٌِّل
(8)

صمـل  قمؿرقمٌد اهلل سمـ ، طمدر
(9)

رير اًمٌجكمحيقك سمـ ضَم  سمـ إؾمامقمقؾ، كو 
(10)

 ،

صمـل أسمق ؾَمفؾ اًمٌٍمي طمدر
(11)

وخ، قمـ مَ ، قمـ قمؿر سمـ ومَ   َمـ كُظَػ  ))ؽحقل ىمول: ر 

                                                 

 ( هق حمؿد سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ يعؼقب أسمق اًمعلء اًمقاؾمطل.1)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 2)

 (.1/352ًمف ذيمر ذم شموريخ دمشؼ )( 3)

 ًمعؾف احلًـ سمـ سمنم سمـ ؾمؾؿ أسمق قمكم اهلؿداين، مـ رضمول اًمتؼريى.( 4)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 5)

 .ؼ طمًـقن اًمعطور( مـ ـمري1/85ق اًمراوي )( أظمرضمف اخلطقى ذم الومع ٕظمل6)

ـ محود، يملمهو 110وأسمق اًمػتقح اًمطوئل ذم إرسمعلم )ص  ـ ـمريؼ احلًلم سم قمـ اسمـ اعمٌورك ( م

 سمف كحقه.

(، واسمـ قمًويمر ذم 7/192(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )8/167وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )

 ف كحقه مـ ىمقًمف.( مـ ـمرق قمـ اسمـ اعمٌورك سم32/466شموريخ دمشؼ )

 (.8/399واكظر: اًمًػم )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 7)

 ( حمؿد سمـ قمؿران سمـ زيود سمـ يمثػم أسمق ضمعػر اًمضٌل اًمـحقي اًمؽقذم، كزيؾ سمغداد.8)

 .((صمؼي، ويمون حيػظ إظمٌور واعمُؾَح  ))وصمؼف ااًمدارىمطـل، وىمول أسمق سمؽر القهري: 

 .(6/419، )(5/1240)(، شموريخ اإلؾملم 3/133اكظر: شموريخ سمغداد )

 ًمعؾف قمٌد اهلل سمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ أسمون مشؽداكي.( 9)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 10)

 مل يتٌلم زم مـ هق.( 11)
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ـْ ؾر مَه  سُمف ىمَ صمقْ  (( ُؾفُ ؼْ قمَ  ادَ زَ  ِرحُيفُ  وَب ـمَ  ف، وَم
(1)

. 

[964 ]  ل، قمـ أيب قمؽرمي أسمق اًمطقى، كو أسمق احلًـ، كو قمؿِّ
(2)

 دظمؾ  ))ىمول:  

ـ خَمْ  ميَر قمٌد اهلل سم
(3)

شوم هِ قمغم 
(4)

و َمـَزِ ًمَ  دْ ؼَ و، ومَ ـَوكِ  زمَ غَم ـرو قمَ َأقمِ  ومؼول ًمف: يو أمػم اعمممـلم! 

ـٌ َمـَزِ ًمَ  ـُ ، ومؼول اهلل ؾِ ْض ومَ  ـْ مِ  ْى ؾُ : اـمْ هشومٌ ًَمُف ومؼول  ،يٌ ؾَ قْ قمَ وَ  و َدْي  خمرمي: قمٌد اهلل سم

 طؾرُى ي كتَ ذِ َمـ اًمر  َؽ ـقْ ًمَ ٌى إِ ؾَ ـمَ   و     ـَــوشمَ ـو ومَ ي إذا مَ رِ دْ ـو كـمَ  اهللِوَ 

ًَ  مِ ورِ ؽَ  اعمَ مَم إِ  اكَ قَ دًا ؾِم طَم أَ        دْ كجِ  َؾؿْ ومَ  دِ  اًمٌلَ و ذِم ـٌَْ ؾَ ـمَ  دْ ؼَ ًمَ وَ   ُى ُيـ

دْ تل قمَ ـو اًمر ـشمِ ودَ ـعَ ًمِ  ؼمْ وموْص  ـْ مَم كو إِ دْ ـؿِم رْ لَ ومَ  ،َٓ  وْ أَ     و   ـَـشمَ قر  ُى هَ كذْ   َم

((ؿ هَ رْ دِ  ِػ ًمْ أَ  يِ سمؿئَ  فُ ًمَ  َر مَ أَ وَ  !زَمر : إِ شومٌ ومؼول ًمف هِ 
(5)

. 

[لدَ ٌْ قمَ ]ودظمؾ اسمـ : قال [ 965]
(6)

ـِ قمغم قمَ   ـِ  ٌد اعمؾؽ سم مروان سمنم سم
(1)

َ  وُ امر ـًمَ    زمِّ

                                                 

، قمـ إؾمامقمقؾ ( مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ أيب ؾمعقد اًمًومري5/184( أظمرضمف أسمق كعقؿ ذم احلؾقي )1)

 سمـ حيقك اًمٌجكم سمف.ا

 (.63)ص ( اكظر: اًمؽـك ًمؾٌخوري 2)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف. (3)

 ( هق اسمـ قمٌد اعمؾؽ سمـ مروان إمقي.4)

 .مل أقف طؾقه من قول طبد اهلل بن خمرمة( 5)

ؾػل ذم اًمطققريوت )(، و2/283اًمؼوزم ذم إموزم )وأورد إسمقوت  ًِّ (، واًمًؿعوين 3/1264اًم

 ي ( ًمرضمؾ مـ سمـل وـر159، 68/158(، واسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )4/22ذم إكًوب )

 ـ سمطـ مـ ىمضوقمي ـ وومد قمغم قمٌد اعمؾؽ سمـ مروان وملكشدهو سملم يديف.

ـ قمٌد رسمف ذم اًمعؼد اًمػريد )  (6/283، واسمـ ظمؾؽون ذم وومقوت إقمقون )(1/305وأورده اسم

 ًمرضمؾ مـ ىمضوقمي ىمدم قمغم يزيد سمـ اعمفؾى.

م ذم آظمره، وهق ( ذم إصؾ: )قمٌدك( سموًمؽوف، ويمذا ذم اًمتل سمعدهو، وهق ظمطل، واًمصقاب سموًملر 6)

 وهق احلؽؿ سمـ قمٌدل سمـ ضمٌؾي سمـ قمؿرو سمـ صمعؾٌي إؾمدي اًمغضوئري اًمؽقذم.

، وىمول اسمـ ((ؿموقمر مـ ؿمعراء اعمحَدصملم يؿدح سمـل سمنم سمـ مروان، مشفقر  ))ىمول اًمدارىمطـل: 

وء  ))قمًويمر:   .((ؿموقمر مشفقر اًمؼقل، جمقد ذم ؿمعره هجر

(، 15/26) (، شموريخ دمشؼ6/96(، اإليمامل )3/1629اكظر: اعممشمؾػ واعمختؾػ ًمؾدارىمطـل )

 (.6/103(، شمقوقح اعمشتٌف )3/1175معجؿ إدسموء )
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ًِّ  لْمَ سمَ  دَ عَ ؼَ ي، ومَ قومَ اًمؽُ  َ ، ومؼوَل ـَملْمِ اَم اًم : وَل ىمَ  و؟فَ ِص َص  ىمَ ذِم  ذنُ لْ تَ و، ومَ فَ تُ يْ أَ و رَ يَ ؤْ رُ  !ػمُ و إمِ : أهي 

 :هُ دَ َش كْ ، وملَ ْؾ ىمُ 

ًُ ىمَ و يمُ مَ  يٍ وقمَ ل ؾَم ـِوم      دٍ فر ًَ مُ  مَ كقْ  ِح ٌْ اًمص   َؾ ٌْ ًُ ىمَ قْ ػَ َأهمْ /  وكوُمفَ أَ  ُؾ ٌْ ـــ

َؽ ًُ يْ أَ َر ومَ     ـٍ قمَ طَم  يٍ قضَم ـُغْ مَ         ةٍ دَ ـقًمِ  سمقَ َت زِم ضُمدْ  أكر  وـفَ ــومُ قَ لر ىمِ ـؾَ ًَ

 رَ دَ ٌَ سموَ    
ٍم  يَ  يٍ قَ كوضمِ  ٌَوءَ فْ ـؿَم        يٍ ـؾَ ـغْ ـسمَ لر وَ ـًمَ إِ  ْت ورَ َص  ةٍ

(2)
 وفَ ومُ ـجَ ـًمِ  

 وفَ مُ لَ ؾَم وَ  َهودُ ْر سمَ  َؽ قٌُ وًو ُيِص قَ قمِ   ًي     ــرــضَم  ُيثقٌََؽ  نْ أَ  ُت ريبِّ قْ قمَ ومدَ    

ـَ و ًَ يَ َرَأيْ و مَ  قعَ ي مَجِ ـدِ ىمول: قمِ  َ ، ومَ وءَ ٌَ فْ اًمشر  يَ ؾَ غْ ، إٓر اًمٌَ [لدَ ٌْ قمَ ] اسم  .يٌ هَ ورِ ومَ  وءُ مْهَ و دَ نّنر

 ،فُ ـْمِ  َؽ ذًمِ ًمِ  َؽ حِ َض ، ومَ طَ ؾِ همَ  فُ ـرؽِ ًمَ ، وَ وءَ مْهَ ى إٓر دَ أَ رَ  ونَ صمًو إن يمَ صملَ  ٌؼ وًمِ ـمَ ىمول: امرأشُمف 

(( آهُ و رَ مَ  وهُ طَ قمْ أَ وَ  فُ ـًََ حْ تَ اؾْم وَ 
(3)

. 

[966 ]   ديؾَم ريش سمـ إؾمحوق إَ قمٌد اهلل سمـ ىمُ  أمحدأسمق اًمطقى، كو أسمق
(4)

 ، كو 

أسمق اًمعٌوس إطمقل اًمـرحقي
(5)

ِّ مِ ي ذِم ارِ قَ الَ  ُي َذْ  ))أسمق طمـقػي: ىمول: ىمول    ـَ  اًمنِّ

ٍُ وِ ْز شمَ ، وَ ةِ وءَ ُر اعمُ  ِّ مِ ذِم  رِ ائِ َر احلَ  ي (( يِ اًمـرذاًمَ  ـَ  اًمنِّ
(6)

. 

                                                 

 (.332)ص ( أطمد وٓة سمـل أمقي. اكظر: شموريخ ظمؾقػي سمـ ظمقوط 1)

. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )2) (، ومعـك يٍم  أي: يشد   (.2/71( ذم معجؿ إدسموء: )يصؾ 

 (.4/3. اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )در صقشمفؾ  صؾقلً، واًمؾجوم امتوصؾر يص

 ( مـ ـمريؼ اًمعتٌل سمف.28، 15/27( أورده اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )3)

معجؿ إدسموء (، 4/221( )1/272(، اًمعؼد اًمػريد )3/131قمققن إظمٌور )واكظر: 

 ، مع سمعض آظمتلف ذم إًمػوظ.(3/1186)

 .((ٓ سملس سمف  ))( ىمول اًمدارىمطـل: 4)

 ، 6/867شموريخ اإلؾملم )، (10/44شموريخ سمغداد )، (123)ص مآت احلويمؿ اكظر: ؾم

 ( حمؿد سمـ احلًـ سمـ ديـور أسمق اًمعٌوس إطمقل اًمـحقي.5)

يمون صمؼي أديٌوً قموعموً سموًمعرسمقي، وًمف مصـػوت مـفو: يمتوب اًمدواهل ويمتوب إؿمٌوه  ))ىمول اخلطقى: 

 .((ع اًمػفؿ، ضمقد اًمدرايي، طمًـ اًمروايي يمون همزير اًمعؾؿ، واؾم ))، وىمول احلؿقي: ((وهمػمهو 

 (.6/2488(، معجؿ إدسموء )2/185اكظر: شموريخ سمغداد )

 .مل أقف طؾقه( 6)
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[967 ]   ـ أسمق اًمطقى، كو ازيقَ هْ حر إَ سمَ قمٌد اهلل سم
(1)

إسمراهقؿ، كو قمٌد اًمقارث سمـ 
(2)

 ،

ـ حيقك، كو إصؿعل ىمول:  صمـل زيمريو سم  لِ اَم َب الَ ٌَس صمقْ ؾْ ن شمَ أَ  تر دْ رَ : إذا أَ ون ُيؼوُل يمَ  ))طمدر

 وءَ ُر اعمُ  يِ قَ ؾْ غمر سمحِ حَ شمتَ وَ 
يِ اًمعَ  دَ ـْقمِ  ةِ ((ؼًو يمَعقِلٍّ ، وكوـمِ ؾٍ وهِ جَ يمَ  وعمِوً قمَ  ـْ ؽُ ومَ  ومر

(3)
. 

[968 ]  ـ اًمعٌر  أسمق اًمطقى، أظمؼمين قمكم وسسم
(4)

ـ حيقك، كو زِ  يود سم
(5)

 َ صمـل اهل قثؿ، طمدر
(6)

 ،

قثؿاهلَ 
(6)

قاكي، كو قمَ 
(7)

]ىمول[ 
(8)

ـِ غَم قا قمَ ؾُ ظَم دَ  )):  ُهٌػمة  اسم
(9)

، قعٌ ىمُ ْر قٌص مَ ؿِ ىمَ  فِ قْ ؾَ قمَ وَ  

ـُ  ومؼوَل ، مُ قْ اًمؼَ  َؽ حِ َض ومَ   ة:ػْمَ ُهٌَ  اسم

َؽ أُ  َؽ تْ صمؽِؾَ   َؾؼًو     خْ ــِل مُ شمْ أَ رَ  نْ ُي أومَ ـمَ ًْ أُ ئَ َهزِ   وعُ ُر ـيَ  ذاكَ  ير أَ  م 

َ رِ ُيدْ  ىمدْ   قعُ ىمُ ف مْر قِص ؿِ ُى ىمَ قْ ضَم ٌؼ وَ ؾَ ظَم        هُ اؤُ دَ رِ ك وَ تَ َف اًمػَ ُك اًمنمر

                                                 

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 هـ(.289، شمقذم ؾمـي )( ًمعؾف قمٌد اًمقارث سمـ إسمراهقؿ أسمق قمٌقدة اًمعًؽري2)

 ، وذيمره اًمذهٌل ومل يذيمر ومقف ؿمقئوً.اًمطؼماينمـ ؿمققخ 

 .((مل أقمرومف  ))ثؿل: وىمول اهلق

 (.5/209)اًمزوائد جمؿع  (،6/775شموريخ اإلؾملم ) (،2/22اعمعجؿ اًمصغػم ) اكظر:

 مل أقف طؾقه.( 3)

 .سمـ اًمقًمقد اًمٌجكم اعمؼوكعلًمعؾف ا( 4)

 ( زيود سمـ حيقك سمـ زيود سمـ طمًون احلًوين أسمق اخلطوب اًمـؽري.5)

 ويؼول اًمقاؾمطل، وهق وعقػ يمام ذم اًمتؼريى.( اهلقثؿ سمـ اًمرسمقع اًمعؼقكم أسمق اعمثـك اًمٌٍمي، 6)

 ( قمقاكي سمـ احلؽؿ سمـ قمقاكي سمـ قمقوض أسمق احلؽؿ اًمؽقذم اًميير، أطمد اًمػصحوء.7)

 .((يمون صدوىموً ذم كؼؾف  ))، وىمول اًمذهٌل: ((يمون قموعموً سموٕظمٌور وأصمور، صمؼي  ))قي: ؿىمول احل

 (.4/386)(، اًمؾًون 7/201(، اًمًػم )5/2134اكظر: معجؿ إدسموء )

 ( ذم إصؾ: )ىموًمقا(، وهق ظمطل.8)

 ( يزيد سمـ قمؿر سمـ ُهٌػمة أسمق ظموًمد اًمػزاري أمػم اًمعراىملم.9)

ـ يزيد، ويمون مع مروان سمـ حمؿد يقم همؾى قمغم دمشؼ، ومجؿع ًمف وٓيي  ـ ًمؾقًمقد سم ووازم ىمـني

 اًمعراق يمؾِّفو.

، ويمون مـ إيََمؾَي، وًمف ذم يمثرة يمون سمطلً ؿمجوقموً ؾموئًوً ضمقاداً، ومصقحوً ظمطقٌوً  ))ىمول اًمذهٌل: 

 .((إيمؾ أظمٌور 

 (.6/207(، اًمًػم )65/324(، شموريخ دمشؼ )4/281اكظر: إؾمومل واًمؽـك )
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ةِ ًمَ ًَمُربر ًمَ وَ    دْ ـىمَ  يٍ ؾَ ــقْ ذر
قعُ ومُ دْ ـو مَ هِلَ لَ حَ ـو سمفَ امُ َر ـطَم وَ       و ــفَ ـتُ ـؾْ ـكِ

(1)
. 

[969 ]   ِّؾً  إؾمامقمقؾاًمؼوؾمؿ سمـ إؾمحوق سمـ حمؿد سمـ ى، كو أسمق اًمطق  سمـ اًمصر

خلؾْ / اًمٌَ 
(2)

ـ ، كو  قؿ اًمػػميويبتَ حمؿد سم
(3)

ـ قمُ  ـ أسمون، ؽَ ين، كو احلَ دَ ؿر اًمعَ ، كو طمػص سم ؿ سم

ـ قمؽرمي، قمـ اسمـ قمٌوس  َ  )): رؾمقل اهلل ىمول: ىمول أسمون، قم ِل   نُ اَم قْ ؾَ ؾُم  ظُمػمِّ  اًمـٌر

 ورِ قَ تِ ٓظْم  ؛ؾؿُ اًمعِ وَ  وُل اعمَ وَ  ُؽ ؾْ اعمُ  َل طِ قمْ لُ َؿ، ومَ ؾْ اًمعِ  ورَ تَ وظْم ، ومَ ؿِ ؾْ اًمعِ وَ  ولِ اعمَ وَ  ِؽ اعمُؾْ  لْمَ سمَ 
 ؿَ ؾْ اًمعِ  هِ

))
(4)

. 

[970 ]   ـ اعمطر ـ قمٌد اهلل سم ى احلوومظؾِ أسمق اعمػضؾ حمؿد سم
(5)

ـ  ـ إؾمامقمقؾ سم ، كو أسمق احلً

                                                 

سمٍمت ضموريي  ))( مـ ـمريؼ أيب قمٌقدة ىمول: 65/329( أظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )1)

 ر.، إصم((ٓسمـ هٌػمة ـ وهق أمػم اًمعراق ـ وقمؾقف ىمؿقص مرىمقع ... 

، 143)ص ذم ؿمعره وإسمقوت اعمتؿثؾ هبو ـ إٓر اًمٌقً إول ـ إلسمراهقؿ سمـ َهْرمي اًمشوقمر، يمام 

 (.7/78(، وشموريخ دمشؼ )7/292، واعمجوًمًي ًمؾديـقري )(144

 ( أسمق ؾمعقد اًمٌؾخل.2)

 ( ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديلً.3/179ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )

عدي3) ًر  .( اعمعروف سموًم

 يمذاب يضع احلديٌ.

ًون )4/414(، اعمقزان )1/244(، اعمدظمؾ إمم اًمصحقح )2/306اكظر: اعمجروطملم )  (.5/98(، اًمؾ

 .موضوع( 4)

ًـد اًمػردوس )  مـ ـمريؼ حمؿد سـم تقؿ سمف.ـ زهر اًمػردوس( 127/ل: 2وأظمرضمف اًمديؾؿل ذم م

خ وعقػ أيضوً، يمام ذم وؾمـده واه؛ حلول حمؿد سمـ تقؿ، وطمػص سمـ قمؿر اًمعدين اعمعروف سموًمػر

 اًمتؼريى.

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ـ ـمريؼ أيب حمؿد ؾمؾقامن سمـ اًمرسمقع، 275، 22/274وأظمرضمف اسم ( م

 قمـ مهوم سمـ مًؾؿ، قمـ احلؽؿ سمـ أسمون سمف.

 ، واتؿف اسمـ طمٌون سمنىمي احلديٌ.((مؽموك  ))وومقف مهوم سمـ مًؾؿ اًمزاهد، ىمول قمـف اًمدارىمطـل: 

 (.6/199(، اًمؾًون )5/433(، اعمقزان )3/96اكظر: اعمجروطملم )

 ومؾعؾف احلديٌ مـ منوىموشمف.

 (.8/82واحلديٌ طمؽؿ قمؾقف إًمٌوين سموًمقوع، يمام ذم اًمضعقػي )

م.5)  ( هق حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمٌقد اهلل أسمق اعمػضؾ اًمشقٌوين، متفؿ سموًمقوع، وشمؼدر
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ـ ؾِم  رزَ قْ ىمويض ؿَم ي رِ َز قْ ـون اًمشر سم
(1)

ـ أصؾ يمتوب  ف ومقف، كو أيب أسمق ضمعػرأسمقف وؾمامقمُ  م
(2)

 ،

ري اعمؼرئفْ كو قمقًك سمـ ؾمؾقامن أسمق مقؾمك اًمػِ 
(3)

وئل، ًَ زة اًمؽِ ر، كو قمكم سمـ مَح َز قْ سمَش  

ـ اسمـ ؿمفوب اًمزهري، قمـ أكس سمـ  ـ ؾمؾقامن اًمترقؿل، قم ـ قمقوش، قم صمـل أسمق سمؽر سم طمدر

   اهلل قُل ؾُم رَ  أَ َر ىمَ  ))موًمؽ ىمول:      َُر ؿَ قمُ ر وَ ؽْ ق سمَ أسمُ  َؽ ذًمِ يمَ ، وَ ٍػ ًمِ سمل ))
(4)

. 

                                                 

قَزري.1)  ( إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد سمـ ؾمـون اًمشر

قز ري: سمػتح اًمشلم اعمعجؿي وؾمؽقن اًمقوء وومتح اًمزاي ويمن اًمراء، كًٌي إمم ؿمقزر وهل واًمشر

 ىمريي سملم طمؾى ومحوة.

 مـ ؿمققخ اًمطؼماين، ذيمره اًمدارىمطـل واسمـ مويمقٓ واًمًؿعوين وهمػمهؿ، ومل يذيمروا ومقف ؿمقئوً.

(، 4/288(، اإليمامل )3/1227(، اعممشمؾػ واعمختؾػ )1/171اكظر: اعمعجؿ اًمصغػم )

 (.5/387(، شمقوقح اعمشتٌف )3/558(، شمؽؿؾي اإليمامل )3/500كًوب )إ

ج ( حمؿد سمـ ؾمـون 2)  هـ(.293، شمقذم ؾمـي )اًمتـقظمل اًمشقزريسمـ َهْ

ومل  ،وهمػمهؿواسمـ قمًويمر مـ ؿمققخ اًمطؼماين، ذيمره اًمدارىمطـل وقمٌد اًمغـل واسمـ مويمقٓ 

 يذيمروا ومقف ؿمقئوً.

 (،4/288) (، اإليمامل1227، 3/1214اعمختؾػ )(، اعممشمؾػ و2/44اكظر: اعمعجؿ اًمصغػم )

شمقوقح  (6/1029شموريخ اإلؾملم ) (،3/558شمؽؿؾي اإليمامل ) (،53/150شموريخ دمشؼ )

 (.5/387اعمشتٌف )

قَزري، وُيؼول ًمف احلجوزي.3)  ( اًمشر

 (.8/494، وذيمره اسـم طمٌون ذم اًمثؼوت )((ؿمقخ محيص، يدل طمديثف قمغم اًمصدق  ))ىمول أسمق طموشمؿ: 

 (.3/558(، شمؽؿؾي اإليمامل )6/278الرح واًمتعديؾ ) اكظر:

 .سـده ضعقف( 4)

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ )1/218وأظمرضمف توم ذم اًمػقائد ) ـ ـمريؼف اسم ( قمـ 51/151(، وم

 أيب قمكم حمؿد سمـ هورون، قمـ حمؿد سمـ ؾمـون سمف.

 وؾمـده وعقػ؛ لفوًمي حمؿد سمـ ؾمـون.

ي هذا احلديٌ قمـ ؾمؾقامن اًمتقؿل، قمـ اسمـ ؿمفوب، وذيمر اًمدارىمطـل أنر أسمو سمؽر سمـ قمقوش يرو

 قمـ ؾمعقد سمـ اعمًقى واًمؼماء سمـ قموزب.

ّل  ( ، واسمـ 52، 51)ص  وهذا اًمطريؼ أظمرضمف أسمق طمػص اًمدوري ذم ضمزء ومقف ىمراءات اًمـٌر

ـ أـمراومف(، واخلطقى ذم  2/300(، واًمدارىمطـل ذم إومراد )1/390أيب داود ذم اعمصوطمػ )

 وئل، قمـ أيب سمؽر سمـ قمقوش سمف.ًَ ( مـ ـمرق قمـ قمكم سمـ محزة اًمؽِ 13/210شموريخ سمغداد )
= 
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[971 ]   ُؾ، كو حمؿد سمـ أمحد سمـ َزْكجيضر ػَ أسمق اعم
(1)

، كو حمؿد سمـ أمحد سمـ ؾَمفؾ 

ازياًمرر 
(2)

ـ أظمل إصؿعل ـ سم ، كو قمٌد اًمرمح
(3)

ريى سمـ قمكم سمـ ، قمـ قمٌد اعمؾؽ سمـ ىمُ 

صؿعل، كو كوومع سمـ أيب ُكعقؿؿَ ْص أَ  ع ٕا
(4)

حيقك سمـ ؾمعقد، قمـ 
(5)

اعمًقى،  ، قمـ ؾمعقد سمـ

ِلر  : عَ ىمول ًمِ  قمـ ؾمعد: أنر اًمـٌر ًَ أَ  ))كمٍّ ((ك قؾَم مُ  ـْ مِ  ونَ ورُ هَ  يِ ًمَ زِ ـْـِّل سمؿَ مِ  ك
(6)

. 

                                                 

 .((هذا قمـدكو وهؿ، وإكرام هق ؾمؾقامن سمـ أرىمؿ  ))وىمول اسمـ أيب داود: 

 (.673وأمرو روايي اًمزهري قمـ أكس، ومتؼدرمً مـ ـمريؼ يقكس سـم يزيد، قمـ اًمزهري سمف سمرىمؿ: )

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 ( ذم اًمرواة قمـ سمنم سمـ آدم اًمٌٍمي.4/92يى اًمؽامل )ذيمره اعمزي ذم تذ( 2)

 ( قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ىمريى إصؿعل.3)

 (.8/381ذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )

 ( كوومع سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب كعقؿ اًمؼورئ.4)

 ( هق إكصوري.5)

طن ابن  غريب من حديث حيقى بن سعقد، طن ابن ادسقب، واحلديث ثابت من صرق أخرى( 6)

 ادسقب.

 وإؾمـود اعمصـػ ومقف أسمق اعمػضؾ ـ ؿمقخ أيب اًمعلء ـ متفؿ، ويروي قمـ اعمجفقًملم واًمضعػوء.

 وقمٌد اًمرمحـ سمـ أظمل إصؿعل مل يقصمؼف إٓر اسمـ طمٌون.

ـ شمرشمقى  2/943(، وذم اًمعؾؾ اًمؽٌػم )3731( )5/599وأظمرضمف اًمؽممذي ذم الومع )

ـ اعمغوززم ذم مـوىمى 3/278(، واًمٌزار ذم اعمًـد )5/44اًمؼويض(، واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى ) (، واسم

 ( مـ ـمريؼ قمٌد اًمًلم سمـ طمرب، قمـ حيقك سمـ ؾمعقد سمف.83)ص قمكم 

ّل  ))وىمول اًمؽممذي:  ، طمديٌ طمًـ صحقح، وىمد روي مـ همػم وضمف قمـ ؾمعد قمـ اًمـٌر

 .((وُيًتغرب هذا احلديٌ مـ طمديٌ حيقك سمـ ؾمعقد إكصوري 

ؾملًمً حمؿداً قمـ هذا  ))ًمؽممذي مو ذيمره قمـ ؿمقخف اًمٌخوري ىمول: ىمؾً وضمف اؾمتغراب ا

. اًمعؾؾ اًمؽٌػم ((احلديٌ، ومؾؿ يعرومف مـ طمديٌ حيقك سمـ ؾمعقد قمـ اسمـ اعمًقى قمـ ؾمعد 

(2/943.) 

 .((صمؼي طموومظ، ًمف مـويمػم  ))ىمؾً: قمٌد اًمًلم سمـ طمرب، ىمول قمـف احلوومظ: 

 اإلؾمـود إًمقف كظر.وىمد روي مـ طمديٌ ؿمعٌي قمـ حيقك سمـ ؾمعقد، ًمؽـ ذم 

(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي 2/84(، واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )7/39أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

 ( مـ ـمريؼ كٍم سمـ محود، قمـ ؿمعٌي، قمـ حيقك سمـ ؾمعقد سمف.7/196)

 ، ومثؾف قمـ أيب كعقؿ.((مل يروه قمـ ؿمعٌي إٓر كٍم  ))وىمول اًمطؼماين: 
= 
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[972 ]   َـ قم ـ حمؿد سم ؿمقدـًٌْي مَ أسمق اعمػضؾ، كو قمكم سم قمم اًمرر
(1)

، كو قمٌد اهلل سمـ احلًـ 

وريسمـ إسمراهقؿ إكٌَ 
(2)

ًُ يمِ ر، كو قمٌد اعمؾؽ سمـ ىمُ  سمـ ادام يى إصؿعل ىمول: ؾمؿع

ر سمـ يمدامعَ ًْ مِ 
(3)

ث قمـ أ   : سمقف، قمـ ىمتودة، قمـ أكس ىمول: ىمول رؾمقل اهلل حُيدِّ

 ـُ ًَ احلَ وَ  رٌ ػَ عْ ضَم وَ  ةُ زَ مَحْ وَ  كِمٌّ ل قمَ ظِم أَ و وَ كَ أَ  ؛ـريالَ  ؾِ هْ أَ  اُت ودَ اعمطؾى ؾَم  ٌدِ ق قمَ ـُي سمَ عَ ٌْ ؾَم  ـُ حْ كَ  ))

(( ي  دِ فْ اعمَ وَ  لْمُ ًَ احلُ وَ 
(4)

. 

                                                 

 تؼريى.وكٍم سمـ محود هذا مؽموك، يمام ذم اًم

( قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهقؿ اًمٍماف، قمـ 4/374وأظمرضمف أسمق اًمشقخ ذم ـمٌؼوت اعمحدصملم )

 يقكس سمـ طمٌقى، قمـ أيب داود اًمطقوًمز، قمـ ؿمعٌي، قمـ حيقك سمـ ؾمعقد سمف.

 .((يمون ِمـر حيػظ وُيذايمر  ))وهذا ؾمـده صمؼوت، وقمٌد اًمرمحـ ىمول قمـف أسمق اًمشقخ: 

ٌ قمـد أيب داود اًمطقوًم ( ـ وهق مـ روايي يقكس سمـ طمٌقى قمـف ـ 1/173ز ذم مًـده )واحلدي

ـ اعمًقى. ـ حيقك سمـ ؾمعقد قمـ اسم ٓ قم ـ اعمًقى،  ـ اسم ـ قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقمون، قم ـ ؿمعٌي، قم  قم

محد سمـ صموسمً، قمـ أيب داود اًمطقوًمز سمف، مقاومؼوً أ( قمـ 3/283وأظمرضمف اًمٌزار ذم مًـده )

 ًمروايي اعمًـد.

 ظمطل ومقف، واهلل أقمؾؿ.ومؾعؾ قمٌد اًمرمحـ اًمٍماف أ

 وموحلديٌ يٌؼك همريٌوً يمام ىمول اًمؽممذي ومـ ىمٌؾف ؿمقخف اًمٌخوري، وٓ ُيعرف إٓر مـ طمديٌ 

د سمف قمـ مثؾ حيقك سمـ ؾمعقد إكصوري.  قمٌد اًمًلم اًمذي شمػرر

ـ اسمـ اعمًقى، قمـ قمومر سمـ 4/1870وأظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف ) ـ اعمـؽدر، قم ـ ـمريؼ اسم ( م

 ؾمعد، قمـ أسمقف سمف.

صمـل قمومر، ومؼول: أكو  ))ؿ ىمول ؾمعقد: صم صمتف سمام طمدر ً أن أؿموومف هبو ؾمعداً، ومؾؼقً ؾمعداً ومحدر وملطمٌٌ

تو   .((ؾمؿعتف. ومؼؾً: آكً ؾمؿعتَف؟ ومقوع إصٌعقف قمغم أذكقف، ومؼول: كعؿ، وإٓر وموؾْمتؽر

 ن.( ذم شموريخ سمغداد وهمػمه: قمكم سمـ حمؿد سمـ ضمعػر سمـ قمـًٌي وراق قمٌدا1)

 (.3/271(، )4/258خلطقى، يمام ؾمقليت، واكظر: اًمؾًون )وهق جمفقل، ىموًمف ا

 .((روى قمـ إصؿعل طمديثوً  ))(، وىمول: 9/434( ذيمره اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )2)

صؿعل سمخؼم سموـمؾ ذم اعمفدي  ))وىمول اًمذٌهل:  ون )3/120. اعمقزان )((قمـ ٕا  (.3/270(، اًمًؾ

 ، ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديلً.(7/174( ذيمره اسمـ أيب طموشمؿ ذم الرح واًمتعديؾ )3)

 .باصل( 4)

(، 9/234(، واخلطقى ذم شموريخ سمغداد )2/130وأظمرضمف أسمق كعقؿ ذم ذيمر أظمٌور أصٌفون )

ـ القزي ذم اًمعؾؾ اعمتـوهقي ) ( مـ ـمريؼ احلًلم سمـ حمؿد اًمزقمػراين، قمـ قمكم سمـ 2/219واسم
= 
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[973 ]   َـ أمحد احلوومظ، كو ىمتودة سمـ اًمق ـ سم قؿؾِم أسمق اعمػضؾ، / كو احلً
(1)

، كو اًمعٌوس 

ـ اًمػَ  ـ ومَ ٌَ و مُ ور، كو إصؿعل، كيَ ج اًمرِّ َر سم كس ىمول: ىمول وًمي، قمـ احلًـ، قمـ أَض ورك سم

(( فِ قرتِ قمِ رَ  ـْ قمَ  وٌل مُ ًْ مَ  ؿْ ؾ ؽُ يمُ وَ  اعٍ رَ  ؿْ ؾ ؽُ يمُ  )): رؾمقل اهلل 
(2)

. 

                                                 

 سمف. حمؿد سمـ ضمعػر سمـ قمـًٌي، قمـ قمٌد اهلل سمـ احلًـ إكٌوري

، وذم إؾمـوده همػُم واطمد مـ اعمجفقًملم  ))وىمول اخلطقى:  ا، وهق همػم صموسًم ؽر ضمدًّ  .((هذا احلدٌي ـم

 ىمؾً: وىمد روي سمنؾمـود آظمر قمـ أكس.

( مـ 100، 99)ص (، واسمـ اعمغوززم ذم مـوىمى قمكم 3/211أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك )

ـ قمامر، قمـ  ـ قمؽرمي سم إؾمحوق سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ـمؾحي، قمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ زيود اًمقاممل، قم

 أكس.

ؾؿ، ومل خيرضموه  ))وىمول احلويمؿ:  ف اًمذٌهل سمؼقًمف: ((هذا طمدٌي صحقح قمغم ذط ًم ذا  )). وشمعٌؼ

 .((مقوقع 

ىمؾً: آومتف قمٌد اهلل سمـ زيود اًمقاممل، وهق مـؽر احلديٌ يمام ىمول اًمٌخوري. اكظر: اًمتوريخ اًمؽٌػم 

(5/95.) 

 ( اًمطوئل.1)

، وضموء قمغم وشمصحػ إمم )ىمتودة سمـ رؾمتؿ اًمطوئل(، (4/469ام ذم اًمؾًون ) وهق جمفقل يم

 (.5/516اًمصقاب ذم ط. اعمرقمشكم )

 ضعقف، وله صريق آخر طن أكس موصولة.( 2)

ـ هذا اًمطريؼ، وومقف أسمق اعمػضؾ ؿمقخ أيب اًمعلء اًمقاؾمطل وهق متفؿ، وىمتودة سمـ  ومل أىمػ قمؾقف م

 .اًمقؾمقؿ جمفقل، ومٌورك سمـ ومضوًمي وعقػ

(، 10/344(، واسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 5/374وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )

ـ هشوم، قمـ أسمقف، 4/418وأسمق قمقاكي ذم صحقحف ) ـ معوذ سم ـ ـمريؼ إؾمحوق سمـ راهقيف، قم ( م

 قمـ ىمتودة، قمـ احلًـ اًمٌٍمي مرؾملً.

 ومتـف قمـد اسمـ طمٌون واًمـًوئل مغوير قمامر هـو، إٓر أكرف ذم معـوه.

ضمف و رواه إؾمحوق سمـ راهقيف أيضوً قمـ معوذ، قمـ أسمقف، قمـ ىمتودة، قمـ أكس، وهق قمـد مـ ظمرر

 قمـف مرؾملً ذم اعمقاوع اًمًوسمؼي.

وذم اًمٌوب قمـ أيب هريرة  ))وأقمؾر اًمٌخوري واًمؽممذي روايي إؾمحوق اعمقصقًمي، ومؼول اًمؽممذي: 

إسمراهقؿ قمـ معوذ سمـ وأكس ... وطمديٌ أكس همػم حمػقظ ...، ىمول حمؿد: وروى إؾمحوق سمـ 

ّل  ... هذا همػم حمػقظ، وإكرام اًمصحقح قمـ  هشوم، قمـ أسمقف، قمـ ىمتودة، قمـ أكس، قمـ اًمـٌر

لِّ  ـ أسمقف، قمـ ىمتودة، قمـ احلًـ، قمـ اًمـٌر ـ هشوم، قم  (.4/181. الومع )((مرؾملً  معوذ سم
= 
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[974 ]  ،فوينٌَ قؾمك إْص مُ  حمؿد سمـ أيقب سمـ كو أسمق اعمػضؾ
(1)

 سمَطَرؾمقس، كو  

ًؾؿأمقري حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ مُ  أسمق
(2)

يبلَ ، كو يعغم سمـ قمٌرود اًمؽِ 
(3)

ـقز حر سمـ يمَ ، كو سمَ 

ًر  ـ قمٌد اهلل ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ؼر اًم ـ ضموسمر سم ـ قَمؼقؾ، قم ـ حمؿد سم ـ قمٌد اهلل سم : وء، قم

ـر ومَ ، ورِ ؽَ سمْ سموَٕ  ؿْ ؽُ قْ ؾَ قمَ  ))  فُ ـْ مِ َى رْ أَ ، وَ عِ اَم جِ ؾْ ًٌّو ًمِ ؾ  طُم ىمَ أَ ومًو، وَ طَم رْ ُؼ أَ تَ كْ أَ اهًو، وَ قَ ومْ أَ  ُب ذَ قمْ أَ نّنر

(( ػمِ ًِ سموًمقَ 
(4)

. 

                                                 

واًمصحقح قمـ  ))ول: وذيمر اًمدارىمطـل متوسمعوً آظمر إلؾمحوق وهق زيمريو سمـ احلورث، إٓر أكرف ىم

 /أ(.30/ل:4. اًمعؾؾ )((هشوم قمـ ىمتودة، قمـ احلًـ مرؾملً 

ـ  ـ راهقيف إموم طموومظ، وىمد رواه سموًمقضمفلم، ومقٌعد أن يؽقن ىمد وهؿ ومقف، ىمول اسم ىمؾً: إؾمحوق سم

ث قمـ معوذ سموعمقصقل واعمرؾمؾ معوً ذم ؾمقوق واطمد يدل  قمغم أكرف مل  ))طمجر:  يمقن إؾمحوق طمدر

 (.1/356. اًمـؽً اًمظراف )((ق إؾمحوق هيؿ ومقف، وإؾمحو

ـ ىمتودة، قمـ أكس، أظمرضمف اسمـ قمدي ذم  ـ اسمـ أيب قمروسمي، قم ـ قمٌود قم ىمؾً: وىمد رواه إؾمامقمقؾ سم

 (.1/123(، واسمـ طمٌون ذم اعمجروطملم )1/273(، واًمطؼماين ذم اًمصغػم )1/312اًمؽومؾ )

واكظر: اعمقزان  ًمؽـ إؾمامقمقؾ سمـ قمٌود مؽموك، يمام ذم شمرمجتف مـ اعمجروطملم واًمؽومؾ.

 (.1/412(، اًمؾًون )1/234)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 1)

 ( اًمطرؾمقد اًمثغري.2)

 .((خيطئ  ))(، وىمول: 9/291( وعػف اًمدارىمطـل، وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت )3)

 (.6/313(، اًمؾًون )6/131اكظر: اعمقزان )

 سـده واه، ولؾحديث صرق أخرى ضعقػة ومراسقل.( 4)

 ـ هذا اًمطريؼ.ومل أىمػ قمؾقف م

وذم إؾمـوده أسمق اعمػضؾ ؿمقخ أيب اًمعلء، وهق متفؿ، ويروي قمـ اعمجفقًملم، وسمحر سمـ يمـقز 

 ويعغم سمـ قمٌود وعقػون.

( قمـ حمؿد سمـ مقؾمك اإلصطخري، قمـ حمؿد سمـ 7/344وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 وسمر.ؾمفؾ اإلصطخري، قمـ قمصؿي سمـ اعمتقيمؾ، قمـ سمحر اًمًؼوء، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم

 .((مل يرو هذا احلديٌ قمـ حيقك إٓر قمصؿي سمـ اعمتقيمؾ  ))وىمول: 

 ىمؾً: وؾمـده وعقػ أيضوً، مـ أضمؾ قمصؿي وسمحر وقمـعـي أيب اًمزسمػم.

ىمؾقؾ اًمضٌط ًمؾحديٌ، هيؿ  ))، وىمول اًمعؼقكم: ((ٓ أقمرومف  ))وقمصؿي سمـ اعمتقيمؾ ىمول قمـف أمحد: 

 .((ومهوً 
= 
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[975 ]   ـ احلًُلم سمـ طمػص [إُؿْمـَويِن ]أسمق اعمػضؾ، كو أسمق ضمعػر حمؿد سم
(1)

سموًمؽقومي،  

 َ ديؾَم كو قمٌرود سمـ يعؼقب ٕا
(2)

يقؾَ قًك سمـ قمٌد اهلل اًمعَ ، كو قمِ 
(3)

ـ قمـ  ، أظمؼمين أيب، أسمقف، قم

ِلِّ  ٌر ه، قمـ قمكم، قمـ اًـم  ًْ ؾِّ مُ  يمُ غَم ٌي قمَ يَض رِ ومَ  فِ ؼْ ُى اًمػِ ؾَ ـمَ  ))ىمول:  ضمدِّ
(( ؿٍ ؾِ

(4)
. 

[976 ]   َضؾ اًمدسمروجأسمق اعمػضؾ، كو اًمعٌوس سمـ اًمػ
(5)

صمـل هشوم سمـ قمكم سمحؾَ   ى، طمدر

 ًِّ و سمَ  ػماذم،اًم صمـت ً هَب  يوكَ طمدر ـ طمؽقؿسمـ ز سم
(6)

صمـ ىموًمً:  زل أظمل قمٌد اعمؾؽ سمـ هَب طمدر
(7)

 ،

                                                 

 (.4/170(، اًمؾًون )3/465(، اعمقزان )3/340اكظر: اًمضعػوء )

ـ همػم ضموسمر، وومقفو مؼول، وشمؼدرم أطمدهو  ٌ ـمرق أظمرى قم ـ 951سمرىمؿ: )وًمؾحدي (، ومراؾمقؾ قم

 (.2/192مؽحقل وهمػمه، وصححف سمؿجؿقع ـمرىمف إًمٌوين ذم اًمصحقحي )

 .ذم إصؾ: )إؾمـوين( سموًمًلم اعمفؿؾي( 1)

 ( هق اًمرواضمـل.2)

 سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى اهلوؿمؿل.( قمقًك سمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمؿر 3)

ا( 4)  .سـده ضعقف جدًّ

 ( قمـ حمؿد سمـ احلًلم سمـ طمػص سمف.5/242وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )

م  ـ قمٌد اهلل اًمعؾقي مؽموك، وروى قمـ آسموئف مـويمػم، وشمؼدر  (.860سمرىمؿ: )وؾمـده واه؛ قمقًك سم

ـ قمكم  ٌ ـمرق أظمرى قم ـ اًمصحوسمي وًمؾحدي ـ همػمه م ، وذم قمومتفو مؼول، ًمؽـرفو واهقي، وقم

 إٓر أكرف سمؿجؿققمفو شمرشمؼل إمم احلًـ ًمغػمه.

ـ قمٌد اًمؼم ) وومضؾف اكظر: ضمومع سمقون اًمعؾؿ (، َتريٍ أطموديٌ مشؽؾي اًمػؼر ًمألًمٌوين 1/23ٓسم

 (.62ـ  48)ص 

وح( 5) سمر وج. ووىمع ذم شموريخ سمغداد )اًمذر سمر ( اًمعٌوس سمـ اًمػضؾ سمـ طمٌقى أسمق اًمػضؾ اًمًومري اًمدر

 ل اعمعجؿي.سموًمذا

 .((ؿمقخ طموومظ  ))ىمول أسمق احلًلم اًمرازي: 

(، شموريخ دمشؼ 12/153(، شموريخ سمغداد )352)ص اكظر: معجؿ ؿمققخ اسمـ مجقع 

 (.15/295(، اًمًػم )26/386)

 ( سَموكَي سمـً هبز سمـ طمؽقؿ سمـ معوويي سمـ طمقدة اًمؼشػمي.6)

 .وهل جمفقًمي اعمقطمدة وسمعد إًمػ كقن مػتقطمي. وسموكي: سمػتح اًمٌوء

 (.2/3(، اًمؾًون )1/334(، شمقوقح اعمشتٌف )1/178اكظر: اإليمامل )

 ( قمٌد اعمؾؽ سمـ هبز سمـ طمؽقؿ سمـ معوويي سمـ طمقدة اًمؼشػمي اًمٌٍمي.7)

(، ومل يذيمر ومقف ضمرطموً وٓ شمعديلً، وذيمره اسمـ طمٌون 5/408ذيمره اًمٌخوري ذم اًمتوريخ اًمؽٌػم )

 (.8/385ذم اًمثؼوت )
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ـ أسمقف هَب  ـ طَمقْدة ىمول: قم ه معوويي سم ـ ضمدِّ ـ أسمقف، قم ـ طمؽقؿ، قم ىمؾً: يو رؾمقل اهلل،  ))ز سم

ؽ، صمؿر  ؟ ىمول: أم  ؽ، صمؿر أُ  َمـ َأسَمر  ((أسموك  م 
(1)

. 

 ؿ  من شعر الصا 
 :يد 

[977 ]   ؿ  ي الصا ز  و  ْر طبد الرمحن اد  حمؿد بن الؼايض أبا حمؿد طبد الرمحن بن 
ي د 

حر  ،ـشد ًمـػًف ًمػظوً يُ  ًر ـ ؿمفر رضمى وىمً اًم  ؾمـي أرسمع وشمًعلم:ًمقؾي إطمد اًمراسمع م

ؾ اًمػَ   ـَتـغْ ـلر مُ ــُأظَم  َؾ ـْض / طَمصِّ
ًَ ـيمُ      اًم ــِ ـِ  ومَ مَ إِ  ؿِ ـؾْ ـ اًمعِ ذِم  ـ ي  اًمدِّ

 ْر ـاعمَ  ُف َر ـؿَم      
ِ
  دْ فِ ـتَ ـوضْم ـومَ       ـــــيْ ارَ ل اًمدر ـومِ  فِ ـسم ء

 لمِ احلِ  ىُمؿ ذِم وَ  قفِ ومِ

ق قْ ًمَ وَ  ؿَ ؾْ قا اًمعِ ـٌُ ـؾُ اـمْ       اهللل قــــــؾُم رَ  لِ قْ ـىمَ  ـْ ـحر مِ ـَص       ـِ ـسموًمصِّ
(2)

. 

 أيضًو ًمـػًف:وأكشدكا  [ 978]

 ُر ـؽُ ؿْم أَ  إيروكَ  ونُ ـًَ طْم اإلِ ـ  وَ ـاعمَ  َؽ ـًمَ      فُ ــؾ  يمُ  دُ ؿْ ــاحلَ  َؽ ـل ًمَ ـسمِّ و رَ يَ  ًَ يمْ ورَ شمٌَ 

ْر ػَ شمَ   ُر ػِ غْ شمَ ق وَ ػُ عْ شمَ  قَؽ ـِّل ومِ فمَ  ـِ ًْ ى طُم قَ ي     ؾِم دِ ل يَ ـِوم ءَ َرْ  لَ ي ومَ رِ مْ  أَ ذِم  ُت ؽر

ُر ـــثَ ـيمْ ل أَ ــقسمذكُ  ـْ ل قمَ ــسمِّ رَ  كَ قُ ػْ عَ رًا     ومَ ثِ ؽْ مُ  كِى اًمذر وَ  ػمِ ِص ؼْ اًمتر  ًُ ذِم ـْـ يمُ ئِ ًمَ 
(3)

. 

 :ًُ ؾْ ؼُ ؟ ومَ يِ قر ؾِم ورِ ف سموًمػَ تُ مَجْ ْر شمَ : وَ ىموَل 

ـْ   ـْ مَ  ونِ ضَم ن وسمَ زْ رْ ف سمَ قَش مَهِ  ذْ وؿَم ق سمَ شمُ رِ ؽْ ؿُم        ـْ ـمَ  نْ اَم ـطْم رَ  فؿَ ـهَ  فؾَ و مُجْ ـَـؿ صمَ ـقيـيمَ اشُمرَ  َم

                                                 

 .حسن لغره( 1)

 ػ وعقػ؛ لفوًمي سموكي وأظمقفو، وؿمقخ أيب اًمعلء اًمقاؾمطل متفؿ.وؾمـد اعممًم

(، 5139( )5/351(، وأسمق داود ذم اًمًــ )1897( )4/273وأظمرضمف اًمؽممذي ذم الومع )

(، واسمـ قمًويمر ذم 4/150(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )4/179واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

 قؿ سمف.( وهمػمهؿ مـ ـمرق قمـ هبز سمـ طمؽ51/49شموريخ دمشؼ )

 وهذا اًمًـد طمًـ، هبٌز وأسمقه صدوىمون، يمام ذم اًمتؼريى.

(، ومًؾؿ ذم 5971( )7/91وًمف ؿموهد مـ طمديٌ أيب هريرة قمـد اًمٌخوري ذم صحقحف )

 (.4/1974صحقحف )

 .مل أقف طؾقه( 2)

 .مل أقف طؾقه( 3)
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ٍٍ هِ  مْ ارَ دَ كَ  ـْ مَ   ـْ ان مَ يقَ دِ رْ دَ قًً كِ دْ ويَ سمَ  ْؽ قكِ  ناَم يمَ زْ ضُم       ـْ خَ ؾُم  مْ دَ رْ يمَ  ٍَمْ خمتَ  ًْ وقمَ ـمَ  ق

 مْحَ رَ ً     ــقِص عْ ـوه مَ يمَ وَ  مْ رْ  ضُم ِز سمَ  مْ ارِ دَ  ـْ ف مَ ضَم رْ يمَ 
ـْ قُمْصقون  ؽَمْ سمقْش شُمق ًِ ـْ مَ طَمْد اَِزي

(1)
.  

 :تقؼيمن حديث الع  

[979 ]   ول، سمؼراءيت قمؾقف ذم ؿمفر رضمى ؾمـي أرسمع أسمق يوه أمحد سمـ سُمـدار اًمٌؼر

تقؼيأبو احلسن أمحد بن حمؿد بن أمحد الع  وشمًعلم، أكو 
(2)

، كو أسمق قمكم حمؿد سمـ أمحد سمـ 

ـ حمؿد اًمٌُ  ،ٌِم طَ حيقك اًمعَ  ايِن قرَ كو أمحد سم
(3)

ًـ سمـ زيود، و احلَ ؿ، كي  سمـ قموِص ، كو اًمنر 

ـ هَبْ  ـ اًمؼوؾمؿ سم امَر قم
(4)

ـ ضموسمر:  ـ أيب اًمزسمػم، قم ِلر  ))، قم  ذِم  # يَؾ ؼْمِ ضمِ  ورَ َش تَ اؾْم  أنر اًمـٌر

                                                 

ؾامت ( شمػضؾ سمعض اإلظمقة اعمتؼـلم ًمؾغي اًمػورؾمقي سمتصحقح سمعض إظمطوء وشمغقػم سمعض اًمؽ1)

 ووزن إسمقوت، ومجزاهؿ اهلل ظمػماً، ويموكً صقرة إصؾ يمام يكم:

 

ور اعمعروف سموًمعتقؼل، 2) ( أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ مـصقر  اًمٌغدادي أسمق احلًـ اعمجفز اًمًػر

 هـ(.441هـ(، وشمقذم ؾمـي )367مقًمده ؾمـي )

 ، وىمول اسمـ مويمقٓ: ((يمتًٌ قمـف ويمون صدوىموً  ))أصمـك قمؾقف إزهري ووصمؼف، وىمول اخلطقى: 

ج قمغم اًمصحقحلم، ويمون صمؼي متؼـوً، يػفؿ مو قمـده  ))  .((ظمرر

 (.17/602(، اًمًػم )4/379اكظر: شموريخ سمغداد )

( أمحد سمـ حمؿد، وُيؼول: حمؿد سمـ أمحد سمـ ظموًمد سمـ ؿمػمزاذ أسمق سمؽر اعمعروف سموًمٌقراين، ىمويض 3)

 هـ(.304شمؽريً، شمقذم ؾمـي )

ط ذم واًمٌُقراين: سموًمٌوء اعم قطمدة واًمراء اعمفؿؾي واًمـقن سمعد إًمػ، كًٌي إمم قمؿؾ اًمٌقاري اًمتل شمًٌُ

 اًمدور وجُيؾس قمؾقفو.

ث قمـ ؿمققخ وعػوء  ))ىمول اًمدارىمطـل:   .((ٓ سملس سمف، وًمؽـ حيدِّ

فؿل )ص  ت اًًم وب5/4(، )1/295(، شموريخ سمغداد )132اكظر: ؾممٓا ًٕك  (.1/408) (، ا

 ن ىمويض شمؽريً.( اًمؼوؾمؿ سمـ هَبْرام أسمق مهدا4)

 .((يروي قمـ أيب اًمزسمػم اًمعجوئى، ٓ جيقز آطمتجوج سمف سمحول  ))ىمول اسمـ طمٌون: 

 .((أسمق مهدان يمذاب  ))ذيمره اسمـ قمدي سمؽـقتف، ومؼول: 
= 
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 ؽْ تَ : اؾْم وَل ؼَ ، ومَ يَ يَ ووِ عَ مُ  وِب تَ ؽْ تِ اؾْم 
فُ ، ومَ فُ ٌْ تِ (( لٌم مِ أَ  نكر

(1)
. 

صمـِل، سللُت  [ 980] ًُ ىمول: أسمو يوه ومحدر [احلسن]أبا ؾملًم
(2)

صمـِل / ىمول: تقؼيالع     ومحدر

ًُ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمط صمـلؾى ؾملًم ًُ إسمراهقؿ سمـ  ، ىمول:سموًمؽقومي ومحدر  ؾملًم

                                                 

(، 4/458(، اًمؾًون )4/289(، اعمقزان )7/294(، اًمؽومؾ )2/214اكظر: اعمجروطملم )

(7/118.) 

( ـ يمام ؾمقليت ـ وؾمؿك هذا اًمراوي 2/257قموت )وذيمر اسمـ القزي هذا احلديٌ ذم اعمقوق

 .((هق جمفقل  ))اًمؼوؾمؿ سمـ مفران سموعمقؿ، وكؼؾ قمـ إزدي أكرف ىمول: 

ىمؾً: اًمصقاب أكرف اسمـ هَبرام سموًمٌوء اعمقطمدة ذم أوًمف واعمقؿ ذم آظمره، وهق معروف، ًمؽـ 

 (.4/30سموًمؽذب. واكظر: اعمقزان )

 .موضوع( 1)

( مـ ـمريؼ أيب حمؿد القهري، قمـ أيب قمكم 4/349يخ دمشؼ )وأظمرضمف اسمـ قمًويمر ذم شمور

 اًمعطٌم سمف.

، يمام شمؼدرم سمرىمؿ: )  (.716وإؾمـوده مظؾؿ، ومػقف اًمني سـم قموصؿ، وهق مؽموك متفؿ سمنىمي احلدٌي

م   (.73رىمؿ: )تً طمديٌ وؿمقخف احلًـ سمـ زيود اًمؾمًممي، يمذاب وشمؼدر

 واًمؼوؾمؿ يمذاب أيضوً، يمام ىمول اسمـ قمدي.

( مـ ـمريؼ حيقك سمـ صوًمح، قمـ اًمؼوؾمؿ سمـ 2/255اسمـ القزي ذم اعمقوققموت ) وأظمرضمف

 مفران )يمذا( سمف.

ـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ ) ( مـ ـمريؼ زيمريو سمـ حيقك اعمـؼري، قمـ اًمقًمقد 59/68وأظمرضمف اسم

ـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضموسمر سمؾػظ: ا ـ قمتٌي، قم ـ اًمؼوؾمؿ سم ـ اًمػضؾ اًمعـزي، قم أشموين ضمؼميؾ ومؼول:  ))سم

 .((معوويي يموشمٌوً اَتذ 

ون )6/17وإؾمـوده واه، ومػقف اًمقًمقد سـم اًمػضؾ يروي اعمقوققموت. اكظر: اعمقزان )  (.6/225(، اًمًؾ

 واًمؼوؾمؿ سمـ قمتٌي ٓ ُيعرف.

واًمعجى  ،سمولؿؾي ومفذا احلديٌ مـ هذا اًمقضمف ًمقس سمثوسمً وٓ يغؽم سمفو )) وىمول اسمـ يمثػم:

حلديٌ أيمثر مـ همػمه مـ أسمـوء اقمغم صـوقمي مـ احلوومظ اسمـ قمًويمر مع ضملًمي ىمدره واـملقمف 

صمؿ ٓ  ،ـ شمؼدمف سمدهر يمقػ يقرد ذم شمورخيف هذا وأطموديٌ يمثػمة مـ هذا اًمـؿطسمؾ ومَ  ،قمٍمه

ومثؾ هذا اًمصـقع ومقف  ،ؿمورة ٓ فموهرة وٓ ظمػقيإيٌلم طموهلو وٓ يشػم امم رء مـ ذًمؽ 

 (.8/356. اًمٌدايي واًمـفويي )(( واهلل أقمؾؿ ،كظر

رق أظمرى مـ همػم طمديٌ ضموسمر واهقي ٓ شمصؾح، ذيمرهو اسمـ القزي ذم وًمؾحديٌ ـم

 (.404(، واكظر: اًمػقائد اعمجؿققمي )ص 257ـ  2/252اعمقوققموت )

 ( ذم إصؾ: )احلًلم(، وهق ظمطل.2)
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قمٌد اًمرزاق اعمؼرئ
(1)

ًُ قمثامن سمـ ظُمرر   صمـِل، ىمول: ؾملًم زاذ احلوومظسملكطويمقري ومحدر
(2)

 

ـ قمِ  ًُ أمحد سم صمـِل، ىمول: ؾملًم ً ِز ـَظْم ؿران إَ ومحدر صمـل، ىمول: ؾملًم حمؿد سمـ ومضقؾ  ومحدر

صمـل، ىمول: ؾملًمً ـمَ  صمـل، ىمول: ؾملًمً ؾمؾقامن إقمؿش ومحدر ؾحي سمـ كوومع اًمضٌِّل ومحدر

ًُ رؾمقل ِل، ىمول: ؾمؿع صـم ٕكصوري ومحدر ل، ىمول: ؾملًًم ضموسمر سمـ قمٌد اهلل ا صـم اهلل ومحدر
(3)

 

ـِ  قْ ًمَ  ))يؼقل:   يًو ادِ  وَ اَم فِ قْ ًمَ إِ  َى ؾَ ـمَ  قًو، صمؿر يًو صموكِ ادِ وَ  َى ؾَ طَ ًمَ  ؾٍ كخْ  ـْ مِ  يوً ادِ وَ  مَ آدَ  أنر ٓسم

ـِ قْ ضَم  ألُ ؿْ يَ  َٓ ثًو، وَ صموًمِ  َ  مَ آدَ  َف اسم ((  َمـ شموَب غَم قمَ  اهللُ قُب تُ يَ  ، صمؿر اُب إٓر اًمؽم 
(4)

. 

                                                 

ٕكطويمل 1) ـ سمـ قمٌد اًمرزاق أسمق إؾمحوق إزدي، وُيؼول اًمعجكم ا ـ احلً ـ قمٌد اًمرزاق سم ( إسمراهقؿ سم

 هـ(.338ي )اعمؼرئ، شمقذم ؾمـ

 .((مؼرئ ضمؾقؾ ووسمط مشفقر صمؼي ملمقن  ))ىمول أسمق قمؿرو اًمداين: 

 (.2/566(، معرومي اًمؼراء )15/384(، اًمًػم )7/40اكظر: شموريخ دمشؼ )

زاذ اًمٌٍمي أسمق قمؿرو إكطويمل.2)  ( هق قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ ظمرر

ل(( 3)  .يمتى اًمـوؾمخ ومقىمفو: )اًمـٌر

 .حسن لغره، إالا قوله )وادياً من كخل( ففو شاذواحلديث سـده ضعقف جداً، ( 4)

 (.28ذم ؾمـده حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمطؾى اًمشقٌوين، وهق متفؿ سموًمؽذب، يمام مرر سمرىمؿ: )

 ( قمـ معوذ سمـ اعمثـك.4/175وأظمرضمف أسمق قمقاكي ذم صحقحف يمام ذم اإلتوف )

ل، يملمهو قمـ أمحد سمـ قمؿران ( قمـ حمؿد سمـ أمحد اًمقيمقع4/120واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء )

 إظمـز سمف.

 وؾمـده وعقػ؛ ًمضعػ أمحد سمـ قمؿران، ًمؽـف مل يـػرد سمف، ومؼد شموسمعف مجوقمي.

 ( مـ ـمريؼ أمحد سمـ أيب ؿمعقى.4/175أظمرضمف أسمق قمقاكي ذم صحقحف يمام ذم اإلتوف )

 ـ يمشػ إؾمتور( مـ ـمريؼ قمٌقد اهلل سمـ قمٌد الٌور. 4/245واًمٌزار ذم اعمًـد )

ـ واسم ـ 8/27ـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون  ـ اسم ـ ـمريؼ قمؿرو سمـ قمكم اًمػلس، صملصمتفؿ قم ( م

 ومضقؾ سمف.

ـ ومضقؾ، طمقٌ ذيمره ذم شمرمجتف مـ  ٌَ سموسم وأقمؾ اًمعؼقكم سمعد أن أظمرضمف مـ ـمريؼ إظمـز احلدي

ـ كخؾ(، واًمروايي ذم هذا اًمٌوب صموسمتي م ))اًمضعػوء، وىمول:  ٓ ُيتوسمع قمغم هذه اًمؾػظي )وادي م ـ و

 .((همػم هذا اًمقضمف: ًمق أنر ٓسمـ آدم واديلم مـ مول 

 ـػرد هبذه اًمؾػظ، سمؾ شموسمعف مجوقمي.ي ىمؾً: اسمـ ومضقؾ صدوق، يمام ذم اًمتؼريى، ومل

 ( مـ ـمريؼ مقؾمك سمـ أقملم.8/27أظمرضمف اسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ 

 ( مـ ـمريؼ ضمرير.2/356وأسمق يعغم ذم مًـده )
= 
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ؾػي [ 981] أسمو احلًلم: ؾملًمً قال السِّ
(1)

صمـو، ؾملًمً اًمعَ    قؼل، احلديٌ.تِ ومحدر

[982 ]    صمـل أسمق اًمطقِّ قؼيت  الع  سموًمؽقومي، كو كِم ؿُ قْ ى حمؿد سمـ احلًُلم سمـ ضمعػر اًمتر ، طمدر

ـ زَ  اندَ يْ قمٌد اهلل سم
(2)

ـ يمَ  ـ حمؿد سم ػمًِ ، كو حيقك سم
(3)

ـ إؾمقد اًمعِ َر ، كو اًمؼُ  كِم جْ اد سم
(4)

ـ  ، قم

ـ هورون سمـ قمَ  ه، قمـ أيب اًمدرداء ىمول: ؽَم ـْقمٌد اعمؾؽ سم ًُ  ))ة، قمـ أسمقف، قمـ ضمدِّ و : يَ ىمؾ

ضُم  فُ غَ ؾَ ي إذا سمَ ذِ د  اًمر و احلَ مَ  !اهلل رؾمقَل  ـْ  قفًو؟ ىمول:ؼِ ومَ  نَ وُؾ يمَ اًمرر تِل أَ غَم قمَ  ظَ ػِ طَم  َم  لَم عِ سمَ رْ  ُأمر

ًُ يمُ قفًو، وَ ؼِ ومَ  ٌَ يثًو سُمعِ دِ طَم  ((قعًو ػِ ؿَم دًا وَ وهِ ؿَم  يِ ومَ قَ اًمؼِ  مَ قْ يَ  فُ ًمَ  ـ
(5)

. 

                                                 

  قمٌقدة قمـ أيب قمٌقدة، صملصمتفؿ قمـ إقمؿش سمف.( مـ ـمريؼ اسمـ أيب2/474وذم )

د إقمؿش سمؼقًمف: مـ كخؾ  ))ىمول اسمـ طمٌون:   .((شمػرر

د حُيتؿؾ أن يؽقن مـ إقمؿش، وحُيتؿؾ أن يؽقن مـ ـمؾحي سمـ كوومع.  ىمؾً: اًمتػر 

( مـ ـمريؼ اسمـ هلقعي، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضموسمر، وومقف: )واد 23/31وأظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )

 (.مـ كخؾ

ـ هلقعي وعقػ، وظموًمػف اسمـ ضمريٍ ومرواه قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضموسمر وومقف: )واديوً موًٓ(،  ـ اسم ًمؽ

ح ومقف اسمـ ضمريٍ وأسمق اًمزسمػم 8/28أظمرضمف اسمـ طمٌون ذم صحقحف )اإلطمًون ـ  (، وسر

 سموًمتحديٌ.

 ( مـ ـمريؼ آظمر قمـ اسمـ هلقعي، وومقف: )واديوً مـ مول(.23/25سمؾ أظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )

قمؿش سمؼقًمف: )مـ كخؾ(، وًمعؾف روًي سموعمـعك، واهلل أقمؾؿ.وم د ـمؾحي سـم كوومع أو ٕا  ثًٌ سمذًمؽ شمػر 

، ومًؾؿ ذم (6437، 6436( )225، 7/224واحلديٌ أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف )

 ( سموًمؾػظ اًمذي أؿمور إًمقف اًمعؼقكم.726، 2/725صحقحف )

 ( هق اسمـ اًمطققري.1)

هـ(، 222سمـ َرزيـ سمـ ىمطـ أسمق حمؿد اًمٌجكم اًمؽقذم، مقًمده ؾمـي )( قمٌد اهلل سمـ زيدان سمـ سُمريد 2)

 هـ(.313وشمقذم ؾمـي )

اإلموم اًمثؼي  ))، وىمول اًمذهٌل: ((يمون صمؼي طمجي يمثػم اًمصؿً  ))ىمول حمؿد سمـ أمحد سمـ محود: 

 .((اًمؼدوة اًمعوسمد 

 (.7/265(، شموريخ اإلؾملم )14/436اكظر: اًمًػم )

 ىمػ قمغم شمرمجتف.مل أقمغم يمؾؿي )يمًػم( وٌي، و (3)

 مل أىمػ قمغم شمرمجتف.( 4)

 .موضوع( 5)
= 
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 :وريقُ من فوائد ابن الط  

سمؼراءيت قمؾقف، أكشدكو أسمق اًمؼوؾمؿ قمكم سمـ ، وريقُ الشقخ أبو احلسع الط   أكشدكا [ 983]

ـ ـقظِم ـ اًمتر ًِّ حَ اعمُ  ـ سم ىموٓ: أكشدكو أسمق قمٌقد اهلل حمؿد  ري،هَ قْ الَ قمكم ل، وأسمق حمؿد احلً

ويِن سمَ زُ ْر ؿران سمـ مقؾمك اعمَ سمـ قمِ ا
(1)

ش ػَ ظْم ؾقامن إَ ، أكشدكو أسمق احلًـ قمكم سمـ ؾُم 

حقياًمـر
(2)

 د: هل ًمؾعٌوس سمـ إطمـػ:، أكشدكو صمعؾى، وىمول اعمؼمِّ 

ًر  اُت قَ فَ ؿَم  ؿْ يمُ ـدَ عِ ومَ       ؿْ ــؽُ ــشمِ ورَ ــيَ  زِ ذِم  ىٍّ ـًمِص قنَ ـذكُ شملَ أَ        ٍَمِ اًمٌَ وَ  عِ ؿْ اًم

ً   ُر ؿِ ْض يُ  / َٓ  رِ اًمـرظَ  ُؼ وؾِم ـ ومَ ؽِ ًمِ وَ  ػمِ ؿِ ػ  اًمضر ـقمَ      سمفِ  قُس ؾُ الُ  وَل ن ـمَ إِ  قءَ اًم
(3)

. 

[984 ]   :جُيْ  ونَ أكرف يمَ  لَم ؾِّؿِ عَ اعمُ  ضِ عْ ـ سمَ ـِل قمَ غَ ؾَ سمَ  ))إظمػش، ىمول 
 قَ ـِ همْ إَ  دَ َٓ وْ أَ  ُس ؾِ

ِ
 ذِم  وء

 ْل اًمػَ 
ِ
 َر ؼَ اًمػُ  دَ َٓ وْ أَ وَ  ء

ِ
ؿْ ذِم  اء  قَ ـِ همْ إَ  دِ َٓ وْ َٕ  قُل ؼُ يَ  ، صمؿر سِ  اًمشر

ِ
 غَم قا قمَ ىمُ ُز اسمْ  ـريِ الَ  َؾ هْ و أَ : يَ وء

(( اًمـرورِ  ؾِ هْ أَ 
(4)

. 

 ع:دَ ػْ ًمِض  ،إظمػش وأكشدكا [ 985]

                                                 

م احلديٌ مـ ـمريؼ آظمر قمـ قمٌد اعمؾؽ سمـ هورون سمـ قمتٌي   (.210سمرىمؿ: )وشمؼدر

 هـ(.384( اًمؽوشمى، شمقذم ؾمـي )1)

، وىمول ((يمون معتزًمقوً وصـرػ يمتوسموً مجع ومقف أظمٌور اعمعتزًمي ... ومو يمون صمؼي  ))ىمول إزهري: 

وطمى أظمٌور وراويي ًممداب، وصـػ يمتٌوً يمثػمة ذم أظمٌور اًمشعراء اعمتؼدملم يمون ص ))اخلطقى: 

ـ اًمؽمشمقى عمو جيؿعف  واعمحَدصملم قمغم ـمٌؼوتؿ، ويمتٌوً ذم اًمغزل واًمـقادر، وهمػم ذًمؽ ... ويمون طمً

.. ًمقس طمول أيب قمٌقد قمـدكو اًمؽذب وأيمثر مو قمقى قمؾقف سمف اعمذهى وروايتف قمـ إضموزات 

 .((قلم اإلضموزة اًمشققخ ًمف مـ همػم شمٌ

(، 5/118(، اعمقزان )16/447(، اًمًػم )7/177(، اعمـتظؿ )3/135اكظر: شموريخ سمغداد )

 (.5/326اًمؾًون )

 هـ(.315( هق إظمػش اًمصغػم اًمٌغدادي، شمقذم ؾمـي )2)

 .((ٓزم صمعؾٌوً واعمؼمد وسمرع ذم اًمعرسمقي  ))، وىمول اًمذهٌل: ((يمون صمؼي  ))ىمول اخلطقى: 

 (.14/480(، اًمًػم )41/518(، شموريخ دمشؼ )11/433اد )اكظر: شموريخ سمغد

 (.172ص اكظر: ديقان اًمعٌوس سمـ إطمـػ )( 3)

 (.4/39( اكظر: قمققن إظمٌور )4)
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 قَ ٌْ ِص  لْمَ و سمَ مَ        فْ ـمَ رَضْ  ؿُ ؾِّ عَ اعمُ  طَ رَضَ 
 قاج  َض ومَ  فِ تِ

ـَ قَ  شمَ امر ـًمَ  ُ  ؼر قاـج  َتَ  ؿْ هَلُ  وَل ىمَ  قهُ عُ ـ   ـ     ؿِ ـؾَم  ؿْ أّنر
(1)

. 

[986 ]   أسمو احلًـ أمحد سمـ حمؿد سمـ مـصقرالشقخ أبا احلسع ًُ  يؼقل: ؾمؿع

ـ ؿموهلم اعمَ قؼِ تِ اًمعَ  ـ أمحد سم ًُ أسمو طمػص قمؿر سم  ر  وْ رَ ل يؼقل: ؾمؿع
ًُ  ))ي يؼقل: وذِ ق صؾر

ـِ  َػ ؾْ ظَم  صمـو حمؿد سمـ  ىمول: صمؿر  ،ةَ لَ اًمصر  َح تَ تَ وموومْ حمؿد سمـ ؾمؾقامن اًمٌوهمـدي،  حمؿد سم طمدر

وخ إُ  ،اهلل ونَ حَ ٌْ ـ، ومؼقؾ ًمف: ؾُم يْ ؾقامن ًُمقَ ؾُم  صمـو ؿمقٌون سمـ ومر  كم، ومؼقؾ ًمف: سمُ ومؼول: طمدر

((حون اهلل، ومؼول: سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ ٌْ ؾُم 
(2)

. 

قظمل أكشدكا [ 987] اًمتـر
(3)

ـ ؿموذان، كو احلًـ سمـ قمكم أسمق  ؾمعقد، أكشدكو أسمق سمؽر سم
(4)

 ،

سمقع ًُ اًمرر ىمول: ؾمؿع
(5)

ًُ ؾمػقون سمـ قُمققـي يؼقل:   يؼقل: ؾمؿع

رْ يمُ  دْ ىمَ  ًُ طمذر اعمُامًمؼ آَل  َؽ شمُ ـ
(6)

 ِؼ ؾِ اكطَ ل وَ ـِ عْ ـمِ ذا أَ و هَ يَ  ًُ ؾْ ؼُ ومَ      

َؽ  ظُمُؾؼ ـْ ل مِ ـِّمِ  كَ و َهر مَ ؾَموَءَك          ؼـأـمِ  َٓ  وـِل مَ ـتَ ػْ ؾر يمَ  نْ إِ  إكر
(7)

. 

اجمن فوائد أيب حمؿد ب  :ن الرسا

                                                 

 .مل أقف طؾقه( 1)

(، ومـ ـمريؼف اسمـ قمًويمر ذم شموريخ دمشؼ 3/211( أظمرضمف اخلطقى ذم شموريخ سمغداد )2)

 ( قمـ أيب احلًـ اًمعتقؼل سمف كحقه.55/169)

 (.14/385كظر: اًمًػم )وا

 ( هق أسمق اًمؼوؾمؿ قمكم سمـ اعمحًـ.3)

م وهق متفؿ.4)  ( هق احلًـ سمـ قمكم سمـ زيمريو سمـ صوًمح أسمق ؾمعقد اًمعدوي اًمٌٍمي، شمؼدر

 ( اًمرسمقع سمـ كوومع أسمق شمقسمي.5)

 ووىمع ذم الومع ٕظملق اًمراوي: )أسمق اًمرسمقع(.

 .: )اعمصطؾؼ(واًمؽومؾ ذم الومعيمذا ذم إصؾ، وضموء ( 6)

( قمـ قمكم سمـ أيب قمكم، قمـ أمحد 216، 1/215( أظمرضمف اخلطقى ذم الومع ٕظملق اًمراوي )7)

 سمـ إسمراهقؿ سمـ ؿموذان سمف.ا

يملن  ))وأورد اعمحؼؼ إسمقوت قمغم ؿمؽؾ اًمـثر،؛ اشمٌوقمو ًمألصؾ اًمذي اقمتؿده، وىمول ذم احلوؿمقي: 

 .((وزن هذا اًمؽلم وزن اًمشعر ... 

 .(3/353يمام ذم اًمؽومؾ ٓسمـ إصمػم ) أيب ؾمػقون وإسمقوت تثؾ هبو معوويي سمـ 



 

 
 

 
 9999 

 

  

اج  أكشدكا [ 988] ًٍّ الشقخ أبو حمؿد بن الرسا سمٌغداد، سمؼراءيت قمؾقف ذم اعمحرم ؾمـي ؾم

 ًمؾؼويض أيب طَمصلم ،سمتـِّقس ـ اًمـرجودًِّ حَ وشمًعلم، ىمول: أكشدكو قمٌد اهلل سمـ اعمُ 

اًمتـقظمل
(1)

 ذم اًمـور: 

 ـْ ؿَ ـصم ــفو مِ ـو ًمَ مَ  يً ؾَ فَ ـؾْ فَ ـمُ    ًي     ــــو طُمؾّ ـفَ ـًَ كػْ  يٍ ـقَ وؾِم يمَ وَ 

  زِّ ظَم وَ         اِق َر ـاًمعِ  يرِ رِ طَم  ىِّ و سمحُ قَ َتْ / وَ 
 ـْ ؿَ اًمقَ  ِى ْص قمَ وَ  َؼ ْش مَ دِ

ٌهَلَ  وُب ٌَ ك اًمؼِ ـَوشُمٌْ   ـْ ــومَ  ؾِّ ــيمُ  ـْ مِ وَ  انِ رَ ُز قْ سموخلَ وَ    ـ     ـــو سموًمؾر

ؾَ  قُت و َتُ اهَ َر شمَ  ًِّ   ًْ ضَم رِ و إذا ُأدْ قَ َتْ وَ         ًْ ـــإذا هُم
 ـْ ػَ ل اًمؽَ ـومِ

ًِّ هَلَ  قُش عِ يَ  نْ دَ ـل سمَ ـِوم فُ ــوطُم رُ  َٓ وَ  يٌّ قِ ؾَم         فُ ؼُ ؾْ ظَم  َٓ  طُ ؼْ و اًم
(2)

. 

 :رِ دْ ًمؾؼويض أيب طَمصلم ذم اًمؼِ  وأكشدين [ 989]

ًر  ـَ ـمِ        فِ ــقـومِ  اكوِت قَ قَ ى احلَ َر كَ ادٍ وَ وَ   ْؾ ـٌَ ــالَ وَ  هُ دُ ِص ؼْ يَ  ؾِ فْ اًم

 ؿْؾ الَ  ِت قْ َص يمَ  وةِ طَ اًمؼَ  ُت قْ َص ومَ        وِت ـــغَ ــاًمؾ   قعُ مَجِ  قفِ ومِ  فُ وسمَ َش شمَ 

نٌ ودِ ه ؿَم رِ دْ  َص مَم إِ    و    ـفَ ـؿر ـَو  دْ ىمَ  قفِ ومِ  يٍ سمقَض  ؿْ ؽَ ومَ 
(3)

 ْؾ ــؿَ ـطَم  وْ أَ  

 ْؾ ــطَ ــل مَ ـِووؼَ اًمتر  ـدَ قمِ  قَ ن هُ نِ ومَ        ورِ دُ اًمص   قِؼ ِض ًمِ  يؿٌ رِ همَ  ذاكَ ومَ 

ْؾ ــضَم إَ  ًِ ــىمْ وَ  َؾ ــٌْ ـىمَ  هُ ـدَ  قمِ سماَم         قنَ مُ رَ ـيمْ إَ  فُ ٌُ وًمِ ـطَ ـيُ  يؿٌ رِ ـيمَ 
(4)

. 

اًمف ذم اؾمؿ سمَ  وأكشدكا [ 990]  :لزر

يَ اًمؼَمِ  ُز جِ عْ ـ يُ مَ  ؿُ اؾْم  ً  ـومِ وَ  فػكْص  لَ  اًمػَ ذِم        فْ ػُ ْص وَ  ير فْ ػُ كْص  قِق ل اًم
(5)

 

                                                 

 ( واؾمؿف قمٌد اهلل سمـ اعمحًـ سمـ قمؿرو.1)

 مل أقف طؾقه.( 2)

ف، ُيؼول ؿمدن ؿُمدوكوً. اكظر: 3) ـ أمِّ ( اًمشودن: مجقع وًمد اًمظؾػ واخلػِّ واحلوومر إذا ىمقي واؾمتغـك قم

 (.4/241اكظر: اًمؼومقس اعمحقط )

 .مل أقف طؾقه( 4)

ًقق، وكصػف اًمثوين )الأنر كصػف ٕا ( أي5)  زال( ذم اًمػلة.( يشقن إمم يمؾؿي )همَ ول )سمز( وهق احلرير ذم اًم

 اًمػلة.
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مْ ؼَ ن يُ إِ    در
فْ ــومُ ْر ــفمَ وَ  ذاكَ ـو سمـكدَ ـــقمِ  فُ ؾُ ْض ــومَ       ْؾ ـطُ ٌْ يَ وَ  ْص ـؼُ يَ  قفِ صموكِ

(1)
 

 دْ سمَ  رِ  ذيمْ ذِم  وِب تَ ؽِ  اًمذِم  فُ ًُ ؽْ قمَ 
ِ
ٌُ طَم  فُ ٌْ ؾُ وـمْ ومَ  ِؼ ؾْ اخلَ      ء ًَ و ؿِم مَ  ق فْ ػُ اىمْ وَ  ئ

(2)
. 

 ًمف: وأكشدين [ 991]

 ػمؽِ ؿَ ؿْم وَ  مَم ى إِ زر ـُيع        و ـشمقف لْمِ نر ذا اًمػتَ لَ يمَ 

  ؿر ـف وؿَم ـػر ـيمَ      ور   ًو ذر اًمـريمَ  وىَمدْ 
ػمـــيمِ

(3)
. 

 ًمف: وأكشدين [ 992]

 وُت ومَ ـَاعمَ  وسِ اًمـر ِػ وًمِ ؾَم  ـْ قمَ        وو هبَ ـَـعْ ؿِ ؾَم  وراً ٌَ ظْم أَ  يملنر 

قاوشمُ ك مَ ـــؿر اعمُ ـك إذا طُم تر طَم     عًو   مَ  سمنَمٍّ وَ  ػْمَ قا اخلَ وؿُم قمَ 
(4)

. 

اج أكشدكا/  [ 993] زوريَر فْ احلًُلم اًمشر ، أكشدين ومورس سمـ الشقخ أبو حمؿد بن الرسا
(5)

، 

زوريَر فْ اًمشر 
(5)

مدَ ٓسمـ أيب اًمزَمؽْ  ،
(1)

: 

                                                 

ىملم واًمؼامموت.1) سمؾ، وهق اًمنر ول، وهق اًمذي يرومع اًمزِّ  ( أي: زسمر

َ زر ( أي: قمؽس يمؾؿي سمَ 2)   شػم إمم ىمقًمف شمعومم ذم اًمؽتوب:يب، زِ ال:ٓ            

 [.11ووموت، آيي: ]اًمص

 .مل أقف طؾقه( 3)

 .مل أقف طؾقه( 4)

فَرُزوِرييمذا ذم إصؾ: ) (5) سمػتح اًمشلم اعمعجؿي وؾمؽقن اهلوء ووؿ اًمراء واًمزاي وهق : (اًمشر

سملم إرسمؾ  ))وذم آظمرهو راء، كًٌي إمم ؿَمْفَرزور، سمؾدة سملم اعمقصؾ وزكجون، وىمول يوىمقت: 

 ؾ: ؿمفرزور أي سمؾد زور.، سمـوهو زور سمـ اًمضحوك، ومؼق((ومهذان 

ْفَرَوْردي(، وهق سمضؿ اًمًلم اعمفؿؾي، وؾمؽقن اهلوء، وومتح اًمراء   ً ووىمع ذم مصودر اًمؽممجي: )اًم

ظمرى، وذم آظمرهو اًمدال اعمفؿ د زكجون.واًمقاو وؾمؽقن اًمراء ٕا ًٌي إمم ؾُمْفَرَورد، وهل سمؾدة قـم  ؾي، ك

 ىمؾً: ومهو متؼورسمتون ظمطًّو ومقىمعوً.

ـ احلًلم فروردي صمؿ اًمٌغدادي، شمقذم وهق ومورس سم  ً ـ همريى اًمذهكم اًم ـ احلًلم سم ـ ومورس سم  سم

 هـ(.407ؾمـي )

يمون ؿمقخوً صمؼي وموولً صوحلوً صدوىموً، ًمف معرومي سموًمؾغي وإدب، ويمون يؼقل  ))ىمول اًمًؿعوين: 

 .((اًمشعر وحيػظ اًمؾغي 
= 
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 وػَ ـيرِ ـفمَ ًو ــقٌـجِ ـإٓر قمَ  اهُ َر ــشمَ  َٓ         َت ومقفْر ــؽر ػَ إذا شمَ  ٍئ رِ يمؾ  امْ 

ًُ يمُ  قَػوعِ َو  ٍث غم صملَ  قمَ ٌِم مْ ُت أَ ِسْ     يًّو    قِ  ىمَ لْم تَ ـَغم اصمْ قمَ  ٌِم مْ أَ  ـ
(2)

. 

                                                 

ؾدان معجؿ اًمٌ /ب(،77اعمذيؾ قمغم شموريخ سمغداد )ل: (،473، 3/340اكظر: إكًوب )

 (.10/710شموريخ اإلؾملم )، (3/375)

اج اعم( هق ؾمؾقامن سمـ اًمػتح أسمق قمكم سمـ ا1) َمؽَدم اًمنر  هـ(.398قصكم، شمقذم ؾمـي )ًمزر

خػ واعمجقن ...  ))ىمول اًمذهٌل:   ً ـ يمٌور اًمشعراء، ديقاكف جمؾد، واًمغوًمى قمؾقف اهلجق واًم . ((م

 (.7 8/78شموريخ اإلؾملم )

 .مل أقف طؾقه( 2)

( 6/2577(، ويوىمقت ذم معجؿ إدسموء )4/451اسمـ ظمؾؽون ذم وومقوت إقمقون )وكًٌف 

 عمحؿد سمـ قمكم سمـ أيب اًمصؼر اًمقاؾمطل، مع اظمتلف ذم سمعض إًمػوظ.
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 آخر اجلزء التاسع
(1)آله وسالمهه، وصلىاته وعلى حممد واحلمد هلل وحد

. 

                                                 

ـ أيب إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ قمقًك سمـ ( 1) ؾمؿع مجقع هذا الزء قمغم اًمثؼي إملم ضملل اًمدي

ؾػل، ومً ًِّ ـ اًم ؿعف اعمشويخ: أسمق اعمـصقر سمـ أيب اًمػضؾ سمـ أيب حمؿد، درسموس اعموراين سمنضموزشمف م

ؿد سمـ أمحد سمـ قمٌد احلؿقد واحلوج ؿمعٌون سمـ طمقدر سمـ قمٌد اهلل اًمعراىمقون، وأسمق قمٌد اهلل حم

ور ي، وأسمق اًمثـوء حمؿقد قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ إؿمؿقين، وأسمق احلًـ سمـ تقؿ سمـ محود، احلَجر

ة، واعمًؾؿ سمـ أيب اًمعز سمـ مًؾؿ، وحمؿد سمـ محد سمـ أمحد سمـ وأسمق اًمؼوؾمؿ سمـ أيب سمؽر سمـ طمقو

صديؼ، وطمقوة ؾمـجر، ويقؾمػ سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ طمًـ اعممذن، ووًمده قمٌد اًمغـل، وإؾمحوق 

سمـ قمٌد اهلل قمتقؼ أمحد سمـ اًمـجور، ويموشمى إؾمامء حيقك سمـ أيب اعمـصقر سمـ أيب اًمػتح اًمغرىمل ا

 وؾمتامئي سمحران. شمًعؾمـي  احلراين، وذًمؽ ذم اًمعنم إول مـ رضمى
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وبه كستعني

  ـ حمّد بـ إبراهٔؿ بـ ِش ـ أمحد ب ـ حمّد ب ة ٍَ َِ افنٔخ اإلمام احلاؾظ أبق ضاهر أمحد ب

ٍِل إصبٓاين ذم ربٔع أخر شْة أربع ، مْٓا ٕزيؾ اإلشُْدرية ذم ـتابف إفْٔا، افسِّ

 ؿال:، ~مائة  وشبًغ ومخس

[994 ]    ـ حمّد بـ ظبد افُارم بق ادَ ئٔس أافر ري بـ بٔد اهلل قهاب بـ ظُ أمحد ب  ُ افسُّ

قال شْة أربع ذم ص، اهري ؽريب بٌدادريؿ افى  باحلَ ؾٔام ؿرأت ظِٔف ذم داره ، افُاتب

ـ ظِ ، وتسًغ ـ ب ـ ادُ إٔا إمر أبق حمّد احلس بـ إا أبق افًباس أمحد ، در باهللَتَ ٔسك ب

ـ ظٔسكٕا أبق أيقب ُش ، ريُُ ْن مْهقر افَٔ  بـ إا أبق بُر ، ؾاظلافرِّ  ٕا أبق هنام، ِٔامن ب

ـ إبراهٔؿ، ٕا إظّش، ظٔ اش ـ ظَ ، ظ ـ ظبد اهلل ؿال: ؿال رشقل اهلل ، ّةََ ِْ ظ  )): ظ

ـْ  ْ ةَ الَ  ُؾ ُخ دْ يَ ٓ َ   لٍ دَ ْر َخ  اُل ََ ثْ مِ  بفِ ِْ  ؿَ ذِم  ـْ اَر مَ افْ  ُؾ ُخ دْ يَ ٓ َ وَ ، ـِْزٍ  ـْ مِ  ب ةٍ َح  اُل ََ ثْ مِ  بفِ ِْ  ؿَ ذِم  َم

(( نٍ ياَم إِ  ـْ مِ 
(1)

. 

[995 ]   َٕا أمحد بـ ، ؾةَر ٕا أبق ظبد اهلل إبراهٔؿ بـ حمّد بـ ظَ ، ْهقرأمحد بـ م

افقفٔد
(2)

ـ ظَ ،  ّلٕا ُش ، ىاءٕا ظبد افقهاب ب ، ثامن افْ ٓديظـ أيب ظُ ، ِٔامن / يًِْل افتٔ 

ـ أ ـ زيد ؿال: ؿال رشقل اهلل ظ َج َذ ظَ  َض  أَ  ةً َْتْ ي ؾِ دِ ًْ ُت بَ ـْ َر ا تَ مَ  )): شامة ب  الِ  افرِّ

 َس افِّْ ـَ مِ 
ِ
(( اء

(3)
. 

                                                 

 .صحقح( 1)

ٍِل  م ب٘شْاده ومتْف ظـ صٔخ آخر مـ صٔقخ افسِّ  (.319برؿؿ: )وتَد 

ام، تقذم شْة )( أمحد ب2)  هـ(.273ـ افقفٔد بـ أيب افقفٔد أبق بُر افٍح 

ام: بٍتح افٍاء وتنديد احلاء ادِّٓة، ٕسبة إػ بٔع افٍحؿ. ٍَح   واف

 .((ـان ثَة  ))ؿال اخلىٔب: 

 (.6/504(، تاريخ اإلشالم )4/348(، إٕساب )5/188إير: تاريخ بٌداد )

 .صحقح( 3)
= 

031
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 :حؽايٌة واحدةٌ 

[996 ]    ـ افؼيػ أبا ظع ـ حمّد ب ـ ظبد افًزيز حمّد ب ِٔف ذم ، ٓديادَ ب بَراءيت ظ

ـ بـ ظٔسك بـ ادَتدر، داره  ؿال: شًُّت وافِديِت ، ؿال: شًُّت إمر أبا حمّد احلس

ة جارية ادَتدرَر مَخْ 
(1)

رُ دِ تَ َْ ك ادُ ظَ دْ تَ اْش  ))ؿافت: ، 
(2)

َٓ مِ  ارَ تَ اْخ و، راهِ قَ بالَ   ب ة َح  ةَ ئَ اا مِ ْ

رِ ، ابَ  ُح بِّ ُيَس  ةً حَ ا ُشبْ َٓ َّ ٕيَ وَ  ًُ مُ ََ ؾَ ، يَِّغ رِ هَ قْ  الَ َذ ظَ  َوْت ؾ ـُ ق  َٓ مِ  ةٍ دَ احِ ؾ  وَ قا   ارٍ يَْدِ  َػ فْ ا أَ ْ

ُٖ ا إَل  دُّهَ رُ يَ  ثؿ  ، اك بَ ظَ دْ تَ اْش  بَِّح ن ُيَس أَ  ادَ رَ ذا أَ إِ  انَ ـَ وَ ، ثَر ـْ أَ وَ  َُ ظَ  ؾ ةِ َز  اخلِ ا ذِم َٓ ِِّ ، ةيىَ رِ  َخ ذِم  ٕا

ْ ذِم  ْت ُِٖخذَ ؾَ ، ُب ْٓ افْ  عَ ؿَ وَ  رُ دِ تَ َْ ادُ  َؾ ام  ُؿتِ َِ ؾَ  ُُ ((ذ ا ُأِخ مَ  ةِ َِ  
(3)

. 

 :ل احلافظمن حديث أيب حمؿد اخللا 

[997 ]   ـ ظبد الب  افنٔخ أبق ـ افىُّ احلُسغ ادبارك ب َ بَراءة أيب َٕ ، قرئُ ار ب ـ ك ادَٗت

ـ أمحد ا ة مـ شْة أربع وتسًغفس  ب بن اأبو حمؿد احلسن ؿال: إٔا ، اجل ذم ذي احلج 

ـ صاذان افبز  ، احلافظل اخللا  حمؿد بن احلسن ـ إبراهٔؿ ب ـ إا أمحد ، ارٕا أبق بُر أمحد ب ب

ٔد بـ ـثر بـ ُظٍرًِ ٕا ُظبٔد اهلل بـ َش ، اذم بّكرَ اذ افسِّ َز ُب 
(4)

ثْل أيب،  ثْل ، حد  حد 

                                                 

 (.11جمّقع  /أ ـ132وهق ذم افٔنُريات )ل: 

ـ افُزى ) ًب )7/91وأخرجف افبَٔٓل ذم افسْ ( مـ ضريؼ ظبد افقهاب 10/44(، وذم افنُّ

 بـ ظىاء بف.ا

م   ( مـ ضرق أخرى ظـ شِٔامن بـ ضرخان افتّٔل بف.36،  19برؿؿ: )وتَد 

 .امل أؿػ ظذ ترُتٓ( 1)

ًتود باهلل أمحد 2) ٍر ـب اد َتدر باهلل أبق افٍوؾ جً ٍِٔة اد اهلل  ـب أيب أمحد ضِحة ـب ادتقـؾ ظذ( اخل

 هـ(.320هـ(، وؿتؾ شْة )282اهلاصّل افًباد افبٌدادي، مقفده شْة )

اشتُخِػ بًد أخٔف ادُتٍل وـان ظّره ثالث ظؼة شْة، وـان مْٓقماً بافًِب والقاري، ٓ 

 يِتٍت إػ ظباء إمقر، وـان شّحاً متالؾاً فألمقال.

 (.15/43(، افسر )15/60(، افبداية وافْٓاية )7/213إير: تاريخ بٌداد )

 (.6/70)ٓبـ القزي ادْتيؿ  إير:( 3)

 هـ(.273( أبق افَاشؿ ادكي، تقذم شْة )4)
= 
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 ٍَ ختارؾ بـ ادُ واف
(1)

زةظـ أيب مَح ، 
(2)

 ْاِت َس احلَ  ؾِ َو ؾْ أَ  ـْ مِ  ))أن  ابـ ظباس ؿال:  :

 َس َِ الُ  ةُ مَ رِ ُْ تَ 
ِ
(( اء

(3)
. 

[998 ]   ُـ أبق افَاشؿ ظ ـ بٔد اهلل ب حمّد ب ظع بـ ضافِ  ٕا أبق، ٓينٔدَ ظع افه  أمحد ب

ؿ افُاتبْٓ الَ بـ 
(4)

احلُسغؿال: شًُّت أبا شًٔد ظع بـ ، 
(5)

شًُّت أبا يَقل:  

                                                 

ِقبات،ٓ  ينبف حديثف حديث افثَات ))ؿال اـب حبان:  صٔاء ادَ ف ظـ افثَات ٕا ... ٓ  يروي ظـ أٔب

 .((جيقز آحتجاج بخزه إذا إٍرد 

 (.4/104(، افِسان )3/406(، ادٔزان )2/67ادجروحغ ) إير:

 ( افٍوؾ بـ ادختار أبق شٓؾ افبكي.1)

ث بافبقاضٔؾ  ))ؿال أبق حاتؿ:  مُْر احلديث  ))، وؿال إزدي: ((جمٓقل وأحاديثف مُْرة حيدِّ

ا  ٍف ؽر واحد.((مُْر احلديث  ))، وؿال افًَٔع: ((جدًّ  ً  ، وو

(، ادٔزان 3/4498(، افوًٍاء فًَِٔع )6/14(، افُامؾ )7/69ؾ )إير: الرح وافتًدي

 (.4/449(، افِسان )4/278)

ام شٖٔيت.  وتهحػ اشّف ذم أدب اإلمالء إػ )ادٍوؾ(، ومل يسجؿ فف حمََف مع ٕأ ف هق ظِة اخلز 

 ( هق ظّران بـ أيب ظىاء إشدي، وهق صدوق هيؿ ـام ذم افتَريب.2)

 ء: )أيب ُرة( بالٔؿ، وؿال حمََف: )ٕك بـ ظّران(.ووؿع ذم أدب اإلمال

ؿِت: وفًؾ افهقاب ما هْا، ؾَد جاء مثِف ظْد ابـ حبان ذم رووة افًَالء، وـالمها يروي 

 ظـ ابـ ظباس.

ا( 3)  .سـده ضعقف جدًّ

(، ومـ ضريَف افسًّاين ذم أدب 145، 144)ص وأخرجف ابـ حبان ذم رووة افًَالء 

ًٔد 490، 2/489اإلمالء ) ـ ش ـ ظسُر، ظ ـ شٓؾ ب ـ حمّد ب ـ حمّد اهلّداين، ظ ـ ظّر ب ( ظ

 بـ ـثر بـ ُظٍر بف.ا

َد تقبع. ٔد اهلل ـب شًٔد ؾ ُر احلديث، وأما ظب وؾ ـب ادختار، وهق ْم ا؛ حلال اٍد ًٔػ جدًّ  وشْده و

م إثر ب٘شْاد آخر ظـ ابـ ظباس برؿؿ: )  (.748وتَد 

 ٓؿ.( هق ظع بـ حمّد بـ أمحد بـ ال4)

 مل أؿػ ظذ ترُتف.( 5)

( ذم ترُة أيب 3/369(، وتاريخ بٌداد )4/742وورد ذم ذح أصقل آظتَاد فالفُائل )

ثْا أبق شًٔد ظع بـ احلسـ افَكي، ظـ  ـ حمّد افُاتب، حد  اهلذيؾ افًالف إشْادٌ ؾٔف: ظع ب
= 
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اهلُذيؾ
(1)

ِٓ ؾِ  ارَ ظَ ٓ َ  ٌث ثالَ  ))/ يَقل: ؿال ادٖمقن:   ٔ ٍَ اَم  ؛ُت قْ ادَ وَ  ُض َر ادَ وَ  رُ َْ ـ ؛ اف  ٕ  َل  هِ إ

((ؾ  َج ز  وَ ظَ  اهلل امُ َُ ْح أَ 
(2)

. 

[999 ]   َثْل أمحد بـ حمّد بـ ، دٕا حمّد بـ خمَِ ، ًَقبُظبٔد اهلل بـ أمحد بـ ي حد 

ُربَ 
(3)

ار[ق  َش ]ٕا ، 
(4)

ـ   ـُ  اءَ َج  ))ٕا ظبد ادِؽ إصًّل ؿال: ، ظبد اهللب ُظبٔد  َظّرو ب

ـِ  ًَ  إػ أيب َظّرو ب   هُ دَ ظْ وَ  اهللُ ُػ ِِ ُيْ  !ا أبا َظّروؾَال: يَ ، الءاف
 َت يْ أَ َر ؿال: ؾَ ، ٔف؟ ؿال: َٓ ؾِ

ـ أَ    هُ دَ ظْ وَ  ُػ ِِ ُيْ، أَ اباً ََ ظِ  ؾٍ َّ  ظَ َذ ظَ  اهللُ هُ دَ ظَ وْ َم
جْ  ـَ مِ ؟ ؿال أبق َظّرو: ٔفِ ؾِ ًُ ا يَ  َٔت ُأتِ  ةِ َّ اف

ًَ ، ٔدِ ظِ افقَ  ْرَ َد ؽَ ظْ ن  افقَ ن! إِ ثاَم ا ظُ أبَ  ِْ  َٓ ارًا وَ دُّ ظَ ًُ تَ  َٓ  َب َر إن  اف  َٓ ا وَ َد َذًّ ًِ ن تَ ًٍا أَ ُخ

ِْ وَ ، الً ْو ؾَ َرمًا وَ ـَ  َؽ ى ذفِ َر تَ ، فُ ُِ ًَ ٍْ تَ   يِن دْ جِ وْ َٖ ؿال: ؾَ ، فُ ُِ ًَ ٍْ تَ  َٓ  ًا ثؿ  ْر َخ  دَ ًِ ن تَ أَ  ػٕإ ام اخلُ

ـَ ذا ذِم هَ  ًَ  مِ الَ   لِ إو   لِ قْ  ؿَ ًَت إَػ ِّ ا َش أمَ  !ؿال: ًٕؿ، ِب َر اف
(5)

: 

ـُ  ُب هَ ْر يَ  َٓ  ًَ  اب  َٓ تَ ة ادُ ـَٔ ْن ـَخ  ـْ مِ  بُئ تَ ْخ أَ  َٓ ُت صقَفتِل     وَ ْن ا ظِ مَ  ؿِّ اف
دِ  دِّ

                                                 

 أيب اهلذيؾ، ثؿ ذـر ؿهة ادٖمقن مع أيب اهلذيؾ وؽره.

 (.حلسـ( بدل )احلسغَال ؾٔف: )اؾ

ـ ظبٔد اهلل بـ مُحقل أبق اهلذيؾ افًال ف صٔخ ادًتزفة، ومهْػ افُتب ذم 1) ـ اهلذيؾ ب ( حمّد ب

 هـ(.227مذاهبٓؿ، تقذم شْة )

، ((ـان خبٔث افَقل، ؾارق إُاع ادسِّغ، ورد  ٕص ـتاب اهلل ظز  وجؾ  ...  ))ؿال اخلىٔب: 

 ٕف.ثؿ  ذـر بًَض خمافٍاتف وهذايا

 (.5/413(، افِسان )10/542(، افسر )3/366إير: تاريخ بٌداد )

 .مل أقف عؾقه( 2)

اين افبكي ادافُل، تقذم شْة )3)  هـ(.332( أبق روق اهِلز 

 .((ثَة مٖمقن  ))ؿال ابـ إظرايب: 

(، افسر 5/640(، إٕساب )160(، وابـ ُٔع )ص 173)ص إير: مًجؿ ابـ ادَرئ 

 (.1/256فِسان )(، ا15/285)

( ذم إصؾ: )شقادة(، وهق خىٖ، وافهقاب ادثبت ـام جاء ذم مهادر افتخريج، وورد ٕسبتف 4)

َايض. ًْزي أبق ظبد اهلل افبكي اف ار اف ار ـب ظبد اهلل ـب شق  ًْزي(، وهق شق  د ادزي إػ )اف  ْظ

 (.1/245هق ظامر بـ افىٍٔؾ، ـام ذم افًَد افٍريد )( 5)
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ًَ  ُػ ِِ خْ دَُ      فُ ـــتُ دْ ــظَ وَ  وْ أَ  فُ ـتُ دْ ـظَ وْ أَ  نْ إل وَ ـِإّٕ وَ  (( يدِ ظِ قْ مَ  ُز ُمْجِ ي وَ ادِ إي
(1)

. 

[1000 ]   ظبد افُريؿ أمحد بـ حمّد بـ ٕا ، صاذانأبق بُر أمحد بـ إبراهٔؿ بـ

 ٍَ ِق ظَ ْر ذيٍة ادَ بٔؼ ؿال: ؿال ُح ُخ ظبد اهلل بـ ٕا ، اريَز اف
(2)

 ٍٔانَ ع ُش  مَ ِق مْ أَ  ـُْت  )): 

ئًا؟ ْٔ ْا َص امِ ًَ ضَ  ـْ مِ  اُل تَْ ُؾ ُخ دْ تَ  !ا ظبد اهللا أبَ اَبف ؿال: يَ ا بَ ٌَْْ َِ ام  بَ َِ ؾَ ، اب  ْا َص ًَ افثقري ومَ 

 ـ َرْ  ظَ يِن زْ ْخ ؿال: أَ 
ٍ
ًَ ؿاَل ، ِْلؿُ دُ ْه تَ  تَُؽ فْ َٖ ن َش إِ  ء اَم  !ؿ: ٕ  مْ أَ  ُؾ ُخ دْ أَ  َؽ ْٔ فَ بُّ إِ َح  أَ ؿال: أيُّ

ٍْ ئًا ذِم ْٔ  َص ِل  قَل َُ تَ  نْ أ اهلل ـَ َت مِ ْٔ َٔ حْ تَ ا اْش مَ ؿال: أَ  !: َٓ ؟ ؿاَل َٓ  ((ف ؾُ الَ ِخ  َؽ ِس  ٕ
(3)

. 

[1001 ]  ـ حمّد بـ أمحد ب َُ رَر مقشك اف
(4)

افَاشؿ بـ حمّد بـ ؿال: إٔندٕا ، 

                                                 

(، 302، 2/301(، وابـ بىة ذم اإلبإة ـ افَدر )5/99بـ ظدي ذم افُامؾ )( أخرجف ا1)

ًب ) مـ  (176، 12/175ب ذم تاريخ بٌداد )(، واخلى105ٔـ  2/103وافبَٔٓل ذم افنُّ

ار بـ ظبد اهلل بف.  ضرق ظـ شق 

ير: خبار ) وٕا امل )113ـ  67/111تاريخ دمنؼ ) (،2/142ظٔقن ٕا  (،22/130(، هتذيب اف

 (.6/408) افسر

 هـ(.207( حذيٍة بـ ؿتادة ادَرَظِق، تقذم شْة )2)

وادَْرَظِق: بٍتح ادٔؿ وشُقن افراء وؾتح افًغ ادِّٓة وذم آخرها افنغ ادًجّة، ٕسبة إػ 

َمْرَظش، مديْة ذم افثٌقر بغ افنام وبالد افروم، وفًِٓا ما تسّك افٔقم بوبة إٕاوقل ذم 

 افبالد افسـٔة.

ـ حبان ذم افثَات ) ذـره ٓ يٖـؾ إٓ  احلالل ادحض  ))(، وؿال: 8/215اب ـ  ُب اد ... ِِم  ـ اًف ، ((م

 .((صحب شٍٔان افثقري وشّع مْف  ))وؿال أبق ًٕٔؿ: 

 (.9/283(، افسر )5/107(، مًجؿ افبِدان )5/258(، إٕساب )8/267إير: احلِٔة )

 .مل أقف عؾقه( 3)

ـ ادجز افَرر افًبدري افبٌدادي، ( أمحد بـ حمّد بـ مق4) ـ افهِت أبق احلس ـ افَاشؿ ب شك ب

 هـ(.405هـ(، وتقذم شْة )314مقفده شْة )

شًّت أبا بُر افزؿاين وشئؾ ظـ ابـ افهِت ادجز ؾَال: ابْا افهِت  ))ؿال اخلىٔب: 

خاً ؤًٍان، شٖفت أبا ضاهر محزة بـ حمّد بـ ضاهر افدؿاق ظـ ابـ افهِت ؾَال: ـان صٔ

 .((صاحلاً ديِّْاً ... 

 (.1/255(، افِسان )17/186(، افسر )5/94إير: تاريخ بٌداد )
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ارن  بَ 
(1)

حئكأمحد بـ إٔندٕا ، 
(2)

رايبظْ ظـ ابـ إَ ، 
(3)

: 

َ يَ   ؾِ ـيَ ـْْاحلَ  ؿِ ًَ ـىْ ــَ  ٌق َٓ ِْ ُح        َؽ ُّ ًْ ضَ  َؾ بَ ؿْ أَ  رُ ِّ اخلَ  ُز بْ ا اخلُ ا أهيُّ

لِ زِ ْْادَ  ْدَ ـظِ  َؽ ـا بـإـتأ ؿ  ـث     ؾِ َج ْر ادِ  ـَ ـّْ َش  اسِ افْ  بُّ رَ  اكَ ََ َش 
(4)

. 

ـُ قال/  [ 1002] ًَ  : وؿال اب ُ َر ا ؾَ َٕٔ افدُّ إن   ))اص: إظرايب: ؿال شًٔد بـ اف َُ ، قٌح ٌس 

آَ ِْ َش ـ رَ قا مِ ُُْ  َّ تَ ؾَ 
(5)

((ا َٓ ْْمِ  ؿْ ُُ ََُْ مْ أَ  ُث ْٔ ـ َح مِ  ؿْ ُُ امَ دَ ؿْ قا أَ ًُ َو وَ  ،
(6)

. 

[1003 ]   د افًزيز بٕا ظب، صاذانأمحد بـ إبراهٔؿ بـ ٍَ يرج إمْحَ َر ـ أمحد بـ اف
(7)

 

ـ حمّد احلَ ٕا ، بّك لبِ اضِ أمحد ب
(8)

ًاذٕا داود بـ مُ ، 
(9)

ارثٕا ظبد افقَ ، 
(10)

ظـ أيب ، 

ـ ا  ٔ  ِِ اهِ  الَ ٌؾ ذِم جُ رَ  ادَ رَ الء ؿال: أَ فًَظّرو ب
 ْٔ بَ  ْؾ ًَ ف: اْج أتُ رَ ف امْ ت فَ فَ اؾَ، رُ اؾِ ُيَس  ةِ

 َؽ َْ ْٔ بَ ل وَ ِْ
                                                 

 ( هق أبق بُر إٕباري.1)

 ( أبق افًباس افْحقي افنٔباين ادًروف بثًِب.2)

ابة، ُيًرف بابـ إظرايب، تقذم شْة 3) ( حمّد بـ زياد أبق ظبد اهلل اهلاصّل مقٓهؿ إحقل افْس 

 .هـ(150)

صاحب افٌِة ـان أحد افًادغ با، وادنار إفٔٓؿ ذم مًرؾتٓا، ـثر احلٍظ هلا،  ))ؿال اخلىٔب: 

 .((وُيَال: مل يُـ ذم افُقؾٔغ أصبف برواية افبكيغ مْف ... وـان ثَة 

 (.10/687(، افسر )6/2530(، مًجؿ إدباء )5/282إير: تاريخ بٌداد )

 .مل أقف عؾقه( 4)

َشـ5) ها برَشـ. إير: افَامقس : حمرـة، اخل( افر  ـ زمام ظذ إٔػ ُيَال: رَشْٓا صد  ٔؾ وما ـان م

 (.4/229ادحٔط )

 .مل أقف عؾقه( 6)

 وبغ ابـ إظرايب وشًٔد بـ افًاص مٍاوز.

 هـ(.332أبق حمّد افٌاؾَل، مقٓهؿ ادكي، تقذم شْة )( 7)

تاريخ . ((ري، ؿال ابـ يقٕس: ثَة ثبت ـان يوب باحلْاء، ؾَٔؾ فف: إمح ))ؿال افذهبل: 

 (.7/661اإلشالم )

( أن  أمحد بـ حمّد بـ ظبد اهلل بـ ظّر بـ ظع بـ حمّد 2/215( ذـر ادزي ذم هتذيب افُامل )8)

 بـ حاضب احلاضبل، مـ صٔقخ إبراهٔؿ بـ مٓدي ادهٔيص.احمّد 

 ( داود بـ مًاذ أبق شِٔامن افبكي افًتُل.9)

 ًٔد افبكي.( ظبد افقارث بـ ش10)
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ّْ ذا َش إِ  ةً مَ الَ ظَ   ا:ال هَل ََ ؾَ ، َؽ ْٔ َِ ُردُّ ظَ  أَ َع  َت ظَ ِ 

َ ؾَ  دِ  افبالَ ذِم  ْت افَ زَ  ُس ّْ ذا افن  إِ  ِّ ِِ ْس ُة تَ ارَ ا     َأمَ ّ٘ن  ِّ َس ؾَ  ِؽ ْٔ َِ ل ظَ ٔ لِِّ
(1)

. 

[1004 ]  اؿدٕا أمحد بـ ظبد اهلل بـ ظع افْ ، أمحد بـ إبراهٔؿ
(2)

ٕا حمّد بـ ، بّك 

يرِ ََ ِْْٔامن ادِ ُش 
(3)

ٕا ُظبٔد اهلل بـ ظائنة، 
(4)

ـِ ََ فِ  ٌؾ ُج رَ  ؿاَل  ))ؿال:    قَ هُ ؿ وَ ظاِص  ٔس ب

افَقَبر( ؾِ هْ أَ  ِّٔدُ ذا َش : )هَ اهلل  ف رشقُل ذي ؿال فَ اف  
(5)

َؽ ائِ : إين  َش  : اَل ؿَ ، َؾ ائِ َس ـ مَ ظَ  ُِ

زُّ اَم ؿال: ؾَ ، ـبْ : آ؟ ؿاَل ٔؿُ ًِ  افْ اَم : ؾَ ؿاَل ، ازُ جيَ ؟ ؿال: اإلِ ةُ ؽَ الَ ا افبَ ؿال: مَ ، هاِت 
ًِ : ؟ ؿاَل  اف

(( اُف ة؟ ؿال: اإلَٕه وءَ ُر  ادُ اَم ؿال: ؾَ ، ةرَ دِ َْ ادَ 
(6)

. 

[1005 ]  ادزدَ ٕا يَ ، ُظبٔد اهلل بـ أمحد
(7)

ٕا إشحاق بـ ، ٕا أبق شًٔد، بـ ظبد افرمحـ 

ر افت  َٗ تُ  : َٓ فِ ن ٓبِْ َاَم فُ  ؿاَل  )) ِٔامن ؿال: شًُّت ظثامن بـ زائدة يَقل:ُش  ٘ن  ؾَ  ؛ةَ بَ قْ خِّ

(( ةتَ ٌْ  بَ يِت ْٖ يَ َت قْ ادَ 
(8)

. 

[1006 ]   َؾةَر أمحد هق ابـ إبراهٔؿ ؿال: ؿال أبق ظبد اهلل إبراهٔؿ بـ ظ
(9)

ل  )):  ِّّ ُش

ًٓ ذِم  َدأَ تَ ابْ  :ظاً دِ تَ بْ مُ  عُ دِ تَ بْ ادُ  ـِ ؿق ي   َؾ بْ ؿَ  ـْ ُُ مَل يَ   افدِّ
:َج ز  وَ ف ظَ فُ قْ ؿَ  َؽ ـ ذفِ مِ وَ ، ُيَال َؽ ذفِ   ؾ 

                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

 ( ٕحقه.1/554وذم ديقان ادًاين ٕيب هالل افًسُري )

 هـ(.339أبق احلسغ ادكي، تقذم شْة )( 2)

 ووؿع ذم ادْتيؿ: )أبق احلسـ( بدل )احلسغ(.

 .((ـان ثَة طريٍاً  ))ؿال ابـ يقٕس: 

 ُ ٓـب ير: مًجؿ افنٔقخ   (.7/723يخ اإلشالم )تار، (6/367(، ادْتيؿ )195ٔع )ص ٕا

 ( أبق جًٍر افبكي.3)

 ( هق ظبٔد اهلل بـ حمّد بـ حٍص ادًروف بافًٔق وافًائق وبابـ ظائنة.4)

ٍرد )ص 5) دب اد دب )ص 328( أخرجف افبخاري ذم ٕا فباين ذم صحٔح ٕا  (.358(، وحسْف ٕا

 .مل أقف عؾقه( 6)

 وبغ ظبٔد اهلل افًائق وؿٔس بـ ظاصؿ مٍاوز.

م بٔإف ( 7)  (.111برؿؿ: )يزداد بافدال ادِّٓة ذم آخره، وجيقز ؾٔف اإلظجام، ـام تَد 

م ب٘شْاد آخر ظـ يزداذ 8)  (.118برؿؿ: )( تَد 

 ادًروف بٍْىقيف.إبراهٔؿ بـ حمّد بـ ظرؾة ( 9)



 

 
 

 
 9700 

 

  

           
(1)

، فُ ظَ دَ تَ ابْ  دْ ََ رًا ؾَ مْ أَ  أَ دَ تَ ؾُّ َمـ ابْ ـُ وَ ، آَ َِ ِْ َخ  ُئ دِ تَ بْ مُ  أي:، 

َال: ابْ  ؿدْ وَ    عَ دَ تَ إذا ابْ  ،ةً ََْس ًة َح ظَ بدْ  أَ دَ تَ ُي
ِ ًْ ؾِ َُ :َج ز  وَ ظَ  اهلل قُل ؿَ  َؽ ذفِ  ـْ مِ وَ ، ٔالً الً    ؾ   

                                         
(2)

 ))
(3)

. 

[1007 ]  ـ إبراهٔؿ / ٕا إبراهٔؿ، أمحد ب
(4)

ٕا أمحد بـ حئك، 
(5)

ظـ ابـ إظرايب، 
(6)

 

إظرايب
(6)

ًْ  ))ؿال:   ُة ُم  ِ ـِ  ؿُ يَ ادِ ي ِ وَ ، افدِّ ًَ افؼ  (( امُ َر احلَ وَ  ُل الَ ُة احلَ ي
(7)

. 

[1008 ]  ـ إبراهٔؿ ـ أيب اخلَ  ٕا ظبد افقاحد، أمحد ب ـ أمحد ب ٔبِه ب
(8)

بـ اشحاق ٕا إ، 

اقإبراهٔؿ افقر  
(9)

َ  )) ٕا ظبد افرزاق ؿال: شًُّت افثقري  يَقل:،  ـَ ًَ َُ يج َر ُج  ِْل واب

َٖ ؾَ ، إَُمَراءًُض بَ  رِ مَ  ـْ ا ظَ َْفَ َس ـَ ـُ ُج ، سِّ افذ  ٖقَ يج: ُيتَ َر ؾَال اب  إٔا: َٓ  ؾَُِت ، ْفُ مِ  و 

 ْٔ َِ ظَ  قءَ ُو وُ 
ـِ  ا ؿُِت ٍَْْ َِ تَ  اْخ ام  َِ ؾَ ، فِ ؟  مَ َذ ظَ  هُ َيدَ  عَ َو الً وَ ُج ن  رَ أَ  قْ َت فَ يْ أَ رَ ريج: أَ ُج  ٓب ِْلٍّ

 ََ ـَر؟ ؿاأَ  ُس ادِْلُّ جَ ْٕ  أَ ٖيُّاَم : ؾَ ؾَُِت ، َدهيَ  ُؾ سِ ٌْ : يَ اَل ؿال: ؾ  َػ ْٔ َُ : ؾَ ؿُِت ، ادَِْلُّ  ؾِ ل: بَ م افذ 

((ان ىَ ْٔ افن  إٓ   َؽ إِ َس  فِ َذ ا ظَ اهَ ََ فْ ا أَ : مَ ذا؟ ؿاَل هَ 
(10)

. 

                                                 

 .101، إًٕام، آية: 117( افبَرة، آية: 1)

 .27( احلديد، آية: 2)

 ( مل أؿػ ظذ ؿقل ٍٕىقيف.3)

 (.1/209(، مًجؿ مَائس افٌِة )8/6إير: فسان افًرب )و

 ( هق ٍٕىقيف.4)

 ( ادًروف بثًِب.5)

 ( هق حمّد بـ زياد.6)

 .مل أقف عؾقه( 7)

 هـ(.353أبق ظع ادكي، تقذم شْة )( 8)

 (، ومل يذـر ؾٔف صٔئاً.8/58تاريخ اإلشالم )ذـره افذهبل ذم 

َبري.9)  ( هق افد 

 (.1/120ظبد افرزاق )( إثر ذم مهْػ 10)

اجتّع شٍٔان  ))( مـ ضريؼ ابـ ادديْل، ؿال: 1/136وأخرجف افبَٔٓل ذم افسْـ افُزى )

 ، وذـره ٕحقه.((وابـ جريج ... 

وإٕام أراد ابـ جريج أن   ))ؿال افبَٔٓل تًَِٔاً ظذ ؿقفف: )ما أفَاها ظذ فسإؽ إٓ  افنٔىان(: 

 .((افسَْة ٓ ُتًاَرض بافَٔاس 
= 

031
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[1009 ]  ٕا ، جاء بـ َشٓؾٕا رَ ، ًٍر بـ ظبد اهلل بـ جُماصعٕا َج ، أمحد بـ إبراهٔؿ 

رِٓ ُمْس  أبق
(1)

ـِ  ِعِّ ظَ  ْدَ ْ ا ظِ ـُ  )) بًٔة ؿال:رة بـ رَ ّْ ٕا َو ،  ة[أيب  ب َِ ]مَحَ
(2)

ثَْحَ ؾَ    ا َْبْ تَ ـَ ا وَ د 

 ؾَال ، ِت ْٔ افبَ  قِق ـ ؾَ مِ  اءُ ا ادَ َْْٔ َِ ُرش  ظَ ؾَ  َر مَ َٖ ؾَ ، ْف َْٕكِ  ؿْ َِ ا ؾَ َْؾَ َسَ وَ ، اهَْمْ َر بْ أَ ْف وَ ظَ 

ظبد افَدوس
(3)

((ًٍٔا ٕيِ  قنُ ُُ َٔ د  ؾَ بُ  َٓ وَ  انَ ـَ  نْ إ :
(4)

. 

[1010 ]  حًاوية بـ صافِ ٕا مُ ، اطاد بـ خافد اخلٔ  ٕا مَح  ، ٕا رجاء، ٕا جًٍر، أمحد
(5)

 ،

ـ أيب افز   ريةاهِ ظ
(6)

 ْرِ ؽَ  ـْ مِ  قنَ تُ ْٖ يَ  ،يِث دِ احلَ  اِب حَ ْص ـ أَ مِ  َب جَ ظْ مًا أَ قْ يُت ؿَ أَ ا رَ مَ  ))ال: ؿ 

ِّ ، ٍق قْ َص  ْرِ ؽَ  ـْ مِ  ونَ ورُ زُ يَ وَ ، ن ُيْدَظقنَ أَ  قنَ وُي [نَ قمُ ُيْزِ ]و، ةِ َس افَ جَ ادُ  قلِ بىُ  ُِّ
 (7)

 ةِ َر ثْ َُ ب 

(( ةِ فَ اءَ َس ادُ 
(8)

. 
                                                 

ِت: وحيتّؾ إٔ ف أراد ؿقة ذـائف وتقؿد ؿرحيتف ذم القاب؛ وٓ دخؾ دخافٍة افسْة بافَٔاس، ؿ

ؿقم دفٔؾ مـ افسْة اشتْدوا ظِٔف، ثؿ  إن  ذم ٕجاشة ادْلِّ أيواً خالف،  ؾادسٖفة خالؾٔة، وفُؾِّ 

فُان  ، ؾِق ظز  بادذي افذي هق ٕجسهق مذهب بًض أهؾ افًِؿوافهحٔح إٔ ف ضاهر ـام 

 أوػ، واهلل أظِؿ.

 ( هق ظبد إظذ بـ ُمسٓر.1)

 ( ذم إصؾ: )ُِٔة(، وهق خىٖ، وافهقاب ادثبت، بٍتحتغ ومِّٓة.2)

 وهق ظع بـ أيب مَحَِة أبق ٕك افٍِسىْٔل.

ـ حجر، ومل يرج فف  ه اب ـ افثَات، ذـره افذهبل ذم ادٔزان، ومل يذـر ؾٔف دمرحياً ٕحد، ورد  ثَة م

ـ حجر ذم هتذيبف تٔٔزاً، وَٕؾ تقثٔؼ أيب حاتؿ وؽره أحٌد  ـ أصحاب افُتب افستة، وذـره اب م

 .((ؿال أبق حاتؿ: ثَة مـ افثَات  ))فف، ؾَال: 

ف اـب أيب حاتؿ. ِف ْظ الم هق اإلمام أمحد، وَٕ ف هذا اُف ف صٔئاً، وافذي ؿال ٔؾ ـر ٔؾ  ؿِت: أبق حاتؿ مل يذ

(، تقؤح 4/45(، ادٔزان )6/183، الرح وافتًديؾ )(3/88إير: افًِؾ ومًرؾة افرجال )

 (.7/276(، هتذيب افتٓذيب )4/227(، افِسان )2/447ادنتبف )

 (.4/45( ظبد افَدوس بـ حبٔب افُالظل، وهق مسوك احلديث. إير: افِسان )3)

 .مل أقف عؾقه( 4)

 ( هق احلرضمل أبق ظّرو احلّيص، ؿايض إٕدفس.5)

 حلرضمل احلّيص.( حدير بـ ـريب ا6)

 ( ذم إصؾ: )ويزمقمقن(.7)

َجر. إير: افَامقس ادحٔط )  (.4/189وافَزَم حمرـة، افسآمة وافو 

(، واخلىٔب ذم الامع ٕخالق افراوي 405، 6/404( أخرجف ابـ ظدي ذم افُامؾ )8)

ـ ظساـر ذم تاريخ دمنؼ )1/217) ( مـ ضريؼ رجاء بـ شٓؾ بف، وتهحػ 2/248(، واب

 ( ذم الامع إػ )شِّة(!)شٓؾ
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[1011 ]  ـ أمحد افقاظظ ٕا أبق ، لاـِ زة إٕىَ ٕا أبق هريرة حمّد بـ ظع بـ مَح ، ظّر ب

ٔؿـ ظبد افرحزيد أمحد ب
(1)

ـ يزيد ، ٕا خافد ب
(2)

سِؿٕا حمّد بـ مُ ، 
(3)

ظـ أيقب بـ  ،

مقشك
(4)

ـَ ،  ـ  ـ حمّد ب :ظ   ًب ذم ؿقفف ظز  وجؾ                  
(5)

 ،

ََ ـَ  ))ؿال:   الَ افبَ  َؾ بْ ؿَ  رُ دَ ان اف
ِ
(( ء

(6)
. 

[1012 ]  ـ ديْار ا ـ أمحد ب ًب  ، لًدِّ دُ احلُسغ ب بـ إا ظع ، ِع ُْ اس بـ يقشػ افنِّ ٕا اف

ءاص  شًٔد افقَ 
(7)

ثْل إبراهٔؿ بـ بن  ،  ارحد 
(8)

هؿ يَقل دْ شًُّت إبراهٔؿ بـ / أَ ، 

ِِب اؾَ خَمَ  َٓ قْ فَ  ))ٕصحابف:  َٖ  ؿْ ُُ تُ َزْ ْخ َٕ  ة افس  ًَ  ِب جَ ظْ ب (( ِب جَ اف
(9)

. 

ْٔ كتب إيلا  [ 1013] ـ حمّد بـ افه  ـ ب ـ احلس ؾ افقاظظََ ظع ب
(10)

ؿال: شًُّت ظّر ، 

                                                 

 .((ٓ ُيًرف حافف  ))( ؿال ابـ افَىان: 1)

 (.1/214(، افِسان )3/114إير: بٔان افقهؿ واإلهيام )

 .مل يتبغ  ل مـ هق( 2)

 ( هق افىائٍل، وهق صدوق يىئ ـام ذم افتَريب.3)

 ( أيقب بـ مقشك بـ ظّرو بـ شًٔد افَرر أبق مقشك ادُل إمقي.4)

 .12َّر، آية: ( اف5)

( مـ 212، 2/209(، وابـ بىة ذم اإلبإة ـ افَدر )11/552( أخرجف افىزي ذم تٍسره )6)

 ضريؼ مقشك بـ ظبٔدة افربذي، ظـ حمّد بـ ـًب ٕحقه.

 .جرير( فًبد بـ محٔد وابـ ادْذر وابـ 14/75وظزاه افسٔقضل ذم افدر ادْثقر )

 مل أؿػ ظذ ترُتف. (7)

ال افهقذم، خادم إبراهٔؿ بـ أدهؿ.( إبراهٔؿ بـ ب8)  نار بـ حمّد أبق إشحاق اخلراشاين احلج 

ـان متًبِّداً، يروي ظـ إبراهٔؿ بـ أدهؿ  ))(، وؿال: 8/70ذـره ابـ حبان ذم افثَات )

 .((احلُايات 

 (.1/96(، هتذيب افتٓذيب )6/47وإير: تاريخ بٌداد )

 .مل أقف عؾقه( 9)

 ويْل.افهَٔع أبق احلسـ افَز( 10)

ِـٌّر ـبر، شّع افُثر ذم بِده وذم أشٍاره، وـتب وُع  ))ؿال افراؾًل:  ث ومذ افقاظظ حمدِّ

 (.3/352. افتدويـ ذم أخبار ؿزويـ )((وأف ػ وأمذ 
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انبـ أمحد افَى  ا
(1)

بانْٔ ؿال: شًُّت إبراهٔؿ بـ َص ، 
(2)

يَقل: شًُّت أبا ظبد اهلل ، 

ادٌريب
(3)

ًَ  اءَ َٔ ّْ ظَ ، َِْغِ ِرْج  َٓ وَ  ـِ يْ دَ يَ  بالَ  أةً َر امْ  ةِ يَ ادِ  افبَ ُت ذِم يْ أَ رَ  ))يَقل:   ءَ َص ، ْغِ َْْٔ اف  ام 

ـَ  أَ إَػ  !اهلل ةَ مَ ا أَ : يَ ُت ِْ َُ ؾَ ، إُُذْٕغِ   ذهِ  هَ َذ : ظَ ُت ِْ َُ ؾَ ، ِّٔلٕب ْزِ ؿَ يبِّ وَ رَ  ِت ْٔ  بَ َافت: إَػ ؾ ؟ي

ْض ؽَ  ،غِ َِ افَٔ  َٔػ ًِ ا َو ؟ ؾَافت: يَ الِ احلَ   ْح تَ : اؾْ ت ِل ؿافَ  ثؿ  ، اَم ُٓ تُ ْو َّ ٌَ ؿال: ؾَ ، َؽ ْٔ َْْٔ ظَ  ِّّ

ُٓ حْ تَ ٍَ ؾَ ، َؽ ْٔ َْْٔ ظَ   ا بحِ ٕا بَ ذا أَ ِ٘ ؾَ ، اَم تُ
ِ
َُ  ذاء باً ًَ تَ ُٔت مُ َِ بَ ؾَ ، ةِ بَ ًْ اف ! ؟ْب جَ ًْ ٍش تَ يْ : أَ ؾَافْت ، جِّ

(( ! ؟ٍٔاً ًِ َو  َؾ يٍّ مَحَ قِ ؿَ  ـْ مِ 
(4)

. 

[1014 ]  ثْل أيب أمحد بـ ظُ ، محد افقاظظظّر بـ أ قشك ٕا حمّد بـ مُ ، ثامنحد 

 َُ رَر اف
(5)

ايبر افبَ هَ ؿال: شًُّت زُ ، 
(6)

: ؟ ؿاَل َؽ ُْهذا ابْ  ))ظْده ومًف ابْف:  فنٍٔخ وؿال  

(( َؽ ْٔ َِ ظَ  َئ َسِ جْ َٔ ؾَ  ةٍ َٔ ِه ًْ  مَ َذ ظَ  اكَ َر يَ  نْ أَ  ذرْ ؿال: اْح  !ا أبا ظبد افرمحـيَ  ،: ًٕؿؿاَل 
(7)

. 

[1015 ]   روة افُاتبظُ أمحد بـ حمّد بـ
(8)

ابَٓ ال ن بـ ِص ٕا ظَ ، 
(1)

اب بـ َٓ وِص ، 

                                                 

ـ ظع بـ إشامظٔؾ أبق حٍص افَىان، ادًروف بافدري، تقذم شْة )1)  هـ(.327( ظّر بـ أمحد ب

 هـ(.327)

 .(11/229خ بٌداد )تاري .((ـان ثَة  ))ؿال اخلىٔب: 

ْرِمِٔسْٔل افهقذم، تقذم شْة )2) َِ  هـ(.337( إبراهٔؿ بـ صٔبان أبق إشحاق اف

 ـان مـ منايخ افهقؾٔة.

 (.15/392(، افسر )6/441(، تاريخ دمنؼ )10/361إير: احلِٔة )

 هـ(.299( حمّد بـ إشامظٔؾ، تقذم شْة )3)

 (.6/1016اإلشالم ) تاريخ .(( افهقؾٔةمنايخ أحد  ))ؿال افذهبل: 

ْيََْقِري، ظـ إبراهٔؿ بـ 10/177( أخرجف أبق ًٕٔؿ ذم احلِٔة )4) ( ظـ أيب بُر حمّد بـ أمحد افدِّ

 .((ثؿ شارت بغ افسامء وإرض  ))صٔبان بف ٕحقه، وذم آخره ؿال: 

م بٔان ما ؾٔٓا ذم ادَدمة ذم ترُة ادهْػ مبحث ظَٔدتف.ؿِت: احلُاية باضِة،   وتَد 

 ( ـذا ذم إصؾ: )افَرر(، ومل يتبغ  ل، وفًؾ افهقاب احلََرر، وهق فغ ـام ذم افتَريب.5)

ِقل أبق ظبد افرمحـ افسجستاين ٕزيؾ افبكة، ؿال ظْف احلاؾظ ذم 6) ( زهر بـ ًٕٔؿ افبايب افس 

 .((ظابد  ))افتَريب: 

 .مل أقف عؾقه( 7)

ـ ظّران بـ مقشك بـ 8) ـ الراح أبق احلسـ افْٓنع، ادًروف بابـ ( هق أمحد بـ حمّد ب ظروة ب

 بابـ الْدي.
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ًَ ظّر افَايِض إبراهٔؿ بـ ٕا ، يبريا افٌال  ـَ زَ حمّد بـ ؿآ: ٕا ، ُظىارد ٕا ، ويدَ  اف

ًَ ، ًلَّ إْص  َج زَ  )): ء ؿالالَ ظـ أيب َظّرو بـ اف  اَل ََ ؾَ ، فُ فَ  تَغِ َْ ابْ ِل ؤَ د افدُّ قَ ْش ق إَ أبُ  و 

 ُنؿُّ يَ  الَ ؾَ ، فذْٕٔ أُ وَ  فِ ْٔ َْْٔ ظَ وَ  ِؽ جِ وْ زَ  َػ ْٕ ل أَ مِ رِ ـْ أَ  !ةا ُبْٔ  ا: يَ َٓ جِ وْ  زَ ا إَػ َٓ ِِ مَحْ  ْدَ ا ظِ امُهَ دَ ْح إلِ 

ِ ٓ  إِ ى رَ يَ ٓ َ وَ ، ضٔباً ٓ  إِ  ِْؽ مِ  ِسُل مْ أَ  !ا ُبْٔ ةى: يَ َر ْخ فألُ  اَل ؿَ وَ ، ْاً َس َح إٓ   عُ َّ ْس يَ ٓ َ وَ ، ٔالً َُ

ٍَ  ِؽ ْٔ َِ ظَ  َُ  َؾ ْو ؾَ وَ  اِح َُ افِّْ َؾ ْو ؾَ  يدُ رِ يُ ، ْغِ َِ ْو اف (( مِ الَ اف
(2)

. 

[1016 ]  ـ إبراهٔؿ ََ ، أمحد ب ـ حمّد اف يِن الَ اؾْ ٕا جًٍر ب
(3)

ٓديٕا إبراهٔؿ بـ مَ ، 
(4)

ٕا ، 

ـ ظبد اهلل ـ ب ـ أِخ ظبد افرمح ل إصًّل ؿال: ، ل إصًّل ب ِّّ ثْل ظ بُٔب ضَ  اَل ؿَ  ))حد 

ْنَ ى فِ ْنَ ـِ 
 الَ تِ  آمْ َذ ظَ  مِ ام  احلَ  قُل ُخ ؛ دُ ْت َِ تَ  ؿَ ب اَم رُ  ثةٌ ى: ثالَ ُِ

ِ
ََ  ُؾ ـْ أَ وَ ، ء يِؼ َذ ظَ  يدِ دِ اف ،  افرِّ

َُ / وَ  ًَ  اُح ٕ (( قزِ جُ اف
(5)

. 

[1017 ]  ـ ظع افُاتب ـ جًٍر ب حمّد ب
(6)

ـ ا حمّدٕا أ،  حلُسغ احلاؾظب
(7)

ّران ٕا ظِ ، 

بـ مقشك
(8)

بٔع ابـ أخل رِ ،  يـدِ ْص ٕا أبق افر 
(9)

بـ ايد ب ؿال: ؿال زَ هْ ظـ ابـ وَ ، 

َُ  ًضِ بَ ؿافقا فِ  ))ؿ: َِ ْش أَ   اَم احلُ
ِ
َ وَ ، آَ تَ ْٔ ا بَ َٓ ومُ ُز ؟ ؿال: فُ ةِ أَ ْر ادَ  ةُ وءَ ُر ا مُ : مَ ء ، اهَيَ أْ ا رَ َٓ امُ اهتِّ

                                                 

 مل أؿػ ظذ ترُتف، وـذا افذي بًده.( 1)

 (.2/233إير: حماضات إدباء )( 2)

اْؾاليَِن، تقذم شْة )3) ََ  هـ(.325( جًٍر بـ حمّد بـ أمحد بـ افقفٔد أبق افٍوؾ اف

م بٔان وبىف   (.684برؿؿ: )وافَاؾالين تَد 

 .((ـان مـ افثَات، ويًرف صٔئاً مـ احلديث  ))افَقاس:  ؿال جًٍر

 (.4/434(، إٕساب )7/219إير: تاريخ بٌداد )

م وهق متٓؿ بافقوع.4)  ( إبراهٔؿ بـ مٓدي بـ ظبد افرمحـ بـ شًٔد أبق إشحاق إبع، تَد 

 (، ومل يْسبف ٕحد.1/2/126ذـره ابـ ظبد افز ذم بجة ادجافس )( 5)

 ظذ ترُتف. مل أؿػ( 6)

 هق أبق افٍتح إزدي.( 7)

 ( هق ظّران بـ مقشك بـ جماصع.8)

( هق شِٔامن بـ داود بـ محاد بـ شًد ادٓري أبق افربٔع افبكي، وجده محاد بـ شًد أخق 9)

 رصديـ بـ شًد ادكي.
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 َٓ تُ اظَ ضَ وَ 
ةُ ؿِ وَ ، آَ جِ وْ َز ا فِ ةُ ؿِ وَ ، آَ ؾِ الَ ِخ  ِ  ((ا َٓ مِ الَ ـَ  ِ 

(1)
. 

[1018 ]   ثْل أبق ذَ ، ابأمحد افبق  ُظبٔد اهلل بـ ر أمحد بـ حمّد بـ حمّد حد 

ديْْافباؽَ 
(2)

ًاويةمُ  ٕا أبق، ربٕا ظع بـ َح ، 
(3)

اجظـ َح ،  ج 
(4)

ظـ أيب إشحاق، 
(5)

 

إشحاق
(5)

ـُ  ـُ احلَس  ِ َؼ ضَ  ))ؿال:   ًَ َّ ؾَ ، َتفُ أَ َر امْ  #ظع  ب  ْؼَ ًَ ا بَٓ ت 
اٌع تَ : مَ ؾَافْت ، فآَٓ  ةِ

(( ٍق ارِ ٍَ مُ  بٍٔب َح  ـْ مِ  ٌٔؾ ِِ ؿَ 
(6)

. 

[1019 ]   ُٕا ، رد  جَ ٔد بـ ادُ ارون بـ مُح ٕا حمّد بـ هَ ، ثامنظّر بـ أمحد بـ ظ 

                                                 

( مـ ضريؼ يقٕس بـ ظبد إظذ، ظـ ابـ وهب، 58أخرجف ابـ ادرزبان ذم ادروءة )ص  (1)

ـ وـان ذا ظَؾ ومروءة ـ : ما مروءة ؿ ي  ـٌ فزيد بـ أشِؿ، ؿال: ؿٔؾ ٕيب ثٍال ادُرِّ ثْل اب ال: حد 

 ادرأة؟ ؾذـره.

 هـ(.326( إزدي ادًروف بابـ افباؽْدي، تقذم شْة )2)

ما ظِّت إٓ  خراً، وـان  ))وثَف يقشػ افَقاس، وأبق افٍوؾ افقزير، وؿال افدارؿىْل: 

 .((ف ظذ أبٔف أصحابْا يٗثروٕ

 (.15/268(، افسر )5/86(، تاريخ بٌداد )141 )ص إير: شٗآت افسّٓل 

 ( هق حمّد بـ خازم افرضير.3)

 ( هق ابـ أرضاة افُقذم.4)

 ( هق افسبًٔل ظّرو بـ ظبد اهلل.5)

 .صحقح لغره( 6)

 وذم إشْاد ادهْػ احلجاج بـ أرضاة، وهق مدفس وؿد ظًْـ.

ـ ضريَف افىزاين ذم افُبر )3/74افرزاق ذم ادهْػ ) خرجف ظبدأفُْف تقبع،  ( 3/27(، وم

 ظـ إهائٔؾ بـ يقٕس، ظـ أيب إشحاق بف.

(، وافىزاين ذم 3/74وظبد افرزاق ذم ادهْػ ) ،(2/25جف شًٔد بـ مْهقر ذم شْْف )وأخر

(، 2/38(، وأبق ًٕٔؿ ذم احلِٔة )31، 4/30(، وافدارؿىْل ذم افسْـ )3/91افُبر )

ـ افُزى )وا ـ ظساـر ذم تاريخ دمنؼ )336، 1/257فبَٔٓل ذم افسْ ( مـ 13/249(، واب

 ضرق ظـ احلسـ بـ ظع بف.

ـ احلسـ، إٓ  إٔف اختٍِت افروايات ذم مَد ار ما مت ًٓا بف، ؾٍل بًوٓا وإثر صحٔح ثابت ظ

 .اً ف متًٓا بًؼيـ أفٍإٔ 
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امأبق مه  
(1)

ثْل بَ ،   قمٍ ؿَ  ذِم  ا تَقُل مَ  !دِّ حْ ـا يُ زاظل: يا أبَ َٔ ة ؿال: ؿال ل إوْ حد 

 ُش  مُ قْ : ؿَ : ؿُِت ؿ؟ ؿاَل ِٓ بِّٔ َٕ  يَث دِ َح  قنَ ُو ٌِ بْ يُ 
ٍ
ثفُ ُتَ  ةٍ ظَ بدْ  ِب احِ َص  ـْ مِ  َس ْٔ ؿال: فَ ، قء ـ ظَ  دِّ

(( يَث دِ احلَ  َض ٌَ بْ إٓ  أَ  يٍث دِ بحَ  فِ تِ ظَ بدْ  ِف الَ بخِ   اهلل قلِ ُش رَ 
(2)

. 

[1020 ]  ـ أمحد ـ إشامظٔؾ إَ ، ظّر ب ـ حمّد ب ٍَ ، لمِ دَ ٕا أمحد ب اديَ زِ  ؾ بـْو ٕا اف
(3)

 ،

ة َُ َِ ا هَ ٍَ  َص َذ ظَ  قَ ُٓ ؾَ   اهلل قلِ ُش رَ  يَث دِ د  َح َمـ رَ  )) يَقل: ؿال: شًُّت أبا ظبد اهلل

))
(4)

. 

[1021 ]   ِـ ر ـ أمحد ب ـ حمّد ب قزْ أبق احلس
(5)

سـٕا أبق حمّد ظبد اخلافؼ بـ احلَ ، 
(6)

 ،

سـاحلَ 
(6)

ٍَ ؿال: شًُّت أبا ظَ ،  ِض ائِ َر قن افٍَٔف اف
(1)

اس يَقل: شًُّت افًب   

                                                 

 ( افقفٔد بـ صجاع افسُقين.1)

 ( ظـ أيب حمّد اخلالل بف.136ذم ذف أصحاب احلديث )ص أخرجف اخلىٔب ( 2)

ـ حمّد افٍَٔف، ظـ ظّر بـ 3/430أخرجف افالفُائل ذم ذح أصقل آظتَاد )و ـ أمحد ب ( ظ

 أمحد بـ صاهغ بف.

 وتهحػ ؾٔف )أبا حيّد( إػ )أبا حمّد(.

 ( افٍوؾ بـ زياد أبق افًباس افَىان افبٌدادي.3)

د أيب ظبد اهللـ  أي أمحد ـب حْبؾـ  وـان أبق ظبد )) ؿال أبق ظبد اهلل اخلالل: اهلل  ـان مـ ادتَدمغ ْظ

ـثرة جٔاد  يب ظبد اهلل، ؾقؿع فف ظـ أيب ظبد اهلل مسائؾ  ـان يهع ٖب ُرمف، و ًرف ؿدَره وُي  .((ي

 (.1/251(، ضبَات احلْابِة )12/393إير: تاريخ بٌداد )

)ص (، وابـ القزي ذم مْاؿب أمحد 3/430اد )( أخرجف افالفُائل ذم ذح أصقل آظت4َ)

 ( مـ ضريؼ ابـ صاهغ بف.235

( مـ ضريؼ أيب افًباس بـ حٔقيف، ظـ أمحد 2/15وأخرجف ابـ أيب يًذ ذم ضبَات احلْابِة )

 بـ حمّد إدمل بف.ا

 ( ادًروف بابـ رزؿقيف.5)

، ادًروف بابـ روَبا، تقذم ( ظبد اخلافؼ بـ احلسـ بـ حمّد بـ ٕك أبق حمّد افسَىل ادًدل6)

 هـ(.356شْة )

 .((ـان ثَة، وـان أحد افنٓقد ادًّدفغ  ))أثْك ظِٔف افزؿاين ووثَف، وؿال اخلىٔب: 

 (.16/81(، افسر )7/40(، ادْتيؿ )11/124إير: تاريخ بٌداد )
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يورِ افدُّ 
(2)

ُت بْ تَ ـَ يَث وَ دِ ُت احلَ بْ تَ ـَ  ))م يَقل: ال  ؿ بـ َش ِش يَقل: شًُّت أبا ُظبٔد افَا 

 ٍِ َُ ُت أَ ْر وٕاطَ ، فَ َْ اف ((ة َو اؾِ افر   ـَ مِ  َؼ مْحَ مًا أَ قْ ؿَ  ُت يْ أَ  رَ اَم ؾَ ، مِ الَ هَؾ اف
(3)

. 

[1022 ]  ـ أ ٕا احلُسغ بـ إشامظٔؾ، محدظّر ب
(4)

امِل[ش]م بـ ال  ٕا َش ، 
(5)

ٕا مقشك ، 

ـ إبراهٔؿ افقَ ا اقر  ب
(6)

ـ ادبارك ؿال: ٕا / ظب،   بَ رْ أَ وَ  عٍ بْ َش  ْذُ اَس مُ ُت افْ ًْ ِّ َش  ))د اهلل ب
 َغ ًِ

ـْ قنَ قفُ َُ يَ  ؿْ هُ امًا وَ ظَ  َُ  اَل ؿَ  : َم ن  ا: ومِلَ؟ ؿال: َٕ َِْؿُ ، ةت  بَ  ثةً ثالَ  ٌؼ افِ ضَ  ُتفُ أَ رَ امْ ؾَ  قٌق ُِ خَمْ  آنَ ْر اف

((ر اؾِ ـَ  َت َتْ  قنُ ُُ تَ  ٌة َٓ َّ ِِ ْس مُ وَ ، ةٌ َّ ِِ ْس مُ  أَتفُ َر امْ 
(7)

. 

                                                 

 ( أمحد بـ ظبد اهلل بـ أيب يزيد أبق َظّرو ُيًرف بٖيب ظقن افٍرائض.1)

 (، ومل يذـر ؾٔف جرحاً وٓ تًديالً.4/224ىٔب ذم تاريخ بٌداد )ذـره اخل

 ( افًباس بـ حمّد افدوري.2)

 ـ رواية افدوري( مع بًض افزيادات ظام  هْا. 4/402( إثر ذم تاريخ ابـ مًغ )3)

ـر ذم تاريخ دمنؼ )3/499ومـ ضريؼ افدوري أخرجف اخلالل ذم افسْة )  (.49/80(، واـب ظسا

 حامع.( هق اد4)

( ذم إصؾ: )شِٔؿ(، وهق خىٖ وافهقاب ادثبت، وهق شال م بـ شامِل اخلزاظل أبق مافؽ 5)

 افبٌدادي افرضير.

(، ومل يذـر ؾٔف جرحاً وٓ 1/72(، وتال افتِخٔص )9/198ذـره اخلىٔب ذم تاريخ بٌداد )

 افقراق.تًديالً، وذـر رواية احلسغ ادحامع ظْف، وروايتف ظـ مقشك بـ إبراهٔؿ 

 وـذا جاء ذـره ذم ادختار ذم أصقل افسْة.

 ( أبق ظّران ادروزي.6)

َٔع:  ُر احلديث  ))ـذبف اـب مًغ، وؿال اًف  ، ووًٍف ؽُر واحد.((مسوك  ))، وؿال افدارؿىْل: ((ْم

َٔع ) ير: وًٍاء اًف داد )4/166ٕا  (.6/111(، افِسان )5/324(، ادٔزان )13/38(، تاريخ ٌب

ا ذم ادختار مـ أصقل افسْة )ص ( أخرج7) ّر ـب أمحد ـب صاهغ بف.67، 66ف اـب افْب  ( مـ ضريؼ ظ

(، واخلىٔب ذم تال افتِخٔص 320، 2/244وأخرجف افالفُائل ذم ذح أصقل آظتَاد )

 ( مـ ضريَغ ظـ ادحامع بف.1/73)

 ووؿع ظْد افالفُائل ذم ادقوع إول: )تت حاؾر( وهق خىٖ مىبًل.

 إشْاده مقشك بـ إبراهٔؿ وهق مسوك.وذم 

ـ  594، و)الزء افثاين ظؼ ل: ـ افرد ظذ الّٓٔة( 2/73وأخرجف ابـ بىة ذم اإلبإة )

ـ ضريؼ أيب افَاشؿ اداوردي، ظـ شالم بـ شامل اخلزاظل، ؿال شًّت ظبد اهلل بـ  خمىقط( م
= 
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ز ،بًُض صٔقخْا أكشد [ 1023] فِجام 
(1)

: 

ًَ إػ افنِّ   ذٌٕب ِل  َس ْٔ فَ  ْغِ تَ َِ ْه إٓ  َخ  ةٔ
(2)

 

ـِ  نَ ثاَم بُّ ظُ ُح  َّ  بُّ ُح وَ  انَ ٍ  ظَ  ب ًُ ـِ يْ َر اف
(3)

. 

ًُ َْْح فألَ  ،بًُوٓؿ أكشدكا [ 1024] يُز ُْ ػ اف
(4)

: 

هْ َْـحْ ـا مِ يَ  ٍِّ  رِ ة افد  ٍِّ تَ  مل نإِ          لـ ًِ ل ُ  لـٍِّ ؾ

ََ َذ ظَ     رًا     ـــُْ ـُص  هللِ دُ ّْ ــاحلَ   لـِؾْر ـح ةِ اوَ  ٕ

 لــٍِّ خَ تَ ـمُ  ؿٌ ـافِ ظَ وَ      ا     ــــي  َر ـافثُّ  اُل ـَْـيَ  رٌ ثقْ 

تِلخْ بَ  ُب ُِ ضْ أَ  ُت ْج َر َخ 
(5)

لـِؾقُ تُ  دْ  ؿَ ِل  َٔؾ َِ ؾَ      
(6)

. 

                                                 

 ادبارك، وذـره ٕحقه.

ـ شامل  ك بـ إبراهٔؿ افقراق ـام يروي هذا إثر ظـ مقشؿِت: وفًؾ ذم افسْد شَط، وشالم ب

م.  تَد 

وؿد جاء ظـ ابـ ادبارك روايات ذم تٍُر مـ ؿال افَرآن خمِقق، ـام ذم افؼيًة فمجري 

 (.2/255(، وذح أصقل آظتَاد )1/500)

ـ ظّرو بـ محاد بـ ظىاء بـ ريسان  أبق ظبد اهلل مقػ أيب بُر افهديؼ، ُيًرف ب1) ز ( حمّد ب الام 

 مـ أهؾ افبكة. وؿٔؾ ذم اشّف ؽر فؽ.

ٕقاس  ))ؿال اخلىٔب:  ز شًّْا مـ أيب  َقل ٕإ ف ـأ ـان ي ث افِسان، و ْاً خٔب ـان ماج  .((صاظر أديب، و

 (.5/1103تاريخ اإلشالم )، (3/125تاريخ بٌداد )إير:  

 ( ذم تاريخ بٌداد: )خِ تغ(.2)

وـان ادتقـؾ ؿد ـتب ذم محِف إفٔف، ؾِام دخؾ  ))( ؿال: 3/125( ذـره اخلىٔب ذم تاريخ بٌداد )3)

 ، وذـر افبٔتغ.((ظِٔف إٔنده ... 

 هـ(.385( ظَٔؾ بـ حمّد بـ ظبد افقاحد أبق احلسـ إحْػ ادْجؿ افًُزي، تقذم شْة )4)

باً صاظراً مِٔح افَقل  ))ؿال اخلىٔب:   .((ـان متٖدِّ

 (.15/462(، افبداية وافْٓاية )7/185ؿ )(، ادْتي12/301إير: تاريخ بٌداد )

 (.1/101( افبُخت هل ُال ضقال إظْاق. إير: افْٓاية )5)

( أورد هذه إبٔات مع زيادة بٔت آخر واختالف ذم افتَديؿ وافتٖخر: اخلىٔب ذم تاريخ بٌداد 6)

ها ٕيب ٕك يقشػ بـ ظّر افَايض اوٕسب( 2/276وافنجري ذم إمال )(، 14/322)
= 
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[1025 ]   ـ ـ إبراهٔؿ ب ـ حمّد بـ ٕا أبق ظبد اهلل ، احلسـأبق بُر أمحد ب  ةؾَ َر ظَ إبراهٔؿ ب

َ دِ زْ إَ  ـ ظع بـ َخ ُش  ٕا أبق، ىقيفٍْ ي افْ حقي ادًروف ْب ٓاينبَ ْص ػ إَ َِ ِٔامن داود ب
(1)

 

ـِ  ْدَ ْ ا ظِ ـُ  ))ؿال:  ايبِّ َر ظْ إَ  اب
(2)

  ف:قفِ ك ؿَ ًَْْ ا مَ مَ  فُ فَ  اَل ََ ٌؾ ؾَ ُج رَ  تاهُ َٖ ؾَ ، 

               
(3)

ـُ إظرايبُّ ؟ ؾَال فَ  ، َزَ ْخ  أَ اَم ـَ  فِ ِص ْر  ظَ َذ ظَ  قَ : هُ ف اب

اَم  !ا ظبد اهلل: يا أبَ ؾَاَل   ٕ ـُ إظرايبُّ ، َػ قْ تَ اْش  اهُ ًَْْ  مَ إ ًَ  ؟!يَؽ رِ دْ ا يُ : مَ ؾَال فف اب  ُب َٓ َر اف

ْ َذ  ظَ َػ قْ تَ اْش  قُل َُ تَ    افق 
ِ
ام ؽَ ؾَ ، اد  َو مُ  فُ فَ  قنَ ُُ ك يَ ت  َح  ء (( َػ قْ تَ د اْش ََ ؾَ  َب َِ ٖهيُّ

(4)
. 

[1026 ]  ـ احلهغ ـ حمّد ب أمحد ب
(5)

 ، ُٕ ـ حمّد بـ  ؿال: شًُّت أبا ، رَه ٕا جًٍر ب

                                                 

 ٕزدي.ا

ٍِّل(.ظْد اخلىٔب : )يا حمْة اهلل( بدل )افدهر(، وذم آخر افبٔتاووؿع ظْدمه ٍِّل( بدل )ؾً  : )ؾخ

 (.6/2702وإير: مًجؿ إدباء )

 هـ(.270هـ(، وتقذم شْة )200( إمام افياهرية، مقفده شْة )1)

ـ ومل أؿػ ظذ ـالمف ذم ـتبف ـ:  ـ ابـ أيب حاتؿ إٔ ف ؿال  ـ حجر ظ تٍَف فِناؾًل ثؿ ترك  ))َٕؾ اب

ذفؽ وٍٕك افَٔاس، وأفػ ذم افٍَف ظذ ذفؽ ـتباً صذ  ؾٔٓا ظـ افسِػ، وابتدع ضريَة هجره 

أـثر أهؾ افًِؿ ظِٔٓا، وهق مع ذفؽ صدوق ذم روايتف وَِٕف واظتَاده، إٓ  أن  رأيف أوًػ 

 .((أراء وأبًدها مـ ضريؼ افٍَف وأـثرها صذوذاً 

ُاً زاهداً، وذم ـتبف حديث ـثر، إٓ  أن   إمام ))وؿال اخلىٔب:  أصحاب افياهر، وـان ورظاً ٕاش

ا   .((افرواية ظْف ظزيزة جدًّ

 .((ترـقه  ))وَٕؾ افذهبل ظـ إزدي إٔ ف ؿال: 

ا هق ؾثَة ذم افرواية، وتُِؿ ؾٔف بًوٓؿ ٕجؾ  ـ أراء، أم  ؿِت: إٕاّم ُترك بًض ما ذم مذهبف م

 ريَف بغ ما هق ذم افِقح ادحٍقظ وما هق ذم ادهحػ. ـالمف ذم افَرآن، وتٍ

 (.2/423(، افِسان )2/204(، ادٔزان )13/97(، افسر )8/369إير: تاريخ بٌداد )

 ( حمّد بـ زياد.2)

 .5ضف، آية: ( 3)

، 5/383(، واخلىٔب ذم تاريخ بٌداد )3/399( أخرجف افالفُائل ذم ذح أصقل آظتَاد )4)

ِق )ص (، واـب ؿدام284 ِق )ص 174ة ذم إثبات صٍة اًف ضريَغ  ( مـ180(، وافذهبل ذم اًف

 ظـ أيب ظبد اهلل ٍٕىقيف بف ٕحقه.

 مل أؿػ ظذ ترُتف.( 5)
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تِ  أُ ـ ذِم ُُ يَ  : )إنْ افْ بِلِّ  لِ قْ ك ؿَ ًَْْ مَ  ))ٔد يَقل: َْافَاشؿ الُ  ثقنَ ل حُمَ م  ًُ  د  ر بـ َّ ؾ

ب مْٓؿ(ااخلى  
(1)

ٕ ام هُ   ََ  اةُ اَج َْمُ  قَ إ اهلل ظز   لِ واشتدل  بَق، ٕقافدُّ  بقجقد صٍاء/ ، ِب ِْ اف

ةِ    كقَش مُ  وجؾ  ذم ؿه     
(2)

ان ـَ  ْٕت دَ وَ  ْت ٍَ إذا َص  ؿال الْٔد: وافَِقُب ، 

ٓا ْص ذا وَ هَ  ٍُ))
(3)

. 

 :واحد حديٌث 

[1027 ]  ؿِدم ، ادقصؾ اـؿُ ان َح ظَ ظع بـ ُظبٔد اهلل بـ ُودْ حمّد بـ ك َٕ  افَايض أبق

َُ ، شْة ثالث وتسًغ وأربًّئةؿرأت ظِٔف ذم ذي افًَدة ، ظِْٔا بٌداد ٔع وأجاز فْا 

ُّ مَ  ظ بفس  ٍ ٍَ ؿال: إٔا ظَ ، قظاتف وتِ ل أبق اف ظاندْ ُظبٔد اهلل بـ وُ أمحد بـ تح ِّّ
(4)

ٕا أبق ، 

 َٕ ـ اخلِٔؾ ادَْرجلافَاشؿ  ـ أمحد ب ك ب
(5)

ذ ،  ، ّٔلِّ ظع بـ ادثْك افت  أمحد بـ ٕا أبق ًي

                                                 

 (.4/1864(، وصحٔح مسِؿ )3469( )4/504( إير: صحٔح افبخاري )1)

 .52( مريؿ، آية: 2)

 .مل أقف عؾقه( 3)

 #حََٔتف، ويدخؾ وّْاً مْاجاة افَِب، ومقشك  وافدٕقُّ وافتَريب افقارد ذم أية هق ظذ
ف تًاػ حتك شّع سيػ إؿالم، وؿد جاء ذفؽ ظـ ابـ ظباس وؽره. إير:  أُدين وٕاجاه ربُّ

 (.8/351تٍسر افىزي )

 ادقصع.( 4)

 ( وؽره، ووصٍف بافٍَٔف.16/441فف ذـر ذم تاريخ دمنؼ )

 (.5/305ِسان )بـ ٕاس، ـام ذم افؿافف اربًغ، هؿف مْف ابـ أخٔف، وـان فف ـتاب إ

هق ٕك بـ أمحد بـ حمّد بـ اخلِٔؾ بـ ادَْرجل، أبق افَاشؿ ادقصع، تقذم ؿريباً مـ شْة ( 5)

 هـ(.390)

ج، وهل ؿرية ـبرة حسْة وادَْرجل: بٍتح ادٔؿ وشُقن افراء، والٔؿ ذم آخرها، ٕسبة إػ ادر

ك(، وهق خىٖ.ة بغ مهذان وبٌداد. ووؿصبف ُبِٔد  ع ذم تاريخ اإلشالم: )ادُرج 

ر ... افراوي ظـ أيب يًذ ادقصع، بؾ هق خاتة مـ روى ظْف ...  ))ؿال افذهبل:   ّ افنٔخ ادًُ

 .((وما ظُِّت ؾٔف جرحاً 

 (.8/682تاريخ اإلشالم )(، 17/16(، افسر )5/254إير: إٕساب )
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ـ ٕا  اربَ ظبد اهلل ب  ُ
(1)

ـُ  حمّدٕا ،  ـ ظَ َِ بَ ٕا َج ، ثابت ب ـ إشحاق بـ ظبد اهلل، ةٔ  ىِ ة ب ظ
(2)

 ،

ـُ  ـ  ـ ظباس ؿال: ، ريبظ ـ اب ُت مَ  ))ظ  تَ َِ ْٔ ل فَ تِ افَ َخ  َل هِ وَ  افْ بِلِّ  ِج وْ زَ  قٕةَ ُّ ْٔ تؤٍ 
 ذٍ ئِ

 َس بُِ  ْت اءَ جَ ؾَ ، عِّ َه تُ  َٓ 
ٍ
ّْ  ْت اءَ َج  ثؿ  ، لِّ فِْ ب فُ تْ َص َر ؾَ وَ  فُ تْ َح َر ضَ  ثؿ   فُ تْ َْثَ ؾَ  اء  ةٍ ؿَ ُر بُْ

ٍِ  سِ أْ رَ  دَ ْْا ظِ َٓ تْ َح َر ىَ ؾَ   َس بُِ  ْت اءَ َج  ثؿ  ، اشِ رَ اف
ٍ
ٍِ  سِ أْ رَ  دَ ْْظِ  فُ تْ َح َر ضَ وَ  َر آَخ  اء  ثؿ  ، اشِ َر اف

ت افُِ وَ  ْت ًَ جَ ىَ اْو  َٓ ْْ َج َػ ىًا إِ ْٔ  ُبَس ِل  ْت ىَ َس بَ ا وَ َٓ ْٔ َِ ظَ  اءَ َس َمد  دَ قَ تَ وَ ، اب  َذ ا ظَ َٓ ًَ مَ  تُّ ش 

ًِ َص  دْ ؿَ وَ  ْ بِلُّ اف اءَ ؾجَ ، اهَ ادِ َش وِ  ٍِ ك إَػ َٓ إتَ ؾَ ، ةَ َر أِخ  اءَ َن ذ  اف َٖ  اشِ رَ  اف  دَ ْْ ظِ  ةً ؿَ ْر ِخ  ذَ َخ ؾ

ٍِ  سِ أْ رَ  َز ؾَ  اشِ َر اف  حِلَ ذم ا َٓ ًَ مَ  َؾ َخ دَ  ثؿ  ، اََ ِِّ ًُ ؾَ  فِ ْٔ بَ ثقْ  عَ َِ َخ وَ ، ابَ  رَ ات 
ـَ ت  َح ، آَ اؾِ  ذِم  انَ ك إذا 

ِ   رِ آِخ   ََ  ِش إَػ  امَ ؿَ  ؾِ ْٔ اف
ٍ
فُ حَ ؾَ  ٍؼ ِ  ًَ مُ  اء َٖ قَ تَ  ثؿ   ِ   ثؿ  ، فِ ْٔ َِ ظَ  ب  ُص َٖ ؾَ  قمَ ؿُ ن أَ ُت أَ ّْ َّ َٓ ؾَ ، فُ ْْمِ  و 

ـُ َر يَ  نْ ُت أَ هْ رِ ـَ   ْٔ تَ ْس مُ  ُْت ى أينِّ 
ٍِ / إَػ  اءَ َج  ثؿ  ، ياً َِ َٖ  اشِ َر  اف  ْٔ بَ ثقْ  ذَ َخ ؾ

 ثؿ  ، ةَ ؿَ ْر اخلِ  عَ َِ َخ وَ  فِ

ٖقَ تَ ُت ؾَ ّْ َُ ؾَ ، ُيهعِّ  امَ ََ ؾَ  دِ جِ ْس  ادَ إَػ  امَ ؿَ   فَ اوَ َْتَ ؾَ ، هِ ارِ َس يَ  ـْ ظَ  ُت ّْ َُ ُت ؾَ ئْ جِ  ُت ثؿ  و 
 هِ دِ ل بَٔ ِْ

 َس َِ َج  ثؿ  ، ةًَ ـْ رَ  ةَ ْؼَ ظَ  َث ثالَ  فُ ًَ ِ ُٔت مَ َص ذ  وَ َه ؾَ ، فِ ِْٔ ِّ يَ  ـْ اَمِْل ظَ ؿَ َٖ ؾَ  فِ ائِ رَ وَ  ـْ مِ 

هِ ك ٌَ ْص َٖ ؾَ ، بفِ ْْ َج ُت إَػ ْس َِ َج وَ  ي َػ إِ  بَِخدِّ ٍَ ًْ ِّ ك َش حت   َخدِّ  ٌل بالَ  اءَ َج  ثؿ  ، ؿِ ائِ افْ  َس ُت ٕ

ََ  !: افهالة يا رشقل اهللؾَاَل  َٖ  دِ جِ ْس  ادَ إَػ  امَ ؾ ـْ ذ ذِم َخ ؾ  ةِ امَ ؿَ  اإلِ ذِم  ٌل ذ بالَ َخ أَ وَ ، ْغِ تَ ًَ  افر 

))
(3)

. 

 :وريق  من فوائد ابن الط  
                                                 

 ( أبق ظبد افرمحـ افبكي.1)

ـ حبان ذم افثَات )262)ص  ذم مًجؿ صٔقخف ذـره أبق يًذ (، وأخرج فف 7/62(، وذـره اب

 (.5/847تاريخ اإلشالم )، وإير: ـ اإلحسان( 11/53حديثا ذم صحٔحف )

 ( إشحاق بـ ظبد اهلل بـ احلارث افْقؾع اهلاصّل أبق يًَقب اددين.2)

 .سـده موضوع( 3)

 ظع بـ خمتار، ظـ افسٍِل بف.( ظـ 19/165وأخرجف ابـ افْجار ـام ذم افسر )

 وشْده مقوقع مـ أجؾ ابـ ودظان.

 ( مـ ضريؼ حمّد بـ ثابت بف ٕحقه، ومل يذـر ؾٔف ـريباً.4/347وأخرجف أمحد ذم ادسْد )

 فغ احلديث، ـام ذم افتَريب.، صدوق افبكيافًبدي وشْده ؤًػ، حمّد بـ ثابت 

ـ ظباس ذم بٔاتف ظْد خافتف مّٔقٕة وؿٔا  ثابتة ذم ادقضٖ وافهحٔحغ. مف مع افْ بّل وؿهة اب

033



 

 
 

 
 9711 

 

  

[1028 ]    بَراءة حمّد بـ ٕاِس ، وريق  الشقخ أبو احلسني الط
(1)

إٔا ظبد ، وإٔا أشّع 

ـ أمحد إَ افًزيز ب ري، لجِ زَ ـ ظع ب  ُ ـ بـ أمحد بـ حمّد افسُّ ا ظبد افرمح ٕأ
(2)

أمحد ٕا ، 

 َ زديبـ ظبد افرمحـ بـ أمحد ٕا
(3)

ؿاتِ بِّح بـ َح ٕا ُمَس ، 
(4)

ًب  ،  افًئؿ  اس بـ ظبدٕا اف

 ًَ ـ َح ٕا ُش ، يَزِ ْْاف ْ  ))رب ؿال: ِٔامن ب  اَم افس   رِ مْ ـ أَ مِ  َؼ بْ يَ  مَل
ِ
ََ وَ  يُث دِ إٓ  احلَ  ء  دْ ؿَ وَ ، اءُ َو اف

ِ دَ َس ؾَ  َُ َُ ا   اهلل قلِ ُش رَ  يِث دِ  َح َذ ظَ  ونَ ٖخذُ يَ  ثقنَ دِّ حَ وادُ ، فّقنَ قَ ك يُ ت  َح  قنَ ُص رْ اُة يَ َو ًًٔا؛ اف

(( ؿَ اهِ رَ افد   
(5)

. 

[1029 ]    وريق  الشقخ أبو احلسني بن الط ، َٕ ٍَ بَراءة أيب  ـ اف ٓاين بَ ْص إَ  وؾك حمّقد ب

َٕ ، وإٔا أشّع ـ  ـ الَ هُ قْ ومَ  ،اِس وحمّد ب َٔلافِ قَ قب ب
(6)

، ذم رجب شْة أربع وتسًغ 
                                                 

المل افبٌدادي، مقفده شْة 1) ( حمّد بـ ٕاس بـ حمّد بـ ظع بـ ظّر أبق افٍوؾ افس 

 هـ(.550هـ(، وتقذم شْة )467)

ٍِل:  شّع ابـ ٕاس مًْا ـثراً وهق صاؾًل أصًري، ثؿ إتَؾ إػ مذهب أمحد ذم  ))ؿال افسِّ

ـ مًرؾة، وهق ثبت إمام إصقل وافٍروع ومات  ، وؿال ((ظِٔف، وفف جقدة حٍظ وإتَان وحس

ل احلديث ...  ))اـب القزي:  ًّٔ ف، وهق افذي تقػ تس ّز ٔؾ ْاً ثَةٓ  مٌ  .((ـان حاؾياً وابىاً متَ

(، 20/265افسر ) (،114افتَٔٔد )ص  (،10/163(، ادْتيؿ )3/349إير: إٕساب )

 (.1/225ْابِة )(، ذيؾ ضبَات احل38)ص ادستٍاد 

 ( أبق ظع افبٌدادي.2)

 (، ومل يذـر ؾٔف جرحاً وٓ تًديالً.10/300مـ صٔقخ اخلىٔب، ذـره ذم تاريخ بٌداد )

 ( فف ذـر ذم ترُة افراوي ظْف ذم ادهدر افسابؼ.3)

 هـ(.298، تقذم شْة )( ُمَسبِّح بـ حاتؿ بـ ُمسبِّح افًُع افبكي4)

 افسغ وـن افباء ادنددة ادًجّة بقاحدة.وُمَسبِّح: بوؿ ادٔؿ وؾتح 

ثْا ظْف ُاظة مـ صٔقخْا  ))ذـره اإلشامظٔع ذم صٔقخف، وؿال افدارؿىْل:   .((أخباري حد 

 (،7/190(، اإلـامل )4/2098(، ادٗتِػ وادختِػ )3/785إير: مًجؿ اإلشامظٔع )

 (.8/156تقؤح ادنتبف ) (،6/1056تاريخ اإلشالم )

ٍاية )ص  ( أخرجف5) الء افقاشىل، ظـ أيب ظع ظبد154اخلىٔب ذم اُف افرمحـ  ( ؿال: أخزٕا أبق اًف

 بـ أمحد افسُري بف.ا

هـ(، وتقذم 466( مقهقب بـ أمحد بـ حمّد بـ اخلرض بـ احلسـ بـ القافَٔل، مقفده شْة )6)

 هـ(.539شْة )

ـ مٍاخر  ))ؿال افسًّاين:  ـ ثَة، ورع إمام ذم افٌِة وافْحق وإدب، وهق م بٌداد ... وهق متديِّ

ؽزير افٍوؾ، واؾر افًَؾ، مِٔح اخلط، ـثر افوبط، صْ ػ افتهإٔػ، وإتؼت ظْف وصاع 
= 
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ـ َخ  ـ ظّر ب ازز  ِػ افر  إٔا أبق افٍتح ظبد ادِؽ ب
(1)

ـ ، احلاؾظّر ٕا ظع بـ ظُ أ،  ٕا حمّد ب

ل، ٕا صافح بـ أمحد، خمِد ـ اددْي ٔان، ٕا ظع ب َّ ْٔ ق َخ  أبُ يِن اءَ َج  ))يَقل:  ؿال: شًُّت شٍ  ةَ ث

ـَ يًْل زهَ  ـِ َح  ر ب  َْْٔ فَ إِ  ِرْج ؾَال: َأْخ ، ةََْش  سَغ مَخْ  ـْ مِ  ثَر ـْ أَ  ْذُ مًاوية مُ  رب ب
، اَبَؽ تَ ا ـِ

اَم ، ايبتَ ـِ  ـْ مِ  ظُ ٍَ ْح ا أَ ٕؾَِت: أَ   ٕ ـَ إ ((ل يِ ٍْ حِ  ـْ / مِ ذا ُت هَ بْ تَ  
(2)

. 

[1030 ]  ٕا ظبد اهلل بـ حمّد بـ ، اق إمالءر  ٕا حمّد بـ إشامظٔؾ افقَ ، أبق افٍتح 

ـ مٕ، ظبد افًزيز َُ  افًابد قِد ْهقر افىُّ ا حمّد ب  : خل يَقلْر ؿال: شًُّت مًروؾًا اف

((  ُٓ  ِ ًَ ْرَ َخ  عُ َّْْ ٍؾ يَ مَ أَ  قلِ ضُ  ـْ مِ  قذ بَؽ ظُ إينِّ أَ  ؿ  اف (( ؾِ َّ  اف
(3)

. 

[1031 ]  تاين جْس ِٔامن افسِّ ُش ظبد اهلل بـ ٕا ، اقافقر   حمّد بـ إشامظٔؾٕا ، أبق افٍتح

ـ ٕا ، إمالء ـ حمّد ب ـ ظٕا يَ ، ٕا أيب، اينصبٓإبراهٔؿ إظامر ب ، بد اهلل إصًريًَقب ب

ٔػظـ أيب َش 
(4)

 : ~ّة ؿال: ؿال ظّر بـ اخلىاب ََ ِْ ظـ ظَ ، إظّش ظـ، 
                                                 

 ، وأثْك ظِٔف أيواً تِّٔذه ابـ القزي وؽره.((ذـره 

(، افسر 10/118(، ادْتيؿ )2/105/أ(، إٕساب )89إير: ادذيؾ ظذ تاريخ بٌداد )ل:

 (.236)ص ٍاد (، ادست20/89)

 هـ(.449هـ(، وتقذم شْة )360( مقفده شْة )1)

ـتبْا ظْف وـان صٔخاً صاحلاً، إٓ  إٔ ف مل يُـ ذم احلديث بذاك، رأيت فف أصقًٓ  ))ؿال اخلىٔب: 

 .((حمُُة، وشامظاتف ؾٔف مِحَة 

 (.4/67(، افِسان )3/374(، ادٔزان )10/433إير: تاريخ بٌداد )

 ( ظـ أيب افٍتح ظبد ادِؽ بـ ظّر افرزاز بف.241)ص ذم افٍُاية ( أخرجف اخلىٔب 2)

(، وأبق ًٕٔؿ ذم حلِٔة 81( أخرجف أبق شًد ادافْٔل ذم إربًغ ذم صٔقخ افهقؾٔة )ص3)

( مـ 1/93، وافسٍِل ذم افىٔقريات )(195افُبر )ص  (، وافبَٔٓل ذم افزهد8/364)

 ضريؼ ظبد اهلل بـ حمّد افبٌقي بف.

( مـ ضريؼ آخر ظـ حمّد بـ 4/389بق افنٔخ ذم ضبَات ادحدثغ بٖصبٓان )وأخرجف أ

 مْهقر افىقد بف.

مؾ )ص  مًروف،  ( مـ ضريؼ حمّد ـب أيب تقبة، ظـ82، 81وأخرجف اـب أيب افدٕٔا ذم ؿك ٕا

 وؾٔف ؿهة.

 (.1/384وإير: ضبَات احلْابِة )

ـ أيب حاتؿ ذم الرح وافتًديؾ )4)  .((شٖفت أيب ظْف ؾَال: ٓ أظرؾف  ))ؿال: (، و9/385( ذـره اب
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ُّ ًَ تَ  )) َُ  ايِنَ ًَ ا مَ قا بَ ؾُ رِ ًْ اَر تَ ًَ ْص قا إَ ِ  (( آنِ ْر اف
(1)

. 

 :ريهج و  من فوائد أيب حمؿد الج 

[1032 ]   ِـ إجؾُّ أبق ضاف ٔف افَادر بـ يقشػ ؿراءة ظِظبد حمّد بـ ب ظبد افَادر ب

وبًد ذفؽ بَراءيت ظِٔف ذم صقال مـ ، شْة أربع وتسًغذم صٓر رجب ، وإٔا أشّع

إٔا أمحد بـ ، وهريأبو حمؿد احلسن بن عيل بن حمؿد الج إٔا ، وـان ثَة ثَة ثَة، افسْة

ـ مَحْ  ـ مافؽجًٍر ب ٍَ  ٕا أبق، قشكؼ بـ مُ ٕا أبق ظع بِ ، دان ب ٕا ، وؾ بـ ُدـغًٕٔؿ اف

ـ أيب صافِ ، ظّشإ ـ أيب هريرة ؿال: ؿال رشقل اهلل ، حظ :  ؿال اهللُ )): ظ ظز  وجؾ 

قْ  قُم ُجْ ةٌ وَ ، ِع ْج أَ  ـْ بَف مِ ُذْ وَ  َِفُ ـْ أَ وَ  َتفُ قَ ْٓ َص  َيَدعُ ، ي بفِ زِ ْج ٕا أَ أَ  وَ ِل  مُ افه   ؿِ ائِ ِه  فِ وَ ، افه 

ٍْ  َغ حِ  ةٌ َح ْر ؛ ؾَ انِ تَ َح ْر ؾَ  ائِ  ؿِ ؾَ  قُف ُِ خَلُ وَ ، ؾ  َج ز  وَ ك اهللَ ظَ ََ ِْ يَ  َغ حِ  ةٌ َح رْ ؾَ وَ  رُ ىِ ُي ُب َٔ ضْ أَ  ؿِ افه 

(( ِؽ ْس ادِ  يِح ـ رِ مِ  ظز  وجؾ   اهلل ْدَ ظِ 
(2)

. 

[1033 ]   َـ ـ  ـ أمحد ب ـ حمّد ب ـ ظع ب ٕا يقشػ بـ يًَقب ، ان افْ حقيَس ْٔ أبق احلس

بـ أيب ظبد اهلل نام ٕا هِ ، سِؿ بـ إبراهٔؿٕا مُ ، اد افَايِض بـ إشامظٔؾ بـ / مَح  

س[ ،ٕا ؿتادة، شتقائلافد   ـ ٕأ ] ظ
(3)

ـ زيد بـ ثابت ؿال:  ، ْر َس تَ  ))ظ اهلل  قلِ ُش رَ  عَ ٕا مَ ح 

ـَ ؿُِت ، ةِ الَ  افه  إَػ  امَ ؿَ  ثؿ     َغ ِس مَخْ  ةِ اءَ َر ؿِ  رَ دْ : ؿَ ؟ ؿاَل قرِ حُ افس  وَ  ذانِ إَ  َغ بَ  انَ ـَ  ؿْ : 

((ة آيَ 
(4)

. 

                                                 

 .سـده ضعقف( 1)

 مل أؿػ ظِٔف إٓ  ظْد ادهْػ، وظِتف جٓافة أيب شٔػ.

 صحقح.( 2)

م ب٘شْاده ومتْف و  ( ظـ منايخ آخريـ مـ صٔقخ افسٍِل.359، 301برؿؿ: )تَد 

ـ إصؾ، وافهقاب إثباتف، واحلديث فَتادة ظـ 3) إٔس ظـ زيد، ـام ( ما بغ ادًَقؾغ شاؿط م

 شٖٔيت بٔإف.

 .صحقح( 4)

 ( مـ ضريَغ ظـ أيب حمّد القهري بف.19/296وأخرجف ابـ ظساـر ذم تاريخ دمنؼ )
= 
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[1034 ]   َـ ـ  ـ حمّد ب ـ يًَقب افَايض ٕا، انَس ْٔ ظع ب ـ مَ ، يقشػ ب ، زوقرْ ٕا َظّرو ب

ـ ظبد افًزيز بـ ُصٓٔب، ًبةٕا ُص أ  ))ؿال:  اهلل  ظـ إٔس بـ مافؽ: أن  رشقَل ، ظ

رواَس تَ  حُ ٘ن  ذِم ؾَ ، ح  (( ةٌ ـَ َر بَ  قرِ  افس 
(1)

. 

 :لمن فوائد أيب حمؿد اخللا 

[1035 ]  افهرذمغافنٔخ أبا احلس ،  ْٗ أبا َقل: شًُّت ـ وإٔا أشّع يَتَ بَراءة اد

ّر بـ أمحد افقاظظ يَقل: شًُّت أبا بُر يَقل: شًُّت أبا حٍص ظُ ل حمؿد اخللا 

ٔسابقريافْ 
(2)

اق احلُّٔدير  ريس وَ إدْ حمّد بـ يَقل: ٕا  
(3)

 ؿال: ؿال احلُّٔدي: ، 

  ؿُ َٓ ِْ ادُ  ُث د  حْ ادُ  ))
(( اِب قَ ِه  فِ

(4)
. 

                                                 

 ( ظـ يقشػ بـ يًَقب افَايض بف.5/116وأخرجف افىزاين ذم افُبر )

 ( ظـ مسِؿ بـ إبراهٔؿ افٍراهٔدي بف.1921( )2/591وأخرجف افبخاري ذم صحٔحف )

 ( مـ ضريؼ وـٔع ظـ هنام افدشتقائل بف.2/771صحٔحف )ومسِؿ ذم 

( مـ ضريؼ 2/771(، ومسِؿ ذم صحٔحف )575( )1/179وأخرجف افبخاري ذم صحٔحف )

 مهام، ظـ ؿتادة بف.

 .صحقح( 1)

 ( مـ ضريؼ أيب حمّد القهري بف.2/660وأخرجف افذهبل ذم تذـرة احلٍاظ )

 آدم بـ أيب إياس، ظـ صًبة بف. ( ظـ1923( )2/592وأخرجف افبخاري ذم صحٔحف )

م مـ ضريؼ آخر ظـ ظبد افًزيز بـ صٓٔب   (.452برؿؿ: )وتَد 

 ( ظبد اهلل بـ حمّد بـ زياد.2)

 ( أبق بُر ادُل.3)

 (.7/204. الرح وافتًديؾ )((شًّت مْف بُّة، وهق صدوق  ))ؿال ابـ أيب حاتؿ: 

 .((إمر ذم احلديث  مستَٔؿ ))(، وؿال: 9/137وذـره ابـ حبان ذم افثَات )

ـ حجر فِحّٔدي ذم مسْده، ؾَال: 4) ووؿع ذم مسْد احلّٔدي ظَب حديث  ))( ظزاه احلاؾظ اب

 (.7/62، وذـره. افٍتح )((ظائنة ... 

ثغؿِت: حديث ظائنة  (، 1/133أخرجف احلّٔدي ذم مسْده ) ذم إمؿ ؿبِْا، ذم ـقن ادحد 

 ره ـالم احلّٔدي.وفٔس إث( مـ ضبًة حسغ أشد، 1/285وذم )

ـ رواية أيب ظع بؼ بـ مقشك، ظـ احلّٔدي، وهق افذي وؿع ذم مسّقظات  وادسْد ادىبقع م
= 
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[1036 ]   ـ ََ حمّد ب ـ حمّد اف اس ٕا ظب  ، قيٌَ حمّد افبَ اهلل بـ  ظبدٕا ، ًٔلىِ إشحاق ب

يرقٔسابزة افْ بـ مَح 
(1)

ثْل صافح بـ َخ قَ ؿال: ؿال أمحد بـ أيب احلَ   ٍٔة ِِ اري: حد 

افُقذم
(2)

َُ إن   )): ٍٔان افثقريُش ؿال: ؿال ،  اءَ اف وظَ أَ  ر  اًم إَػ دُّ  ِ  ُؾ ُخ قا: ٕدْ افُ ََ ؾَ ، إَٔ  افدُّ ا ُش

 َر مَ  إُ َذ ظَ 
ِ
ٍَ  اء ُج ٕ ؿُ َُ ٕتَ وَ  وِب ُر ُْ دَ ا ـِ ظَ  رِّ (( قسِ بُ حْ  ادَ ذِم  ِ 

(3)
. 

[1037 ]   ُثْل أيب، ٕا أبق بُر بـ أيب داود، ّر بـ حٔقيفأبق ظ ظـ شًٔد بـ ، حد 

ـ ادبارك حديث افْ بِلِّ ََ افْ يًَقب افى   ٓب  ـْ مِ  ةٌ ٍَ ائِ ضَ  اُل تَز ٓ َ  )): اين أو ؽره ؿال: ذـر 

تِ أُ  ـَ رِ اهِ طَ  ؼِّ  احلَ َذ ل ظَ م  (( ةُ اظَ افس   قمَ َُ ك تَ ت  َح  ؿْ هُ أَ اوَ َٕ  ـْ مَ  ؿْ هُ رُضُّ يَ  َٓ  ي
(4)

ـُ ،   / ؾَال اب

(( يِث دِ احلَ  اُب حَ ْص ي أَ ْدِ ظِ  ؿْ هُ  ))ادبارك: 
(5)

. 

[1038 ]  ؾةَر ظَ إبراهٔؿ بـ ٕا ، أمحد هق ابـ إبراهٔؿ
(6)

بـ إشحاق ظٔؾشامإٕا ، 
(7)

ٕا ، 

َمَ  )): ؿ ؿالثَ ْٔ ظثامن ـب اهلَ  َُ ر  ْب بلُّ ِْ ا اف
(8)

ٕا ذِم   ت اِب وأ ُُ  ل حِ قْ  فَ ذِم وَ   اف          
(9)

، 
                                                 

(، ؾًِف شَط ـالم 132)ص (، وادًجؿ ادٍٓرس 2/140احلاؾظ ـام ذم ادجّع ادٗشس )

 احلّٔدي مـ ادىبقع، واهلل أظِؿ.

ـ ظبد اهلل بـ أذس أبق افٍوؾ 1) ـ محزة ب  هـ(.288افْٔسابقري افقاظظ، تقذم شْة )( افًباس ب

 .((صاحب فسان وبٔان، رحؾ ذم ضِب احلديث  ))ؿال ابـ ظساـر: 

 .((أحد افًِامء وافزهاد ذم وؿتف ... وـان مـ ظِامء احلديث  ))وؿال افذهبل: 

 (.6/761(، تاريخ اإلشالم )6/29(، ادْتيؿ )26/245إير: تاريخ دمنؼ )

ـ ظساـر:  6/185تاريخ دمنؼ )فف ذـر ذم  ( أبق ظع.2) ـ ظع(، ؿال اب ـ  ))ـ ترُة أبان ب حُك ظ

 .((أيب ظع صافح بـ خٍِٔة افُقذم 

ـر ذم تاريخ دمنؼ )3) ٍِٔة بف.6/185( أخرجف اـب ظسا  ( مـ ضريؼ أبان ـب ظع، ظـ صافح ـب خ

(، وصحٔح مسِؿ 3641، 3640( )4/552أصؾ احلديث ذم صحٔح افبخاري )( 4)

 (.1525ـ  3/1523)

( ظـ أيب حمّد اخلالل بف. وزاد مًف 63)ص ( أخرجف اخلىٔب ذم ذف أصحاب احلديث 5)

 ظبد اهلل بـ أيب افٍتح.

 ( هق إبراهٔؿ بـ حمّد بـ ظرؾة، ادًروف بٍْىقيف.6)

 ( هق افَايض.7)

 .((متٓؿ بافُذب ورمل بافرؾض  ))( هق حمّد بـ افسائب أبق افْرض افُقذم، ؿال ظْف احلاؾظ: 8)

 .40( افُٓػ، آية: 9)
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َاَل ، فْْف ظَ تُ فْ َٖ َس ؾَ    ءَ َرْ  وًا َٓ رْ : أَ ؾ
َٓ ؾِ (( دٍ  يَ َذ دًا ظَ يَ  َح َس مَ وَ ، أ

(1)
. 

[1039 ]  رؾة[]ٕا إبراهٔؿ بـ ظَ  ،أمحد بـ إبراهٔؿ
(2)

ٕا أمحد بـ حئك ،
(3)

 ظـ ، 

ـ إظرايب اب
(4)

ًِ ؾَ ، فُ بًا فَ احِ ايب  َص َر ظْ أَ  انَ ًَ تَ اْش  ))ؿال:   ََ ، فُ َِْْؿ ُي ًَ  اهللِوَ  َٕت : أَ اَل ؾ  دُ ُو اف

ُ قْ ؿَ  فُ ْْ مِ ؿال إبراهٔؿ: وَ ، ءاَم ِْ افث    رِ مْ  أَ َذ ظَ  هُ دَ اَو ظَ  دْ ؿ ؿَ هُل
 ْٔ َِ ظَ  إفُ ظَ ذا أَ إِ ، هِ

:، فِ  ؿال اهلل ظز  وجؾ 

                    
(5)

((ًا إقَ ظْ أي: أَ  
(6)

. 

[1040 ]  ـ ظروة ـ حمّد ب ّر افزاهدإٔا أبق ظُ ، أمحد ب
(7)

، إٔا أمحد بـ حئك افْ حقي، 

ذ ـ ًي ؿال: ؿال أبق أمٔ ة ب
(8)

]حمّد بـ[: ٕا 
(9)

ظـ أبٔف ؿال: ؿال رشقل اهلل ، ُمًَٔٔب 

ـْ َذ ظَ  ونَ رُ دْ تَ  ْؾ هَ  )):  ِ  ا  اهلَْغِ َذ : ظَ ؿاَل ، قا: َٓ افُ ؟ ؿَ ارُ افْ  ِت مَ ُر َح   َم ْٓ  ْغِ ف  ؾِ افس 

 ََ (( يِب رِ اف
(10)

. 

                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

 (.8/226وإير ٕحقه ظـ ؿتادة وؽره ذم تٍسر افىزي )

ٓ يروي ظـ إبراهٔؿ بـ حئك 2) ـ صاذان  ـ إبراهٔؿ ب ـ إصؾ، وأمحد ب ( ما بغ ادًَقؾغ شاؿط م

م ـثراً، وشر د ذـر حئك ثًِب، إٕ ام روايتف ظـ إبراهٔؿ بـ ظرؾة ٍٕىقيف، ظـ ثًِب، ـام تَد 

 إبراهٔؿ ذم إثر ٍٕسف.

 ( ادًروف بثًِب.3)

 ( حمّد بـ زياد.4)

 .51( افُٓػ، آية: 5)

ـ ؾارس )6) (، ؾَد َٕؾ ؿقل ابـ إظرايب، وَٕؾ 349، 4/348( إير: مًجؿ مَائس افٌِة ٓب

وَٕؾ مثؾ ؿقل ٍٕىقيف ذم تٍسر أية ظـ اخلِٔؾ بـ أمحد. وإير أيواً: فسان افًرب 

(3/293.) 

 (.4/87ِامء ذم ؿقل إظرايب بًّْك ادُسقرة. إير: افَامقس ادحٔط )وافث

 ( هق حمّد بـ ظبد افقاحد صاحب ثًِب.7)

م.8)  ( هق إشامظٔؾ بـ يًذ أبق أمٔة افثٍَل افبكي. ترـف ؽُر واحد وتَد 

ف، ( ما بغ ادًَقؾغ شاؿط مـ إصؾ وأبق أمٔة يروي احلديث ظـ حمّد بـ مًَٔٔب، ظـ أب9ٔ)

 ـام شٖٔيت ذم افتخريج.

 سـده واه، ولؾحديث صرق أخرى وشواهد.( 10)
= 
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ؿال
(1)

ُ  )): ؿال إصًّلُّ : و ِ   اهلغِّ ُ اف ـَ  ارِ افْ  ؾِ هْ أَ  ةُ ٍَ ِص  غِّ دَ إَ إذا   هْ فُ ُيَال: أَ ، ةت ُمند 

ِ  ، وأفْ ف ٍةً واهلْغُ اف  ٍ فُ  ظـ افْ بِلِّ  َزٍ  َخ ذِم  َي وِ ؿال: ورُ ، ةْ الَ  ؾِ هْ أَ  ةُ ٍَ ِص  ْغ خم  ٕ ؿال:  أ

((وـالٌم فْغ ، ٔؼِِ وجٌف ضَ  ؛ رٌء َهْغٌ افزُّ 
(2)

. 

[1041 ]  د اهلل بـ ظبد افرمحـ، أمحد بـ إبراهٔؿ ٕا ُظٔب
(3)

ـريإا زَ ، 
(4)

صًّل ؿال: ،  ٕا ٕا

ؿال أبق َظّرو
(5)

ّْ وَ ، فحَ ِْ ضَ وَ ، فمْحَ رَ  ُؾ ثْ مِ ، اءٌ هَ  هِ رِ  آِخ ذِم  ٍف ْر ؾُّ َح ـُ  )):  ُثرٌ َر َظ ًَ  ـَ مِ  ه، ؾ  ِب رَ اف

                                                 

(، 20/352(، وافىزاين ذم افُبر )1/237وأخرجف ابـ أيب ظاصؿ ذم أحاد وادثاين )

ـ ؿإع ذم مًجؿ افهحابة )8/219وإوشط ) (، وأبق ًٕٔؿ ذم مًرؾة افهحابة 3/128(، واب

 أيب أمٔة بـ يًذ بف.( مـ ضريؼ صٔبان بـ ؾروخ، ظـ 5/2590)

ذ  ))وؿال افىزاين:  ة ـب ًي د بف أبق أٔم ٍر  َٔب إٓ  بذا اإلشْاد، ت ًٔ  .((ٓ يروى هذا احلديث ظـ م

 .((رواه خٍِٔة بـ خٔاط ظـ صًٔب بـ حٔان، ظـ أيب أمٔة مثِف  ))وؿال أبق ًٕٔؿ: 

ا حلال أيب أمٔة، وهق مسوك.  ؿِت: وشْده ؤًػ جدًّ

( مـ ضريؼ صٔبان بذا اإلشْاد، إٓ  إٔ ف ؿال: 1/153ل ذم مُارم إخالق )وأخرجف اخلرائى

ف( بدل )أبٔف(، وفًِف تهحٔػ.  )ظـ أمِّ

 وفِحديث صقاهد ذـرها إفباين ذم افهحٔحة وصحح با احلديث.

 (.938( )2/611(، افسِسِة افهحٔحة )37)ص إير: حديث مهًب فِبٌقي 

 ثًِب.( أي أمحد بـ حئك ادًروف ب1)

 .مل أقف عذ كلم األصؿعي( 2)

(، 180)ص ومل أؿػ ظذ احلديث افذي ذـره مرؾقظاً، وأخرجف ابـ أيب افدٕٔا ذم افهّت 

ًب )96، 95)ص ومداراة افْاس  (، وابـ ظساـر ذم تاريخ 14/216(، وافبَٔٓل ذم افنُّ

 ( وؽرهؿ مـ ضريؼ محٔد افىقيؾ ظـ ابـ ظّر ؿقفف.31/176دمنؼ )

د مـ اهلقان، وهق هغِّ  )): (هغ)بادي ذم مادة آوزوؿال افٍر  وَهْغٌ شاــ مت ئد، أو ادند 

 (.4/280. افَامقس ادحٔط )((وادخٍػ مـ افِِّغ 

. ((وتِغ  ؾٓق فغِّ وَفْغ، ـِّّٔت ومْٔت، أو ادخٍٍة ذم اددح خاصة ))وؿال ذم مادة )ٓن(: 

 (.4/271ادهدر افسابؼ )

 بـ ظبد افرمحـ بـ حمّد أبق حمّد افسُري.( ظبٔد اهلل 3)

 ( هق ابـ حئك بـ خالد افساجل.4)

 ( هق ابـ افًالء.5)
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(( ْت رَ ّْ ظَ وَ ، ْت حَ ِْ ضَ وَ ، ْت مْحَ: رَ قُل َُ ا ؾتََٓ ْٔ َِ ظَ  ُػ َِ تَ ، اءً تَ  اءَ اهلَ  قنَ ُِ ًَ جَيْ 
(1)

. 

[1042 ]    ـ أيب بُر افبز ارأبق ظبد اهلل حمّد ب
(2)

ـ خمِد،  ٕا حمّد بـ إشحاق ، ٕا حمّد ب

ـ ؿَ ِْ ٕا َش ، ايناؽَ افه   ادمؿ ب
(3)

ـ أيب ظَ ،  رامِ ظ
(4)

 !ؿال: ؿٔؾ فسٍٔان افثقري: يا أبا ظبد اهلل 

قْ  فِ ْٔ َِ ظَ  َت ٕبَ  دْ ؿَ  يٌؼ رِ ضَ  ؟ ؿال: ذاكَ اةُ اَش قَ ادُ /  ًَ (( ُج َش اف
(5)

. 

[1043 ]   ـ احلُسغ [اسخ  افْ ]حمّد ب
(6)

ـ زَ ٕا ظبد اهلل،  ي، اندَ يْ  ب ٕا ، ٕا هْ اد بـ افن 

ـ ُظبٔد،  [ـظ]حمّد ب
(7)

ّط  ـ افسِّ ـ َح ، ظامر ب ب بـ أيب ثابتظ ٔؾٍَ ظـ أيب افىُّ ، ٔب
(8)

 

ٔؾٍَ افىُّ 
(8)

ََ : مَ اَل ََ ؾَ  ِعٍّ  ظَ ٌؾ إَػ ُج رَ  اءَ َج  ))ؿال:   فُ مَ : أَ ؟ ؾَاَل ْٕغِ ْر ا ذو اف  ٕ ْ  ا إ ذا  ـْ ُُ يَ  مَل

 اهللى قَ َْ بتَ  فُ مَ قْ ؿَ  َر مَ َٖ ؾَ ، اهللُ فُ حَ َه َْؾَ  اهللَ َح وٕاَص ، اهللُ ب فُ َح َٖ ب  اهللَ ؾَ حَ ٌد أَ بْ ظَ  ْ فُ ُِ فَ وَ ، ْٕغِ ْر ؿَ 

 ْر  ؿَ َذ ظَ  قهُ بُ رَضَ ؾَ 
ََ ؾَ ، فِ ِٕ ل ذا اف ِّّ (( ْغِ َٕ ْر ُس

(9)
. 

                                                 

 .مل أقف عؾقه( 1)

 مل أؿػ ظذ ترُتف.( 2)

 هـ(.228( أبق افِٔث مقػ شِسبٔؾ افبٌدادي، تقذم شْة )3)

ـ مًغ:  ـ ح((فٔس بف بٖس ثَة  ))ؿال اب بان ذم افثَات ، ووثَف صافح جزرة واخلىٔب، وذـره اب

 .((يىئ  ))(، وؿال: 8/297)

ـ الْٔد   (.9/145(، تاريخ بٌداد )4/268(، الرح وافتًديؾ )281)ص إير: شٗآت اب

 ( هق افًَدي ظبد ادِؽ بـ ظّرو افبكي.4)

 .مل أقف عؾقه من قول الثوري( 5)

حقه.( مـ ضريؼ شِؿ ـب ؿ76وأخرج ادقؾؼ ـب ؿدامة ذم ادتحابغ ذم اهلل )ص  ْٔةٕ  ٔبة، ظـ اـب ٔظ  ت

م بٔإف برؿؿ: ) (افْ حاس( ذم إصؾ: )6)  (.860باحلاء ادِّٓة، وهق خىٖ، وتَد 

( ذم إصؾ: )بـ(، وفًؾ افهقاب ادثبت، ؾّحّد بـ ظبٔد هق افىْاؾز، وهق مـ صٔقخ 7)

 هْاد، ومل أؿػ ظذ مـ اشّف: حمّد بـ ظبٔد بـ ظامر بـ افسّط.

 افِٔثل. ( ظامر بـ واثِة8)

 .صحقح( 9)

( مـ ضريؼ 8/271(، وابـ جرير ذم افتٍسر )6/346وأخرجف ابـ أيب صٔبة ذم ادهْػ )

 شٍٔان افثقري، ظـ حبٔب بـ أيب ثابت بف ٕحقه.

(، 1/141(، وابـ أيب ظاصؿ ذم أحاد وادثاين )6/346وأخرجف ابـ أيب صٔبة ذم ادهْػ )

ـ جرير ذم افتٍسر )2/96)(، وافنار ذم ادسْد 583)ص وذم افسْة  (، وابـ 8/271(، واب
= 
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[1044 ]  ـ إبراهٔؿ ٕا ُظبٔد اهلل بـ ظبد افرمحـ، أمحد ب
(1)

ٕا زـريا، 
(2)

ٕا إصًّل ، 

 اوُ افقَ وَ  اءُ افبَ ، ٍف ُر ْح أَ  ثةِ  ثالَ ذِم إٓ   ُز ّْ اهلَ  قنُ ُُ يَ  َٓ  ))ؿال: ؿال أبق َظّرو بـ افًالء: 

(( ُػ فِ إَ وَ 
(3)

. 

، اِث افْ  بِّ قذ بَر ظُ أَ  ْؾ ؿُ ، ثاءً  غِ افسِّ  نَ اَُ مَ  ُؾ ًَ ة دَمْ اظَ ُة ُؿَو ٌَ فُ  ))ؿال أبق َظّرو: وبه  [ 1045]

 افث  وَ  غِ افسِّ  َج َر ؛ ٕن  خَمْ اِث افْ  ِؽ ِِ مَ 
ِ
 .(( دٌ احِ وَ  اء

[1046 ]  ـ إبراهٔؿ ؿال: شًُّت أمحد ، يدِ ؾة إزْ َر ٕا إبراهٔؿ بـ حمّد بـ ظَ ، أمحد ب

ـ حئك يَقل:  ًَ احلُُرم؟ ؿاَل  َر ُٓ ْص إَ  ُف رِ ًْ تَ : أَ ايبٍّ رَ ظْ َٕ  َٔؾ ؿِ  ))ب دٌ  ثالثةٌ  !ؿْ : ٕ ٌد احِ وَ وَ  َهْ

ٍَ ِْ ًْ يَ ، دٌ ْر ؾَ  ـَ ، باً َج رَ  دِ رْ ل باف ًَ  إِت و ًَ  ُب َر اف ُّ ُت بْ : رَ وُيَاُل ، فُ يِّ ُج  َت ج  ((تَف مْ رَ ـْ إذا أَ  َؾ افر 
(4)

. 

[1047 ]  ـ إبراهٔؿ ظـ ، أخزين أمحد بـ حئك، ؾةَر ٕا إبراهٔؿ بـ حمّد بـ ظَ ، أمحد ب

ـ شال   محمّد ب
(5)

قَٕس ُٔ فِ  ؿُِت  ))ؿال:  
(6)

  ْغَ  بَ ِل  رْق ؾْ : ا
ٍَ وَ  غِ ُِ ْس ادِ ٍَ ؟ ؾَاَل رِ َِ اف  رُ َِ : اف

                                                 

ٍٔؾ 2/175(، وافؤاء ذم ادختارة )17/334ظساـر ذم تاريخ دمنؼ ) ـ أيب افى ـ ضرق ظ ( م

 بف ٕحقه.

 ( أبق حمّد افسُري.1)

 ( ابـ حئك بـ خالد.2)

 ، وـذا إثر افذي بًده.مل أقف عؾقه( 3)

 مل أقف عؾقه.( 4)

 (.1/411فسان افًرب ) وإير:

ـتابف أداء ما وجب )ص وذُ  ـرها اـب دحٔة ذم  ّٔة رجب ثامٕٔة ظؼ ؿقًٓ، ذ  (.99ـ  85ـر ذم تس

 هـ(.231( حمّد بـ شال م بـ ظبٔد اهلل بـ شامل أبق ظبد اهلل افبكي الُّحل، تقذم شْة )5)

ـ حرب: ((صدوق  ))ؿال صافح جزرة:   ٓ ُيُتب ظـ حمّد بـ شال م احلديث، ))، وؿال زهر ب

ا احلديث ؾال   .((رجؾ ُيرمك بافَدر، إٕ ام ُيُتب ظْف افنًر، ؾٖم 

 .((ـان مـ أهؾ إدب وصْػ ـتاباً ذم ضبَات افنًراء  ))وؿال اخلىٔب: 

 (.5/182(، افِسان )5/13(، ادٔزان )10/651(، افسر )5/327إير: تاريخ بٌداد )

 هـ(.183ي افْحقي، تقذم شْة )( يقٕس بـ حبٔب افوبل مقٓهؿ أبق ظبد افرمحـ افبك6)

ّقي:  دباء واْفحقيغ ذم ادنُالت ))ؿال ياؿقت احل حاة افبكة ذم ظكه، ومرجع ٕا  ٕ ، (( إمام

 .((إمام افْحق ... وفف تقافٔػ ذم افَرآن وافٌِات  ))وؿال افذهبل: 
= 
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َُ  دُ ي جَيِ ذِ اف   ((ء َرْ  فُ فَ  َس ْٔ ي فَ ذِ اف   ُغ ُِ ْس ادَ وَ ، هُ قَ حْ َٕ وَ  قَت اف
(1)

. 

ٍَ  ))ؿال إبراهٔؿ:  ًَ  دَ ْْظِ  رُ َِ اف : ؿاَل ، اُج تَ حْ ادُ  ِب رَ اف     اهلل ظز  وجؾ      

      
(2)

(( فِ ْٔ فَ إِ  قنَ اُج تَ حْ : ادُ أْي  
(3)

. 

[1048 ]  ر جاُرٕا ـ ظبد اهلل افتام  ـ أمحد ب ـ أصِف ،ظبد اهلل ب ـ أمحد بـ / ٕا احلُسغ ، ِم ب

بسىام
(4)

ًاويةٕا أبق مُ ، قهريٕا إبراهٔؿ بـ شًٔد الَ ، ةِ  بُ بإُ  
(5)

ؿال: شًُّت  

َُ ُت افْ ـْ رَ دْ أَ  ))إظّش يَقل:  قَّنؿ اف ُّّ ًَ ل افنِّ ِْ ًْ يَ ـ  ابَغ ذ  اَس ُيس  : َٓ ُش َّ ظْ إَ  ؿاَل  ـ ةَ ٔ

ُٓ آمَ  ٘ينِّ َٓ ؾَ ، ِّْلا ظَ ذَ وا بَ زُ ٓ  ُتْ أَ  ؿْ ُُ ْٔ َِ ظَ  [قاقفُ َُ يَ ]ن أَ  ؿْ ُْ
(6)

 أَ َر امْ  عَ مَ  نَ اَم ْٔ َِ ٕا ُش ذْ َخ أَ  
ةمَ  ةٍ (( ر 

(7)
. 

ؿال: شًُّت أبا ظع ، اينَج ْر براهٔؿ الَ أبق ٕك حمّد بـ أمحد بـ إكتب إيلا  [ 1049]

ٔسابقريحمّد بـ إبراهٔؿ افُاتب افْ 
(8)

ُُ  ضِ ًْ  بَ ُت ذِم يْ أَ رَ  ))ان ؿال: َج ْر بجَ   ن  أَ  ِب تُ اف

م إَػ ََ تَ  اسِ َض اْف ًْ بَ  ـِ  ِعِّ  ظَ د  كَٔس ظِ  ب
(9)

َاَل ، ُض ـُ ْر يَ  قَ هُ وَ    ٓ  إِ  اهلل لِ الَ بجَ  َؽ تُ فْ َٖ ف: َش فَ  ؾ

                                                 

 (.8/191(، افسر )6/2850إير: مًجؿ إدباء )

 (.5/60ًرب )َِٕف ابـ مْيقر ظْف ذم فسان اف( 1)

 (.18/50، افتّٓٔد ٓبـ ظبد افز )(2/782افهحاح فِجقهري )وإير: 

 .15( ؾاضر، آية: 2)

 (.5/61( َِٕف ظْف ابـ مْيقر ذم فسان افًرب )3)

 ( أبق ظع افزظٍراين افبكي.4)

 ذـره اإلشامظٔع وافىزاين ذم مًجؿ صٔقخٓام، وأخرج فف ابـ حبان ذم صحٔحف ذم مقاوع.

ـ حبان )إير: صح (، 2/619ـ اإلحسان( وؽرها، مًجؿ اإلشامظٔع ) 299، 1/267ٔح اب

 (.1/245ادًجؿ افهٌر )

 ( هق حمّد بـ خازم افرضير.5)

 ( ذم إصؾ: )يَقفقفقا(.6)

امؾ )7) ًٔد بف.6/352( أخرجف اـب ظدي ذم اُف ؿ ـب ش  ( ظـ حمّد ـب هارون ـب محٔد، ظـ إبرأه

 ابـ ادثْك، ظـ أيب مًاوية افرضير بف خمتكاً.( مـ ضريؼ 6/116وأخرجف ذم )

 مل أؿػ ظذ ترُتف.( 8)

( هق ظع بـ ظٔسك بـ داود بـ الراح أبق احلسـ، وزير ادَتدر باهلل وافَاهر باهلل، مقفده شْة 9)

 هـ(.334هـ(، وتقذم شْة )245)
= 
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ٍَ ِِ  اخلَ ايِن ظَ دْ تَ د اْش ؿَ ؾ وَ ُج ا رَ تَِْل يَ ٍْ ؿَ قْ تَ ؿال: مِلَ اْش وَ  فِ ْٔ فَ إِ  َت ٍَ تَ فْ اؾَ ، َت ٍْ ؿَ وَ   َٓ  :اَل ََ ؟! ؾَ ُمٓؿٍّ  ذَم  ةُ ٔ

  ـَ َس حْ تَ اْش ؾَ ، َؽ اؽِ َر ؾَ  مَ قْ يَ   اهللُايِن رَ أَ ٓ َ  ،َؽ ِِ ٌْ بُن  رْ ذِ تَ ًْ تَ 
ََ  َر مَ أَ وَ ، فْْمِ  َؽ ذفِ  َو ب

ِ
(( فِ تِ اَج َح  اء

(1)
. 

 :اً يضل أمن حديث اخللا 

[1050 ]   دار بَراءيت ظِٔف ذم ، ٕهاريالم إظبد افس  حمّد بـ افؼيػ أبق افٍوؾ

ٕا ُظبٔد اهلل بـ أمحد ، أبو حمؿد اخلللإٔا ، شْة أربع وتسًغصٓر اهلل إصؿ  ذم افقزير

ـ يًَقب ادًروف بابـ افبق   املُحقل بـ ظبد اهلل افن  أخزين مَ ، اب ادَرئب
(2)

 ذم 

ثْل ظع، ـتابف ـ أيب ادَ حد  اءَو  ب
(3)

ـ مًاذ،  ـ َش ، ٕا داود ب ؿال أبق ، ًٔدٕا ظبد افقارث ب

ـ افًالء: َُ ذِم  )) َظّرو ب   ، ـٌ حَلْ  عَ اِو قَ مَ  ةُ ًَ بَ رْ أَ  آنِ رْ  اف     
(4)

  وؿقفف:، 

                                                 

 وزارتف، ـان ـثر افز ـان صدوؿاً ديِّْاً ؾاوالً ظٍٍٔاً ذم وٓيتف، حمّقداً ذم ))ؿال اخلىٔب: 

 .((وادًروف وؿراءة افَرآن وافهالة وافهٔام، حُيبُّ أهَؾ افًِؿ وُيُثر جمافستٓؿ ومذاـرهتؿ 

 (.15/298(، افسر )3/1823(، مًجؿ إدباء )12/14إير: تاريخ بٌداد )

 .مل أقف عؾقه( 1)

 هـ(.321شْة ) ( حمّد بـ ظبد اهلل بـ ظبد افسالم افبرويت، فَبف مُحقل، تقذم2)

ة احلديث  ))، وؿال افذهبل: ((مـ ثَات ادنايخ  ))ؿال افسًّاين:   ّ  .((ـان ثَة مـ أئ

 (.15/33(، افسر )1/428إير: إٕساب )

 ( ظع بـ حمّد بـ ظع بـ أيب ادواء ادهٔيص افَايض.3)

  .63( ضف، آية: 4)

 وهل ؿراءة إـثر.

ـ ـثر وحٍص:   وؿرأ اب               د ٕقن  بتخٍٔػ افْقن، إٓ  أن  ابـ ـثر صد 

          . 

 وؿرأ أبق ظّرو بـ افًالء:              . 

 (.262)ص (، وافقاذم ذم ذح افناضبٔة 422)ص إير: افتبكة 

ـ ؿرأ بتنديد   وتقجٔف ؿراءة م    ورؾع     ا فٌة فُْإة، جيًِقن أفػ آثْغ ذم أّن 

 افر ؾع واخلٍض وافْهب ظذ فٍظ واحد، ـَقل افناظر:

 إن  أباها وأبا أباها          ؿد بٌِا مـ ادجد ؽايتاها

خر، وظروف ظذ صٔخٔف إشامظٔؾ بـ إشحاق افَايض وحمّد بـ يزيد آواشتيٓر افزجاج جقاباً 

 ؾارتؤاه، وهق:     ؿ(، وأن  افال م وؿًت مقؿًٓا، وأن  ادًْك: هذان ؿد وؿًت مقؿع ًٕ(
= 
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(1)

 : قَ ؿال: هُ ،       ،و     
(2)

ّنَ َْتُ  ؿال: َٓ ،   ، اقِّ

 و         
(3)

ٍَ مُ  : ِهلؿال،   .(( ةٌ َر ىِ ْ

[1051 ]   ْـ مَح ـ جًٍر ب ـ ظبد اهلل افبَ ٕا أبق مُ ، دانأبق بُر أمحد ب ، كيسِؿ إبراهٔؿ ب

ـ داود ٕا شِٔامن ب
(4)

ام،  / ، رمةُْ ظـ ظِ ، ب ابل بـ َخ ال  ظـ هِ ، ٕا ظب اد يًْل ابـ افًق 

ظـ
(5)

ـَ إِ  ؿِ مَ  إُ ذِم  ؿْ ٕتُ ا أَ مَ  )): : ؿال رشقل اهلل ابـ ظباس ؿال  امَ ٓ    ِب ْْ َج ذِم  ةِ افن 

                                                 

 هلام شاحران.

 (.364، 3/362إير: مًاين افَرآن وإظرابف فِزجاج )

 .10( ادْاؾَقن، آية: 1)

  ٓؿ إٓ  أبا ظّرو، ؾٕ٘ ف ؿرأ:وهذه ؿراءة افَراء ـِِّ       .بافقاو وؾتح افْقن 

 (.303)ص ذم ذح افناضبٔة (، وافقاذم 531)ص إير: افتبكة 

  )) ؿال افزجاج ذم تقجٔف ؿراءة الّٓقر:      جقاب          ومًْاه: هال ،

 أخرتْل، وجزم       ظذ مقوع     ـْ  :مًْك؛ ٕٕ ف ظذ ْق وأـ إن أخرتْل أصد 

   مـ افهاحلغ، ومـ ؿرأ     َق وأـقَن.ؾٓق ظذ   فٍظ ؾٖصد 

 (.5/178ظرابف )إمًاين افَرآن وإير: 

 .4( اإلٕسان، أية: 2)

 وهذه ؿراءة إـثر، وؿرأ ٕاؾع وأبق بُر وهنام وافُسائل:    ً   .بافتْقيـ 

 ظِٔٓا ؿْبؾ ومحزة بٌر أفػ، ووؿػ افباؿقن بٖفػ. ػووؿ

 (.307)ص (، وافقاذم ذم ذح افناضبٔة 546)ص إير: افتبكة 

 إجقد ذم افًربٔة أٓ  ُيكف  ))ؿال افزجاج:    وفُْف دا ُجًِت رأس آية ُسؾت ،

 (.5/258. مًاين افَرآن )((فُٔقن آخر أي ظذ فٍظ واحد 

 .18( ادزمؾ، آية: 3)

 ومل يتِػ افَراء ذم ؿراءهتا.

  اء:ومل يَؾ: مٍْىرة، ومٍْىرة جائز، وظِٔف ج ))ؿال افزجاج:             ٓو ،

جيقز أن يَرأ ذم هذا ادقوع افسامء مٍْىرة؛ خلالف ادهحػ، وافتذـر ظذ ضبغ، أحدمها 

T:  ظذ مًْك افسامء مًْاه افسَػ، ؿال اهلل                     وافقجف ،

ظذ جٓة افْسب، ادًْك ذات إٍىار، ـام تَقل امرأة مروع، افثاين ظذ ؿقفف: امرأة مروع، أي 

 (. 5/243. مًاين افَرآن وإظرابف )((أي ذات إرواع 

 هق افًتُل أبق افربٔع افزهراين.( 4)

 .ـررت )ظـ( ذم إصؾ مرتغ( 5)
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(( رِ ًِ افبَ 
(1)

. 

[1052 ]   ـ َج ، ًقنّْ أبق احلُسغ حمّد بـ أمحد بـ َش ر حمّد ب أبق  ٕا، ذمْرَ ًٍر افه  ٕا أبق ُب

ْْٔاء ًَ تب، اف ًُ  ؿال: ًٔد اخلدري ظـ أيب َش ، ظـ أيب هارون، بـ ظْٔٔةٕا شٍٔان ُ، لٕا اف

ًُ  ُؾ ثَ مَ   اهلل قلِ ُش رَ  اِب حَ ْص ُؾ أَ ثَ مَ  )) ًُ  اءُ وَ دَ وَ ، قنِ ُٔ اف َٓ مَ  كُ ْر تَ  قنِ ُٔ اف ((ا سِّ
(2)

. 

[1053 ]   ـ مَح ـ جًٍر ب ـ ظع افْ اؿدٕا أبق َح ، اندأبق بُر أمحد ب ـ حمّد ب ، ٍص ظّر ب

ـ حمّد افُاتبإٔا مَح  زة ب
(3)

ـ مَح  ،  ًُٕٔؿ ب لٕا ظبد افرحٔؿ بـ زَ ، لاظِ َز اد اخلُ ٕا  ِّّ ، يد افً

 : ؿال: ؿال رشقل اهلل   ظـ ظّر ، ظـ شًٔد بـ ادسٔب، ظـ أبٔف

 اَبَؽ حَ ْص إن  أَ  !دّ  ا حُمَ : يَ َل  إِ  ك اهللَُح وْ َٖ ؾَ ، ايبحَ ْص أَ  ٔفِ ؾِ  َػ َِ تَ  اْخ ٔاَم ؾ  ؾِ جَ ز  وَ يبِّ ظَ ُت رَ فْ َٖ َش  ))

َّ ْدِ ظِ   اَم  افس  ذِم  قمِ افُّْجُ  ةِ فَ زِ ْْي ب
ِ
ـْ ؾَ ، ضٍ ًْ بَ  ـْ ُء مِ قَ ْو ا أَ َٓ ُو ًْ بَ ، ء  بَقْ  ذَ َخ أ َّ

ٍ
 فِ ْٔ َِ ظَ  ؿْ ِِم ا هُ  ء

((ى دً  هُ َذ ي ظَ دِ ْْظِ  قَ ُٓ ؾَ  ؿْ ِٓ ؾِ الَ تِ اْخ  ـْ مِ 
(4)

. 

                                                 

 .صحقح( 1)

ـ ـنػ إشتار( مـ ضريؼ شًٔد بـ  4/183(، )60، 3/59ذم مسْده ) روأخرجف افبزا

ًٓ.شِبٔام  ن، ظـ ظباد بـ افًقام بف مىق 

. جمّع ((رواه افبزار ورجافف رجال افهحٔح ؽر هالل بـ خباب، وهق ثَة  ))ؿال اهلٔثّل: 

 (.01/283(، )7/70افزوائد )

ا( 2)  .ضعقف جدًّ

م مـ ضريؼ آخر ظـ ابـ شًّقن افقاظظ   (.371برؿؿ: )وتَد 

 هـ(.302اتب جرجاين إصؾ، تقذم شْة )( محزة بـ حمّد بـ ظٔسك بـ محزة أبق ظع اف3ُ)

مل يُـ  ))، وؿال افذهبل: ((شّع مـ ًٕٔؿ بـ محاد جزءاً واحداً ... وـان ثَة  ))ؿال اخلىٔب: 

ثاً، إٕ ام ُحبس ذم صٖن افتكف، ؾهادف ذم احلبس احلاؾظ ًٕٔؿ بـ محاد، ؾٖمذ ظِٔف جزءاً  حمدِّ

 .((ٔؿ بـ محاد واحداً، وهق جزء ظال ضززدي، ُيًرف بْسخة ًٕ

 (.14/150(، افسر )8/180إير: تاريخ بٌداد )

 مـؽر.( 4)

(، 290/ل 2وافديِّل ذم مسْد افٍردوس )(، 3/200أخرجف ابـ ظدي ذم افُامؾ )و

(، وٕيام ادِؽ ذم جمِسغ مـ 48)ص (، واخلىٔب ذم افٍُاية 162 )ص وافبَٔٓل ذم اددخؾ 

 افُاتب بف. مـ ضريؼ محزة (19/383نؼ )بـ ظساـر ذم تاريخ دم(، وا52)ص أمافٔف 

ـ ادْتخب(، وابـ بىة  143)ص (، واخلالل ذم افسْة 162 )ص وأخرجف افبَٔٓل ذم اددخؾ 
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[1054 ]  ـ صاذان ـ إبراهٔؿ ب ـ حمّد بـ شًٔد افُقذم، أبق بُر أمحد ب ٕا أمحد ب
(1)

ٕا ، 

ـ رَ  وحظبد اهلل ب
(2)

ـ شِٔامن،  ٕا شال م ب
(3)

بٔع ؤْ ٕا ؿَ ،  ـ افر  غَه احلارث بـ ؽُ س ب
(4)

 ،

ـ إظّش ـ أيب شٍٔان، ظ ظ
(5)

ـ جابر ؿال: ؿال رشقل اهلل ،  ايب حَ ْص ثُؾ أَ مَ  )): ظ

تِ  أُ ذِم  ـَ م  َٖ ، قمِ افُّْجُ  ؾِ ثَ َّ ل  َ ب ((تُؿ يْ دَ تَ اهْ  ؿْ تُ ذْ َخ ا أَ هيِّ
(6)

. 

                                                 

 ( مـ ضرق ظـ ًٕٔؿ بـ محاد بف.2/563ذم اإلبإة )

 وتهحػ )ظبد افرحٔؿ( إػ )ظبد افرمحـ( ذم اإلبإة.

 .((افرحٔؿ بـ زيد ظـ أبٔف وهذا مُْر ادتـ، ُيًرف بًبد  ))وؿال  ابـ ظدي: 

ـ ظبد افز:  ٓ يهح ... وافُالم أيواً مُْر  ))وؿال افبزار ؾٔام َِٕف ظْف اب . جامع ((وهذا افُالم 

 (.2/924بٔان افًِؿ )

 (.1/283. افًِؾ ادتْاهٔة )((ٓ يهح  ))وؿال ابـ القزي: 

ف احلاؾظ:  ّل ؿال ْظ ف ظبد افرحٔؿ ـب زيد اًف . (( مسوك، وـذبف اـب مًغ ))ؿِت: شْده شاؿط، ٔؾ

 وأبقه ؤًػ أيواً، ـام ذم افتَريب.

 ( بافقوع.60) (1/147واحلديث حُؿ ظِٔف إفباين ذم افؤًٍة )

 ( هق احلاؾظ أبق افًباس ابـ ظَدة.1)

ـ ظبد اهلل بـ زيد أبق أمحد اددائْل ادًروف بًبدوس، تقذم شْة )2)  هـ(.277( ظبد اهلل بـ روح ب

 .((ثَة صدوق  ))، وؿال افالفُائل: ((فٔس بف بٖس  ))ؿىْل: ؿال افدار

 (.13/5(، افسر )9/454إير: تاريخ بٌداد )

 ( وُيَال ابـ شِؿ، وُيَال ابـ شِٔؿ.3)

 .((وافهقاب ابـ َشِْؿ افتّّٔل افسًدي  ))ؿال ادزي: 

ـ ح جر ذم افتَريب: يُْك أبق شِٔامن افىقيؾ اددائْل، متٓؿ بروايات ادقوقظات، وؿال ؾٔف اب

 .((مسوك  ))

 ( أبق وهب افثٍَل.4)

 وُؽَهغ: بوؿ افٌغ ادًجّة وؾتح افهاد ادِّٓة، تِٔٓا مثْاة تت شاـْة ثؿ ٕقن.

 .((جمٓقل  ))(، وؿال ابـ ظبد افز: 8/182ذـره ابـ حبان ذم افثَات )

(، 2/925(، جامع بٔان افًِؿ )7/20(، اإلـامل )4/1778إير: ادٗتِػ وادختِػ )

 (.61)ص (، إمال ادىَِة 2/156(، افِسان )6/429تقؤح ادنتبف )

 ( ضِحة بـ ٕاؾع.5)

 .موضوع( 6)

(، وؾوائؾ افهحابة ـام ذم إمال 4/1778وأخرجف افدارؿىْل ذم ادٗتِػ وادختِػ )
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[1055 ]   َـ شٓؾ احل ـ َظّرو ب َٕ ، ييرِ رِ ظع ب ـ  ـ افَاشؿ ب بـ إا احلسـ ، كٕا أمحد ب

ادةاد مَح   ـ هاِص ، شج  ـ / افَزِ ٕا ظع ب ـ إشامظٔؾ بـ مسِؿ، يبارِ حَ يد ادُ ؿ ب [ـظ]، ظ
(1)

 

ِْ  ُؾ ثَ ايب مَ حَ ْص ُؾ أَ ثَ مَ  )): ظـ إٔس بـ مافؽ ؿال: ؿال رشقل اهلل ، احلسـ  ذِم  ِح ادِ

ِْ ًَ افى   ُح ُِ ْه يَ  َٓ وَ ، امِ ًَ افى   (( ِح اُم إٓ  بادِ
(2)

. 

[1056 ]  حمّد بـ إشامظٔؾ
(3)

احلسـ احلُسغ بـ ٕا ، داظِ َص حمّد بـ ـ ٕا حئك ب، 

ل إشامظٔؾإٔا ، ادباركظبد اهلل بـ إٔا ، زيوَ ْر ادَ  ُِّ ظـ إٔس بـ مافؽ ، ظـ احلسـ، اد

اُم  )): رشقل اهلل ؿال: ؿال  ًَ ُح افى  ُِ اِم، َٓ َيْه ًَ ِح ذِم افى  ِْ
ادِ ـَ تِل  َمثَُؾ َأْصَحايب ذِم ُأم 

                                                 

مع (، وابـ ظبد افز ذم جا29)ص ظـ أبٔف  ه(، وأبق ظّرو بـ مْده ذم ؾقائد60)ص ادىَِة 

ِؿ ) ان اًف مال ادىَِة )ص 2/925ٔب  بف. ( مـ ضرق ظـ ظبد اهلل ـب روح60(، واـب حجر ذم ٕا

ووؿع ظْد افدارؿىْل: )شالم بـ احلارث( بدل )بـ شِٔامن(، وهق خىٖ، ؾَد ذـره ذم ترُة 

ـ مْده يرويف ظـ أبٔف، ـ ؽهغ، وٕص  أن  افراوي ظْف شالم بـ شِٔامن، وأبق ظّرو اب  احلارث ب

 ظـ افدارؿىْل ظذ افهقاب.

وشْده واه مـ أجؾ شالم بـ شِؿ افىقيؾ، وأظِ ف ابـ ظبد افز بجٓافة احلارث بـ ؽهغ، 

 وإوػ تًِِٔف بسال م.

ورواه افدارؿىْل ذم ؽرائب مافؽ مـ ضريؼ  ))وذـر احلاؾظ حلديث جابر ضريَاً آخر ؾَال: 

ٔف، ظـ جابر، ؤُؾ ٓ ُيًرف، وٓ أصؾ ُٔؾ بـ زيد، ظـ مافؽ، ظـ جًٍر بـ حمّد، ظـ أب

 (.4/351. افتِخٔص احلبر )((فف ذم حديث مافؽ وٓ مـ ؾقؿف 

َال: ِؾ فِخالل )ص((ٓ يهح هذا احلديث  )) وشئؾ أمحد ـظ هذا احلديث ؾ  (.143 . ادْتخب مـ اًف

ٍة ) ًٔ فباين بافقوع ذم افو ٔف ٕا خٔص احل58( )1/144واحلديث حُؿ ظِ ٕير: افِت  (.4/350بر )(، وا

 هق ابـ أيب احلسـ افبكي.ذم إصؾ: )بـ(، وهق خىٖ، واحلسـ ( 1)

 .ضعقف( 2)

 ( مـ ضريؼ أيب مًاوية افرضير.3/180وأخرجف أبق يًذ ذم مسْده )

( مـ ضريؼ حمّد بـ ؾؤؾ، ـالمها ظـ إشامظٔؾ بـ 175، 7/174وافبٌقي ذم ذح افسْة )

 مسِؿ بف.

 ِؿ ادُل ؤًػ، ـام ذم افتَريب.وشْده ؤًػ، إشامظٔؾ بـ مس

 واحلسـ افبكي مدفس، ومل يكح بافتحديث.

 وإير احلديث بًده.

 ( هق افقراق.3)
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ِح  ِْ  .(( إٓ  بادِ

(( ُح ُِ ْٕه  َػ ْٔ َُ ا ؾَ ُحَِْْ مِ  َب ذهَ  دْ ؿَ  )): ؿال احلسـ
(1)

. 

[1057 ]   ُٕا ظب اد بـ ، ِٔامن بـ إصًثُش ظبد اهلل بـ ٕا ، ظثامنأمحد بـ ّر بـ ظ

وَ  ِ اجِ يًَقب افر  ـ ثابت، لْ ـ َظّرو ب ّر ؿال: تَ ًْ بـ ادُ  ظـ َحَْش، ظـ أيب إشحاق، ظ

َُ َباِب  ةِ ََ ِْ ٌذ بحَ آِخ  قَ هُ وَ  ا ذرٍّ ُت أبَ يْ أَ رَ   بَ ًْ اف
ـْ ؾَ  ُب ْدُ ٕا ُج : أَ اَل ََ ؾَ  ةِ َّ  ْ  ؾْ رِ ًْ يَ  مَل

، ق ذرٍّ ِبُ ٕا أَ َٖ ل ؾَ ِْ

َ أَ  )) يَقل: شًُّت رشقل اهلل  اَم  !اُس ا افْ هيُّ  ٕ َمـ ، قٍح ُٕ  ةِ ٍَِْٔ َش  ُؾ ثَ تِل مَ ْٔ بَ  ؾِ هْ أَ  ُؾ ثَ  مَ إ

َٓ ـِ رَ  َػ َتَ  ـْ مَ وَ ، اا ٕجَ بَ (( َق رِ ا ؽَ َٓ ْْظَ  ِ 
(2)

. 

                                                 

 .ضعقف( 1)

 (.200)ص وهق ذم افزهد ٓبـ ادبارك 

 وهق مـ رواية ابـ حٔقيف وحمّد بـ إشامظٔؾ افقراق، ظـ ابـ صاظد بف.

 ظد بف.( ظـ ابـ صا4/1682وأخرجف أجري ذم افؼيًة )

 ( مـ ضريؼ آخر ظـ ابـ ادبارك.7/174وافبٌقي ذم ذح افسْة )

م ذم احلديث ؿبِف.  وشْده ؤًػ، ـام تَد 

 (.2/354وإير: ظِؾ ابـ أيب حاتؿ )

(، 1/58(، ومـ ضريَف أمحد ذم ؾوائؾ افهحابة )11/221وأخرجف مًّر ذم الامع )

ـ شّع ا4/1683(، وأجري ذم افؼيًة )2/907)  ّ ، حلسـ ؿال: ؿال رشقل اهلل ( ظ

 وذـره.

 وهذا مرشؾ ؤًػ؛ لٓافة افقاشىة.

( مـ ضريؼ أيب افَاشؿ محزة بـ ظبد اهلل، ظـ 2/276وأخرجف افَواظل ذم مسْد افنٓاب )

 أيب حمّد ظبد اهلل بـ حمّد، ظـ أيب هدبة، ظـ إٔس بف.

 ووؿع ؾٔف )أبق هدية(، وهق تهحٔػ.

ـ إٔس بإباضٔؾ، واهتّف ؽر وشْده واه؛ أبق هدبة واشّف إبر ث ظ ـ هدبة افٍارد، حد  اهٔؿ ب

 (.1/119(، افِسان )6/200واحد. إير: تاريخ بٌداد )

 .ضعقف( 2)

 ( ظـ ابـ أيب داود بف.5/2215وأخرجف أجري ذم افؼيًة )

 ( مـ ضريؼ ظع بـ حُٔؿ، ظـ ظّرو بـ ثابت بف.5/354وأخرجف افىزاين ذم إوشط )

ـ حبان برواية ادقوقظات، ووًٍف ؽُر واحد، وشْده واه؛  ظّرو بـ ثابت مسوك، واهتّف اب

 وـان راؾؤاً ؽافٔاً.
= 



 

 
 

 
 9991 

 

  

[1058 ]   َـ ظ ـ َش  وّرظع ب أمحد بـ إبراهٔؿو، ٓؾب
(1)

ّر بـ أمحدوظُ ، 
(2)

ؿافقا: ٕا ، 

 َٕ ـ  ـ افَاشؿ ب ٕا أبق أشامة، جاعفٔد بـ ُص ام افقَ ٕا أبق مه  ، كأمحد ب
(3)

ظـ ُظبٔد اهلل ، 

اة افن   ُؾ ثَ مَ  ُؼ ْاؾِ ادُ  ُؾ ثَ مَ  ))ؿال:  ظـ ابـ ظّر: أن  رشقل اهلل ، ظـ ٕاؾع، بـ ظّرا

 ًَ ٌَ  ْغَ بَ  ةِ َر ائِ اف ْغِ اف َّ ةً مَ  هِ ذِ  هَ َػ ُر إِ ًِ تَ ، َْ ةً مَ  هِ ذِ  هَ َػ إِ وَ  ر  ُ ي أَ رِ دْ تَ  َٓ ، ر  ((بَع تْ  تَ اَم هي 
(4)

. 

                                                 

 (.8/9(، هتذيب افتٓذيب )21/553إير: هتذيب افُامل )

 وأبق إشحاق افسبًٔل مدفس ومل يكح بافتحديث.

 .((صدوق فف أوهام ويرشؾ  ))وحْش بـ ادًتّر ؿال ظْف احلاؾظ ذم افتَريب: 

 ؿد تقبع ظّرو بـ ثابت، فُـ افىرق إػ أيب إشحاق ٓ تهح.و

ـ ظدي ذم افُامؾ ) ؿ ذم ادستدرك )6/411أخرجف اب (، 2/343(، )151، 3/150(، واحلـا

(، 189)ص (، وابـ ادٌازل ذم ؾوائؾ ظع 786، 2/785وافَىًٔل ذم زيادات افٍوائؾ )

 صافح، ظـ أيب إشحاق بف. ( مـ ضرق ظـ ادٍوؾ بـ3/134وافٍاـٓل ذم أخبار مُة )

َقفف:  ؿ ظذ ذط مسِؿ، ورد ه افذهبل ب ٍقه  ))، ومرة ؿال: ((مٍوؾ واه  ))وصححف احلـا  .((وً

ؿِت: ادٍوؾ بـ صافح مسوك مُْر احلديث، ـام ؿال أبق حاتؿ وافبخاري وؽرمها. إير: 

 (.28/409هتذيب افُامل )

ه شقيد بـ شًٔد ظْد ابـ ادٌازل: )اد  ٍوؾ بـ ظبد اهلل(، وهق خىٖ ٕبف ظِٔف ابـ ظدي.وشام 

( 1/240(، وافهٌر )10، 4/9(، وذم إوشط )46، 3/45وأخرجف افىزاين ذم افُبر )

 مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ داهر، ظـ ظبد اهلل بـ ظبد افَدوس، ظـ إظّش، ظـ أيب إشحاق بف.

 .((ظبد افَدوس مل يروه ظـ إظّش إٓ  ظبد اهلل بـ  ))وؿال افىزاين: 

 (.3/282ؿِت: ذم اإلشْاد ظبد اهلل بـ داهر وهق راؾض مسوك. إير: افِسان )

 وصٔخف صدوق رمل بافرؾض، وـان يىئ، ـام ذم افتَريب.

( مـ ضريؼ إهائٔؾ، ظـ أيب إشحاق، ظـ رجؾ 1/538ورواه افٍسقي ذم ادًرؾة وافتاريخ )

ثف ظـ حْش بف.  حد 

 ة افقاشىة بغ أيب إشحاق وحْش.وهذا افسْد ؤًػ؛ لٓاف

 وفِحديث ضرق أخرى ظـ أيب ذر وابـ ظباس وؽرمها، فُْٓا واهٔة ؤًٍة.

 (.4503( )10/1/6إير: شِسِة إحاديث افؤًٍة )

 ( هق ابـ صاذان.1)

 ( هق ابـ صاهغ.2)

 ( هق محاد بـ أشامة.3)

 .صحقح( 4)

ّر بف.( مـ ضريؼ محاد ـب أ4/2146وأخرجف مسِؿ ذم صحٔحف ) د اهلل ـب ظ  شامة وؽره، ظـ ظٔب
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[1059 ]   ْبؾٕا ظبد اهلل بـ أمحد بـ َح ، دان إمالءأبق بُر أمحد بـ جًٍر بـ مَح ،

ثْل أيب ـ ظامِ  دُ شقَ ٕا أَ ، حد  ـَ صافحٕا احلَ ، رب ـ يًْل اب ظـ ، ظـ فٔث بـ أيب ُشِٔؿ، س

ـ ؾاضّة بْت احلُسغ، ـ احلسـظبد اهلل ب ت افْ بِلِّ ، ظ ـ ؾاضّة / ْب ـَ أَ  )): ظ ذا إِ  انَ ٕ ف 

ُٓ ؿال:  ثؿ   ،ِ ؿَ َش وَ  دٍ ّ   حُمَ َذ ذ  ظَ َد َص جِ ْس ادَ  َؾ َخ دَ   ِ  اَب قَ بْ  أَ ِل  ْح تَ اؾْ  ذٕقيب وَ ِل  ْر ٍِ ؿ  اؽْ اف

َؿ،   ِ ٍد َوَش  ّ َؽ، َوإِذا َخَرَج َصذ  َظَذ حُمَ
ْر ِل ذٕقيب َواْؾتَْح ِل َرمْحَتِ ٍِ ِ ٓؿ  اْؽ ثؿ  ؿاَل: اف

(( َؽ ِِ ْو ؾَ  َأْبَقاَب 
(1)

. 

                                                 

 .إالا قوله2 )الؾفما اغػر يل ذكويب( حسن لغره( 1)

 ( مـ ضريؼ أيب بُر أمحد بـ جًٍر افَىًٔل بف.35/257وأخرجف ادزي ذم هتذيب افُامل )

 (.44/18وهق ذم ادسْد )

قر، ظـ ( مـ ضريؼ إشحاق بـ مْه106، 105)ص وأخرجف افدوٓيب ذم افذرية افىاهرة 

 احلسـ بـ صافح بف.

(، 771( )1/253(، وابـ ماجف ذم افسْـ )314( )2/127وأخرجف افسمذي ذم الامع )

( مـ ضريؼ 6/96(، )1/298(، وابـ أيب صٔبة ذم ادهْػ )644/13وأمحد ذم ادسْد )

 إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ بـ ظِٔة.

(، وأبق يًذ ذم 6/96(، )1/298(، وابـ أيب صٔبة ذم ادهْػ )44/15وأمحد ذم ادسْد )

 ( مـ ضريؼ أيب مًاوية افرضير.70/13(، وابـ ظساـر ذم تاريخ دمنؼ )6/167مسْده )

 (، مـ ضريؼ ظبد افقارث بـ شًٔد.2/992(، وذم افدظاء )22/424وافىزاين ذم افُبر )

ِٔؿ 106، 105وافدوٓيب ذم افذرية افىاهرة )ص  ث ـب أيب ش ِٓؿ ظـ ٔف ـ   بف.( مـ ضريؼ هريؿ،

حديث ؾاضّة حديث حسـ، وفٔس إشْاده بّتهؾ، وؾاضّة بْت احلسغ مل  ))وؿال افسمذي: 

 .((أصٓراً  تدرك ؾاضّة افُزى، إٕ ام ظاصت ؾاضّة بًد افْ بلِّ 

ؿِت: وؾٔف أيواً فٔث بـ أيب شِٔؿ، وهق ؤًػ، إٓ  إٔ ف تقبع، ؾَد تابًف افراوي ظْف إشامظٔؾ 

ـ ظِٔة، ؾٍل افسمذا ؾَِٔت ظبد اهلل بـ احلسـ بُّة، ؾسٖفتف ظـ  ))ي وادسْد ؿال إشامظٔؾ: ب

ثْل بف   .((هذا احلديث، ؾحد 

 وتابًف أيواً ُاظة آخرون:

(، وافدظاء 22/423(، وافىزاين ذم افُبر )1/425أخرجف ظبد افرزاق ذم ادهْػ )

 ( مـ ضريؼ ؿٔس بْت افربٔع.2/991)

 ( مـ ضريؼ افدراوردي.106 )صوافدوٓيب ذم افذرية افىاهرة 

ـ ظساـر ذم تاريخ دمنؼ ) ـ ضريؼ ُش 13، 70/12واب ـ ظبد اهلل ًَ ( م ـ اخلّس، ثالثتٓؿ ظ ر ب

 بـ احلسـ بف.ا

 ؾإحكت ظِة احلديث ذم إَٓىاع ـام ؿال افسمذي.
= 
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[1060 ]   َثِْل وإٔا شٖ، يريرِ أبق احلسـ ظع بـ َظّرو بـ َشٓؾ احل  فتف ظْف ؾحد 

يزِ ّْ أمحد بـ حمّد احلَ ٕا ، بف
(1)

ؿل،  ٕا حمّد بـ ظع افر 
(2)

 ٕا حمّد بـ افقفٔد، 

ملادخرِّ 
(3)

ـ جًٍ،  [َؼ ًْ أبق مِ ]ٕا ، دائْلر ادَ ٕا حمّد ب
(4)

ـ ٕاؾع،  ـ ظّر، ظ ـ اب ظـ ، ظ

ـ اخلىاب   الِ بَ جِ  ـْ ٍؾ مِ بَ  َج َذ ظَ  اهلل  قلِ ُش رَ  عَ قٌد مَ ًُ ؿُ  ـُ  ٕحْ اَم َْْٔ بَ  ))ؿال:  ظّر ب

ِـّ الِ  ةُ َّ ٌْ : َٕ ؾَال افْ بِلُّ ، لِّ  افْ بَذ ظَ  ِ ؿَ َس ؾَ ، ًل ظَ  هِ دِ ٌخ بَٔ ْٔ َص  َؾ بَ ؿْ ذ أَ إِ  ةَ امَ هِتَ 

ـُ  ةُ امَ : إٔا هَ ؟ ؿاَل َمـ إَٔت ، ؿْ ُٓ ٔ تُ َتِ وَ  ـِ  ٔؿٍ هِ  ب ـِ ؿِ َٓ  ب اهلل  ؾَال فف رشقُل ، ٔسإبِِ  ٔس ب

 بْ إِ  ْغَ بَ وَ  َؽ َْْٔ  بَ اَم : ؾَ 
ًَ ٓ  أَبَقيـ؟ ؿاَل إِ  َٔس ِِ هْ  ـَ مِ  َؽ ْٔ َِ ك ظَ تَ أَ  ؿْ َُ : ؾَ ؿاَل ، ؿْ : ٕ : ؟ ؿاَل رِ افد 

ـُ اَل ؿَ  ؟َؽ  ذفِ َذ : ظَ ؿاَل ، ٔالً ِِ ٓ  ؿَ ا إِ هَ َر ّْ ا ظُ َٔ ُْْٔت افُدٕؾَ أَ  دْ ؿَ  ـُ  مٌ الَ ا ؽُ َٕ أَ وَ  ُت ْْ:  ُؿ َٓ ؾْ أَ  امٍ قَ ظْ أَ  اب

                                                 

( ٕحقه 1/494وفِحديث صاهد مـ حديث أيب محٔد أو أيب أشٔد ظْد مسِؿ ذم صحٔحف )

 .ٔس ؾٔف ذـر ادٌٍرة، وفبٍِظ إمر

( أمحد بـ حمّد بـ إبراهٔؿ بـ مقشك أبق ظبد اهلل ادًروف بابـ أبزون ادَرئ احلّزي افرضير، 1)

 هـ(.364تقذم شْة )

 واحلّزي ٕسبة إػ ؿراءة محزة؛ ٕٕ ف ـان يَرأ با.

ـ افٍرات:  ة ؽر أ ))ؿال اب ـ ذم افرواية بذاك، ـتبت ظْف وـإت مًف ـتب ضري  صقل، وـان مل يُ

ـ  ُيت ٓؿ بافُذب   .((مٍُقؾاً، وأرجق أن ٓ يُقن ِِم

ٍقارس:  ذب  ))وؿال اـب أيب اف د اُف  ّ ـ  يًت ُقن ِِم ـ ِِمـ  يهِح فِهحٔح، وأرجق أنٓ  ي  .((مل ُي

 (.1/252(، افِسان )1/129(، ادٔزان )2/262(، إٕساب )4/386إير: تاريخ بٌداد )

 حلسـ بـ حرب افَايض افرؿل.( هق حمّد بـ ظع بـ ا2)

مل مقػ بْل هاصؿ.3)  ( حمّد بـ افقفٔد بـ أبان أبق جًٍر افَالٕز ادخرِّ

ـ يهدق  ))ؿال أبق حاتؿ:  يوع احلديث  ))، وـذبف أبق ظروبة احلراين، وؿال ابـ ظدي: ((مل يُ

 .((ؤًػ  ))، وؿال افدارؿىْل: ((ويقصِف، وينق ويَِب إشإٔد وادتقن 

 يُقن مسوك احلديث. ؾّثِف

ق اخلىٔب بغ حمّد بـ افقفٔد بـ أبان مقػ بْل هاصؿ وحمّد بـ افقفٔد بـ أبان ادخرمل،  وؾر 

 ومها واحد.

(، ادٔزان 3/331(، تاريخ بٌداد )6/285(، افُامؾ )8/113إير: الرح وافتًديؾ )

 (.5/417(، افِسان )5/184)

ادثبت، وأبق مًؼ هق ٕجٔح اددين، يروي ظـ ٕاؾع،  ( ذم إصؾ: )أبق مًّر(، وفًؾ افهقاب4)

 واحلديث مروي مـ ضريَف ـام شٖٔيت.
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 َُ ًَ ىِ ؿَ وَ  امِ ًَ افى   ادِ َس ؾْ بِ٘  ُر آمُ وَ ، ماـبأ رُّ مُ أَ وَ  مَ الَ اف :  اهلل قُل ُش رَ  فُ فَ  ؾَاَل ، امِ َح رْ إَ  ةِ ٔ

ّرو اهلل َس بئْ  ًَ ؿِ قَ تَ ادُ  ِخ ْٔ افن   ُؾ َّ ظَ  ف مِ َِ تَ ادُ  اِب افن   وأ ش  لِ ًَ افت   ـَ ِْل مِ ظْ : دَ ؿاَل ، ق  ينِّ إِ ، ذُّ

ـُ إِ ، ؾ  َج ز  وَ ظَ  اهلل بًا إَػ ائِ تَ  تَُؽ ِجئْ   ؿْ َِ ؾَ ، فِ مِ قْ ؿَ  ـْ مِ  بفِ  ـَ آمَ  ـْ مَ  عَ مَ  هِ دِ جِ ْس  مَ ذِم  ٕقٍح  عَ مَ  ُت ْْينِّ 

 قَ ظْ  دَ َذ ظَ  فُ بُ اتِ ظَ أُ  ْل زَ أَ 
 َؽ  ذفِ أينِّ ذِم  مَ َر َج  : َٓ ؿاَل وَ ، ايِن َُ بْ أَ وَ  ؿْ ِٓ ْٔ َِ ك ظَ َُ ك بَ ت  َح  فِ مِ قْ  ؿَ َذ ظَ  فِ تِ

ـْ  إينِّ ـُْت  !ا ٕقُح : يَ ؿُِت ، َغ ِِ اهِ الَ  ـَ مِ  قنَ ـُ أَ  نْ أ قذ باهللِظُ أَ وَ ، َغ مِ ادِ افْ  ـَ مِ   ذِم  كَ ْذَ أَ  ِِم 

ـِ  ابَٔؾ هَ  ٔدِ ِٓ افن   مِ دَ    َؾ بْ ؿَ  فُ ِْ ًَ اؾْ وَ  ْرِ باخلَ  ُهؿ   !ةُ امَ ا هَ : يَ ؟ ؿاَل ةٍ بَ قْ تَ  ـْ  مِ ِل  دُ دَمِ  ْؾ َٓ ؾَ ، مَ آدَ  ب

 ْنَ / احلَ 
ْٕ ٔاَم ُت ؾِ أْ َر إينِّ ؿَ ، ةِ امَ افْ دَ وَ  ةِ فُ ؾ  ظَ َج ز  وَ ظَ  اهللُ َل زَ  َأ  ٕ  اهلل َػ إِ  اَب ٍد تَ بْ ظَ  ـْ مِ  َس ْٔ فَ  ع  أ

ؿْ ؾَ ، فِ ْٔ َِ اهللُ ظَ  اَب ٓ  تَ إِ  غَ َِ ا بَ مَ  ٌغ ذٕبُفُ افِ ؾ  بَ َج ز  وَ ظَ  ْٖ قَ تَ ؾَ  َُ : ؿاَل ، ْغِ َدتَ جْ َش  هللِ دْ جُ اْش وَ  و 

 اَم افس   ـَ مِ  تَُؽ بَ قْ تَ  ْت فَ َز َٕ  دْ ََ ؾَ ، َشَؽ أْ رَ  عْ ؾَ ه: ارْ اُ ادَ َْؾَ ، بفِ  رَ ا ُأمِ مَ  فِ تِ اظَ َش  ـْ مِ  َؾ ًَ ٍَ ؾَ 
ِ
 هللِ ر  خَ ؾَ ، ء

ـْ  عَ مَ  هِ دِ جِ ْس  مَ ذِم  قدٍ هُ  عَ مَ  ُت ْْ ـُ وَ ، ًٓ قْ دًا َح اجِ َش   َذ ظَ  فُ اتِبُ ُأظَ  ْل زَ أَ  َِؿْ ؾَ ، فِ مِ قْ ؿَ  ـْ مِ  بفِ  ـَ آمَ  َم

قذ ظُ أَ وَ ، َغ مِ ادِ افْ  ـَ مِ  َؽ  ذفِ أينِّ ذِم  مَ َر َج  : َٓ ؿاَل وَ ، ايِن َُ بْ أَ ك وَ َُ ك بَ ت  َح  فِ مِ قْ  ؿَ َذ ظَ  فِ تِ قَ ظْ دَ 

ِ َص  عَ مَ  ُْت ـُ وَ ، َغ ِِ اهِ الَ  ـَ مِ  قنَ ـُ أَ  نْ أَ  باهللِ ـْ  عَ مَ  هِ دِ جِ ْس  مَ ذِم  ٍح اف ْؿ ، فِ مِ قْ ؿَ  ـْ مِ  بفِ  ـَ آمَ  َم َِ َؾ

َُك  َِْٔٓؿ َأَزْل أَُظاتِبُُف َظَذ دَْظَقتِِف َحت ك َب َُايِن، َوؿاَل: َٓ َج َظ ـَ َر َوَأْب افْ ادِِمَغ،  َم أينِّ ذِم ذفَِؽ ِم

ـَ الَاِهَِِغ،  قَن ِم ـُ ـُ ، قَب َُ ًْ َٔ رًا فِ او  زَ  ُْت ـُ وَ َوَأُظقذ باهللِ َأْن َأ  انِ َُ بادَ  َػ قُش يُ  ـْ مِ  ُْت و

ـَ قَش مُ  ُٔت َِ إينِّ فَ وَ ، أنَ  اهُ ََ فْ ٕا أَ أَ وَ ، ةِ يَ دِ وْ بإَ  اَس َٔ فْ ك إِ ََ فْ أَ ُْت ـُ وَ ، غِ مِ إَ  ، انَ َر ّْ ظِ  ك ب

َّ ًَ ؾَ  ـَ َٔس َٔت ظِ َِ َٕت فَ أَ  نْ : إِ ِل  ؿاَل و، اةِ رَ قْ افت   ـَ ِْل مِ ِ  ينِّ إِ وَ ، مَ الَ ِّْل افس  مِ  ِرهِ َٖؿْ ؾَ  ؿَ يَ ْر مَ  ك ب

فُ وَ ، مَ الَ ك افس  قَش مُ  ـْ مِ  فُ تُ أْ َر ؿْ َٖ ؾَ ، #ك َٔس ُٔت ظِ َِ فَ   ٕ  فُ ئْ رِ ؿْ َٖ دًا ؾَ ّ  َٔت حُمَ َِ فَ  َٕت أَ  نْ : إِ ال ِل ؿَ  إ

 ثؿ  ، فُ َْْٔ ظَ   اهلل قُل ُش رُ  َؾ َش رْ َٖ ؾَ ، مَ الَ ك افس  َٔس ظِ  ـْ مِ   اهلل قَل ُش رَ  أَ رَ ؿْ َٖ ؾَ ، مَ الَ ِّْل افس  مِ 

ا ُِت: يَ : ؿَ ؿاَل ، إةِ مَ إَ  َؽ ائِ دَ بَٖ  ةُ امَ ا هَ يَ  مَ الَ افس   َؽ ْٔ َِ ظَ ا وَ َٕٔ  افدُّ ذِم  امَ ا دَ ك مَ َٔس  ظِ َذ ظَ : وَ ؿاَل 

ـُ قَش مُ  َؾ ًَ ا ؾَ مَ  ثَؾ مِ  ْؾ ًَ اؾْ ؾَ  !اهلل شقَل رَ  فُ إ انَ َر ّْ ظِ  ك ب َّ ظَ  ٕ  َّ ًَ : ؾَ ؿاَل ، اةِ رَ قْ افت   ـَ ِْل مِ ِ   فُ ِ 

   اهلل رشقُل           
(1)

 ،         
(1)

 و،          
(2)

 ، 

                                                 

 . 1( افقاؿًة، آية: 1)
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 و        
(3)

ذتَ ًَ وادُ ،   و، ْغ قِّ          ، َؽ تَ اَج ا َح َْْٔ فَ إ عْ ؾَ : ارْ وؿاَل 

َ ارَ يَ زِ  َتَدعْ ٓ َ وَ ، ةُ امَ ا هَ يَ  ـُ  ُّر ؾَال ظُ ؿال: ، اتَْ بَض اب ى  اخلَ  ب َُ   اهلل/  قُل ُش رَ  : ؾ

  فُ ًَ ْْيَ  مَلْ وَ 
(( ٌت ِّٔ مِ  قَ هُ  مْ أَ  قَ ل  هُ َح ي أَ رِ دْ ُت أَ ْس َِ ؾَ ، أَْْ فَ إِ

(4)
. 

[1061 ]   ـ افبَ أبق ـ أمحد ب ـ حمّد احلَ ، ابق  احلُسغ ُظبٔد اهلل ب ا شًٔد ب اطْ ٕأ
(5)

ؿال: ، 

ـ ؾُ ، اظلؾَ ٕا أبق هنام افرِّ  ـ افس  ، ؤؾٕا حمّد ب ـ أيب افبَ ، ائبٕا ظىاء ب يَس خْ ظ
(6)

ؿال:  

ـُ أيب ضَ ؾ ظَ َخ دَ  ))  ثؿ  ، اص  ؾَافقا: ؿَ  فُ ْْظَ  َل َٖ َس ؾَ ، َُصُّ ٌؾ يَ ُج رَ َد وَ جِ ْس ادَ  افب عُّ ب

ٌَ  ـَ مِ  َؾ َخ دَ  ـَ ذِ ؾَافقا: افَاصُّ اف   فُ ْْظَ  َل َٖ َس ؾَ  دِ اف َُصُّ أَ  انَ ي  ، اص  ذا ؿَ هَ  َس ْٔ : فَ ؿاَل  ؟سِ مْ َي

ِْفُ ؾَ  ْب اذهَ ، قيِن ؾُ رِ : إٔا ذا اظْ قُل َُ يَ  ْ فُ ُِ فَ وَ  ًْ أَ  َس  الَ ؾَ ، َٓ  :اَل ؿَ  ٘نْ ؟! ؾَ قَخ ُْس ادَ وَ  َخ اِش افْ  ُف رِ َت

                                                 

 .1( ادرشالت، آية: 1)

 .1( افْبٖ، آية: 2)

 .1( افتُقير، آية: 3)

 .موضوع( 4)

(، وأبق 137، 1/136(، وابـ حبان ذم ادجروحغ )1/98وأخرجف افًَٔع ذم افوًٍاء )

/أ ـ 133وأبق افًباس افٔنُري ذم افٔنُريات )ل: (،3/98ٔخ ذم ضبَات ادحدثغ )افن

(، وابـ القزي ذم 725ـ  2/721وافسٍِل ذم افىٔقريات ) (،11/أ ـ جمّقع 134

( مـ ضريؼ ظع بـ ظبد افًزيز، ظـ إشحاق بـ بؼ افُاهع، ظـ أيب 1/333ادقوقظات )

 مًؼ ٕجٔح اددين، ظـ ٕاؾع بف.

ـ بؼ ؿال ظْف افًَٔع: وشْده  ـان  ))، وؿال ابـ حبان: ((مُْر احلديث  ))مقوقع، إشحاق ب

 .((يوع احلديث ظـ افثَات، ويٖيت بام ٓ أصؾ فف ظـ إثبات 

ف  ))وؿال افًَٔع:  ٓ حيتّؾ أبق مًؼ مثؾ هذا احلديث، وإن ـان ٔؾ هذا حديث فٔس فف أصؾ، و

 (.1/100افوًٍاء ) .((فغ، ؾاحلّؾ ؾٔف ظذ إشحاق بـ بؼ 

ؿِت: وإشْاد افسٍِل ذم ادنٔخة ؾٔف حمّد بـ افقفٔد ادخرمل، وهق ـذاب متٓؿ بنؿة 

اؾع بف. ٍر ادداْئل، ظـ أيب مًؼ، ظـٕ   احلديث، ؾًِِف هق هذا احلديث ورواه ظـ حمّد ـب جً

 وفِحديث ضريؼ آخر واه ظـ إٔس.

 (.1/335إير: ادقوقظات ٓبـ القزي )

م ( ـذا 5)  ( ٕسبتف إػ اخلٔاط، ومل ترد ٕسبتف ذم مهادر ترُتف.943) برؿؿ:ذم إصؾ، وتَد 

 ( هق شًٔد بـ ؾروز.6)
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((ٕا دِ جِ ْس  مَ ذِم  صُّ َُ يَ 
(1)

. 

[1062 ]  ـ ظروة ـ حمّد ب ـ افَاشؿ افُاتِ ، أمحد ب هًب ٕا ظثامن بـ مُ ، بٕا احلُسغ ب

ريَز الَ 
(2)

 ، ْ ـ إبراهٔؿ افس  َ ٕا إشامظٔؾ ب [ـ]ب ؿَُ ِٔامن بـ احلَ ٕا ُش ، اينُُ
(3)

ظـ ، قإةظَ  

ـُ ِعُّ ر  ظَ مَ  ))ابر ؿال: بٔهة بـ َج ؿَ  ُُ ذ ؿَ ظَ   ٍب ضافِ  يبأ  ب : اَل ََ ؾَ ، ةِ قؾَ اصٍّ َيَصُّ باف

صُّ تَ  ٓ  إِ َت وَ بْ َج أَ  نْ ِ٘ ؾَ  ةٍ فَ َٖ ْس مَ  ـْ ظَ  َؽ فُ َٖ ْش ا إينِّ أَ مَ ؟! أَ  اهلل قلِ ُش بَر  دٍ ْٓ ظَ  يُث دِ َح  ـُ ٕحْ وَ  َُ

                                                 

 .حسن لغره( 1)

سقخ ) اشخ واْد ٍر اْفحاس ذم اْف ٌقامض1/409أخرجف أبق جً ُقال ذم اف وادبٓامت  (، واـب بن

 ( مـ ضريؼ أيب إشحاق.1/287)

( مـ ضريؼ محاد بـ 106)ص قزي ذم ٕقاشخ افَرآن ابـ الو(، 1/416افْحاس أيواً )و

 شِّة، ـالمها ظـ ظىاء بـ افسائب بف ٕحقه.

وشْده ؤًػ، ؾٖبق افبخسي مل يسّع مـ ظع ومل يَِف، ـام ؿال صًبة وافبخاري وأبق حاتؿ 

 وؽرهؿ.

 (.183)ص (، جامع افتحهٔؾ 74)ص إير: ادراشٔؾ 

ا اختالط ابـ افسائب ؾال يرض، ؾحام  د بـ شِّة ِِمـ  روى ظْف ؿبؾ آختالط.أم 

(، وافبَٔٓل ذم افسْـ افُزى 53)ص وفألثر ضرق ظـ ظع، أخرجف أبق خٔثّة ذم افًِؿ 

، 1/410(، وأبق جًٍر افْحاس ذم افْاشخ وادْسقخ )178)ص (، وذم اددخؾ 10/117)

ـ بنُقال ذم افٌقامض وادبٓات )411 ( مـ 48)ص ار (، واحلازمل ذم آظتب1/288(، واب

ضرق ظـ افثقري، ظـ أيب حهغ ظثامن بـ ظاصؿ، ظـ أيب ظبد افرمحـ افسِّل، ظـ ظع 

 ٕحقه خمتكاً.

 وفف ضرق أخرى ظـ ظع. ذم تًَِٔف ظذ افًِؿ ٕيب خٔثّة.وهق صحٔح، وصححف إفباين 

(، 107، 106)ص (، ٕقاشخ افَرآن ٓبـ القزي 1/289إير: افٌقامض وادبٓامت )

 (.49)ص تبار آظ

 مل أؿػ ظذ ترُتف.( 2)

 ( ذم إصؾ: )ظـ(، وهق خىٖ، وهق شِٔامن بـ احلُؿ بـ ظقإة افُِبل.3)

 .((مسوك  ))، وؿال افْسائل: ((فٔس بقء  ))ؿال ابـ مًغ: 

ـ حبان ذم افثَات )((ٓ بٖس بف  ))وؿال افٍْٔع:  يىئ، روى ظْف ))(، وؿال: 8/275، وذـره اب

 .((ن يزظؿ إٔ ف ثَة افٍْٔع، وـأبق جًٍر ا

ً   ))وؿال افذهبل:   .((ٍقه و

ـ مًغ ) (، ادٔزان 9/29(، تاريخ بٌداد )3/258ـ افدوري(، افُامؾ ) 4/86إير: تاريخ اب

 (.3/82(، افِسان )2/389)
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اُت : ثبَ ؟ ؿاَل فُ افُ وَ زَ وَ  نِ ياَم اُت اإلِ ثبَ ا : مَ ؿاَل ، َغ ِْ مِ ْٗ ادُ  رَ مِ ا أَ : َشؾ يَ ؿاَل ، باً َضْ  تَُؽ ًْ َج وْ أَ 

َؽ ثْ ِّ ؾَ ، ف: ُؿص  فَ  اَل ََ ؾَ ، عُ َّ افى   فُ افُ وَ زَ وَ ، عُ رَ افقَ  اإلياَمنِ  صُّ  ُِ َُ (( َي
(1)

. 

ٍِل: ؿال صٔخْا: ٕا اخلال   ـَ ْؼِ ظِ وَ  ٍث ثالَ  ةَ َْ ي َش دِ يَ  طِّ بخَ  ُت بْ تَ ـَ وَ  ))ل ؿال: ؿال افسِّ ذا هَ  ي

 .(( يَث دِ احلَ 

[1063 ]  حمّد بـ   ٍ ًُةظبد اهلل بـ احلُسغ بـ ٕا ، رادي
(2)

ٕا أبق أمٔة ، بدمنؼ 

قِد ُش َر افىَ 
(3)

زيوَ ْر أمحد بـ إبراهٔؿ ادَ ٕا أبق صافح ، 
(4)

ّة أبق َِ ْس ة بـ مَ َّ َِ ْا َش ث، 

يًَقب ختَـ ظىاء بـ أيب رباح
(5)

ـْ  )): ظـ ابـ ظباس ؿال: ؿال رشقل اهلل ،   َم

أْ بَ تَ َٔ ِْ دًا ؾَ ِّّ ًَ تَ  مُ َع  ظَ  ذَب ـَ  (( ارِ افْ  ـَ مِ  َدهُ ًَ َْ مَ  ق 
(6)

. 

                                                 

 .ضعقف( 1)

 ذم شْده شِٔامن بـ احلُؿ بـ ظقإة، وهق ؤًػ.

ـ القزي ذم افَهاص 4/136ِٔة )وؿد مـ ضريؼ آخر أخرجف أبق ًٕٔؿ ذم احل ـ ضريَف اب ( وم

( مـ ضريؼ ظع بـ ظبد اهلل 193(، وافسٔقضل ذم تذير اخلقاص )ص 183وادذـريـ )ص 

ف، ظـ ٔمنة ـب ذيح ؿال: ا ف، ظـ أٔب  .((ـْت مع ظع ..  ))ـب مًاوية ـب ٔمنة ـب ذيح، ظـ أٔب

ام ذم افِسان  ؿ   (.4/236)وظع ـب ظبد اهلل ـب مًاوية مٓت

 هـ(.331( ظبد اهلل بـ احلسغ بـ حمّد بـ ًُة أبق حمّد افسِّل، تقذم شْة )2)

 ؾٔف جرحاً وٓ تًديالً. ا، ومل يذـروافذهبل ذـره ابـ ظساـر ذم تاريف

ير:  ـ زبر )تاريخ ٕا ٓب امء   (.7/646(، تاريخ اإلشالم )27/408(، تاريخ دمنؼ )276ص مقفد اًف

 بـ مسِؿ افثٌري. ( حمّد بـ إبراهٔؿ3)

شٖفت أيب ظْف،  ))(، وؿال: 2/39فًِف اخلراشاين، ذـره ابـ أيب حاتؿ ذم الرح وافتًديؾ )( 4)

 .((ؾَال: صٔخ جمٓقل 

 ( وُيَال: شِّة بـ مسِؿ، أبق مًاوية ادٌريب.5)

 مذـقر بافرواية ظـ ظىاء ٓ ظـ ابـ ظباس.

 .((ا ٓ يْسْد اً ِِم  ثف ظذ وًٍف، ُيسْد ـثرحدي فٔس بَقي، ظْده مْاـر، يدل ))ؿال أبق حاتؿ: 

ة ـب مسِؿ، وؿال:  َٔع: شِّ ه اًف  .((ظـ ظىاء، ذم حديثف وهؿ، وٓ يُتابع ظذ ؽر حديثف  ))وشام 

ديؾ ) ير: الرح وافًت  (.3/70(، افِسان )2/382(، ادٔزان )2/149(، افوًٍاء )4/173ٕا

 ة.حسن لغره، وهو من األحاديث ادتواتر( 6)

 ومل أؿػ ظِٔف مـ هذا افقجف إٓ  ظْد ادهْػ، وروي مـ حديث ابـ ظباس.

(، 5/296(، وابـ أيب صٔبة ذم ادهْػ )2951( )5/183أخرجف افسمذي ذم الامع )

(، وؽرهؿ مـ ضريؼ ظبد إظذ بـ ظامر، ظـ شًٔد بـ جبر، 12/36وافىزاين ذم افُبر )
= 
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[1064 ]   َٔسك / بـ ٕا أمحد بـ ظِ ، لاحِ ر  سـ الَ افَايض أبق احلسـ ظع بـ احل

ظـ إهائٔؾ بـ ، ديَش ٕا حمّد بـ افَاشؿ إَ ، هاوئِامن افرُّ ٕا أمحد بـ ُش ، غَُ افسُّ 

ـِ ظـ َب ، يقٕس ه مًاوية، ظـ أبٔف، ُٔؿ بـ مًاويةَح  ز ب  ة ؿال: دَ ْٔ بـ َح  ظـ جدِّ

ـَ إِ  ))يَقل:  شًُّت رشقل اهلل  ًَ  ذَب ذا  ـَ بْ اف َق قنٌ ًُ ِْ مَ  قَ ُٓ ؾَ ، قنٌ ًُ ِْ مَ  قَ ُٓ ًة ؾَ بَ ذْ ُد  ُٓ ، َؾ

قنٌ  ًُ ِْ (( َم
(1)

. 

[1065 ]   ثْل أيب، اقافقر   إشامظٔؾحمّد بـ حد 
(2)

ٕا يًَقب بـ إشحاق ، 

افبكي
(3)

ََ  وٕا ظّر،  ًٔلىِ بـ شٍٔان اف
(4)

ظـ حمّد بـ ، ٍرجً ٕا احلسـ بـ أيب، 

ـ أيب ظبد افرمحـ، ُجحادة ظ
(5)

ـ ظباس: ،  ـ اب  قَ هُ ق وَ ظُ دْ الً يَ جُ ى رَ أَ رَ  أن  افْ بِل   ))ظ

((قا فُ َٖ اْش ذا ؾَ َُ : هَ ؾَاَل ، دٌ اجِ َش 
(6)

. 

[1066 ]  ٕا حمّد بـ ، ٔةٕا ظبد اهلل بـ حمّد بـ ٕاجِ ، ظّر بـ حمّد بـ ظع افزي ات

                                                 

 ظـ ابـ ظباس.

 .((يث حسـ حد ))وؿال افسمذي: 

 ؿِت: ؾٔف ظبد إظذ بـ ظامر، وهق صدوق هيؿ، ـام ذم افتَريب.

(،  مَدمة ادقوقظات ٓبـ 164ـ  159ص وإير أيواً: ضرق حديث مـ ـذب ظع )

 (.1/97القزي )

م مراراً مـ ؽر حديث ابـ ظباس.واحلديث متقاتر ظـ افْ بلِّ   ، وتَد 

 .موضوع سـده( 1)

 وؾٔف حمّد بـ افَاشؿ إشدي، ؿال ظْف احلاؾظ ذم افتَريب: ظْد ادهْػ،  ومل أؿػ ظِٔف إٓ  

 .((بقه ـذ   ))

 ( إشامظٔؾ بـ افًباس بـ ظّر أبق ظع افقراق.2)

 هـ(.271( يًَقب بـ إشحاق بـ زياد أبق يقشػ افبكي ادًروف بافَِقد، تقذم شْة )3)

 .((ـان حاؾياً ثَة وابىاً  ))ؿال اخلىٔب: 

 (.12/631، افسر )(5/84ادْتيؿ )(، 14/285تاريخ بٌداد )إير: 

 (.8/481( ذـره ابـ حبان ذم افثَات )4)

 مل يتبغ  ل مـ هق.( 5)

ا( 6)  .سـده ضعقف جدًّ

 جًٍر، وهق مسوك ـام ذم افتَريب.ومل أؿػ ظِٔف إٓ  ظْد ادهْػ، وؾٔف احلسـ بـ أيب 
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ويَظّرو اهلر
(1)

ـ يٕا الارُ ،  زيدود ب
(2)

، ظـ ابـ ظباس، ىاءظـ ظَ ، ريجظـ ابـ ُج ، 

تِل مِ َذ ظَ  اُف َخ ا أَ َف مَ قَ ْخ ن  أَ إِ  ))ؿال:  ظـ افْ بِلِّ   َٓ أَ ، قطٍ ِم فُ قَ ُؾ ؿَ ًْ ٍِ ي فَ دِ ًْ بَ  ـْ  ُأم 

تِل إِ أُ  َِْب تَ َسْ ِْ ؾَ  ًَ  َؽ قا ذفِ ُِ ًَ ذا ؾَ م  َج  ُٖ اؾَ َُ تَ ، اَب ذَ اف َج  الِ افرِّ  افَِّْس وَ  الِ بافرِّ
ِ
 فَِّْس با اء

ِ
(( اء

(3)
. 

 :حؽايٌة واحدة

[1067 ]  ٔشْة أربع وتسًغبَراءيت ظِٔف ذم صٓر رجب ، قدُْبَ افنٔخ أبق حمّد ا ،

ـ ظبد اهلل افرِّ  ـ حمّد ب ٓاينبَ ْص ؾاظل إأخزين أبق افَاشؿ ظبد اهلل ب
(4)

ٕا ، بَراءتف ظِٔف ،

ٕا حمّد بـ ظع ادٍنِّ 
(5)

اهَص اذْ ٕا حمّد بـ افَاشؿ بـ ؾَ ، 
(6)

ملدَ ُر إَ ق بَ ٕا أب، 
(7)

 
                                                 

 ( ادًروف بابـ ظّرويف.1)

 فًامري افْٔسابقري.( أبق ظع ا2)

ـذبف أبق حاتؿ وأبق أشامة محاد بـ أشامة، واهتّف احلاـؿ وؽُره برواية ادقوقظات، وؿال 

 ، ووًٍف ؽر واحد.((مسوك  ))افْسائل وافدارؿىْل وؽرمها: 

ير: تاريخ اـب مًغ ) امؾ163ـ افدوري(، افتاريخ افهٌر )ص  4/356ٕا (، 2/173) (، اُف

(، 174)ص (، افوًٍاء وادسوـقن 30)ص افوًٍاء وادسوـغ (، 1/202افوًٍاء )

 (.2/90) (، افِسان1/384(، ادٔزان )1/175(، اددخؾ إػ افهحٔح )1/220ادجروحغ )

ا( 3)  .ضعقف جدًّ

 ( ظـ ظبد اهلل بـ ٕاجٔة بف.2/174وأخرجف ابـ ظدي ذم افُامؾ )

 وشْده واه؛ حلال الارود بـ يزيد.

( مـ 365، 1/364(، وتام ذم افٍقائد )1/104اين ذم مسْد افنامٔغ )وأخرج ٕحَقه افىز

 حديث جابر، ظـ ظبد اهلل بـ إٔٔس ب٘شْاد ؤًػ.

 هـ(.445( تقذم شْة )4)

 .((ظَِت ظْف أحاديث وـان ٓ بٖس بف  ))ؿال اخلىٔب: 

 (.9/669تاريخ اإلشالم )(، 10/143تاريخ بٌداد )إير: 

 مل أؿػ ظذ ترُتف.( 5)

ػ، تقذم شْة )6) ًرف بافْٔت َاشؿ ـب أمحد ـب ؾاذصاه أبق ظبد اهلل افناؾًل، ُي  هـ(.381( حمّد ـب اف

 .((شّع افُثر بافًراق، ـثر ادهٍْات ذم إصقل وافٍَف وإحُام  ))ؿال أبق ًٕٔؿ: 

ٕزهة إفباب ذم إفَاب  (،8/528تاريخ اإلشالم ) (،2/301إير: ذـر أخبار أصبٓان )

(2/217.) 

 ( أمحد بـ حمّد بـ إشامظٔؾ ادَرئ.7)
= 
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ـ ظبد إظذ، ببٌداد َب ن  ُذْ ُت أَ ّْ ِِ ظَ  قْ فَ  ))ؿال: شًُّت افناؾًل  يَقل: ، ٕا يقٕس ب

 ادَ 
ِ
((دًا بَ أَ  فُ بْ ْذَ  مَل أَ يِت وءَ ُر مُ  ـْ مِ  ُص َِ ْْيُ  دَ ارِ افبَ  اء

(1)
. 

 :من حديث عبد اهلل بن أمحد بن حـبل

[1068 ]  اج ، شْة أربع وتسًغُادى أخرة  بَراءيت ظِٔف ذم، افنٔخ أبق حمّد افن 

ـ ادُذهب ـ ظع ب ـ ب ٕا ، عبد اهلل بن أمحد/ إٔا ، ُر بـ مافؽإٔا أبق بَ ، إٔا أبق ظع احلس

ـُ  ـ رجاء، ـٔعوَ  شٍٔان ب ٕا ظبد اهلل ب
(2)

ـ ُج ،  ـ اب َِ ، ريجظ ـ أيب ُم ـ اب ُٔةظ
(3)

ـ ظبد ،  ظ

ـ َظّرو ؿال: ؿال رشقل اهلل   َحبُّ َرْ أَ  )): اهلل ب
ٍ
ٌُ ظَ  اهلل إَػ  ء ٍَ  اءُ بَ َر ز  وجؾ  اف ون رُ ار  اف

َِ  مَ قْ ؾ  يَ َج ز  وَ ظَ  اهللُ ؿُ ُٓ ثُ ًَ بْ يَ ، ؿْ ِٓ يِْ بدِ  ـِ َٔس ظِ  عَ مَ  ةِ امَ َٔ اف (4)(( # ؿَ يَ ْر مَ  ك ب
. 

[1069 ]  عبد اهلل ، ُ  دُ مْحَ أَ  قنَ ُُ يَ  نْ ق أَ ُج رْ يّن َٕ إِ  ))َقل: وـٔع يَ  ـُ بؿال: شًُّت شٍٔان 

ـُ ا (( ؿْ ُٓ ْْمِ   َؾ ْبَ َح  ب
(5)

. 

                                                 

وـان فف مـ افًّر يقم تقذم يقٕس بـ ظبد إظذ شبع وظؼون شْة، ومع ذفؽ مل يذـره 

 (.4/389اخلىٔب ذم صٔقخف، ـام ذم تاريخ بٌداد )

 (،126، 9/124(، وأبق ًٕٔؿ ذم احلِٔة )85)ص ( أخرجف ابـ أيب حاتؿ ذم آداب افناؾًل 1)

ـ ظبد افز ذم إٓتَاء  (،1/188ْاؿب افناؾًل )وافبَٔٓل ذم م ( مـ ضرق ظـ 150)ص واب

 افناؾًل ٕحقه.

 .ظبد اهلل بـ رجاء ادُل أبق ظّران افبكي( 2)

 ( هق ظبد اهلل بـ ظبٔد اهلل بـ أيب مُِٔة.3)

 .ضعقف( 4)

 ( ظـ أيب بُر افَىًٔل بف.1/25وأخرجف أبق ًٕٔؿ ذم احلِٔة )

 (.217)ص بد اهلل وهق ذم زيادات افزهد فً

( مـ ضريؼ ظع بـ شًٔد افرازي، ظـ شٍٔان بـ 116 خرجف افبَٔٓل ذم افزهد افُبر )صوأ

 وـٔع بف.

 وشْده ؤًػ؛ فوًػ شٍٔان بـ وـٔع، وابـ جريج مدفس ومل يكح بافتحديث.

 (.4/338وإير: افسِسِة افؤًٍة )

 وؿد روي ب٘شْاد ؤًػ ظـ ظبد اهلل بـ ظّرو مقؿقؾاً.

 (.217)ص زيادات افزهد فًبد اهلل ( 5)
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 :وريق  من فوائد أيب احلسني بن الط  

[1070 ]    ؿراءة ظِٔف ذموري ق  الشقخ أبا احلسني بن الط
(1)

شْة أربع صٓر رجب  

ـ حٍيف وـتبف ل بخىِّف ؿال: شًُّت أبا ؿال: شًُّت أبا ظبد اهلل افهُّ ، وتسًغ قري م

ـ ظع إَ  لىَ ْٕ بُر حمّد ب ـا
(2)

اع ادكيَن ًْ يَقل: شًُّت ابـ افن   
(3)

يَقل: رأيُت  

ِز ِْ ابُ ُر افْ أبا بَ 
(4)

 ئَ ْٔ هَ  ـِ َس ْح  أَ ذِم  قَ هُ وَ  ْامِ  ادَ بًد ما ُؿتؾ ذِم  
؟ بَؽ  اهللُ َؾ ًَ ا ؾَ : مَ فُ ُت فَ ِْ َُ ؾَ ، ةٍ

 :اَل ََ ؾَ 

َُ يِن دَ ظَ وْ أَ وَ       زٍّ ظِ  امِ وَ دَ ـل بُِ ـافِ  مَ ايِن بَ َح   ارِ َه إٓتِ  ِب ْر ـ ب

بَ ؿَ وَ  ًِؿْ أَ        َل اؿَ وَ  فِ ْٔ فَ  إِ ٕايِن دْ أَ ِْل وَ ر  يارِ قَ ــل جِ ـؾِ  ُش ًِٔ تَ  ٕ
(5)

. 

[1071 ]  ٕا ، إٔا أبق بُر بـ مافؽ، أبق ظع احلسـ بـ ظع بـ ادُذهب افقاظظ 

ثْل أيب، ظبد اهلل بـ أمحد يِت ، اللًّر اهلِ ٔؿ أبق مَ ثَ ٕا شًٔد بـ ُخ ، حد  ثتِْل جد  حد 

]ِرْبًٔ ة[
(6)

انَ ُِ ـُ  ))يَقل:  ا ؿافت: شًُّت ظًِّٔ ، ةٔ  بِ الَ ٔاض افُِ بْت ظِ   م   قا افرُّ

                                                 

 ( ـررت ـِّة )ذم( ذم إصؾ مرتغ.1)

 ( ُيًرف بٖيب هريرة.2)

 ومل أؿػ ظذ ترُتف. !ذم افسر: )افسًساع(افنًناع(، و) مًجؿ افبِدانذم ( 3)

 هـ(.363( حمّد بـ أمحد بـ شٓؾ بـ ٕك أبق بُر افرمع ادًروف بابـ افْابِز، تقذم شْة )4)

، ((شجْف بْق ظبٔد وصِبقه ظذ افسْة، شًّت افدارؿىْل يذـره ويبُل  ))ذر احلاؾظ:  ؿال أبق

افنٔخ افهافح  ))، وؿال ظبد افقهاب ادٔداين: ((افًبد افهافح افزاهد  ))وؿال ابـ إـٍاين: 

 .((افثَة افهدوق 

ير: تاريخ دمنؼ ) ُتاين )ص (، 51/49ٕا امء فِ ـتاب مقفد اًف  (.16/148) افسر(، 300تال 

ـر ذم تاريخ دمنؼ )5)  ( ظـ أخٔف أيب احلسغ، ظـ أيب ضاهر افسٍِل بف.51/51( أخرجف اـب ظسا

ير:  ُقال )ص وٕا ٓـب بن ٔثغ باهلل   (.16/150افسر )(، 5/249مًجؿ افبِدان )(، 49ادسٌت

 ( ذم إصؾ: )ربًٔة(، وهق خىٖ، وافهقاب ادثبت، ـام ذم مهادر ترُتٓا.6)

 (.2/452(، ووثَٓا افًجع ذم مًرؾة افثَات )4/245حبان ذم افثَات )ذـرها ابـ 

 (.557)ص وإير: تًجٔؾ ادًٍْة 
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فُ ِ٘ ؾَ  فِ ِّ حْ بَن   ٕ  
(( ةِ دَ ًِ اغ ادَ بَ دِ

(1)
. 

ثْل أيب [ 1072] احبَ ظـ َص ، ًتّر بـ شِٔامنؿال: وٕا مُ ، حد 
(2)

سْذَ ظـ أَ ، 
(3)

: ُشئؾ 

]ابـ ظباس[
(4)

ََ  ،رِ ْز والَ  دِّ ادَ  ـِ ظَ    ِ ٌَ َِ بَ  )): اَل ؾ لْ
(5)

ََ مُ  /ًَُِا ن  مَ أَ   الً ب ـ   قسِ امُ َق

رِ حْ افبَ 
(6)

(( ْت َو اا ؽَ َٓ ًَ ؾَ ذا رَ إِ وَ ، ْت اَو ؾَ  فُ َِ ْج رِ  عَ َو ذا وَ إِ ، 
(7)

. 

                                                 

 .حسن( 1)

 (.38/273وهق ذم ادسْد )

ًب )40ـ  3/38وأخرجف افديْقري ذم ادجافسة ) َل ذم افنُّ ( مـ ضريَغ 10/503(، وافبٓٔ

 ظـ شًٔد بـ خثٔؿ بف.

 (.96، 5/45. جمّع افزوائد )((افف ثَات رواه أمحد ورج ))وؿال اهلٔثّل: 

 (.183)ص ( صباح ؽر مْسقب، ظـ أذس، جمٓقل. إير: تًجٔؾ ادًٍْة 2)

 ( أذس بـ احلسـ ادازين.3)

 (، ومل يذـر ؾٔف جرحاً وٓ تًديالً.2/42ذـره افبخاري ذم افتاريخ افُبر )

 فرؿار.(، وذـرا روايتف ظـ يزيد ا6/81وذـره ابـ حبان ذم افثَات )

أذس افزيات، وهق ابـ أيب احلسـ  ))(، وؿال: 1/432وذـره ابـ ظدي ذم افُامؾ )

افبكي، يروي ظـ يزيد افرؿار ... ٓ أظرف فف مـ افرواية إٓ  أؿؾ مـ ظؼة أحاديث 

 .((وأرجق إٔ ف ٓ بٖس بف 

 خريج.( ذم إصؾ: )ظع(، وهق خىٖ، وافهقاب ادثبت ـام ذم ادسْد ومهادر افت4)

 ( فٔست ذم ادسْد.5)

اية )6) ير: افْٓ  (.4/108( أي: وشىف ومًيّف، وؿقفف: )ؾاوت .. ؽاوت( أي: زادت وَٕهت. ٕا

(4/108.) 

 .ضعقف( 7)

 (.38/273وهق ذم ادسْد )

( مـ ضريؼ 4/1406(، وأبق افنٔخ ذم افًيّة )2/42وأخرجف افبخاري ذم افتاريخ افُبر )

 فٍيف ـامالً. مًتّر بـ شِٔامن بف، ومل يسؼ افبخاري

 وشْده ؤًػ؛ لٓافة صباح.

وأما صٔخف أذس ؾ٘ن ـان هق افزيات افذي ترجؿ فف ابـ ظدي، ؾٓق حسـ احلديث، فُْف ٓ 

 رجِغ خمتٍِغ، مازين وبكي، ؾٓق جمٓقل ٓ يًرف. ايروي ظـ ابـ ظباس، وإن ـإ

 (.8/134. ادجّع )((رواه أمحد وؾٔف مـ مل أظرؾف  ))وؿال اهلٔثّل: 
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[1073 ]  ٕا إبراهٔؿ، ظبد اهلل
(1)

باحٕا صافح بـ َص ، 
(2)

ظـ ، سْذَ ظـ أَ ، ظـ أبٔف، 

 َِ فابـ ظباس مث
(3)

. 

[1074 ]  شٍٔان إ، أيب
(4)

ـ ،  ـ أيب ظِ ظ ذات  #ك َٔس ظِ  ْت دَ ََ ؾَ  ؿَ يَ رْ مَ ن  أَ  ))ٔسك: مقشك ب

ٍة، َِ اهَ دْ ِص ُيرْ  َِؿْ ؾَ  َحائُِاً ت َٔ َِ َِ ؾَ  ذات َفْٔ
(5)

هاً ْهدَ دَ مُ  اُل َز يَ  الَ ؾَ  ؿْ ِٓ ْٔ َِ ظَ  ْت ظَ دَ ؾَ ، 
(6)

 ْت َٔ َِ َِ ؾَ  ،

ْٗ  ؿْ ُٓ ؾَ ، فُ فَ  ْت ظَ دَ ؾَ ، اهَ دَ َص رْ َٖ اضًا ؾَ ٔ  َخ  ْت َٔ َِ َِ ؾَ  ْٗ وَ  قنَ ٍُ فَ ُي (( ؿْ ِٓ ْٔ فَ إِ  ُس َٕ ُي
(7)

. 

[1075 ]  ـ صاذان إجازة ٓؾ بـ زيادا َش ؿال: شًُّت أب، أبق ظع ب
(8)

ُت ؿال: شًّ، 

ـ أيب ضافب يَقل:  ـُ  وُف رُ ًْ مَ  اَت مَ  ))حئك ب َُ ْرُ ؾَ  ب  انَ ـَ وَ ، ْغِ تَ ئمِ وَ  عٍ بَ رْ أَ  ةَ ََْش  لِخ ْر وز اف

ـِ ِع  ظَ َػ قْ مَ  َو قَش مُ   ب ((ا ك افرِّ
(9)

. 

 :ريؽ  ش  من حديث أمحد بن مـصور القج 

[1076 ]   َُ ـ أيب افٍوؾ ظُ م ظُ رَ أبق اف ـ ظُ  رّبٔد اهلل ب ـ ظبٔد اهلل ب ـ افب ـ ظع ب ال َ  بَ ّر ب

سـ حمّد احلَ  أبق إٔا إمر، شْة شتٍّ وتسًغُادى أخرة بَراءيت ظِٔف ذم ، ادَرئ

إمالء شْة شت شؽري ـصور القج أبو العباس أمحد بن مج ٕا ، بـ ظٔسك بـ ادَتدر باهلل

                                                 

 ( هق ابـ ديْار أبق إشحاق افتامر.1)

 (.182وهق جمٓقل. إير: تًجٔؾ ادًٍْة )ص ( 2)

 .ضعقف( 3)

 وإير إثر ؿبِف. (.38/274ادات ادسْد فًبد اهلل )وهق ذم زي

 ( هق ابـ ظْٔٔة.4)

 ( ظْد ابـ ظدي: )ؿال: ذهب هُذا، ؿال شٍٔان: ـذبا(.5)

(، 4/286رجف ؾتدحرج. إير: افَامقس ادحٔط )( أي: مدحرجاً، ُيَال: دهده احلجر، دح6)

 ووؿع ذم ادسْد: )تراه تائٓاً(.

 ( ٕحقه.38/274( اخلز ذم ادسْد )7)

ـ ظدي ذم افُامؾ )  ( مـ ضريؼ أيب بُر إثرم، ظـ أمحد بف ٕحقه.247، 5/246وأخرجف اب

 ( هق أمحد بـ حمّد بـ ظبد اهلل افَىان.8)

ـ صاذان بف، وفٔس ؾٔف ؿقفف: )وـان مقػ 13/208اد )( أخرجف اخلىٔب ذم تاريخ بٌد9) ـ اب ( ظ

 مقػ ظع بـ مقشك افروا(.

 .((وافهحٔح إٔ ف مات ذم شْة مائتغ  ))وؿال اخلىٔب: 
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ِٔامن بـ ظِ ، مئة ومخسغ وثالث ٕا أبق بُر ، ؾاظلنام افرِّ ٕا أبق هِ ، ٔسكٕا أبق أيقب ش

ظـ ظبد اهلل ؿال: ؿال رشقل اهلل ، َِّةظـ ظَ ، ظـ إبراهٔؿ، ٕا إظّش، شبـ ظٔ ا

ـْ  ْ ةَ الَ  ُؾ ُخ دْ يَ ٓ َ  )):   َمـ ذِم  افْ ارَ  ُؾ ُخ دْ يَ  َٓ وَ ، ـِْزٍ  ـْ مِ  لٍ دَ ْر َخ  ب ةِ َح  اُل ََ ثْ مِ  بفِ ِْ  ؿَ ذِم  َم

(( نٍ ياَم إِ  ـْ مِ  لٍ دَ ْر َخ  ـْ مِ  ب ةٍ َح  اُل ََ ثْ مِ  بفِ ِْ ؿَ 
(1)

. 

[1077 ]  غائِ ٕا أبق افَاشؿ افه  ، أمحد
(2)

ي  رِ َّ ًْ ًُّت ادَ ؿال: َش ، 
(3)

يَقل: شًُّت  

ـ إبراهٔؿ يًَقب ب
(4)

ـ وَ   ظـ ابـ ، اؿد بـ وَ غسٕا احلُ ، اوح أبق ُتِٔةيَقل: ٕا حئك ب

ُبريدة
(5)

ُج ل فِ ٌِ ْبَ يَ  ))ؿال:   ٍْ  ـْ مِ  دَ اهَ ًَ تَ ن يَ أَ  ؾِ ِر   وَ ، ْقَ ادَ  عَ َيدَ ٓ َ  نْ أَ  فُ ل فَ ٌِ بَ ْْثًا؛ يَ ثالَ  فِ ِس ٕ
 نْ إِ

، ُٔؼ ِو تَ  اَءهُ ًَ مْ ن  أَ ِ٘ ؾَ  ؛ـَؾ إ َيَدعَ  َٓ  نْ أَ  فُ ل فَ ٌِ بَ ْْيَ وَ ، فِ ْٔ َِ ظَ  رْ دِ َْ يَ  مًا مَلْ قْ يَ  فِ ْٔ فَ / إِ  اَج تَ اْح  نْ إِ وَ 

ْ إِ  َر ن  افبئْ ِ٘ ؾَ ، عَ اَم الِ  َيَدعَ  َٓ  نْ أَ  فُ ل فَ ٌِ بَ ْْيَ وَ  ((ا هَ اؤُ مَ  َب ذهَ  َزْح ُتْْ ذا مَل
(6)

. 

[1078 ]  تبل، اريَ ٕا افرِّ ، ٕا أبق ظع، ائغُؿرئ ظذ أيب افَاشؿ افه  ؿال: ، أمحد ًُ ، ٕا اف

ٌْ  ؿَ تُ ُْ تَ  نْ أَ  رُ دِ َْ تَ  َٓ وَ ، ةً ََْش  َغ ًِ بَ رْ ب  أَ ُؿ احلُ تُ ُْ تَ  ةَ ْرأَ ن  ادَ ِْل أَ ٌَ َِ بَ  ))ظـ أبٔف ؿال:   َض افبُ

ُج وَ ، ةً دَ احِ وَ  ةً اظَ َش  (( َؽ ذفِ  ِف الَ  ِخ َذ ظَ  ُؾ افر 
(7)

. 

اد بؽر أمحد بن سج من فوائد أيب  :ؾامن الـاجا

[1079 ]   ِـ افباؿ ـ احلس بَراءيت ظِٔف ذم صٓر رجب شْة ، ينال  افنٔخ أبق ؽافب حمّد ب

ـ احلُسغ ادَ ، أربع وتسًغ ـ ظبد اهلل ب ا أبق ظبد اهلل أمحد ب بن اأبو بؽر أمحد ٕا ، عامِ حَ ٕأ

                                                 

 .صحقح( 1)

 ( ظـ صٔخ آخر مـ صٔقخ افسٍِل.319برؿؿ: )وتَد  ًم 

 ( إبراهٔؿ بـ حمّد بـ أيقب.2)

 ي احلاؾظ.( هق احلسـ بـ ظع بـ صبٔب أبق ظع ادًّر3)

 ( هق افدورؿل.4)

 ( هق ظبد اهلل بـ بريدة.5)

 .صحقح( 6)

ـ ظساـر ذم تاريخ دمنؼ ) ـ إمر 139، 27/138أخرجف اب ـ احلهغ، ظ ـ أيب افَاشؿ ب ( ظ

 احلسـ بـ ظٔسك بـ ادَتدر باهلل بف.

ثْا ظبد ادٗمـ بـ خافد، ظـ ابـ بريدة ؿال ...  ))وؿال افذهبل:  ، ؾذـره. ((ؿال أبق تِٔة: حد 

 (.5/52افسر )

م ب٘شْاده ومتْف ظـ صٔخ آخر مـ صٔقخ افسٍِل 7)  (.321برؿؿ: )( تَد 
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ـ مَ ، ؾامنسج  ّٔقن احلريبٕا إشحاق ب
(1)

ئ بـ حئكٕا هإِ ، 
(2)

، ٕا احلسـ بـ أيب جًٍر، 

ـ فَ  ٔثظ
(3)

ـ أيب ُبردة،  ظ
(4)

ـ أيب ادَِٔح،  ظ
(5)

 ل  أن  افْ ب ))َع: ْش ة بـ إَ َِ ظـ واثِ ، 

ُٖ قَ تَ الً يَ ُج رَ ى أَ رَ   فِ َدَمْٔ  ؿَ َذ ظَ  و 
(6)

رْ   ًَ ٌؾ فِ يْ : وَ اَل ََ ؾَ ، اءُ ا ادَ َٓ بْ ُيِه  مَلْ  ؿِ هَ ٕحق افدِّ  ِٔب اؿِ َر ِ

(( ارِ افْ  ـَ مِ 
(7)

. 

[1080 ]  مسـ بـ ُمَُر احل
(8)

ٔس بـ حمّد افبكيٕا ؿَ ، 
(9)

، اشَر ٕا ظبد اهلل بـ ِخ ، 

ـ َح  ام ب ـ افًق  ـ جماهد، بَص قْ ظ ـ ظباس ؿال: ، ظ ـ اب  يُؾ ْزِ جِ  َل َٕز  ُر َّ ظُ  َِؿَ ْش  أَ ام  ـفَ  ))ظ

                                                 

 ( هق إشحاق بـ احلسـ بـ مّٔقن احلريب.1)

 افبكي. ( أبق مسًقد افسِّل2)

 .((ثَة صدوق  ))ؿال أبق حاتؿ: 

 .((يىئ  ))(، وؿال: 9/247ذـره ابـ حبان ذم افثَات )و

 (.6/187افِسان )(، 5/472تاريخ اإلشالم )(، 9/103ديؾ )الرح وافتًإير: 

 ( هق ابـ أيب شِٔؿ.3)

 ( أبق بردة بـ أيب مقشك إصًري.4)

 ( أبق ادِٔح بـ أشامة اهلذل، خمتِػ ذم اشّف.5)

 ( ذم أمال افْجاد: )ؿدمف(.6)

ا( 7)  .ضعقف جدًّ

ـ أمال أيب بُر افْجاد )ل: ـ جمّقع 13وهق ذم جمِس م وهق مـ رواية افسٍِل، ظـ  (،106/أ 

 صٔخف افباؿالين، بف.

( مـ ضريؼ ؾٓد بـ شِٔامن، ظـ هإئ يـ حئك 2/308وأخرجف ابـ ظدي ذم افُامؾ )

 افبكي بف.

ـ واثِة ؽريب، وفٔس ُيروى إٓ  ظـ ابـ أيب جًٍر، ظـ  ))وؿال:  وهذا احلديث ذم هذا افباب ظ

 .((احلسـ بـ أيب جًٍر هإئ بـ حئك  فٔث بذا اإلشْاد، ويرويف بذا اإلشْاد ]ظـ[

 ؿِت: واحلسـ بـ أيب جًٍر مسوك، وفٔث بـ أيب شِٔؿ ؿريب مْف.

 هـ(.247هـ(، وتقذم شْة )154م بـ حسان أبق ظع افبزار، مقفده شْة )( احلسـ بـ ُمُر8)

 .((ـان ثَة  ))ؿال اخلىٔب: 

 (.13/192، افسر )(5/93(، ادْتيؿ )7/432خ بٌداد )إير: تاري

، وذم افرواة ؿٔس بـ حمّد بـ إصًث، وؿٔس بـ حمّد بـ ظّران مل أؿػ ظذ ترُتف( 9)

 افُِْديان، وـالمها مَبقل ـام ذم افتَريب.
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 اَم ُؾ افس  هْ أَ  َؼَ بْ تَ اْش  دِ ََ فَ  !دّ  ا حُمَ : يَ اَل ََ ؾَ ،  افْ بِلِّ َذ ظَ 
ِ
(( َر َّ ظُ  مِ الَ ْش بِ٘  ء

(1)
. 

ـ حمّد افر  قرئ عذ  [ 1081] ، يورِ ّر افدُّ ٍص بـ ظُ ٕا َح ، ر وإٔا أشّعاِ ؿَ ظبد ادِؽ ب

شّع أباه، د بـ حمّدـ واؿِ ، ظٕا صًبة
(2)

ظذ  ظـ ابـ ظّر ؿال: ؿال أبق بُر ، 

َ ا أَ يَ  ))ادْز:   ْٔ بَ  ؾِ هْ  أَ ذِم  دًا ّ  قا حُمَ بُ ؿُ ارْ  !اُس ا افْ هيُّ
(( فِ تِ

(3)
. 

ـ جًٍر وإٔا أشّع حئكقرئ عذ  [ 1082] ـ ظَ ، ب ا ظبد افقهاب ب ـ أيب ، ىاءٕأ إٔا شًٔد ب

ظـ أيقب، ةوبَ ُر ظَ 
(4)

ظـ ٕاؾع، 
(5)

، ]ظـ[
(6)

مقػ ٔل ظباس 
(7)

 / أن  ظًِّٔا ؿال: : 

ِزِّ وَ  رِ ٍَ ْه ًَ ادُ  سِ ـ ُفبْ ظَ   اهلل قُل ُش  رَ ايِن ّنَ  )) ََ هَ  ت ؿَ َتَ أَ  نْ أوَ ، اف ا ٕأَ وَ  أَ َر ؿْ أَ  نْ أَ وَ ، ِب بافذ 

(( عٌ اـِ رَ 
(8)

. 

                                                 

ا( 1)  .ضعقف جدًّ

 (.106/أ ـ جمّقع 13وهق ذم جمِس مـ أمال أيب بُر افْجاد )ل:

م ب٘شْاد آخر ظـ ظبد اهلل بـ خراش   (.618برؿؿ: )وتَد 

 ّد بـ زيد بـ ظبد اهلل بـ ظّر.( حم2)

 .صحقح( 3)

 (.106/ب ـ جمّقع 13وهق ذم جمِس مـ أمال أيب بُر افْجاد )ل:

( مـ ضرق ظـ خافد بـ 3751، 3713( )588، 4/579وأخرجف افبخاري ذم صحٔحف )

 احلارث وحمّد بـ جًٍر، ـالمها ظـ صًبة بف.

ؿ ؾال ت ٍتح )وؿقفف: )ارؿبقا حمّداً ...( أي: احٍيقه ؾٓٔ ير: اف ؿ. ٕا  (.7/98ٗذوهؿ وٓ تسٔئقا إفٓٔ

 ( هق ابـ أيب تّٔة افسختٔاين.4)

 ( هق مقػ ابـ ظّر.5)

 ( ما بغ ادًَقؾغ شاؿط مـ إصؾ، وهق ثابت ذم مهادر افتخريج.6)

 ( هق ظبد اهلل بـ حْغ، ـام جاء مـ ضرق ظدة.7)

براهقم بن عبد اهلل بن حـني، عن أبقه، عن خمتؾف فقه، والصواب أكاه عن أيوب، عن كافع، عن إ( 8)

 عن عيل.

وهذا احلديث بذا اإلشْاد مل أؿػ ظِٔف ذم جمِس مـ أمال افْجاد، وؿد أورد احلديث بًدة 

 أشإٔد ؽر هذا.

ـ ) ـ افبِخل، ظـ شًٔد بـ 8/168وأخرجف افْسائل ذم افسْ ـ ظبد افرمح ـ ضريؼ حٍص ب ( م
= 
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[1083 ]  ـ إشحاق إشامظٔؾ ب
(1)

ـ مِ ٕا ظِ ،  اءَْٔٔسك ب
(2)

ـ جًٍر،  ٕا حمّد ب
(3)

ـ ،  يد زَ ظ

[ـ]ب ظـ إبراهٔؿ، بـ أشِؿ
(4)

غ[]ُحَْظبد اهلل بـ  
(5)

ف،  ك ّنَ  ))ظـ ظع ؿال: ، ظـ أٔب

هَ  تُّؿِ َتَ  ـْ ظَ   اهلل شقُل رَ  (( ِب افذ 
(6)

. 

ـ جًٍر وإٔا أشّعقرئ عذ  [ 1084] ا ، حئك ب ـ َمْس ٕأ ـُ ظَ ، دةًَ محاد ب النجْ ٕا اب
(7)

ظـ ، 

                                                 

 أيب ظروبة بف.

سختٔاين ذم هذا احلديث ظذ أوجف ذـرها افدارؿىْل ذم افًِؾ وؿد اختِػ ظذ أيقب اف

(3/82 ،83.) 

 ( مـ ضريؼ إشامظٔؾ بـ ظِٔة.3/131وأؿقى ضريؼ ٕيقب ما رواه افبزار ذم مسْده )

( مـ ضريؼ وهٔب واحلارث بـ ٕبٓان، ثالثتٓؿ ظـ أيقب، ظـ 3/87وافدارؿىْل ذم ظِِف )

 ظـ أبٔف، ظـ ظع بف ٕحقه. ٕاؾع، ظـ إبراهٔؿ بـ ظبد اهلل بـ حْغ،

( 1/130وؿد واؾؼ مافٌؽ وؽُره أيقَب افسختٔاين ظذ هذا افقجف، ؾٖخرجف ذم ادقضٖ )

 (.8/349(، ومـ ضريَف مسِؿ ذم صحٔحف )212)

 (.2/323وإير: اإليامء إػ أضراف ادقضٖ )

 ( هق افَايض.1)

 هـ(.220تقذم شْة ) ( أبق مقشك مقػ بْل زريؼ ادًروف بَافقن، مَرئ ادديْة،2)

داً  وإتٓك إفٔف رئاشة اإلؿراء ذم زمإف باحلجاز، ورحؾ إفٔف  ))، ؿال افذهبل: ـان مَرئاً جمقِّ

د ِصٔتُف  ًُ  .((افْاس، وضال ظُّره، وب

تاريخ ، (1/326(، مًرؾة افَراء )10/326(، افسر )6/290إير: الرح وافتًديؾ )

 (.5/426اإلشالم )

 ( هق ابـ أيب ـثر.3)

 ( ذم إصؾ: )ظـ(، وهق خىٖ، وافتهقيب مـ أمال افْجاد وؽره.4)

 ( ذم إصؾ: )جبرة(، وهق تهحٔػ، وافهقاب ادثبت، ـام ذم أمال افْجاد.5)

 .صحقح( 6)

 (.106/أ ـ جمّقع 15/ب، 14وهق ذم جمِس مـ أمال أيب بُر افْجاد )ل:

 شحاق افَايض بف.( ظـ إشامظٔؾ بـ إ2/175وأخرجف أبق ظقإة ذم صحٔحف )

 ( مـ ضريؼ ابـ أيب مريؿ، ظـ حمّد بـ جًٍر بف.2/64وذم )

 ( إٓ  إٔ ف مل يسؼ فٍيف بُامِف.1/349ومـ هذا افىريؼ أخرجف مسِؿ ذم صحٔحف )

وؿد اختِػ ظذ زيد بـ أشِؿ ذم إشْاده، وهذا أصح افىرق إفٔف، ـام ذم ظِؾ افدارؿىْل 

 (، وإير احلديث ؿبِف. 3/81)

 ق حمّد بـ ظجالن اددين.( ه7)
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ـ اخلىاب ؿال: ، ٕاؾع ـ ظّر: أن  ظّر ب ـ اب ُُ ؿ  حِلَ ن  َأتَ إِ  ))ظ تِ ّْ وَ  ؿْ ج  ُُ َر ُظ ُِ ٍْ تَ  نْ أَ  ؿْ تِ قا ِه

ًُ ُِ ًَ دَمْ وَ ، اَم ُٓ َْْٔ بَ  ((جِّ احلَ  رِ ُٓ ْص أَ  ْرِ  ؽَ ذِم  ةَ َر ّْ قا اف
(1)

. 

 :بجـودمن فوائد ابن اآل

[1085 ]  بَراءيت ظِٔف ذم صٓر ، ـودبج عبد اهلل بن عيل بن عبد اهلل اآلد الشقخ أبو حمؿ

ا أبق افَاشؿ ظع بـ ادُ ، رجب شْة أربع وتسًغ قخلسِّ حَ ٕأ ل أيب ، ـ بـ ظع افتْ  ْث حد 

َايض أبق ظع ادُ  ـ بـ ظع بـ حمّدسِّ حَ اف
(2)

ل أبق ظبد اهلل ظبد،  ْث بـ اـ بـ أمحد افرمح حد 

[عظبد اهلل بـ زيد ]اخلُت  
(3)

َ ُت أَ ْْـُ  ))احلاؾظ ذم ادذاـرة ؿال:   ـِ دِ َح  عُ ُْ  يَث َظّرو ب

ه بٔفِ أَ  ـْ ُصًٔب ظَ  ]و[َبْٔتِل ذِم ًة َِ ْٔ ُت فَ ْس َِ َج  فُ ُْْت مِ ؽْ َر ؾَ  دْ ينِّ ؿَ ُت أَ َْْْؾِام  طَ ، ظـ جدِّ
(4)

 

 َ ل ذِم أُ وَ ، ي  دَ يَ  ْغَ بَ  اِج افنِّ ةٍ مِّ  ٍ ؿَ  ؿُ ٕيُ أَ  ُت أْ دَ تَ ابْ وَ ، ٔفِ ؾِ  ٕاي أَ ذِ اف   ِت ْٔ افبَ  اَل َٔ حِ   ُص  اعَ افرِّ

ٍُ ُأَص وَ   ْٔ ِْل ظَ تْ َِ َّ حَ ؾَ ، آَ ِّْ
ـَ يْ أَ َر ل ؾَ ِْ ْٓ ِد[ َل  إِ  َؾ َخ دَ  دْ ؿَ  دَ قَ ْش الً أَ ُج ن  رَ َٖ ُت  ُّ ]ب

(5)
: اَل ََ ؾَ ، ٕارٍ  

                                                 

 .صحقح لغره( 1)

 (.106/أ ـ جمّقع 15وهق ذم جمِس مـ أمال أيب بُر افْجاد )ل:

 وشْده حسـ، حمّد بـ ظجالن صدوق، ـام ذم افتَريب.

اؾع بف، وشْده صحٔح ظذ ذط افنٔخغ.989( )466، 2/465وأخرجف مافؽ ذم ادقضٖ )  ( ظـٕ 

 هـ(.384هـ(، وتقذم شْة )327ده شْة )( افتْقخل افبكي إديب، مقف2)

ا  ))ؿال اخلىٔب:   .((ـان شامظف صحٔحاً وـان أديباً صاظراً أخباريًّ

دا ير: تاريخ ٌب دباء )(7/178(، ادْتيؿ )13/155د )ٕا  (.16/524(، افسر )5/2280، مًجؿ ٕا

صؾ: )البع( بالٔؿ وافباء ادقحدة، وهق 3) ام جاء ذم أمال ع، وافهقاب اخلُت تهحٔػ( ذم ٕا  ،

ًرف باـب اخلُت ع، تقذم شْة ) افنجري، وهق َقضة باثْتغ منددة، وي  هـ(.335بوؿ اخلاء وافتاء اْد

ـان ؾٓامً ظارؾاً ثَة  ))، وؿال اخلىٔب: ((ـان يذاـر ويهْػ ويتًاضك احلٍظ  ))ؿال افدارؿىْل: 

 .((حاؾياً 

داد ) ير: تاريخ ٌب امل )10/290ٕا ٕٕس3/220(، اإل ، (6/351) (، ادْتيؿ2/322اب )(، ا

 (.15/436افسر )

 : )ذم(، وافتهقيب مـ أمال افنجري، وهق إطٓر.ذم إصؾ (4)

، وافتهقيب مـ أمال افنجري، وادْٓد هق  هُذا:  إصؾـان رشّٓا ذم  (5)

 افسٔػ ادىبقع بحديد اهلْد.
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ًَ هَ  يَث دِ َح  عُ َّ دَمْ   دِ بَٔ  َٖ مَ وْ أَ وَ ، تَُؽ ؿْ َر ْح ٓ  أَ إِ وَ  فُ ؿْ رِ َأْح  ؟هللِ وِّ دُ ذا اف
ُت ِهحْ ؾَ ، بافْ ارِ  هِ

لَل  إِ  ْت دَ ٌَ ؾَ ، ُت ْٓ بَ إتَ وَ   ُأمِّ
(1)

فُ تُ يْ أَ رَ  اذا مَ هَ  ُت ِْ َُ ؟! ؾَ َؽ فَ  امَ  َؽ فَ  ا: مَ تافَ ؿَ وَ  
(2)

َ وَ ،  ُت ًْ َُ

ؿَ  ـَ َِ ؾَ ، فُ ُْْت مِ بْ جِ ظَ وَ  امُ َْل ادَ اَفِْ هَ وَ ، ِٔػ ِْ ْه افت   مِ اَم تَ فِ  ْض رِ ظْ أَ  مَلْ وَ  اعَ افرِّ ةٍ مُ  دَ ًْ / بَ  انَ ام    د 

َِ قِ ضَ  ـَ  ةٍ ي ثِْ : َح ؾَاَل ، ُت إُٓس بفِ ْْ ـُ  يِث دِ احلَ  اِب حَ ْص أَ  ـْ ٍخ مِ ْٔ َن اَم فِ َْ ُت ادَ رْ ذ ـ ظَ  نٌ ل ؾالَ د 

ـَ ؾَ ، نٍ الَ ؾُ  َ ـَ ٓ َ وَ ، فِ يِ ٍْ  حِ َذ ظَ  قمُ ؿُ أَ  ُت ْس ادًا فَ َْْش إِ  َر ذ ـَ الِ  احلَ ذِم  ْفُ ظَ  فُ تُ بْ ت ًٔب ُص  : أن  َظّرو ب

  َعّ ظَ  َغ ِْ مِ ْٗ ادُ  رِ مِ ـَ أَ ًْ فَ  ابرِ َْ ادَ َذ ظَ  ِب اخلُىَ  ـَ ظبد افًزيز مِ  ـُ ب ُر َّ ظُ  طَ ََ ْش ام  أَ ـا فَ ذَ هَ 

ـُ إفٔف  امَ ؿَ  ـَ ذِ اف   عِ ِو قْ  ادَ َػ إِ  غَ َِ بَ  دْ ؿَ ٔب وَ ًَ ُص  َظّرو ب  أَ َر ََ ؾَ ، ًّٔاِِ ظَ  ٔفِ ـُ ؾِ ًَ ِْ ٔ ة تَ ق ُأمَ ُْبَ  إْت ي 

  :فُ إَ َُ مَ                   
(3)

ْ ةَ  !َغ ِْ مِ ْٗ ادُ  رَ مِ ا أَ : يَ اَل ََ ؾَ ،  ْ ةَ  افسُّ   افسُّ

 َٓ  !ةُ ظَ افبدْ  َؽ ِْ ! تِ ةُ ظَ افبدْ  َؽ ِْ ! تِ اهللُ َؽ ب حَ ؿَ  ْت ُُ : اْش رُ َّ ظُ  اَل ََ ؾَ ـ  ِعٍّ ظَ  ـِ ًْ  فَ َذ ظَ  فُ ُو رِّ حُيَ  ـ

ْ ة  .تَفُ بَ ُخىْ  ؿَ َت  وَ ، افسُّ

]اخلُت ع[ؿال أبق ظبد اهلل 
(4)

ـَ امِ َْن  مَ ُت أَ ّْ ِِ ًَ : ؾَ   مَلْ وَ ، الِ ذا احلَ هَ  ؾِ ْج أَ  ـْ  مِ ًة ِل يَ ظِ  انَ ل 

ؿَ ؿْ َر ْح َٖ تِل ؾَ ْٔ  بَ َػ إِ  ُت دًُ ؾَ ، َي أْ ا افَر ذَ ـ َظّرو هَ ُت مِ ّْ ِِ ظَ  ـْ ـُ أَ  ـُ تِ اف   اعَ ُت افرِّ َ ْْل  َُ ُت ًْ ُت 

َٓ ؾِ  (( يثَفُ دِ ا َح ٔ
(5)

. 

                                                 

دُت إػ أمِّل(.ذم  (1) ًُ  إمال: )ؾ

 ل: )مْاماً رأيتف(، وهق إطٓر.إماذم  (2)

 ، وذم إمال إػ ؿقفف: 90( افْحؾ، آية: 3)     ًْف ـ صًٔب ف ، وبًده: )ؾَام إفٔف ظّرو ب

  اهلل(!!

م.4)  ( ذم إصؾ: )البع(، وهق خىٖ ـام تَد 

 .احلؽاية باصؾة( 5)

 ادحسـ افتْقخل بف.( ظـ أيب افَاشؿ ظع بـ 1/153مال )وأخرجٓا افنجري ذم إ

م.، هذا أبق افَاشؿ افتْقخلوشْدها باضؾ، و  ـان يتنٔ ع ويذهب إػ آظتزال، ـام تَد 

ـ أهؾ احلديث ٓ ُيًرف  ت إػ أيب ظبد اهلل اخلتع ؾٓق ؽٌِط مْف، وافنٔخ افذي ذـره م وفق صح 

ِؿ ُتسؿ  رجافف، َمـ هق، وافسْد إػ ظّرو بـ صًٔب وظّر بـ ظبد افًزيز ٓ ُيًرف ـذفؽ، ؾ

 ؾال يهحُّ ما ذـر ظْف.

، ومل ومل أؿػ ظذ أحد ٕسب ظّرو بـ صًٔب إػ افْهب وادٔؾ ظـ ظع بـ أيب ضافب 

يتِػ إئّة ذم ثَة ظّرو وظدافتف، وإٕ ام تُِ ّقا ذم روايتف ظـ أبٔف ظـ جده مـ حٔث 
= 
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[1086 ]   ٍَ ـ اف ـ ظع ب ًُنارِ أبق ضافب حمّد ب ـ احلُسغ ، يتح اف ـ إا أبق افٍتح حمّد ب ب

[د اهللٔظب]ٕا ، ٕا أبق يًذ، يدة إزدي احلاؾظَر أمحد بـ احلُسغ بـ ظبد اهلل بـ بُ 
(1)

 

 ََ ـ زيدٕا مَح  ، يريارِ قَ اف ـ َص ، اد ب ـ حمّد ب ـ ُظّر، هراينبٔب افز  ظ ـ ظبد ادِؽ ب ظـ ، ظ

َُ  )): اهلل ٔد بـ زيد ؿال: ؿال رشقل ًِ ظـ َش ، َظّرو بـ ُحريث ، ِـّ ادَ  ـَ مِ  ةُ َٖ ّْ اف

ًَ فِ  اءٌ ٍَ ا ِص هَ اؤُ مَ وَ  (( ْغِ ِ
(2)

. 

[1087 ]  أبق ضافب ، ٍَ ـ ُش ، حتْ ٕا أبق اف ـ حمّد ب ـ احلارث افباؽَ ٕا حمّد ب ٕا ، يدِ ِْْٔامن ب

اجُظبٔد بـ حمّد افْ  س 
(3)

 قٕس ٕا يُ ، ٕا أيب، ٔدًِ ٔب بـ َش بِ ٕا أمحد بـ َص ، 

ـ يزيدا ـ صٓاب ؿال:، ب ـ اب ثْل رجٌؾ مـ أهؾ ادديْة ُيَال فف مافؽ بـ إٔس ظ  ، حد 

ـَ ًْ ـ َش / ظ ـ  ـ إشحاق ب تِفظـ ظَ ، ًب بـ ُظْجرةد ب  ّ
(4)

ريًة: ،  ٍُ َٓ وْ أن  زَ  ))ظـ اف ا َج

وذـر احلديث، ((...  َؾ ُؿتِ 
(5)

. 

                                                 

 آتهال وإَٓىاع، واهلل أظِؿ.

 هق خىٖ، وهق ظبٔد اهلل بـ ظّر افَقاريري.( ذم إصؾ: )ظبد اهلل(، و1)

 .صحقح( 2)

 (.1/454وهق ذم مسْد أيب يًذ )

 ( ظـ حئك بـ حبٔب، ظـ محاد بـ زيد بف.3/1631وأخرجف مسِؿ ذم صحٔحف )

( 7/22(، )4639( )5/238(، )4478( )5/176وأخرجف افبخاري ذم صحٔحف )

 ـ ظبد ادِؽ بـ ظّر بف.( مـ ضرق ظ1621ـ  3/1619(، ومسِؿ ذم صحٔحف )5708)

( مـ 3/1620(، ومسِؿ ذم صحٔحف )5708( )7/22وأخرجف افبخاري ذم صحٔحف )

 ضريؼ احلسـ افًرين، ظـ ظّرو بـ حريث بف.

 (.4/124. افِسان )((فٔس بّنٓقر  ))( ؿال افْبايت: 3)

 ( هل زيْب بْت ـًب بـ ظجرة، وهل جمٓقفة ٓ ُتًرف ـام ؿال ابـ حزم وافذهبل.4)

 .((مَبقفة، وُيَال هلا صحبة  ))ال ابـ حجر ذم افتَريب: وؿ

 (.6/281(، ادٔزان )10/108إير: ادحذ )

 .سـده ضعقف( 5)

(، وأبق ًٕٔؿ ذم مًرؾة 34)ص وأخرجف حمّد بـ خمِد افدوري ذم ما رواه إـابر ظـ مافؽ 

(، 82ـ  79ص )(، وأبق افَاشؿ افتْقخل ذم افٍقائد افًقال ادٗرخة 6/3422افهحابة )

 ( مـ ضرق ظـ حمّد بـ حمّد بـ شِٔامن افباؽْدي بف.8/115وافذهبل ذم افسر )

 هذا حديث ؽريب مـ حديث أيب بُر حمّد بـ مسِؿ افزهري، ظـ أيب  ))وؿال افتْقخل: 
= 
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[1088 ]  ضافب قػ ظع بـ أيبد اهلل مَ ٔريػ بـ ظبٕا ضَ ، ٕا أبق افٍتح، ضافب أبق
(1)

 ،

                                                 

ظبد اهلل مافؽ بـ إٔس إصبحل، وؽريب مـ حديث يقٕس بـ يزيد إيع، ظـ افزهري، ٓ 

ث بف ؽر  صبٔب بـ شًٔد، وٓ ظـ صبٔب ؽر ابْف أمحد بـ صبٔب، وما رأيْاه إٓ  مـ أظِؿ حد 

 .((هذا افقجف 

 ( مـ ضريؼ أمحد بـ ظع إبار، ظـ أمحد بـ صبٔب بف.1/221وأخرجف اخلِٔع ذم اإلرصاد )

ـ رواية ظبٔد بـ حمّد افْساج، 6/134وذـر اخلىٔب ذم تاريخ بٌداد ) ( أن  احلديث مل يره إٓ  م

 ذـر روايتغ ظـ أمحد بـ صبٔب وأبىِٓام.و

م   (.43برؿؿ: )ؿِت: رواية اخلِٔع مـ ؽر ضريؼ افْساج، وأمحد بـ ظع إبار ثَة، ـام تَد 

 (.21/26. افتّٓٔد )((وأمحد بـ صبٔب يتُِّقن ؾٔف  ))وؿال ابـ ظبد افز: 

 (.1/32ب افتٓذيب )وإُٔر أبق افٍتح إزدي هذا احلديث ظذ أمحد بـ صٔب، ـام ذم هتذي

ـ إشحاق،  ـ شّع شًد ب  ّ ـ افزهري، ظ ـ يزيد، ظ ـ يقٕس ب ـ وهب، ؾرواه ظ ؿِت: وخافٍف اب

 ظـ ظّتف زيْب، ظـ افٍريًة.

 .(6/3422ًٕٔؿ ذم مًرؾة افهحابة )/أ(، وأبق 215/ل:5ذـره افدارؿىْل ذم افًِؾ )

ما رواية ابـ وهب ؾ٘ن وافياهر صحة رواية أمحد بـ صبٔب ؾٓق صدوق، ـام ذم افتَريب، وأ

ٓا أمحد بـ صبٔب ذم روايتف، وـقٕف رواه ظـ مافؽ  ت ظْف ؾٓل مبّٓة فنٔخ افزهري، بْٔ  صح 

ح ذم بًض افىرق  د حٍظ افراوي وظدم خىئف؛ فٌرابتف وٕدرتف، ثؿ إٕ ف س  مثؾ افزهري ِِم ا يٗيِّ

صبٔب مل يتُِؿ ؾٔف إٓ  إزدي، إٔ ف )ؾتًك(، و)رجؾ مـ أهؾ ادديْة ُيَال فف مافؽ(، وأمحد بـ 

ه احلاؾظ بَقفف:   (.1/32. هتذيب افتٓذيب )((بؾ إزدي ؽر مريض  ))ورد 

ٓا افدارؿىْل ذم افًِؾ  وؿد اختِػ ذم هذا احلديث ظذ افزهري ظذ أوجف ظدة، بْٔ 

 /أ(.215/ل:5)

 ظذ إشْاده.ـ رواية أيب مهًب( وواؾَف ُاظة مـ افرواة  1/657واحلديث ذم ادقضٖ )

ْاد، إٓ  إٔ ف ؿال: شًٔد بـ إشحاق، بدل 1729( )2/106وهق ظْد حئك بـ حئك ) ( بذا اإلش

 شًد، وواؾَف ُاظة.

 ٓافة زيْب.وشْده ؤًػ؛ ل

 (.321ـ  4/318إػ أضراف ادقضٖ )(، اإليامء 21/26وإير: افتّٓٔد )

 هـ(.304( أبق افقفٔد ادقصع، تقذم شْة )1)

 .((ؤًػ  ))رؿىْل: ؿال افدا

 (.3/208(، افِسان )3/50(، ادٔزان )14/150(، افسر )9/364إير: تاريخ بٌداد )
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ـ ظب ـ حئك ب ىاءٕا يزيد بـ ظَ ، ينام  د احلّٔد احلِ ظ
(1)

امكظـ ِش ، 
(2)

ظـ إبراهٔؿ، 
(3)

 ،

ـ ظَِّة ظ
(4)

ـ ظبد اهلل ؿال: ،  ََ إَن  ))ظ  ْت ارَ َه ؾَ  ةٌ ؿَ ْر ؾِ  ْت ارَ قَ تَ ؾَ ، تَْغِ ؿَ ْر ؾِ  ارَ َه ؾَ  ُر َّ ؼ  اف

((وا دُ َٓ : اْص  اهلل قُل ُش رَ  اَل ََ ؾَ ، ؾِ بَ الَ  َػ ِْ َخ 
(5)

. 

                                                 

  احلديث، ـام ذم افتَريب.فٔنُري أبق خافد افقاشىل، وهق فغِّ ( هق ا1)

 ( هق ابـ حرب افذهع أبق ادٌرة افُقذم.2)

 ( هق ابـ يزيد افْخًل.3)

 ( هق ابـ ؿٔس افْخًل.4)

 ده ضعقف، والصواب أكاه من رواية األعؿش، عن أيب معؿر عبد اهلل بن سخزة، عن سـ( 5)

 .ابن مسعود

( مـ ضريؼ 5/26(، )4/345(، وافبزار ذم ادسْد )1/224وأخرجف افىٔافز ذم ادسْد )

 يزيد بـ ظىاء بف، وزاد مع ظَِّة ظْد افبزار: )إشقد(، وظْد افىٔافز بافنؽ ؾَال: 

 )أو إشقد(.

ووؿع ظْد افبزار ذم ادقوع افثاين )صباك( بدل )شامك(، وفًِف تهحٔػ، مع أن  صباـاً يروي 

 (.12/350ظـ إبراهٔؿ افْخًل، ـام ذم ترُتف مـ هتذيب افُامل )

 وشْده ؤًػ، ؾٔزيد بـ ظىاء فغ احلديث.

(، واحلاـؿ ذم 2/179(، وافىحاوي ذم ذح ادنُؾ )7/39وأخرجف أمحد ذم ادسْد )

 ( مـ ضريؼ إهائٔؾ.2/471دستدرك )ا

( مـ ضريؼ أشباط، ـالمها ظـ شامك، ظـ إبراهٔؿ، ظـ 11/545وافىزي ذم افتٍسر )

 إشقد وحده بف.

ِٔف. ظّش مع اختالف ظ ـاً ظذ افرواية افتل أوردها ادهْػـ  أْظل ظـ ظَِّة وحدهـ  ٕا  وواؾؼ شام

ـ ضريؼ حئك بـ ظٔسك، وشًدان بـ حئك ( م77، 75، 10/74ؾٖخرجف افىزاين ذم افُبر )

 افِخّل، ـالمها ظـ إظّش، ظـ إبراهٔؿ افْخًل، ظـ ظَِّة، ظـ ابـ مسًقد.

( مـ ضريؼ آخر ظـ حئك بـ ظٔسك، ظـ إظّش، 11/545وأخرجف افىزي ذم افتٍسر )

 ظـ رجؾ، ظـ ابـ مسًقد.

 ثاً ظْف.وخافػ هٗٓء افرواة ظـ إظّش أوثؼ افْاس ؾٔف، وأصحٓؿ حدي

( مـ ضريؼ أيب محزة 3871، 3869( )623، 4/622ؾٖخرجف افبخاري ذم صحٔحف )

 وحٍص بـ ؽٔاث.

 ( مـ ضريؼ صًبة وشٍٔان.4864( )6/357وذم )

( مـ ضريؼ أيب مًاوية وحٍص بـ ؽٔاث وظبد إظذ بـ 4/2158ومسِؿ ذم صحٔحف )
= 
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[1089 ]  ـ ظبد البار افهُّ  ،ٕا أبق افٍتح، أبق ضافب ـ إا حمّد بـ ظب اد ، قذمٕا أمحد ب ب

ك، مقشك َشُْْدوفف ٕا ابـ افسام 
(1)

وُهنٔؿ، 
(2)

، زيادأيب  ظـ يزيد بـ، وظبد اهلل بـ إدريس، 

ظـ ِمََسؿ
(3)

 َص  قَ هُ وَ  ؿَ جَ تَ اْح   اهلل قَل ُش ن  رَ أَ  ))ظـ ابـ ظباس: ، 
((ٌم رِ ٌؿ حُمْ ائِ

(4)
. 

                                                 

ـ أيب مً ـ إبراهٔؿ، ظ ـ إظّش، ظ ـ مسٓر وصًبة، ـؾُّ هٗٓء ظ ـ اب ّر ظبد اهلل بـ شخزة، ظ

 مسًقد.

(؛ ٕن  5/171وهذا هق افهحٔح ذم افرواية ظـ إبراهٔؿ، ـام ؿال افدارؿىْل ذم افًِؾ )

ٓ حيٍظ،  ـ  ـ مسًقد شِسِة مًروؾة تسبؼ إفٔٓا أفسْة م ـ اب ـ ظَِّة ظ ـ إبراهٔؿ ظ إظّش ظ

 وأما إظّش، ظـ إبراهٔؿ، ظـ أيب مًّر ؾال يَقفف إٓ  حاؾظ.

ٗيِّده أن  افبخاري  أخرجف ذم صحٔحف ) ( 4/2158) (، ومسِؿ ذم صحٔحف4865( )6/358وي

 مـ ضريؼ ابـ أيب ٕجٔح، ظـ أيب مًّر، ظـ ابـ مسًقد.

 ( هق حمّد بـ صبٔح ابـ افسامك.1)

 ( هق ابـ بنر افقاشىل.2)

 ( هق ابـ ٕجدة أبق افَاشؿ.3)

 .ضعقف( 4)

 ( مـ ضرق ظـ أمحد بـ ظبد البار بف.8/214وأخرجف أبق ًٕٔؿ ذم احلِٔة )

د بف حمّد بـ ظبادة )ـذا(  ))وؿال:   .((ؽريب مـ حديث ابـ افسامك، تٍر 

(، 2/18وشَط ذـر ابـ افسامك ذم اإلشْاد، وهق ثابت ذم افبٌٔة ذم ترتٔب أحاديث احلِٔة )

 وـالم أيب ًٕٔؿ بًده سيح ذم ثبقتف ذم اإلشْاد.

 ( مـ ضريؼ هنٔؿ وحده بف.3/56(، وأبق يًذ ذم مسْده )3/348وأخرجف أمحد ذم ادسْد )

ـ أيب صٔبة ذم 3/414(، وأمحد ذم ادسْد )777( )3/147وأخرجف افسمذي ذم الامع ) (، واب

 ( مـ ضريؼ ابـ إدريس وحده بف.2/307ادهْػ )

 وشْده ؤًػ؛ فوًػ يزيد بـ أيب زياد.

(، وابـ الارود ذم 4/71د ذم ادسْد )(، وأمح235، 4/234وأخرجف افْسائل ذم افُزى )

(، 2/308(، وابـ أيب صٔبة ذم ادهْػ )4/417(، وافىٔافز ذم ادسْد )2/38ادْتَك )

 ( مـ ضرق ظـ صًبة، ظـ احلُؿ بـ ظتبة، ظـ مَسؿ بف.11/377وافىزاين ذم افُبر )

ذـر اإلحرام وافهٔام واؿتك صًبة ذم هذه افروايات ظذ ذـر افهٔام ؾَط، إٓ  ظْد افْسائل ؾ

 ـرواية يزيد.

ـ ِمَسؿ مخسة أحاديث، وفٔس هذا مْٓا، فذا ؿال افْسائل:  ـ ظتبة شّع م يزيد بـ  ))واحلُؿ ب

 (.4/235. افسْـ افُزى )((أيب زياد ٓ حُيتج بحديثف، واحلُؿ مل يسّع مـ مَسؿ 
= 
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 :فل بن زيادعن أيب سج ، بن برشانمن فوائد أيب الؼاسم ا

[1090 ]  ـ أمحد بـ حمّد ادقصع بَراءيت ظِٔف ذم صًبان شْة ، أبق ظبد اهلل هبُة اهلل ب

 ، لد  عج أبو الؼاسم عبد ادؾك بن حمؿد بن عبد اهلل بن برشان اد  إٔا ، أربع وتسًغ

فل أمحد بن حمؿد بن زيادإٔا  امتَ ّْ رب افت  ٕا حمّد بـ َح ، انطا الؼج  أبو سج
(1)

 ٕا أبق ، 

ـ ظبد افه  سًقد ادقِص مَ  ّدع صافح ب
(2)

يؾٕا ظبد ادِؽ بـ ُبدَ ، 
(3)

ظـ إبراهٔؿ بـ ، 

شِٔؿ
(4)

ـ َّننؾ،  ظ
(5)

ـ افو  ،  حاكظ
(6)

ـ ظباس ؿال: ،  ـ اب َج َز تَ  ))ظ َُ ايِن قَ افت   و  ، ؾِ َس  باف

ٍَ اَم ُٓ ْْمِ  دَ فِ قُ ؾَ  (( ُر َْ  اف
(7)

. 

                                                 

 (.1/130(، الرح وافتًديؾ )880( )3/227وإير: جامع افسمذي )

احلديث بذا الّع بغ اإلحرام وافهٔام ؤًػ فًِِؾ ادذـقرة، وؿد اؿتك بًض وهذا 

، وهذا هق افهقاب ذم ؾًِف، ومـ ُع  افرواة ذم بًض افىرق ادتَدمة ظذ ؾًؾ واحد مْف 

 بْٔٓام ؾَد أخىٖ.

ـ ظباس: 1938( )2/599وؿد أخرج افبخاري ذم صحٔحف ) ـ اب ـ ضريؼ ظُرمة، ظ أن   ))( م

 .((احتجؿ وهق حمرم، واحتجؿ وهق صائؿ   افْ بل  

 (.4/76(، اإلرواء )2/366وإير: افتِخٔص احلبر )

 ( حمّد بـ ؽافب بـ حرب ادًروف بافتّتام.1)

 ( ابـ أيب خداش.2)

 (.8/319(، وابـ حبان ذم افثَات )246)ص ذـره أبق يًذ ذم مًجؿ صٔقخف 

 ( الزري.3)

 ، وؿال أيواً: ((مسوك احلديث  ))، وؿال افدارؿىْل: ((مُْر احلديث  ))ؿال ابـ ظدي: 

 ((مسوك احلديث  ))، وؿال إزدي: ((ؤًػ حيدث ظـ مافؽ بادْاـر  ))

صامل فٔس بادنٓقر بحّؾ افًِؿ وٓ ِمـ  ))(: 19/5وأما ؿقل ابـ ظبد افز ذم افتّٓٔد )

م مـ أؿق((ُتًرف فف جرحة جيب رد روايتف  ه.، ؾُقُروُد ما تَد   ال أهؾ افًِؿ َيُردُّ

 (.4/57(، افِسان )3/366(، ادٔزان )24/189(، افتّٓٔد )5/304إير: افُامؾ )

 مل أؿػ ظذ ترُتف.( 4)

 ( ّننؾ بـ شًٔد بـ وردان، وهق مسوك ـام ذم افتَريب.5)

 (.1/250. اددخؾ )((روى ظـ افوحاك بـ مزاحؿ ادقوقظات  ))وؿال احلاـؿ: 

 .( هق ابـ مزاحؿ6)

ا.( 7)  سـده ضعقف جدًّ

 ومل أؿػ ظِٔف ظْد ؽر ادهْػ، وؾٔف مسوـان.
= 
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[1091 ]  بٔد افًجؾِٔس ظُ ابقين احلاؾظ َج افه  ٕا حمّد بـ يقشػ ، أبو سفل
(1)

ٕا ، 

اذـقينِٔامن افن  ُش 
(2)

ابةبَ ٕا َص ، 
(3)

ف ويَ دُ ٍٔان افثقري ذم مْزل مَحْ ؿال: شًُّت ُش  

ةـ ُزْبَدة ظذ إَِزاذمِ  ـَ َس ْح أَ  طُّ بًا ؿَ اـِ ُت رَ يْ أَ ا رَ مَ  ))ؿة يَقل: ٕادِ صاحب / افز  
(4)

 ))
(5)

. 

[1092 ]   ري، فلأبو سج  ُ ٕا أبق شًٔد افسُّ
(6)

اريَ ٕا افرِّ ، 
(7)

 ؿال:  إٔا إصًّل، 

ـُ  ةُ َر ّْ َو  انَ ـَ  )) ةَر ّْ َو  ب
(8)

((ف إِ َس فِ وَ  فبِ ِْ ؛ ؿَ فِ يْ َر ٌَ ْص َٖ ُء بْر : ادَ يَقُل  ـانَ وَ ، راً ِه ؿَ  
(9)

. 

                                                 

(، وٓ يهح، وذـره ابـ 2/275وجاء مرؾقظاً مـ حديث إٔس ظْد اخلىٔب ذم تاريف )

 (.3/383القزي ذم ادقوقظات )

 ( حمّد بـ يقشػ بـ احلُؿ أبق ظبد اهلل احلاؾظ ُيًرف بافهابقين.1)

. تاريخ ((ـان ؽزير احلديث، حسـ افٌرائب  ))، وؿال اخلىٔب: ((بف  ٓ بٖس ))ؿال افدارؿىْل: 

 (.3/396بٌداد )

 ( شِٔامن بـ داود افناذـقين، حاؾظ إٓ  إٔ ف متٓؿ.2)

ار افٍزاري.3)  ( هق ابـ شق 

 (.1/363: ٕقع مـ افتّر، ـام ذم افَامقس ادحٔط )ذ( اإلزا4)

 .مل أقف عؾقه (5)

ما  ))( ظـ ابـ صقذب بٍِظ: 22/أ ـ جمّقع 61ث مسِسِة )ل: وأخرجف ابـ ٕاؿف ذم أحادي

 .((أحسـ مـ زبدة ظذ ترة  رأيت ؾارشاً ؿط

( احلسـ بـ احلسغ بـ ظبد اهلل بـ ظبد افرمحـ بـ افًالء بـ أيب صٍرة بـ ادِٓب افْحقي أبق 6)

 هـ(.275هـ(، وتقذم شْة )212شًٔد افسُري، مقفده شْة )

 .((ة ديِّْاً صادؿاً يَرئ افَرآن، وإتؼ ظْف مـ ـتب إدب رء ـثر ـان ثَ ))ؿال اخلىٔب: 

داد ) ير: تاريخ ٌب دباء )5/97(، ادْتيؿ )7/296ٕا  (.13/126(، افسر )2/854(، مًجؿ ٕا

(7 ٍَ  ج.رَ ( أبق افٍوؾ افًباس بـ اف

 ( هق وّرة بـ وّرة بـ جابر بـ ؿىـ مـ بْل ّننؾ بـ دارم.8)

، وؿال ابـ دريد: ((ذيػ ؾارس صاظر بًٔد افذـر ـبر إمر  ))الّحل: ؿال حمّد بـ شال م 

ـان مـ رجال بْل تٔؿ ذم الاهِٔة فسإاً وبٔإاً، وـان اشّف صؼ بـ وّرة، ؾسامه بًض  ))

 .((مِقك احلرة وّرة 

 (.244)ص (، آصتَاق 2/583إير: ضبَات ؾحقل افنًراء )

ـ وـان وّرة دمٔاًم ـ ؾَال افًْامن: ( ـالم وّرة هذا ؿافف بًد أن دخ9) ـ ادْذر   ))ؾ ظذ افًْامن ب

 ، ؾذـره.((. تسّع بادًٔدي خر مـ أن تراه، ؾَال وّرة: أهيا ادِؽ، إن  ادرَء ..

 (288، 2/287(، افًَد افٍريد )1/171إير: افبٔان وافتبٔغ فِجاحظ )

 .(2/294اين )إمثال فِّٔدجمّع ثؾ، ـام ذم وصار ـالمف مرضباً فِّ

042
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ٍَ وأكشدكا  [ 1093]  يار:ؾ افرِّ ْو أبق اف

ٍَ  انُ َس فِ  ِ تَ اف مِ وَ  ْحؿِ  اف ةُ قرَ ٓ  ُص إِ  َؼ بْ يَ  ؿْ َِ ؾَ      اُدهُ َٗ ٌػ ؾُ ـْه ِٕ وَ  ٌػ ـْه ك ٕ  افد 

ائِ وَ  ؿِ ـُِّ َُ ـ افت  ذِم  فُ ـُه َْ ـو ٕأَ  فـتادَ ـيَ جب     زِ ًْ مُ  َؽ فَ  ٍح افِ َص  ـْ ى مِ َر تَ  ـْ ـَ
(1)

. 

[1094 ]  ري، أبو سفل  ُ ًٔد افسُّ ٕا افرِّ ، ٕا أبق ش ند يع ،اريَ ٕأ شقد افدِّ ٕيب ٕا
(2)

: 

َٓ َقَك ذِم ـفْ ِؼ دَ ـَأفْ  ـْ ُِ فَ وَ       ِّْل     ـَّ بافت   ةِ َٔن ًِ ُب ادَ َِ ا ضَ مَ وَ    افدِّ
ِ
 ء

ِّ  لءُ دَمِ  راً قْ ـضَ رًا وَ قْ ا ضَ َٓ ئِ ِْ ب
(3)

لءُ جِ ـتَ        
(4)

 مَ  ٔؾِ ِِ ؿَ وَ  َءةٍ بَحاْم  
ِ
 اء

ـَ َذ ظَ  دْ ًُ َْ تَ  الَ ؾَ  ْ كَّ ـتَ  ؾٍ َس  
(5)

ََ وَ  رِ ادِ ـََ  ادَ َذ ظَ  ُٔؾ حِ ـتُ           َو اف
ِ
 اء

َٖ         ي     رِ جْ ـتَ  محـافر   رَ ادِ ََ ن  مَ ِ٘ ؾَ  ًِ  اِق زَ رْ ب  ـبَ اف
 ّـافس   ـَ ـمِ  ادِ

ِ
اء
(6)

. 

[1095 ]  ري، أبو سفل  ُ ـ أيب رَ ، يارٕا افرِّ ، ٕا أبق شًٔد افسُّ اءَج ٕا اب
(7)

، ثؿْٔ ظـ اهلَ ، 

ـ جُم  ـ ظّر ب اصعظ
(8)

ـ تَ ،  ـ احلَ ظ ثارِ ٔؿ ب
(1)

ـ أب،  ـ ظع ، ٔفظ  هُ رَ ُْ يَ  انَ ـَ  ٕ فُ أَ  )): ظ

                                                 

ِّْل افناظر، ـام ذم افهّت ٓبـ أيب افدٕٔا 1) (، وافبٔان 72)ص ( افبٔتان مْسقبان فألظقر افنِّ

 وؽرمها.(، 1/171وافتبٔغ فِجاحظ )

 (.101وإٔندمها أيواً إحْػ بـ ؿٔس، ـام ذم افديباج ٕيب افَاشؿ اخلتع )ص

 (، وٕسبا أيواً فٌرمها.89، 88ص )ـام ذم ديقإف زهر بـ أيب شِّك فوٕسبا أيواً 

 ( واشّف طامل بـ ظّرو بـ شٍٔان، وُيَال: ظّرو بـ طامل، وؿٔؾ ؽر ذفؽ.2)

 .مقوًغ مـ ديقان أيب إشقد: )يقماً ويقماً(( ذم 3)

 .، وذم آخر: )دمٔئؽ((دمئ: )مقوع مـ افديقان( ذم 4)

 افتّْل(. ( ذم مًجؿ إدباء: )ـسؾٍ 5)

ـ ظساـر ذم6) ـ ضريؼ ابـ صاذان، ظـ أيب شٓؾ بـ زياد 25/206 تاريخ دمنؼ )( أخرجف اب ( م

 زياد افَىان بف.

دباء ) ات مًجؿ ٕا ٕٔب ف زياد4/1471وا ات(، ؤؾ ت ذم آخره، وافقاذم بافقٔؾ  (.16/306) ة ٔب

شقد )ص  ف ؾَط!445، 304، 160وذم ديقان أيب ٕا ٕول وافثاين ْم  ( ا

ـر انمها أيواً وذ ٔظ ات ٕا ان ذم ؤؾ دب )2/538) اـب خُِ ة ٕا دادي ذم خزٕا  (.1/285(، وافٌب

 ل مـ هق، وـذا افذي بًده. مل يتبغ( 7)

 ( اددائْل.8)
= 



 

 
 

 
 9919 

 

  

َج َز تَ يَ  نْ أَ  هُ َر ُْ يَ  ُج  و  ـَ إِ  َر اؾِ ُيَس  وْ أَ  ُؾ افر  ََ  انَ ذا  ًَ  وْ أَ  رِ ْٓ افن   اِق  حَمَ ذِم  ُر َّ اف  .(( ِب َر َْ اف

(( رِ ْٓ افن   ـَ مِ  َغ َِ بْ ي ٍث ثالَ فِ  اُق حَ ادَ وَ  ))ٔثؿ: اهلَ  اَل ؿَ 
(2)

. 

[1096 ]  ـ حئك، أبو سفل ٕا أبق افًباس أمحد ب
(3)

ـ ادُ ،  ثْل حمّد ، ْذرٕا إبراهٔؿ ب حد 

ـ مَ  ٌِ ب ـ اف ـ ، اريٍَ ً ـ ظّر ب  َرْ  ـْ ا مِ مَ  ))ظبد افًزيز يَقل: ؿال: شًُّت ظبد افًزيز ب
ٍ
 ء

ـُ ٌَ ِص  اءَ َٔ ْص ٓ  أَ إِ ، ْفُ ُت مِ ّْ ِِ ظَ  دْ ؿَ ٓ  وَ إِ  ، آَ ِِ ثْ مِ  ـْ ظَ  ُل َٖ ْس  يَ ِع ثْ ى مِ ُيَر  نْ ٔل / أَ حْ تَ ْش أَ  ُت ْْارًا 

َٓ افَ َٓ َج  َل َِ بَ ؾَ  (( ةِ اظَ  افس  َػ  إِ ا ذِم  تُ
(4)

. 

[1097 ]  ـ يُ ، أبو سفل َُ ٕا حمّد ب ذا ِ٘ َة ؾَ يَ ادِ ُت افبَ ْٔ تَ أَ  ))ؿال:  ٕا إصًّل، ررَ قٕس اف

                                                 

 (.7/184، وذـره ابـ حبان ذم افثَات )((صٔخ مدائْل ٓ بٖس بف  ))ؿال ابـ مًغ: 

(، الرح وافتًديؾ 6/195(، افتاريخ افُبر )287)ص إير: شٗآت ابـ الْٔد 

 (.4/324(، افِسان )11/183ريخ بٌداد )(، تا6/135)

، وٓ مل أؿػ ظذ ترُتف( ذم صٔقخ ظّر بـ جماصع، و11/183ذـره اخلىٔب ذم افتاريخ )( 1)

 .ترُة أبٔف

 .مـؽر( 2)

ـ أيب شٓؾ بـ زياد افَىان بف.7/297وأخرجف اخلىٔب ذم تاريخ بٌداد ) ـ صاذان، ظ ـ اب  ( ظ

(، ومـ ضريَف اخلىٔب ذم تاريخ بٌداد 287)ص ًغ وأخرجف ابـ الْٔد ذم شٗآتف ٓبـ م

 ( ظـ إبراهٔؿ بـ ٕاصح، ظـ صبابة ـ يًْل ابـ شقار ـ ظـ ظّر بـ جماصع بف.11/184)

ـ الْٔد ذـر هذا احلديث ذم شٗافف ٓبـ مًغ ظـ ظّر بـ جماصع ـادستُْر فف، ومل يُْره  واب

 ابـ مًغ.

ـ حجر:  ـ الْٔد تؤًػ ظ ))ؿال اب ّر برواية هذا ادُْر؛ ؾ٘ن  ادًروف ظـ ظع اإلُٕار أراد اب

 (.4/324. افِسان )((ظذ َمـ يًتَد ذفؽ ... وأؾة ذم هذا اخلز مـ إبراهٔؿ بـ ٕاصح 

ـ ٕاصح مسوك، فُْف متاَبع هْا باهلٔثؿ، وفًؾ افبالء ؾٔف مـ تٔؿ بـ احلارث أو  ؿِت: إبراهٔؿ ب

 ذم هذا إثر، واهلل أظِؿ. أبٔف، ؾ٘ينِّ مل أجد هلام ذـراً إٓ  

(، مـ ضريؼ ادٖمقن، ظـ 2/128وأخرجف افهقل ذم ـتاب إوراد ـام ذم ـنػ اخلٍاء )

 افرصٔد، ظـ ادٓدي، ظـ ادْهقر، ظـ أبٔف، ظـ جده، ظـ ابـ ظباس، ظـ ظع ٕحقه.

م مراراً.  وهذا شْده واه، ؾاخلٍِاء ؽر مًتّديـ، ـام تَد 

 ( ادًروف بثًِب.3)

( مـ ضريؼ ظبٔد اهلل بـ شًد افزهري، ظـ 36/328( أخرجف ابـ ظساـر ذم تاريخ دمنؼ )4)

 إبراهٔؿ بـ ادْذر بف.

 .(18/177وإير: هتذيب افُامل )
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ا فَ  عَ رَ زَ  دْ ايب  ؿَ َر ظْ أَ  فِ بُ ْْ ُش َذ ظَ  امَ ؿَ ى وَ قَ تَ ام  اْش َِ ؾَ ، فُ ُبرًّ
ٍُ َو تَ  ادٍ َر َج  ـْ ٌؾ مِ ْج رِ  ر  بفِ مَ  ِِ ، قا بفِ ٔ 

َِ حِ  َٓ وَ  فِ ْٔ فَ إِ  ُر يُ ْْيَ  ايبُّ َر ظْ إَ  َؾ ًَ جَ ؾَ   :قُل َُ يَ  َٖ َٕن َٖ ؾَ ، فُ فَ  ةَ ٔ

 ادِ َس ؾْ بِ٘  ْض رِ ًْ تَ  الَ ؾَ  !يَت الً ُهدِ ْٓ مَ         فُ ُت فَ ِْ َُ ل ؾَ ظِ رْ  زَ َذ اُد ظَ َر الَ ر  مَ 

ادِ زَ  ـْ ــد  مِ ـبُ  َٓ  رٍ ـٍَ ـك َش ـَِ ا ظَ ٕ  إ       ةٍ َِ بُ ُْْش  َق قْ ٌؿ ؾَ ـٔيِ ظَ  ؿْ ُٓ ـْْمِ  اَل ََ ؾَ 
(1)

. 

 :واحٌد  حديٌث 

[1098 ]   ُـ ي ـ ظبد ادِؽ ب ـ ب ـَ بَراءة أيب ياه، قشػافنٔخ أبق حمّد احلس ش ادِ  بـ 

اس إٔا حمّد بـ افًب  ، ؼانؿال: إٔا أبق بُر حمّد بـ ظبد ادِؽ بـ بِ ، ظِٔف وإٔا أشّع

ار[ رْض حمّد ظبد اهلل بـ حمّد بـ افْ  ٕا أبق، ازاخلز   ]الر 
(2)

بًد إكاؾْا مـ ابـ أيب  

داود
(3)

ـ خافدٕا هُ ،  ارا احلام  ٕ، دبة ب ـ دْي ـ شِّة ب ًا؛ محاد ب ـ زيد ، دان ًُٔ بـ اومحاد ب

ـ افقَ ، درهؿ ـ إوزاظل، ـ ظىاءب غِو ظ ظـ أيب مقشك ، ظـ افَاشؿ بـ خُمّٔرة، ظ

 ذِم  َقُل ا تَ مَ  ،اهلل ا رشقَل : يَ ُِت َُ ؾَ ، شُّ ُْيَ  رٍّ َج  بٔذِ بَْ ُت افْ بِل  ْٔ تَ أَ  ))إصًري ؿال: 

(( رِ أِخ  مِ قْ افَٔ وَ  باهللِ ـُ مِ ْٗ يُ  َٓ  ـْ مَ  اُب ذا َذَ هَ ، طَ ائِ احلَ  بفِ  ْب ؟ ؾَال: اْضِ بفِ ُذْ 
(4)

. 

 :وريق  فوائد عن ابن الط  

[1099 ]    يِّ قرِ اهلل افُه  بدِ ا ظَ بَ ُت أَ فْ َٖ َش  ))يَقل: وري ق  الشقخ أبا احلسني بن الط 

ٍَ  ـْ ظَ  ظِ اؾِ احلَ  ِ اَل ََ ؟ ؾَ ِٔح ِس ادَ وَ  ِٔح ِس ادَ  ْغَ بَ  ِق ْر اف َُ  : ٍَ (( ْرَ ؽَ  َٓ  ِح تْ ًًٔا باف
(5)

. 

                                                 

 ( ظـ أظرايب مـ بْل حٍْٔة.2/183( ذـر افبٔتغ الاحظ ذم افبٔان وافتبٔغ )1)

ـ تاريخ بٌداد )ل: رُة هبة اهلل بـ أمحد صٔخ افسٍِل، /ب( ذم ت92وافسًّاين ـام ذم ادذيؾ م

 .((وإٔند فبًض افًرب  ))وؿال: 

م بٔإف 2)  (.450برؿؿ: )( ذم إصؾ: )اخلزاز(، وافهقاب ادثبت، وتَد 

 ( ظبد اهلل بـ شِٔامن بـ إصًث، اإلمام بـ اإلمام.3)

 .ضعقف( 4)

م احلديث  ٕوزاظل وافَاشؿ، (، وأخرجف ادهْػ هْاك بزيادة رجؾ بغ ا450برؿؿ: )وتَد 

 وبْٔت آختالف ؾٔف ظذ إوزاظل.

ُِّغ5)  (.1/258. إير: افَامقس ادحٔط )( وؿٔؾ بُن ادٔؿ وتنديد افسغ، ـِس



 

 
 

 
 9911 

 

  

لِْٔ افِ ـ أيب شًد ادَ وُشئؾ ظ سؿعته [ 1100]
(1)

ؾَال: شًُّت ظبد افًزيز بـ ظع  

 َغ ِس مَخْ  ةٍ دَ احِ / وَ  ةٍ ًَ ؾْ  دَ ذِم  ةِ َِ ابَ ََ ادُ وَ  ِخ افْ ْس  ةَ َر ُأْج  لِّ ِْٔ افِ ادَ  ـَ ُت مِ ذْ َخ أَ  ))ل يَقل: جِ زَ إَ 

((ارًا يَْدِ 
(2)

. 

 ةِ ًَ بْ  َش ي ذِم ارِ خَ افبُ َٔح حِ ظ َص اؾِ احلَ  يُّ قرِ افهُّ  َب تَ ـَ  ))فتُف إٔا يَقل: ؾٔام شٖ سؿعته [ 1101]

(( اٍق بَ ضْ أَ 
(3)

. 

ََ  وسللته [ 1102] يْلوِ ْز ظـ أيب احلسـ اف
(4)

فُ ثْ ا مِ َْيْ أَ ا رَ مَ  ))ؾَال:    ا َْيْ أَ ا رَ مَ وَ ، دِ هْ  افزُّ ذِم  َِ

ـْ  فُ ثْ مِ  ُت يْ أَ رَ  اَل ؿَ  َم   نْ أَ  ـْ ر مِ ثَ ـْ أَ  ةٌ َر اهِ طَ  اٌت امَ َر ـَ  فُ فَ  انَ ـَ وَ ، اِت أيَ  ـَ ًة مِ آيَ  انَ ـَ وَ ، َِ

(( َل ُتْ 
(5)

. 

تِ  وسللته [ 1103] ًَ ـ اف ـ أيب احلس ٌَ  بدُ ظَ  فِ ْٔ َِ ك ظَ ََ إتَ ، بِّٓاً َْتَ ًة مُ ََ ان ثِ ـَ  ))ؾَال: ، لَِٔ ظ ل ِْ اف

ـِ ا  .(( ارُ بَ افُِ  ْفُ ى ظَ وَ رَ  دْ ؿَ وَ ، اظِ ٍ  احلُ  ـَ ا مِ مُهَ ْرُ ؽَ  وَ ايِن ؿَ افَزْ  رٍ ُْ ق بَ وأبُ  ٔدٍ ًِ َش  ب

َ  ـْ ُت ظَ بْ تَ ـَ  ))يَقل:  وسؿعته [ 1104] ِٓ ُت ؾِ يْ أَ  رَ اَم ؾَ ، َل ُتْ  نْ أَ  ـْ مِ  رَ ثَ ـَ أَ  ةٍ اظَ َُ  ـْ مِ  ظَ ٍَ حْ أَ  ؿْ ٔ

                                                 

، تقذم شْة افهقذم اهلروي أبق شًد ادافْٔل ( أمحد بـ حمّد بـ أمحد بـ ظبد اهلل بـ حٍص1)

 هـ(.412)

ديث وادُثريـ مْف ... وـان ؿد شّع وـتب مـ أحد افرحافغ ذم ضِب احل ))ؿال اخلىٔب: 

اً صاحلاً  ـ ظْد ؽره ... وـان ثَة صدوؿاً متَْاً خرِّ  .((افُتب افىقال وادهٍْات افُبار ما مل يُ

 (.17/301، افسر )(8/3(، ادْتيؿ )4/371يخ بٌداد )إير: تار

 .(5/195بـ ظساـر ذم تاريخ دمنؼ )( أخرجف ا2)

 (.463)ص ٍوؾ ادافُل ذم إربًغ ادرتبة ظذ ضبَات إربًغ بـ اداوأبق احلسـ 

ـ ضريؼ جًٍر بـ مْر، ثالثتٓؿ ظـ 3/1071(، وافتذـرة )17/302وافذهبل ذم افسر ) ( م

 ٍِل بف.افسِّ 

غ 3) ـ ؿقفف، وزاد: 494)ص ( أخرجف أبق ادٍوؾ ادافُل ذم إرًب ـ افسٍِل م مـ افقرق  ))( ظ

 .((شقى ظغ واحدة  افبٌدادي، مل يُـ فف

 (.3/1115(، وافتذـرة )17/629وَِٕف ظـ أيب ادٍوؾ افذهبل ذم افسر )

 ( هق ظع بـ ظّر بـ حمّد احلريب ُيًرف بابـ افَزويْل.4)

 (.613ـ  17/611( إير بًض ما ذـر مـ ـراماتف ذم افسر )5)
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 رْ ٍَ بَ  ُب تُ ُْ يَ  انَ ـَ وَ ، يِّ قرِ افهُّ  اهلل دِ بْ أيب ظَ 
 عَ مَ ، هُ أَ رَ َْ يَ  نْ أَ  اظِ ٍ  احلُ  ـْ ٌد مِ َح أَ  ـُ ِس حُيْ  ا َٓ مَ  ْغٍ ظَ  دِ

 بْ َو 
ًا يَ ٍَ تَ مُ  انَ ـَ وَ ، ابفِ تَ  ـِ ذِم  فِ ىِ ةٌ  فُ فُ قْ ؿَ وَ  ،ؿٍ ِْ ؾِّ ظِ ـُ  ـْ مِ  ُف رِ ًْ ِّْْ  فُ ْْظَ وَ ، فُ قُخ ُٔ ُص  فُ ْْظَ  ذَ َخ أَ ، ُحج 

((َؿ احلديث ِْ ظِ  هُ ْرُ ؽَ وَ  ُٔب ىِ اخلَ  رٍ ُْ ق بَ ذ أبُ َخ أَ 
(1)

. 

ـُ  ٍِل:  َْ ظَ ؿد  ُْت ؿال افسِّ َس افِ جَ ادَ ذم أثْاء ـ أيب احلسغ ظَ  ُت ِ
(2)

. 

ج ابن يل من فوائد أيب عج   :اين احلافظدج الزج

[1105 ]  ج  الشقخ أبا عيل أمحد بن حمؿد   وشٖفتف متك تقذم، اين احلافظدج بن الزج

ََ أبق احلَ  ـ اف ل؟ ؾَالوِ زْ س  اَت مَ وَ  .ةٍ ئَ مِ  ثالثوَ  َغ تِ ِش  ةَ َْ َش ذِم  ُت دْ شًّتف يَقل: ُوفِ  )): ْي

 بَ رْ أَ وَ  ْغِ تَ اثَْ ةَ َْ َش  انَ بَ ًْ َص  ـْ مِ  سِ امِ اخلَ  دِ َح إَ  ةَ َِ ْٔ فَ 
 ئَ مِ  بعِ رْ أَ وَ  َغ ًِ

 ِػ فْ ا أَ تَ ئَ مِ  فُ تَ ازَ ََْج  رَضَ َح وَ ، ةٍ

 ٍْ َيدَ زْ أَ  وْ أَ  سٍ ٕ
(3)

ـِ ّ  بق حُمَ  أَ ك ِل َُ َح وَ ،  فُ  نَ ثاَم أيب ظُ  د ب  ٕ ِ  ذِم  ُت دْ : ُوفِ قُل َُ يَ  فُ ًَ ِّ َش  أ  ةِ َِ ْٔ  اف

َٓ ؾِ  اَت ل مَ تِ اف    .((ي رِ أُج  رٍ ُْ ق بَ بُ ا أَ ٔ

ـ مَ  سللت   [ 1106] ـَ ْؼِ ظِ تٍّ وَ ِش  ةَ َُْت / َش دْ فِ وُ  ))فده ؾَال: قْ افنٔخ أبا ظع ظ  ُل و  أَ وَ ، ي

َن  ٍب افِ يب ضَ أَ  ـْ مِ  َغ ثِ ثالَ وَ  ٍث ثالَ  ةَ َْل َش ظِ اَم َش  ًُ  .((ي ارِ اف

                                                 

 ( ظـ افسٍِل.495)ص ( أخرجف أبق ادٍوؾ ادافُل ذم إربًغ 1)

 (.3/1116(، وافتذـرة )17/629ْف َِٕف افذهبل ذم افسر )وظ

ـ افىٔقري أثْاء جمافس افتحديث 2) ـ صٔخف اب ٗآت ظ ( أي: أن  افسٍِل ـتب هذه افٍقائد وافس

 افتل ـان يًَدها ابـ افىٔقري.

 (.12/43: تاريخ بٌداد )( وإير أيواً 3)

044



 

 
 

 
 9911 

 

  

 

 

 آخر اجلزء العاشر
 واحلمد هلل وحده

 .(1)وصلى اهلل على حممد وآله وسلم تشليمًا

 

 

* * * * * * 

* * * 

* 

                                                 

ديـ أيب إشحاق إبراهٔؿ بـ اإلمام ؤاء شّع ُٔع هذا الزء مـ فٍظ افثَة إمغ جالل اف( 1)

ٍِل، ؾسًّف ادنايخ:   افديـ أيب ظّرو ظثامن بـ ظٔسك بـ درباس اداراين، ب٘جازتف مـ افسِّ

بـ ظبد اهلل، وأبق ظبد اهلل حمّد بـ  ٍوؾ بـ أيب حمّد، وصًبان بـ حٔدرأبق ادْهقر بـ أيب اف

اهلل بـ ظبد افرمحـ إصّقين، وأبق ظبد اهلل  ظبد افًزيز افًراؿٔقن، وأبق افثْاء حمّقد بـ ظبد

ـ ظبد اهلل ظتٔؼ أمحد بـ افْجار، وأبق احلسـ ارحمّد بـ أمحد بـ ظبد احلّٔد احلج   ي، وإفٔاس ب

تٔؿ بـ محاد، وأبق افَاشؿ بـ أيب بُر حٔاة، وادسِؿ بـ أيب افًز بـ مسِؿ، وأبق احلجاج بـ ا

ـ حسـ  ـ يقشػ بـ ظبد افقاحد ب ، ووفده ظبد افٌْل احلرإٔقن، وأبق حمّد ظبد افدائؿ ادٗذنب

ـ أيب ادْهقا ـ ظّر بـ ًّٕة ادَدد، وـاتب إشامء حئك ب ـ أيب افٍتح افهرذم احلراين.ب  ر ب

 وشتامئة بحران، واحلّد هلل وحده. تسعوصح  ذفؽ ذم ثاين ظؼ رجب شْة 
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 الفَارس العامة

 ٜٕٔ ت افَرآ ٔٚي  ؾٓرس ا

 ٌْٜقي حٚدٞي اف  ؾٓرس ٕا

 ر ٔٚث  ؾٓرس ا

 ًٚر ص  ؾٓرس ٕا

 ل مٚث  ؾٓرس ٕا

 ٜ رٌي ُِامت اٌف  ؾٓرس اف

 ٌِدان  ؾٓرس ادقاوع واف

 ظالم  ؾٓرس ٕا

 ّٜٔ ًِ  ؾٓرس افٍقائد اف

 ع وادهٚدرجثٌٝ ادرا 

 ؾٓرس ادقوقظٚت 
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فهرس اآليات 
 القرآنية

 فَرس اآليات القرآىية على حروف املعجه الدراسة سم

 رؿؿ افْص افًقرة ورؿؿ أيٜ أيٜ

              :402 12احلجرات 

          :333 1إٓنَٚق 

           :1060 1افتُقير 

         :ًٜ1060 1افقاؿ 

               :ًِؼ  333 1اف

         :ٚثر  350 1افُت

               :280 1افٍتح 

                  ...   :588 96مريؿ 

               :882 128افْحؾ 

              1078 90: افْحؾ 

  َّإن         :1050 63ضف 

              102 14 :ضف 

            :768 29افّْؾ 

            :1006 101، إًٕٚم: 117افٌَرة 

               :ؽ  587 1اِد

                        :616 81اإلهاء 

           ٜ783 افٍٚحت 

       :657 2 1افنقرى 

             :1025 5ضف 

       :1050 4اإلًٕٚن 

        :1050 18ادزمؾ 

      :ٌْٖ1060 1اف 

         :1050 10ادْٚؾَقن 

         :831 95افُٓػ 

              :1011 12افَّر 
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فهرس اآليات 
 القرآنية

  الدراسة سم                َّ156 6، 5ٔؾ: اف 

                    :783 174آل ظّران 

         :1038 40افُٓػ 

             ...   :783 19ـ  17افروم 

                 :783 137افٌَرة 

         :قثر  548 2اُف

                    :657 40افنقرى 

         :314 105هقد 

            :34 1ق 

           1060 افٍِؼ 

         1060 افْٚس 

                  769 32 :إظراف 

        :1060، 627، 403، 351 1اإلخالص 

           376 23 :افزمر 

         :ٍٜٚحت  965، 673، 647، 646، 645 4اف

                :294 2احلجرات 

              :905 281افٌَرة 

                   :643 19 إًٕٚم 

             :65 31مريؿ 

                  ...   :1006 27احلديد 

               :54 255افٌَرة 

                        :307 78اإلهاء  

         :1026 52مريؿ 

          :783 24افهٚؾٚت 

                 850 48: افّْؾ 

                  :148 135آل ظّران 

             :786 46افرمحـ 

        196 17 :افتُقير 

          :425 7احلؼ 
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فهرس اآليات 
 القرآنية

  الدراسة سم                ...  :417 69افزمر 

             1039 51: افُٓػ 

        :1060 1ادرشالت 

           :868، 832 27ادىٍٍغ 

                            :ن ٍرٚؿ  713 54اف

       123 28 :مريؿ 

               1047 15: ؾٚضر 

              :881 1ؾٚضر 

                      :713 39افرظد 

 

 

 

* * * 
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فهرس اآليات 
 القرآنية

 اآليات القرآىية على ترتيب املصحف فَرس الدراسة سم

ٜي ٜي ٔا  رؿؿ افْص رؿؿ ٔا

 الػاحتة

           1  783 7ـ 

        4 645 ،646 ،647 ،673 ،965 

 بؼرةال

           117 1006 

                137 783 

             281 905 

              255 54 

 آل عؿران

                   174 783 

                 135 148 

 األكعام

           101 1006 

                   19 643 

 األعراف

                  32 769 

 هود

        105 314 

 الرعد

                     39 713 

حل  اـل

              128 882 

              90 1078 

 اإلرساء

                       81 616 
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فهرس اآليات 
 القرآنية

  الدراسة سم                      78 307  

 الؽفف

        95 831 

        40 1038 

             51 1039 

 مريم

                   ... 96 588 

            31 65 

        52 1026 

       28 123 

 طه

  َّإن        63 1050 

              14 102 

            5 1025 

 الػرقان

                           54 713 

ـؿل  ال

           29 768 

                 48 850 

 الروم

              ... 17  783 19ـ 

 فاطر

               15 1047 

             1 881 

 الصافات

         24 783 

 الزمر

           23 376 

                 ... 69 417 
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فهرس اآليات 
 القرآنية

 الشورى الدراسة سم

      1 2 657 

                   40 657 

 الػتح

              1 280 

 احلجرات

             12 402 

               2 294 

 ق

           1 34 

 الؼؿر

             12 1011 

 الرمحن

            46 786 

 الواقعة

        1 1060 

 احلديد

                   ... 27 1006 

 احلرش

         7 425 

 ادـافؼون

        10 1050 

 ادؾك

              1 587 

 ادزمل

       18 1050 

 اإلكسان

      4 1050 
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فهرس اآليات 
 القرآنية

 ادرسالت الدراسة سم

       1 1060 

 الـبل

     1 1060 

 التؽوير

          1 1060 

        17 196 

 ادطػػني

          27 832 ،868 

 االكشؼاق

         1 333 

قل  الَّ

                5 ،6 156 

 عؾقال

              1 333 

 التؽاثر

        1 350 

 الؽوثر

        2 548 

 اإلخالص

       1 351 ،403 ،627 ،1060 

 الػؾق

           1  1060 5ـ 

 اسالـ

         1  1060 6ـ 

 

 

* * * 
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 فَرس اآلحاديح اليبوية على حروف املعجه

 حرف األلف

رَ  آَخك َرُشقُل اهلل  َّ ٍُْر َوُظ ًٌل بَْغَ أَِِب بَ  192 افن

َـَذَب  َث  ِؼ ثاَلٌَث؛ إَِذا َحدَّ
ِ
ٚؾ ُٜ ادَُْ  348، 220 ةأبق هرير آَي

ـُؾِّ َخ   أَبَْرأُ إَِػ 
ِ
ف
ِ
ـْ ُخَِّت

ِ
ًًقد ٍِِٔؾ م  166 اـب م

 
ِ
قِل أَْهِؾ اجلََّْٜ ُٓ ـُ ُر َشَِّٔدا  َّ ٍُْر َوُظ ًٌل أَبُق بَ  86 افن

 
ِ
قِل أَْهِؾ اجلََّْٜ ُٓ ـُ ُر َشَِّٔدا  َّ ٍُْر َوُظ ٛف أَبُق بَ  85 ظع ـب أِب ٚض

 َٜ َٚظ ل إَِػ ِرؾَ
ِ
ـَ أَْن تَْرِجً ي

ِ
ٚئنٜ أَتُِريد  137 ظ

؟ َٝ ْج ٚرث أَتََزوَّ  683 ٜزيد ـب ح

 َٝ ـُْْ ُٞ مَٚ  ٚري اتَِّؼ اهللَ َحْٔ ٌٍ  97 أبق ذر اف

 َٝ ـُْْ ْٔثاَُم  ٚري اتَِّؼ اهللَ َح ٌٍ  380 أبق ذر اف

ِٓؿ َحَٚجتَف ٔ
ِ
َٙ ؾ ََ َراَق ؾ

ِ
ٔىَُٚن اًف ٓٚب أَتَك افَن  626 اـب ص

 َرُجؾٍ  أُِِتَ َرُشقُل اهلل 
ِ
َٚزة ٌد اهلل بَِجَْ ٚبر ـب ظ  100 ج

 بَِهٌِ  أُِِت َرُشقُل اهلل 
ِ
ْٔف ٌََٚل َظَِ ، ؾَ ٚئنٜ لٍّ  372 ظ

ِلَّ  ٌَّ ٕف أَتَك اْف  ُرد
ِ
ْٔف  684 زيد ـب أرؿؿ أَْظَراِبٌّ َوُهَق َصٚدٌّ َظَِ

لُّ  ٌَّ َََدَحْغِ  أُِِت اْف َٚء ب َِْٔ ِ٘ي  ب
ِ
َي بف َٜ أُْهِ َِْٔ  231 أبق هريرة َف

ُٝ َرُشقَل اهلل  ٚمَ  أَتَْٔ ًَ ـُِؾ افىَّ ـٍ ِِل ََلْ َيْٖ ٚبْ س بْٝ ب  525 حمهـ أم ٔؿ

ُٝ َرُشقَل اهلل  شُّ  أَتَْٔ
ِ
ٔذ َجرٍّ يَْ ٌَْ ًري ب ص  450 أبق مقشك ٕا

ِلَّ  ٌَّ ُٝ اْف  َجرِّ يَُْشُّ  أَتَْٔ
ِ
ٔذ ٌَْ ًري ب ص  1098 أبق مقشك ٕا

ِلَّ  ٌَّ ُٝ اْف ؾٍ  أَتَْٔ َّ ًَ : يَٚ َرُشقَل اهلل، مُْرِِن بِ ُٝ َُِْ ٚهع ؾَ ٜم اٌف  21 أبق أٚم

َِّٕ٘اَم  ْٝ أُُحٌد، ؾَ ٌَِٕلٌّ  اثٌُْ ََِْٔؽ  فؽ َظ س ـب ٚم  62 ٕأ

ُُؿْ 
ِ
ـْ َصالَت

ِ
ُُْؿ م

ِ
ًَُِقا ِِف بُُٔقت  101 أبق هريرة اْج

، َوَشؿِّ اهلل ّٜ اْجِِْس يَٚ بَُْلَّ ّر ـب أِب شِ  176 ظ

ْر فَُُؿْ 
ِ
ٌٍْ ُِقا هللَ َظزَّ َوَجؾَّ َي

ِ
 575 أبق افدرداء أَْْج
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ُٚء ا ٌَُربَ  إَػ اهلل َظزَّ وجؾَّ اف
ٍ
ء ُّٛ َرْ ؿْ أََح ِٓ ِ ْي

ِ
اُرون بد ٍَرَّ ّرو ف ٌد اهلل ـب ظ  1069 ظ

ْزِق  ِر ِزيََٚدٌة ِِف افرِّ ْٓ ِر َظَذ افىُّ ْٓ  862 أبق هريرة إِْحَداُث افىُّ

ـِ ِي َشِٚجداً  َغ َرأَيْتَ
ِ
ُر ح َّ َٝ يَٚ ُظ ْْ ًَ فؽ أَْح س ـب ٚم  244 ٕأ

لُّ  ٌَّ  اْف
ِ
َََُِّؿ بف ُر مَٚ تَ

ِ
ٔدة ـب اجل : أَْخِرُجقا ََيُقدَ  آخ  305 راحأبق ظٌ

ٚزِ  َج
ِ
ٔدة ـب اجلراح أَْخِرُجقا ََيُقَد أَْهِؾ احل  305 أبق ظٌ

 ًٚٔ ْٓالً ؿَِٚو ـََٚن َش َٜ َرُجالً  ٍٚن أَْدَخَؾ اهللُ اجلََّْ  414 ظثامن ـب ظ

ُرٍ  ًُقَهٚ إَػ أِب بَ فؽ ادْؾَ س ـب ٚم  716 ٕأ

ِـْرُمقهُ  ِـَريُؿ َؿْقٍم ؾََٖ ٚـُْؿ  ٌد اهلل إذا أَتَ  698 جرير ـب ظ

ْْفُ إَِذا 
ِ
ْٛ م ُِِْٔه  59 أبق هريرة أُِِت أََحُدـُْؿ بِٚحلََِْقاء ؾَ

 
ٍ
َِد َ  ٌب

ٍ
ٌْد ًََٚػ ؿٌََض ُروح َظ َّٛ اهللُ ت  812 ظروة ـب ميس إِذا أََح

 ًٕٚ ُٝ ؾاُلَ ٌٌَْ يَؾ: ؿَْد أَْح ٕٚدَى ِجْزِ ٌْداً  َّٛ اهللُ َظ  588 أبق هريرة إِذا أََح

 َخْراً أَ 
ٍ

َْٖهِؾ بَٝٔ ؾَؼ إذا أََرادَ اهللُ ب ِٓؿ افرِّ َِْٔ ص ْدَخَؾ َظ ًد ـب أِب وٚؿ  666 ش

قرَ  ُٓ ََٖراَد افىُّ  ؾَ
ِ
ف

ِ
َْقم  ٕ ـْ

ِ
َََظ أََحُدـُْؿ م  402 أبق هريرة إَِذا اْشتَْٔ

ُْْف ُذُٕقبُفُ  ْٝ َظ ٚتَ  اهلل حَتَ
ِ
َٜٔ ـْ َخْن

ِ
 م

ِ
ٌْد ًَ ُِْد اف ًَرَّ ِج ٌٚس إَِذا اْؿَن  16 اًف

 َّ الَةُ ؾاَلَ َصالَةَ ٓإ  افهَّ
ِ

َّٝ ٔ
ِ
ُْتُقبَٜ إِذا أُؿ  793 أبق  هريرة ادَ

ًَٚفَُُؿْ 
ِ
 ٕ ًُقا ِْتُْؿ ؾَْٚخَِ ـَ س إَِذا أَ  116 ٕأ

ُؾ 
ِ
ٚت ََ اَم ؾَٚف ِٓ ٍَْٔ ْٔ ًَ ِاَِمِن ب ًْ ََك ادُ ُرة إِذا افْتَ  383 أبق ب

ام ُٓ ْ
ِ
َر م

ِ
خ ٚؿْتُُِقا ٔا ٍَتَْغ ؾ ِِٔ َ

ِ
ٛف إذا بُقيَِع خل  739 ظع ـب أِب ٚض

 اْش 
ِ
ََد ٌُْد ؾَ ًَ َج اف ْهَػ اإلِياَمنِ إَِذا تََزوَّ

ِ
َؾٕ  َّ ُْ فؽ تَ س ـب ٚم  1 ٕأ

َؽ 
ِ
ـْ ؿَْرٕ

ِ
َٚل م ًَ َْٖت ؾَ  570 اـب ظٌٚس إِذا تََقوَّ

ِرُمقهُ  ـْ ِريُؿ َؿْقٍم ؾََٖ ـَ ْؿ  ـُ  749 اـب ظٌٚس إِذا َجَٚء

الَةُ   افهَّ
ِ

َّٝ ٔ
ِ
ُٚء َوأُؿ ًََن فؽ إَِذا َحَيَ اف س ـب ٚم  387 ٕأ

ق ًُ ٍِّ ِْتُْؿ َظَذ ادَِريِض ؾََْ ٔد اخلدري ا فَفُ إَِذا َدَخ  115 أبق شً

ْؾ 
ِ

ٌْتًَ َِْٔ  ؾَ
ِ
ًَٜ ُّ ّر إَِذا َراَح أََحُدـُْؿ إَِػ اجلُ  386 اـب ظ

ًَُْقُهؿْ  ٌُّقَن أَْصَحِِٚب ؾَْٚف ًُ ـَ َي ي
ِ
ّر إَِذا َرأَيْتُُؿ افَّذ  36 اـب ظ

َُقُفقا َخْراً  ْدتُُّؿ ادَِريَض ؾَ ِٓ ّٜ إََذا َص  68 أم شِ
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ـْ  ًٜ ؾََٖ َٝ مََرَؿ ًْ ٚءََهٚإَِذا َصَْ ْر َم
ِ
ٚري ث ٌٍ  354 أبق ذر اف

ُّْد هللِ َُْؾ احلَ َِْٔ َس أََحُدـُْؿ ؾَ
ِ
 358 أبق هريرة إَِذا َظى

َد ؾَََٖصَٚب  َٓ  ؾَْٚجتَ
ِ

ََِٚض َٙ اف ّروأبق هريرة إِذا َؿ ٌد اهلل ـب ظ  141 ، ظ

 
ِ

ٍَِّدت ِر َرَمَوَٚن ُص ْٓ ـْ َص
ِ
 م

ٍ
َِٜ ُل فَْٔ ـََٚن أوَّ  302 أبق هريرة إَِذا 

 
ِ
ـََٚن ف َٓٚإَذا  َٚم َظَْ ِْؾ َوَٕ َّٔ ـَ اِف

ِ
 َصالَةٌ م

ِ
ٌْد ًَ ٚئنٜ ِْ  258 ظ

ُجَؾ   أَْظىَك اهللُ َظزَّ َوَجؾَّ افرَّ
ِ
َٔٚمَٜ

ِ
ـََٚن َيقُم اَف ًري إِذا  ص  694 أبق مقشك ٕا

ٚبرُ  ُٓؿ ادَح ًَ  وَم
ِ

ٜٔٚم ََيلُء أصَحُٚب احلدٞي ـَٚن يقُم اَف فؽ إذا  س ـب ٚم  652 ٕأ

 
ِ
َٔٚمَٜ

ِ
ـََٚن َيْقُم اَف ًَْرشِ  إَِذا  َِْٚن اف ـْ بُىْ

ِ
 م

ٍ
َْٚد ي ُم

ِ
َْٚد  338 أبق هريرة ُي

ًُقنٌ  َق مَِْ ُٓ ًٜ ؾَ ْـَذبَ ٌُْد  ًَ ـَذَب اف ٔدة إِذا  ًٚوٜي ـب ح  1064 م

 
ٍ
ٜ َّ َْ َل ُف ّر إَِذا فََََؿ أََحُدـُْؿ أوَّ  27 اـب ظ

ُِقهُ 
ِ

ْٚؽً  ؾَ
ِ
ٚء ُٛ ِِف اإِلَٕ َُِْ ٌٍؾ إَِذا َوفََغ اف ٌد اهلل ـب اد  331 ظ

ِٛ اف ٚءُ أَذِه ٍَ َك افنِّ
ِ
َٔد س، ب َّٚ ٚئنٜ ٌََٖس َربَّ اْف  727 ظ

مُ  ِجٌد إَِّٓ احلاَمَّ ًْ َٓٚ َم ـُُِّ َْٕرُض  ٔد اخلدري ا  298 أبق شً

ِٚق  ًَّ  اف
ِ

ـِ إَِػ إََْٔهٚف ِ
م ْٗ ٔد اخلدري إِْزَرُة ادُ  686 أبق شً

ؾِ  َّٔ ِٚم اِف َٔ
ِ
ِٚر َظَذ ؿ َٓ َّ  اْف

ِ
َِٜ

ِ
ٚئ ََ ُْٔقا ب

ِ
 840 اـب ظٌٚس اْشتًَ

 اْشتَ 
ِ
َقاك ًِّ ِس َوَفْق بِنقِص اف َّٚ ـِ اْف  184 اـب ظٌٚس ٌُْْقا َظ

َؿِ  ًِّ ٍَْراُن اْف ـُ  ًٜ َُقبَ ٕقِب ُظ ُع افذُّ ٚء افروٚ أَْهَ ض آب  752 ًب

 َٝ ًّ قل أش ًَؾ ادزِن رشقل اهلل َي  140 م

َُك َرُشقُل اهلل  قام ؿََٚل: مُُروا اْصتَ  466 افزبر ـب اًف

َُٓدوا ًًقد اْص ٌد اهلل ـب م  1088 ظ

ل ُظثاَْمنُ 
ِ
فؽ أَْصَدُق أُمَّت س ـب ٚم  611 ٕأ

 
ِ
ِِف َْٖه ـْ فََْٔس ب ُُِف َوإَِػ َم ـْ ُهَق أَْه ًُْروَف إَِػ َم ٛف اْصَِْع ادَ  573 ظع ـب أِب ٚض

هللِ ـُ ٚب
ِ
م ْٗ َ ُي  ٓ ـْ اُب َم َط، َهذا َذَ

ِ
ٚئ  احلَ

ِ
ْب بف ًري اْْضِ ص  1098 أبق مقشك ٕا

َط؛ ؾَِ٘نَّ 
ِ
ٚئ ْب ِِبَذا احلَ اُب  اْْضِ ًري َهَذا َذَ ص  450 أبق مقشك ٕا

 
ِ
ِٚن افُقُجقه ًَ

ِ
َْْد ح

ِ
 ظ

ِ
ٌُُِقا احلََٚجٚت ّرو اضْ ٌد اهلل ـب ظ  621 ظ

ٚءَ  ًَ ِّ َٓٚ اْف
ـْثََر أَْهِِ ُٝ أَ ِٚر ؾََرأَْي َّ ُٝ ِِف اْف ًْ َ ّران ـب حهغ  اضَِّ  49 ظ
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َُْرآنِ  ِْ
ِ
الََوًة ف

ِ
ـْثَُرُهْؿ ت ِس أَ َّٚ ٌَُد اْف ٌد ا أَْظ ّٜ ـب ظ  67 فرمحـأبق شِ

ل
ِ
 173 جٌر ـب مىًؿ اْظىُقِِن ِرَدائ

ٚءَ  ََ ُٜ ُرؾَ ًَ ٌَِٕلٍّ َشٌْ ـُؾُّ  َل 
ِ
ٛف أُْظى  357 ظع ـب أِب ٚض

 ُٜ َٔٚضَ
ِ
ل اخل

ِ
ـْ أُمَّت

ِ
َجِٚل م ـَ افرِّ

ِ
َٕبَْراِر م ًد أَْظاَمُل ا  300 شٓؾ ـب ش

 ً ًٚ أَْو مَيُِْقٚم
ِ
ـْ أََخَٚك طَٚد

ِ
ٌد اهلل أَظ ٚبر ـب ظ  277 ج

ٌُّقا 
ِ
ًُقاأؽ  َوأَْربِ

ِ
ََٔٚدة

ِ
ٌد اهلل ِِف اًف ٚبر ـب ظ  113 ج

َُالَمَ  ِٛ اف ِ
الَمَ، َوأَض ًَّ  30 أبق هريرة أَؾِْش اف

 
ِ
ٔف

ِ
َ َصؽَّ ؾ ٌٜ؛ إِياَمٌنٓ  َْٕظاَمِل ثالَث  858 أبق هريرة أَؾَْوُؾ ا

َٚٓ
ِ
َقؿْت

ِ
الَةُ ف َْٕظاَمِل افهَّ ًًقد أَؾَْوُؾ ا  544 اـب م

ـْ 
ِ
ـِ م ََّذْي رَ  اؿْتَُدوا بِِٚف َّ ٍُْر َوُظ ي، أَِب بَ

ِ
ًْد امن بَ ٍٜ ـب أف  605،  150 حذي

َْفُ  َؽ دَْي ـْ أَٔب َٝ َظ ٌد اهلل ؟أََؿَؤْ ٚبر ـب ظ  482 ج

 ًٕٚ ََْهٚ ُ ـََٚنٕ  ٍُقَف، ؾَِْ٘ن  قا افُه ُّ ٔ
ِ
فؽ أَؿ س ـب ٚم  250 ٕأ

يَؽ فَفُ  َٓ َذِ َ إِفََف إَِّٓ اهللُ َوْحَدُه   ٓ
ِ
ََٓٚدة ـْ َص

ِ
ُروا م

ِ
ـْث  695 ةأبق هرير أَ

ؿ
ِ
ٚئ َٓ َ ٚ َخُر اٌف َََر؛ ؾََّ٘نَّ َ ِـْرُمقا اٌف  776 أبق هريرة أَ

ُٝ مََع َرُشقِل اهلل  ـَِْ ٌْزاً َوحَلاْمً  أَ َر َوُظثاَْمَن ُخ َّ ٍُْر َوُظ ٌد اهلل َوأَِِب بَ ٚبر ـب ظ  40 ج

ََْقَم َوْيٌؾ فَفُ   اف
ِ
َؽ بف

ِ
ُْٔوح

ِ
ُب ف

ِ
ُْذ ُث ؾََٔ ي ُُيَدِّ

ِ
ٔدة افَّذ ًٚوٜي ـب ح  485 م

ًًٚ اف ً مَِريًّٚ مُِري ْٚٔث َْٚ َؽ
ِ
ؿَّ اْشَ ُٓ  620 ـًٛ ـب مرة َِّ

َْٚ ٌِ
ِ
ٚئ َٕٚ َوَؽ

ِ
ِٚهد ٚ، َوَص َْ

ِ
َْٚ َومَِّٔت َِّٔ

ِ
ْر حل

ِ
ؿَّ اْؽٍ ُٓ َّ دة اِف  418 أبق ؿٚت

ِِت  ُُق َوًَْػ ُؿقَّ ؿَّ إِفََْٔؽ أَْص ُٓ َّ ٍر اِف ٌد اهلل ـب جً  230 ظ

 ّْ ل، َوَظِِّ
ِ
تَْ ّْ ل باَم َظَِّ

ِ
ًْْ ٍَ ْ ؿَّ ٕا َّٓ لاِف

ِ
ًُْ ٍَ ل مَٚ يَْ

ِ
فؽ ْ س ـب ٚم  771 ٕأ

ـِ  ُْخِؾ َواجلٌُْ ـَ اٌف
ِ
ؿَّ إِنَّ أَُظقذ بَِؽ م َّٓ ص اِف ًد ـب أِب وٚؿ  181 ش

َّْؿَ  َٓ ـْ َظَذاِب َج
ِ
ؿَّ إِِنِّ أَُظقذ بَؽ م ُٓ َّ  521 أبق هريرة اِف

 
ِ

َقات َّ ًَّ ي ؾَىََر اف
ِ
َِّذ

ِ
ل ف ِٓ ُٝ َوْج ْٓ ؿَّ إِنِّ َوجَّ ُٓ َّ ٛف اِف  149 ظع ـب أِب ٚض

ـِ َواإلِياَمنِ  َْم َْٚ بٕٚ َِْٔ ؿَّ أَِهَُِّف َظ ُٓ َّ ٔد افزرؿل اِف  316 أبق ظٌ

ُُقِرَهٚ ل ِِف بُ
ِ
ُمَّت ِٚرْكٕ  ؿَّ بَ ُٓ َّ ّر اِف  427 اـب ظ

ٔسِ 
ِ
ُِْف َيْقَم اخلَّ ًَ ٚ، َواْج ُُقِرَه ل ِِف بُ

ِ
ُمَّت ِٚرْكٕ  ؿُّ َ بَ َّٓ  622 اـب ظٌٚس اِف
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تَ 
ِ

َٜ اُف ًَِٚوَي ؿَّ َظِِّْؿ ُم َّٓ َٚب اِف ًَ
ِ
ٚرٜي َٚب واحل ض ـب ش ًرٚب  699 اف

ِٚب  ًَ
ِ
يَع احل تَِٚب، َهِ

ِ
ِْْزَل اُف ؿَّ ُم ُٓ َّ ٌد اهلل ـب أِب أوىف  اِف  45 ظ

قدُ  ُٓ َ ؿ أف ِٓ َِْٔ ٌُْوقَب َظ َٝ أنَّ ادَ ّْ
ٚتؿ أَمَٚ َظِِ  824 ظدي ـب ح

ٚمِ  ي يَْرؾَُع َرأَْشُف ؿٌََْؾ اإِلَم
ِ
 77 أبق هريرة أَمَٚ ََيَُٚف افَّذ

ٚمِ أَمَٚ ََيْ ي يَْرؾَُع َرأَْشُف ؿٌََْؾ اإِلَم
ِ
 598، 516، 458 أبق هريرة َنك افَّذ

ُٚم َشِٚجدٌ  ي يَْرؾَُع َرأَْشُف َواإِلَم
ِ
 457 أبق هريرة أَمَٚ ََيَْنك افَّذ

ٚمِ   728 أبق هريرة أَمَٚ ََيَنك أَْو َهْؾ ََيَْنك أَحُدـُؿ إذا َرؾََع َرأَْشف ؿٌََؾ اإِلَم

َر باِلٌَل أَْن 
ِ
ََذانَ أُم فؽ َيْنٍََع ٕا س ـب ٚم  361 ٕأ

ِلَّ  ٌَّ يُؾ اْف ً  أَمََر ِجْزِ َض ثالَٚث
ِ
ْوّ َّ ٛف أَْن ُي  860 ظع ـب أِب ٚض

ـِ  أَمََر َرُشقُل اهلل  َْشَقدَْي ََتِْؾ ٕا  292 أبق هريرة ب

الَِب  أَ َمََر َرُشقُل اهلل 
ِ

ََتِْؾ اُف ٌٍؾ بِ ٌد اهلل ـب اد  331 ظ

ْرُت أَْن أَْشُجَد 
ِ
ٚءَ أُم  أَْظَو

ِ
ًَٜ  216 اـب ظٌٚس َظَذ َشٌْ

َٕٚ َرُشقُل اهلل  ٍتح أَمََر َٚم اف  َظ
ِ
ٚء ًَ ِّ ـَ اْف

ِ
تُِّع م َّ فتَّ ٌد ٚب  160 شزة ـب ًم

َٕٚ َرُشقُل اهلل  ـْ َشٌْعٍ  أَمََر َٕٚ َظ ٌٍْع َوََّنَٚ ًَ ٚزب ب  175 افزاء ـب ظ

ُْٖت أَنْ  الَمُ إذا تََقوَّ ًَّ  اف
ِ
ْٔف يُؾ َظَِ ل أَمَرِِن ِجْزِ

ِ
ََٚت َل َخ فؽ أَُحقِّ س ـب ٚم  809 ٕأ

ك ٔدة أمُّؽ، ثؿَّ أُمُّؽ، ثؿَّ أٚب ًٚوٜي ـب ح  976 م

دٌ 
ِ
َٜ فََرُجٌؾ َواح َر َرجٍؾ يَدُخُؾ اجلََّْ

ِ
فؽ إنَّ آخ س ـب ٚم  636 ٕأ

 ََمَْرجًٚ 
ِ
ـْ أَمِْره

ِ
ًََؾ فَُف م ٚـُْؿ ََلْ يَتَِّؼ اهللَ ؾََْٔج  828 ظٌٚدة ـب افهٚٝم إِنَّ أَبَ

ل َهَذا َشِّٔدٌ إِنَّ ابْ 
ِ
ُرة ْ  71 أبق ب

؟
ِ
ََٓٚدة فنَّ َرُّ ٚب  684 زيد ـب أرؿؿ إِْن أَْخَزْتُؽ تُ

ََمؾِ  ل ضُقُل ٕا
ِ
ٌد اهلل إِنَّ أَْخَقَف مَٚ أََخُٚف َظَذ أُمَّت ٚبر ـب ظ  462 ج

 ٌٜ َْٕظاَمِل ثاَلَث ـَ ا
ِ
ل م

ِ
ٌد اهلل إنَّ أَْخَقَف مَٚ أََخُٚف َظَذ أُمَّت ٚبر ـب ظ  460 ج

  إِنَّ 
ٍ
ًُْؾ َؿَقِم ُفقط

ِ
ي فٍَ

ِ
ًْد ـْ بَ

ِ
ل م

ِ
 1066 اـب ظٌٚس أَْخَقَف مَٚ أََخُٚف َظَذ أُمَّت

 ًٌٚ ًُقُد َؽِري ًٌٚ َوَشَٔ س إِنَّ اإِلْشالََم بََدأَ َؽِري ٜ، ٕأ م ٜ، أبق أٚم  512 أبق افدرداء، واِث

لَّ  ٌَّ ل أَنَّ أَْظَرابًِّٔٚ أَتَك اْف
ِ
ْ ّْ َََٚل: َظِِّ ص ؾَ ًد ـب أِب وٚؿ  308 ش

َُْرآنَ  فؽ إِنَّ اهللَ أَمََرِِن أَْن أُؿِْرَئَؽ اف س ـب ٚم  795 ٕأ
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 ًٜ  ثاَلَثَ
ِ
ِٔف ـَ َظَذ َوْح َّ  285 أبق هريرة إِنَّ اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ ائْتَ

ـِ 
ِ
م ْٗ  ادُ

ِ
ه

ِ
ٌْد  َظ

ِ
 41 أبق هريرة إِنَّ اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ أَؾَْرُح بِتَْقبِٜ

َج إِنَّ اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ أَْوَحك إِ   611 اـب ظٌٚس َِلَّ أَْن أَُزوِّ

ْؾِ  َّٔ  اِف
ِ
ء

ِ
ُز

ِ
ٌط يََدُه د

ِ
ًري إِنَّ اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ بَٚش ص  161 أبق مقشك ٕا

َٔٚمَفُ 
ِ
ُٝ ؿ َْْْ َٚم َرَمَوَٚن، َوَش ٌد افرمحـ ـب ظقف إِنَّ اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ ؾََرَض ِصَٔ  10 ظ

ـْ َظٚدَى ِِل وَ  ًََٚػ ؿََٚل: َم ًّٔٚإنَّ اهللَ تَ
ِ
 623 أبق هريرة ف

َْٕرَض   َوا
ِ

َقات َّ ًَّ ً ؿٌََْؾ أْن ََيَُِْؼ اف ٚٚب تَ
ِ
ـ  َٛ ـَتَ ًْامن ـب بنر إِنَّ اهلل َظزَّ وَجؾَّ   651 اف

ْْتَِزُظفُ  ً َي َزاٚظ
ِ
ْٕت َِْؿ ا

ِ
ٌَُِْض اًف َ َي  ٓ ّرو إِنَّ اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ ٌد اهلل ـب ظ  535 ظ

ٍَيَ  امِ إنَّ اهللَ ظزَّ وجؾَّ َيٖمُُر احلَ ُْتٌُُقا َظَذ ُصقَّ َ تَ فؽ َٜ أنٓ  س ـب ٚم  764 ٕأ

ـِ أَْفَغُ  َّ َ ـَ أف
ِ
ُٞ ِرُيًٚ م ًَ  367 أبق هريرة إِنَّ اهللَ َجؾَّ َوَظزَّ يٌَْ

ُٓؿْ  ـْ حَتْتَ اُهْؿ َم ُُذ فََرَ  اًف
ِ

َرَجٚت ٔد اخلدري إِنَّ أَْهَؾ افدَّ  51 أبق شً

ٍََؾ  ـ أَْش  فَراُهؿ َم
ِ

َرَجٚت ؿ إِنَّ أهؾ افدَّ ُٓ ْ
ِ
ٔد اخلدري م  632 أبق شً

ِلُّ  ٌَّ ُر افهديؼ أَنَّ بَِريَرَة أَْهَدْت ََلُْؿ حَلاْمً، ؾََٖمََرُهؿ اْف  193 أبق ب

 ٍٛ ـْ ذََه
ِ
ٌٜ م ٌَِْ َط اجلََّْٜ َف

ِ
ٚئ  336 أبق هريرة إِنَّ َح

اَم  ُٓ َْْٔ َٙ بَ ََ رٍو ؾَ ّْ ْغِ اْختََهاَم إَِػ َظ َّ ّرو أَنَّ َخْه ٌد اهلل ـب ظ  141 ظ

لِّ أَ  ٌَّ َْْد اْف
ِ
ًة َوظ ًُٚ َصَٚح مَرَّ ي

ِ
ًًقد ٌٕٚس  نَّ د  565 اـب م

 ٍٛ ِ
ـِ أِب ضَٚف ـْ َظعِّ ب

ِ
َٜ م َّ

ِ
َج ؾَٚض فؽ إِنَّ رِبِّ َظزَّ وَجؾَّ أَمََرِِن أَْن أَُزوِّ س ـب ٚم  713 ٕأ

ل
ِ
َٚل: أَْوِصْ ِلَّ ؾ ٌَّ ًٜ أنَّ َرُجالً أتَك اْف  723 اـب َلٔ

لَّ  ٌَّ َٚل:   أَنَّ َرُجالً أَتَك اْف ٌَُٚشقرَ ؾ  570 اـب ظٌٚس يَٚ َرُشقَل اهلل، إِنَّ ِبَ اف

ِلَّ  ٌَّ َََٚل  أَنَّ َرُجالً أَتَك اْف ـٌَِرٌ : ؾَ ٌَِٕلَّ اهلل، إِِنِّ َصٌْٔخ   106 اـب ظٌٚس يَٚ 

ٍَُس  َّ ٍََزهُ اْف َٚء َوؿَْد َح فؽ أَنَّ َرُجالً َج س ـب ٚم  362 ٕأ

ٌَُِْس ادُْحِرمُ؟ أَنَّ َرُجالً َشََٖل َرُشقَل اهلل  ّر مَٚ َي  473 اـب ظ

لَّ  ٌَّ ّرة أَُصعِّ ِِف افثَّْقِب  أَنَّ َرُجالً َشََٖل اْف ٚبر ـب ش  580 ج

ٌَٚلِ   أَمْثََٚل اجِل
ِ

َْٚت ًَ ـَ احلَ
ِ
 إَِِلَّ م

ِ
َٔٚمَٜ

ِ
ٔد اخلدري إِنَّ َرُجالً َيِِْٖت َيْقَم اَف  820 أبق شً

ْٝ َخ  ًَ
ِ
ُجَؾ إَِذا َصذَّ ُْج  إِنَّ افرَّ

ِ
ف

ِ
ٚيَُٚه ِِف َرأْش ٚرد ىَ  284 شِامن اٍف

 ُٜ ًِْهَٔ ُهف ادَ
ِ
َْْ ْْفُ، َوَٓ ُي

ِ
ٔد اخلدري إِنَّ افّرْزَق ؿَْد ؾُِرَغ م  60 أبق شً
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  أَنَّ َرُشقَل اهلل 
ٍ
َٛ باَِمء ٔ

ِ
ـٍ ؿَْد ص ٌََِ فؽ أُِِتَ بِ س ـب ٚم  391 ٕأ

ٌؿ حُمِْرمٌ  أَنَّ َرُشقَل اهلل 
ِ
ٚئ  1089 ٚساـب ظٌ اْحتََجَؿ َوُهَق َص

ُْؾ  أَنَّ َرُشقَل اهلل  َّٔ َر اِف ًٜ َحتَّك ََتَقَّ َِْٔ الَةَ َف َر افهَّ  147 أبق هريرة أَخَّ

ـَ احلََدثَٚنِ  أَنَّ َرُشقَل اهلل  َْوَس بْ ًَثَُف َوٕا فؽ بَ  136 ـًٛ ـب ٚم

ٍَرُ  أَنَّ َرُشقَل اهلل  ٌْ
ِ
 اد

ِ
ف

ِ
ٍَتِْح َوَظَذ َرأْش َٚم اف َٜ َظ َُّ س ب َدَخَؾ َم فؽٕأ  572 ـ ٚم

َٜ  أَنَّ َرُشقَل اهلل  َُّ ٍَتِْح َم فؽ َدَخَؾ َيْقَم اف س ـب ٚم  518 ٕأ

َٜ  أَنَّ َرُشقَل اهلل  َُّ فؽ َدَخَؾ َيْقَم ؾَتِْح َم س ـب ٚم  391 ٕأ

  أَنَّ َرُشقَل اهلل 
ِ
مْحَٜ  َوافرَّ

ِ
َرة

ِ
ٌٍْ دَ َٜ ٚب َٜ َظَرؾَ َّٔ

ِ
 َظن

ِ
ف
ِ
ُ ًمَّت  162 ظٌٚس ـب مرداس دََظٕٚ 

ِْْزيَؾ  ُشقَل اهلل أَنَّ رَ  ٌِْح تَ  افهُّ
ِ
ٛف َشَجَد ِِف َصالَة  489 ظع ـب أِب ٚض

ً  أَنَّ َرُشقَل اهلل  ُّٛ بُْرُؽقٚث ًُ َع َرُجالً َي
ِ
فؽ َشّ س ـب ٚم  274 ٕأ

ً  أَنَّ َرُشقَل اهلل  ـُ بُْرُؽقٚث ًَ َع رِ َُجالً يَِْ
ِ
فؽ َشّ س ـب ٚم  278 ٕأ

ٌَْح ثُ  أَنَّ َرُشقَل اهلل  ّْسِ َصذَّ افهُّ ٌَََْؾ مَىَِِْع افنَّ ّر ؿَّ اْشتَ  344 اـب ظ

  أَنَّ َرُشقَل اهلل 
ِ
ف
ِ
ٚئ ًَ

ِ
 ٕ ٍَراً أَؿَْرَع بَْغَ ٚئنٜ ـََٚن إِذا أََراَد َش  543 ظ

ٌٜ  أَنَّ َرُشقَل اهلل  ٚبَ ٚبَتُْف َجَْ ٚئنٜ ـََٚن إَِذا أََص  269 ظ

  أَنَّ َرُشقَل اهلل 
ِ
ٔف

ِ
ـَ َويَْدُظق ؾ َ ٌَّ ُّٛ اِف

ِ
  ـََٚن ُُي

ِ
ـَٜ ٌد اهلل بِٚفَزَ ٚبر ـب ظ  425 ج

َٔقل أنَّ رشقل اهلل   521 أبق هريرة ـٚن يدظق ؾ

ً  إنَّ َرُشقَل اهلل   ثَْقٚب
ٍ

ـْ يَْسُُك ِِف بَْٔٝ ُُ ٚئنٜ ََل َي  180 ظ

  أنَّ َرُشقَل اهلل 
ِ
ْٔف ٌَْْ ـْ َج  َظ

ِ
ًَُوَديْف ٚ َشَجَد َجٚىَف ب ٚئنٜ دََّ  822 ظ

ؿْ  مَرَّ  أَنَّ َرُشقَل اهلل  ِٓ َِْٔ ََِّؿ َظ ًَ ٍَٔٚن ؾَ فؽ َظَذ ِصٌْ س ـب ٚم  70 ٕأ

ؾِ  أَنَّ َرُشقَل اهلل  َجُّ ـِ افسَّ ٌٍؾ ََّنَك َظ ٌد اهلل ـب م  98 ظ

  أَنَّ َرُشقَل اهلل 
ِ
َْٜ  َوادَُزابَ

ِ
َِٜ َٚؿ ـِ ادَُح ٌد اهلل َّنَك َظ ٚبر ـب ظ  574 ج

ّر َواَصَؾ ِِف َرَمَوٚنَ  أَنَّ َرُشقَل اهلل   260 اـب ظ

ْرق نَّ َرشقَل اهلل أ
ِ
راِق ذاَت ظ

ِ
ْٕهِؾ اًف  َٝ ٌد اهلل وؿَّ ٚبر ـب ظ  722 ج

َؾ 
ِ
َٓٚ ؿُت ًٜ أنَّ َزْوَج ٍري  1087 اف

َٚٓ ُحقا ُرَؽَٚم ًَ  ؾَْٚم
ِ
ـْ َدَوابِّ اجلََّْٜ

ِ
ٌَََْؿ م  813 أبق هريرة إِنَّ اف

ِّْل
ِ
ٌٜ م ًَ َٜ بَْو َّ

ِ
 108 ادًقر ـب َمرٜم إِنَّ ؾَٚض
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تَِٚب إِنَّ ؾَْهالً بَْغ 
ِ

ِٚم أَْهِؾ اُف ْٚ َوِصَٔ
ِ
َٔٚم ًٚص ِص ّرو ـب اف  834 ظ

ِِؿٌ  ًْ َٓٚ َرُجٌؾ ُم َُ َ ُيَقاؾِ  ٓ ًٜ َٚظ  َش
ِ
ًَٜ ُّ  283 أبق هريرة إِنَّ ِِف اجلُ

ًَٜ َٚل فَُف َزْوبَ ًٚ ُي
ِ
ِـّ َرُجالً َصٚحل َٜ أَنَّ ِِف اجِل  848 رجؾ ث

ِٔع إِنَّ اهللَ ظزَّ 
ِ
ََْقَم إِذا َصَِّقا ِِف اجلَّ ُٛ  إِنَّ اف ًَْج ّر وجؾَّ فََٔ  445 اـب ظ

 ًَٚ ـٍ ُخُِ ي
ِ
ُُؾِّ د

ِ
فؽ إنَّ ف س ـب ٚم  615 ٕأ

ـِ  َْْٔغِ َوَوِزيَرْي
ِ
ٌَِٕلٍّ أَم ُُؾِّ 

ِ
 79 اـب ظٌٚس إِنَّ ف

 َرُجؾٍ 
ِ
ة ثَْعْ ُؿقَّ

ِ
ِّ م

ِ
ََُرر ِْ

ِ
 46 جٌر ـب مىًؿ إِنَّ ف

ؿِ  فتََّقشُّ َس ٚب َّٚ ًِْرؾُقَن اْف ٌَٚداً َي
ِ
س ـب  إِنَّ هللِ ظ فؽٕأ  299 ٚم

 692 اـب ظٌٚس إنَّ فَُف َدَشامً 

َّّدٌ  َٕٚ حُمَ  171 جٌر ـب مىًؿ إِنَّ ِِل أَْشاَمءً؛ أَ

ُؼ اهللُ
ِ
ًْت ٌََٚن َي ًْ ـْ َص

ِ
 م

ِ
ِّْهػ َٜ اْف َِْٔ ٚئنٜ إِنَّ َف  214 ظ

 ُٗ ُف ْٗ ُّ َرُهْؿ اِف
ِ
 336 أبق هريرة إِنَّ ََمَٚم

ٚ أن يُىْ  ْٝ َرِبَّ ّران َشََٖف
ِ
َٝ ظ ٔفإِنَّ مَْريََؿ ْب َ دََم ؾ َٓٚ حَلاْمًٓ  َّ

ِ
ٜم ً  774 أبق أٚم

ِْؿِ 
ِ
ِٛ اًف ِ

ىَٚف
ِ
َٓٚ ف َحتَ

ِ
َٜ فَتََوُع أَْجْ َُ

ِ
ًٚل إِنَّ اداَلَئ  439 صٍقان ـب ظ

َس  َّٚ ًُقَن اْف ٌٔ ـَ َي ي
ِ
ِس افَّذ َّٚ اِر اْف َ

ِ
ـْ ذ

ِ
ٚري إِنَّ م ٌٍ  818 أبق ذر اف

ُِّقَن ؾاَلَ 
ِ
ُْثُُروَن َوأَْصَحِِٚب يََ َس َي َّٚ ٌُّقُهؿْ إِنَّ اْف ًُ ٌد اهلل تَ ٚبر ـب ظ  38 ج

ف
ِ
َٚوَة ؿُُِقب َؿْقم ًَ َُٚ إَػ اهلل َؿ  َص

ِ
ٚء ٌَٔ َْٕٕ ـَ ا

ِ
ًٌّٔٚ م  ٕ  675 أبق هريرة إِنَّ

لَّ  ٌَّ ْغٍ  أَنَّ اْف ًَ ـٍ َوُح ًَ ّر أَذََّن ِِف أُذُِن َح  249 اـب ظ

لَّ  ٌَّ ََك ؾََرؾََع يََدهُ، ثؿَّ ؿََٚل  أَنَّ اْف ًْ  620 ـًٛ ـب مرة اْشتَ

ِلَّ  ٌَّ َٜ  أنَّ اْف ًَِٚوَي ُْتَِٚب ُم
ِ
الَمُ ِِف اْشت ًَّ  اف

ِ
ْٔف يَؾ َظَِ َٚر ِجْزِ ٌد اهلل اْشتََن ٚبر ـب ظ  979 ج

ِلَّ  ٌَّ ةً َؽْاَمً  أَنَّ اْف ٚئنٜ أَْهَدى مَرَّ  197 ظ

لَّ  ٌَّ َٜ َوُهَق حُمِْرمٌ  أنَّ اْف قَٕ ُّ َج مَْٔ  560 اـب ظٌٚس تََزوَّ

ِلَّ  ٌَّ سِ  َخَرَج  أنَّ اْف َّٚ ْف ًٜ ِِف َرَمَوَٚن ؾََهذَّ ٚب َِْٔ ٌد اهلل َف ٚبر ـب ظ  841 ج

ِلَّ  ٌَّ   أنَّ اْف
ِ
ف

ِ
ـْ َؿْقم

ِ
َٛ امَْرأَةً م  143 اـب ظٌٚس َخىَ

لَّ  ٌَّ   أَنَّ اْف
ِ
ٌَٜ ًْ َُ ٍَتِْح َوَحْقَل اف َٜ َيْقَم اف ًٌَْ َُ ًًقد َدَخَؾ اف  616 اـب م

ِلَّ  ٌَّ ٍَتْ  أنَّ اْف ـَ اف َٜ زَم َُّ ٍَرُ َدَخَؾ َم ٌْ
ِ
 اد

ِ
ف

ِ
فؽ ِح وَظَذ َرأْش س ـب ٚم  797 ٕأ
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لَّ  ٌَّ ْرَهؿِ  أنَّ اْف حق افدِّ  ٕ
ِ
ْٔف ُٖ َظَذ ؿََدَم شَع َرأَى َرُجالً يَتََقوَّ ِٜ ـب ٕا  1079 واث

ِلَّ  ٌَّ  1065 اـب ظٌٚس َرأَى َرُجالً يَْدُظق َوُهَق َشِٚجدٌ  أنَّ اْف

ِلَّ  ٌَّ ََٓٚرَجَؿ امَْرأَةً ثؿَّ َص  أَنَّ اْف َِْٔ ّران ـب حهغ ذَّ َظ  524 ظ

ِلَّ  ٌَّ َْٕظاَمِل أَؾَْوُؾ؟ أنَّ اْف َؾ أيُّ ا
ِ
 731 أبق هريرة ُشئ

ِلَّ  ٌَّ َغ أَؾَْوُؾ  أنَّ اْف
ِ
ْ
ِ
م ْٗ َؾ أَيُّ ادُ

ِ
ًًقد ؟ُشئ ًد ـب م  366 ش

ِلَّ  ٌَّ   أَنَّ اْف
ٍ
ًٚ، ثؿَّ دََظٚ باَمء ٌَْ َب َف  692 اـب ظٌٚس َذِ

ِلَّ  ٌَّ ُْرٍ َص  أنَّ اْف ًَُف أَبُق بَ َد أُُحداً َوَم
ِ
فؽ ً س ـب ٚم  62 ٕأ

ِلَّ  ٌَّ ـًَٛ أنَّ اْف ـِ  َُِبِّ ب لٕ  فؽ ٚؿ س ـب ٚم  795 ٕأ

ِلَّ  ٌَّ ُْفُ  أَنَّ اْف َّ ٍـّ ثَ َ ّر ؿَىََع ِِف َِم  347، 312 اـب ظ

ِلَّ  ٌَّ ٚئنٜ ـََٚن إَِذا َرأَى ادَىَرَ  أَنَّ اْف  89 ظ

ِلَّ  ٌَّ ُ  أَنَّ اْف ٚبَفُ ـََٚن يٌَُؼِّ  9 أبق هريرة  أَْصَح

ِلَّ  ٌَّ ٚمٍ  أَنَّ اْف َٜ أَيَّ  502 حٍهٜ ـََٚن َيُهقُم ثاَلَثَ

ِلَّ  ٌَّ ٌِْح  أَنَّ اْف ََْرأُ ِِف افهُّ ّرة ـََٚن َي ٚبر ـب ش  34 ج

ِلَّ  ٌَّ ٍِْهُؾ  أنَّ اْف َ َي  ٓ
ٍ

ًَٚت ـَ ِس َر ّْ ٚئنٜ ـََٚن ُيقتُر بَخ  649 ظ

ِلَّ  ٌَّ  َّنَك أَْن يُ  أنَّ اْف
ِ
د

ِ
ـا  افرَّ

ِ
ٚء  799 أبق هريرة ٌََٚل ِِف ادَ

ِلَّ  ٌَّ ٍُرِ  أَنَّ اْف ـِ افتََّزْظ فؽ ََّنَك َظ س ـب ٚم  476 ٕأ

ِلَّ  ٌَّ ـْ بَِْٔع احلَََٔقاِن بِٚحلَََٔقانِ  أَنَّ اْف ّرة ََّنَك َظ ٚبر ـب ش  47 ج

ِلَّ  ٌَّ ـْ َصالَتَْغِ  أنَّ اْف ٚهع ََّنَك َظ ٜم اٌف  94 أبق أٚم

 ِ ٌَّ َر وُظثاَمَن ؿََرُؤوا لَّ أَنَّ اْف َّ ٍُْر َوُظ فؽ َوأبَٚ بَ س ـب ٚم  647 ٕأ

ِلَّ  ٌَّ ُرونَ  أنَّ اْف َٓ َ ََيْ ُٕٚقآ  ـَ َر َوُظثاَْمَن  َّ ٍُْر َوُظ فؽ َوأَبَٚ بَ س ـب ٚم  188 ٕأ

َمَْر ِِف ؿَُرْيشٍ  ًٚوٜي ـب أِب شٍٔٚن إِنَّ َهَذا ٕا  172 م

ُض ُظثاَْمنَ 
ِ
ٌٌْ ـََٚن ُي ٌد اهللجٚ إِنَّ َهَذا   100 بر ـب ظ

ٌّ بَُِٚبَٚ
ِ

 َوَظع
ِ
ٜ َّ ُْ

ِ
َٕٚ َداُر احل ٛف أَ  356 ظع ـب أِب ٚض

ُٝ َرُشقَل اهلل  َٕٚ َرأَْي   أَ
ِ
ْٔف ٍَّ ُح َظَذ ُخ ًَ ّْ ب َي ّر ـب اخلٚى  335 ظ

ًََرِب إَػ اجلََّْٜ ُؼ اف
ِ
ٚئ ٕٚ َش ٜم أ  746 أبق أٚم

 
ِ
َٝ أَبُق افَقْرد  275 أبق افقرد إَْٔ
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ٌُْد اهلل َٝ َظ ٚزب إَْٔ  131 افزاء ـب ظ

ـ ُمقشك
ِ
ٚروَن م ِْزفَٜ َه ّْ ِّْل ب

ِ
َٝ م ٛف إَٔ  738 ظع ـب أِب ٚض

ـْ ُمقَشك
ِ
ُٚروَن م  َه

ِ
ِْْزفَٜ َّ ِّْل بِ

ِ
َٝ م ص إَْٔ ًد ـب أِب وٚؿ  971، 53 ش

 ٌٜ ْرَؿ
ِ
، ؾَتََقاَرْت ؾ ْرؿَتَْغِ

ِ
َٚر ؾ ُر ؾََه َّ ََ َنؼَّ اف ًًقد ٕا ٌد اهلل ـب م  1088 ظ

ُْكْ أََخَٚك طَٚ ً ٕا ًٚ أَْو مَيُِْقٚم
ِ
فؽ د س ـب ٚم  432، 248 ٕأ

ي آِل ؾاُلَن
ِ
ََّؽ مََرْرَت بَقاد  684 زيد ـب أرؿؿ ٕإ

ُُؿْ 
ِ
 بَِْٖشاَمئ

ِ
َٔٚمَٜ

ِ
ُْؿ تُْدَظْقَن َيْقَم اَف  74 أبق افدرداء إَُِّٕ

 
ِ
َّٜ ِّٔ ْف َْٕظاَمُل ٚب ٔد اخلدري إَِّٕاَم ا  272 أبق شً

 َّ ِّٔ َْٕظاَمُل ً بِْٚف  إَِّٕاَم ا
ِ
ّر ٜ ب ظ  791، 25 ـب اخلٚى

ِلِّ  ٌَّ َٓك إَِػ اْف ْٕتَ ََْرأُ  إََُّٔف ا ٌد اهلل ـب افنخر َوُهَق َي  350 ظ

ُر مََع َرُشقِل اهلل 
ِ

َْٚ ُهَق َيً ٌَٕٚس  إََُّٔف بَْٔ ًَُف   173 جٌر ـب مىًؿ َوَم

لُّ  ٌَّ  275 أبق افقرد َرُجالً أمَْحَرَ  إََُّٔف َرآهُ اْف

ِلَّ  ٌَّ َد اْف ِٓ    إََُّٔف َص
ٍ
َٚزة دة َصذَّ َظَذ َجَْ  418 أبق ؿٚت

ؿَّ  ُٓ َّ ل: اِف  َوَشََِّؿ، ثؿَّ ٚؿ
ٍ
َّّد َ ِجَد َصذَّ َظَذ حُم ًْ ـََٚن إِذا َدَخَؾ ادَ ٌْل  إََّٔف  ّٜ بْٝ اف ض  1059  ٚؾ

َْٕذرَ  ُقٍح إَِّٓ َوؿَْد أَ  ٕ ًَْد ٌَِٕلٌّ بَ ـْ  ُُ ٔدة ـب اجلراح إَُِّٕف ََلْ َي  305 أبق ظٌ

اَخُذ بِ  َٗ ُ ؟ ٕأ
ِ
َِِّٜٔ ِٚه َّْٚ ِِف اجلَ

ِ
ـََٚن م ًًقد اَم   164 اـب م

لُّ إِِنِّ  ٌَّ مَ، ؾََٖمََرَهٚ اْف ٌٔأم ح  أُْهَراُق افدَّ ٌٜ 257 

َر! َٓ ُُْؿ إَِذا َج
ِ
ََْرُؤوَن َخَِْػ إِمَٚم ُْؿ تَ ََٕرـا ع إِِنَّ   410 حمّقد ـب افرٔب

 َرُشقِل اهلل 
ِ
ٚؿَٜ َ  ٕ َٝ ًَُِٚبَ  إِِنِّ فَتَْح ل ُف

ِ
ٌُْ ٜٚب ُٚيِهٔ ـ افهح  403 رجؾ م

ََك َُُِْؿ، إِِنِّ أُضًَُْؿ َوأُْش ثْ
ِ
ُٝ م ًْ ّر إِِنَّ َف  260 اـب ظ

ؿ َْشاَمٓئ قَن ٖب ُّّ ًَ ُٕٚقا ُي ـَ ُْؿ  ٌٜ أََٓ أَْخَزََْتُْؿ أََّنَّ رة ـب صً  123 اٌد

ـٌ 
ِ
م ْٗ َٜ إَِّٓ ُم َ يَْدُخُؾ اجلََّْ فؽ أََٓٓ   136 ـًٛ ـب ٚم

 ًَ يُؾ َم ْؿ َوِجْزِ ُٓ ٚزب َؽ اْهُج ٚء ـب ظ  195 اٌف

ًة َؽْاَمً  أَْهَدى َرشقُل اهلل  ٚئنٜ مَرَّ  794 ظ

ٌَٚ ُْتُ َ تَ  ٓ: َُْغِ فؽ أَْوَحك اهللُ َظزَّ َوَجؾَّ إَِػ ادََِ س ـب ٚم  28 ٕأ

 
ِ
 امِْرءاً بُِٖمِّف

ِ
 أُْوِص

ِ
 امِْرءاً بُِٖمِّف

ِ
 397 خداش أبق شالٜم أُْوِص

 /ب111
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ـَاَم تَ  ٔل اهللَ 
ِ
تَح ًْ تَْحٔل َرُجالًأُوِصَٔؽ أن تَ ًْ ًٜ  723 اـب َلٔ

ًٌّٚ تَْزَدْد ُحًٌّٚ
ِ
 644 أبق هريرة أَْي أبَٚ ُهريَرَة! ُزْر ؽ

 ٌٜ َٚ مََذفَّ ـَ، ؾََّ٘نَّ ي َك َوافدَّ ٚئنٜ إِيَّٚ  772 ظ

 
ِ
ٚء ًَ ِّ ُخقَل َظَذ اْف ٚـُْؿ َوافدُّ مر إِيَّ ٌٜ ـب ٚظ  155 َظ

َُْرآِن  َٞ اف ََْرأَ ثُُِ ًَْجُز أََحُدـُْؿ أَْن َي  أََي
ٍ
َِٜ  351 أبق افدرداء ـَؾَّ فَْٔ

َُْؾ بَْٖشًٚ  َُِّٕ٘ف ََلْ َي  ؾَ
ِ

َُِاَِمت َُُِِّؿ اف ُْؿ ادُتَ فؽ أَيُُّ س ـب ٚم  362 ٕأ

ؾ: ثؿَّ مَٚذا؟ ف، ٔؿ
ِ
هللِ وَرشقف  731 أبق هريرة إِياَمٌن ٚب

َٚٓ ِّٔ
ِ
ـْ َوف

ِ
َٓٚ م

ِ
ًٍْ َ َٕيُِّؿ أََحؼُّ ْب  291 اـب ظٌٚس ا

َّٟ ثُؿَّ  َّٟ  أَيُّاَم َصٌِلٍّ َح  أَْن َُيُ
ِ
ْٔف ًََِ  43 اـب ظٌٚس أَدَْرَك ؾَ

ـَ  َّ َْٕي ـَ ؾَٚ َّ َْٕي فؽ ا س ـب ٚم  391 ٕأ

ُقٍح   ٕ
ِ
َْٜ ٔ

ِ
ل مَثَُؾ َشٍ

ِ
ْٔت َّاَم مَثَُؾ أَْهِؾ بَ ُس! ٕإ َّٚ َٚ اْف ٚري أََيُّ ٌٍ  1057 أبق ذر اف

َداةٌ  ْٓ ٌٜ ُم َٕٚ َرمْحَ ُس، إَِّٕاَم أَ َّٚ َٚ اْف  266 أبق هريرة أََيُّ

 حرف الباء

ِْؾ ادُيِِْؿِ بَ  َّٔ ىَِع اِف
ِ
ـََ  ًْٚ تَ

ِ
َْٕظاَمِل ؾ ُروا بِٚ

ِ
 222،  221 أبق هريرة ٚد

الٌم فْغ  ِِٔؼ، ـو ؛ وجٌف ضَ ًّل افزُّ رٌء َهْغٌ ص  1040 ٕا

ٚبِِرـُؿْ  ـَ ُٜ مََع أَ ـَ  174 اـب ظٌٚس افَزَ

 
ِ
ْ أََخَٚك بِٚجلََّْٜ  406 أبق هريرة بَؼِّ

 
ِ
َٜ أَْن ؿَْد بُْ َيَ

ِ
ْ َخد ٍٛ بَؼِّ ـْ َؿَه

ِ
 م

ِ
ٌٝ ِِف اجلََّْٜ ٍر َل ََلَٚ بَْٔ ٌد اهلل ـب جً  579  ظ

ل بَْق ادُهىَِؼ إػ َرشقِل اهلل 
ِ
ًَثَْ فؽ بَ س ـب ٚم  716 ٕأ

ل َرُشقُل اهلل 
ِ
ًَثَْ َْجَرانَ  بَ ٌٜ إَِػ أَْهِؾٕ  رة ـب صً  123 اٌد

َل اإِلْشالَُم َظَذ ََخْسٍ 
ِ
ّر بُْ  303 اـب ظ

َل اإِلْشالَُم ظَ 
ِ
جع َذ ََخْسٍ بُْ ٌد اهلل اٌف  486 جرير ـب ظ

 
ِ
الَة ٍِْر تَْرُك افهَّ ُُ  َوبََغ اف

ِ
ٌْد ًَ ٌد اهلل بََغ اف ٚبر ـب ظ  639 ج

ْد رشقل اهلل 
ِ
ٕٚ ظ َْٚ أ َُٔف افَقْحلُ  بَٔ

ِ
فؽ إذ َؽن س ـب ٚم  713 ٕأ

ًُقٌد مََع َرُشقِل اهلل  ـُ ُؿ ْح  ٕ ْْٔاََم َٜ  بَ ٌَِٚل َِتََٚم ـْ ِج
ِ
بظ َظَذ َجٌٍَؾ م  1060 ّر ـب اخلٚى
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 حرف التاء

ـَ احلَِريرِ 
ِ
ـِ ِهَل أَْفَغُ م َّ َ ـَ أف

ِ
ُٞ ِريٌح م ًَ  367 أبق هريرة تٌُْ

ـِ ادَْقُت  ِ
م ْٗ ُٜ ادُ ٍَ ّرو حُتْ ٌد اهلل ـب ظ  443 ظ

َٚركٌ  َُِّٕ٘ف مٌَُ ِٔؼ؛ ؾَ
ِ
ًََ ف قا ٚب ُّ ٚئنٜ ََتَتَّ  453 ظ

ِلُّ  ٌَّ ت  ََتَََِّػ َظَّْٚ اْف ٍٍَر، ؾََحَيَ َْكِ ِِف َش ّرو اًف ٌد اهلل ـب ظ  689 ظ

 
ِ
ٚء ًَ ِّ ـَ اْف

ِ
َجِٚل م ًٜ أََْضُّ َظَذ افرِّ تَْْ

ِ
ي ؾ

ِ
ًْد ُٝ بَ ـْ  995 أشٜٚم ـب زيد تََر

َؽ 
ِ
ٍَّت

ِ
ْػ مََع ظ

ِ
ًٍْ تَ ًْ ج تَ ٚرٜث تََزوَّ  683 زيد ـب ح

 
ِ
ٚء ًَ ِِّْ

ِ
ُٔؼ ف

ِ
َجِٚل َوافتَّْهٍ ِرِّ

ِ
ٌُٔح ف ًْ  576 أبق هريرة افتَّ

ٕٚ مََع َرُشقلِ  ْر حَّ ًَ   اهلل  تَ
ِ
الَة َٚم إَػ افهَّ ٚٝب ثؿَّ َؿ  1033 زيد ـب ث

 ٌٜ ـَ ُحقِر بََر ًَّ حَّروا، ؾَ٘نَّ ِِف اف ًَ فؽ تَ س ـب ٚم  1034،  500، 452، 237 ٕأ

ـَ  ِري حِّ ًَ ًََٚػ ُيَهعِّ َظَذ ادُتَ ُروا؛ ؾَ٘نَّ اهللَ تَ حَّ ًَ  836 زيد ـب أرؿؿ تَ

 
ٍ
ٚء ـ َم

ِ
ُروا َوَفْق بُجَرٍع م حَّ ًَ ًٔ تَ  835 د اخلدريأبق ش

ِلِّ  ٌَّ َٜ َزْوِج اْف قٕ ُّ ُٝ مَْٔ َ تَُهعِّ  تؤٍَّ  ٓ
ٍ
ذ

ِ
َِتَئ ل فَْٔ

ِ
 1027 اـب ظٌٚس َوِهَل َخٚفَت

ُجؾِ   افرَّ
ِ
ِٔع َظَذ َصالَة

ِ
 اجلَّ

ِ
ٍُْوُؾ َصالَة  307 أبق هريرة تَ

 حرف الثاء

الَمُ 
ِ
ْحت ُٜ َوٓا َجَٚم

ِ
ََْلُء َواحل َؿ؛ اف

ِ
ٚئ ٍَىِّْرَن افَه َ ُي ٔد اخلدريأ ثالٌثٓ   569 بق شً

ٍر، َوَرَمَوٚنُ  ْٓ ـُؾِّ َص ـْ 
ِ
دة ثاَلٌَث م  212 أبق ؿٚت

ُقرِ   ٕ ـْ
ِ
ٚبَر م ل َظَذ مََْ

ِ
ـْ أُمَّت

ِ
ٌٜ م ٌد اهلل ثالَث ٚبر ـب ظ  461 ج

 حرف اجلقم

ِلِّ  ٌَّ َٚء بالٌَل إَػ اْف رُ  َج حَّ ًَ ٚبر َوُهَق يَتَ ُٔؿ ـب ج  837 ح

ِلِّ  ٌَّ ْغٌ إَِػ اْف ًَ َٚء ُح ٔد اخلدري َق ُيَهعِّ َوهُ  َج  112 أبق شً

ِلِّ  ٌَّ َٚء َرُجٌؾ إَِػ اْف ُّٛ  َج
ِ
ُجَؾ ُُي َٝ افرَّ َََٚل: يَٚ َرُشقَل اهلل، أََرأَْي ًري ؾَ ص  488 أبق مقشك ٕا

لِّ  ٌَّ َٚء َرُجٌؾ إَِػ اْف ً  َج ْٚٔئ ل َص
ِ
ْ ّْ َََٚل: يَٚ َرُشقَل اهلل، َظِِّ  297 أبق هريرة ؾَ

قُد اف ُس ًي ًٌَّٚ َٚء اف ِلَّ َج ف ٌَّْ
ِ

ف ِف ََمًِِْ ًَ ًَُف وأَْجَِ  735 اـب ظٌٚس ِف مََرِوف، ؾَرؾَ

َٜ إَِػ َرُشقِل اهلل  َٚظ َٚءت امَْرأَةُ ِرؾَ ٚئنٜ َج  137 ظ

 
ٍ
َٜ ُجْزء ئَ

ِ
َٜ م مْحَ ًََٚػ افرَّ ًََؾ اهللُ تَ  231 أبق هريرة َج
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 ٌٜ ـَ ٌٜ، وافثَِّريُد بََر ـَ ُٜ بََر ْدراِن اجلاََمَظ ٔد اإلشُ  838 ، 31،501 أبق شً

ُُُْقَن اَلََقاءَ  ًْ ، ؾَِهٌْػ َي
ٍ

َْٚف  أَْص
ِ
ُـّ َظَذ ثالَٜث ٌٜ اخلنْل اجِل ًِ  846 أبق ث

 
ِ

َٓٚت ُمَّ َٝ أَؿَْداِم ٕا ُٜ حَتْ فؽ اجلََّْ س ـب ٚم  2 ٕأ

ََْداد
ِ
ر َوَشِاَمَن واد ؛ َظامَّ

ٍ
ُٜ تَْنتَُٚق إَػ ثالَٜث فؽ اجلَّْ س ـب ٚم  654 ٕأ

 حرف احلاء

ٍُْر  ُّٛ أِب بَ لُح
ِ
ٌٛ َظَذ أُمَّت فؽ َواِج س ـب ٚم  667 ٕأ

 َٜ َُّ َّ ُٝ َداراً بِ َٜ افَقَداِع، ؾََدَخِْ ُٝ َحجَّ َٛٔ َحَجْج ًٔ ًرض ـب م  55 م

 
ِ
 اجلََّْٜ

ِ
َٚرة َج

ِ
ـْ ح

ِ
َْشَقدُ م فؽ احلََجُر ٕا س ـب ٚم  252 ٕأ

َٜ َرُشقَل اهلل  ٌَْٔ َْٖظىَُٚه َصَٚظْغِ َحَجَؿ أَبُق ضَ فؽ ، ؾَ س ـب ٚم  145 ٕأ

ْث َٚلحدَّ ؿ ؾ
ِ

ٌتً فؽ ل جزيؾ وهق ي س ـب ٚم  636 ٕأ

ت ُر افهديؼ حدٞي افهدٚؿ  629،  628 أبق ب

َ إِفََف إَِّٓ اهللُ ـْ ؿََٚلٓ  َٚر َظَذ َم َّ َم اهللُ اْف فؽ َحرَّ ٌٚن ـب ٚم  369 ظت

 
ِ
ٌَِٚب أَْهِؾ اجلََّْٜ ُغ َشَِّٔدا َص ًَ ـُ َواحلُ ًَ ّر احلَ  64 اـب ظ

ْغُ َشَِّٔدا ًَ ـُ َواحلُ ًَ   احلَ
ِ
ٌَِٚب أَْهِؾ اجلََّْٜ ٔد اخلدري َص  557 أبق شً

 
ِ
ٌَِٚب أَْهِؾ اجلََّْٜ ْغُ َشَِّٔدا َص ًَ ـُ َواحلُ ًَ ٛف احلَ  419 ظع ـب أِب ٚض

َـّ  ُٚه َٚربَْْ ْْذُ ُ َح َـّ ُم ُٓ ُت مَٚ َشٚدََْْ ًًقد احلََّٔٚ  93 اـب م

 حرف اخلاء

 614 أبق هريرة ُخُذوا ُجَّْتَُُؿْ 

فؽ تََزَّزُ يَ  َخَرَج َرُشقُل اهلل  س ـب ٚم  244 ٕأ

َْٚ َرُشقُل اهلل  َِْٔ ِِّؿُ  َخَرَج َظ ًَ ُ ـََْٔػٕ   َْٚ ّْ ٚ: يَٚ َرُشقَل اهلل، َظِِّ َِْْ َُ  243 ـًٛ ـب ظجرة ؾَ

َْٚ َرُشقُل اهلل  َِْٔ َْشَقاِق  َخَرَج َظ ٚيَُع ِِف ٕا َٕتٌََ ـُ  س ـب أِب ؽرزة َوَْٕح  326 ٔؿ

َْٚ مََع َرُشقِل اهلل  ٔد اخلدري َخَْٔزَ إَِػ  َخَرْج  332 أبق شً

ٍُقا ِف اخلَْرصِ  ٍِّ حقل افنٚمل َخ  177 ُم

َُٔٚل اهلل
ِ
ْؿ ظ ُٓ ـُُِّ فؽ اخلَُِْؼ  س ـب ٚم  190 ٕأ

ََحد ٌُٚل َيقَم ٕا ، َواجِل
ِ

ٌٝ ًَّ َْٕرُض يقَم اف ْٝ ا ََ  635 أبق هريرة ُخِِ

ٚرِ  َّ الَُب اْف
ِ
ٌد اهلل ـب أِب أوىف اخلََقاِرُجـ   481،  480 ظ
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 َ ِلُّ ُخرِّ ٌَّ َِٔاَْمُن اْف ِْؿِ  ُش
ِ
 َوادَِٚل َواًف

ِ
 969 اـب ظٌٚس بَْغَ ادُِْؽ

ًْك
ِ
ِر ؽ ْٓ ـْ طَ ـََٚن َظ  مَٚ 

ِ
َدؿَٜ  157 أبق هريرة َخْرُ افهَّ

ُِفُ 
ِ
ٚظ ٌِِٔؾ ؾَ ٌر، َوَؿ

ِ
ـَث ّرو اخلَْرُ  ٌد اهلل ـب ظ  191 ظ

ي َهَذا
ِ
ِجد ًْ ُؾ َم

ِ
َواح  افرَّ

ِ
ْٔف ْٝ إَِف ٌَ

ِ
ٚب َخْرُ مَٚ ُرـ ٌد اهللج  448 ر ـب ظ

 حرف الدال

ٍَرُ  َدَخَؾ َرُشقُل اهلل  ٌْ
ِ
 اد

ِ
ف

ِ
َٜ َوَظَذ َرأْش َُّ فؽ َم س ـب ٚم  519، 475، 201 ٕأ

ِلُّ  ٌَّ َٖ  َدَخَؾ َظَعَّ اْف ُؾ، ؾَتََقوَّ
ِ
َ أَْظَ َٕٚ مَِريٌضٓ  ٌد اهلل وأَ ٚبر ـب ظ  691 ج

َٚٓ ٔ
ِ
َْيَْرُت ؾ َٜ ؾَ ِٚرَح َ َٜ اٌف ُٝ اجلَّْ  15 ٚساـب ظٌ َدَخِْ

 
ِ
ٔف

ِ
َٚرَك ؾ اَم أَْن يٌَُ ِٓ َِْٔ ٌَّّد َصذَّ اهللُ َظ َ ـِ َوحُم مْحَ ُِِٔؾ افرَّ ب دََظٚ فَفُ إِبَْراِهُٔؿ َخ ّر ـب اخلٚى  505 ظ

رِ 
ِ
ٚؾ َُ ُٜ اف ـِ َوَجَّْ ِ

م ْٗ ـُ ادُ ْج
ِ

َٔٚ ش ْٕ ّر افدُّ  309 اـب ظ

 حرف الذال

ُر افهديؼ َذاَك َرُشقُل اهلل   396 أبق ب

 حرف الراء

 ُ
ِ

امح ـُ افرَّ مْحَ ُؿ افرَّ ُٓ ّرو قَن يَْرمَحُ ٌد اهلل ـب ظ  224،  185 ظ

ِلِّ  ٌَّ  اْف
ِ
ٔد ُٝ ب ّْك ُرضَٛ َرأَْي ُ فؽ أف س ـب ٚم  742 ٕأ

ُٝ َرُشقَل اهلل  ـٌ  َرأَْي ًَ ًَُف َح َْْزِ / َوَم
ِ
ُرة َظَذ اد  71 أبق ب

ُٝ َرُشقَل اهلل  ٚمَ  َرأَْي ُنقَن أََم ّْ َر َي َّ ٍُْر َوُظ  817 راـب ّظ وأَبَٚ بَ

ُٝ َرُشقَل اهلل    َرأَْي
ٍ
ٌُد ُٜ أَْظ ًَ ًَُف إَِّٓ ََخْ  384 ظامر ـب ٚيه َوفََْٔس َم

! ََؽ اهللُ يَٚ ظؿِّ
ِ

 735 اـب ظٌٚس َرمح

 حُمَْرٍق 
ٍ

َؾ َوَفْق بيِْػ
ِ
ٚئ ًَّ  696 حقاء ُردُّوا اف

َُقُم بَْغ اخلََِؾ ٔىََٚن َي ٍُقؾَُُْؿ، ؾَ٘نَّ افنَّ قا ُص فؽ ُرصُّ س ـب ٚم  810 ٕأ

ـِ رِ  َدْي
ِ
بِّ ِِف ِرَى افَقاف ّرو َى افرَّ ٌد اهلل ـب ظ  3 ظ

 حرف الزاي

ِْٕجلُّ إَِذا َصٌَِع َزَٕك ٚئنٜ افزِّ  442، 119 ظ

ُُؿْ 
ِ
َْصَقات َُْرآَن ٖب ُقا اف  618 اـب ظٌٚس َزيِّْ
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 حرف السني

 
ِ
ِٚهد ـَٚدَُج ِغ 

ِ
ُ ًْ

ِ
ِٔؿ َواد

ِ
َٔت  واف

ِ
َِٜ َْٕرَم ل ظذ ا

ِ
ٚظ ًَّ  770 أبق هريرة اف

َْحرَ َل َرُجٌؾ َرُشقَل اهلل َشَٖ  ُٛ اٌف ـَ ْٕر  َّٚ َََٚل: يَٚ َرُشقَل اهلل، ٕإ  624 أبق هريرة ، ؾَ

 أَْصَحِٚب
ِ
ٔف

ِ
ٔاَم اْختَََِػ ؾ

ِ
ُٝ َرِبِّ َظزَّ َوَجؾَّ ؾ ب َشَْٖف ّر ـب اخلٚى  1053 ظ

قٌق  ًُ ِِِؿ ؾُ ًْ ٌَُٚب ادُ
ِ

ًًقد ش  787، 163 اـب م

َٕٚ مََع َرُشقِل اهلل   333 هريرةأبق  ِِف  َشَجْد

ُؿْ  وا، ؾَِ٘نَّ اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ فََْٔس َظَذ َظذاُب ُ
ِ

ُدوا َوأَبْؼ ٌد اهلل ـب بن َشدِّ  437 ظ

ًََذاِب  ـَ اف
ِ
ٌٜ م ًَ ىْ

ِ
ٍَُر ؿ ًَّ  186 أبق هريرة اف

المِ  ًَّ ٗاِل ؿٌََؾ اف ًُّ ف َّـ بََدأَـُْؿ ٚب ٗاِل، ؾَ ًُّ المُ ؿٌَؾ اف ًَّ ّر اف  717 اـب ظ

 َٔ
ِ
ٚؾ ًَ ً أَؾَْوَؾ َشُِقا اهللَ اف ْٚٔئ ٌٌْد َص ًَْط َظ َُِّٕ٘ف ََلْ ُي ُر َٜ، ؾَ  395 أبق ب

َٔؾ 
ِ
ٚئ َُ ٔ

ِ
ُٝ م ًْ ّْ َُقُل: َش يَؾ َي ُٝ ِجْزِ ًْ

ِ
فؽ َشّ س ـب ٚم  217 ٕأ

ِلَّ  ٌَّ ُٝ اْف ًْ
ِ
ََْرأُ:  َشّ  َي          ّرو ـب حرٞي  196 ظ

 حرف الشني

َٓ تَُزوُل ؿََدمَٚهُ  وِر  ِٚهُد افزُّ ّر َص  73 اـب ظ

عٌ 
ِ
ُجِؾ ُصحٌّ َهٚف  494 أبق هريرة َذُّ مَٚ ِِف افرَّ

ْٓدُت مََع رشقِل اهلل  ىْرٍ  َص
ِ
 ؾ

ِ
ٔد

ِ
 642 اـب ظٌٚس ِِف َيقِم ظ

ٕٚ مََع َرُشقِل اهلل  ْد ِٓ ىْر َوأَْوَحك َص
ِ
َٔد ؾ

ِ
 558 اـب ظٌٚس ظ

ل ُهقٌد َوأََخَقاَُتَٚ
ِ
ٌَتْْ ُر افهديؼ َصَّٔ  194 أبق ب

 حرف الصاد

ٚرِ افهَّ  َٓ َّ  اْف
ِ

ْهػ
ِ
 ٕ َُْف َوبَْغَ ِٚر مَٚ بَْٔ َٔ

ِ
خل ُؿ ٚب

ِ
فؽ ٚئ س ـب ٚم  251 ٕأ

ُؽ  ًْ
ِ
ؿ اد ِٓ ٍَُخ ِِف أَؾَْقاِه ـْ ؿٌُُقِرِهْؿ يُْْ

ِ
قَن إَِذا أُْخِرُجقا م ُّ

ِ
ٚئ  408 اـب ظٌٚس افهَّ

بِّ  َٛ افرَّ ُئ َؽَو
ِ
ُٜ تُىٍْ َدَؿ فؽ افهَّ س ـب ٚم  562 ٕأ

 ُٛ ٌِٔ ُٜ ٌ: َح َُقَن ثاَلَثَ ي دِّ ٚرُ  افهِّ َّجَّ ـُ ُمقَشك اْف ٚري  ب ٕٕه  48 أبق ٔفذ ا

ًََؽ  ـْ ؿَىَ ٛف ِصْؾ َم  422 ظع ـب أِب ٚض

ِْؾ مَثَْْك مَثَْْك َّٔ ّر َصالَةُ اِف  135 اـب ظ

َْٚ َرُشقُل اهلل  َراَءةُ  َصذَّ بِ
ِ
 اَف

ِ
ْٔف ْٝ َظَِ ََُِ ع افُهٌَْح ؾَثَ  410 حمّقد ـب افرٔب
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ٍِّرُ  َُ َِفُ  َصْقُم َيْقِم َظُٚصقَراَء ُي ي ؿٌَْ
ِ
َٚم افَّذ ًَ ٚري اف ٕٕه دة ا  267 أبق ؿٚت

 
ِ
ف
ِ
ُرْؤيَت

ِ
ُروا ف

ِ
 َوأَؾْى

ِ
ف
ِ
ُرْؤيَت

ِ
ّر ُصقُمقا ف  99 اـب ظ

ل َٚت ـَ اف
ِ
ـُؿ م

ِ
 أََحد

ِ
ـَُجَّْٜ  ٌٜ ُٚم ُجَّْ ٔ ًٚص افهِّ  687 ظثامن ـب أِب اف

رِ  ْٓ ـَ افنَّ
ِ
ٍٚم م ُٜ أيَّ ـٌ ثالَث ًَ ٌٚم َح ًٚص ِصَٔ  687 ظثامن ـب أِب اف

 اءحرف الط

 ٌٜ َٕداَم  
ِ
ٚء ًِّ ُٜ اْف َٚظ ٚئنٜ ضَ  761 ظ

ِِؿٍ  ًْ ـُؾِّ ُم ٌٜ َظَذ   ؾَِريَو
ِ
َْف

ِ
ُٛ اٍف ٛف ضََِ  975 ظع ـب أِب ٚض

ٕىَََِؼ بَُْقهُ  ًٚ، ؾَٚ ل امَْرأَتَُف أَفٍْ
ِ
ٚئ ًُْض آبَ  828 ظٌٚدة ـب افهٚٝم ضَََِّؼ بَ

ٚراً  ٍَ ٌْ
ِ
 اْشت

ِ
ف
ِ
ٍَت ٔ

ِ
ـْ َوَجَد ِِف َصح ٚئنٜ ضُقبَك دَِ  236 ظ

 لعنيحرف ا

 
ِ
ََُٚدوَن إَِػ اجلََّْٜ ـْ أَْؿَقاٍم ُي

ِ
َْٚ م َٛ َربُّ  253 أبق هريرة َظِج

لِّ  ٌَّ َْْد اْف
ِ
َس ظ

ِ
فؽ َرُجالَنِ  َظى س ـب ٚم  247 ٕأ

ل َرُشقُل اهلل 
ِ
ْ َّ ْـَرٌب  َظَِّ ََٕزَل ِِب  ٛف إَِذا   341 ظع ـب أِب ٚض

ًَٜ ٚبِ ًَّ ََِْٔؽ بِٚف  106 اـب ظٌٚس َظ

ْقِم  ََِْٔؽ بِٚفهَّ ْدَل فَفُ َظ
ِ
َٓ ظ َُِّٕ٘ف  ٚهع ؾَ ٜم اٌف  21 أبق أٚم

 ً َـّ أَْظَذُب أَؾَْقاٚه ِٚر، ؾََّ٘نَّ َُ َٕبْ ُُْْٔؿ ٚب ٌد اهلل َظَِ ٚبر ـب ظ  974 ج

 ً ًُقَن َيْقٚم بَِٚب أَْربَ ُر افذُّ ّْ س ُظ فؽ ٕأ  114 ـب ٚم

َِِّٜٔ واإِلشالمِ  ِٚه ـَ ؾَْرَجف ِِف اجلَ ُس َحهَّ ًٌَّٚ ل اف ِّّ ٛفأشٜٚم ـب زيد وظع َظ  732  ـب أِب ٚض

ـْ إِْهالَِل َرُشقِل اهلل  َٜ  َظ ٍَ َِْٔ ي احلُ
ِ
ـْ ذ

ِ
ٚبر م  545 ج

 حرف الغني

 
ِ
ف

ِ
 وَظـ أَمَٚم

ِ
ف
ِ
اَمف

ِ
ـْ ص ف َوَظ

ِ
ْٔ

ِ
َْيََر َظـ يَّ ُٛ إِذا مَِرَض ؾَ ٌَِري  653 اـب ظٌٚس اف

  َؽَزا مع َرُشقِل اهلل 
ٍ
َة َؽْزَوة َّٝ َظْؼَ

ِ
 409 ـب احلهٛٔ بريدة ش

ُؾ َيقْ  ًْ ِِؿٍ ُؽ ًْ ـُؾِّ ُم ٌٛ َظَذ   َواِج
ِ
ًَٜ ُّ ٔد اخلدري ِم اجلُ  90 أبق شً

 حرف الػاء

ّتَف؟ َْٖظَِ  740 اـب ظٌٚس ؾ

َّٕ٘ف يَْزَداُد ِِف ادََحٌَّٜ َوافُقدِّ  ّْفُ، ؾ
َٖظِِ  740 اـب ظٌٚس ؾَ
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ٌِْرِب َظْرُوفُ  ـَ ادَ
ِ
 م

ِ
ِتَّْقبَٜ

ِ
ً ف ٚٚب ًٚل ؾَتََح اهللُ بَ  80 صٍقان ـب ظ

َدْ 
ِ
ُٝ َل دَ  ِي َرُشقِل اهلل ؾَتَِْ

ِ
ََالَئ ٚئنٜ اف  50 ظ

 
ٍ
َقاك

ِ
َْرِ ش  ٌب

ٍ
 َظَذ َصالَة

ٍ
َقاك

ِ
 بً

ٍ
ٚئنٜ ؾَْوُؾ َصالَة  154 ظ

 
ِ
ٍَْوِؾ افثَِّريد ـَ  

ِ
ٚء ًَ ِّ َٜ َظَذ اْف َن

ِ
ٚئ  798 أبق هريرة ؾَوُؾ َظ

 
ِ
ـْ ِريِح اجلََّْٜ

ِ
ٌََٚل م ثْ

ِ
ًُْرِس م ِٚم اف ًَ ب ِِف ضَ ّر ـب اخلٚى  505 ظ

 حرف الؼاف

َراَءةُ  ؿََٚل 
ِ
ٌُُف ؿ ًِْج ل تُ

ِ
 406 أبق هريرة َرُجٌؾ: يَٚ َرُشقَل اهلل، إِنَّ أَخ

 
ِ
َٕٚ أَْجِزي بف ْقمُ ِِل َوأَ ًٚػ: افهَّ ل اهلل ت  1032، 359، 301 أبق هريرة ٚؿ

 
ِ
ٔف ـٌ أَْرتَِو ي

ِ
: َهَذا د فؽ ؿََٚل اهللُ َظزَّ َوَجؾَّ س ـب ٚم  217 ٕأ

يُؾ  َّّد، ؿََِّ #ؿََٚل ِِل ِجْزِ َْٕرَض : يَٚ حُمَ ُٝ ا ٌْ َٚٓ ِٚرَؿ ٚئنٜ َمَن  355، 83 ظ

َٚم َرُشقُل اهلل  ًْك َؿ
ِ
ـْ م

ِ
 م

ِ
ٔػ

ِ
خل  444 جٌر ـب مىًؿ ٚب

َٚم َرُشقُل اهلل  َْٚ َؿ ّْ َُ  ؾَ
ِ
َٚزة َِْجَْ

ِ
ٛف ف  411 ظع ـب أِب ٚض

َٚم َرُشقُل اهلل  لِ  َؿ َوَّ َٚم ٕا ل َظ
ِ
ََٚم ُر َم  395 أبق ب

ُر َرَمَوَٚن، ْٓ ٚءَـُْؿ َص َٚركٌ  ؿَْد َج ٌر مٌَُ ْٓ  9 أبق هريرة َص

ُٝ بَْغَ يََدْي َرُشقِل اهلل  ْم ُر ََتْراً  ؿَدَّ ًد مقػ أِب ب  110 ش

     ؿََرأَ َرُشقُل اهلل 
ٍ

ػ
ِ
َف فؽ ٖب س ـب ٚم  970 ٕأ

:  ؿََرأَ َرُشقُل اهلل 
ِ
ه َْْزِ

ِ
ّر       ... َظَذ م  420 اـب ظ

يَؽ فَفُ  ُؿْؾ  َ َذِ ص َٓ إِفََف إَِّٓ اهللُ َوْحَدهُٓ  ًد ـب أِب وٚؿ  308 ش

ٌْلِّ  ُٝ ِف ٚر: ٚي رشقَل اهلل، َفق أنَّ أََحَدُهؿ ِؿ ٌَ ـُ ِف اف ُر افهديؼ وٕح  729 أبق ب

؟
ٍ
َّّد ـْ آُل حُمَ َْٚ يَٚ َرُشقَل اهلل، َم فؽ ؿُِْ س ـب ٚم  513 ٕأ

 ؾََِ٘ذا ظَ 
ِ
ُٝ َظَذ بَِٚب اجلََّْٜ ّْ ُٜ ُؿ  179، 18 أشٜٚم ـب زيد ٚمَّ

 ُٝ ُٝ َظَذ بَِٚب اجلََّْٜ ؾََرأَْي ّْ ل: ؾقجدت ُؿ  375 أشٜٚم ـب زيد أو ٚؿ

 
ٍ
َّّد َ ؿَّ َصؾِّ َظَذ حُم ُٓ َّ  243 ـًٛ ـب ظجرة ُؿقُفقا: اِف

اَخذُ  َٗ ُ َٔؾ: يَٚ َرُشقَل اهلل، ٕأ
ِ
ًًقد ؿ  164 اـب م

 حرف الؽاف

 ـََٚن إَِذا أََهؾَّ َرَمَوُٚن ؿََٚل: اف
ِ
الَمَٜ ًَّ َْٚ بِٚف َِْٔ ؿَّ أَِهَُِّف َظ ُٓ ٚؿر َِّ ٍر اٌف  398 أبق جً
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ًُْٕؿٌ  ََُٚل فَفُ  ٚزب ـََٚن َرُجٌؾ ُي  131 افزاء ـب ظ

ِس َصالَةً  ـََٚن َرُشقُل اهلل  َّٚ فؽ أََخػَّ اْف س ـب ٚم  455 ٕأ

ٌُْرِ  ـََٚن َرُشقُل اهلل  ًَْد افتَّ الَةَ بَ  149 ٚٛفظع ـب أِب ض إِذا ابْتََدأَ افهَّ

الََل  َرُشقُل اهلل ـَٚن 
ِ
ٔد افزرؿل إَِذا َرأَى اَل  316 أبق ظٌ

َْٚهُ  ـََٚن َرُشقُل اهلل  ٌَِْ َْ َْْزَ اْشتَ
ِ
َد اد

ِ
ًًقد إِذا َصً  132 اـب م

َٛ  ـََٚن َرشقُل اهلل  فؽ َٓ يَُردُّ افىِّٔ س ـب ٚم  631،  630 ٕأ

َخ بِٚفرُّ  ـََٚن َرُشقُل اهلل  َّىِّٔ ـُُؾ اٌف ِٛ َيْٖ ًد ضَ  183 شٓؾ ـب ش

  ـََٚن َرُشقُل اهلل 
ِ
يَٜ

ِ
دَْقظ َُلُْؿ ٚب ًًقد يَتََخقَّ  537 اـب م

ِخ  ـََٚن َرُشقُل اهلل  ٌَىِّٔ ِٛ َواف ضَ ُع بََغ افرُّ َّ ٚئنٜ ََيْ  584 ظ

الَمٍ  ـََٚن َرُشقُل اهلل 
ِ
ـْ َؽْرِ اْحت

ِ
ًٌٚ م ّٜ ُيْهٌُِح ُجُْ  265 أم شِ

َٜ  ُيْهٌُح  ـََٚن َرُشقُل اهلل  َْٓدى فَُف افىُّْرؾَ ُ اًم ٔؾ
ِ
ٚئ ٚئنٜ َص  825 ظ

دٌ  ـََٚن َرُشقُل اهلل 
ِ
ٚظ ٚئنٜ ُيَهعِّ َوُهَق َؿ  203 ظ

  ـََٚن َرُشقُل اهلل 
ِ

َُِاَِمت  اف
ِ
ه

ِ
ًُِِّؿ َهذ ص ُي ًد ـب أِب وٚؿ  181 ش

ُّٓدَ  ـََٚن َرُشقُل اهلل  َْٚ افتََّن ُّ ًَِِّ ًًقد ُي  242 اـب م

ٌَِّ  ـََٚن َرُشقُل اهلل  ؿٌ ُي
ِ
ٚئ ّر ُؾ َوُهَق َص  32 حٍهٜ بْٝ ظ

ََْرأُ  ـََٚن َرُشقُل اهلل        َي
ِ

ػ
ِ
َف فؽ بٕٚ س ـب ٚم  673 ٕأ

ََٕٚؽ  ـََٚن َرُشقُل اهلل  : ُشٌَْح
ِ
ف

ِ
ـُقظ َُقُل ِِف ُر ٚئنٜ َي  187 ظ

ُٚر َرشقِل اهلل  ًَ
ِ

ونَ  ـََٚن ص َ يَُْْكُ ِٓٛ َحؿٓ   826 اد

َّ اَص   ٌِلُّ ـََٚن اْف َٞ اخلُرَّ ًَ حقل افنٚمل إَِذا بَ  177 ُم

ِلُّ  ٌَّ ًَٚ  ـََٚن اْف ِس ُخُِ َّٚ ـَ اْف ًَ فؽ أَْح س ـب ٚم  169، 91 ٕأ

لُّ  ٌَّ َوالِ  ـََٚن اْف ًَْد افزَّ ِر بَ ْٓ ٚٛئ ُيَهعِّ ؿٌََْؾ افيُّ ٌد اهلل ـب افً  234 ظ

لِّ  ٌَِّْْ
ِ
َٕٚنِ  ـََٚن ف ذِّ َٗ ٚئنٜ ُم ّر، ظ  8 اـب ظ

 ٕٝٚ رشقل اهلل ـ
ِ
ُفٗ ف ْٗ ُّ ٚم اِف ٕيَ  ٚ َّٖنَّ ـ  ٔف،  أُذٕ

ِ
ٜ َّ  733 اـب ظٌٚس ُْجَّٜ إػ َصْح

ُّف تَِٚب َختْ
ِ

 768 اـب ظٌٚس َـَرُم اُف

ـَ َرُشقُل اهلل  ٍِّ  أَثَقاٍب  ـُ
ِ
ٚئنٜ ِِف ثالَٜث  504 ظ

 هللِ
ِ
ّْد حلَ  ٚب

ِ
ٔف

ِ
ٌَْدأُ ؾ َٓ ُي ي بٍَٚل 

ِ
 582 أبق هريرة ـُؾُّ أَمٍْر ذ
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لٍّ 
ِ
فؽ ـُؾُّ تََ س ـب ٚم  513 ٕأ

ٌِٔؾ اهلل َّ ادَرابُط ِِف َش  ٓإ
ِ
ِِف َّ  َُيتَُؿ َظَذ َظ

ٍ
ِّٝ مر ـُؾُّ ٔم ٌٜ ـب ٚظ  721 َظ

 
ِ
ف
ِ
َّٔت

ِ
ـْ َرظ وٌل َظ ُٗ ًْ ُْؿ َم ـُُُِّ ُْؿ َراٍع َو فؽ ـُُُِّ س ـب ٚم  973 ٕأ

ًَْغِ  ِ
ِ
ٌٚء ف ٍَ ِ

ِـّ، َومَُٚؤَهٚ ص ـَ ادَ
ِ
ََُُّٖة م ٔد ـب زيد اف  1086 شً

َٖتَك َرُشقُل ـَُّْٚ ِِف جَ  ، ؾَ
ٍ
َٚزة ٛف َْ  156 ظع ـب أِب ٚض

ِلِّ  ٌَّ َُهعِّ مََع اْف  ٕ ُف  ـَُّْٚ ََْْْكِ ٌَْح ؾَ ٚئنٜ افهُّ  133 ظ

ل رشقَل اهلل 
ِ
ُٝ أَْرؿ ي َظذ َصْدِره ـُْ

ِ
ًَْغ، ؾََٖوُع يَد ـَ اف

ِ
ٚئنٜ م  727 ظ

َٕٚ َوَرُشقُل اهلل  ُؾ أَ
ِ

ُٝ أَْؽتًَ   ـُْْ
ٍ
د

ِ
 َواح

ٍ
ٚء ـْ إَِٕ

ِ
 523، 256 ئنٜٚظ م

ًَُف  ُؾ َم
ِ

ُٝ أَْؽتًَ   ـُْْ
ِ
د

ِ
 افَقاح

ِ
ٚء ـَ اإِلَٕ

ِ
ٚئنٜ م  255 ظ

ِلِّ  ٌَّ ُٝ مََع اْف ََْٚداُه أَْظَراِبٌّ   ـُْْ ٍٍَر، ؾَ ًٚل ِِف َش  477 صٍقان ـب ظ

 ٍٛ ـْ ذَه
ِ
ٚؾَتَُٚه م ٜ، َح َُْقثُر ََّنٌْر ِِف اجلََّْ ّر اف  484 اـب ظ

 حرف الالم

َّ اهللَْٕن أَؿقَل شٌْحَٚن اهلل و ُّد هللِ وٓ إفََف ٓإ  724 أبق هريرة احل

َٛ ثُؿَّ ََئِئُ 
ِ
ُجُؾ َحٌاْلً ؾََْٔحتَى َؾ افرَّ

ِ
قام َْٕن َُيّْ  416 افزبر ـب اًف

ُحقمَ  ُؿ افنُّ ِٓ َِْٔ ْٝ َظ َم قدَ ُحرِّ ُٓ َ ـَ اهللُ أف ًَ ب َف ّر ـب اخلٚى  66 ظ

ٍََر ِِل َرُشقُل اهلل  ٌْ  اْشتَ
ِ
ََد ي َف ْؼِ

ِ
ًٜ َوظ ًَ  ََخْ

ٍ
َٚرة ٍَ ٌْ

ِ
ٌد اهلل ـَ اْشت ٚبر ـب ظ  482 ج

ًُٚ ابْتََدُروَهٚ ُٝ اثَْْْل َظَؼَ مََِ ََْد َرأَْي فؽ َف س ـب ٚم  362 ٕأ

الَِح َرُشقِل اهلل 
ِ

ُٝ إَِػ ش ّْ َّ ََْد َو ؿِ  َف
ِ
ٚئ ٛف ؾََقَجْدُت ِِف َؿ  422 ظع ـب أِب ٚض

َْٚ َرُشقُل اهلل  ٔ
ِ
َٚم ؾ ََْد َؿ ً  َف ََٚٚم ٍٜ َم  17،  7 حذي

 ُُ
ِ
 َدَواءٌ ف

ٍ
ٌد اهلل ؾِّ َداء ٚبر ـب ظ  37 ج

 ٌّٝ
ِ

 ش
ِ

ًُْروف ـَ ادَ
ِ
ِِِؿ م ًْ ًِؿ َظَذ ادُ ِّْ

ِ
ٛف ف  341 ظع ـب أِب ٚض

َقتُفُ  ًْ
ِ
ًَٚمُُف َوـ  ضَ

ِ
ُِّْقك َّ ِْ

ِ
 290 أبق هريرة ف

ِلُّ  ٌَّ   دََّٚ أُِِت اْف
ِ
ْٔف َٛ َظَِ ًَ ٌَُف اْشتَْه ـَ َرْ

ِ
فؽ بِٚفُزَاِق ف س ـب ٚم  52 ٕأ

 دََّٚ أُْهِ 
ِ
َٜٔ

ِ
ٕٚ  افثَّ

ِ
اَمء ًَّ ٔد اخلدري ي ِِب مََرْرُت بَِرُجٍؾ ِِف اف  61 أبق شً

َََٚل  يُؾ ؾَ َٕزَل ِجْزِ ِب  ـُ اخلَىَّٚ ُر ب َّ َّّد: دََّٚ أَْشََِؿ ُظ  اْشتٌََْؼَ  يَٚ حُمَ
ِ
ََد  619 اـب ظٌٚس تَف

ِلِّ  ٌَّ يُؾ َظَذ اْف َٕزَل ِجْزِ ُر  َّ َََٚل: يَٚ حُمَ دََّٚ أَْشََِؿ ُظ  اْشتٌََْؼَ  َّّد، ؾَ
ِ
ََد  1080 اـب ظٌٚس َف
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ِلُّ  ٌَّ َٞ اْف َٚل ِل دََّٚ بًُ ًَف، ؾ ٚيِ ُٕبَ ٔتُف  ٌد اهلل أَتَ  698 جرير ـب ظ

ِلُّ  ٌَّ ٍٛ َخَرَج اْف ِ
َ أَبُق ضَٚف ًٔٚ  دََّٚ تُُقِفِّ

ِ
ٍر مَٚص ٌد اهلل ـب جً  230 ظ

 َ  ٕا
ِ

 بََُٝ
ِ
امء ًَّ يُؾ إػ اف ٌٔل ِجْزِ ّر رُض دََّٚ َظَرَج ِب َحٌ  765 اـب ظ

ْٝ َظَذ َرُشقِل اهلل  ََٕزَف ٛف   ...  دََّٚ   548 ظع ـب أِب ٚض

ٕزٝف  فؽ   ...دََّٚ  س ـب ٚم  294 ٕأ

ٚتَْغِ  َس إَِػ َظْرٍق أَْو مَ ِْرم َّٚ  147 أبق هريرة َفْق أَنَّ َرُجالً دََظٚ اْف

ـْ 
ِ
ً م ٚي

ِ
ـِ آدََم َواد ٓب ًٔٚ  َفْق أنَّ 

ِ
ٕٚ ً ث ٚي

ِ
َٛ َواد ٌد اهلل ْٕخٍؾ فَىََِ ٚبر ـب ظ  980 ج

ىْرَ 
ِ
ًُقا اًف َٚي  فَتٌََ

ِ
َٚرة فتَِّج  ٚب

ِ
َْٕهِؾ اجلََّْٜ َن 

ِ
ًََٚػ أَذ ّر َفْق أَنَّ اهللَ تَ  869 اـب ظ

رِ 
ِ
ٚئ ـَٚحلََْ ُُقُٕقا  ٔتُْؿ َحتَّك تَ ب َفْق َصَِّ ّر ـب اخلٚى  202 ظ

 
ِ
يَِٚن م

ِ
ـِ آدََم َواد ٓبْ ـََٚن  ٌَكَفْق  ٓبْتَ  ٍٛ  189 اـب ظٌٚس ـْ ذََه

َمَْرُت ادرأةَ   ٕ
ٍ
ََحد ُجَدٕ  ًْ راً أََحداً أَن َي

ِ
ُٝ آم ـُْ  670 أبق هريرة َفْق 

 
ِ
ٚء َن

ِ
 اًف

ِ
ـْ َصالَة ٍُقَن َظ ًَُِْؿ ادُتََخِِّ فؽ َفْق َي س ـب ٚم  235 ٕأ

 
ِ
ف

ِ
ًٍْ َ ْرََهَُف ْب

ِ
ْ أََحُدـُْؿ د

ِ
ٌَٚذ ُٔ

ِ
ص ف ًد ـب أِب وٚؿ  666 ش

َٚرهُ فََْٔس افهَّ  ـْ أَثَ ّر ُْٔد دَِ  426 اـب ظ

ٌٜ ِِف ؿٌُُقِرِهؿْ  َ إِفََف إَِّٓ اهللُ َوْحَن ّر فََْٔس َظَذ أَْهِؾٓ   152 اـب ظ

سِ  َّٚ ـْ أَْصََِح بَْغَ اْف ي َم
ِ
اُب افَّذ َُذَّ ٔد فََْٔس اف  138 أم مح

ٚمِ  َٔ َْٔقٍم ؾَْوٌؾ َظَذ َيْقٍم ِِف افهِّ
ِ
 273 اـب ظٌٚس فََْٔس ف

َٛ فََْٔس  ـْ َخٌَّ َّْٚ َم
ِ
، َوفََْٔس م

ِ
ٜٕ َمَٚ ـْ َحََِػ بٕٚ َّْٚ َم

ِ
 816 بريدة ـب احلهٛٔ م

َُْرآنِ  ف َـّ ٚب ٌَ ـْ ََلْ يَتَ َّْٚ َم
ِ
 151 أبق هريرة فََْٔس م

فُ  ًَ ٍْ َ  ٕ لَّ
ِ
ـِ أَْن يُذ ِ

م ْٗ ُّ ِْ
ِ
ل ف

ِ
ٌٌَ  589 أبق هريرة فََْٔس يَْْ

 حرف ادقم

َُْرآِن مَـ اْشتََحؾَّ حَمَ  ف ـَ ٚب ٓٛٔ افرومل ِٚرمَفمَٚ آَم  650 ص

رِ 
ِ
ًٌَ ِٛ اف  ِِف َجْْ

ِ
ٚمَٜ ـَٚفنَّ ُمَِؿ إَِّٓ  ٕتُْؿ ِِف ٕا  1051 اـب ظٌٚس مَٚ أَ

 
ِ
ٚء ًَ ِّ ـَ اْف

ِ
َجِٚل م ًٜ أََْضَّ َظَذ افرِّ تَْْ

ِ
ي ؾ

ِ
ًْد ُٝ بَ ـْ ٔد ـب زيد مَٚ تََر ٜ، شً  19 أشٚم

َجٚلِ  ًٜ أََْضَّ َظَذ افرِّ تَْْ
ِ
ُٝ ؾ ـْ  360 أشٜٚم ـب زيد مَٚ تََر

ٌد اهلل مَٚ َحَٚجتَُؽ ٚي َجِريُر؟  698 جرير ـب ظ
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َٛ َرُشقُل اهلل    مَٚ َخىَ
ِ
َدؿَٜ ٚفؽ إَِّٓ َيْٖمُُر بِٚفهَّ ٚر، ٕأس ـب م َِؾ ـب ًي ُرة، أبق برزة، َمً ّران ـب ُحهغ، أبق َب  26 ظ

َؾ َرُشقُل اهلل 
ِ
َٖبَك مَٚ ُشئ ً َؿطُّ ؾَ ْٚٔئ ٌد اهلل َص ٚبر ـب ظ  254 ج

 مَٚ َصػَّ ُص 
ٍ

ٌٜ َظَذ مَِّٔٝ  69 أبق هريرة ٍُقٌف ثاَلَثَ

ـََٚن أََخػَّ  ُٝ َخَِْػ َرُجٍؾ َؿطُّ  ْ فؽ مَٚ َصَِّٔ س ـب ٚم  454 ٕأ

ـُ آدَمَ  ُٓٚ ابْ ُِ َّ ًْ  َي
ٍ
َْٜ ًَ ـْ َح

ِ
 213 أبق هريرة مَٚ م

رُ  َّٓ َٔتَىَ َُقُم ؾَ ًٌٚ ثؿَّ َي ُٛ َذْٕ
ِ
ـٍ يُْذٕ ِ

م ْٗ ـْ َرُجٍؾ ُم
ِ
ُر افهديؼ مَٚ م  148 أبق ب

 
ِ
ةُ مَٚ م ـَف افَقٚؾ  حتَّك تُْدِر

ِ
ٌََٚدة

ِ
ٍئ يََْْنُٖ ِِف اًف

ِ
ٕٚص ٚهع ـْ  ٜم اٌف  741 أبق أٚم

ََُُّٚنَٚ َٛ َم
ِ
ـُت  إَِّٓ َوؿَْد 

ٍ
ٍُقَشٜ ٍِْس مَْْ َ  ٕ ـْ

ِ
ٛف مَٚ م  156 ظع ـب أِب ٚض

ٚمِ  ـُ أََحُدـُْؿ إِذا َرؾََع َرأَْشُف ؿٌََْؾ اإِلَم َم ْٗ  456 أبق هريرة مَٚ ُي

 
ِ
 م

ِ
ًُؽ َْ ّْ  143 اـب ظٌٚس ِّْلمَٚ َي

ُُّجقمِ  ثَِؾ اْف َّ ـَ ل 
ِ
ٌد اهلل مَثُؾ أَْصَحِٚب ِِف أُمَّت ٚبر ـب ظ  1054 ج

ٚمِ  ًَ ِِْح ِِف افىَّ
ِ
ـَٚد ل 

ِ
فؽ مَثَُؾ أَْصَحِٚب ِِف أُمَّت س ـب ٚم  1056 ٕأ

ٚمِ  ًَ ِِْح ِِف افىَّ
ِ
فؽ مَثَُؾ أَْصَحِٚب مَثَُؾ اد س ـب ٚم  1055 ٕأ

ُؼ مَثَُؾ افنَّ 
ِ
ٚؾ ةً مَثَُؾ ادُْ  مَرَّ

ِ
ه

ِ
ُر إَِػ َهذ

ِ
، تًَ ْغِ َّ ٌََْ  بَْغَ اف

ِ
َرة

ِ
ٚئ ًَ ّر ٚة اف  1058 اـب ظ

 
ِ
ٜ ُٕتُْرجَّ َُْرآَن مَثَُؾ ا ََْرأُ اف ي َي

ِ
ـِ افَّذ ِ

م ْٗ ًري مَثَُؾ ادُ ص  385 أبق مقشك ٕا

 
ِ

ض
ِ
ٌٌْ ُوَؽ ُم

ِ
ٌٌْ ٌِّل، َوُم

ِ
ٌَُّؽ حُم

ِ
ٚرد حُم  287 شِامن اٍف

 ٌٜ ِس َصَدَؿ َّٚ ٌد اهلل مَُداَراُة اْف ٚبر ـب ظ  459 ج

 َّٛ ـْ أََح ًري ادَْرُء مََع َم ص  488 أبق مقشك ٕا

 َّٛ ـْ أََح ًٚل ادَْرُء مََع َم  478،  477 صٍقان ـب ظ

سِ  َّٚ ْف َُِْٔهؾِّ ٚب ٍُْر ؾَ قام مُُروا أَبَٚ بَ  466 افزبر ـب اًف

 
ٍ

ُٚء ِِف ثاَلَث ـَ قَن ُذَ ُّ
ِِ ًْ  111 اـب ظٌٚس ادُ

َدؿَ  ي ِِف افهَّ
ِ
ًْتَد َٓٚادُ

ِ
ً
ِ
ـَاَمٕ  

ِ
جع ٜ  268 جرير اٌف

ٌُِْرُ  َٓٚ افتَّ ُّ  افُقُوقءُ، َوحَتِْري
ِ
الَة ٍْتَُٚح افهَّ

ِ
ٛف م  411 ظع ـب أِب ٚض

ََْد آَذاِِن  ًِِّٔٚ ؾَ ـْ آذَى َظ ص َم ًد ـب أِب وٚؿ  84 ش

ْؾ 
ِ

ٌْتًَ َِْٔ َٜ ؾَ ًَ ُّ ّر مَـ أَتَك اجلُ  182 اـب ظ

ْؾ 
ِ

ٌْتًَ َِْٔ َٜ ؾَ ًَ ُّ ـْ أَتَك اجلُ  364 ّراـب ظ َم
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اَخذْ  َٗ ُُْْْؿ ََلْ ُي
ِ
ـَ م ًَ ـْ أَْح ًًقد َم  164 اـب م

َق أََحؼُّ ِِبَٚ ُٓ ً ؾَ َٔٚ أَْروًٚ َمَقاٚت ـْ أَْح  426 أبق هريرة َم

 
ِ
ْٔف ٍٍْس ؾاَلَ َؿَقَد َظَِ َ ًًٚ ْب ٍْ  ٕ ٚٔ ـْ أَْح ؽ ـب مروان َم ٌد اِد  941 ظ

َْْد َرُجٍؾ ؿَْد أَؾََِْس 
ِ
 ظ

ِ
ف
ِ
ْْٔ ًَ ـْ أَدَْرَك مَٚفَُف بِ  363 أبق هريرة َم

 
ِ
َٛ بِف

ِ
ًُقؿ ًٌٚ ؾَ َٔٚ َذْٕ ْٕ َٛ ِِف افدُّ ـْ أَْذَٕ ٛف َم  349 ظع ـب أِب ٚض

مَْحَرَ  َُِْٔنؿَّ افَقْردَ ٕا ل ؾَ
ِ
َحت

ِ
ٌد اهلل مَـ أََراَد أَن َيُنؿَّ َرائ ٚبر ـب ظ  753 ج

 
ِ
َٚء بَِربِّف ََْد أََش َـّ ؾَ  افيَّ

ِ
ٔف

ِ
َٚء بَِٖخ ـْ أََش ٚئنٜ َم  405 ظ

ـْ اْصَسَى  عِ َم
ِ
ٚئ ٌَِْ

ِ
َرَُتَٚ ف َّ ّر َْٕخالً ؿَْد أُبَِّرْت ؾَثَ  391 اـب ظ

َر فَُف مَٚ َجَْك
ِ
 ُؽٍ

ٍ
َٓ يَِْْقي طَُِْؿ أََحد ـْ أَْصٌََح  فؽ َم س ـب ٚم  585 ٕأ

 
ٍ
َٓ ََيُؿُّ بِيُِِْؿ أََحد فؽ مَـ أَْصٌََح َو س ـب ٚم  103 ٕأ

اَم 
ِ
ـ ث

ِ
ُف اهللُ م َّ ًَ ًًٚ أَضْ

ِ
ٚئ ِاًِم َج ًْ ـْ أَضًََْؿ ُم ٔد اخلدري ِر اجلَََّْٜم  730 أبق شً

َر باَم اْشتَىَٚعَ  َّٓ  َوتَىَ
ِ
ًَٜ ُّ َؾ َيْقَم اجلُ ًَ ـْ اْؽتَ ٚرد َم  233 شِامن اٍف

ـْ َؽْرِ ُظْذرٍ 
ِ
ِر َرَمَوَٚن م ْٓ ـْ َص

ِ
ً م ـْ أَؾْىََر َيْقٚم  865، 35 أبق هريرة َم

عِ 
ِ
ٚئ ٌَِْ

ِ
ُر ف َّ بَّراً ؾَٚفثَّ َٗ َْخالً ُم ـْ بََٚعٕ  ّر َم  522 اـب ظ

َراطٌ 
ِ
َُِف ؿ َٓٚ ؾَ َِْٔ َٚزًة ؾََهذَّ َظ ـْ تٌََع َجَْ  311 أبق هريرة َم

ََرْ  ٍْ ٍَِر ََلْ َي َْص  ٕا
ِ

ُٚؿقت َ ٔف ٛف مَـ ََتَتََّؿ ٚب  750 ظع ـب أِب ٚض

 َوْجُف اهلل
ِ
ٌَك بف ٌْتَ َّٚ ُي

ِ
ِاًْم ِم

ِ
ًَََِّؿ ظ ـْ تَ  270 أبق هريرة َم

ََٕظِٚجِؿ ؾََهََْع  ـْ تََْٖ ىف أَْرِض ا وَزُهؿْ َم ّرو َْٕرُ ٌد اهلل ـب ظ  608 ظ

ْؾ 
ِ

ٌْتًَ َِْٔ َٜ ؾَ ًَ ُّ ُُْْؿ اجلُ
ِ
َٚء م ـْ َج ّر َم  782 اـب ظ

 َٜ َّٟ َ َحجَّ ـْ ح ًًقد اإِلْشالَمِ َوَزاَر ؿَْزِي َم  352 اـب م

ْؼ  ًُ ٍْ ْٞ َوََلْ َي َٝ ؾََِْؿ يَْرؾُ ٌَْٔ َّٟ َهذا اف ـْ َح  436 أبق هريرة َم

 تَ 
ِ
ـِ إِْشالَمِ ادَْرء ًْ ـْ ُح

ِ
 م

ِ
ٔف

ِ
ًْْ َٓ َي ُـُف مَٚ  ٛف ْر  72 احلًغ ـب ظع ـب أِب ٚض

 ًٚٓ ٔ
ِ
َٞ ؾََ ِ

ً بًُ يٚث
ِ
َغ َحد

ِ
ل أَْربًَ

ِ
َظ َظَذ أُمَّت

ِ
ـْ َحٍ  982 أبق افدرداء َم

 ً يٚث
ِ
َغ َحد

ِ
ل أَْربًَ

ِ
َظ َظَذ أُمَّت

ِ
ـْ َحٍ َٓٚ َم

ِ
ْي
ِ
ـْ أَمِْر د

ِ
 209 أبق افدرداء م

ـْ مَ 
ِ
َغ ََيُْرُج أََحُدـُْؿ م

ِ
ـ ح

ِ
 ِرجٌؾ م

ِ
ه

ِ
ِجد ًْ  إَػ َم

ِ
ف
ِ
 792 أبق هريرة ِْْزف

َُِْٔهؾِّ َظَعَّ ّ َْْدُه ؾَ
ِ
ْرُت ظ

ِ
ـْ ذُـ فؽ َم س ـب ٚم  423 ٕأ
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ل
ِ
َٚظت ٍَ ْٝ فَُف َص ـْ َزاَر ؿَْزِي َوَجٌَ ّر َم  440 اـب ظ

رَ  ّْ ـُُؾ اجلَ ََّٖٕاَم َيْٖ َُ ٍَْر ؾَ ـْ َؽْرِ ؾَ
ِ
ـْ َشََٖل م  552 حٌق ـب جْٚدة َم

ـْ َشَسَ أَ   َم
ِ
َٔٚمَٜ

ِ
َِِؿ َشَسَهُ اهللُ َيْقَم اَف ًْ  845 أبق هريرة َخُٚه ادُ

 ًْٚ
ِ
م ْٗ َ ُم ـْ َظرَّ ، َوَم

ِ
ْٔف ـٍ َشَسَ اهللُ َظَِ ِ

م ْٗ ـْ َشَسَ َظَذ ُم  857 ؟؟؟ َم

َْْد اهلل
ِ
ًََِْؿ مَٚ فَفُ ظ هُ أَْن َي ـْ َهَّ ْدب َم ّرة ـب ج  82 ش

ـُ  ْْيَُر إَِػ َشَِّٔدْي  هُ أَْن َي ـْ َهَّ قلِ َم ًٌل ُٓ  192 افن

اِِنٍّ  َْكَ يٍّ أَْوٕ 
ِ
ـْ ََيُقد

ِ
َع ِِب م

ِ
ـْ َشّ  14 أبق مقشك َم

َر فَفُ 
ِ
ً ُؽٍ ٚٚب ًَ

ِ
ًٕٚ َواْحت َٚم َرَمَوَٚن إِياَم ـْ َص  279 أبق هريرة َم

اَل  ـْ َصقَّ
ِ
ٍّٝ م

ِ
ًَُف بًِ َٚم َرَمَوَٚن َوأَتٌَْ ـْ َص ٚري َم ٕٕه  56 أبق أيقب ا

َْتَْل َظْؼَ  ـْ َصذَّ اثْ  َم
ِ
 ِي فَْٔؾِ ِه

ِ
 ف

ٍ
ًَٜ ـْ ٌٜ َة َر ٌٔ  78 أم ح

ُوَػ  ُٜ ٕا ًَ ـْ ٍُقتُُف افرَّ َ تَ  ٓ
ٍ
َٚظٜ َِٜ ِِف َْجَ َغ فَْٔ

ِ
ـْ َصذَّ أَْربًَ ّر َم  12 ظ

 
ِ
ف

ِ
َـَر اهللَ ظزَّ وجؾَّ ِِف ََمًِِْ ، ثؿَّ ذ

ِ
ًَٜ ُّ ٍَْجَر َيْقَم اجلُ ـْ َصذَّ اف ٚئنٜ َم  674 ظ

ْْتَل َظْؼَ 
ِ
ـْ َصذَّ ِِف َيْقٍم ث  َم

ٍ
ًَٜ ـْ  421 أبق هريرة َة َر

 اهلل َظزَّ َوَجؾَّ 
ِ

ًَِٚص َّ ِس بِ َّٚ َد اْف
ِ
َٛ حَمَٚم ـْ ضََِ ٚئنٜ َم  435 ظ

َٚٓ ٌَُِ ؾُّ ضَ
ِ
 َُي

ٍ
 ِِف حٚجٜ

ِ
ٌٝ ًَّ َُّر َيقَم اف ٌد اهلل مَـ َؽَدا أو بَ ٚبر ـب ظ  778 ج

َد َوُهَق بَِريءٌ  ًَ وُح اجلَ َٚرَق افرُّ ـْ ؾَ ن َم  81 ثقٚب

َّك  ـْ ؿََٚد أَْظ ً َم َراٚظ
ِ
َغ ذ

ِ
 438 اـب ظٌٚس أَْربًَ

َٓ إِفََف إَِّٓ اهللُ َوْحَدهُ  ًة  َة مَرَّ ـْ ؿََٚل إِْحَدى َظْؼَ ٌد اهلل ـب أِب أوىف َم  158 ظ

ؿَّ َربَّ  ُٓ َّ َِّداءَ: اِف ُع اْف َّ ًْ َغ َي
ِ
ـْ ؿََٚل ح ٌد اهلل َم ٚبر ـب ظ  208 ج

 اهلل اف
ِ

َُِاَِمت  أَُظقُذ بِ
ِ

ّْز َغ ُي
ِ
ـْ ؿََٚل ح  َم

ِ
ت مَّٚ  381 أبق هريرة تَّٚ

ْٝ فَفُ   ُؽِرَش
ِ
ه

ِ
ّْد ِٔؿ َوبَِح

ِ
ًَي ـْ ؿََٚل ُشٌَْحَٚن اهلل اف ٌد اهلل َم ٚبر ـب ظ  13 ج

يَؽ فَفُ  َ َذِ َٓ إِفََف إَِّٓ اهللَ َوْحَدُهٓ  ـْ ؿََٚل  ٚزب َم  57 افزاء ـب ظ

َر فَفُ 
ِ
ً ُؽٍ ٚٚب ًَ

ِ
ًٕٚ َواْحت ََْدِر إِياَم َٜ اف َِْٔ َٚم َف ـْ َؿ  313 هريرةأبق  َم

َٚٓ ٔ
ِ
داً ؾ

ِ
َُّْؿ َخٚف َٓ ِّّداً ؾََجَزاُؤهُ َج ًَ ًْٚ مُتَ

ِ
م ْٗ ـْ ؿَتََؾ ُم  566 اـب ظٌٚس َم

تُفُ  ْٓ ٚؾَ َّٖٕاَم َص َُ َُرآَن ؾَ ـْ ؿََرأَ اف  643 اـب ظٌٚس َم

 
ِ
َٔٚمَٜ

ِ
َؾ فَُف َيْقَم اَف

ِ
َٔٚ ُجً ْٕ َْٕٚغِ ِِف افدُّ ًَ

ِ
ـََٚن َذا ف ـْ  فؽ َم س ـب ٚم  401 ٕأ
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ـََٚن ظَ  ـْ  ْدهُ َم َِْْٔنُ ـْ َرَمَوَٚن ؾَ
ِ
ٌٚم م  ِصَٔ

ِ
ْٔف  866 أبق هريرة َِ

َْفُ ً َوبَْغَ آَخرَ  ٌٌْد بَْٔ ـََٚن فَُف َظ ـْ  ّر َم  556 ،379 ، 96 اـب ظ

 
ٍ
َدة

ِ
ٚئ َـّ َظَذ َم ًَ

ِر ؾاَلَ ََيِِْ
ِ

خ َْقِم ٔا هللِ َوأف ـُ ٚب م ْٗ ـََٚن ُي ـْ  ٌد اهلل َم ٚبر ـب ظ  613 ج

هللِ  ـُ ٚب
ِ
م ْٗ ـََٚن ُي ـْ  َٚءهَم ِؼ َم ًْ ِر ؾاَلَ َي

ِ
خ َْقِم ٔا ٚٝب َوأف ع ـب ث  144 روٍي

َٚرهُ  َـّ َج َي
ِ
ذ ْٗ ِر ؾاَلَ ُي

ِ
خ َْقِم ٔا ـُ بِٚهللِ َوأف

ِ
م ْٗ ـََٚن ُي ـْ   353 أبق ذيح اخلزاظل َم

ُٕفُ  ـَثَُر ََهُُّف َشََؿ بََد ـْ  ٛف َم  207 ظع ـب أِب ٚض

َٚٔ
ِ
ـَُُِّػ َيْقَم اَف  ،

ِ
ف
ِ
ْْٔ َـَذَب َظَذ َظ ـْ  دَ َم

ِ
ًَْ  أَْن َي

ِ
ٛف مَٜ  411 ظع ـب أِب ٚض

أْ  َٔتٌََقَّ  ؾَِْ
ٍ

ٞي
ِ
 َحد

ِ
ـَذَب َظَعَّ ِِف ِرَوايَٜ ـْ  فؽ َم س ـب ٚم  531 ٕأ

ٚرِ  َّ ً ِِف اْف ْٚٔت ِّّداً ؾِ٘نَّ فَفُ بَ ًَ َـَذَب َظَعَّ مُتَ ـْ  ٜٔ َم ـ ـب ظى  956 احلً

ًََدهُ  َْ أْ َم َٔتٌََقَّ ِّّداً ؾَِْ ًَ َـَذَب َظَعَّ مُتَ ـْ  ٚرِ  َم َّ ـَ اْف
ِ
فؽ م س ـب ٚم  246 ٕأ

ٚرِ  َّ ـَ اْف
ِ
ًََدُه م َْ أْ َم َٔتٌََقَّ ِّّداً ؾَِْ ًَ َـَذَب َظَعَّ مُتَ ـْ  ٌد اهلل َم ٚبر ـب ظ  583، 567 ج

ٚرِ  َّ ـَ اْف
ِ
ًََدُه م َْ أْ َم َٔتٌََقَّ ِّّداً ؾَِْ ًَ ـَذَب َظَعَّ مُتَ ـْ   1063 اـب ظٌٚس َم

َٔتَ  ِّّداً ؾَِْ ًَ ـَذَب َظَعَّ مُتَ ـْ  ًََدهُ َم َْ أْ َم ٚرِ  ٌَقَّ َّ ـَ اْف
ِ
ًًقد م  139 اـب م

ٚرِ  َّ ـَ اْف
ِ
ًََدُه م َْ أْ َم َٔتٌََقَّ ِّّداً ؾَِْ ًَ ـَذَب َظَعَّ مُتَ ـْ   549 يزيد ـب أشد َم

ٌّ َمْقَٓهُ 
ِ

ُٝ َمْقَٓهُ ؾًََع ـُْْ ـْ   317 بريدة ـب احلهٛٔ َم

 
ِ
َؾ بِف َّ ًَ وِر َواف ـْ ََلْ يََدْع َؿْقَل افزُّ  11 ةأبق هرير َم

ٌِٚل َظَرؾَٚت ثؾ ِج
ِ
ـَ افِقْزِر م

ِ
 م

ِ
ْٔف ـََٚن َظَِ َٜ اهلل  ٌََْؾ ُرْخَه  669 أبق هريرة مَـ ََل َي

ًَثَُف اهللُ  بَ
 احلََرَمْغِ

ِ
ََحد ـْ مََٚت ٖب س َم ّد ـب ٔؿ  447 حم

ٍّٟ أَْو َمْقٍ  ْٕذٍر أَْو َح ـ 
ِ
ءٌ م ْٔف َرْ ـْ مََٚت َوَظَِ  833 أبق هريرة َم

ـْ مََٚت َوُهَق مُ  قتُفُ َم َّ َٜ ؾَ ِٚرٌق اجلاََمَظ ّر ٍَ  340 اـب ظ

ًْفُ 
ِ
ُٔى َٔع اهللَ ؾَِْ

ِ
ََٕذَر أَْن يُى ـْ  ٚئنٜ َم  198 ظ

َـَرَهٚ َٓٚ إَِذا َذ َُِْٔهِِّ َ َصالَةً ؾَ
ِ

َز  ٕ ـْ فؽ َم س ـب ٚم  200 ٕأ

ؿَّ َصْقمَفُ 
ِ
ُٔت ٌؿ، ؾَِْ

ِ
ٚئ َب َوُهَق َص ـََؾ َوَذِ َ ؾََٖ

ِ
َز  ٕ ـْ  407 أبق هريرة َم

ـْ َُيَٚجِ  ل؟َم
ِ
ٛف ْر مًَ  451 ظع ـب أِب ٚض

َٓ َيْٖفَُػ  ـْ  َّ ٔ
ِ
ـُ َمْٖفٌَػ، َوَٓ َخْرَ ؾ

ِ
م ْٗ ًد ادُ  859 شٓؾ ـب ش

َ َيْٖفَُػ   ٓ ـْ َّ ٔ
ِ
ـُ َمُْٖفقٌف، َوَٓ َخْرَ ؾ

ِ
م ْٗ ٌد اهلل ادُ ٚبر ـب ظ  134 ج
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ون  حرف اـل

ْدم تقٜب ًًقد اف  140 اـب م

ل ؾَقَ 
ِ
ََٚفَت َع َم

ِ
ٌْداً َشّ َ اهللُ َظ َٚهَٕٚيَّ  444 جٌر ـب مىًؿ ظ

ََكَ  ِِِٔح ََيُِْق اٌف  ادَ
ِ
َّيُر إػ افَقْجف ّر اْف  766 اـب ظ

ٌَِِْغِ  َٕيََر َرُشقُل اهلل  َْ َر ُم َّ ٍُْر َوُظ ٛف إَِػ أَِِب بَ  205 ظع ـب أِب ٚض

خَّطَ  ًَ ا أَن يَتَ  َذًّ
ِ
ٍَك بف ـَ ، َو ًَْؿ اإِلَداُم اخلَؾُّ

ِ
ٌد اهلل ٕ ٚبر ـب ظ  815 ج

ِْفُ  ًَْٕؿ،
ِ

ًٌْ ِْتَ ً ؾَ ْٚٔئ  َص
ِ
ٔف

ِ
ّرة إَِّٓ أَْن تََرى ؾ ٚبر ـب ش  580 ج

 اهلل
ِ
ٌْد ٌَْد اهلل َوأَبُق َظ  َظ

ِ
ٌَْٝٔ ًَْؿ أَْهؾ اف

ِ
ٔد اهلل ٕ  415 ذحلٜ ـب ظٌ

 ُٛ ضَ ُحقُر افرُّ ًَّ ًَْؿ اف
ِ
ـ ـب ظع ٕ  867 احلً

؟ َٝ ْؿ، مَـ ٕأ ُٓ َّٔتُ
ِ
ِـّ َوحَت ُٜ اجِل َّ ٌْ ب َٕ ّر ـب اخلٚى  1060 ظ

ٚظ ٍَّ َٕ ُٝ ْٓ َ ـَ اَّتَّ ِس أَْي َِّْٚ
ِ
 65 أبق هريرة ًٚ ف

ِّ  َّنَِِٚن َرُشقُل اهلل 
ِ

ََز ٍَِر َواف ًَْه ٛف َظـ فٌُِْس ادُ  1081 ظع ـب أِب ٚض

ً  ََّنَك َرُشقُل اهلل  ً َمْهٌُقٚؽ ٌَِِْس ادُْحِرُم ثَْقٚب ّر أَْن َي  474 اـب ظ

ٚرٌ  ََّنَك َرُشقُل اهلل  َ
ِ

َْْزى مح  341 ٛفظع ـب أِب ٚض أَْن ُي

  َّنَك َرُشقُل اهلل 
ِ
َِِّٜٔ َْٕه ِر ا ُّ ـْ حُلُقِم احلُ َٚم َخَْٔزَ َظ ٌد اهلل َظ ٚبر ـب ظ  479 ج

ِٛ  َّنَك َرشقُل اهلل  َه ـْ ََتَتُِّؿ افذَّ ٛف َظ  1083 ظع ـب أِب ٚض

ٍُرِ  َّنَك َرُشقُل اهلل  ـِ افتََّزْظ فؽ َظ س ـب ٚم  526 ٕأ

َُ  ََّنَك َرُشقُل اهلل  ـِ اف َّ ـْ ثَ ِٛ َظ ّرو ِْ ٌٜ ـب ظ  170، 92 َظ

ْْتَؿِ  ََّنَك َرُشقُل اهلل   َواحلَ
ِ
ٚء بَّ ـِ افدُّ ٚئنٜ َظ  417 ظ

  ََّنَك َرُشقُل اهلل 
ِ
ٚء ًَ ِّ  اْف

ِ
ًَٜ َُِٚح مُتْ

ِ
 ٕ ـْ  88 شزة َظ

زِ 
ِ
ٚئ ٌَِٚع اجلََْ ـِ اتِّ َْٚ َظ ٜٔ َُّنِٔ  146 أم ظى

 حرف الالم ألف

يَؽ  َٓ َذِ ًٚوٜي ـب أِب شٍٔٚن فَفُ َٓ إِفََف إَِّٓ اهللُ َوْحَدُه   178 م

الَمَ  ًَّ َٖؾُْنقا اف ٚبُّقا، ؾَ ُْقا َحتَّك حَتَ
ِ
م ْٗ  510 أبق هريرة َٓ تُ

 ًًٚ ٚرٜث َٓ تَتََزوَّج ََخْ  683 زيد ـب ح

 
ِ
ٚء ًَ ِّ َْد اْف

ِ
مر َٓ حَتَدَّثقا ظ ٌٜ ـب ٚظ  762 َظ
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ِ
الَة ًُقا ُرُؤوَشُُْؿ ِِف افهَّ فؽ َٓ تَْرؾَ س ـب ٚم  441 ٕأ

ـَ  َٓ تَزاُل  ِٚهِري ل َظَذ احلَؼِّ طَ
ِ
ـْ أُمَّت

ِ
ٌٜ م ٍَ ٚئِ ًٚوٜي وؽره ضَ  1037 م

ِٚزي ٌَ ُٜ تَُهعِّ َظَذ اف َُ
ِ
 271 اـب ظٌٚس َٓ تََزاُل اداَلَئ

 
ِ
ٚء ٌَِٔ َْٕٕ ـَ ا

ِ
ًٌِّٔٚ م َ ٌَََّٕفٕ  َُِّٕ٘ف  ٌَّفُ، ؾَ ًُ فؽ َٓ تَ س ـب ٚم  274 ٕأ

 
ِ
الَة َُِّٕ٘ف يَْدُظق إَِػ افهَّ ٌَّفُ؛ ؾَ ًُ ًًقد َٓ تَ  565 اـب م

يَؽ  ٌُّقا افدِّ ًُ  310 زيد ـب خٚفد َٓ تَ

َُّٕ٘ف يَْدُظق يَؽ؛ ؾَ ٌُّقا افدِّ ًُ  814 أبق هريرة َٓ تَ

 ْٛ ٌَْو  297 أبق هريرة َٓ تَ

 
ِ
ِٚجد ًَ ُٚم احلُُدوُد ِِف ادَ ََ  550،  105 اـب ظٌٚس َٓ تُ

، إَِّٓ َرُجٌؾ  َْقٍم أَْو اثَْْْغِ َر ٔب ْٓ ُمقا افنَّ ََدَّ  293 أبق هريرة َٓ تَ

َِْرُٕقا ُر َٓ تَ ًد مقػ أِب ب  110 ش

مَٚنُ  َٚرَب افزَّ ََ ُٜ َحتَّك يَتَ َٚظ ًَّ َُقُم اف  555 أبق هريرة َٓ تَ

ٌُّقُهْؿ إِذا أَْدبَُروا ًُ ٌَُِقا، َوَٓ تَ قُهْؿ إِذا أَْؿ ُّ ُْتُ  538 أبق هريرة َٓ تَ

َـَذَب  ـْ  َُِّٕ٘ف َم بُقا َظَعَّ، ؾَ
ِ
ُْذ ٛفظع ـب  َٓ تَ  536 أِب ٚض

 
ٍ
ًَٜ َْٕربَ  َٚ ًٜ ؾََِّ٘نَّ ًَ َُْرْه أَْرب رة َٓ تَ ًرس ـب ّظ  295 اف

 
ِ
ٚء ٌَِٔ َْٕٕ ـَ ا

ِ
ًٌِّٔٚ م َ  ٕ ٌَََّٕف َُِّٕ٘ف  ْْفُ، ؾَ ًَ فؽ َٓ تَِْ س ـب ٚم  278 ٕأ

لٍّ 
ِ
ـْ َصَ

ِ
ُٜ إَِّٓ م مْحَ َْْزُع افرَّ  511 أبق هريرة َٓ تُ

 ُُ َؾ اف
ِ
ْجَرةُ مَٚ ُؿقت

ِ
ُع اَل

ِ
ََى ٚرُ َٓ تَْْ ًدي ٍَّ ٌد اهلل ـب افً  520 ظ

تَْٖذَنَ  ًْ ُُْر َحتَّك تُ ِ َُُح اٌف  20 أبق هريرة َٓ تُْْ

َٚٓ
ِ
َٓٚ َوَٓ َظَذ َخٚفَت

ِ
ت َّّ َُُح ادَْرأَُة َظَذ َظ  199 أبق هريرة َٓ تُْْ

 
ِ
ٚء ِّٛ ادَ  َص

ِ
ـَثَْرة فؽ َٓ َخْرَ ِِف  س ـب ٚم  861 ٕأ

ََُٚح إَِّٓ بَِقِِلٍّ 
ِ
ًريأبق مقشك  َٕٓ  ص  700، 58 ٕا

ٚمٍ   أَيَّ
ِ
ًَْد ثالَٜث فؽ َٓ ِهْجَرةَ بَ س ـب ٚم  503 ٕأ

ٚم  أَيَّ
ِ
َغ ؾَْقَق ثاَلَثَٜ

ِ
ِِّ ًْ فؽ َٓ ِهْجَرةَ بَْغَ ادُ س ـب ٚم  245 ٕأ

ـٌ 
ِ
الةَ َوُهَق َحَ ٜم َٓ َيِِْٖت أََحُدـُْؿ افهَّ  777 أبق أٚم

ـْ ُْضٍّ أَ 
ِ
ََْغَّ أََحُدـُْؿ ادَْقَت م َّ ٚبَفُ َٓ يَتَ فؽ َص س ـب ٚم  339 ٕأ
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ِ

ٞ
ِ
ف َِْٚن ُدوَن افثَّٚ ََْٚج اثْ ًًقد َٓ يَتَ  165 اـب م

 
ِ
ٔف

ِ
َ ُيَهُِّقَن ؾ  ٓ ًًٚ ٔد اخلدري َٓ ََيُِِْس َؿْقٌم ََمِِْ  95 أبق شً

 
ِ
ف
ِ
َٓٚ إَِّٓ بِِْ٘ذٕ ـْ مَِٚل َزْوِج

ِ
َؼ م

ِ
ٍْْ  أَْن تُ

ٍ
مَْرأَة  ٓ ؾُّ

ِ
ٜٚب َٓ َُي ـ افهح  403 رجؾ م

ْزٍ َٓ يَْدُخُؾ 
ِ
ـ  ـْ

ِ
 َخْرَدٍل م

ِ
ََُٚل َحٌَّٜ ثْ

ِ
 م

ِ
ٌف ـْ ِِف ؿَِْ َٜ َم ًًقد اجلََّْ  1076، 319 اـب م

ْزٍ 
ِ
ـ  ـْ

ِ
 م

ٍ
ََُٚل َحٌَّٜ ثْ

ِ
 م

ِ
ٌف ـْ ِِف ؿَِْ َٜ َم ًًقد َٓ يَْدُخُؾ اجلََّْ  994 اـب م

رَ 
ِ
ٚؾ َُ ُِِؿ اف ًْ  365 أشٜٚم ـب زيد َٓ يَِرُث ادُ

ٚؾرَ  ـُ اُف م  87 أشٜٚم ـب زيد ٓ يرث اٗد

ـٌ 
ِ
م ْٗ َغ يَْزِِن َوُهَق ُم

ِ
اِِن ح  640 أبق هريرة َٓ يَزِِن افزَّ

 
ِ
َٔٚمَٜ

ِ
َٔؾ فَُف َيْقَم اَف

ِ
َّ ؿ ٌٌْد ُصقَرةً ٓإ ُر َظ ٚئنٜ َٓ ُيَهقِّ  337 ظ

رٍ 
ِ
ٚؾ َُ ٌِِؿ ب ًْ َْتَُؾ ُم ّرو َٓ ُي ٌد اهلل ـب ظ  490 ظ

َُْرآنِ  ـَ اف
ِ
ً م ْٚٔئ ُض َص

ِ
ٚئ ُٛ َوَٓ احلَ ََْرأُ اجلُُْ ّرا َٓ َي  551 ـب ظ

 
ِ

اِويالَت َ َؿ َوَٓ افنَّ
ِ
ًَاَمئ َٓ اف َٔص َو

ِ
ََّ ٌَُِْس اف ّر َٓ َي  473 اـب ظ

هُ  ْؿ َؽْرُ ُٓ مُّ ُٗ ٍُْر َي ْؿ أَبُق بَ ِٓ ٔ
ِ
ََْقٍم ؾ ل فِ

ِ
ٌٌَ ٚئنٜ َٓ يَْْ  215 ظ

ْْيُُر اهللُ َظزَّ َوَجؾَّ إَِػ َرُجٍؾ أَتَك َرُجالً  120 اـب ظٌٚس َٓ َي

 حرف اهلاء

 ُٜ يَّ
ِ
َٓٚ اَلَد َِْٔ ُٜ َظ َدَؿ ٚ، َوافهَّ ُر افهديؼ فََْ  193 أبق ب

 
ِ
فؽ َهَذا احلَْجُؿ، َوَهذا َخْرُ مَٚ تََداَويْتُْؿ بف س ـب ٚم  145 ٕأ

غَ 
ِ
ف َوَّ ـَ ٕا

ِ
 م

ِ
قِل أَْهِؾ اجلََّْٜ ُٓ ـُ ٛف َهَذاِن َشَِّٔدا   205 ظع ـب أِب ٚض

َٓٚ َرُشقُل اهلل  ٔ
ِ
ََُذا أَؿَْرإَٔ ـًٛ َه  189 أِب ـب 

 َُ  1065 اـب ظٌٚس ذا ؾَْٚشَُٖفقاَه

 َ ُٚر؟ ؿَُٚفقا:ٓ  َّ  اْف
ِ

ـْ َحُرمَٝ َٛٔ َهْؾ تَْدُروَن َظَذ َم ًٔ  1040 م

!  735 اـب ظٌٚس ُهؿ َوفَُدَك يَٚ ظؿِّ

َٚٓ ٔ
ِ
َٔٚ َومَٚ ؾ ْٕ ـَ افدُّ

ِ
ُّٛ إَِلَّ م ٚئنٜ َُهَٚ أََح  334 ظ

ٔتَتُفُ 
ِ
ؾُّ م

ِ
قُر مَُٚؤهُ احل ُٓ  624 أبق هريرة ُهَق افىَّ

 لواوحرف ا

ِلِّ  ٌَّ ِٚزي اْف ٌَ ًِْض َم ٌٜ  ُوِجَد ِِف بَ َْتُقَف ّر امَْرأَةٌ َم  424 اـب ظ

ْدتُّ أَنَّ 
ِ
ٚنٍ       َود ًَ ـُؾِّ إِْٕ  ِٛ  587 اـب ظٌٚس ِِف ؿَِْ



 

 

 

 فهرس األحاديث النبوية

 الدراسة سم

 
 

 4411 

ُٔؾ 
ِ
ٚئ َُ ٔ

ِ
يُؾ َوم  ِجْزِ

ِ
اَمء ًَّ ـْ أَْهِؾ اف

ِ
فؽ َوِزيَريَّ م س ـب ٚم  370 ٕأ

َٓفُ ُْٖت رشقل اهلل َووَّ  َؾ َوْج ًَ فؽ ، ؾَِاَمَّ َؽ س ـب ٚم  578 ٕأ

ل
ِ
ـْ أُمَّت

ِ
َٜ م َؾ اجلََّْ

ِ
ٜم َوَظَدِِن رِبِّ َجؾَّ وَظزَّ أن يُْدخ  746 أبق أٚم

ٚنٌ  ًَ  إِْٕ
ِ
ِِف ـْ أَْه

ِ
غَ م

ِ
ـَِٚن إَِذا فُد  381 أبق هريرة َو

 ٔب
ٍ
َّّد َ ٍُْس حُم يٕ 

ِ
ـُ َرُجٌؾ َحتَّ  ََوافَّذ

ِ
م ْٗ َ ُي  ٓ

ِ
ه

ِ
 د

ِ
ٔف

ِ
َخ  ٕ َّٛ

ِ
فؽ ك ُُي س ـب ٚم  856 ٕأ

، خَلُُِقُف 
ِ
ه

ِ
َٔد  ب

ٍ
َّّد َ ٍُْس حُم َ يٕ 

ِ
 259 أبق هريرة َوافَّذ

ٍُْحُش  َر اف َٓ ُٜ َحتَّك يَيْ َٚظ ًَّ َُقُم اف َ تَ  ٓ،
ِ
ه

ِ
َٔد  ب

ِ
ٍْز َ يٕ 

ِ
 559 أبق هريرة َوافَّذ

ٚرِ  َّ ـَ اْف
ِ
ََِٚب م ألَْظ

ِ
ّرو َوْيٌؾ ف ٌد اهلل ـب ظ  689 ظ

 
ِ
ًََراؿ ِ

ِ
ٚرِ َوْيٌؾ ف َّ ـَ اْف

ِ
ِٛ م شَع ٔ ِٜ ـب ٕا  1079 واث

ٚرِ  َّ ـَ اْف
ِ
ِٛ م ِ

ًََ ِ
ِ
 690 أبق هريرة َوْيٌؾ ف

 
ِ
ـَ يََقُفقَن ؾاُلٌن ِِف اجلََّْٜ ل افَّذي

ِ
ـْ أمَّت

ِ
تََٖفَِّغ م ُّ ِ

ِ
ٌدي َوْيٌؾ ف ٍر اًف  637 جً

 حرف القاء

ٍََر َوأَبْ  ًَُف أَْص ـْ َم ُُ ـْ ََلْ َي ِس َزمٌَٚن َم َّٚ ـرب َُٔض َيِِْٖت َظَذ اْف ًدي  َدام ـب م  42 اد

ام ُٓ ثُ
ِ
ف َْغ اهللُ ٚث ْٚث ُر مَٚ طََُّْؽ ب ُر افهديؼ يَٚ أٚب بَ  729 أبق ب

َْٚ أَمََرَك َرُشقُل اهلل  ٌَْد اهلل، َهٚ ُه َٜ  يَٚ أَبَٚ َظ اَي ـَز افرَّ ٌٚس أَْن تَْر  6 اًف

َْر  ٌُّ ًََؾ اْف ْر مَٚ ؾَ َّ فؽ ؟يَٚ أَبَٚ ُظ س ـب ٚم  169، 91 ٕأ

ُس  ُُؿٚي ٕأ
ِ
ت َٓ

ِ
ٚـ ِٛ ؾَ ـْ أَضَْٔ

ِ
ـِ م فؽ ، إنَّ َهذْي س ـب ٚم  742 ٕأ

ًَْرِش؟ ِٛ اف ِ
 َصٚح

ِ
ْد

ِ
ـْ ظ

ِ
يُؾ م  ِجْزِ

ِ
َٚء بف فؽ يَٚ إَٔس، تَْدِري مَٚ َج س ـب ٚم  713 ٕأ

َف  َّٛ أَْن يََْْكِ ـْ أََح َّ ٌْتُْؿ َخْراً، ؾَ ُس، ؿَْد أََص َّٚ َٚ اْف  642، 558 اـب ظٌٚس يَٚ أََيُّ

َل َرُجالًيَٚ بََراءُ، 
ِ
ٍِِؿ فََ ًْ ـْ ُم

ِ
ٚزب اْظَِْؿ إََُّٔف مَٚ م  276 افزاء ـب ظ

 
ٍ
ْْد ُحقا أَبَٚ ِه

ِ
ُْٕ َٜ أَ ََٔٚو ل بَ

ِ
 322 أبق هريرة يَٚ بَْ

؟ ل أَمََرِِن ِبَٚ َرِبِّ
ِ
َرةُ افَّت

ِ
َّح  اْف

ِ
ه

ِ
يُؾ، مَٚ َهذ ٛف يَٚ َجْزِ  548 ظع ـب أِب ٚض

ُُذَْٕغِ  فؽ يَٚ ذا ٕا س ـب ٚم  483 ٕأ

 يَٚ 
ِ

ٍْز َ  ٕ ْٝ ٚبَ  30 أبق هريرة َرُشقَل اهلل، إَِذا َرأَيْتَُؽ ضَ

ـَ َزيد َٜ ب ُّٛ أشٚم
ِ
 740 اـب ظٌٚس ٚي رشقَل اهلل، إِنَّ أُح

ْر َظَعَّ 
ِ
ُْث َٓ تُ ً َو ْٚٔئ ل َص

ِ
ْ ّْ  297 أبق هريرة يَٚ َرُشقَل اهلل، َظِِّ
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ُٛ يَٚ َرُشقَل اهلل  ٔ َع إِفََْٔؽ افنِّ ََْد أَْهَ ُر اف ، َف  194 هديؼأبق ب

ًٓٚ؟ ،يَٚ رشقَل اهلل ٔ
ِ
ـََٚن ؾََ ُجُؾ  ٌَُف افرَّ ي إذا بََِ

ِ
 982 أبق افدرداء مَٚ احلَدُّ افَّذ

؟ ٔدة ٚي رشقل اهلل، مَـ أَبَرُّ ًٚوٜي ـب ح  976 م

؟ َٝ ْن
ِ
ٛف يَٚ َظؿِّ، أََظى  547 أبق ٚض

َٕٚ؟ ،يَٚ ُؽالَم ـْ أَ َٛٔ َم ًٔ ًرض ـب م  55 م

ُٜ، إِنَّ اهللَ َظزَّ  َّ
ِ
  يَٚ ؾَٚض

ِ
ٌََوٌؽ

ِ
ُٛ ف ٌَْو ٛف َوَجؾَّ َي  487 ظع ـب أِب ٚض

ُه احلَُِِػ  ٌََْٔع َُيُْيُ ِٚر، إِنَّ َهَذا اف س ـب أِب ؽرزة يَٚ مًََْؼَ افتُّجَّ  326 ٔؿ

 
ِ
ْٔف  َظَذ مَٚ مََٚت َظَِ

ٍ
ٌْد ـُؾُّ َظ  ُٞ ًَ ٌد اهلل يٌُْ ٚبر ـب ظ  159 ج

ِٓؿْ  َْتِ
ِ

َْفً َٔٚ ٖب ْٕ ـُُِقَن افدُّ ص ََيُْرُج َؿْقٌم َيْٖ ًد ـب أِب وٚؿ  153 ش

َٓ بالٌَل َرَجْقُت  ًٓ! َفق ٚبر يَْرَحُؿ اهللُ بالَ ُٔؿ ـب ج  837 ح

َٚز اإِلبِؾِ  ـَ أَْظَج ٌْ
ِ
 َرـ

ٍ
ٚء ًَ

ِ
 ٕ  اهللُ، إِنَّ َخْرَ

ِ
 143 اـب ظٌٚس يَْرمَحُؽ

ٌَٚنَ  ًْ ـْ َص
ِ
 م

ِ
ِّْهػ َٜ اْف َِْٔ  َف

ِ
ف
ِ
َِْ ُِع اهللُ َظزَّ َوَجؾَّ إَِػ َخ ٌد اهلل ـب يَىَِّ ّرو ظ  22 ظ

قا ُّ ََ ًْ قا ؾاَلَ تَ َْٕهِؾ اجلََّْٜ إِنَّ فَُُْؿ أَْن تَِهحُّ ََُٚل  ٔد ُي  617 أبق هريرة، أبق شً

ـُ آدَمَ مَِِٚل مَِِٚل  َُقُل ابْ ٌد اهلل ـب افنخر َي  350 ظ

ي
ِ
ٌْد ـْ َظ

ِ
َْشتَْحِٔل م  ٕ ًََٚػ: إِِنِّ َُقُل اهللُ تَ فؽ َي س ـب ٚم  210 ٕأ

َُقُل اهللُ َيْقَم اف ٚبُّقَن بَِجالَِِل َي ـَ ادُتََح : أَْي
ِ
َٔٚمَٜ

ِ
 394 أبق هريرة َ

ؾِ  َّٔ ُٞ اِف ََك ِث َغ يٌَْ
ِ
ٔٚ ح ٕ  افدُّ

ِ
 إَػ َشاَمء

ٍ
َِٜ ؾَّ فَْٔ ـ  َْٚ ِْزُل َربُّ  725 أبق هريرة َي

ٌَٚنَ  ًْ ـْ َص
ِ
 م

ٍ
ْهػ

ِ
َٔٚ ِِفٕ  ْٕ  افدُّ

ِ
ٚهع ََيٌُِْط اهللُ َظزَّ َوَجؾَّ إَِػ َشاَمء ٜم اٌف  23 أبق أٚم

ـٌَْشٍ يُ   
ِ
 ِِف ُصقَرة

ِ
َٔٚمَٜ

ِ
 َيْقَم اَف

ِ
تَك بِٚدَْقت ٌد اهلل ْٗ ٚبر ـب ظ  63 ج

ٌََٚد اإِلبِؾِ  ـْ ُُْْٔؿ أَ بُقا إَِف ُس أَْن يَْيِ َّٚ ُؽ اْف
ِ

ٔد اخلدري ُيقص  294 أبق شً
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 فَرس اآلثار على حروف املعجه

 حرف األلف

َة َظْغِ  ُدوَن، يَٚ ؿُرَّ
ِ
ٌُقَن َحٚم

ِ
ٚئ ُقَن تَ ـَ  آٌي ي

ِ
ٚبد ًَ ٔد اف ٚرون افرص  743 ه

 
ِ
قَرة ُُٕف مَُسِْجٌؿ ظذ مُِؽ افهُّ ٚ ًَ

ِ
ـُ آدََم ُصقَرةٌ، َوف ٓر اب  953 بزرْج

َؿِ  ْؾءُ اٍف
ِ
ٌث م ٚهغ حُمَدِّ ـُ َص ٍْص ب ٌد اهلل افهقري أَبق َح  610 أبق ظ

ـْ َهَذا؟ ٚتَُؿ َم  117 أبق بردة أَتَْدُروَن َخ

َٚ
ِ

ََٚل: مَٚ َّت ُٝ أبَٚ ذرٍّ، ؾ ـ بغ ادهىِؼ َرتَُؽ؟أَتَْٔ  818 رجؾ م

ا فَفُ  َٜ ؾَِ٘ذا أَْظَراِبٌّ ؿَْد َزَرَع بُرًّ َي
ِ
ٌَٚد ُٝ اف ًّل أَتَْٔ ص  1097 ٕا

 
ٍ
َٖفَٜ ًْ ُٝ ضَٚوشًٚ أَْشَٖفُفُ َظـ َم ٌد اهلل افنٚمل أَتَْٔ  934 أبق ظ

ْْفُ  ُٝ َظ ، ؾُحِجٌْ
ِ
ْٔف ُن َظَِ

ِ
ـَ إٍَٔس أَْشتَْٖذ َؽ ب

ِ
ُٝ مَٚف ٔد ـب أِب مر أَتَْٔ  789 يؿشً

 
ِ
ْٔف ُِِّؿ َظَِ ًَ ُ ـِ إٍََٔسٕ   بْ

ِ
ؽ

ِ
َْٚ إَِػ مَٚف فؽ أَتَْٔ ٚٛت ٚم ـ  ٌٔٛ  542 ح

ٔؿٍ 
ِ
َْزٍ َظي ٓٚ ؾ٘ذا َب ُْتُ ًّل اْجتَْزُت ِِف بَِريَّٜ َشَِ ص  763 ٕا

تَْخز ًْ ُّ ِ
ِ
 892 أظراِب أَْجَحُد ادُْخِز، وأَْحُِِػ ف

ٚزاِت ِت وإج ًّقٚظ ام ْجَٔع م هقر ـب افدبخ أجزُت ُف  497 أبق ْم

 
ِ

َِػ ًَّ ُٜ اف َّّ
ِ
َغ َوأَئ

ِ
ِِّ ًْ ُٜ ادُ َّّ

ِ
َغ َوأَئ

ِ
ًٚب ـَ افتَّ

ِ
ًُقَن َرُجالً م ٌْؾ أَْْجََع َشٌْ  498 أمحد ـب ح

ََِْٔؽ  َئ َظ  ؾََْٔجَسِ
ٍ
َٜٔ ًِْه ٌِٚب اْحذْر أَْن يََراَك َظَذ َم  1014 زهر اف

ل
ِ
 إِن َشَٖفْتَُؽ تَْهُدؿُْ

ٍ
ء  1000 شٍٔٚن افثقري أَْخْزِِن َظـ َرْ

َٔٚلٍ  ٌَْْؾ ثالََث َف ـُ َح ي أمَْحَُد ب
ِ
ْد

ِ
ٍَك ظ ٕٚئ اْختَ  907 إبراهٔؿ ـب ه

ُٜ  ثقر ـب يزيد ّب
ِ
ٔد ُٔٚن افثقري ب ّر ـب يقٕس أََخَذ ُشٍ  641 أمحد ـب ظ

ٚراً  ًَقب ِف هذا احلدٞي دْي ِّل ي  799 اـب أِب داود أخذ ْم

ـَ يقٕس ٕريد ُهيٟ ب دي 
ِ
ٔد واف  796 ٕك ـب ظع اجلٓوّل أخذُت ب

 
ٍ
ًَٜ  ِِف دَؾْ

ِ
َِٜ ٚبَ ََ ِخ َوادُ ًْ َّ لِّ أُْجَرةَ اْف

ِ
ْٔ
ِ
ـَ ادَٚف

ِ
ٕزجل أََخْذُت م ًزيز ا ٌد اف  1100 ظ

 َٜ ًَ ٔ ل افنِّ
ِ
ًْْ ابَغ، َي َُذَّ قََّنؿ اف ُّّ َس ُيً َّٚ ُٝ اْف ـْ ش أَدَْر ّٕظ  1048 ا

لِ  َوَّ ََْرِن ٕا ـَ اف
ِ
َغ َصْٔخًٚ م

ِ
ًٌْ ُٝ َش ـْ ٚر أَدَْر ّرو ـب دْي  399 ظ
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عَ إِذا أََخ 
ِ
ََٔٚب ؿُى ُش افث َّٚ ٌَّ ًٌل َذ اْف خًل، افن ٜ، اْف  596 منوق، زاذان، أبق زرظ

ًََؾ فَفُ أَْهالً  َخْراً َج
ٍ
ٌْد ًَ  888 ؾؤؾ ـب ظٔٚض إِذا أََرادَ اهللُ َظزَّ وَجؾَّ ب

 
ِ
ْٔف َْْٔ َُْرآَن ؿٌَََّؾ ادََُِؽ بَْغَ َظ ُجُؾ اف ّرة إِذا َختََؿ افرَّ ٌٛٔ ـب أِب ظ  467 ح

 ٍْ
ِ

َُْص َوَٓ تَِزدْ إِذا خ ْٕٚ  ؾَ
ِ

ٞي
ِ
َئ ِِف احلَد

ِ
غ َٝ أَْن َُتْى  600 اـب ًم

ْحَذْرهُ   ٚؾ
ٍ
َْْْٔل أََحد َٝ َشجَّٚدة بََغ َظ ٌد اهلل افتًسي إِذا َرأَْي  665 شٓؾ ـب ظ

ـِ َظزَّ َوَجؾَّ  مْحَ ـْ ِِفِّ افرَّ
ِ
َُْرآُن م َع اف

ِ
ـًٛ إَِذا ُشّ ّد ـب   323 حم

قَ  ُٓ ُٝ َرُجالً ؾَ ْٔ َّّ ُٝ  إِذا َش ْٔ َّّ ي َش
ِ
خًل افَّذ  526 إبراهٔؿ اْف

ٌد أَْجَزأَ 
ِ
 َرُجٌؾ َواح

ِ
ْٔف َّّك َظَِ ًَ ُٚم ؾَ ًَ ًًقد إِذا ُوِوَع افىَّ  819 اـب م

َٚفَٝ فَف امَْرأتُف ُر، ؾ
ِ
ٚؾ ًَ  ُي

ِ
َِِّٜٔ ِٚه الء أََراَد َرُجٌؾ ِِف اجلَ ّرو ـب اًف  1003 أبق ظ

ـَاَم يٌََْذ افثَّْقُب  َْذ  َىل افني اإلَِراَدةُ ٌت  315 افً

ٍَراً  ٔد أََرْدُت َش ٚرك ـب شً  211 ٌم

َٚٓ ٔ
ِ
َء ؾ َٓ َرْ ٚٛئ أَْروًٚ  ّد ـب افً ٌِل حم  1038 اُف

 109 أبق هريرة اْرؾَْع ثَْقبََؽ َحتَّك أُؿٌََِّؾ 

ًَفُ؟ ٚؾَْرَت َم ب أََش ّر ـب اخلٚى  218 ظ

ٌُقا افُقُوقءَ   690 أبق هريرة أَْشٌِ

جلََقاِهر ُر ٚب
ِ
َْتَد َٜ َحٌَّٜاْشتَْدَظك ادُ َٚئ

ِ
َٓٚ م ْ

ِ
َٚر م ْختَ  996 َخرة ، ٚؾ

ْْفُ 
ِ
ًٌٚ فَفُ، ؾََِؿ يًُ

ِ
ًََٚن أَْظَراِبٌّ َصٚح ٕظراِب اْشتَ  1039 اـب ا

ُٓؿْ  ٌُ
ِ
َؾ َصٚح

ِ
ٍَِْٔؾ َوؿَْد ؿُت ٌََٚث َؿْقٌم ب ُر ادزِن اْشتَ  941 ب

َُُص  ْٝ يَٚ َصٌِل! بَؾ يَْْ ُُ ْٜ اْش ٔٔ  821 اـب ظ

َرِج  ثُْؾ افدَّ
ِ
َُْٚد م لاإِلْش

ِ
ثُْؾ ادََراؿ

ِ
ٔد احلداد َوم  430 أبق شً

 اهلل
ِ
ٌْد ـْ َظ ْد ِِل َظ

ِ
ش أَْشْ ّٕظ  526 ا

َْٚ ـُُؾ أَْرَزاَؿ َْٖ ٌَغ،ٕ 
ِ
َٚء مُذٕ ٍَ ًَ َْٚ ُو ؿ أَْصٌَْح ع ـب خٔث  939 افرٔب

ٌؾ  ؿ َث ِٓ َّحق ٔؾ ٌد، وأَْصَحُٚب اْف ًَ ِٓؿ َح ٔ
ِ
ل أَْصَحُٚب احلدٞي ؾ ًٚؾ  660 افن

ًًٚ َحتَّ  ْٛ ِِل َمْقِو ٌْؾ ك أَُدورَ اضُِْ  907 أمحد ـب ح

ًَٚده ظعٌّ  ُس، ؾ ًٌَّٚ  734 اـب ظٌٚس ، ؾَقَجَدِِن أْوٌطُ {اظتؾَّ أِب اف

ٚرك اْظِرْف ؿَْدَركَ   586 اـب اٌد
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ِْؿِ 
ِ
ِٛ اًف ـْ ضََِ

ِ
 أَؾَْوَؾ م

ِ
ً يَُراُد اهللُ بِف ْٚٔئ  39 افثقري أَْظَُِؿ َص

ِر َرَمَوَٚن؟ ْٓ َٚم ِبِؿ َظعٌّ ِِف َص  843 رجؾ أََؿ

ًٌٚ ثُؿَّ َيُهقمُ  ـََٚن َرُشقُل اهلل أَ  ٚر ُيْهٌِح ُجُْ ِٔامن ـب يً  265 ش

ؾِ  َّ ًَ َُْع َخْرَ اف ّْ ـْ ضُقِل أََمٍؾ َي
ِ
ؿَّ إِنِّ أَُظقذ بَؽ م ُٓ َّ ُرخل اِف ًروف اف  1030 م

 َ
ِ

ُِْف َظٚذ ًَ ْج َة ٚؾ ََؼَ ٌََض اًف ؿَّ مَـ أبْ َّٓ ٓء اِف ٚهغ هٗ  850 اـب ص

َٕٚ ؾاَلَ أَِرث ثفُ أَمَّٚ أَ ٚرون ُف َوَٓ أَُورِّ  530 يزيد ـب ه

َّٛ اهللَ ٌٌْد أََح َُّْف َظ
ِ
، َوفَُ ـْ ذا ؿَْرْٕغِ ُُ َُّف ََلْ َي ٛف أَمَٚ ٕإ  1043 ظع ـب أِب ٚض

ُُْْْؿ يَتََحدَّثُقنَ 
ِ
ً م ل أَنَّ ِرَجٓٚ

ِ
ٌَْ َُّٕ٘ف بََِ ًُْد، ؾَ ًٚوٜي ـب أِب شٍٔٚن أَمَّٚ بَ  172 م

 ُٞ َك َوَحْٔ
ِ
َِد ََْقى أَمَّٚ ِِف بَ ًَْرُف ؾَٚفتَّ ًٚوٜي تُ س ـب م  877 إٚي

 ً ٓٚ ثالَٚث َِٔ ََْد َوؿََع َظ ِٛ ؾَ َّْه ْف َنَدٚه ٚب ـْ ٕأ ٚئل أمَّٚ َم ً  788 اُف

؟
ِ
ـَ افُقُوقء

ِ
ُؾ م ًْ ٌُ ٌد اهلل أَمَٚ َُيِْزيَؽ اف َل ـب ظ  581 ش

ًَْقذة ٌد اهلل هذه اف ـُ ظ ُر ـب داشٜ أمذ ظعَّ َشُٓؾ ب  783 أبق ب

ـَ  ـََٚن ؾَْرَظَؽ إِنَّ أَبََٚك  ٔد َٚن أَْصََِؽ، َوإِنَّ ابََْْؽ  ّرو ـب ظٌ  468 ظ

اَم  ُٓ َْْٔ ٍِْهُِقا بَ ُُْؿ أَْن تَ
ِ
َرت ّْ ُُْؿ َوُظ

ِ
ت َجَّ

ِ
ب إِنَّ أَتَؿَّ حل ّر ـب اخلٚى  1084 ظ

َل اهللُ ظزَّ وجؾَّ  ـَ ٚؿ ي
ِ
 افَّذ

ِ
ًَٜ ًْ ٌف أنَّ أْشاَمَء افتِّ  850 وهٛ ـب ْم

َْْد اف
ِ
ً ظ ٚٚه َٝ َج َـّ إِْن أََصٌْ ثَ

ِ
ِْىَِٚن ؾاَلَ ُُيْد حْػ ًُّ  325 ٕا

َْْدهُ 
ِ
يَّ ظ

ِ
ـَثَُرْت أَيَٚد ـْ  ي دََ

ِ
ْْد

ِ
َـْرَم إِْخَقاِِن ظ ٔد إنَّ أَ ٔد ـب افقف  916 ظٌ

 
ِ

ِِٔز ِس َظَعَّ َج َّٚ َـْرَم اْف  901 اـب ظٌٚس إنَّ أَ

َوٚ  ُيقِرُث افرِّ
ِ

ٌَٚت ِّ ـَْؾ افىَّٔ ِٔامن افداراِن  إنَّ أَ  756 أبق ش

 َوفََدهُ إِنَّ ا
ِ
ٌْد ًَ ٚهد ـب جز هللَ َظزَّ َوَجؾَّ فَُْٔهُِِح بَِهالَِح اف  464 َم

ـْ ؿَُرْيشٍ 
ِ
 م

ٍ
َْْدُه ِِف َرْهط

ِ
َٜ َوُهَق ظ ًَِٚوَي ّد ـب جٌر أَْن بَََِغ ُم  172 حم

ـ اجلاَمل
ًْر دَِ ـَ افنَّ ًَ ٌٚد إنَّ َح ؾ ظذ اهلل اًف  733 ادتـق

َٔٚ ؾََرٌس َْجُقٌح، ؾَتَ  ٕ َٓٚإنَّ افدُّ
ِ
ـ َرَشْ

ِ
ُقا م َُّْ ًٚص َّ ٔد ـب اف  1002 شً

ف ًَ ف ؾَٖضََٚل َحٌ ًَ ًٓ، ؾَحٌَ ف مَٚ
ِ
ـ اْب

ِ
ََرَض م س ظٔالن أنَّ َرجالً اْشتَ ـ ـم ٔؿ  715 أبق احلً

ٌَْْؾ ـِ َح ِب أمَْحََد ب  561 خٚفد ـب خداش أَنَّ َرُجالً ؾَِرَح بَيْ

ُٔد صذَّ اهللُ ظَذ  ُِج ُٛ ٔؾ ُْتُ ـَٚن َي َّّدأنَّ َرُجالً  َرر حم ّر اف ٔد اهلل ـب ظ  760 ظٌ
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ُِفُ  ََٚل فَُف أَْه تُْف افَقؾَٚةُ، ؾ َغ َحَيَ
ِ
ِِّ ًْ ـَ ادُ

ِ
كي أنَّ َرُجالً م ـ اٌف  882 احلً

 
ِ
ف

ِ
ٚيَُٚه ِِف َرأْش ْٝ َخىَ ًَ

ِ
ُجَؾ إَِذا َصذَّ ُْج ٚرد إِنَّ افرَّ  284 شِامن اٍف

ُٝ َفَؽ افتَّ  ًْ َٝ َْجَ ئْ
ِ

ْؾ، َوإِن ص ًَ َٝ ؾَ ئْ
ِ

َُْرآنَ إِن ص وس ْقَراَة َواإلِٕجَٔؾ َواف  934 ٚض

 
ِ
ْربَٜ

ِ
ي ِِف صٌَِٚب اَف

ِ
َٚء افَّذ ْٔىََٚن َيِِٖت اد َٔػ إِنَّ افنَّ  847 ث

ُّْد هللِ َََٚل: احلَ َس ؾَ
ِ
ٌَْد إذا َظى ًَ  811 اـب ظٌٚس إِنَّ اف

ًٜ ؾٖصٚب حرارة ًَ ؾ َهِري ٌٜ ـأ ٌد اهلل ـب ؿٔت ٚئغ أنَّ ظ َٚشؿ افه  710 أبق اف

َٔفأنَّ ظثام
ِ
َ ًْ َ ـٍ ٔف ٌََِ ٍَلَّ دََظٚ فف ب ًٚص افث ـَ أِب اف  687 مىرف َن ب

ِب  ـَ اخلَىَّٚ َر بْ َّ اء أَنَّ ُظ َٜ ؿُرَّ ٓدي دََظٚ ثاَلَثَ  304 أبق ظثامن اْف

ًٕٚ فََرُجُؾ ِصْدٍق   218 رجؾ إِنَّ ؾاُلَ

 ُ ْٕدُخُؾ َظَذ ٕا ََُٚفقا:  ٚ، ؾَ َٕٔ وا ُشَِّاًم إَػ افدُّ اَء أََظدُّ َُرَّ  إنَّ اف
ِ
 1036 شٍٔٚن افثقري مََراء

َرآن ٕٚ ِف اف ْد ٍِقا ظ َْٚس ؿد اخت ٌزوري إنَّ اف  75 أمحد اف

ًِْرؾُفُ  ِٚر تَ َٓ َّ  اْف
ِ
ـََوْقء  َوْقءاً 

ِ
ٞي
ِ
َِحد

ِ
ؿ إِنَّ ف ع ـب خٔث  938 افرٔب

ُْٔقِِن؟ ًٜ َُي ل َوؿََرابَ
ِ
َْٕ ُْرُمق ًٕٚ ُي  917 افهحٔحٜ إنَّ ِل جرا

تُُف  ّْ ـََِّ ًٌٚ إذا  الس أَذاِِن إنَّ ِِل ؿري ّرو ـب ظع اٍف  917 ظ

 ًُٚ
ِ
ٚئ َٔٝ َح

ِ
ََِ ، ؾَ

ٍ
َِٜ الَم ذات فَْٔ ًَّ  اف

ِ
ْٔف ك َظَِ ًَ ٔ

ِ
َََدْت ظ  1074 مقشك ـب أِب ظًٔك أَنَّ مَْريََؿ ؾَ

 
ٍ
ئَٜ

ِ
ـثََر ـم َشٌِْع م ـْ أ

ِ
ْٔتُف م ََ ٕتَ ًْتُف وا َب ؿَْد َْجَ ُٚت ٌْؾ إنَّ هذا اف  702 أمحد ـب ح

 ًٜ ٕٚٝ ؿري ـ  مرةً إنَّ هذه ادحَِّٜ ًِٛ ـب شِامن ٚظ  607 ث

َؽ  ًَ ٍْ َ ْظٕ 
ِ
ك ظ ًَ ٔ

ِ
ٚر أَْن يَٚ ظ فؽ ـب دْي  288 ٚم

 
ٍ
ء ـُؾِّ َرْ  ِِف 

ِ
اء َُرَّ ََٓٚدَة اف ُٔز َص ٕٚ أُِج ٚر أَ فؽ ـب دْي  879 ٚم

تَِٚب
ِ
ـ  ـْ

ِ
ٍَُظ م ٕٚ أَْح  1029 شٍٔٚن افثقري أَ

َََدِِن  ًََٚػ ؿد أؾْ ـٚن اهللُ ت ْؽ، إن 
ِ
ِّّل م ًَ ٕٚ أََحؼُّ ب ٛفظع ـب أ أ  734 ِب ٚض

ًُدْ  ؾٍّ إِْن ََلْ تَ
ِ
َٝ ِِف ح ٌْؾ إَْٔ  282 أمحد ـب ح

 
ِ

ٞي
ِ
ُُْْْؿ إَِػ احلَد

ِ
ََدِب أَْحَقُج م ْٕتُْؿ إَِػ ٕا  264 احلجٚج ـب يقشػ أَ

عُ  ـََْٔػ يَْيَ  
ِ
ٌَٚد

ِ
ـَ اًف

ِ
َْٕرِض م ٚر ا ٕيُُروا إَػ َجٌَّ  743 رجؾ خراشِٚن ا

َر ؾاَلَ تَ 
ِ
ٕٚ َٕ  افدَّ

ِ
ه

ِ
ٕيُُروا َهذ ش ْْثُُروَهٚا ّٕظ  125 ا

ِٚزيرِ  َٗ َظَذ اخلََْ ُف ْٗ ُّ ْْثُُروا اِف َ تَ ْٕيُُروا،ٓ  ش ا ّٕظ  126 ا
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ُٓؿ ْْ
ِ
 َذٍّ م

ٍ
ٚبَٜ َٝ فََسَْوَغَّ بَهَح ٔ

ِ
ًََِّؽ إِْن بََ ً َف ـُ ِرَجٓٚ ًَ ََّؽ فَتَِْ ٚري ٕإ ٕٕه  685 أبق أيقب ا

ـِ اهلل أَمَْرهُ  َََؾ َظ ـْ َظ ُؾ َم
ِ
ٚؿ ًَ َّاَم اف ـٔع ـب ٕإ  954 اجلراح و

ٚء َّام هل ؾُراُره بَوؿِّ اٍف حقل ٕإ  709 أبق إشحٚق ٕا

َؾ  ًَ ًَْدمَٚ اْؽتَ َٖ بَ ّر إََُّٔف تََقوَّ  581 اـب ظ

 ًِّٚٔ َّف شَٖل َظ  افُقْشىَك ٕأ
ِ
الَة ٕظقر َظـ أَربٍَع؛ ـظ افهَّ ٚرث ا  688 احل

َّف ؿََرأَ:  س     ٕأ ٜٔ ـب ٔؿ  645 ظى

َٚرًة ؿََٚل ََلُؿْ  إََّٔفُ  َ
ِ

َٞ َّت ًَ ّرو ـََٚن إِذا بَ ٌد اهلل ـب ظ  568 ظ

رِ  َّ ََ ِٚزَل اف ُجُؾ مََْ ًَََِّؿ افرَّ َٓ يََرى بَْٖشًٚ أَْن يَتَ ـََٚن  َُّف  ٚهد ٕأ  592 َم

 َٖ َف إِذا تََقوَّ
ِ
َت ُك َخ ـََٚن ُُيَرِّ ّر إََُّٔف   864 اـب ظ

ََْرأُ  ـََٚن َي َُّف  َفػ     ٕأ ًدان ٖب  646 خٚفد ـب م

ع
ِ
ٚؾ ـِ َص ْكِ ب  ٕ ـَ َل ِهالََل ب

ِ
َُّف فََ ك اإلشامظٔع ٕأ  935 أبقٕ 

 
ِ
ٍْظ َّ ـَ اِف ًَ ُجَؾ احلَ ل افرَّ

ِ
ٌُْ ًِْج َّف فَُٔ وزاظل ٕإ  952 ٕا

ِٓؿْ  َِْٔ ََِّؿ َظ ًَ ٍَٔٚن ؾَ فؽ إََُّٔف مَرَّ َظَذ ِصٌْ س ـب ٚم  70 ٕأ

 ٌَْٔ ْٝ ِِبََذا اف َ ٚ ََتَثَِّ ُر أَّنَّ  وأبق ب
ِ

ٝ ٙ ّد َي َٚشؿ ـب حم  396 اف

 َٜ ًَِٚوَي ـِ ُم  بْ
ِ
 يَِزيد

ِ
ْْد

ِ
ـْ ظ

ِ
َٜ م َ ْي

ِ
ُمقا ادَد

ِ
َغ ؿَد

ِ
ُْؿ ح  108 ظع ـب احلًغ أََّنَّ

ُٝ أنَّ ِِل َجَّْتَْغ  ٍْ ٔد إِنَّ َحَِ ٚرون افرص  786 ه

َؾ 
ِ
ٚئ ًَ َُِؽ َظـ َم

ِ
ٚئ صؿ إِنَّ َش س ـب ٚظ  1004 ٔؿ

ُٝ َرُجالً إِذا  ـُْْ ـْ َرُشقِل اهلل إِِنِّ 
ِ
ُٝ م ًْ

ِ
ً  َشّ يٚث

ِ
ٛف َحد  148 ظع ـب أِب ٚض

ُٓؿْ  ْْ
ِ
ٌََْؾ م ـُ َح ُُقَن أمَْحَُد ب َْٕرُجق أَْن َي ـٔع إِِّن   1069 شٍٔٚن ـب و

َٚٓ ٌِِّٔ َ  ٕ ًَْد  بَ
ِ
ُمَّٜ  ٕا

ِ
ه

ِ
ٛف أََٓ أُْخِزُـُْؿ بَِخْرِ َهذ  104 ظع ـب أِب ٚض

ًَْد َرُش  ِس بَ َّٚ ٛف قِل اهلل أََٓ إِنَّ َخْرَ اْف  286 ظع ـب أِب ٚض

 ًٜ يَّ
ِ
ي َفَؽ َهد

ِ
 243 ـًٛ ـب ظجرة أََٓ أُْهد

ُّٛ  ادرأتغأََهُٚب أَن أؿقَل ِف حدٞي  ـٚن َيُه ـَ ظٌٚس  س أنَّ اب فؽ ـب ٕأ  737 ٚم

 
ِ

َـْرَمؽ ـْ أَ ل َم
ِ
ِـْرم ، َوأَ

ِ
ٕٚؽ ـْ أََه ل َم

ِ
ْٔ ٚئنٜ أَِه  917 ظ

ـِ  ك بْ ًَ ٔ
ِ
ًََٚػ إَِػ ظ ٚر مَْريَؿَ  أَْوَحك اهللُ تَ فؽ ـب دْي  288 ٚم
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ـْ َرُشقِل اهلل  َٜ َظ َ ْي
ِ
َم ادَد

ِ
ُل َخَزٍ ؿَد   أَوَّ

ِ
ٌد اهلل ِِف ُخُروِجف ٚبر ـب ظ  577 ج

 َرُشقِل اهلل 
ِ
َمْقَت بَقؾَٚة َم َحْيَ

ِ
ُل مَـ ؿَد ٍٛ  أوَّ ـَِْ ـْ 

ِ
ٌِل َرُجٌؾ م ٚٛئ اُف ّد ـب افً  937 حم

 َوبَْٔعٍ 
ٍ

ٚـُْؿ َوَشَِػ ٌد اهلل  إِيَّ ّروظ  568 ـب ظ

َْْدكَ 
ِ
ُـّ ظ  تَيُ

ٍ
َٚظٜ ُٜ َش  283 اـب ظقن أَيُّ

َُُص  ْٜ اإلِياَمُن يَِزيُد َويَْْ ٔٔ  821 اـب ظ

قُهؿْ  ُّ
ِ
 ؾََٖضًْ

ِ
ٞي
ِ
ـَ مَٚ َرأَيْتُْؿ أَْصَحَٚب احلَد ٌٜ أَْي  378 صً

َٓٚ؟ ٚ، ؾَتَْٖذُن ِِف َؿَهِه َٓ ُر! ُرْؤيَٚ َرأَيْتُ
ِ
م َٚ ٕا ٌدل أَيُّ  965 اـب ظ

ٚ افنَّ  ًََرِب أَيُّ ـَ اف
ِ
ٔد ُْٔخ! إََِّٕؽ ِِف َمْقِوٍع م ٚرون افرص  923 ه

ُس  َّٚ َٚ اْف ُفقنَ  !أََيُّ َوَّ َُْف ٕا ٌِ ًْ ََْدتُْؿ َرُجالً ََلْ َي ََْد ؾَ ـ ـب ظع َف  44 احلً

 حرف الباء

ْزُه
ِ
ُْوه:ـ  ٌٕقر ٖب ّد ـب ز  887 حم

ِٔؿ، َوَصذَّ اهللُ
ِ
ح ـِ افرَّ مْحَ ِؿ اهلل افرَّ ًْ ٌد اهلل ب  783  افتًسيشٓؾ ـب ظ

ٚء ُٜ أَْصَٔ ًَ َٓٚ أَْربَ ي ٔؾ
ِ
َّاَم َزاد ، َوٕإ

ٍ
صؿ بَْؾ أَُجقُزَهٚ بَزاد ٚتؿ ٕا  656 ح

غَ 
ِ
ح

ِ
ـْ مَْدِح ادَٚد

ِ
ـُ م ًَ ي أَْح

ِ
ْْد

ِ
 388 أظراِب باَلَُء اهلل ظ

ُجؾِ  ِرَّ
ِ
َُقُل ف ـََٚن َي  

ِ
َِػ ًَّ ًَْض اف ل أَنَّ بَ

ِ
ٌَْ  514 شٍٔٚن بََِ

َٔٚنَ  ٍْ ل أَنَّ ُش
ِ
ٌَْ ٚؾَٚ بََِ ًَ َـَر ادُ ـََٚن إِذا َذ ٚرث افثَّْقِريَّ   528 بؼ ـب احل

ل
ِ
ت َّ ًْ

ِ
 ٕ ُد َظُدوُّ

ِ
َُقُل: احلَٚش ل أنَّ اهللَ َظزَّ وجؾَّ َي

ِ
ٌَْ ْٜ بََِ ٔٔ  944 اـب ظ

 
ٍ
َْٜ َغ َش

ِ
َّٛ أَْربًَ ُْتُُؿ احلُ ل أَنَّ ادَرٍ ْأََة تَ

ِ
ٌْ ل ِب ًٌت ٔد اهلل اف  1078، 321 ظٌ

 ًُٚ ل أَنَّ مََِ
ِ
ٌَْ َْحرِ  بََِ ََُٚمقِس اٌف َـّالً ب  1073، 1072 اـب ظٌٚس ُمَق

ـْ َرَمَوٚنَ 
ِ
 م

ٍ
َِٜ َل فَْٔ ـْ ؿََرأَ أَوَّ ل أَنَّ َم

ِ
ٌَْ ًًقدي بََِ  280 اد

ـ َؽِر َزاد؟
ِ
ٍَٚوَز م ََّؽ ََّتُقُز ادَ ل ٕأ

ِ
ٌَْ  656 رجؾ بََِ

َٕؽْ  ـََٚن َُيُِِْس أَْوََٓد ا َّف  َغ ٕأ
ِ ًَِِّّ ًِْض ادُ ل َظـ بَ

ِ
ٌَْ  بََِ

ِ
ٍَْلء  ِِف اف

ِ
ٚء َٔ

ِ
خٍش افهٌر ْ  984 ٕا

 حرف التاء

َِٔٚن! إي َواهللِ ٌْ َُالَِم افهِّ ٚٛئ تُٖخُذ ب ٚء ـب افً  843 ظى

ََْقى اهلل ََِْٔؽ بتَ َس؟! َظ َّٚ ٌُٔع اْف ٚري تَ ٌٍ  818 أبق ذر اف

اد ٔد احلدَّ ل أبق شً ل تدري ٚم ٚؿ  430 ظع ـب اددْي



 

 1111 

 

 اآلثارفهرس 

 الدراسة سم

 
 

 4411 

ؾِ  ًَ َُ ف َج افتََّقاِِن ٚب  1090 ٌٚساـب ظ تََزوَّ

ًََِّْؿ أَدِْري َ أَدِْري، َوَٓ تَ ًََِّْؿٓ  كي تَ ل اٌف  852 أبق افذٚي

َُْرآنِ  ًَِِٚنَ اف ًِْرؾُقا ِبَٚ َم َٚر تَ ًَ َْص قا ٕا ُّ ًََِّ ب تَ ّر ـب اخلٚى  1031 ظ

 بَرُشقِل اهلل 
ٍ
ْٓد ُٞ َظ ي

ِ
ـُ َحد َُصُّ َوْٕح ٛف ؟!تَ  1062 ظع ـب أِب ٚض

ٚؾَ   ادَُه
ِ
َُٚم افتََّحَّٜٔ ُٜ ََت شقد ُح ٌد افرمحـ ـب ٕا  465 ظ

ًِؿ ٌد اهلل ـب م ّد ظ  710 اـب ادْٚدي تقِف أبق حم

 حرف الثاء

 
ِ

َـّ َحتَّك اداََمت ل أَراُه
ِ
ٌُْ ًَ َـّ مَٚ أَْح ََْدَُتُ ٚرث ادحٚشٌل ثالٌَث ؿَْد ؾَ  884 ح

ٚبُقا ْؿ، ؾَ٘ذا َؽ ُٓ َْْٔ ًُِاََمُء ِبَٚ بَ ـََٚن يَتََقاََص اف ف ثالٌَث   883 ٛظع ـب أِب ٚض

َُْر َوادََرُض َوادَْقُت  ٍَ َـّ؛ اف ِٓ ٔ
ِ
َٚر ؾ َ َظ  998 ادٖمقن ثالٌَثٓ 

َُْؾ  ًَ ُؿ اف ُٓ َخُذ َظْْ ْٗ َ ُي ٚء ثالٌَثٓ  ًَ  515 بحر اف

 
ِ
الَء

ِ
مْت ِم َظَذ ٓا ؛ ُدُخقُل احلاَمَّ ْٝ ٌٜ ُربَّاَم ؿَتََِ نى ثالَث ـ  ٌٔٛ  1016 ض

ُْٔقا ؾاَلَ يَُِقُمقا  إِْن أُِه
ٍ
ُٜ َرْهط ٔ

ِ
ؿْ  ثاَمٕ ُٓ ًَ ٍُ ب إَِّٓ إَٔ ّر ـب اخلٚى  918 ظ

 حرف اجلقم

ٚم ة ِف اْد زَّ
ِ
َٝ َربَّ اًف َّؽ رأَْي َْٚ ٕأ ٌَ َّٕٕف بََِ َْٚك   796 ْجٜٚظ ِجئ

 َّٟ َََٚل: إِِنَّ أُِريُد احلَ ََٔٚن افثَّْقِرِي ؾَ ٍْ َٚء َرُجٌؾ إَِػ ُش ٌٔؼ َج  599 اـب خ

ََرْ  َََٚل: مَٚ ذو اف ٍّ ؾَ
ِ

َٚء َرُجٌؾ إَػ َظع ؟َج ِٜ ْٕغِ مر ـب واث ٍٔؾ ٚظ  1043 أبق افى

َر  َّ َٚء َرُجٌؾ إَِػ ُظ َٖفُفُ  َج ًْ  189 اـب ظٌٚس َي

ًَالء ـِ اف ّرو ب ٔد إػ أِب َظ ـُ ُظٌ ّرو ب َٚء َظ ًّل َج ص  999 ٕا

ِِفٍّ بَِدَراِهؿَ  ٌف إَِػ َصْرَ ٍَّٚ َٚء َؿ ش َج ّٕظ  124 ا

ـْ ََخًْغَ 
ِ
ـْثَر م ُْذ أَ َٜ ُم َّ ْٔث َٚءِِن أبُق َخ َْٜ َج  1029 شٍٔٚن افثقري َش

ْدَ  ْٚ ادًُ ِٔ ٌد اهلل وؿََرأَ َظ ح وًف
ِ
هٚف

ِ
ِّّل ِِل وف َْٚ َظ ًْ ٌْؾ ـب إشحٚق َْجَ  702 ح

ـَرِ  ـْ َمسِّ افذَّ َْٚ َظ ََٖف ًَ ُمََراء، ؾَ ـَ ُجَريٟ بًَُض ٕا ل واب
ِ
ًَْ  1008 افثقري َْجَ

 
ِ
ًَٜ ُّ َٜ اجلُ َِْٔ ُٝ َف ـْ ئَٜ ؾَْرَشٍخ، 

ِ
ـْ أَْربَِع م

ِ
امً  ِجئتَُؽ م

ِ
ٚئ  853 رجؾ ٕ

 حرف احلاء
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ل َٚل: ٚؿ ًراق ؾ ف ل حدَّث رجؾ ٚب ًٚؾ  754 افن

 
ِ

ٞي
ِ
َٔد ِبََذا احلَد

ِ
ص ُٚروَن افرَّ ُٝ َه ث ل َحدَّ  564 ظع ـب اددْي

ـَ افَقَرِق مَٚ َظََِّؼ 
ِ
ٌَُؽ م ًْ غ َح  601 اـب ًم

ٚـُؿْ  َْٚ َوإِيَّ ٚـُُؿ اهللُ بِٚإِلْشالَمِ، َوأََحَِّ ٚردي َحَّٔ ًى ٚء اف  373 أبق رج

 حرف اخلاء

 
ِ
 880 محٚد ـب زيد ُخُذوا ِِف أَبَْزاِر اجلََّْٜ

ٞي
ِ
 َحد

ِ
ئَٜ أفػ

ِ
ـ َشٌِع م

ِ
ََْد م ًْ َج أِب ادُ ٌد اهلل ـب أمحد َخرَّ  704 ظ

يُؾ تَْزَهرُ 
ِ
َْٚد ََ ـْ َرَمَوَٚن َواف

ِ
 م

ٍ
َِٜ ِل فَْٔ ٛ ِِف أَوَّ

ِ
ـُ أِب ضَٚف ّداِن َخَرَج َظعُّ ب  842 أبق إشحٚق اَل

 َخَرَج َظَِ 
ِ
ٚبف ٌٌَٚب َظَذ بَ ـُ َص َُٔٚن افثقِري َوَْٕح ٍْ َْٚ ُش ٚء ْٔ  909 زيد ـب أِب افزرؿ

ٚؾَٜ ص ب افرُّ ـ ٚب
ِ
ُٚروَن م  َه

ِ
ْد

ِ
ـْ ظ

ِ
ُٝ م ًّل َخَرْج ص  781 ٕا

ُٝ َرِبِّ  َْٖف ًَ َط، ؾَ
ِ

ـْ َواش
ِ
ُٝ م ٚهد َخَرْج  211 َم

 حرف الدال

 َٓ ٚتٌََ ًَ ًٜ فَُف فَٔاْلً، ؾَ ِٚرَي ُٔد َظَذ َج ص ٔدي َٚدَخَؾ افرَّ ًً  894 إبراهٔؿ اف

َٚل فف ٚم ؾ ٌد اهلل ـب ََمَْرٜم ظذ ِهن ُرٜم دخؾ ظ  964 أبق ظ

 ٛ ـُ أِب ضَٚف ْْفُ  َدَخؾ َظعُّ ب ََٖل َظ ًَ ، ؾَ َُصُّ ِجَد َوَرُجٌؾ َي ًْ خسي ادَ  1061 أبق اٌف

ُٝ فف َِ ُٔٚن افثقريُّ ؾ ٓدي َدَخَؾ ظعَّ شٍ  738 اد

اد وهق ٌد احلَدَّ
ِ
 َخٚف

ِ
ْٔف   َدَخَؾ َظَِ

ِ
ف

ِ
ك ِِف َحًٌْ  ٕ  935 هالل ـب

ِٚريَٜ ٔد، ؾ٘ذا بَج ص ٚروَن افرَّ ُٝ َداَر َه ِٔالن َدَخِْ  751 خ

ُٝ ظَذ أَِب  ََْرأُ ُجْزَءه ~َدَخِْ ٌد اهلل ـب أمحد وهَق َي  657 ظ

َلِ  ّي ُٝ ظذ ادٖمقن وهق جٚفٌس ِف ـثؿ دخِ  766 ُئك ـب أ

ًٜ ٚهر برؿ ٌد اهلل ـب ض ٔد اهلل ـب ظ ّد دخِٝ ظذ ظٌ ٚٛت حم  752 اُف

ـ
ِ
ِِف م ل مَُْكَ ُٚروَن احلامَّ ـِ ه ُٝ َظَذ ُمقشك ب ّد ـب ؿريش َدَخِْ  655 حم

َٚل ِل ٔد ؾ ٚرون افرص ُٝ ظذ ه ٔد دخِ ٜٔ ـب افقف  746 َب

ل
ِ
ٌْ غ ِب ْم ٝ: ٚي أَمَر اٗد َِ ٔد ؾ

ِ
ص ٚروَن افرَّ ُٝ ظذ ه  745 اـب افًامك َدَخِْ

اظَ  ْكَ
ِ
ٚئٌؿ بغ م ُٝ ظذ افَقاثؼ وهق ؿ فَدَخِ

ِ
ّٓل ل بَٚب ََمًِِْ  .747 أمحد ـب أِب دؤاد اجل

ًُقُدهُ  ِشٕ  َّ َْٕظ َٜ َظَذ ا ٍَ ٔ
ِ
ُٝ مََع أِب َحْ وؾ ـب مقشك َدَخِْ  895 اٍف
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ٌٔص مَْرُؿقعٌ 
ِ
 ؿَّ

ِ
ْٔف ـِ ُهٌرة َوَظَِ ٕٜ ـب احلُؿ َدَخُِقا َظَذ اب  968 ظقا

 924 أبق هريرة دَْظَقُة مَيُِْقمٍ 

 حرف الذال

 ٌَٕ ُٟ ذاَك ضَِريٌؼ ؿَْد  ًَْقَش  اف
ِ
ْٔف  1042 شٍٔٚن افثقري َٝ َظَِ

 ً ْٚٔئ ـَ اهلل َص
ِ
 م

ِ
َٔٚمَٜ

ِ
ل َظِّْل َيْقَم اَف

ِ
ٌْْ َ ُي ٍزاري ذاَكٓ   923 أبق إشحٚق اف

 ُٜ ُٚؿقتَ َ  528 شٍٔٚن افثقري ذاَك أف

َْقَمْغ  َّْحِر ٔب ًد اْف بُْح بَ فؽ افذَّ س ـب ٚم  726 ٕأ

ٚءٌ  ٍَ ِ
ُـْر اهلل َظزَّ وَجؾَّ ص

ِ
ٌد اهلل ـب ذ  871 ظقن ظ

 حرف الراء

 ٍٛ َيِّ ذٕ َٚل: ٖب ٌداد، ؾ ٍُر اَلُذِلُّ ٌب ْٜ َرآِِن أبُق بَ ٔٔ  830 اـب ظ

 
ِ
اة َ  افكَّ

ِ
ْىََرة ع َظَذ َؿ ٔب ـُ افرَّ ْٜ رآِِن ؿَُٔس ب ٔٔ  829 اـب ظ

ُس  ّْ  افنَّ
ِ

ْٝ إِذا َزافَٝ َٕٚ َُ ًٚ، ؾَ َغ َظٚم
ِ
َواَل أَْربًَ ُٝ افزَّ جؿ َراَظْٔ  469 اخلقارزمل اْد

َّْقمِ َرأَى رَ  ُرخل ُجٌؾ أَبَُٚه ِِف اْف ًروف اف  404 م

 
ٍ
ْٔئَٜ ـِ َه ًَ ِٚم َوُهَق ِِف أَْح ًد ٚم ؿُتؾ ِِف ادَْ ز ب ِٚب ُر اْف ُٝ أٚب ب  1070 اـب افنًنٚع ادكي رأي

ُْدُب  ٕٚ ُج َََٚل: أَ  ؾَ
ِ
ٌَٜ ًْ َُ  بَِٚب اف

ِ
ََٜ ٌذ بَحِْ

ِ
ُٝ أبَٚ ذرٍّ َوُهَق آخ ّر َرأَْي ًت  1057 حْش ـب اد

ُٝ أَظْ  ةَرأي َْكَ  اٌف
ِ ًّٚ ََيُقُل ِِف أَِزؿَّٜ ًّل َرأب ص  607 ٕا

: يَٚ َربِّ  ُٝ َُِْ َّْقمِ، ؾَ  ِِف اْف
ِ
ة زَّ

ِ
ُٝ َربَّ اًف ٌْؾ َرأَْي  33 أمحد ـب ح

ُٝ َرُشقَل اهلل  ِٚرئُ  َرأَْي ََ ْٔثَُؿ اف َٝ اَلَ َََٚل ِِل: إَْٔ ِٚم ؾَ ٚرئ ِِف ادََْ ٔثؿ اَف  29 اَل

 َٜ َٔد َيقم َظَرؾَ
ِ

ص ُٝ افرَّ ًًٚ َصْقتَف رأي
ِ
َْْز يَُِقذ َراؾ

ِ
اًم ظذ اد

ِ
ٚئ  743 ظًٔك ـب إبراهٔؿ َؿ

 
ِ
ٌَٜ ًْ َُ ِٚر اف َْشتَ ًٌَِِّؼ ٖب َّ َوُهَق مُتَ

ِ
ؿَٚر ٍَْوَؾ افرَّ ُٝ اف  885 رجؾ َرأَي

َْْْٔغِ  ًَ َٚء اف َٔ ّْ ، َظ ـِ َوَٓ ِرْجَِْغِ  امَْرأةً بالَ يََدْي
ِ
يَٜ

ِ
ٌَٚد ُٝ ِِف اف ٌرِب َرأَْي ٌد اهلل اد  1013 أبق ظ

ك ًَ ٔ
ِ
ـِ ظ ِّ ب

ِ
م إَػ َظع ََدَّ ِس تَ َّٚ ًَْض اْف ِٛ أَنَّ بَ ُُتُ ًِْض اف ُٝ ِِف بَ ٚبقري َرأَْي ً َّٔ ّد ـب إبراهٔؿ اْف  1049 حم

ل
ِ
ْ ُّ ُِِّ ٌَْرى تُ ل افهُّ

ِ
ًٌُ ِٚم أُْص ُٝ ِِف ادَْ ٌخل َرأَْي ًَّ  863 ؾرؿد اف

ِجَد َرُشقِل ا ًْ ُٝ َم ـََِٖنِّ َدَخِْ ل 
ِ
َْٚم ُٝ ِِف َم  541 افدراوردي هلل َرأَْي

ًد أمحد ٜ بخطِّ أِب ش ًخ ٕزجل رأٝي ِفٕ  َٚشؿ ا  633 أبق اف

َّْقِم ِِف َرَمَوٚنَ  ُٝ ِِف اْف ٔثل َرأَْي ُر افىريث  315 أبق ب
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ٍ
ٜ وَّ

ِ
ـْ ؾ

ِ
ََٚتًٚ م  أَِِب بُْرَدةَ َخ

ِ
ُٝ ِِف يَد  117 أبق افزٕٚد َرأَْي

َّٜٔ َُيِْري احلَِْ 
ِ

اَمش ُٝ ادَُْٖمقَن ِِف افنِّ  190 أمحد ادقصع ٌََٜرأَْي

َْٚطََران ٌٚضل يت ٌٔد اهلل إش ُٝ ادَُزِِنَّ أٚب إبراهٔؿ إشامظٔؾ ـب ُئك وأٚب ُظ  712 اـب جرير رأي

ِلَّ  ٌَّ ُٝ اْف ِٚرَشٚن َرأَْي ًَُف ؾَ ًٌٚ وَم
ِ
َّقِم َرـا قري ِِف اْف ّد افدْي ـ ـب حم  661 احلً

ِلَّ  ٌَّ ُٝ اْف ٚرون مَ  رأي َٚل ِل: ٚي ه َّقم ؾ ًروف ـ آثرَ ِف اْف ٚرون ـب م  711 ه

 اهلل
ِ

ٌد افرمحـ ـب أِب افزٕٚد ُربَّ َرُجٍؾ بُخَراَشَٚن أَؿَْرُب إَػ بَْٔٝ  899 ظ

ـِ َظع ـ ب َٚم ادُِْؽ أٚب َظع احلًَ ٕي َؿ اهللُ 
ِ
هقر ـب افدبخ َرح  493 أبق ْم

َْؾِ  ًَ ُٜ تَِزيُد ِِف اف َ ُٜ افىٌَِّٔ َح
ِ
ائ ًٌل افرَّ  827 افن

ل بًَُض افهَّ 
ِ
ًََؾ اهللُ بَؽ؟ُرئ َٔؾ فف: مَٚ ؾَ

ِ
َّقِم ؾََ َغ ِِف اْف

ِ
غ ٚحل ض ادقَث  681 ًب

 حرف الزاي

رُ 
ِ
ِٚرُف يَى ًَ ُر، َواف

ِ
اِهُد َيً ًٚذ افزَّ  945 ُئك ـب م

َٚٓ
َْد مَحِِْ

ِ
َََٚل إِلْحَداَُهَٚ ظ َْتَِغ فَفُ، ؾَ َؤِِل ابْ َْشَقد افدُّ َج أبُق ٕا الء َزوَّ ّرو ـب اًف  1015 أبق ظ

 السنيحرف 

 ًٜ ـَ ظع َحَٚج  914 ظع ـب افهٌٚح شٖل أبق احلرب ْجر دَظٌَؾ ب

ِر؟
ِ
ٚئ ٌََُ ٚم َظـ اف ـَ َه زاق ب ٌَد افرَّ  906 إشحٚق ـب إبراهٔؿ افدبري شٖل َرُجٌؾ ظ

ِٔح؟
ِ

ِٔح َوادًَ
ِ

ٍَْرِق بَْغَ ادًَ ـْ اف  َظ
ِ
ظ

ِ
ٚؾ  اهلل افُهقِريِّ احلَ

ِ
ٌد ُٝ أَبَٚ َظ  1099 اـب افىٔقري َشَْٖف

ِلِّ شٖف ٌَّ ّر ـظ ؿقل اْف ـَ ظ ِٚركْ  ُٝ اب ؿَّ بَ ُٓ َّ ٚؾع اِف ٕ 427 

ل ـظ إشْٚد حدٞي شَط ظعَّ  ُٝ ظعَّ ـب اددْي ّد ـب صٚذان شٖف  430 حم

ٌد ؾَْردٌ  !ُشٌَْحَٚن اهلل
ِ
 345 اجلٚحظ َهَذا َواح

غَ 
ِِ
ًٜ َصٚحل ٚبَ ش َشْؾ َربََّؽ أَْن يَْرُزَؿَؽ َصَح ّٕظ  211 ا

ًٍٚ وُشئَؾ  ٔ
ِ
ُٝ َث ًّ يُع َش

ِ
ل تَذ

ِ
 افَّت

ِ
َحٚدٞي سِ ـظ هذه ٕا َّٚ ِٜ ِف اْف ن ـب أِب جٌ ٌَّٚ

ِ
 847 ح

ـْ ؿََٚل  َُقُفقَن: َم ً َوُهْؿ َي َغ َظٚٚم
ِ
ُْذ َشٌٍْع َوأَْربًَ َس ُم َّٚ ُٝ اْف ًْ

ِ
ٚرك َشّ  1022 اـب اٌد

عِ 
ِ
ٌْتَد  ادُ

ِ
َراث

ِ
ٚرون وُشئؾ ـظ م ُٝ يزيد ـب ه ًّ  530 أمحد ـب يقٕس ش

عُ 
ِ
ٌْتَد ل ادُ ِّّ ـِ  ُش ي ً ابْتََدأَ ؿقًٓ ِِف افدِّ ٚظ

ِ
ٌْتَد ٍىقيف ُم ٕ 1006 

ٍَُٚفقَذُج   اف
ِ
 5 اـب افًامك َشُِّٔد احلََِْقاء

 
ِ

ًُْروف ُٚروَن بِٚدَ َمَّ ـِ ٕا ٌٚس  ُشئؾ إبراهٔؿ ـب مقشك َم ٔد ـب اًف  429 شً
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ـِ ادَدِّ واجلَْزرِ  ُشئؾ اـب ظٌٚس  ٚزِن َظ  1073، 1072 أذس اد

ٔد ُر اٍد ُع ـظ حدٞي ُشئؾ أبق ب َّ ٕٚ حٌْٚض أش ٕزجل وأ َٚشؿ ا  634 أبق اف

 ؾَٚمْتَََْع بف
ٍ

ٞي
ِ
ـْ َحد ُش َظ َّ َْٕظ َؾ ا

ِ
ٌد اهلل ـب إدريس ُشئ  124 ظ

ًُْرسِ  ِٚم اف ًَ ـْ ضَ ِب َظ ـُ اخلَىَّٚ ُر بْ َّ َؾ ُظ
ِ
ن ُشئ  505 اـب روٚم

ٔد اهلل غ ـظ حدٞي افزهري، ـظ ُظٌ ّٜ شئؾ ُئك ـب ًم ٔث  517 اـب أِب خ

 حرف الشني

 
ِ
ـَ ادُُروَءة

ِ
ِّ م ُي اجلََقاِري ِِف افنِّ ٍٜ َذْ ْٔ  966 أبق ح

 
ٍ
ٔد ـُ ُظٌَ ّْرو ب اُه َظ  َوَظزَّ

ٍ
ْٔد ـَ ُظٌَ ِْٓدُت ُيقَُٕس بْ ٔد َص ٌد احلّ  468 شٓؿ ـب ظ

 حرف الصاد

ِٔؾ َشْٔؾ
ِ
َحّ ِٛ فٍَْٔؾ، ـو ِ

َحٚض ـ 
ِ

ُٛ احلدٞي
ِ
ًِقي َصٚح ٌد اهلل اف  491 أبق ظ

َُلُؿْ  ُٔح يَتََحقَّ
ِ
ح   افهَّ

ِ
ٚء حلَ الء ٚب ّرو ـب اًف  537 أبق ظ

 189 اـب ظٌٚس َصَدَق اهللُ َوَرُشقفُفُ 

َْكِ  ٛف صالةُ افُقْشىَك َصالَةُ اًف  688 ظع ـب أِب ٚض

ٚؾْتَتََح  ْدي، ؾ ٚؽ ِٔامن اٌف ّد ـب ش ـِ حم ّد ب ُٝ َخَِْػ حم ٚهـٌ صَِّٔ  986 اـب ص

َقاُب يَتََخقََُّّنُؿْ  ًّل افهَّ ص  537 ٕا

 حرف الضاد

ُب اف  َْضْ
ِ
اَمد ًَّ ثُؾ اف

ِ
 َوفََدهُ م

ِ
د

ِ
ُٔؿ َقاف امن احل  872 َف

 حرف الطاء

ـُ ظع  ـُ ب ًَ َٓٚ #ضَََِّؼ احل ًَ تَّ َّ ًٔل امَْرأَتَفُ، ؾَ ًٌ  1018 أبق إشحٚق اف

 حرف العني

لٌّ 
ِ
ُٜ مٌُِْؽ َخٍ َٔ

ِ
ٚؾ ًَ  912 ظع ـب احلًغ ـب ظع اف

ٍَفَ  ًَّ ٔف َوَدِع اف ـَُّْٚ َظِ  712 اـب جرير ُظد إَػ مَٚ 

ََِْٔؽ ظْذراً ظَ  ِٔؿ أََؿؾُّ َظ
ِ
 324 أظراِب َداَوُة احلَُ

 
ِ
يَّ ِِف مََرِوف

ِ
ِٚرد ًُىَ ٚء اف َٕٚ أَبَٚ َرَج ٍر ُظْد  373 جن أبق جً

ل أُمََّٜٔ
ِ
ـ بَْ

ِ
ِٚز م َج

ِ
حل ـْ ٚب ـُ ظع َظَذ ؿَتِْؾ َم ٌُد اهلل ب ًّل َظَزَم ظ ص  929 ٕا

ٌد ا ـَ ظ ِٔامَن ب َُْرة ش ـُ أِب بَ ـ ب ٌُد افرمح ى ظ ؽَظزَّ ًزيز ِد ٌد اف ٚر ـب ظ  870 ُب
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ٚبَٜ َح ُّٛ افهَّ ًٜ أَُش َغ َشَْ
ِ
ُٝ أَْربًَ ْن

ِ
ًِقي ظ ّر اف ٛف ـب ظ  492 أبق ٚض

ِؿْ 
ِ

ِس َظَذ ؿَْدِر َزمََّٚن َّٚ َُقُل اْف  950 مىرف ـب افنخر ُظ

َـّ أََصدُّ ُودًّا ُ ِٚر، ؾََّ٘نَّ َُ َٕبْ ُُْْٔؿ ٚب ًًقد َظَِ  951 اـب م

ى اف ٚؿد يَتََحرَّ َّ ّرو اْف ْدَق َظ ٌْؾ هِّ  958 أمحد ـب ح

 ً تََٚب إِمَٚٚم
ِ

ُٝ هذا اُف ِْ
ِ
ٌْؾ َظّ  703 أمحد ـب ح

 حرف الغني

َداَءةُ  ٌَالَُء وافرَّ َْٚن؛ اف ـُ ؽٌْ ٌٌَْ الء اف ّرو ـب اًف  902 أبق ظ

 حرف الػاء

 
ِ
اَمء ًَّ ُٔؾ ِِف اف

ِ
تَى ًْ ٍَْجُر ؾَْجَراِن، ؾََٖمَّٚ ادُ ٚئش اف ٌد افرمحـ ـب ظ  839 ظ

ِِْؿ 
ِ
 ؾَْوُؾ اًف

ِ
ٌََٚدة

ِ
ـْ ؾَْوِؾ اًف

ِ
ٌد اهلل أَؾَْوُؾ م  261 مىرف ـب ظ

ـِ ادُُِقُك؟ َّ : ؾَ ُٝ ٚءُ، ِؿ َٓ ََ ٍُ  962 شٍٔٚن افثقري اف

غُ 
ِ
ُ ًْ َُقَت َوَْٕحَقهُ، َوادَ ي ََيُِد اف

ِ
ُر افَّذ

ِ
ٍََ ٌٛٔ اف  1047 يقٕس ـب ح

ًََرِب ادُْحتَُٚج  َْْد اف
ِ
ُر ظ

ِ
ٍََ ٍىقيف اف ٕ 1047 

ـْ هُ  ْٛ َم ً ؾاَلَ تَْهَح ْٚٔئ َْْؽ َص
ِ
ـْثَُر م  599 افثقري َق أَ

 َٛ ِّ َر افىَّٔ
ِ
َُث اَم اف ُٓ ْْ

ِ
ََْد أَْخَرَج اهللُ م فؽ ؾََقاهللِ َف س ـب ٚم  713 ٕأ

ـٌ  ُٜ َمَقاِوَع حَلْ ًَ َُْرآِن أَْربَ الء ِِف اف ّرو ـب اًف  1050 أبق ظ

لِ  َوَّ ػِّ ٕا ِِْؿ َوافهَّ
ِ
ِٛ اًف ّر ِِف ضََِ  427 اـب ظ

َ يَ  ٔاَم َخالَٓ 
ِ
ـْرَ ؾ َُْرآَن َوافذِّ َّ اف  ٓإ

ِ
ًَٜ ُّ ُٚم َيْقَم اجلُ ُـُر اإلم ٌد اهلل ـب احلََُؿ ْذ ٍر ـب ظ  685 جً

 حرف الؼاف

 
ٍ

ل ِِف ثالَث
ِ
ِْٔ ًْ ـُ آدَمَ ؾََِْؿ ُي  ابْ

ِ
ٔف

ِ
َِِٔٚن ؾ ُِِٔس: مَٚ أَْظ ٚهد ـب جز ؿََٚل إِبْ  463 َم

: أَْوصِ ِِن!
ِ
َٚرك ٓـب ادٌَُ ٌٔؼ ؿََٚل َرُجٌؾ  ٌد اهلل ـب خ  586 ظ

ِصؿ ـِ ٚظ ََٔس ب
ِ
َل َرُجٌؾ ف ٚئنٜ ٚؿ ٔد اهلل ـب ظ  1004 ظٌ

 ْٝ ٌٜ ُربَّاَم ؿَتََِ ى: ثالَث ْنَ
ِ
ُ

ِ
ى ف ْنَ

ِ
ـ  ُٛ ٌٔ ًّل ؿََٚل ضَ ص  1016 ٕا

 
ِ
اَمد ًَّ ثُؾ اف

ِ
 َوفََدُه م

ِ
د

ِ
ُب افَقاف : َْضْ

ِ
ف
ِ
ْٓب َْاَمُن  َل ُف ُر ادزِن ٚؿ  872 ب

 َٜ ر افتَّْقبَ خِّ َٗ َ تُ  ٓ:
ِ
ف
ِ
ْٓب َل فَُاَمن   1005 ظثامن ـب زائدة ٚؿ

؟
ِ
: مَٚ مُُروَءُة ادَْرأَة

ِ
َُاَمء ًٌَِض احلُ

ِ
فقا ف  1017 زيد ـب أشِؿ ٚؿ
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ٍُْر  َٚم أَبُق بَ  َرُشقِل اهلل  َؿ
ِ
ًَْد َوؾَٚة ٚمٍ  بَ ًَ ٔدة بِ  395 أبق ظٌ

َِحلِّ 
ِ
ْرٌز ف

ِ
َٝ ح ٌَْٔ ـَاَم أَنَّ اف  ،

ِ
ِّّٝٔ ِ

ِ
ْرٌز ف

ِ
َْزُ ح س اَف فؽ ـب ٕأ  597 ٚم

 َٛ ْهُُِح ؿَْد ذَه  ٕ ََُْٔػ َْٚ ؾَ ُِْح
ِ
كي م ـ اٌف  1056 احلً

قِري ّد ـب ظع افهُّ ٌد اهلل حم َْٚ أبق ظ َِْٔ َم َظ
ِ
ًِقي ؿَد ٌد اهلل اف  492 أبق ظ

ـَالَُم اهلل َؽْرُ ََمُِْقٍق  َُْرآُن  ـ احلِقاِن اف  75 احلً

حرـي ٌف كي ؿرأت ظذ ؿز ٚب ـ ـب مقشك اٌف  757 احلً

ِٛ ا ُُتُ ًِْض اف  ؿََرأُْت ِِف بَ
ِ
يَّٜ َرِ ّْ

ِ
حل  ٚب

ِ
ٔد دَُسَْْجَٜ ٚرون افرص  947 ه

ُرونَ  ََدِّ ُر ادُ ََدِّ : ُي ِٛ ُُتُ ًِْض اف قن ادكي ؿََرأُْت ِِف بَ  891 ذو اْف

َٜ: مَٚ ادُُروَءةُ؟ ًِٚوَي ـِ ُم ُٝ إلِيَٚس ب  877 شٍٔٚن ـب حًغ ِؿ

ِؾ؟ َّ ًَ ـَ ََمَْرُج اف ـْ أَْي
ِ
: م

ِ
د ًٌَُّٚ ًِْض اف َ ُٝ ٌف ّد ـب اد ؿُِْ ٚركحم ٌ 898 

ِر؟
ِ
ٍََ ِغ َواف

ِ
ُ ًْ

ِ
ُٔقَٕس: اؾْرْق ِِل بَْغَ اد

ِ
ُٝ ف ّد ـب شالم اجلّحل ِؿ  1047 حم

ل: بِرَجٚلٍ     ؿقفف:  جٔح ٚؿ  831 اـب أِبٕ 

غَ 
ِ
ـِ افثَّاَمٕ ٚب ـُ ب ًُ الء: أََُيْ ّرو ـب اًف ِب َظ ؾٕ   905 إشحٚق ـب إبراهٔؿ ٔؿ

ِب ُهَريَْرةَ: َٔؾٕ 
ِ
؟ ؿ

ِ
اَمء ًَّ َْٚ َوبَْغَ اف َْْٔ  924 اـب صقذب ـَْؿ بَ

َر احلُُرم؟ ُٓ َْص ًِْرُف ٕا َْٕظَراِبٍّ: أَتَ َٔؾ 
ِ
ًِٛ ؿ  1046 أمحد ـب ُئك ث

؟ ِّ ِنِّ
ِ
ٍْيَُؽ ف

ِ
ـََْٔػ ح ٕظراِبٍّ:  ؾ  ٚم ٔؿ ٔد ـب هن  892 افقف

ٕظراِب ؾ  ِٔؽ :ٔؿ ِس ظ َّٚ ُٚء اْف ـَ ثََْ ًَ ًّل مَٚ أَْح ص  388 ٕا

ٔٚن  ًٍ ؾ ف ٌد اهلل! ادَُقاَشٚةُ ٔؿ َدي افثقري: ٚي أٚب ظ مر اًف  1042 أبق ٚظ

ََك؟ ْْتَ َؽ ُم
ِ
يث

ِ
َد

ِ
َٜ مَٚ حل ًٌَْ ُن

ِ
َٔؾ ف

ِ
قِن ؿ  603 افنٚـذ

 حرف الؽاف

ََُِّؿَ  ، ؾَِ٘ذا تَ ُٝ ُُ ًْ ٌٌقي َي َٚشؿ اف ٌد اهلل افهقري ـََٚن أبُق اف  609 أبق ظ

 َٜ ٍَ ٔ
ِ
ًَْرُف بَِِِٖب َحْ ٕٚ َرُجٌؾ ُي ٚهغاب ـََٚن بِجَقاِر  389 ـ ص

 
ٍ
ٔد

ِ
ـِ َشً ل ب

ِ
ٌَْ ٌُد اف  َظ

ِ
ْٔف ََك َظَِ ٕتَ ًٚ، ا ٌَِّْٓ ًٜ مُتَ ََ  1103 اـب افىٔقري ـَٚن ثِ

؟ َٝ ـََْٔػ أَْصٌَْح َٔؾ فَُف 
ِ
ُع إذا ؿ ٔب ذ ـََٚن افرَّ ْذر ـب ًي ذ اد  939 أبق ًي

َاويح ِس ِِف َرَمَوَٚن افسَّ َّٚ َٓ ُيَهعِّ مََع اْف لُّ 
ِ
ً
ِ
ٚؾ ع ب ـَٚن افنَّ ِٔامنافرٔب  659 ـ ش

ٚئل ٌُ ـٚن يروي ـظ اف َُوٚةَ، و ٚهداً، وََيُِػ اف هقر ـب افدبخ ـٚن ص  495 أبق ْم
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ونَ  َٓ يَُْْكُ ٛ: َحؿ  َِّ َٓ ُٚر ادُ ًَ
ِ

قان ـََٚن ص  826 ـذ

َرة َؿِهراً  ّْ ـُ َو َرُة ب ّْ ًّل ـََٚن َو ص  1092 ٕا

ـ ُهَّ مَـ َرأَى
ِ
َز م ًزيز ـأ ٌد اف ّد ـب ظ ـُ حم ٌُد اهلل ب ٍىقيف ـَٚن ظ ٕ 928 

 
ٍ
َِٜ ـُؾَّ فَْٔ َُْرآَن ِِف َرَمَوَٚن  ُؿ اف

ِ
ٕزدي ََيْت ٌّ ا

ِ
ٚهد ـب جز ـََٚن َظع  844 َم

ٌَْدادَ  ـ بَ
ِ
ًد أَـَْزَ م ـُ اجل ٍىقيف ـٚن ظعُّ ب ٕ 927 

 
ِ
اَلَء َََدُر ؿٌََْؾ اٌف ـًٛ ـَٚن اف ّد ـب   1011 حم

ََُٚل ََلَٚ ؾَ  ٌٜ ُي ٌَِْ ـَ الَم  ًَّ  اف
ِ
ْٔف دََم َظَِ ٌٜ ـََٚنٔ   296 اـب ظٌٚس َرَش

ُّقنَ  ََُِّ َْقَم تَتَ ٕتُْؿ أف ـ: أ مْحَ ُد افرَّ  ُظٌَّٚ
ِ
ْٚ بف يُ

ِ
َّٚ يًَ

ِ
ًد ـَِٚن ِم  910 بالل ـب ش

ـِ َظع ـ ب ًَ  احلَ
ِ
ـ أوَٓد

ِ
هقر ـب افدبخ ـٚن م  491 أبق ْم

َُْرآنَ  َٚء َرَمَوُٚن َختََؿ اف ـُ َزاذان إِذا َج ًٚن ـَٚن مَُْهقُر ب ٚم ـب ح  823 هن

ًْتَدُّ َظَعَّ ـََٚن  َٚءِِن َي ْٚروَن إَِذا َج ـُ َه قُن بْ ُّ  320 أمحد اخلهٛٔ مَْٔ

 اهلل
ِ
ٌَٚد

ِ
ـْ ظ

ِ
ـْ م ـُ ََرِِن:  ٚتَُؿ أَُوْيٍس اف َُْش َخ ًٍل ـََٚنٕ  ٚبر اجل  926 ج

ٌَِْس ثْقَب اجلاََملِ  َُٚل: إذا أََرْدتَّ أَن تَ ًّل ـَٚن ُي ص  967 ٕا

 ْٔ  َظَذ افوَّ
ٍ
ء َٚل: أََْضُّ َرْ  ـٚن ُي

ِ
ن ػ ٚٚه  931 ُئك ـب م

 ٌٜ ًَ ُٔؼ ُرْؿ
ِ
ؾ ُٛ َوافرَّ

ِ
ٚح َُٚل: افهَّ ًّل ـٚن ُي ص  346 وافد ٕا

 
ِ
 افَقْجف

ِ
ُٜ إَِّٓ بىاَلَؿَٜ ٚؾَ َٔ ؿُّ افوِّ

ِ
َ تَت  ٓ َُٚل: ٚئنٜ ـٚن ُي ٔد اهلل ـب ظ  932 ظٌ

ُر ِِف حَمَ  َّ ََ ـََٚن اف َر إِذا 
ِ
ٚؾ ًَ ُجُؾ أَْو ُي َج افرَّ َُْرُه أَْن يَتََزوَّ ٛف ِٚق ـََٚن َي  1095 ظع ـب أِب ٚض

ـ َفْقزٍ 
ِ
ٔف افًالم م ْٝ َظَل ُمقَشك ظِ ٕٚ ٚر ـَ حٌ  773 ـًٛ ٕا

ًََٚػ  َٚرَك َوتَ ـَ اهلل تٌََ
ِ
قُه م ُّ ًْتُ

ِ
ُْؿ َشّ َُّٕٖ ْٜ ـَ ٔٔ  400 اـب ظ

ٌٍَٚق   أَضْ
ِ
ًَٜ ِٚري ِِف َشٌْ َُخ َٔح اٌف

ِ
َظ َصح

ِ
ٚؾ قِريُّ احلَ َٛ افهُّ  1101 اـب افىٔقري ـَتَ

 ُٜ ًٚوي َٛ ُم  ٍ ـَتَ
ٍ
ء ْٛ إَِِلَّ بَِقْ ـْتُ ٌٜ أَِن ا ـِ ُصً رة ب رة إػ اٌد ٚٛت اٌد  178 ورادـ 

َُالَمِ  َْفَ، وٕٚطَْرُت أَهَؾ اف
ِ
ُٝ اٍف ـَتٌَْ َٞ َو ي

ِ
ُٝ احلَد َٚشؿ ـب شالم ـَتٌَْ ٔد اف  1021 أبق ظٌ

ٍَظَ  ْؿ أَْح ِٓ ٔ
ِ
ُٝ ؾ ـْ أَْن حُتَْل، ؾاََم َرأَْي

ِ
ـَثََر م  أَ

ٍ
َٚظٜ ـْ َْجَ ُٝ َظ  1104 اـب افىٔقري ـَتٌَْ

ٌزل ٚهد ـب جز ـدُّ اد  769 َم

ثُْؾ َرمْحَف، َوضََِْحف
ِ
ٚءٌ، م  َه

ِ
ِره

ِ
 ِِف آخ

ٍ
الء ـُؾُّ َحْرف ّرو ـب اًف  1041 أبق ظ

َن  ٍَّٚ ـِ َظ ـْ أََظَٚن َظَذ ؿَتِْؾ ُظثاَْمَن ب َْتُقًٓ  ـؾُّ َم ًد مََٚت َم ِٞٔ ـب ش  604 اف
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َِّٕ٘فُ   ؾَ
ِ
ف

ِ
َن بَنْحّ مَّٚ   ـُُِقا افرُّ

ِ
َدة

ِ
بَٚغ ادًَ

ِ
ٛف د  1071 ظع ـب أِب ٚض

فؽ؟ ب ـؿ ٚم ّر ـب اخلٚى  189 ظ

ِٔؼ ٓدي، إذ ُرؾع ظذ خٚفد ـب ض ِب ـَّْٚ بَغ يََدي اد ًَقب اخلٚى  736 أبق ي

ْٔتَفُ  َٚم ؾََدَخَؾ بَ ََ َّش، ؾَ َٕظ ع ـَُّْٚ ُجُِقشًٚ مََع ا س ـب افرٔب  896 ٔؿ

ُه  َٖٚت َْٕظَراِبِّ، ؾَ ـِ ا َْد اب
ِ
فـَُّْٚ ظ

ِ
ًَْْك َؿقف َََٚل فَُف مَٚ َم ٚهري َرُجٌؾ ؾَ  1025 داود افي

ـَثََرة  َٞ ي
ِ
ََحٚد َْٚ ٖب ث  ؾََحدَّ

ٍ
ـِ َزيد َد ب َْْد مَحَّٚ

ِ
ِٔامن ـب حرب ـَُّْٚ ظ  880 ش

َْٚه ْف َوأَبَْرْم َْٚ َظ ـَتٌَْ َْٚ َو ث َِٜ ؾََحدَّ ـِ أِب مَحَ ِّ ب
ِ

َْد َظع
ِ
ًٜ ـَُّْٚ ظ ّرة ـب رٔب  1009 و

َْد اُف
ِ
ـُ احلًــَّْٚ ظ َّّد ب ُٜ حم ًَ ْٔف ُرْؿ ٚئل ؾََقَرَدْت َظَِ ًٚمري ً ٔد اف  788 ُئك ـب شً

ؾٍ  ْٓ ـُ َش ـُ ب ًَ ََُّر احلَ َْْد ادَُْٖمقِن، ؾٌََ
ِ
ّد ـَُّْٚ ظ  426 وريزة ـب حم

 ٌٛ ـَِْ َٖتَك  ُـّ، ؾَ الََب ِهَل اجِل
ِ

ُث أنَّ اُف ٕتََحدَّ ًٛٔ ـَُّْٚ   849 اـب اد

ِري
ِ

ـَ ش ُس ابْ
ِ
ُٝ أَُجٚف تَفُ ـُْْ ًَ ُٝ َُمََٚف ـْ ًِؿ ـَ، ؾََسَ ٌد اهلل ـب م  942، 24 ظ

ه  ـظ جدِّ
ِ
ٔف ـْ أَب ًٛٔ َظ ـِ ُص ّرو ب َٞ َظ ي

ِ
ُٝ أَْْجَُع َحد ٌد اهلل اـب اخلتع ـُْْ  1085 أبق ظ

عٌ 
ِ
ٕٚ َرـا َُْرآَن َوأ ُؿ اف

ِ
ُٝ أْخت  960 أبق ظع افهقاف ـُْ

ْٚ َصٚبٌّ  ًَ َٔٚن افثقري وَم  مَع ُشٍ
ِ

ُٝ أَْمق ٍٜ اد ـْ  1000 رظقحذي

ـُ  ل ابْ
ِ
ِٚز َومًَ ي ادََج

ِ
ُٝ بذ ًَىَُش  ـُْْ ل اف

ِ
ـَْ ل، ؾََٖدَْر

ِ
صّل أَخ ٛف اَٚل  547 أبق ٚض

ٌْؾ  ـِ َح َْد أمَْحََد ب
ِ
ًًٚ ظ

ِ
ُٝ َجٚف َٚءُه َرُجٌؾ ~ـْ ٌٛٔ ، وَج ّٜ ـب ص  853 شِ

 ؿَْزِ أمَْحَدَ 
ِ
َٚرة ـْ ِزَي

ِ
ًًٚ م ُٝ َراِج ٔثل ـُْْ ـ افىريث  314 أبق احلً

ٚبًّ  ُٝ َص ي إَِػ ؿَْزِ أمَْحَدَ ـُْْ
ِ
ُٝ َوْحد ِؤ َّ ًّقن ٚ، ؾَ  314 اـب ش

َٚءُه َرُجٌؾ  ٌََْْؾ، ؾََج َْْد أمَْحََد بْـ َح
ِ
ُٝ ظ  282 إشحٚق ـب إبراهٔؿ ـُْْ

 
ِ

د ْ
ِ

ـٌُُْنقن اخلالَّل َوْض ْد َح ُٝ ظ الف ـْ ُر ـب اًف  226 أبق ب

 ًْ ـِ َش  ب
ِ

َّٔٞ ِف َْٔدة، َوإِنِّ َيقَم أُِت ٚب ً فُزبَ ُٝ ُؽالٚم ـ اخلٚدم دـُْ  786 أبق احلً

ِْْزلِ  ِٚم ِِف ادَ َٕيَّ ـَ ا
ِ
ً م ُٝ مََع أَِب َيْقٚم ٌد اهلل ـب أمحد ـُْْ  470 ظ

ُث َوُهْؿ ُياَمُروِِن  ٕتََحدَّ ـُ  َراِق َوٕح
ِ
ـْ أَْهِؾ اًف

ِ
ُٝ مََع َؿْقٍم م  625 رجؾ صٚفح ـُْ

ٍَرٍ  ٚر ِِف َش ًَ ًِِؿ ـب َي ُٝ مََع ُم ٓدي ـب هالل ـُْْ  591 م
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 ٌٜ ٌَُٚشَؽ هذه بْدَظ
ِ
 641 افثقري ف

 
ِ

ٌََدَوات ف د ٚب
ِ
ٚئ ًََه ل اف

ِ
َسْـ

ِ
ٌٜ ف  603 صً

َٓٚ َرأََْيَٚ َُٚم ٚ، َواَتِّ َٓ ْٔتَ َٓٚ بَ ض احلُامء فُُزوُم  1017 ًب

َٔٚنَ  ٍْ  ُش
ِ

َٔٚت ـْ َُمٌََّ
ِ
ًَؾَّ َهَذا م ٌْؾ َف  467 أمحد ـب ح

ٚءً  ِغ ث ًِّ ََُٚن اف ًَُؾ َم ُٜ ُؿَوَٚظٜ ََّتْ ٌَ ّرو ُف الء أبق ظ  1045 ـب اًف

 
ِ
ه

ِ
ي َظَذ يَد

ِ
ُٝ يَد ًْ ُٝ افَزَاَء ؾََقَو ٔ

ِ
ٍٔع فََ  276 أبق داودٕ 

َُقٌق  َراِِن ُح ، وجِلِ ٌٜ فَُُْؿ َحؼٌّ  908 ظثامن ـب أِب صٔ

ُٜ َِف مُٓؿٍّ  ٍَ ِِٔ ل يَٚ َرُجؾ َوؿَد اْشتَْدَظِِٚن اخلَ
ِ
ٍْتَْ  1049 ظع ـب ظًٔنك افقزير َِلَ اْشتَْقَؿ

ْع أَحَ  َّ  ََلْ أَْش
ِ
َْٜ ي

ِ
ِِْؿ بِٚدَد

ِ
ـْ أَْهِؾ اًف

ِ
ٍَْروي داً م ٚرون اف  76 ه

ََْد؟ َٝ ادً ِْ
ِ
ٛ، َوؿْد َظّ ُُتُ َٝ َوْوَع اف ِـَرْه ٌد اهلل ـب أمحد َِلَ   703 ظ

ْٚرؾَضَّ   ؾَ
ِ

ٞي
ِ
ْع ِِف َهَذا احلَد َّ ًْ َ ل ََلْٕ   52 ظع ـب اددْي

َََوٚ َٞ َواف ي
ِ
َّ احلَد  ٓإ

ِ
اَمء ًَّ ـ أَمِْر اف

ِ
ِٔامن ـب حرب ءَ ََلْ يٌََْؼ م  1028 ش

ُٝ مَك حيُت َمَِس ـفَ  ّد افناج امَّ دخِ  224 أبق حم

ُْتُقٌب ـَّدَ  ى ُوِجَد ظذ بَِٚٚب َم ْنَ
ِ
ـ  َْٜ ي

ِ
ٔد ٚ ؾُتَحٝ مَد ٚرون افرص  744 ه

ََُٚفقاـفَ  َّٔقَن ؾَ
ِ
ُُقؾ َٜ َشَٖفَفُ اف ُُقؾَ َم ُهَنٌْٔؿ اف

ِ
ٕٜ امَّ ؿَد ْٚ  529 أبقـ 

ُٝ إَِػ افـفَ  ْم
ِ
ٚرِ امَّ ؿَد َْخٌَ َث أَْوََٓدهُ بٕٚ َُحدِّ  ٕ

ِ
ٔد

ِ
ص ٚر رَّ  532 افزبر ـب ُب

لـفَ  ٔف ٚؿ  850 اخلالل امَّ ؿرأُت هذا احلدٞي ظِ

يرٍ ـفَ  ََْرْٕغ ُوِوع َظَذ َهِ َْْدُر ذو اف َُ ل امَّ مََٚت اإِلْش  890 ادداْئ

ْذرـفَ  ـُ اد ٕٚدَى إبراهُٔؿ ب غ 
ِ
ـُ مًَ ِٔؾ امَّ مََٚت ُئك ب  961 ؽالم اخل

ىْرِ 
ِ
 اٍف

ِ
َٝ ِِف َصَدؿَٜ َّؽ أَْظىَْٔ ٍٜ فق ٕأ ْٔ  121 أبق ح

ـْ مُُروَءِِت 
ِ
ُص م

ِ
َْْ ِٚرَد ُي َ  اٌف

ِ
ٚء َب ادَ ُٝ أَنَّ ُذْ ّْ

ل َفْق َظِِ ًٚؾ  1067 افن

ََِْٔؽ فَِزْدتُّ  ُٔؾ َظ
ِ
َٓ افتَّثَْ ٍٜ َفْق ْٔ  895 أبق ح

 ِٛ ًََج ِٛ اف َْٖظَج َْخَزْتُُُْؿ ب  ٕ ِٛ ِ ًَّ ُٜ اف ٚؾَ َ َٓ ََم  1012 إبراهٔؿ ـب أدهؿ َفْق

ٌٌٔؾ  ِس َش َّٚ ل فََْٔس إَِػ ِرَوٚ اْف ًٚؾ  875 افن

ثُف َظـ َرُشقِل اهلل   حُتَدِّ
ٍ
ِٛ بْدَظٜ ِ

ـْ َصٚح
ِ
  فََْٔس م

ِ
ف
ِ
 بْدَظت

ِ
الَف

ِ
وزاظل بخ  1019 ٕا

الَمَ  ًَّ ًََرِب أَؿِْرْئ أَبََٚك اف ـَالَِم اف ـْ 
ِ
الء فََْٔس م ّرو ـب اًف  904 أبق ظ
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ٕٚ ذا اْظِرؾُقِِن فََْٔس َهذا ؿَٚصٌّ  َُقُل: أ َُّْف َي
ِ
ٛف ، َوفَُ  1061 ظع ـب أِب ٚض

 حرف ادقم

 
ٍ
ء ـْ َرْ  َظ

ِ
ًَالَء ـِ اف ّْرو ب ك مَٚ اْجَسَأُْت أَْن أَْشََٖل أبَٚ َظ ّر ـب ادْث ًّ ٔدة ب  903 أبق ظٌ

ِلِّ  ٌَّ  ؽَر اْف
ِ
ُمَّٜ  ٕا

ِ
ـْ هذه

ِ
ٔف م ِـّ  638 اـب ظٌٚس مَٚ أََحٌد أُز

َْكمَٚ أَؿٌََْح 
ِ
ًَْد اٌف ََْر بَ ٍَ ٔف افًالم اف ِٔامن ـب داود ظِ  946 ش

؟
ِ

ََُّر بَِؽ ِِف َهَذا افَقؿْٝ ٖمقن مَٚ بَ  426 اـد

ـَاَم ؿََٚل  ـٚن   َّ  ٓإ
ٍ
ّر بَقء ٍَتَٚ ُظ ـَٝ َص ّر مَٚ حَتَرَّ  719 اـب ظ

 
ِ

ٞي
ِ
َِحد

ِ
ٍََظ ف ُٝ أَْح ؛ مَٚ َرأَْي

ٍ
ًَٜ ثَْؾ أَْربَ

ِ
ََْٚي م ٌد افرمحـ مَٚ َرأْت َظْٔ ٓدي ظ  553 ـب م

ًَد رشقِل اهلل  ُٝ أََحداً بَ َٜ  مَٚ َرأَي ًِٚوي ـ ُم
ِ
ّر ـَٚن أْشَقَد م  718 اـب ظ

َُْرآنِ  َْٖهِؾ اف ٌَْدأُ ب ـََٚن َي ٚمٍ،  ـِ ِهَن  ب
ِ

ـْ َخَِػ
ِ
ٌََٕؾ م ُٝ أَ ؿ مَٚ َرأَْي  957 حًغ ـب ٓؾ

ِٚرَث  ـِ احلَ ثَْؾ بْؼِ ب
ِ
ل َؿطُّ م

ِ
ْْٔ ًَ ُٝ ب  471 إبراهٔؿ احلرِب مَٚ َرأَْي

ـ ُزبَْدة ظذ إَِزاذة
ِ
ـَ م ًَ ًٌٚ َؿطُّ أَْح

ِ
ُٝ َرـا  1091 شٍٔٚن افثقري مَٚ َرأَْي

ـِ احلًَـ َّّد ب ـ حم
ِ
ًْٚ أََخػَّ ُروحًٚ م ٔ

ِ
ُٝ َشّ ل مَٚ َرأَْي ًٚؾ  662 افن

 
ِ

ٞي
ِ
ـ أَْصَحِٚب احلَد

ِ
َٛ م ً أَْظَج ُٝ َؿْقٚم  1010 أبق افزاهرٜي مَٚ َرأَي

 
ِ
ً َخْراً م ُٝ َؿْقٚم  مَٚ َرأَْي

ِ
ٞي
ِ
ُر ـب ظٔٚش ـْ أَْصَحِٚب احلَد  602 أبق ب

َِفُ  ثْ
ِ
ُٝ م ـْ ؿََٚل َرأَْي َْٚ َم ، َومَٚ َرأَْي

ِ
ْهد َُِف ِِف افزُّ ثْ

ِ
َْٚ م  1102 اـب افىٔقري مَٚ َرأَْي

ٚبعَ   ؾَْقَق أَْربَِع أََص
ٍ
ُٜ أََحد َْٔ

ِ
ْٝ حل ًٌل مَٚ ضََٚف  664 افن

 ُٝ ٔ
ِ

 إَِّٓ َخن
ِ

َّع ُٝ َؿْقِِل َظَذ َظ ً  مَٚ َظَرْو َُذَّ ِٚب ـُقَن ُم ّٔل أَْن أَ  563 إبراهٔؿ افت

ْْفُ مَٚ َظَرَف 
ِ
تَْحِٔل م ًْ ـْ ََلْ َي ٌٜ اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ َم  377 أبق ظت

 
ِ
ٔف

ِ
ٌٞ َؽَِِط ؾ ي

ِ
لِّ َحد

ِ
ً
ِ
ٚؾ َْد افنَّ

ِ
 663 أبق زرٜظ افرازي مَٚ ظ

َوٚ  ِِف افرِّ
ِ
ْٔف ُٝ َظَِ ْم

ِ
َْد ِٛ ؾَ ٌََو ً ِِف اف ْٚٔئ ُٝ َص جعمقرِّق  مَٚ ؿُِْ  955 اًف

َٔٚ َحالََوةً  ْٕ ُـّ أَنَّ ِِف افدُّ ُٝ أَطُ ـُْْ ٔد مَٚ  ًّ  229 اف

؟! َٝ ًْ ـْ َجَٚف  942، 24 اـب شرـي مَٚ َفَؽ! َم

ُتقٌب: بًِؿ اهلل ٓٚ م ِٔ َّ ظ  ٓإ
ٍ
ْٜ ـ ٔت

ِ
 767 اـب ظٌٚس مَٚ م

ُٝ أَْش  ـُْْ ٚراً  ٌَ َٚء ِص ْفُ، إَِّٓ أَْصَٔ
ِ
ُٝ م ّْ

 إَِّٓ َوؿَْد َظِِ
ٍ
ء ـْ َرْ

ِ
ّر تَْحٔلمَٚ م ًزيز ـب ظ ٌد اف  1096 ظ

ئَ 
ِ
ُٝ أَن َُيْى ٌٌَْ ٕٚطَْرُت أََحداً ؾََْٖح ل مَٚ  ًٚؾ  876 افن
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ٍَتَك ـ َهذا اف
ِ
َؿ م َٓ ٌّ أَؾْ

ِ
ل ؿَُرر

ِ
ْٔ
ِ
ْٖت س مَٚ َي فؽ ـب ٕأ  658 ٚم

ُٔقخ فنُّ ََِْٔؽ ٚب ٌِٚب؟ َظ َؽ مََع افنَّ ًُ
ٔد ـب جٌر مَٚ َُيِِْ  648 شً

وز اف ـُ ؾَْرُ ًُْروُف ب ٖتَْغِ مََٚت َم
ِ
َٜ أَْربٍَع َوم ل َشَْ

ِ
ٛف َُْرخ  1075 ُئك ـب أِب ٚض

ًُُٔقنِ  مَثَُؾ أَْصَحُٚب َرُشقِل اهلل  ٔد اخلدري مَثَُؾ اف  1052، 371 أبق شً

 ٍَُٖ ُْ ، تََروَّى وتَ ًَْغِ  مَثَُؾ اف
ِ
َِد َ َِٚلِ ِِف اٌف ًَ ٓران مَثُؾ اف ّٔقن ـب م  940 م

َقاِب  ِهَّ
ِ
ُؿ ف َٓ ُث ادُِْ  1035 ٔدياحلّ ادُْحدَّ

ل
ِ
ِب َوِِف َفْقح ُُتَّٚ ٕٚ ِِف اف ٌِْلُّ وأ َُ َْٚ اف ٔثؿ مَرَّ ب  1038 ظثامن ـب اَل

ٌِٚب  ٌس مََع افنَّ
ِ
ٕٚ َجٚف ٔد ـب ُجٌر وأ الء مرَّ ِب شً ّرو ـب اًف  648 أبق ظ

 ٍٛ ِ
ف ـُ أِب ٚض ُّ ب

ِ
َُصُّ  مَرَّ َظع َََٚل: تَ ، ؾَ

ِ
ُُقؾَٜ ف ٚبر َظذ ؿَٚصٍّ يََصُّ ٚب ٌٔهٜ ـب ج  1062 ؿ

ٕف ٚ ًَ
ِ
ٌُف َوف ؛ ؿَِْ

ِ
ٌََريْف َْص ّرة ادَْرُء ٖب ّرة ـب و  1092 و

ََّؽ ََتُقُت  َٔؾ فَف: ٕإ
ِ
ٌد اهلل ادروزي مَِرَض أَْظَراِبٌّ، ؾََ  925 إدريس ـب ظ

ٜٚؿ ِِف افَقِصَّٜٔ ًتَ ف ٌَدأ ٚب ُٜ أن ُي َّْ ًُّ  اف
ِ

ًٛٔ َمَوٝ ٔد ـب اد  720 شً

ِلِّ  ٌَّ ًَْْك َؿْقِل اْف ل: )إْن يَُُـ ِِف أُ َم
ِ
ٔد مَّت  1026 اجلْ

ٌَعُ  َٔٚ افنِّ ْٕ ٍْتَُٚح افدُّ
ِ
ِٔامن افداراِن م  390 أبق ش

ٚيَٚ ُِقَن اخلَىَ َّ ًْ ُْتُقٌب ِِف اإِلِْٕجِٔؾ: تَ ّران اجلقِن َم  571 أبق ظ

 َٝ ِْ
ِ
ٕيُْر إَِػ مَٚ بَخ ـَ آدََم ا : يَٚ ابْ

ِ
ُْتُقٌب ِِف افتَّْقَراة  911 أبق ؿالٜب اجلرمل َم

ُْتُقٌب ِِف مََزا رُ َم
ِ
ـْ أَْؽٍ ِر آل َداُودَ: َهْؾ تَْدِري دَِ

ِ
ْٔل م ًى ٍِ  943 أبق أيقب اف

ءٌ  َٕٚ َرْ َْْد
ِ
ٍٚم فََْٔس ظ َٜ أيَّ َِِٔٚن أرًب ل وِصٌْ

ِ
ٕٚ َوَزْوَجت ُٝ أ َُث  796 هيٟ ـب يقٕس َم

َْْْٔغِ  ًَ ُٜ اف دة َمالََح  881 ؿٚت

 
ِ

ٞي
ِ
، وأَْصَحُٚب احلَد

ِ
اَمء ًَّ اُس اف ُٜ ُحرَّ َُ

ِ
َُّْٜحرَّ اداَلَئ ًُّ ٚر اُس اف ٕٔ ُر ـب يَْزَدا  701 أبق ب

ُٜ احلاَلَُل َواحلََرامُ  ًَ ي ِ ، َوافؼَّ ـِ ي ًْيَُؿ افدِّ ُٜ ُم َِّ
ِ
ٕظراِب اد  1007 اـب ا

 َرُشقِل اهلل
ِ

ٞي
ِ
َٚزَة ادَُْٖمقِن َظَذ َحد َد َجَْ َٓ ـْ أََراَد أَن َيْن ْذر َم  961 إبراهٔؿ ـب اد

ُْرمَ   تَ
ِ

َْٚت ًَ ـْ أَؾَْوِؾ احلَ
ِ
 م

ِ
ٚء ًَ  997، 748 اـب ظٌٚس ٜ اجلَُِ

 َؿؾَّ ؾَْخُرُه َوؾََرُحفُ 
ِ

َـْر ادَْقت
ِ
ـْثََر ذ ـْ أَ  887 ؾؤؾ ـب ظٔٚض َم

ًََرِب: أََراَك بَؼٌ مَٚ ـْ أَمْثَِٚل اف
ِ
 709 ادزد م

َٞ َرُشقِل اهلل  ي
ِ
َُٜ مَـ َردَّ َحد ٍَٚ َهَِ َق َظَذ َص ُٓ ٌْؾ ؾَ  1020 أمحد ـب ح
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َٚرْت مَـ َزهَد ِِف افدُّ  ـْ َص ٌِٚل إَِػ َم َٔٚ ََلْ ُي ٚرث ْٕ  889 بؼ ـب احل

ـََْٔػ َمَنك ٌٚل  َٔٚ ََل ُي ْٕ ـْ َزِهَد ِِف افدُّ ٚرث َم  889 بؼ ـب احل

ِٔؽ ـ، َشالَمٌ ظ ٌد افرمح ـِ ظ َّّد ب  إَػ حُم
ٍ
ٔد

ِ
ـِ َشً َٔٚن ب ـْ ُشٍ

ِ
 897 شٍٔٚن افثقري م

ٌْدٌ  َٕٚ فَُف َظ ً ؾََٖ يٚث
ِ
ُْْف َحد ُٝ َظ ـَتٌَْ ـْ  ٌٜ َم  204 صً

ـِ  ي ُٜ افدِّ ٍَيَ  َح
ِ

ٞي
ِ
ََّْؼ أَنَّ أَْهَؾ احلَد ـْ ََلْ يَتََح ّذاِن َم ّٓس اَل  376 ـ

َْد
ِ
َٓ ح ٍٚن َو ًَ

ِ
 َوَٓ ف

ٍ
َٔد  ب

ِ
ف
ِِ
ـْ طَٚد

ِ
ْ م

ِ
ْْتَك  930 احلجٚج ـب ؾراؾهٜ مَـ ََلْ َي

ـْ ضََٚب ِرُيُفُ  ٕيَُػ ثْقبُف َؿؾَّ ََهُّف، وَم حقل افنٚمل مَـ   963 ُم

ـَٚ ُْذ  ُٚظقنُ ُم ُُُْؿ افىَّ َع َظ
ِ
َْٚ ُرؾ ْٝ َدْوفَتُ هقر ٕ ٍر اْد  915 أبق جً

 
ِ
ف

ِ
ُر ؿَْدَر َظْرص ََدَّ ، َوَٓ ُي َََدَمْغِ  54 اـب ظٌٚس َمْقِوُع اف

ون  حرف اـل

ٌَفَ  ٕتَ ًٜ، ٚؾ ْقَم ـُ أَدَْهؿٕ  َٚم إبراهُٔؿ ب ٍرج ٕ ٌد اهلل ـب اف  714 ظ

ََىْعُ   اف
ِ
ْٔف ِٚرٌق، َوَظَِ ُش َش َّٚ ٌَّ كياـب شر اْف ـ اٌف  594 ـي واحلً

 
ِ
َشٚفَٜ ًَْدُن افرِّ  َوَم

ِ
ة ُقَّ ٌُّ  اْف

ِ
ـُ أَْهُؾ بَْٔٝ  318 اـب ظٌٚس َْٕح

َُقُل ؿََٚل ُرُشقُل اهلل  َ ـُ ُهْؿ،ٕ  ًَُِقا َْٕح  429 إبراهٔؿ ـب مقشك اؾْ

َٔش 
ِ
 أَْن يًَ

ِ
ـُ بف ًُ ـََٚن َُيْ الء ًَْٕؿ، إِن  ّرو ـب اًف  905 أبق ظ

 ُٜ َٚظ َََْ ًَْؿ احلَظُّ اف
ِ
 948 أظراِب ٕ

 ُخٌِْؼ 
ِ
ِٚر ُخْرٌق، َوأَْوَشىُف َٓ َّ ل اْف  922 اـب ظٌٚس ٕقُم أَوَّ

 
ِ
ٚء َٓ ََ ٍُ  اف

ِ
َُاَمء  احلُ

ِ
ًُِاََمء َْقُم اف ِغٕ 

ِ
َّٔ َّْقُم َظَذ اف  921 اـب ظٌٚس اْف

 حرف الالم ألف

َِٔجْئ أَُحُدـُْؿ َوْحَدهُ 
ِ
ًٜ، ف َٚظ ٔئُقِِن َْجَ  122 ْضار ـب مرة َٓ ََّتِ

 َّ
ِ
 851 اـب افًامك حَتَذرـْ َٓ ََتَْػ ِم

ٔدَ 
ِ
تٍَ ًْ ٍٛ َخىًَٖ ؾََٔ ًَْج ِٔؾ ـب أمحد َٓ تَُردَّنَّ َظَذ ُم  345 اخل

سِ  َّٚ ْف ٌَِْؽ ٚب ًَِِّْؼ َؿ ًٚذ َٓ تُ  680 ُئك ـب م

 
ِ
ٔئَٜ

ِ
ٌَِر اخلَى ْْيُْر إَِػ ِص ًد َٓ تَ  281 بالل ـب ش

 ٌْ َٜ؛ ؾَ٘نَّ ادَْقَت َيِِْٖت بَ ر افتَّْقبَ خِّ َٗ ُٔؿ تََٜٓ تُ امن احل  1005، 118 َف

َٓفُ   َوْج
ِ
َُُٔػَّ بِف

ِ
َ يُِريُد َْجَْع ادَِٚل ف  ٓ ـْ َّ ٔ

ِ
ًٛٔ َٓ َخْرَ ؾ  449 اـب اد
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َََدِريِّ  ٔد َٓ ُيَهذَّ َخَِْػ اف ٌٜ ـب شً  102 ؿٔت

َْىَعُ  ح َٓ ُي ٚء ـب أِب رٚب  595 ظى

ـْ تََرَك افنَّ   إَِّٓ َم
ِ

َٓٚت ٌُ  افنُّ
ِ
ََْقى َظَذ تَْرك  َٓ َي

ِ
َقات ًَّ نَّ اف َٓ  886 ىلََ ي اف

 
ٍ

 أَْحُرف
ِ
َّ ِِف ثالَٜث ُز ٓإ ّْ ُُقُن اَلَ الء َٓ َي ّرو ـب اًف  1044 أبق ظ

 حرف اهلاء

ل
ِ
َْٚ أَمَْرتَْ ل، َوإَِػ َهٚ ُه

ِ
َْٚ َوَظْدتَْ ر َهٚ ُه وؾ افرٚؿ  885 اٍف

َّّؿُ  ًَ  إََُّٔف ُي
ِ
ف

ِ
َْٚم لُّ َهَذا َرأَى ِِف َم

ِ
ّْٔ ـرٚي احل اَلَُج  433 ٚؾظأبق ز

ٌذ بجَرَدان احلامر بدرهؿ
ِ

ِٔؼ هذا آخ  736 خٚفد ـب ض

ًٕؿ َل:  ٌِٚب هذا ابَُْْؽ؟ ٚؿ  1014 زهر اف

ََٔٚل  ْ ٚتَُؿ َدٕا  117 أبق بردة َهَذا َخ

 تَْٖمُُرِِن ِِبَٚ؟
ٍ
ـْ َحَٚجٜ

ِ
 108 ادًقر ـب َمرٜم َهْؾ َفَؽ م

 
ِ

ٞي
ِ
ي أَْصَحُٚب احلَد

ِ
ْد

ِ
ٚرك ُهْؿ ظ  1037 اـب اٌد

اِب أَْهِؾ اجلََُّْٜهَق أَْذَ   868، 832 أبق صٚفح افًامن ُف َذَ

ـَاَم أَْخَزَ   
ِ
ف

ِ
ٕظراِب ُهَق َظَذ َظْرص د اـب ا ّد ـب زٚي  1025 حم

أْسِ  ٌٜ ِِف افرَّ ًَ َٓٚ أَْربَ ْْ
ِ
ـٌََرة، م َة  ًِٚن ِهل إِْحَدى َظْؼَ ٌد افرزاق افهْ  906 ظ

ـَٚ ِٚر إذا  َّ ُٜ أَْهِؾ اْف ٍَ ُ ِص َّغِّ ُ اِف َدةاَلغِّ ًّل َٕٝ ُمندَّ ص  1040 ٕا

 حرف الواو

 
ِ

ْٞ َّٔ ـَ اِف
ِ
ـُ م ْح  ٕ ـَ َٔٚنُ َوأَْي ٌْ ََد اْحتََٚج افهِّ س ، َف فؽ ـب ٕأ  789 ٚم

ٍ 
ٍ
َْٜ ِّْٔ

ِ
اِِنَّ َب َّْكَ ََْٚن اْف ُٝ إَِػ َح ْٓ الف َوجَّ ُر ـب اًف  225 أبق ب

ـِ مروان ـِ بؼ ب ؽ ب ٌد اِد ٌَْدل ظذ َظ ُرٜم ودخؾ اـب َظ  965 أبق ظ

دْ 
ِ
ُْرٍ َود ُٞ أََرى أَبَٚ بَ  َحْٔ

ِ
ـَ اجلََّْٜ

ِ
ب تُّ أَِنِّ م ّر ـب اخلٚى  206 ظ

َجرُ  ُٜ ادََُِؾ َوافوَّ آَم ًَّ ٚري َواف ٌٕ  537 اـب ٕا

َس  َّٚ ـٚمؾ  َوؿَْد َرأَى أمَْحَد َواْف  957 أمحد ـب ـب 

 َٞ ي
ِ
ُٛ احلَد ُْتُ َٓ َي  ٕٚ ـثر َوفَُد ِز  949 ُئك ـب أِب 

ْتغ وظؼـي ب ْٜ اث قٜؾُوفدت ش هقر ـب افدبخ ُٚف  496 أبق ْم

ل
ِ
ُل َشاَمظ ـَ، َوأَوَّ ي ْؼِ

ِ
ٍّٝ َوظ

ِ
َٜ ش ْدُت َشَْ

ِ
 1106 أبق ظع افزداِن ُوف
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ٍ
ئَٜ

ِ
َغ َوثالث م

ِ
ت

ِ
َٜ ش ْدُت ِِف َشَْ

ِ
ل ُوف َزوْي ـ اف  1105 أبق احلً

َؽ 
ِ
ْٔت َٝ ِِف بَ ُؾ َظَعَّ َوإَْٔ

ِ
ش َواهللِ أََراَك فَتُثَْ ّٕظ  895 ا

 ُ ُْْف َؿْقَُل
ِ
 َوم

ِ
ْٔف ُٕف َظَِ ، إِذا أََظٚ

ِ
ٍىقيف ؿ ؿَْد َظَٚوَدُه َظَذ أَمِْره ٕ 1039 

ـََٚن َخٚفتَف ـُ ظٌٚس وإن  ًٛٔ َوَهَؿ اب  560 اـب اد

 حرف القاء

ٕٚ ُٚء ؾَِزْد ـُ ُؽَربَ ْح ٍر!ٕ  ِدي ٚي أٚب جً ٍر اخل  908 جً

 َٜ َِْٔ َّ َٓٚ اِف  اهلل أُْخُزَك بُرْؤيَٚ َرأَيْتُ
ِ
ٌْد ٚزماـب أِب  يَٚ أَبَٚ َظ  542 ح

ـِ افْٚس؟ ٌد اهلل! َم ٚرك يَٚ أٚب ظ  962 اـب اٌد

ُِّرَ  ٍَ َـّ أَمْراً َحتَّك تُ َم َ تُْزِ  اهلل،ٓ 
ِ
ٌْد ٌٚد يَٚ أَبَٚ َظ هقر اًف  289 اْد

َْٚ أَمََرَك َرُشقُل اهلل  ٌَْد اهلل، َهٚ ُه َٜ  يَٚ أَبَٚ َظ اَي ـَز افرَّ ٌٚس أَْن تَْر  6 اًف

َٜ تََرى ًَِٚوَي ٔد ِِل أَْن أَْؽُزو؟ يَٚ أَبَٚ ُم ٚرون افرص  564 ه

ِٓؿ؟ ٌِّٔ َ  ٕ َٞ ي
ِ
ٌُُوقَن َحد قُل ِِف َؿقٍم يٌَْ د! مَٚ َت

ِ
وزاظل ٚي أبَٚ ُُيّْ  1019 ٕا

ّد  ـَالََم أَصَحٚب حم ٜ، مَٚ أَْحَذ  ؤؾ ٚي أبَ  697 ظع ـب اٍف

 ِْ ًُ ِٚهل ب ـْ تٌَُ َّ َؽ ؾَ
ِ
ٚئ ٍَ ـْ ََتَْؾ ِِف أَ َٝ اف ْظ ! إذا أَْهَ ـَ َظؿِّ َؽ ٚي اب

ِ
ٕٚ ـُ احلًَـ ىَ ٌد اهلل ب  929 ظ

ـَْؾ  َوٚ يَٚ أمَْحَد، إنَّ أَ  ُيقِرُث افرِّ
ِ

ٌَٚت ِّ ِٔامن افداراِن افىَّٔ  756 أبق ش

 ٌٜ َِْٔ ـٌ َوَظ َْٚ دَْي ََْد فَِزَم ٚ، ؾَ َْ
ِ
ٕٚ َّْٚ َظَذ زَم

ِ
غ! أَظ ْم ٌد اهلل ـب َمرٜم ٚي أمر اٗد  964 ظ

ـْ ضََٚل  َّف َم َغ! ٕإ
ِ
ْ
ِ
م ْٗ َر ادُ

ِ
َٜ  يَٚ أَم َََد احلٌََّ ُرَه ؾَ ّْ ُرة ُظ ٌد افرمحـ ـب أِب ب  870 ظ

َّّداً  َ ُس، اْرؿٌُُقا حُم َّٚ َٚ اْف   يَٚ أََيُّ
ِ
ف
ِ
ْٔت ُر افهديؼ ِِف أَْهِؾ بَ  1081 أبق ب

ْٖتُقِِن  َٔؾ مَٚ فَُُْؿ تَ
ِ
ائ ل إِْهَ

ِ
ٔف افًالم يَٚ بَْ  241 مقشك ظِ

 حَ 
ِ
ٔيَٜ  ا

ِ
ر هذه

ِ
ًٍْ ْـَرُت ِِف تَ ، َذ ً يَٚ بَُْلَّ يٚث

ِ
ٌْؾ د  657 أمحد ـب ح

َٛ َْجَٚفُفُ  َـَذَب ذََه ـْ  ، َم ُٔؿ يَٚ بَُْلَّ امن احل  263 َف

 697 ؾؤؾ ـب ظٔٚض يَٚ بَُْلَّ وتَْدِري َِلَ َحَذ؟

ْٔف  َوأُذٕ
ِ
ْٔف َْْٔ  َوَظ

ِ
ل إََْٔػ َزْوِجؽ

ِ
ِـْرم ٜ! أَ َّْٔ شقد افدؤِل يَٚ بُ  1015 أبق ٕا

ف ًِٚب ِِف ُظنِّ ٛفظع ـب أ يَٚ َرازَق اْف  775 ِب ٚض

َٔدةَ  ًَِه ِٟ اف ب يَٚ ُؽالَم، إَِْٔو ّر ـب اخلٚى  4 ظ

ٓٚ ،ٚي ؽالم ُ ـٌت واَة أ ل افدَّ
ِ
ٔد ِٕٚوْف ٚرون افرص  746 ه
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ِْؿ
ِ
َٜ َهذا اًف ـَ ُِقا بََر ًَجَّ ٌَِٚب تَ  909 شٍٔٚن افثقري يَٚ مًََْؼَ افنَّ

ُدُهْؿ َوُيْهُِِح َصََّْٖنُؿْ  َّٓ ًَ َُلؿ: يَتَ ٔد أبق ظ يَتََخقَّ ٍراءأبق ظٌ  537 ّرو اف

 َٜ َّ ُْ
ِ
ُُؿ احل

ِ
ُُْؿ َوََلْ أُوت

ِ
َُقُل: إِنَّ ََلْ أُْظى ًُِاََمَء ؾََٔ ُع اهللُ اف َّ كي ََيْ ـ اٌف  878 احلً

أِْي  ٌَُْٕؾ افرَّ َؽ 
ِ
 46 افزهري يُِريُد بَِذف

 ِٛ ئ ٍََرُس ِِف أثِر افذِّ َئ اف
ِ
َٚل: إذا َوض ٌٜ ُي  775 اـب ؿٔت

ُش  َّٚ ٌَّ َْىَُع اْف ٌد اف ُي ّر ـب ظ  593 ًزيزظ

 َٜ ْدُخِؾ اجلََّْ َح اهلل ؿُْؿ ٚؾ
ِ
ٜ: يَٚ مَٚد ََٔٚم

ِ
 َيْقَم اَف

ٍ
َْٚد ي ُم

ِ
َْٚد ـدام ُي ًر ـب   627 مً

 ً  ثالَٚث
ِ
ف

ِ
ًٍْ  ٕ ـْ

ِ
َٚهَد م ًَ ُجِؾ أَن يَتَ ِرَّ

ِ
ل ف

ِ
ٌٌَ ٌد اهلل ـب بريدة يَْ  1077 ظ

َٞ َرُشقِل اهلل  ي
ِ
ٍََظ َحد َْح َْٚ أَْنٕ  ل َف

ِ
ٌٌَ ٓٚ يَْْ  428 جرإشامظٔؾ ـب أِب اد
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 فَرس األشعار واألرجاز

 حرف اهلؿزة

 802 احلًـ بـ ظع َؿَوٚءُ  أَْزُجرُ 

 َٝ  802 احلًـ بـ ظع َداءُ  إَْٔ

 َٝ  802 احلًـ بـ ظع إٌََٕٔٚءُ  إَْٔ

  َفَْٔس 
ِ
 874 احلًـ افٌكي إَْحَٔٚء

  َوَمٚ
ِ
َٓء  1094 أبق إشقد افديع افدِّ

  ََّتِلءُ 
ِ
 1094 عأبق إشقد افدي َمٚء

  ؾَالَ
ِ
َوٚء ََ  1094 أبق إشقد افديع َواف

  ؾَِ٘نَّ 
ِ
اَمء ًَّ  1094 أبق إشقد افديع اف

 حرف الباء

 ُٝ ّْ تَ  893 افًٌٚس بـ إحْػ َظِجٌَٔٚ ـَ

ٌَٔٚ َشَْٖرَظك
ِ
 893 افًٌٚس بـ إحْػ ادٌَ

ُٛ  َواهللِ ٌد اهلل ـب َمرٜم ٕتىَِّ  964 ظ

َد ُٛ  وف ًَ ٌد اهلل ـب َمرٜم ُيْ  964 ظ

ُٛ  ؾْٚصزْ  ٌد اهلل ـب َمرٜم ْٕذَه  964 ظ

 ُٝ ٍٚف ِب ٚؽ َظِجٌْ  124 ؿ

الَِب  ؾَََػَّ  ٍٚف افهِّ   124 ؿ

َحِٚب  ؾ٘ن ًَّ ٍٚف اف  124 ؿ

ٌـل َٓ  َِْهٔ
ِ
 320 أمحد اخلهٛٔ ف

ِٛ  ؾَُربَّ   320 أمحد اخلهٛٔ ؿَِري

ِٛ  َوُربَّ  ٌِٔ  320 أمحد اخلهٛٔ َح

َُْرُب  َُُِقِب  ٚم اف  320 أمحد اخلهٛٔ اف

ِٛ  مَٚ وٓؿ َٕن  679 ًب

ِٛ  ؾَٚدَُٚل  وٓؿ َظىَ  679 ًب
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 حرف التاء

 ُٝ َٝ  َرأَْي هقر احلالج إَْٔ  507 أبق ْم

 َٝ َٝ  إَْٔ هقر احلالج إَْٔ  507 أبق ْم

ـُ  َْٕي َٝ  ؾَٚ هقر احلالج إَْٔ  507 أبق ْم

َٝ  َوفََْٔس  هقر احلالج إَْٔ  507 أبق ْم

 992 أبق َحهغ افتْقخل ادَََْٚمُٚت  ـٖنَّ 

 992 َحهغ افتْقخل أبق َمٚتُقا َظُٚصقا

ل َوِِل 
ِ
َِت َْ الء افقاشىل ُم  554 أبق اًف

َُقُل  ل َي
ِ
ت الء َوِصحَّ  554 افقاشىل أبق اًف

 حرف اجلقم

ـُ  ٟ َجٍ  747 افقاثؼ اخِت

ي
ِ
اد َٗ ْٟ  وؾُ  747 افقاثؼ َٕو

ِن ٍََرْج  َخزِّ  747 افقاثؼ اف

 747 افقاثؼ َخَرْج  ـَٖنَّ 

طَ  قا َْضَ  985 وٍدع ؾََوجُّ

 985 وٍدع قاََتَجُّ  دََّٚ

 حرف احلاء

 900 افراظل َوإََْٔهُح  أََٓ 

ل ؿَدْ 
ِ
َْٚح ٚئنٜ َج  546 ظ

ل ؿَدْ 
ِ
ٚئنٜ َوٚح  546 ظ

َْقمَ  اِح  ؾَٚٔف فرَّ ٚئنٜ ٚب  546 ظ

ل َوإِذا
ِ
ٚئنٜ َصٌَٚح  546 ظ

 حرف الدال

دْ  هللِ دُرُّ 
ِ
ٍََقائ ّد افناج اف  227 أبق حم

ِٚهدْ  يُْدَظْقنَ  ّد افناج ادََن  227 أبق حم

دْ  ضَْقراً 
ِ
ّد افناج آم  227 أبق حم
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ًُقنَ  ِٚردْ  يَتَتٌََّ ّد افناج َص  227 أبق حم

ــقمُ  ُُّج ـُؿ اْف ُٓ ـِٚصدْ  ؾَ ََ ّد افناج اـد  227 أبق حم

 ْٝ ًتز ِوَداَدا ؿََٚف ٌد اهلل ـب اد  329 ظ

َٚٓ ٌْتُـ َداَدا ؾَََٖج
ِ
ًتز ح ٌد اهلل ـب اد  329 ظ

 ٌٜ َده ثالَث
ِ

 803 جحيٜ ش

َده ؿد
ِ
 803 جحيٜ ادَٚئ

ََدْ  ٔدُ  َوَف ٔد فٌَِ  537 ٌف

ٚؾَْحتُف ي َص
ِ
ك يَد  758 أمحد ـب ادْث

َٚل ي ؾ
ِ
د ًَ ك َج  758 أمحد ـب ادْث

 ُٝ َُِ ي ؾ
ِ
ٌد ك ـَ  758 أمحد ـب ادْث

  ؿؾ
ِ
ٚم أََحد ه  779 أمحد ـب أِب اًف

ْٕيُرْ    ٚؾ
ِ
فَرَصد ٚم ٚب ه  779 أمحد ـب أِب اًف

ـَ    أي
ِ
َدد

ِ
ٚم واًف ه  779 أمحد ـب أِب اًف

ْٕيُرْ    ا
ِ
َٔد ٚم ب ه  779 أمحد ـب أِب اًف

ُٚروا   َص
ِ
ٚم ُظَدد ه  779 أمحد ـب أِب اًف

 ْٝ   أَْوَح
ِ
ٌَد ٚم ُف ه  779 أمحد ـب أِب اًف

 ُٝ   َٕٚدَْي
ِ
َّد ٚم ـَ ه  779 أمحد ـب أِب اًف

  هللِ
ِ
َصد ٚم افرَّ ه  779 أمحد ـب أِب اًف

  يَٚ َدارَ 
ِ
َمَد ٚم ٕا ه  779 أمحد ـب أِب اًف

  مَـ
ِ
ٚم َؽد ه  779 أمحد ـب أِب اًف

  ـؾُّ 
ِ
د ًَ  944 صٚظر بٚحلَ

 
ِ

  َخَِٝ
ِ
َدد ْٗ ًُّ  959 ابـ جريٟ بٚف

ٓ  
ِ
د دِّ َٓ  999 صٚظر ادُتَ

ي وإِنِّ 
ِ
د

ِ
 999 صٚظر َمْقظ

  َمرَّ 
ِ
ٚد ًَ  1097 أظراِب بِ٘ؾْ

  ؾَٚل
ِ
 1097 أظراِب َزاد
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 حرف الراء

ٚبرْ  ُؿْؾ  ّد افناج ادََح  228 أبق حم

ِِغَ 
ِ
ََشِٚوْر  َواحلَٚم ّد افناج ٕا  228 أبق حم

ْر  َفْقَٓ 
ِ
ٚت ؾَ ّد افناج َوافدَّ  228 أبق حم

يُقنَ 
ِ
ٚؾ ْر  َواحلَ

ِ
ٚئ ًََن ّد افناج اف  228 أبق حم

ُِقنَ 
ِ
ٚؿ َّ ٚبِْر  َواْف ـَ ّد افناج َو  228 أبق حم

 َٝ ْر  فََرأَْي
ِ
ٚـ ًَ ّد افناج َظ  228 أبق حم

ْ  ـُؾٌّ 
ِ

ّد افناج َٕٚس  228 أبق حم

ٔتُؿْ  َّّ ْر  َش
ِ
ٚئ ََه ّد افناج اٌف  228 أبق حم

ًٜ حَ  ٚبْر  َنِقيَّ ََ ّد افناج ادَ  228 أبق حم

ٚبْر  ُهؿْ  ّد افناج َوادََْ  228 أبق حم

ٚءَ  ََـ ْر  ُرؾَـ
ِ
ـٚد ّد افناج َص  228 أبق حم

رْ  افدَّْهرُ 
ِ
ٚت  508 اـب دوشٝ ؾَ

رْ  َٓ 
ِ
ٚت ؾَ  508 اـب دوشٝ َوافدَّ

َرا َٓ  َّ ل ُظ َٚشؿ افرًب  431 أبق اف

َرا َوَٓ 
ِ
ل َحذ َٚشؿ افرًب  431 أبق اف

رِ 
ِ
ٌٍْ َرا َواْشتَ

ِ
ًْتَذ ل ُم َٚشؿ افرًب  431 أبق اف

 ٌٜ ـََّٔ ٚرُ  أبَٚ الِب َوَؿ مر اُف  708 أبق ٚظ

ٚرُ  إِذا الِب ُؽٌَ مر اُف  708 أبق ٚظ

رَ 
ِ
ٚرُ  وُؽقد ىَ

ِ
الِب واَف مر اُف  708 أبق ٚظ

ُـّ  َّقارُ  حَتُ الِب اْف مر اُف  708 أبق ٚظ

َٔؿٌ  الِب أَُزارُ  ُم مر اُف  708 أبق ٚظ

ٚرُ  ؾَذاكَ  َي الِب افدِّ مر اُف  708 أبق ٚظ

يَؽ 
ِ
ض افقزراء َؿِهرُ  أَيَٚد  752 ًب

ُر  ؾَ٘نْ 
ِ
ٍََ ض افقزراء َف  752 ًب

 804 ُجًٍٔران أَْظذرُ  ُجدْ 

 804 ُجًٍٔران حَتْذرُ  وِف
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 894 ؾوؾ افرؿٚر َؿَرارُ  متك

 894 ؾوؾ افرؿٚر تَُزارُ  وؿد

ٚرُ  إذا َٓ  894 ؾوؾ افرؿٚر افَّْ

 
ٍ
 894 بـ هٕٚئاحلًـ  افَقَؿٚرُ  َوَفَِْٜٔ

 894 احلًـ بـ هٕٚئ اإِلَزارُ  وؿد

ٌَٚرُ  َوَهزَّ   894 احلًـ بـ هٕٚئ ِص

ٚرُ  إذا َٓ  894 احلًـ بـ هٕٚئ افَّْ

رُ  وِف
ِ
ث  917 أبق ظٚصؿ افٌْٔؾ ـَ

 َٝ ـْ رُ  تٌََٚر ُُ  978 أبق حمّد افهّدي أَْص

ْرُت  َُّ ٍَ رُ  تَ
ِ
ٍ ٌْ  978 أبق حمّد افهّدي َوتَ

ـ
ِ
ثَرُ  َفئ ـْ  978 أبق حمّد افهّدي أَ

ََكِ  ِِف  ٜٔ افىرشقد اٌف  219 أبق أم

ـْ 
ِ
َُِري فَئ

ِ
ٜٔ افىرشقد ؾ  219 أبق أم

 
ِ

ِِٔع ُتقب ظذ ؿز بُحُوقِري َخ  757 م

َؿْ  ُتقب ظذ ؿز َوُصٓقرِ  ـو  757 م

َؿْ  ُتقب ظذ ؿز َوأُُمقرِ  ـو  757 م

قرِ  َومَـ ُتقب ظذ ؿز ْب  757 م

 983 افًٌٚس بـ إحْػ َوافٌََكِ  أَتَٖذُٕقنَ 

 983 افًٌٚس بـ إحْػ افَّْيَرِ  َٓ 

َٖنَّ  ر ـَ
ِ
ُ َّ  991 أبق َحهغ افتْقخل َوْص

ر وؿد
ِ
 991 أبق َحهغ افتْقخل ـ

َهٚرِ  َحٌَِِٚن 
ِ
 1070 أبق بُر ابـ افْٚبِز إٓت

ل
ِ
بَْ  1070 أبق بُر ابـ افْٚبِز ِجَقاِري َوَؿرَّ

 حرف السني

ُؾ  مِّ َٗ ٍََٚشٚ ُٕ  920 ابـ مًغ َوإَٔ

 ْٝ ًتز ٔبَُْقُس ا َظِجٌْ ٌد اهلل ـب اد   329 ظ

 ُٝ ٌُٔس  ؿُِْ ًتز َف ٌد اهلل ـب اد  329 ظ
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 حرف الصاد

ٔذُ  َهفْ  ٌَٕ
ِ
الف َواؿ ُر اًف  225 أبق ب

َْٚ ًَثْ َهفْ  بَ
ِ

الف َصٚخ ُر اًف  225 أبق ب

َٚٓ َهفْ  ؾََٖمَْزَج
ِ
ٚؿ الف َٕ ُر اًف  225 أبق ب

 حرف الضاد

 َ َراضِ  ٓأ
ِ
 766 ادٖمقن اد

ُـّ 
ِ
ٍٚض َُي ًت  766 ٖمقناد اد

 حرف العني

 ْٝ  968 يزيد بـ هٌرة َيُروعُ  َهِزَئ

 968 يزيد بـ هٌرة مْرُؿقعُ  ؿد

 968 يزيد بـ هٌرة َمْدؾُقعُ  َوَفُربَّ 

 حرف الػاء

ٍَٚ ـؾُّ  َرم ضَِري ُْ  993 ابـ أِب افزَم

 ُٝ ْ ٚ ـُ ٍَ ٔ
ِ
َرم َوً ُْ  993 ابـ أِب افزَم

ٍِّل يَٚ ِ
ًُزي ؾً حْػ اف  1024 ٕا

دُ  ّْ ًُزيا حْرِِف  احلَ  1024 ٕحْػ اف

ٍِّل ثْقرٌ  ًُزي ُمتََخ حْػ اف  1024 ٕا

 ُٝ ًُزي تُُقِِف  َخَرْج حْػ اف  1024 ٕا

 حرف الؼاف

 ُّٝ ٍَْؼ  ب ٍِٚل افنَّ ـ اف  707 أبق احلً

ٍِٚل ضََرْق  َخْقٌف  ـ اف  707 أبق احلً

ٌََِْؼ  مَٚ ٍِٚل اف ـ اف  707 أبق احلً

ٍِٚل َودََرْق  بََرُزوا ـ اف  707 أبق احلً

ََْٚدوْ  ٍِٚل َشٌَْؼ  اوتَ ـ اف  707 أبق احلً

ُنٌُقا ًََِْؼ  ٕا ف ٍِٚل ٚب ـ اف  707 أبق احلً

َٕٚ ٍِٚل افَقَرْق  أ ـ اف  707 أبق احلً
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ٍِٚل احلَُرْق  ـَُِّاَم  ـ اف  707 أبق احلً

ٍِٚل وَٕقْق  ؾَِ٘ذا ـ اف  707 أبق احلً

ل
ِ
ْ ٍِٚل َؽَرْق  ٕجِّ ـ اف  707 أبق احلً

ََّٚ َهذا  715 رجؾ َظ

 ُٝ  715 رجؾ َْٕزؿَٚ بَذْف

اَمَّ  ََٚ ِؾ  715 رجؾ ِرؾْ

ََّٚ تََقػَّ   715 رجؾ َح

ُؼ  ادرءُ 
ِ

 854 ابـ ادٌٚرك َيتًَّ

ُؼ  حتَّك
ِ
ح َّ  854 ابـ ادٌٚرك َيْْ

َُف َفَْٔس   855 بؼ بـ احلٚرث تَِزي

َُف َمـ ٔ
ِ
َ  855 بؼ بـ احلٚرث حَتْ

 987 ابـ ظْٜٔٔ َوإىَِِِؼ  ؿد

 987 ابـ ظْٜٔٔ ُخُِؼ إَّٕؽ

ِٔؼ  إِِنِّ 
ِ
ًرم َصٍ ً 240 

يِؼ  أَمَّٚ
ِ
َهد

ِ
ًر ف  240 مً

ِٔؼ  إِِنِّ 
ِ
َرؾ

ِ
ًر ف  240 مً

ُؾ  ْٓ ًر ُظُروِق  َواجلَ  240 مً

  إِنَّ 
ِ
ف
ِ
ٚئؾ بَِرْوؿ  433 ؿ

 حرف الؽاف

ل أَمِْركْ  مَٚ َحؽَّ  ًٚؾ  785 افن

ََْدِركْ  َوإِذا ل ب ًٚؾ  785 افن

 حرف الالم

 
ٍ
 989 أبق َحهغ افتْقخل َواجلٌََْؾ  َوَواد

ْؾ  تََنٚبَفُ 
ِ
 989 ق َحهغ افتْقخلأب اجلَّ

َُؿْ   989 أبق َحهغ افتْقخل مَحَْؾ  ؾَ

 989 أبق َحهغ افتْقخل َمىَْؾ  ؾَذاكَ 



 

 1111 

 

 األشعار واألرجازفهرس 

 الدراسة سم

 
 

 4144 

ِريؿٌ   989 أبق َحهغ افتْقخل إََجْؾ  ـَ

ٌٚجل اخلَْرَدفَفْ  اضَِّرْح  ٌد اهلل اْف  434 أبق ظ

ٌٚجل فَفْ  َٓ  ٌد اهلل اْف  434 أبق ظ

َُّٓٚل  َظَٚب  ٌد اهلل افهقري ُج  472 أبق ظ

ٌد اهلل افهقري َومَُٚفقا قاَظَدفُ   472 أبق ظ

 ُٝ ٌْ ًَجَّ ٌد اهلل افهقري َوؿَُٚفقا ؾَتَ  472 أبق ظ

َُُٚل  إَِّٕاَم  ٌد اهلل افهقري إِْص  472 أبق ظ

ٌد اهلل افهقري ادَآُل  ثؿَّ   472 أبق ظ

َُاَمُل  ثؿَّ  ٌد اهلل افهقري اف  472 أبق ظ

َُٔٚس 
ِ
ٌد اهلل افهقري حُمَُٚل  َواَف  472 أبق ظ

ٌد اهلل افهقري ِرَجُٚل  ُؼ َوضَِري  472 أبق ظ

ُٓؿْ  ٌد اهلل افهقري ُوالَُّل  ََهُّ  472 أبق ظ

ٌَُٚل  َلَ  َْص ٌد اهلل افهقري ٕا  472 أبق ظ

َُٕٚفقا َرؾَُوقا ٌد اهلل افهقري َو  472 أبق ظ

ِ ا َوَرَوْقهُ  ٌد اهلل افهقري داُل ٌف  472 أبق ظ

ََدْ  ََُٚل  َوَف ٌد اهلل افهقري َم  472 أبق ظ

ٌد اهلل افهقري َْجَُٚل وَ  أمَْحَدُ   472 أبق ظ

َٕبَْداُل  إِنَّ  ٌد اهلل افهقري ا  472 أبق ظ

ُل  أَْشَُٖل  ًَّٚ ٌد اهلل افهقري ؾَ  472 أبق ظ

ؾِ  َوأَبَُْٔض 
ِ
ألََرام

ِ
ٚئنٜ ف  396 ظ

قُت  ُّ ْجؾِ  َي ًتهؿ افرِّ  532 اد

ًَثَْرتُفُ  ؾِ  ؾَ َٓ ًتهؿ َم  532 اد

 707 أظراِب أَْوَصِِٚل  إِنِّ 

ؿ الَلِ  أَِث
ِ
 707 أظراِب اَل

 ْٝ َّ َُ   َح
ِ

َْتَع ٌد اهلل ـب ظًٔك َم  780 ظ

ؾ دََّٚ ِّّ ٌد اهلل ـب ظًٔك مُتَج  780 ظ
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 ُٝ ًَِْ   ؾََج
ِ

ًٍَْع ٌد اهلل ـب ظًٔك تَ  780 ظ

يٌؼ 
ِ
 784 ـنٚجؿ ؾَْوؾِ  َصد

  دََظِِٚن 
ِ

ثْع
ِ
 784 ـنٚجؿ م

  ؾَِاَمَّ 
ِ

 784 ـنٚجؿ أَـْع

ٌْتَٚظُ    َوَي
ِ

 784 ـنٚجؿ أَْجع

 ُٝ ٌَِْ َْٖؿ   ؾَ
ِ
 ؾ

ِ
 784 ـنٚجؿ ًْع

َْؾِ  أَمُدُّ  َ ٌف  784 ـنٚجؿ ٚب

  إَِػ 
ِ

 784 ـنٚجؿ َظَْع

َٖهَقْت    ؾَ
ِ

 784 ـنٚجؿ ِرْجع

 784 ـنٚجؿ أََحعِّ  َوؿُدِّم

 ُٝ َُِْ ـْؾِ  ؾَ َ  784 ـنٚجؿ ٕا

ََدْ   805 أبق َحهغ افتْقخل َوُمَِْٚوؾِ  َوَف

 805 أبق َحهغ افتْقخل ؾَِٚوؾِ  ٓ

لِ  َيٚ ِهرُّ 
ِ
 913 ًالفأبق بُر اف َظٚذ

ؾِ  ـَؿْ 
ِ
ـ  913 أبق بُر افًالف افثَّٚ

ؾِ  إذا
ِ

 913 أبق بُر افًالف َداخ

ِْامً 
ِ
ؾِ  ظ

ِ
ٍَٚظ  913 أبق بُر افًالف اف

 َٝ ِْ
ِ
ؾِ  م

ِ
 913 أبق بُر افًالف بٚدَٚئ

ؾِ  َؿدْ 
ِ
ٌَٚؾ  913 أبق بُر افًالف بٚف

ؾِ  ؾْٕٚيُرْ 
ِ
 913 أبق بُر افًالف بٚٔـ

ؾِ  َمٚ
ِ
ََٚت ِْ

ِ
 913 أبق بُر افًالف ف

ـْ  تَِْٖهؾِ  ـُ ًْ ُّ  913 أبق بُر افًالف ب

ٚ  1001 ابـ إظراِب احلَْْيَؾِ  يٚ أَيُّ

ََٚكَ   1001 ابـ إظراِب ادَِْْزلِ  َش

 حرف ادقم

ُُِّّؿ يَٚ  707 أظراِب َظ

قهُ  ُّ
ِ
ُُؿ َوأَضًْ

ِ
ْ ّْ  707 أظراِب َش
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ًُفُ  ٍَ ـؿ يَْ  707 أظراِب يَُيُّ

َؿ ؿَد ًِّ ْف ٛف ٚب  715 ظع ـب أِب ٚض

ٛف ؿَرؽ وؿَد  715 ظع ـب أِب ٚض

م مَـ ٛف َسَ  715 ظع ـب أِب ٚض

ُٚركَ  ًر َِٓزمُ  ََّنَ  238 مً

عُ  ؿُ  َوتَْؼَ
ِ
ٚئ َٓ َ ًر اٌف  238 مً

ٌُقمُ  ٓ  537 ذو افرٜم مٌَْ

ًَذَّرَ  ل جِلَٚمَفُ  تَ
ِ
ْٔ

ِ
 682 احلًغ افَقَرام

َٕٚدَى ل أَمَٚمَفُ  َو
ِ
ْٔ

ِ
 682 احلًغ افَقَرام

َٚمَفُ  ؾَِاَمَّ 
ِ

لاحلًغ افقَ  مح
ِ
ْٔ

ِ
 682 َرام

ًَْوعَ  ََٚمَفُ  تََو ل َم
ِ
ْٔ

ِ
 682 احلًغ افَقَرام

َٖمُ  ؾ٘ن ٚئؾ أَْص  788 ؿ

 
ِ

ٕٖٝ ٚئؾ َوأَطَِْؿُ  ؾ  788 ؿ

ل
ِ
ْٔ ََّدمُ  ٌؾ ٚئؾ ُم  788 ؿ

 ُٝ كي أَََلِ  ـَتٌَْ ّد اٌف  759 ظع ـب حم

َََِؿِ  ؾ٘ذا كي اف ّد اٌف  759 ظع ـب حم

فؽ ـب صداد َمَرامِ  بِِْغْ أَ   937 ٚم

ْرنَ  َٓ فؽ ـب صداد َْٕظالَمِ بٚ أَطْ  937 ٚم

فؽ ـب صداد َؽاَممِ  ؾْٚؿىَعْ   937 ٚم

ل إذا
ِ ِِّّ ًَ  1003 رجؾ ؾَ

ٚنُ  ًَ
ِ
مِ  ف  1093 أبق افٍوؾ افريٚر َوافدَّ

ـْ 
ِ
ـَٚئ ُِّؿِ  َو َُ  1093 أبق افٍوؾ افريٚر افتَّ

ون  حرف اـل

ـْ  ـْ  َم ٍِل َم ًِّ  978 أبق ضٚهر اف

ْرَجف ـْ  ـَ ٍِل َم ًِّ  978 أبق ضٚهر اف

 
ِ

ـَٚش  َو
ٍ
ـْ  َٜٔ َّ  988 أبق حهغ افتْقخل ث
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َٚٔ ـْ  َوحَتْ َّ  988 أبق حهغ افتْقخل افَٔ

ـْ  وتٌَُْْك  988 أبق حهغ افتْقخل ؾَ

ـْ  تََراَهٚ ٍَ َُ  988 أبق حهغ افتْقخل اف

ُٔش 
ِ
 988 أبق حهغ افتْقخل بََدنْ  َيً

غُ  إذا
ِ
ّد َوأَم ـ ـب حم  677 احلً

دِّيف َٗ غُ  تُ
ِ
ّد دَؾ ـ ـب حم  677 احلً

 ِْ
ِ
الف َحٌُْنقنِ  ُٝ َظّ ُر اًف  226 أبق ب

ؾ َٓ ـُْقنِ  ؾَ الف ََمْ ُر اًف  226 أبق ب

 
ٍ
ـِ  َوُمَنِّٔد ُُ ًْ ًر َي  239 مً

سِ  َِّْٚ َرَجِِٚن  ف ْٓ  676 افنٌع وَم

ل
ِ
ـْتَْ  676 افنٌع َرآِِن  تََر

انِ  اْؽَزَّ  َْكَ ّٜ اًف ض  800 >  ٚؾ

َْٕرُض  ٍَٚنِ  َوا َج ّٜ افرَّ ض  800 > ٚؾ

 
ِ
ف
ِ
ٌُْ ِْتَ ض َياَمنِ  ؾ  800 > ّٜٚؾ

 
ِ
ف
ِ
ٌُْ ـَٚنِ  وفَْٔ َْٕر ّٜ َوا ض  800 > ٚؾ

 
ِ

ٍْز َْٚنِ  ٕ ّٜ افَقْش ض  800 > ٚؾ

ْغِ  ُربَّ  ًَ ِْ
ِ
 806 أبق َحهغ افتْقخل ف

ـٚن ـِ  و َراَزي
ِ
 806 أبق َحهغ افتْقخل ض

ِِٚن  وُروملّ  ًَ  807 أبق َحهغ افتْقخل ضََِْٔ

ِِٚن  ؾالَ ًَ  806 أبق َحهغ افتْقخل ـَ

ِِٚن  وَٓ  ًَ
ِ
 807  افتْقخلأبق َحهغ ف

ًُْدُت  ٚنِ  ؾَ ًَ
ِ
 807 أبق َحهغ افتْقخل احل

ِـّ  أيًّٚ ٌَ  873 أبق افًتٚهٜٔ ُم

 873 أبق افًتٚهٜٔ َظِّْل إذا

ِّْل ؾَِ٘نِّ 
ِ
 873 أبق افًتٚهٜٔ م

 873 أبق افًتٚهٜٔ طَِّْل إذا
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ِّْل َوأيُّ 
ِ

 873 أبق افًتٚهٜٔ ش

ؾ ـِ  َحهِّ ي  977 أبق حمّد افهّدي افدِّ

ُف  غِ  َذَ
ِ
 977 أبق حمّد افهّدي احل

غِ  َصحَّ   977 أبق حمّد افهّدي بٚفهِّ

 1023 اجلامز َخْهَِتَْغِ  َفَْٔس 

 ُّٛ ـِ  ُح َرْي َّ ًُ  1023 اجلامز اف

 حرف اهلاء

دٛي افُقُجقهْ  أَْهَْٖ ُر ٕا  933 أبق ب

 َٝ دٛي أَُخقهْ  إَْٔ ُر ٕا  933 أبق ب

دٛي ؾُقهْ  ؾَِ٘ذا ُر ٕا  933 أبق ب

ُر ا َوَصُِقهْ  َفقْ   933 ٕدٛيأبق ب

ٚبِف مَتَك َ  374 اـب صٌؾ بَِِّْ٘ن

 374 اـب صٌؾ أَْوَػ بِف إَِذا

عٍ  فْ  َومُدَّ
ِ
ّد افناج َوؾَْرت  328 أبق حم

 ُٛ فْ  ََيِْو
ِ
َٔت ْ

ِ
ّد افناج حل  328 أبق حم

ّْدُ  َجف احلَ ْٓ ٚء ادَ ّد ـب ورؿ  678 أبق حم

 ْ ٚء ؾَْرَجف وََل ّد ـب ورؿ  678 أبق حم

ًف َٓ  َي ِ ـ ا افؼَّ ٍِٚلأبق احلً  605 ف

َٚٓ ًَف وإِفَْٔ ٔ
ِ
ؾ ٍِٚل افرَّ ـ اف  605 أبق احلً

ًَف وِهلَ  ٍِٚل ذِري ـ اف  605 أبق احلً

ًَف وِبَٚ ٔ
ِ

ٍِٚل َوص ـ اف  605 أبق احلً

ًَف مَـ ٔ
ِ
ٍِٚل َصْ ـ اف  605 أبق احلً

ًُِْقمُ  ًَف ؾَ ي
ِ
ٍِٚل َود ـ اف  605 أبق احلً

َٚٓ ُّ ًَف واْش ٔ
ِ
ٍِٚل ؿَى ـ اف  605 أبق احلً

ًَف ـُؾُّ  ٍِٚل أبق َؤب ـ اف  605 احلً

ًَف ـؾُّ  ٍِٚل َوَوِؤْ ـ اف  605 أبق احلً
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ٌَٕٚت  َٚٔ
ِ

ًَف وخ ي
ِ
ٍِٚل وَخد ـ اف  605 أبق احلً

َُف بَُْلَّ   715 رجؾ أُؾَِّْ

ٍِْرؿُف ضَْقراً   715 رجؾ َم

ل
ِ
َُف أَؿَْرَوْ  715 رجؾ َْٕشٌ

َُف َفقَٓ   715 رجؾ أَْشٌ

 715 رجؾ يَْرِزؿُف ؾْٚؿضِ 

 ُٛ  936 خٚفد احلداد َٚل َري

ْزُ  ٓٚ افهَّ ًَِّ  936 خٚفد احلداد وف

ل
ِ
تَْ ٚ َصزَّ َٓ َِّ ًَ  936 أمحد بـ حٌْؾ َف

ٚ إنَّ  َٓ  936 أمحد بـ حٌْؾ َحَِّ

 919 هالل بـ افًالء أَْظَوُٚدهٚ إذا

 ْٝ َِ ًَ  919 هالل بـ افًالء َحَهُٚدَهٚ َوَج

ـْ  َُْرهُ  ـُ ٛف تَ  262 ظع ـب أِب ٚض

 ُٝ ْٔ ٍَ ٚ أَْؽ َٓ  965 ظٌد اهلل بـ َمرمٜ إَُٔٚم

 ُٝ ٚ ؾََرأَْي َٓ َُٔٚم
ِ
 965 ظٌد اهلل بـ َمرمٜ ؿ

 
ٍ
ٚ َوبٌََدَرة َٓ  965 ظٌد اهلل بـ َمرمٜ جِلَُٚم

ٚ ؾَدَظْقُت  َٓ  965 ظٌد اهلل بـ َمرمٜ َوَشالَُم

ٍُفُ  اْشؿُ   990 أبق َحهغ افتْقخل ْٕه

 990 أبق َحهغ افتْقخل َوطَْرؾُفُ  إِن

فُ  ًُ ُْ فُ  َظ ٍُ  990 أبق َحهغ افتْقخل َواْؿ

 القاءحرف 

َٔٚ مَٚذا
ِ
ّٜ َؽَقاف ض  801 > ٚؾ

 ْٝ َٔٚ ُصٌَّ
ِ
َٔٚف ّٜ َف ض  802 > ٚؾ
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 880أبزار 

 42إبٔض 

 575أْجِقا هلل 

 51أخهٌٚ 

 ٍَ ْن
ِ
 709ٌر َأَراَك بَؼٌ َمٚ َأَحَٚر م

 113أربًقا 

 52ارؾضَّ 

 1091إزاذة 

 718أْشَقد 

 42إصٍر 

 113أؽٌقا 

 52أَؿرَّ 

 121إهِِٟٔ 

 919أوصٚب 

 887افٌٖو 

 1024افٌُخٝ 

 577تٚبع 

 559افتحقت 

 608تْٖ 

ر افِٔؾ   147َتقَّ

 767تْٜٔ 

 18اجلد 

ة   403اجِلرَّ

 736جردان 

َراُرُه 
ِ
 709اجلََقاُد َظُْْٔف ؾ

زامتف 
ِ
 463ح

 362ٍزه ح

 155احلّق 

 951اخلٛ 
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 ٞ
ِ
 620َرائ

 1002افرشـ 

 813افرؽٚم 

 796َهٌّ بَن 

 732افًّْك 

 989صٚدن 

ة  َزَ ْٓ  683َص

 774افنٔٚع 

 620ضًٌَََٚ 

 825افىُّرؾٜ 

 147افًْرق 

 1039افًود افثِامء 

 160ظٔىٚء 

 940ؽٚرت افًغ 

 751افٌٚفٜٔ 

 1047افٍَر 

 1072ؿٚمقس افٌحر 

 577افَرار 

 570ن افَر

 579ؿَهٛ 

ٍَّٚف   124ؿ

 706افَْٚ 

َز  َُ  765اف

ة  َزَ ْٓ  683ـَ

قتٚ  ٍُ  683َف

 1040افِغ 

 537مٌٌقم 

 1095حمٚق افنٓر 

 1074مدهدهًٚ 
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 147مرمٚتغ 

 620َمِريئًٚ 

 620َمِريًًٚ 

 1047ادًُغ 

 780مهٚرم 

ة  َزَ ْٓ  683َم

 715ٕزؿٚ 

 137هدبٜ افثقب 

 683َهَْٔدَرة 

 1040اَلغ 

 559افقظقل 

 1010يزمقن 

 537يتحقَلؿ 

 537يتخقَلؿ 

َّنؿ   537يتخقَّ

 965َيكُّ 

 143يوٌق 

 450يْش 

 854يّْحؼ 
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 املدارس واملساجد وحنوٍاو فَرس األماكً واملواضع والبلداٌ

 1048، 654، 152إبِٜ 

 663، 661أشدابٚذ 

 694اإلشُْدريٜ 

، 730، 694، 669، 615أصٌٓٚن 

797 ،891 

 426إضرابس )افنٚم( 

 980، 599إٔىٚـٜٔ 

 582، 100بٚب افٌكة 

 781بٚب افرصٚؾٜ 

 715افٌٚب افؼيػ 

 301بٚب افىٚق 

 558بٚب افًٚمٜ 

 231، 9بٚب ادراتٛ 

 715بٚب افْقِب 

 867، 28بٚفس 

 674، 656بخٚرى 

، 680، 655، 654، 546، 74افٌكة 

759 ،782 ،783 ،812 ،902 ،941 

، 71، 61، 46، 14، 12، 9، 1بٌداد 

85 ،106 ،170 ،217 ،229 ،231 ،

232 ،255 ،319 ،326 ،432 ،466 ،

483 ،537 ،541 ،552 ،558 ،587 ،

606 ،607 ،613 ،623 ،624 ،700 ،

711 ،715 ،725 ،732 ،797 ،813 ،

830 ،908 ،927 ،935 ،988 ،994 ،1027 ،

1067 

 942، 620بِخ 

 547، 435بٔٝ ادَدس 

 684تُريٝ 

س   988، 858، 803، 713، 712، 711تِّْٔ

 582جٚمع اخلٍِٜٔ 

صٚؾٜ   935، 930 ،311جٚمع افرُّ

 558 ،96 جٚمع افَك

 77جٚمع ادْهقر 

 1049، 642، 516، 423جرجٚن 

 653، 635َجْرَجَرايٚ 

ٍُرس َجٓٚر شقج  606 اف

 607احلربٜٔ 

 55احلردة 

هري  ، 301، 77، 70، 61، 12، 7احلريؿ افىَّٚ

335 ،349 ،394 ،562 ،613 ،994 

 976،  799، 452ٛ حِ

 42محص 

 899خراشٚن 

 322خزإٜ افٌٔامرشتٚن افًودي 

 715، 104، 111دار اخلالؾٜ 

 561افدافٜٔ 

 613درب احلريؿ 

 615درب افدواب 
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 773درب افرؿٚصغ 

 88َدْرب َحٌِٔٛ 

 394درب ذيؽ 

 369درب صٚفح 

 21درب ٕهر 

، 522، 521، 434، 425، 391دمنؼ 

523 ،524 ،532 ،623 ،624 ،753 ،

937 ،1063 

 340افرؿٜ 

 655، 523افري 

 432زبٔد افّٔـ 

 279شقق افثالثٚء 

ٍر   46شقق افهُّ

 420شقق افهٔٚرؾٜ 

ؿٔؼ   613، 369، 61، 17صٚرع دار افرَّ

 626افنٚم 

 970صٔزر 

 536سيٍغ 

 616صًْٚء 

 532صٔدا 

 758ضزيٜ 

 974ضرشقس 

 399افًتٚبِّٔغ 

 754، 626، 625افًراق 

 599ظًَالن 

 434ظُٚ 

 673ظُزا 

 694ؾًىٚط مك 

 269َؿك ادٖمقن 

 705افَىًٜٔ 

 430، 354افُرخ 

 ٜ ، 980، 975، 965، 883، 655، 485افُقؾ

982 

 473، 106ادٖمقٕٜٔ 

 319حمَِّٜ ابْٜ ادُرجل 

 473حمِٜ افْٚجٜٔ 

 797، 574، 312، 21اددرشٜ افْيٚمٜٔ 

ٜ افًالم )بٌداد(  ، 420، 369، 322، 279مديْ

473 

 279مًجد افًّري 

 715ادًجد ادًِؼ 

 624مًجد بٚب اجلٚبٜٔ 

، 625، 541، 432، 429، 334، 331مك 

626 ،694 ،712 ،715 ،761 ،773 ،886 ،

821 ،848 ،854 ،880 ،890 ،914 ،997 ،

1004 

 ٜ ، 519، 518، 516، 255، 229، 41، 6مُ

572 ،641 ،732 ،797 

 652، 344ادقصؾ 

يَّٜ   607، 365،401، 352، 14افَّْْكِ

 453ٕهٌٔغ 

 660َّنٚوٕد 

 552َّنر افدجٚج 

 319 ،312 ،279َّنر ادًذَّ 

 108َّنر ضٚبؼ 

، 677، 676، 544، 538، 516، 509ًٕٔٚبقر 

730 

 657َهذان 

 684، 573واشط 
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 فَرس األعالو

 حرف األلف

 765آدم بـ أِب إيٚس افًًَالِن 

 831، 830، 829آدم بـ ظْٜٔٔ اَلالِل 

ش أبٚن ب  809ـ أِب ظَّٔٚ

 257بـ يزيد افًىٚر  أبٚن

إبراهٔؿ بـ أمحد بـ جًٍر بـ مقشك أبق 

 424، 304، 259، 9 افَٚشؿ اخلرؿل

ل أبق  إبراهٔؿ بـ أمحد بـ حمّد ادًدِّ

 812إشحٚق افىزي 

إبراهٔؿ بـ إدريس أبق إشحٚق احلْيع 

548 

 1012، 202 إبراهٔؿ بـ أْدهؿ افٌِخل

ـ إشحٚق  ـ إإبراهٔؿ ب أبق إشحٚق براهٔؿ ب

 ،471، 469، 255، 139، 138 احلرِب

880، 930 

، 357، 53 إبراهٔؿ بـ بَنٚر افرمٚدي

605 ،831 

إبراهٔؿ بـ بنٚر بـ حمّد أبق إشحٚق 

 1012افهقِف خٚدم إبراهٔؿ بـ أدهؿ 

 561 إبراهٔؿ بـ جًٍر بـ جٚبر

ـ اجلْٔد ـ ظٌد اهلل بـ  إبراهٔؿ ب ; إبراهٔؿ ب

 اجلْٔد

ل إبراهٔؿ بـ
ِ
ٚم ًَّ  223 احلجٚج اف

 153 إبراهٔؿ بـ احلًـ بـ ظثامن

أبق إشحٚق  إبراهٔؿ بـ محٚد بـ إشحٚق

 949، 294إزدي 

 368 إبراهٔؿ بـ محزة

 735إبراهٔؿ بـ ُدُرْشٝ بـ ادرزبٚن 

 1073إبراهٔؿ بـ ديْٚر أبق إشحٚق افتامر 

 836إبراهٔؿ بـ ُرشتؿ أبق بُر ادروزي 

، 255، 154، 108إبراهٔؿ بـ شًد افزهري 

369 ،410 ،485 ،718 ،731 

، 340إبراهٔؿ بـ شًٔد أبق إشحٚق اجلقهري 

571، 738، 1048 

ل  إبراهٔؿ بـ شًٔد بـ ظٌد اهلل أبق إشحٚق احلٌَّٚ

224، 590 

 1090إبراهٔؿ بـ شِٔؿ 

ـ شِٔامن بـ رزيـ أبق إشامظٔؾ ادٗدِّب  إبراهٔؿ ب

456 

ـ ظٌد اهلل إبراهٔؿ بـ حمّد ب;  إبراهٔؿ بـ شقيد

 بـ شقيد

أبق إشحٚق  إبراهٔؿ بـ ذيؽ بـ افٍوؾ

 513، 448، 447 ،192، 25 إمقيإشدي 

ـ صٌٔٚن أبق إشحٚق افَرمًْٔٔل   1013إبراهٔؿ ب

ـ ضٓامن  إبراهٔؿ ، 180، 170، 136، 92، 88ب

182 ،336 ،423 ،490 

مل  ـ أيقب أبق إشحٚق ادخرَّ ـ ظٌد اهلل ب إبراهٔؿ ب

 764، 299 ،272، 82افدؿٚق 

إبراهٔؿ بـ ظٌد اهلل بـ اجلْٔد أبق إشحٚق اخلتع 

564 

 214 إبراهٔؿ بـ ظٌد اهلل بـ حٚتؿ

 1083إبراهٔؿ بـ ظٌد اهلل بـ ُحْغ 
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 773إبراهٔؿ بـ ظٌد اهلل افًغ َزْرِب 

أبق مًِؿ إبراهٔؿ بـ ظٌد اهلل بـ مًِؿ 

كي  افُقِّ  ، 54، 53، 32، 20، 14اٌف

84 ،86 ،98 ،99 ،109، 144 ،145 ،

162 ،244 ،245 ،250 ،312 ،347 ،

356 ،347 ،397 ،401 ،613 ،1051 

إبراهٔؿ بـ ظٌد افرزاق بـ احلًـ أبق 

 980إشحٚق إٕىٚـل 

ـ ظٌد افًالم بـ حمّد أبق صٚـر  إبراهٔؿ ب

ير   881افيَّ

إبراهٔؿ بـ ظٌد افهّد بـ مقشك أبق 

 572، 292 إشحٚق اَلٚصّل

ـ إبراهٔؿ أبق إبراهٔؿ بـ ظٌد افقاحد ب

منَل   905إشحٚق افًٌز افدِّ

 462، 461، 460 إبراهٔؿ بـ أِب َظٌِٜ

ٚمٝ  ـ ُظٌٚدة بـ افهَّ ـ ُظٌٔد اهلل ب إبراهٔؿ ب

828 

إبراهٔؿ بـ ظع بـ إبراهٔؿ افًّري، أبق 

 353 إشحٚق ادقصع

أبق إشحٚق بـ حمّد إبراهٔؿ بـ ظع 

 186 افذهع

ل إبراهٔؿ بـ ظع أبق إشحٚق اَلُجّٔ

432 ،433 

أبق إبراهٔؿ بـ ظّر بـ أمحد بـ إبراهٔؿ 

، 72، 71، 61، 20افزمُل إشحٚق 

79 ،83 ،84 ،245 ،312 ،352 ،

353 ،355 ،401 ،702 ،703 ،710 

 1015إبراهٔؿ بـ ظّر افَِٚض افًدوي 

 750إبراهٔؿ بـ ظٔٚش 

، 815، 814، 813إبراهٔؿ بـ ظْٜٔٔ اَلالِل 

816 ،817 ،818 ،819 ،820 ،821 

 108افدورؿل  بـ ـثر إبراهٔؿ

إبراهٔؿ بـ حمّد بـ أيقب أبق افَٚشؿ افهٚئغ 

 1078، 1077، 710، 321 احلرِب

ة افهًِْٚن  616 إبراهٔؿ بـ حمّد بـ برَّ

إبراهٔؿ بـ حمّد بـ اخلي أبق إشحٚق افنٚهد 

674 

 ٚملٌإبراهٔؿ بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ شقيد افّن 

617 

ـ ظٌد  ـ حمّد ب ـ مٓران أبق إشحٚق إبراهٔؿ ب اهلل ب

711 

ل
ِ
ٚم ًَّ ْٕد اف ـ افِزِ ـ َظْرَظَرة ب ـ حمّد ب ، 59 إبراهٔؿ ب

346 

إبراهٔؿ بـ حمّد بـ ظرؾٜ أبق ظٌد اهلل إزدي 

، 1006، 994، 928، 927، 707ٍٕىقيف 

1007 ،1025 ،1038 ،1039 ،1046 ،

1047 

ـ مٓران ; إبراهٔؿ بـ حمّد بـ  ـ حمّد ب إبراهٔؿ ب

 ـ مٓران ظٌد اهلل ب

، 353 إبراهٔؿ بـ حمّد بـ أِب ُئك إشِّل

635 

ابـ  حمّد بـ ُئك أبق إشحٚق ادزـلبـ إبراهٔؿ 

 551شختقيف 

 773إبراهٔؿ بـ حمّد  

 841إبراهٔؿ بـ ادختٚر 

ـ مرزوق ـ ديْٚر افٌكي إبراهٔؿ ب  333، 332 ب

زامل 
ِ
 1096، 961، 309إبراهٔؿ بـ ادْذر احل

ظٌد افرمحـ بـ شًٔد أبق  إبراهٔؿ بـ مٓدي بـ
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 1016، 29 إشحٚق إُبُعِّ 

إبراهٔؿ بـ مقشك بـ يزيد افتّّٔل أبق 

 773إشحٚق افرازي 

 429إبراهٔؿ بـ مقشك 

إبراهٔؿ بـ هٕٚئ أبق إشحٚق افًْٔٚبقري 

907 

ي
ِ
َِد ـ اَلَْٔثَؿ أبق إشحٚق افٌَ  208 إبراهٔؿ ب

ـ  إبراهٔؿ بـ حمّد بـ ;  ُئكأِب إبراهٔؿ ب

 ٔك إشِّلأِب ُي

اج   762إبراهٔؿ بـ ُئك بـ افنَّ

 563 إبراهٔؿ بـ يزيد بـ ذيؽ افتّٔل

، 132 افْخًلإبراهٔؿ بـ يزيد بـ ؿٔس 

197 ،319 ،352 ،523 ،526 ،590 ،

596 ،794 ،994 ،1076 ،1088 

ّل إبراهٔؿ بـ يزيد بـ ;  إبراهٔؿ افتَّٔ

 ذيؽ

 776إبراهٔؿ صٚحٛ إـًٜٔ خروف 

 894ي إبراهٔؿ افًًٔد

 434 إبراهٔؿ افًْٔٚبقري

أمحد بـ إبراهٔؿ بـ إشامظٔؾ أبق بُر 

، 689، 623، 286 اإلشامظٔع اجلرجِٚن

795 

أمحد بـ إبراهٔؿ بـ احلًـ بـ حمّد بـ 

ٌزار ، 418، 226، 225 صٚذان أبق بُر اف

529 ،559 ،561 ،608 ،685 ،707 ،

709 ،809 ،833 ،837 ،861 ،873 ،

880 ،881 ،890 ،901 ،912 ،927 ،

932 ،938 ،939 ،952 ،997 ،

1000 ،1003 ،1004 ،1006 ،

1007 ،1008 ،1009 ،1010 ،1016 ،

1025 ،1038 ،1039 ،1041 ،1044 ،

1044 ،1045 ،1046 ،1047 ،1054 ،

1058 

ٚر  ًى ٌٛٔ أبق احلًـ اف  867أمحد ـب إبراهٔؿ ـب ح

ـ إبراهٔؿ بـ صٚذان ; أمحد بـ إبراهٔؿ بـ  أمحد ب

 احلًـ 

ـ إبراهٔؿ أمحد  ـ ـثر ب ، 563 افًٌدي افدورؿلب

699 ،823 

ـ أِب  ـ ُئك أبق حٚمد ب ـ حمّد ب ـ إبراهٔؿ ب أمحد ب

 290إشحٚق ادزـل 

 573 أمحد بـ إبراهٔؿ أبق بُر افًىٚر

 1063أمحد بـ إبراهٔؿ أبق صٚفح ادروزي 

 658أمحد بـ إبراهٔؿ أبق ظٌد اهلل افىٚئل 

 767أمحد بـ إبراهٔؿ افَرر 

 190 د بـ إبراهٔؿ ادقصعأمح

أمحد بـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ اخلزاظل أبق بُر 

 947، 931ادَُِْحّل 

قخل  أمحد بـ إشحٚق بـ افٌِٓقل أبق جًٍر افتَّْ

 934إٌٕٚري 

 296أمحد بـ إشحٚق أبق جًٍر احلِقاِن 

 320إبراهٔؿ اخلهٔٛ أمحد بـ إشامظٔؾ بـ 

 أمحد بـ حمّد بـ زيٚدأمحد بـ إظراِب ; 

 719أمحد بـ بُديؾ 

ي
ِ
 70 أمحد بـ بِؼ ادَْرثَد

 215ادخزومل  أمحد بـ بنر 

 867أمحد بـ بَُر أبق شًٔد افٌٚفز 

 16 أبق بُر ادٗدِّب أمحد بـ بُر بـ يقٕس

ََّٚل  أمحد بـ بْدار بـ إبراهٔؿ أبق يٚه افٌ
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 978، 727، 644، 526افديْقري 

أمحد بـ ُِبزاذ بـ مٓران افًراِف أبق 

 996، 782، 778احلًـ ادكي 

 296 أمحد بـ جًٍر أبق ؽٕٚؿ ادٍنِّ 

 666أمحد بـ جًٍر افرازي 

 858أمحد بـ جًٍر بـ ادٌرة 

ـ محدان ـ جًٍر ب  أبق بُربـ مٚفؽ  أمحد ب

، 37، 36، 32، 29، 26، 10افَىًٔل 

40 ،44 ،46 ،55 ،56 ،71 ،72 ،73 ،

74 ،77 ،78 ،80 ،81 ،83 ،84 ،96 ،

100 ،102 ،108 ،138 ،140 ،189 ،

216 ،249 ،250 ،251 ،298 ،301 ،

305 ،308 ،316 ،335 ،341 ،347 ،

349 ،355 ،358 ،359 ،360 ،379 ،

380 ،395 ،396 ،397 ،402 ،403 ،

409 ،411 ،414 ،555 ،613 ،614 ،

628 ،637 ،720 ،790 ،1032 ،

1051 ،1053 ،1059 ،1071 

 أمحد بـ جًٍر بـ حمّد أبق احلًغ ابـ

 710ادْٚدي 

أمحد بـ جًٍر بـ مقشك افزمُل أبق 

 803احلًـ افَّْديؿ جحيٜ 

 276افٌكي  أمحد بـ حٚتؿ بـ ََمْق

ـ حٚزم  ـ حمّد أمحد ب ٍٚريب
ِ
 أبق َظّرو افٌ

155 

 ٟ ٍَٔ ـ اف ـ ضٚهر ب ـ أمحد ب ـ ب ـ احلً أمحد ب

 643، 642أبق ادًِٚل افٌٌدادي 

بـ جْٔدب أبق احلًـ أمحد بـ احلًَـ 

 833مذي افس

أبق ٕك راحلًغ بـ ادَزر احلًـ بـ أمحد بـ 

 725افٌٌدادي 

ر  ـ ظٌد اجلٌَّٚ ـ ب ـ احلً  افهقِفأبق ظٌد اهلل أمحد ب

، 384، 382، 307، 279، 270، 269افٌُر 

445، 576 ،577 ،578 ،579 ،580 ،815 ،

1089 

، 732أمحد بـ احلًـ بـ ظع أبق ظع ادَرئ 

733 ،739 ،740 ،741 ،742، 748 ،749 

ـ ظع بـ افنٚه أب ـ حمّد ب ـ ب ـ احلً  ٕك قأمحد ب

 286 ادروزي

 273 أمحد بـ احلًـ أبق جًٍر ابـ اجلًد

يْقري افقـٔؾ  أمحد بـ احلًـ أبق افًٌٚس افدِّ

 755 ،668افٌٌدادي 

 أمحد بـ احلًغ بـ أمحد بـ احلًغ ابـ افًامك

 315افٌٌدادي 

بق افًٌٚس أمحد بـ احلًغ بـ أمحد بـ زٌٕٔؾ أ

، 672، 671، 670، 669، 668افْٓٚوٕدي 

675 

ـ إشحٚق افهقِف ـ احلًغ ب  446افهٌر  أمحد ب

 654أمحد بـ احلًغ بـ صًٌٜ 

أمحد بـ احلًغ بـ ضالَّب أبق اجلٓؿ افدمنَل 

753 

ز، أبق  أمحد بـ احلًغ بـ حمّد بـ إبراهٔؿ اخلٌَّٚ

 160 ضٚفٛ ابـ افٌَكي

أمحد بـ حمّد بـ ;  أمحد بـ احلًغ افرازي

 احلًغ

 336أمحد بـ حٍص بـ ظٌد اهلل 

هّٜ أبق افَٚشؿ افٍَٔف 
ِ
 818أمحد بـ َحؿِّ بـ ظ

 أمحد بـ حٌْؾ ; أمحد بـ حمّد بـ حٌْؾ
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ـ أِب احلََقاري ـ ظٌد اهلل بـ ;  أمحد ب أمحد ب

 مّٔقن

اء  أمحد بـ خٚفد بـ مٚهٚن أبق حٚمد احلذَّ

907 

 514 أمحد بـ خٚفد اخلالل

 673بـ اخلِٔؾ ادروزي  أمحد

أمحد بـ زهر بـ أمحد بـ أِب خٔثّٜ ; 

 حرب

 782أمحد بـ داود بـ مقشك ادُل 

أمحد بـ أِب دؤاد بـ ؾرج أبق ظٌد اهلل 

 747اجلّٓل 

أبق افًٌٚس أمحد بـ زـريٚ بـ ـثر 

 195 اجلقهري

أمحد بـ زهر بـ حرب افًْٚئل أبق بُر 

 ٜ ـ أِب خٔثّ  ،793 ،733 ،517، 515اب

794 ،851 ،852 

ْٚن
ِ

ي بـ ش  150 أمحد بـ افنَّ

أمحد بـ شًٔد بـ ظٌد اهلل أبق احلًـ 

 715افدمنَل 

إَخّٔل  أمحد بـ شًٔد بـ ؾَْرَوخ

 781، 608ادكي 

لأبق افًٌٚس أمحد بـ شًٔد  ، 159 اجلامَّ

175 

ٚد  أمحد بـ شِامن بـ احلًـ أبق بُر افَّْجَّ

233 ،234 ،367 ،368 ،428 ،725 ،

819 ،827 ،863 ،1079 

 604 أمحد بـ شِّٜ بـ افوحٚك

ـ شِٔامن  ابـ أِب هريرة أبق بـ زبٚن أمحد ب

ْدي
ِ
 847، 372 بُر افُ

 1064، 822أمحد بـ شِٔامن افرهٚوي 

 827أمحد بـ َشٓؾ 

 1087أمحد بـ صٌٔٛ بـ شًٔد 

 549ادُل افًقاق  أمحد بـ صٚفح

ـ ظٚصؿ أبق جًٍر افٌزاز افدمنَل ، 293 أمحد ب

831 

 912أمحد بـ ظٚمر أبق ظٌد اهلل افىٚئل 

أمحد بـ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ إشحٚق أبق ًٕٔؿ 

 230 إصٌِٓٚن

أمحد بـ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ ذـقان أبق ظٌٔدة 

 756ادَرئ افدمنَل 

ٌد اهلل ـب أمحد ـب روقان ك أمحد ـب ظ  555 أبقٕ 

أمحد بـ ظٌد اهلل بـ احلًـ بـ أِب افًهٚم أبق 

 779 ،744 افًدوي ادكيهريرة 

أمحد بـ ظٌد اهلل بـ احلًغ أبق ظٌد اهلل شٌط 

 1079، 234، 233 ادحٚمع

ٚري  ٌِٚن اجلقٌي ٌد اهلل ـب خٚفد افنٔ  683أمحد ـب ظ

بَخ أبق مْهقر اَلٚصّل  أمحد بـ ظٌد اهلل بـ افدَّ

، 495، 492، 491، 490، 473، 419 افُقِف

496 

محد بـ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ ظٌد اهلل بـ ذـقان ; أ

 أمحد بـ ذـقان

أمحد بـ ظٌد اهلل بـ َشٚبقر أبق افًٌٚس افدؿٚق 

857 

ًُقن بـ ُئك أبق بُر  أمحد بـ ظٌد اهلل بـ َشٌْ

ْٔز افَرواِن ََ  316 اف

ؿد   1004أمحد بـ ظٌد اهلل بـ ظع افَّْٚ

ـ افًٌٚس أبق احلًـ  ـ مّٔقن ب ـ ظٌد اهلل ب أمحد ب

، 434، 390، 377 ،372 ابـ أِب احلََقاري
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697 ،756 ،909 ،954 ،1036 

أمحد بـ ظٌد اهلل بـ أِب يزيد أبق َظّرو أبق 

 1021ظقن افٍرائض 

ـ ظٌد اهلل بـ يقٕس ، 25افربقظل  أمحد ب

104 ،192، 447 ،448، 473 ،474 ،

513 ،530 ،589 ،878 

أمحد بـ ظٌد افٌٚؿل بـ أمحد أبق ؽٚفٛ 

 336 افًىٚر

ًْد أمحد بـ ظٌد اجلٌٚر ب ـ أمحد أبق َش

 198 افهرِف

 711أمحد بـ ظٌد اجلٌٚر أبق ظٌد اهلل 

أمحد بـ ظٌد اجلٌٚر افهقِف ; أمحد بـ 

 احلًـ بـ ظٌد اجلٌٚر

 724أمحد بـ ظٌد اجلٌٚر افًٚضردي 

أمحد بـ ظٌد افرمحـ بـ أمحد إزدي 

1028 

; أمحد بـ  أمحد بـ ظٌد افرمحـ بـ أمحد

 ظٌد افرمحـ بـ حمّد

ظٌد افرمحـ بـ حمّد بـ اجلٚرود أمحد بـ 

 812 افرؿل 

ـ ظٌد افرمحـ ـ مرزوق أبق ظٌد اهلل أمحد ب  ب

 75 افٌُُزوِري

َىلأبق افًٌٚس أمحد بـ ظٌد افرمحـ  ًَّ  اف

633 

 162 أمحد بـ ظٌد افرمحـ اَلََجِري

 1011أمحد بـ ظٌد افرحٔؿ أبق زيد 

أمحد بـ ظٌد افرحٔؿ بـ مٚفؽ إشدي 

809 

أبق بُر ًزيز بـ صٌح أمحد بـ ظٌد اف

ل
ِ
 444 افكئٍْ

ح ادٗذِّنأمحد بـ ظٌد ادِؽ بـ ظع 
ِ
 أبق صٚف

 185افًْٔٚبقري 

 555بـ واؿد إشدي  أمحد بـ ظٌد ادِؽ

أمحد بـ ظٌد افقاحد بـ حمّد بـ أِب احلديد أبق 

 525 احلًـ افدمنَل

س أبق َشًد  بَّٚ أمحد بـ ظٌد افقاحد بـ حمّد افدَّ

 613 احلريريافًَالضقِن ابـ 

 367 أمحد بـ ظٌدة

ًَرِّ   أمحد بـ ُظٌٔد اهلل بـ أِب افٍتح أبق ؽٚفٛ ادُ

195 

 1027أمحد بـ ُظٌٔد اهلل بـ ُوْدظٚن أبق افٍتح 

 915، 346 أمحد بـ ُظٌٔد بـ ٕٚصح

أمحد بـ ظثامن بـ أيقب أبق افىٔٛ افًًّٚر، 

 1014، 889وافد أِب حٍص بـ صٚهغ 

بـ ظّرو أبق احلًغ أمحد بـ ظثامن بـ ُئك 

ًَىَق إدمل   724اف

 635 أمحد بـ ظثامن افرامٓرمزي

 295 أمحد بـ ظع بـ إؾىح

أمحد بـ ظع بـ بدران بـ ظع احلِقاِن أبق بُر 

 643، 642، 9 افٌٌدادي خَٚفْقه

ـ ظع بـ بؼ ; أمحد بـ ظع بـ احلًـ بـ  أمحد ب

 بؼ 

، 220افٌٌدادي  أمحد بـ ظع بـ ثٚبٝ اخلىٔٛ

225 ،229 ،230 ،326 ،425 ،623 ،712 

ن  ـ بؼ أبق ظٌد اهلل افَٚى ـ ب ـ ظع بـ احلً أمحد ب

814 

أمحد بـ ظع بـ احلًُغ بـ زـريٚ أبٚ بُر 

 315، 314 افهقِفافىريثٔثل ابـ افزهراء 
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أمحد بـ ظع بـ احلًغ أبق احلًغ 

زيادحتًٛ ابـ افتَّ   417 قَّ

ًِٚل ابـ أمحد بـ ظع بـ احلًغ أبق اد

 308 احلداد ادًتًّؾ

 734أمحد بـ ظع بـ صدؿٜ افراؾَل 

ـ حمّد أبق ٕك  ـ ظع بـ ظٌدوس ب أمحد ب

ٚص  42إهقازي  اجلهَّ

 أمحد بـ ظع بـ ُظٌٔد اهلل أبق ضٚهر افدؿَّٚق

500 ،506 

ر أبق ظٌد اهلل ادَرئ ـ ظع بـ افًىَّٚ  أمحد ب

475 

أبق ظٌد اهلل  أمحد بـ ظع بـ افًالء

 127جلقزجِٚن ا

ـ ظع بـ ٓل أبق بُر اَلّذاِن   657أمحد ب

أبق يًذ ادقصع  أمحد بـ ظع بـ ادثْك

59 ،326 ،344 ،699 ،1027 ،1086 

 أبق ضٚهرظثامن أمحد بـ ظع بـ حمّد بـ 

 111افٌٌدادي  افًقاقابـ 

أمحد بـ ظع بـ حمّد ابـ ُؿزُؿز أبق احلًـ 

 751، 750افرؾٚء 

 636 مقشكأمحد بـ ظع بـ 

أمحد بـ ظع بـ مّٔقن بـ حمّد ابـ 

 267برؽقث أبق احلًغ افًِقي 

أبق افًٌٚس افْخنٌل  أمحد بـ ظع إبٚر

43 ،81 

 701أمحد بـ ظع افدمنَل 

 680أمحد بـ ظع افدهٚن 

أمحد بـ ظّر بـ روح بـ ظع أبق احلًغ 

رواِن  526 افَّْٓ

 683أمحد بـ ظّر بـ ُظٌٔد 

 641قٕس أمحد بـ ظّر بـ ي

 
ِ

ّران إَْخَْز
ِ
 980، 191 أمحد بـ ظ

 657أمحد بـ َظّرو أبق بُر افَْٓٚوٕدي 

أمحد بـ ُظّر بـ يقشػ بـ مقشك بـ َجقصٚ 

 521، 23أبق احلًـ افدمنَل 

 76أمحد بـ أِب َظقف 

بـ حًٚن أبق ظٌد اهلل ادكي  أمحد بـ ظًٔك

 11افتًسي 

 ديأمحد بـ ظًٔك بـ افًُغ أبق افًٌٚس افٌِ

822، 842 ،846 ،1046 

ٚرس أمحد ـب  ـرٚي ؾ َّحقي قأبـب ز  229 احلًُغ اْف

ـ  ـ افٍرج ب يْقريأبق ٕك اإلِ ظّر أمحد ب  برّي افدِّ

574 

ـ أِب افٍقارس  ـ أمحد ب ـ افدبخ ; أمحد ب ظٌد اهلل اب

 بـ حمّد

 758أمحد بـ افَٚشؿ بـ أِب احلقاجٛ 

 افًْٔٚبقري بـ ٕك أبق بُر أمحد بـ افَٚشؿ

310 ،583 ،1055 ،1058 

 379أبق ٕك  أمحد بـ أِب افَٚشؿ بـ روقان

َِٚض  ر اف ـ صجرة أبق ُب ـ خِػ ب ـ ـٚمؾ ب أمحد ب

956 ،957 ،958 ،959 ،960 ،961 

 758أمحد بـ ادثْك 

أمحد بـ حمّد بـ إبراهٔؿ أبق ظٌد اهلل ابـ أبزون 

 1060احلّزي 

ـ أمحد بـ إبراهٔؿ أبق بُر ادروز ـ حمّد ب  يأمحد ب

531 

أمحد بـ حمّد بـ أمحد بـ مَحَّدوه أبق بُر افرزاز 

369 
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ـ حمّد بـ أمحد بـ شِؿ  أبق احلًـ أمحد ب

مل  387، 373 ادخرِّ

ـ أمحد بـ أِب شِٔامن ـ حمّد ب  369 أمحد ب

ابـ أمحد بـ حمّد بـ أمحد بـ ظٌد اهلل 

، 203، 201أبق احلًغ افٌزاز افَْقر 

218 ،381 ،383 ،384 ،517 ،519 ،

520 ،533 ،535 

ـ أمحد بـ ظٌد اهلل افهقِف  ـ حمّد ب أمحد ب

 1100اَلروي أبق شًد ادٚفْٔل 

أمحد بـ حمّد بـ أمحد بـ ؽٚفٛ أبق بُر 

، 795، 689، 623، 237افزؿِٚن 

1103 

أمحد بـ حمّد بـ أمحد بـ مْهقر  أبق 

، 981، 980، 979احلًـ افًتَٔل 

982 ،986 ،1103 

ـ أمحد أبق حٚمد أمحد بـ أِب ضٚهر حمّد ب

 933، 390 اإلشٍرائْٔل

ـ أمحد أبق احلًُغ  ـ حمّد ب افَِٚض أمحد ب

ِّْٚن ًِّ  12 اف

أبق احلًُغ بـ أمحد أمحد بـ حمّد 

ْْىَِري ََ  200اخلٍٚف  اف

 أمحد بـ حمّد بـ أمحد أبق افٌْٚئؿ ادٗدِّب

106 

َداِن أمحد بـ حمّد بـ أمحد  أبق ظع افَزَ

17 ،591 ،1105 ،1106 

د بـ حمّد بـ إدريس أبق احلًغ أمح

 636، 635 افثقري

أمحد بـ حمّد بـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ أبق 

 289حَرمل بـ أِب افًالء  ظٌد اهلل ادُل

أمحد بـ حمّد بـ إشحٚق اَلٚصّل أبق بُر 

 675افديْقري 

ل 
ِ
ـ إشامظٔؾ أبق بُر إََدم ـ حمّد ب ، 716أمحد ب

717 ،718 ،718 ،1020 ،1067 

ـ حم ْحَداح افتّّٔلأمحد ب ـ إشامظٔؾ أبق افدَّ  ّد ب

525 

 548 أمحد بـ حمّد بـ أمَّٜٔ افَرر افَِٚض

ر   941أمحد بـ حمّد بـ بَحر افًىَّٚ

اِن  زَّ
ِ
 999أمحد بـ حمّد بـ بُر أبق روق اَل

ـ أِب بُر بـ شَٚل أبق بُر  ـ حمّد ب افًّري أمحد ب

559 

َذاِن َّ  230 أمحد بـ حمّد بـ حٚمد اَلَ

اح بـ مّٔقن أبق ظٌد اهلل  أمحد بـ حمّد بـ اجلرَّ

 950افياب 

أمحد بـ حمّد بـ احلٚج بـ ُئك اإلصٌٔع أبق 

، 760، 759، 758، 732افًٌٚس افنٚهد 

761 ،762 ،763 ،764 ،767 

 42احلّيص بـ حمّد أمحد بـ حمّد بـ احلٚرث 

 730أمحد بـ حمّد بـ احلٚرث أبق بُر افتّّٔل 

ًْد أمحد بـ حمّد بـ احلج ٚج بـ رصديـ بـ َش

 771، 770ادكي 

ـ يًَقب بـ مًَؿ أبق  ـ ب ـ احلً ـ حمّد ب أمحد ب

 33 احلًـ ادَرئ افًىٚر

ابـ افؼؿل  أمحد بـ حمّد بـ احلًـ أبق حٚمد

 540، 539، 538افًْٔٚبقري 

ـ أبق افًٌٚس اخلزاز  ـ احلً ـ حمّد ب  685أمحد ب

أمحد بـ حمّد بـ احلًغ أبق افًٌٚس افرازي 

 620، 548 فٌهرا

 1026أمحد بـ حمّد بـ احلهغ 
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أمحد بـ حمّد بـ حُٔؿ أبق ٕك اخلالل 

949 

ـ حٌْؾ افنٌِٔٚن  ـ حمّد ب ، 33، 10أمحد ب

71 ،72 ،106 ،108 ،110 ،140 ،

146 ،189 ،203 ،282 ،305 ،306 ،

308 ،335 ،341 ،342 ،343 ،349 ،

395 ،396 ،409 ،410 ،412 ،413 ،

414 ،415 ،416 ،467 ،470 ،498 ،

657 ،702 ،703 ،704 ،745 ،790 ،

791 ،796 ،853 ،907 ،935 ،938 ،

939 ،958 ،1020 ،1059 ،1070 ،

1071 ،1072 ،1074 ، 

أمحد بـ حمّد بـ خٚفد أبق بُر افٌُقَراِِن 

979 

ـ حمّد  ـ خٚفد أمحد ب لب
ِ
اث  أبق افًٌٚس افَزَ

527 

 951أمحد بـ حمّد بـ خٚفد افُٚتٛ 

ب  أمحد بـ حمّد  820بـ خٌَّٚ

 898أمحد بـ حمّد بـ خِٔقيف 

ـ حمّد بـ ُرمٔح أبق شًٔد افْخًل  أمحد ب

641 

أمحد بـ حمّد بـ زيٚد ; أمحد بـ حمّد بـ 

 افَىٚن ظٌد اهلل بـ زيٚد

بـ اأمحد بـ حمّد بـ زيٚد أبق شًٔد 

، 760، 591، 516افٌكي  إظراِب

829 ،830 

ـ شَٚل أبق احلًـ افٌك ـ حمّد ب ي أمحد ب

665 

أمحد بـ حمّد بـ شًٔد بـ ُظَدة أبق 

 1054 ،817 ،669افًٌٚس افُقِف 

 أمحد بـ حمّد بـ شٔٚوش أبق بُر افُٚزروِن

572 ،573 

 661أمحد بـ حمّد بـ صٚذي أبق ظٌد اهلل 

افًىٚر أمحد بـ حمّد بـ صٌٔٛ بـ زيٚد أبق بُر 

 955، 834 ،654 ابـ أِب صٌٜٔ

محد بـ حمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ أِب صٌٜٔ ; أ

 صٌٔٛ 

ٝ ادجز أبق احلًـ ـ افهِ ـ حمّد ب  572 أمحد ب

ن  ـ زيٚد أبق شٓؾ افَٚى ـ ظٌد اهلل ب ـ حمّد ب أمحد ب

171 ،467 ،468 ،792 ،793 ،794 ،1075 ،

1090 ،1091 ،1092 ،1094 ،1095 ،

1096 ،1097 

ـ ظٌد اخلٚفؼ ـ حمّد ب  440أبق بُر افقراق  أمحد ب

ـ حمّد  ـ ظٌد اأمحد ب ـ ب ـ شالَّمفرمح أبق احلًـ  ب

 547افىرشقد 

أمحد بـ حمّد بـ ظٌد افًزيز أبق بُر اجلقهري 

902 ،944 ،948 

أمحد بـ حمّد بـ ظٌد افًزيز بـ ظع أبق ٕك 

 394 اجرٌب

بـ ظٌد افُريؿ أبق ضِحٜ أمحد بـ حمّد 

 
ِ

 1000، 636افٍزاري  افَقَشِٚود

ؽ  ٌد اِد ّد ـب ظ  606 راقادقاهٛ افقأبق أمحد ـب حم

ـ ظٌد افقهٚب أبق ادُٚرم افُٚتٛ  ـ حمّد ب أمحد ب

994 

 336أبق بُر افنًراِن  دةٔأمحد بـ حمّد بـ ظٌ

ـ حمّد بـ ظّران  ـ ظروة ; أمحد ب ـ حمّد ب  أمحد ب

ـ ظع بـ أمحد ـ حمّد ب  أبق ادًِٚل افٌخٚري أمحد ب

93 
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أمحد بـ حمّد بـ ظع بـ َرِزيـ أبق ظع 

 895افٌٚصِٚن 

حمّد بـ ظع بـ ظثامن بـ ـردي  أمحد بـ

 551، 550، 104 أبق ظٌد اهلل افٌزاز

 666أمحد بـ حمّد بـ ظع 

أمحد بـ حمّد بـ ظّر أبق افزـٚت 

َالضقِن ًَّ   352 ادُرـزي بََرـٜ اف

ٍَّٚف ـ ظّر أبق احلًغ اخل ـ حمّد ب  أمحد ب

516 

أمحد بـ حمّد بـ ظّران بـ مقشك بـ 

أبق احلًـ  يابـ اجلْد ُظروة بـ اجلراح

نع ، 1041، 1015، 953، 60 افَّْٓ

1062 

أمحد بـ حمّد بـ ؽٚفٛ ; أمحد بـ حمّد 

 بـ أمحد بـ ؽٚفٛ

 أمحد بـ حمّد بـ ؽٚفٛ بـ خٚفد أبق 

 961ظٌد اهلل افٌٚهع ؽالم اخلِٔؾ 

أبق ظٌد اهلل أمحد بـ حمّد بـ ؾراس 

 643، 642، 558اخلىٔٛ 

ق أمحد بـ حمّد بـ افَٚشؿ بـ مرزوق أب

، 715، 598 افَٚشؿ ادكي إٕامضل

916 ،929 

أمحد بـ حمّد بـ حمّد أبق ذر ابـ 

 1018افٌٚؽْدي 

أمحد بـ حمّد ;  أمحد بـ حمّد بـ َمرزوق

 بـ افَٚشؿ بـ مرزوق

أمحد بـ حمّد بـ منوق أبق افًٌٚس 

، 286، 263، 262 افىقدادنوؿل 

884 ،917 

 ٔدأمحد بـ حمّد بـ مٓدي إهقازي أبق شً

549 

ـ افْي أبق بُر بـ أِب  ـ مقشك ب ـ حمّد ب أمحد ب

 703 حٚمد

  230 أمحد بـ حمّد بـ مقشك أبق بُر ادَُِْحّل

َرر  ـ ادجز اف ـ مقشك أبق احلً ـ حمّد ب أمحد ب

1001 

 750أمحد بـ حمّد بـ مقشك افًٚمل 

 615 أمحد بـ حمّد بـ أِب مقشك إٕىٚـل

ـ بالل أ ـ ُئك ب ـ حمّد ب ٚب أمحد ب بق حٚمد اخلنَّ

 813، 224، 185افًْٔٚبقري 

أمحد بـ حمّد بـ ُئك بـ محزة أبق ظٌد اهلل 

 753احليمل افدمنَل 

بـ أِب اخلْٚجر أبق ظع اأمحد بـ حمّد بـ يزيد 

 435 إَضرابِز

ـ افزظٍراِن  ـ يزيد أبق احلً ـ حمّد ب  946أمحد ب

ـ حمّد بـ يقشػ بـ حمّد بـ ُدوْشٝ أبق  أمحد ب

 907اهلل افٌزاز  ظٌد

 1003أمحد بـ حمّد أبق بُر احلٚضٌل 

 399 أمحد بـ حمّد أبق بُر ادقاريثل

 853أمحد بـ حمّد إصٌِٓٚن 

 796أمحد بـ حمّد افهٔدِٓن افٍَٔف 

 765أمحد بـ حمّد افىْٚفَِٚن 

 497 أمحد بـ حمّد افْخٚس

َنِٚجؿ  ـَ  784أمحد بـ حمّقد أبق بُر 

 788أمحد بـ ادُحَّٔٚ 

 890، 880أمحد بـ مروان افديْقري ادٚفُل 

 أمحد بـ حمّد بـ منوق;  أمحد بـ منوق

أمحد بـ مًًقد بـ ظّرو بـ إدريس أبق بُر 
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 848افزٕزي ادكي 

أمحد بـ اديٍر بـ احلًَـ بـ ُشقَشـ أبق 

ر  689، 153 بُر افتامَّ

ٛ أبق افٍوؾ ادخرمل  ـ ُمالظ  862أمحد ب

مٚديأبق بُر أمحد بـ مْهقر   561 افرَّ

 أمحد بـ مْهقر أبق افًٌٚس افٔنُري

319 ،320 ،321 ،994 ،995 ،

1076 ،1077 ،1078 

افٌٌقي بـ ظٌد افرمحـ  أمحد بـ َمْٔع

203 ،529 

 404 أمحد بـ مقؾؼ افٌزاز

أمحد بـ أِب احلًـ هٌٜ اهلل بـ حمّد بـ 

 582أبق ََتٚم  ظع

 537أبق جًٍر افٌزاز  أمحد بـ اَلٔثؿ

افقفٔد بـ أِب افقفٔد أبق بُر أمحد بـ 

ٚم   995افٍحَّ

 إشحٚق أبق جًٍر بـ أمحد بـ ُئك

 236، 160إحقل  احلُِْقاِن

ـ ُئك أمحد  َسيافتُّ أبق جًٍر بـ زهر ب ًْ 

154 

ـ ُئك بـ زيد أبق افًٌٚس افنٌِٔٚن  أمحد ب

 ٛ ، 899، 708، 707، 532افْحقي ثًِ

900 ،983 ،1001 ،1007 ،1039 ،

1040 ،1046 ،1047 ،1096 

أمحد بـ ُئك بـ حمّد بـ صٚذان أبق 

 430ظًٔك اجلقهري 

ـ ُئك إدمل ; أمحد بـ ظثامن بـ  أمحد ب

 ُئك

 707أمحد بـ ُئك افنٌِٔٚن ثًِٛ 

ع  ًَ  835أمحد بـ افَٔ

 453 أمحد بـ يًَقب بـ هاج

ٌِل ـ خٚفد أبق ظٌد اهلل افتٌ ـ يقشػ ب  136 أمحد ب

ـ خالَّد أب ـ يقشػ ب رأمحد ب ٌِٔل افًىَّٚ  ق بُر افْه

500 

ـ افوحٚك ـ يقشػ ب أبق ظٌد اهلل ادخرمل  أمحد ب

58 

 أمحد بـ ظٌد اهلل بـ يقٕس;  أمحد بـ يقٕس

ـ حمّد بـ ظٌد افقاحد  ُُْزي ظَٔؾ ب ًُ إحْػ اف

 1024أبق احلًـ ادْجؿ 

 325بـ ؿٔس  إحْػ

 23 إحقص بـ حُٔؿ

 925إدريس بـ ظٌد اهلل ادروزي 

 237 احلدادأبق احلًـ ظٌد افُريؿ  إدريس بـ

 381 إدريس بـ هٚرون أبق حمّد ادَرئ

 123بـ يزيد إوديإدريس 

 821أشٚمٜ بـ أمحد أبق شِّٜ افتجٌٔل ادكي 

ـََرؿل 
ِ
 767أشٚمٜ بـ احلًـ بـ ظٌد اهلل افً

 771، 770، 343افِٔثل  أشٚمٜ بـ زيد

، 179، 87، 19، 18بـ حٚرثٜ  أشٚمٜ بـ زيد

360 ،365 ،375 ،732 ،995 

 193 أشٌٚط بـ ٕك اَلَّداِِن 

ٔد ًّ ذ اف شٚت ٚٛت;  ٕا ّد اُف ّد ـب احلًغ ـب حم  حم

 733إشحٚق بـ إبراهٔؿ بـ إشحٚق 

 8 راهقيفابـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ احلْيع 

ـ إبراهٔؿ  ِٔؾ أبق يًَقب إشحٚق ب ـ اخل  اجلالَّبب

627 

إشحٚق بـ إبراهٔؿ بـ جقِت افىزي افهًِْٚن 

522 
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شحٚق بـ إبراهٔؿ بـ حٌٔٛ بـ افنٓٔد إ

 941افنٓٔدي أبق يًَقب افٌِدي 

إشحٚق بـ إبراهٔؿ بـ ظٌٚد أبق يًَقب 

 1008، 906، 652افدبري افهًِْٚن 

أبق يًَقب  إشحٚق بـ إبراهٔؿ بـ هٕٚئ

 282افًْٔٚبقري 

أبق افقراق إشحٚق بـ إبراهٔؿ بـ يقٕس 

 918، 429ادْجَْٔل يًَقب 

 905 إشحٚق بـ إبراهٔؿ

إشحٚق بـ أمحد بـ جًٍر أبق يًَقب 

 207افُٚؽدي افَىٚن 

، 310ادروزي إشحٚق بـ أِب إهائٔؾ

584 

ٜ افٌخٚري  ـ بؼ أبق حذيٍ  674إشحٚق ب

 924، 441 إشحٚق بـ بَُْٚن إٕامضل

ـ مّٔقن بـ شًد أبق  ـ ب ـ احلً إشحٚق ب

، 68، 17، 7 يًَقب افٌٌدادي احلرِب

87 ،90 ،96 ،196 ،199 ،257، 

379 ،556 ،557 ،614 ،1079 

 ،719، 118،340 إشحٚق بـ شِٔامن

1005 

إشحٚق بـ شٔٚر بـ حمّد بـ مًِؿ أبق 

 757يًَقب افْهٌٔل 

إشحٚق بـ ضِحٜ ; إشحٚق بـ ُئك بـ 

 ضِحٜ 

ًَقب  ـ احلٚرث أبق ي ـ ظٌد اهلل ب إشحٚق ب

 1027اددِن 

 420 إشحٚق بـ ظٌد اهلل بـ أِب ضِحٜ

د أبق يًَقب إشحٚق بـ حمّد بـ أمح

 892افْخًل 

ؿد   877إشحٚق بـ حمّد بـ ظٌد اهلل افَّْٚ

 405 إشحٚق بـ حمّد بـ مروان افُقِف

 585، 103 إشحٚق بـ مرة

إشحٚق بـ ُئك بـ ضِحٜ بـ ظٌٔد اهلل أبق حمّد 

 819اددِن 

مع   808إشحٚق بـ يًَقب افرَّ

 547، 481، 480إشحٚق بـ يقشػ إزرق 

 بـ يقشػ إزرق ; إشحٚق إشحٚق إزرق

 575أبق اخلر  أشد بـ ظثامن

ـ أِب إشحٚق افًًٌٔل  إهائٔؾ ـ يقٕس ب ، 342ب

552 ،1064 

 276 إهائٔؾ أبق مريؿ

 148 أشامء بـ احلُؿ افٍزاري

 ،47بـ إبراهٔؿ أبق إبراهٔؿ افسْجِٚن  إشامظٔؾ

445، 1062 

، 179، 138 ،18بـ إبراهٔؿ بـ ظِٜٔ  إشامظٔؾ

203 ،527 ،799 

ـ أمحد إشام ـ ظّر أبق افَٚشؿ ظٔؾ ب  افًّرؿْديب

131 

إشامظٔؾ بـ إشحٚق بـ إشامظٔؾ أبق إشحٚق 

 1082، 1038، 368، 87 ادٚفُلافَِٚض 

ـ إشامظٔؾ افٌٚهع ـ بؼ ب  622، 621 إشامظٔؾ ب

ٍََل   217إشامظٔؾ بـ تَْقبَٜ افث

، 222، 220، 217إشامظٔؾ بـ جًٍر ادديْل 

348 

 883 شِٔامن إصًري إشامظٔؾ بـ محٚد بـ أِب

ـ أِب خٚفد  ، 698، 268 ، 191 ،45إشامظٔؾ ب

812 ،837 ،868 
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 694إشامظٔؾ بـ راؾع اددِن 

ـ إشامظٔؾ أبق افَٚشؿ  ـ شًٔد ب إشامظٔؾ ب

ل  564 ادًدِّ

ن  567 إشامظٔؾ بـ صًٔٛ افًامَّ

د بـ افَٚشؿ أبق ظع  إشامظٔؾ بـ ظٌَّٚ

 559 افَىٚن

ق ظع إشامظٔؾ بـ افًٌٚس بـ ظّر أب

 1065 ،300 افقراق

، 541بـ ظٌد اهلل بـ أِب أويس  إشامظٔؾ

542 

 952إشامظٔؾ بـ ظٌد اهلل بـ َشاَمَظٜ 

بـ أِب ادٓٚجر  إشامظٔؾ بـ ُظٌٔد اهلل

 428افدمنَل 

إشامظٔؾ بـ ظع بـ إشامظٔؾ أبق حمّد 

 828، 826اخلىٌل 

بـ إبراهٔؿ  ; إشامظٔؾبـ ظِٜٔ  إشامظٔؾ

 بـ ظِٜٔ

 626 ُظّر ادَرئ ادكيإشامظٔؾ بـ 

ش  ،551 ،285 ،12 إشامظٔؾ بـ ظَّٔٚ

840، 951 

 384 إشامظٔؾ بـ َمٚفد

إشامظٔؾ بـ حمّد بـ إشامظٔؾ أبق ظع 

 877افهٍٚر افْحقي 

إشامظٔؾ بـ حمّد بـ احلَلِّ أبق افَٚشؿ 

835 

ْٚن أبق احلًـ 
ِ

إشامظٔؾ بـ حمّد بـ ش

َْٔزِري   970افنَّ

، 401، 105ادُل  إشامظٔؾ بـ مًِؿ

446 ،550 ،1055 ،1056 

افٌجع  احلٚشٛأبق أمحد إشامظٔؾ بـ مقشك 

439 ،457 

 187بـ أمحد افًِّل  إشامظٔؾ بـ ُٕجٔد

 744إشامظٔؾ بـ أِب هٚصؿ 

إشامظٔؾ بـ ُئك بـ إشامظٔؾ أبق إبراهٔؿ ادزِن 

662 ،712 

ح أبق ٕك ـ افهٌَّٚ ـ احلًُغ ب ـ ُئك ب  إشامظٔؾ ب

 349 ادالَّح

 963ظٔؾ بـ ُئك بـ جرير افٌجع إشام

ـ ُئك بـ ُظٌٔد اهلل  60أبق ظع افتّٔل  إشامظٔؾ ب

 1040، 117إشامظٔؾ بـ يًذ أبق أمٜٔ افثٍَل 

 1059أشقد بـ ظٚمر 

 792إشقد بـ افًالء بـ جٚريٜ 

 794، 197 افْخًلبـ يزيد بـ ؿٔس  إشقد

 1073، 1072أذس بـ احلًـ ادٚزِن 

 417بـ شِٔؿ  إصًٞ

 175 أصًٞ بـ أِب افنًثٚء

 541بـ ظٌد افًزيز  أصٓٛ

 548 إصٌغ بـ ٌُٕٚتٜ

 617 مًِؿ قإَؽر أب

 863أؽِٛ بـ ََتٔؿ أبق حٍص افُْدي 

، 62، 52، 28، 26، 12، 2، 1 إٔس بـ مٚفؽ

70 ،91 ،103 ،114 ،116 ،145 ،169 ،

188 ،190 ،200 ،201 ،210 ،217 ،235 ،

237 ،244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،250 ،

251 ،252 ،274 ،278 ،294 ،299 ،339 ،

361 ،362 ،370 ،385 ،387 ،391 ،392 ،

401 ،406 ،423 ،432 ،441 ،446 ،452 ،

454 ،455 ،475 ،476 ،483 ،500 ،504 ،
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512 ،513 ،518 ،519 ،527 ،531 ،

562 ،572 ،585 ،611 ،615 ،628 ،

629 ،630 ،631 ،636  ،647 ،652 ،

654 ،668 ،673 ،713 ،716 ،726 ،

729 ،742 ،764 ،771 ،795 ،797 ،

809 ،810 ،856 ،861 ،970 ،972 ،

973 ،1033 ،1034 ،1055 ،1056 

 926أويس افَرِن 

ـِ مًٚويٜ   877إِيٚس ب

، 312، 9بـ أِب َتّٜٔ افًختِٚن  أيقب

574 ،1082 

 653أيقب بـ افثٍَل 

إٕهٚري صٍقان بـ  أيقب بـ خٚفد

635 

 849أيقب بـ خقط 

 210بـ ذـقان  قبأي

 647أيقب بـ ُشقيد 

 651أيقب بـ حمّد افقزان 

 333 أيقب بـ مقشك

أيقب بـ مقشك بـ ظّرو أبق مقشك 

 1011 ،333، 88 إمقي

 حرف الباء

َٚءبـ ـْٔز بحر  ًَّ ، 515، 501، 31 اف

838 ،974 

 848بَحر بـ ٕك 

 808افٌخسيُّ بـ ُظٌٔد 

ٔيص  352 بدر بـ ظٌد اهلل أبق َشٓؾ ادهِّ

ـ ظٚزب ، 195، 175، 131، 57 افزاء ب

276 

ـ احلهٔٛ  816، 409، 317 إشِّل بريدة ب

ر  ُٓ  953بُزرْج

ٚم بـ يزيد ًَّ  296بـ صٌر أبق احلًـ افَْٚل  ب

 520 بُن بـ ُظٌٔد اهلل

 786بُن مقػ ظرق 

 353إزدي  بًىٚم بـ جًٍر

ٚر بـ احلًـ افتًسي   858بنَّ

 666ًٔٚبقري بنٚر بـ ؿراط أبق ًٕٔؿ افْ

 237 بنٚر بـ مقشك

 186 اإلشٍرائْٔلأبق شٓؾ بؼ بـ أمحد 

، 467، 286، 39بِؼ بـ احلٚرث أبق ٕك 

528 ،855 ،889 ،946 

 207 بِؼ بـ ظٚصؿ

ـ بنر أبق احلًـ بؼ بـ ظٌد افقهٚب   إمقيب

55 ،642 ،643 

 532 بؼ بـ ظٌدون

 755بؼ بـ ظّر افزهراِن 

ًََدي  455 بِؼ بـ مًٚذ اف

، 50، 49، 44 بِؼ بـ مقشك أبق ظع إشدي

80 ،96 ،97 ،141 ،142 ،163 ،176 ،197 ،

216 ،301 ،358 ،359 ،360 ،379 ،380 ،

402 ،467 ،556 ،637 ،720 ،1032 

 646بؼ بـ افقفٔد افَِٚض 

ـ خٚفد أبق افقفٔد  بؼ بـ افقفٔد ، 270افَِٚض ب

326 ،646 

 682بؼ ادريز 

ى بـ ظٌد  اهلل افٍٚتْل أبق احلًـ افرومل بُْؼَ

720 ،727 

، 437، 271، 107، 42، 41 بَٜٔ بـ افقفٔد
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511 ،570 ،746 ،774 ،808 ،825 ،

856 ،1019 

َُّٚر بـ ظٌد افًزيز بـ أِب بُرة   870ب

 331أبق بُرة افثٍَل  بُٚر بـ ؿتٌٜٔ

َُّٚر  531 بُر بـ ب

 941، 872بُر بـ ظٌد اهلل ادزِن 

 939، 938بُر بـ مٚظز 

بُر بـ حمّد أبق ظثامن ادٚزِن افْحقي 

660 ،904 

 538 بَُر بـ وائؾ

 426بالل أبق شِٔامن 

ًْد  910، 281 بالل بـ َش

 ،485 ِبز بـ حُٔؿ بـ مًٚويٜ افَنري

976 ،1064 

 152 ُِبِقل بـ ُظٌٔد

ق ًَّ  ُِبِقل بـ ُمَقرِّ  355، 83 ٚملاف

 384 بٔٚن بـ بؼ أبق بؼ

 حرف التاء

ـ حمّ ـ ظٌد اهلل أبق افَٚشؿ افرازيََتٚم ب  د ب

524 ،543 

ـ ظٌد اهلل أبق ظٌد ـ بَْختَُغ ب  اهلل ََتَْرتَٚش ب

 265ادُيٚؾري افسـل 

 1095َتٔؿ بـ احلٚرث 

 حرف الثاء

، 294، 190، 70بـ أشِؿ افٌِْٚن  ثٚبٝ

299 ،339 ،362 ،370 ،636 ،729 ،

955 

ٝ بـ بُْدار ـ إبراهٔؿ افٌَٚل أبق ادًِٚل  ثٚب ب

، 720، 716، 689، 499 بـ احلامملا

795 ،980 

 622 ثٚبٝ أِب أِب صٍٜٔ أبق محزة افثامِل

 بـ أشِؿ افٌِْٚن ثٚبٝ افٌِْٚن ; ثٚبٝ

ٛ بـ أِب حمّد جًٍر بـ أمحد بـ احلًغ أبق  ثًِ

 391 ادًِٚل افناج

 607 ثًِٛ بـ شِامن بـ أمحد افٌقازٕجل

  بـ زيد; أمحد بـ ُئك افْحقي ثًِٛ 

ٔػ 
ِ
 847ثَ

، 630،، 629، 628بـ ظٌد اهلل بـ إٔس  ثُاممٜ

631 

ثقابٜ بـ أمحد بـ ظًٔك أبق احلًغ ادقصع 

752 ،753 ،754 ،755 ،756 ،757 ،758 ،

759 ،760 ،767 

 81 اَلٚصّل مقػ افٌْل  ثقبٚن

 حرف اجلقم

 271 جٚبر بـ مُحٔد ادٓري

 580، 47، 34 جٚبر بـ شّرة

، 40، 38، 37، 13ر بـ ظٌد اهلل إٕهٚري جٚب

63 ،100 ،107 ،113 ،134 ،159 ،208 ،

254 ،277 ،382 ،425 ،448 ،459 ،460 ،

461 ،462 ،479 ،482 ،545 ،567 ،574 ،

577 ،583 ،613 ،639 ،691 ،722 ،753 ،

778 ،790 ،815 ،841 ،974 ،979 ،980 ،

1054 

افًىٚر  جٚبر بـ يٚشغ بـ احلًـ أبق احلًـ 

390 

، 482، 398 حلٚرث اجلًٍلجٚبر بـ يزيد بـ ا

926 

 جٚبر بـ يزيد بـ احلٚرثجٚبر اجلًٍل ; 
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 1066اجلٚرود بـ يزيد أبق ظع افًٚمري 

، 147، 101، 30 ُجٌٚرة بـ ادٌِِّس

275 ،476 

ـ ظًٔك  ـ يزيد أبق حمّد َجْزون ب ٌِقيب  اف

399 ،425 

 1027َجٌََِٜ بـ ظىٜٔ 

 444، 173، 171 ،46 ُجٌر بـ ُمىًؿ

 846ٍر جٌر بـ ُٕ 

 جحيٜ ; أمحد بـ جًٍر بـ مقشك

 934اجلراح بـ مِٔح احلّيص 

 381، 177 جرير بـ حٚزم

ـ ظٌد احلّٔد جرير ، 213، 156 افوٌل ب

230 ،544 

، 486، 268 جرير بـ ظٌد اهلل افٌجعِّ 

698 

 373افٌكي  أبق جًٍربـ ؾرؿد ِجْن 

بـ أمحد أبق جًٍر بـ أمحد بـ احلًُغ 

، 225، 224، 200، 131 افناجحمّد 

227 ،228 ،271 ،327 ،331 ،334 ،

432 ،541 ،625 ،642 ،643 ،711 ،

715 ،732 ،800 ،803 ،988 ،993 ،

1068 

جًٍر بـ أمحد بـ شِٔامن بـ حٌٔٛ 

 772افًٌدي 

جًٍر بـ أمحد بـ ظٚصؿ أبق حمّد افٌزاز 

 636 ابـ افرواس

ٌزاز  ـ شِٔامن اف ـ ظٌد اهلل ب ـ أمحد ب جًٍر ب

789 

أمحد بـ حمّد بـ افهٌٚح أبق  جًٍر بـ

 868افٍوؾ اجلَْرَجَرائل 

 734، 593 جًٍر بـ بُرؿٚن

أبق شِٔامن افَهٚب  جًٍر بـ ِجن بـ ؾَرؿد

406 

 277 جًٍر بـ محٔد افَرر 

 318اَلٚصّل جًٍر بـ شِٔامن بـ ظع 

ًٌَل   842، 764، 288جًٍر بـ شِٔامن افوُّ

 ; جًٍر بـ حمّد بـ صٚـر جًٍر بـ صٚـر

ٍر بـ ظٌد اهلل بـ جًٍر بـ َُمٚصع اخلتع جً

952 ،1009 ،1010 

َُؿ ظٌد جًٍر بـ ظٌد اهلل بـ   685احلَ

جًٍر بـ ظع بـ افني أبق افٍوؾ جًٍٔران 

804 

جًٍر بـ ظع بـ شٓؾ افدؿٚق أبق حمّد افدوري 

566 

 867، 238 جًٍر بـ ظقن

 558 جًٍر بـ حمّد بـ أمحد ابـ افقاشىل

محد بـ افقفٔد أبق افٍوؾ جًٍر بـ حمّد بـ أ

ََٚؾْالَِِن   1016اف

جًٍر بـ حمّد بـ احلًـ بـ ادًتٍٚض أبق بُر 

، 221، 220، 102، 63، 9، 8 افٍريِٚب افَِٚض

222 ،223 ،259 ،260 ،261 ،262 ،263 ،

304 ،348 ،354 ،385 ،424 ،449 ،523 ،

563 ،608 ،692 ،906 

جًٍر بـ حمّد بـ احلًـ إشدي افُقِف ابـ 

 817، 814فتَّؾ ا

ـ حمّد بـ افًٌٚس أبق افَٚشؿ  ٌزاز جًٍر ب  475اف

 370جًٍر بـ حمّد بـ صٚـر أبق حمّد افهٚئغ 

اَلٚصّل  جًٍر بـ حمّد بـ ظع بـ احلًُغ
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 912، 750 ،573 ،487، 422افهٚدق 

جًٍر بـ حمّد بـ ٕهر بـ افَٚشؿ أبق 

، 429 ،315 حمّد اخلقاص اخلُِدي

896 ،907 ،908 ،917 ،1026 

 جًٍر بـ حمّد بـ ٕهر ;  جًٍر اخلُِدي

 637 جًٍر افًٌدي

ران ; جًٍر بـ ظع بـ افني
ِ
  ُِجًٍٔ

 778َجَْٚب بـ اخلنخٚش افًْزي 

ـ حمّد بـ اجلْٔد أبق افَٚشؿ اخلراز  اجلْٔد ب

 1026 ،315 افْٓٚوٕدي

 878ُجقيز بـ شًٔد إزدي 

 337 جقيريٜ بـ أشامء

 حرف احلاء

 202 ٕصؿ افٌِخلابـ ظْقان حٚتؿ 

ؿ إَصؿ 
ِ
 656حٚت

 454، 437 حٚجٛ بـ افقفٔد إظقر

 884حٚرث بـ أشد ادُحٚشٌل 

 699احلٚرث بـ زيٚد 

 89افرمع  احلٚرث بـ شِٔامن

داِن إظقر  ّْ ـ ظٌد اهلل اَل ، 342احلٚرث ب

489، 688 ،883 

احلٚرث بـ ُؽَهغ أبق وهٛ افثٍَل 

1054 

أبق حمّد بـ أِب أشٚمٜ  احلٚرث بـ حمّد

، 502، 501، 500 ،105، 67افتّّٔل 

503 ،504 ،505، 550 ،827 

أبق ظٌد افُريؿ ادكي  احلٚرث بـ يزيد

141 ،142 

  ; احلٚرث بـ حمّد احلٚرث بـ أِب أشٚمٜ

 295احلٚرث أبق زهدم 

داِن ّْ  احلٚرث إظقر ; احلٚرث بـ ظٌد اهلل اَل

 1095احلٚرث وافد َتٔؿ 

 822رجٚل إٕهٚري حٚرثٜ بـ حمّد أِب اف

 ; حمّد بـ ظٌد اهلل بـ محدويف ظٌد اهلل قاحلٚـؿ أب

حٚمد بـ محٚد بـ ادٌٚرك أبق احلًـ افًًُري 

 757افْهٌٔل افٌْدار 

 حٚمد بـ حمّد بـ صًٔٛ;  حٚمد بـ صًٔٛ

افٌِخل حٚمد بـ حمّد بـ صًٔٛ أبق افًٌٚس 

22 ،568 ،645 ،646 ،647 ،648 ،777 

َُىًَلُحٌَٚب بـ ظٌد اهلل   842اف

 781حٌٚن بـ أمحد 

ن بـ أِب جٌِٜ أبق افْي  ٌَّٚ
ِ
 847ح

ن بـ هالل   866َحٌَّٚ

 َحٌنقن بـ مقشك بـ أيقب أبق ٕك اخلالل

226 ،585 

 552 ُحٌقِّ بـ ُجْٚدة

ـ أِب ثٚبٝ ٛ ب ، 303، 284، 97، 66، 35 حٌٔ

380 ،818 ،865 ،1043 

افَهٚب أبق ظٌد اهلل احلامِن  حٌٔٛ بـ أِب ظّرة

467 

 42 حٌٔٛ بـ ظٌٔد

 542حٌٔٛ ـٚتٛ مٚفؽ 

ٚج ، 596، 595، 478بـ أرضٚة افُقِف  حجَّ

1018 

ٚج  13 افهقاف بـ أِب ظثامن أبق افهِٝ حجَّ

هٜ 
ِ
 930افٌكي احلجٚج بـ ؾُراؾ

، 349 ،150 حجٚج بـ حمّد ادهٔيص إظقر

693 
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ـَ مْٓٚل   286حجَٚج ب

ُٚج   264بـ يقشػ افثٍَل  احلَجَّ

 7387 حجٜٔ بـ ظديٍّ 

 277ُحديٟ بـ مًٚويٜ 

 605، 150، 17، 7بـ افٔامن  حذيٍٜ

 
ِ

 1000حذيٍٜ بـ ؿتٚدة ادَرَظق

اجلْٓل بـ ظٌد افًزيز بـ افربٔع  حرمِٜ

160 

 325أبق افًالء ز ريح

 882َحزم بـ أِب َحزم 

ابـ أبق ضٚهر احلًـ بـ أمحد بـ إبراهٔؿ 

 297 ؾٔؾ افٌٚفز

ـ أمحد بـ احلًـ بـ افًامَّ  ـ ب ك ابـ احلً

 614 افٌر أبق ظع افًَالضقِن

احلًـ بـ أمحد بـ صٚفح أبق احلًـ 

 881افزيَّٚت 

احلًـ بـ أمحد بـ حمّد بـ إبراهٔؿ أبق 

ـ ظع  ، 156، 155، 135، 131 صٚذاناب

158 ،466 ،467 ،468 ،469 ،470 ،

471 ،724 ،956 ،973 ،987 ،1075 

بًَل  498 احلًـ بـ إشامظٔؾ افرَّ

 524 احلًـ بـ بؼ

ـ أِب جًٍر ـ ب ٍري  احلً  ،879 ،613اجل

1065 ،1079 

بـ ظٌد ادِؽ أبق ظع  احلًـ بـ حٌٔٛ

 785، 624، 543افدمنَل  احلهٚئري

احلًـ بـ احلًـ بـ ظع بـ ادْذر أبق 

 826افَٚشؿ افَِٚض افٌٌدادي 

، 65، 26بـ أِب احلًـ افٌكي  احلًـ

71 ،82 ،98 ،110 ،206 ،210 ،263 ،383 ،

401، 446 ،562 ،594 ،654 ،713 ،856 ،

874 ،878 ،882 ،973 ،1055 ،1056 

احلًـ بـ احلًغ بـ افًٌٚس أبق ظع ابـ ُدْوَمٚ 

ِٚل   641افًِّْ

ـ ظٌد اهلل أبق شًٔد افًُري  ـ احلًغ ب ـ ب احلً

1092 ،1094 ،1095 

ـ ظع أبق ظع افهقاف  ـ احلًغ ب ـ ب ، 442احلً

960 

ـ احلًغ بـ حمّد بـ ـ ب احلًغ بـ رامغ  احلً

 891أبق حمّد إشسابٚذي 

ٚدة  1055، 441 احلًـ بـ محٚد شجَّ

 ٛ
ِ
، 451 افنٚرمحٔد أبق ظع احلًـ بـ َصٚح

490 

 918، 422 احلًـ بـ اخلي أبق ظع

 احلًـ بـ رصٔؼ أبق حمّد افًًُري ادكي

626 ،627 ،768 ،769 ،775 

احلًـ بـ زـريٚ افٌكي ; احلًـ بـ ظع بـ 

 يٚزـر

 979 افِٗفٗي احلًـ بـ زيٚد

احلًـ بـ زيد بـ احلًـ بـ ظع بـ أِب ضٚفٛ 

 867اَلٚصّل 

ـ ظٌد اهلل أبق حمّد افقزير  ـ شٓؾ ب ـ ب  426احلً

 766احلًـ بـ َشٓؾ أبق ظع افزمُل 

 1059 ،654، 335بـ حل  احلًـ بـ صٚفح

 احلًـ بـ افىٔٛ بـ محزة أبق ظع افٌِخل

 569، 277، 276، 275، 38افنجٚظل 

ـ افًٌٚس بـ افٍوؾ أبق ظع افنرازي  ـ ب احلً

 933افداوودي 
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 603 احلًـ بـ ظٚصؿ

 48 احلًـ بـ ظٌد افرمحـ إٕهٚري

 924احلًـ بـ ظٌد افًزيز اجلَروي 

احلًـ بـ ظٌد افٌٍٚر بـ ظّر أبق ظع 

 390 إزدي

احلًـ بـ ظٌد ادِؽ بـ حمّد بـ يقشػ 

 ،379، 289، 169افًدل  أبق حمّد

380 ،808 ،1098 

 544 احلًـ بـ ُظٌٔد اهلل

 احلًـ بـ ظٌٔد ; ظع بـ حمّد بـ ظٌٔد

ٚن  ًَّ احلًـ بـ ظثامن بـ محٚد أبق ح

 352 افزيٚدي

 901احلًـ بـ ظرؾٜ 

 ،820 افًقِفبـ شًد احلًـ بـ ظىَّٜٔ 

956 

ـ أمحد بـ بنٚر ـ ظع ب ـ ب ـ  احلً أبق بُر ب

 913، 226، 225افًالف 

أمحد بـ بنٚر أبق حمّد احلًـ بـ ظع بـ 

 426 افًٚبقري

ـِ إشحٚق ـِ َظع ب َظع ٕيَٚم  قأب احلًَـ ب

 493 ادُِْؽ

احلًـ بـ ظع بـ احلًـ بـ افنٔخ أبق 

 287، 111 ؽٚفٛ افٌزاز

ًدوي  ـ زـريٚ أبق شًٔد اف ـ ظع ب ـ ب احلً

 987، 751افٌكي 

ّد احلًـ ـب ظع ـب زيد  ٌزازأبق حم  553 اف

ـ شِ ـ ظع ب ـ ب ٔامن أبق حمّد افَىٚن احلً

 690ابـ ظِقيف 

ري َّ ـ ظع بـ صٌٔٛ أبق ظع ادً ـ ب  احلً

321 ،1077 ،1078 

ـَ ظع بـ أِب ضٚفٛ ، 867، 802، 44 احلًـ ب

1018 

احلًـ بـ ظع بـ حمّد بـ ظع ابـ ادذهٛ أبق 

، 1069، 790، 409، 311، 189ظع افتّّٔل 

1071 

، 9 يأبق حمّد اجلقهر احلًـ بـ ظع بـ حمّد

55 ،75 ،80 ،96 ،108 ،183 ،212 ،216 ،

259 ،262 ،297 ،301 ،305 ،308 ،316 ،

329 ،330 ،335 ،341 ،349 ،358 ،359 ،

360 ،379 ،395 ،397 ،402 ،407 ،411 ،

414 ،424 ،510 ،555 ،613 ،614 ،708 ،

983 ،1032 

 75، 64 احلًَـ بـ ظع احلِقاِن

 636 احلًـ بـ ظع اخلقاص

ر احلًـ بـ ظع  763 ادجدَّ

 229 احلًـ بـ ظع ادَرئ

ـ ظًٔك إمر  ـ ب أبق حمّد  بـ ادَتدر بٚهللااحلً

 1076، 996، 994، 319افًٌٚد اَلٚصّل 

ظع  قاحلًـ بـ ؽٚفٛ بـ ظع بـ ادٌٚرك أب

ّٔل  796، 386 ادٌٚرـل افتَّّ

 311، 152 احلًـ بـ ؿزظٜ

 727احلًـ بـ ادثْك بـ مًٚذ افًْزي 

بـ حمّد بـ احلًـ بـ زيٚد إصٌِٓٚن احلًـ 

 865، 35 افداراـل

احلًـ بـ حمّد بـ احلًـ بـ ظع أبق حمّد 

، 298، 295، 290، 289، 100، 21اخلالل 

403 ،611 ،808 ،871 ،902 ،1035 ،

1050 
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احلًـ بـ حمّد بـ حٌٔٛ أبق افَٚشؿ 

 677ادٍن 

ـ بـ حمّد بـ داود افديْقري   661احلً

بـ َشًدان أبق ظع احلًـ بـ حمّد 

 871افًرزمل 

احلًـ بـ حمّد بـ ظٌد افًزيز أبق ظع 

ل 
ِ
َُُ  724افتِّ

 احلًـ بـ حمّد بـ ؾٓد أبق ظع افًالَّف

389 

احلًـ بـ حمّد بـ مقشك أبق حمّد 

 684افَٚؾُالَِب 

ـ بـ ُمُِرم بـ حًٚن أبق ظع افٌزار  احلً

1080 

ـ أِب مْهقر ظٌد ادِؽ بـ حمّد  ـ ب احلً

 700شػ أبق حمّد افًدل بـ يق

 396، 22إصٔٛ  احلًـ بـ مقشك 

 757احلًـ بـ مقشك افٌكي 

 894احلًـ بـ هٕٚئ 

بـ مًٚويٜ أبق ظع احلًـ بـ يزيد 

ٚص  60 اجلَهَّ

ـ يقشػ بـ صٚفح بـ ُمَِٔح أبق  ـ ب احلً

 786ظع افىرائٍل 

 271 حمّد قاحلًـ أب

ُْقن بـ أمحد بـ شِٔامن أبق ظع  ًْ َح

 675ادكي 

ٚص  ـ إبراهٔؿ أبق ظٌد اهلل اجلهَّ احلًغ ب

386 

احلًُغ بـ أمحد بـ بًىٚم أبق ظع 

 1048افزظٍراِن 

احلًُغ بـ أمحد بـ صدؿٜ أبق افَٚشؿ إزرق 

 852، 851افٍرائض 

ـ ضالب أبق ٕك اخلىٔٛ ـ أمحد ب  532 احلًُغ ب

احلًُغ بـ أمحد بـ حمّد بـ ديْٚر أبق افَٚشؿ 

 1012، 945افدؿَّٚق 

 احلًغ بـ إشامظٔؾ بـ حمّد بـ إشامظٔؾ أبق 

، 923، 816ظٌد اهلل افوٌل افَِٚض ادََحٚمع 

942 ،1022 

 812احلًُغ بـ ِِبَٚن افًًُري 

 714احلًغ بـ بٔٚن 

احلًغ بـ جًٍر بـ حمّد أبق أمحد افزيَّٚت 

 772، 771، 770ادكي 

َِاَم  ًَّ  احلًُغ بـ جًٍر بـ حمّد أبق ظٌد اهلل اف
ِ

 د

190 

ـ حمّد أبق ظٌد اهلل افًْزي ابـ  ـ جًٍر ب احلًغ ب

 664، 662صٌٜٔ اجلرجِٚن 

 925احلًُغ بـ جٓقر 

ـ حرب أبق ظٌد اهلل ادروزي  ـ ب ـ احلً احلًُغ ب

836 ،1056 

احلًغ بـ احلًـ بـ ظىَّٜٔ أبق ظٌد اهلل افُقِف 

956 

احلًغ بـ احلًـ بـ حمّد بـ ظع أبق افَٚشؿ 

ٚرإود افَ  341 هَّ

 317 حًغ بـ حًـ إصَر

ُِّل احلًغ بـ مُحٔد ًَ  626ادكي  أبق ظع اف

ـ مُحٔد ، 134، 133بـ افربٔع افِخّل  حًغ ب

814 

 احلًغ بـ ذـر بـ هٚرون أبق افَٚشؿ افٌجع

434 
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 793حًغ بـ ذـقان ادًِؿ 

بـ احلًغ احلًغ بـ زيد بـ ظع 

 487، 422 اَلٚصّل

ـ افًّٔ  809دع أبق بُر افٌجع احلًُغ ب

ـ افربٔع  ـ أمحد ب ٛ ب ـ افىٔ  653احلًُغ ب

، 478، 477 ًغ بـ ظٌد إولاحل

488 ،526 

احلًُغ بـ ظٌد اهلل بـ حمّد أبق ظٌد اهلل 

 788افَٔز 

احلًغ بـ ظٌد اهلل بـ حمّد أبق ظٌد اهلل 

 787، 785، 560ابـ أِب ـٚمؾ  افَٔز

ـ يزيد افَ ـ ظٌد اهلل ب ىٚن أبق ظع احلًغ ب

ٚص   194، 63افرؿل اجلهَّ

ل 
ِ
ْٔ

ِ
احلًغ بـ ظٌد اهلل إشدي افَقَرام

 682افنٚؾًل 

ٌد ادجٛٔ أبق ظع ادقصع   65احلًغ ـب ظ

احلًغ بـ ُظٌٔد اهلل بـ أمحد أبق افٍرج 

 652افهٚبقِن 

 احلًُغ بـ ُظٌٔد اهلل بـ اخلهٔٛ أبق 

 738ظٌد اهلل إبزاري مَْٚر 

بـ حمّد أمحد بـ بـ  احلًغ بـ ظع

ي  158أبق ظٌد اهلل افٌْدار  افٌُْنِ

 611 احلًغ بـ ظع بـ إشقد

، 109، 72بـ ظع بـ أِب ضٚفٛ  ًغاحلُ 

422 ،487 

أبق ظٌد اهلل احلًُغ بـ ظع بـ حمّد 

وٚ إٕىٚـل  524 ابـ أِب افرِّ

 654احلًغ بـ ظع بـ مٓدي 

 663احلًُغ بـ ظع بـ ٕك أبق أمحد 

 701حلًغ بـ ظع بـ يزدإٔٚر افهقِف ا

دائل   816احلًُغ بـ ظع بـ يزيد افهُّ

 608 احلًغ بـ ظع أبق افٍرج افىْٚجري

 40 احلًُغ بـ ظّر بـ إبراهٔؿ افثٍَل

 878احلًُغ بـ ظّر ابـ أِب إحقص افُقِف 

ٚب  احلًغ بـ ظّر بـ حمّد أبق ظٌد اهلل افَهَّ

244 

ـ  ـ افٍوؾ ب  820أِب حديدة افقاشىل احلًُغ ب

ـ  ـ ظٌد افرمح ـ حمّد ب ؿ ; احلًغ ب ْٓ ـ ؾَ احلًُغ ب

 بـ ؾٓؿ 

احلًغ بـ افَٚشؿ بـ جًٍر أبق ظع افُقـٌل 

 1062، 850، 564افُٚتٛ 

 احلًغ بـ حمّد بـ إبراهٔؿ أبق افَٚشؿ احلْٚئل

391 ،518 

ـ إشامظٔؾ أبق ظٌد اهلل افراشٌل ـ حمّد ب  احلًغ ب

432 

افديْقري حمّد بـ َحٌَش أبق ظع احلًغ بـ 

553 

احلًغ بـ حمّد بـ ظٌد افرمحـ بـ ؾٓؿ أبق ظع 

 957، 748، 740افٌٌدادي 

ابـ  احلًغ بـ حمّد بـ ُظٌٔد أبق ظٌد اهلل افدؿَّٚق

 526افًًُري 

احلًُغ بـ حمّد بـ ُظٍر ; احلًغ بـ حمّد بـ 

 حمّد بـ ُظٍر

ـِ احلَ  ـِ ظع ب ـُ حمّد ب ًـ أبق ضٚفٛ احلًُغ ب

ْيٌَِْل احلٍْل  180 افزَّ

ـ حمّد بـ ظًٔك أبق ظع افَٔز   715احلًغ ب

احلًغ بـ حمّد بـ حمّد بـ ُظٍر أبق ظٌد اهلل 

 837إٕهٚري 
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أبق ظروبٜ احلًغ بـ حمّد بـ مقدود 

 797، 309 احلراِن

 680احلًغ بـ حمّد بـ يًَقب 

 احلالَّجأبق ظٌد اهلل حلًُغ بـ مْهقر ا

507 

 1077احلًُغ بـ واؿد 

 309 ُحًغ بـ ُئك

 حًغ ادًِِّؿ ; حًغ بـ ذـقان ادًِؿ

 698ُحهغ بـ ظّر 

 898حٍص بـ إبراهٔؿ 

 47حٍص بـ شِٔامن أبق ظّر ادَرئ 

ـ ظٌد اهلل ـ راصد افًِّل  حٍص ب ، 88 ب

92 ،170 ،180 ،336 

ـ شخزة  ـ احلٚرث ب ـ ظّر ب أبق حٍص ب

 858ظّر احلقِض 

 717ظّر أبق إشامظٔؾ إبع حٍص بـ 

ـ ظّر أبق افَٚشؿ إردبٔع  485 حٍص ب

 1081حٍص بـ ظّر افدوري 

 ،207 ،187افًدِن  حٍص بـ ظّر

587 ،969 

بـ ربٚل أبق ظّر حٍص بـ َظّرو 

 373 افربَِٚلافرؿٚر 

 416 حٍص بـ ؽٔٚث

 696، 694حٍص بـ َمٔنة 

 736حٍص أبق يًَقب اخلىِٚب 

 969 ،653 ،587 احلُؿ بـ أبٚن

ًْؿ افٌجع  احلُؿ بـ ظٌد افرمحـ بـ أِب ٕ

557 

احلُؿ بـ ظٌدل بـ جٌِٜ افٌوٚئري 

 965افُقِف 

 243بـ ظتٌٜٔ  احلُؿ

 160 أبق صٚفح احلُؿ بـ مقشك

ـ ٕٚؾع   232، 231، 173، 172، 171احلُؿ ب

ٔؿ بـ جٚبر 
ِ
 837َحُ

ـ حٔدة  حُٔؿ ٜ ب ـ مًٚوي  ،976 ،485افَنري ب

1064 

 1058، 242، 6ٜ أبق أشٚمٜ محٚد بـ أشٚم

ط   1010محٚد بـ خٚفد اخلَّٔٚ

، 216، 212، 206، 9 محٚد بـ زيد بـ درهؿ

450 ،452 ،458 ،476 ،516 ،880 ،1086 ،

1098 

ـ ديْٚر ٜ ب ـ شِّ ، 216، 139، 133، 77 محٚد ب

223 ،261 ،267 ،286 ،294 ،296 ،298 ،

322 ،361 ،362 ،396 ،414 ،420 ،439 ،

450 ،452 ،457، 500 ،502 ،503 ،574 ،

596 ،727 ،845 ،941 

 683امن ٔمحٚد بـ أِب شِ

د بـ صًٔٛ احلامِن أبق صًٔٛ افُقِف   911مَحَّٚ

 622 محٚد بـ ؿريش

 620 محٚد بـ حمّد بـ حٍص

 1084، 233 محٚد بـ َمًًدة

 373 محٚد بـ واؿد افهٍٚر

ـ مَحْد ـ إشامظٔؾ ب َّذاِن افزـل أبق احلًـ مَحْد ب َ  اَل

255 

 962دان بـ حٔقة مَح 

 338 مَحدان بـ مقشك إٌٕٚري

 5 محدون بـ أمحد بـ شِؿ أبق جًٍر افًًّٚر

 1091مَحُْدوَيف صٚحٛ افزٕٚدؿٜ 
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 162 محزة بـ جًٍر افنرازي

ـ احلًغ   404 افًًّٚرأبق ظًٔك محزة ب

 767محزة بـ أِب محزة افَّْهٌِٔل 

 152 محزة بـ داود بـ شِٔامن ادٗدِّب

ـ ظٌد ِل محزة ب  224 افًزيز أبق يًذ ادٌَُِّٓ

ـ ظٌد افًزيز  ـ افَٚشؿ ب أبق ادتىٌٛ محزة ب

 408 ظّر اَلٚصّل

 79 محزة بـ حمّد بـ احلًُغ افٌزاز

ـ حمّد بـ افًٌٚس أبق أمحد  افًٌَل محزة ب

161 ،726 

محزة بـ حمّد بـ ظع أبق افَٚشؿ افُِْٚن 

، 698، 697، 696، 695، 694ادكي 

699 

ٌْلمحزة ـب حم ذ افزي  611 ّد ـب ظع أبق ًي

محزة بـ حمّد بـ ظًٔك بـ محزة أبق ظع 

 1053افُٚتٛ 

ـ حمّد إزدي أبق يًذ افهٔدِٓن  محزة ب

544 

، 217، 145بـ أِب محٔد افىقيؾ  مُحٔد

248 ،250 ،275 ،362 ،432 ،941 

افرؤاد افزهري  مُحٔد بـ ظٌد افرمحـ 

125 ،126 ،138 

ًَدة  446، 351فًٚمل ا مُحٔد بـ َمً

 849مُحٔد بـ هالل 

 محٔد افىقيؾ ; محٔد بـ أِب محٔد

حٌْؾ بـ إشحٚق بـ حٌْؾ أبق ظع 

 702افنٌِٔٚن 

 1057َحَْش بـ ادًتّر 

 114افًدود حْيِٜ 

س  344افًدوي  َحْقثَرة بـ أَْذَ

 774، 720حٔقة بـ ذيح أبق زرظٜ ادكي 

 22ادكي  ُحَّٔل بـ ظٌد اهلل

 حرف اخلاء

 836ٚرجٜ بـ مهًٛ افنخز خ

 283، 146 خٚفد بـ احلٚرث

داش
ِ

 561، 206 خٚفد بـ خ

 736خٚفد بـ ضِٔؼ اخلزاظل 

ََْنيبـ يزيد بـ أشد ظٌد اهلل خٚفد بـ   549 اف

ـ خٚفد إصٌِٓٚن ـ أمحد ب ـ ظٌد افقاحد ب  خٚفد ب

170 

ُْع ًُ  405 خٚفد بـ ظًٔك أبق يزيد اف

داِن  ّْ  688خٚفد بـ ـثر اَل

 600بـ خٚفد أبق حمّد اخلتع  د بـ حمّدخٚف

 623 افَىقاِن خٚفد بـ َمِد

رداس أبق اَلٔثؿ افناج 
ِ
 840خٚفد بـ م

 646خٚفد بـ مًدان 

ـ مٓران خٚفد  ، 361، 306، 305 ،174 احلذاءب

611 

 364، 182 خٚفد بـ ٕزار

ََْني  549 خٚفد بـ ُئك بـ شًٔد اف

 1011، 730خٚفد بـ يزيد 

لخٚفد بـ يقشػ 
ِ
ّت ًَّ  436 اف

 936، 935خٚفد احلداد 

 احلذاءبـ مٓران خٚفد ;  خٚفد احلذاء

 خٚفد بـ ظٌد افقاحد;  صٔخ فًٍِِل خٚفد

 782خداش بـ افدخداخ 

 397 شالمٜ قخداش أب

 422أبق احلًـ  اخلي
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خِػ بـ أمحد بـ افٍوؾ أبق افَٚشؿ 

 334 احلَْقِِف 

َخَِػ بـ حمّد بـ ظع بـ مَحْدون أبق ظع 

 331 شىلافقا

ـ هنٚم افٌزار ، 417، 411، 201 خِػ ب

519 ،957 

 881ُخَِٔد بـ َدْظَِٟ افًدود 

صٚحٛ افٍراهٔدي اخلُِٔؾ بـ أمحد 

ًَروض   673، 345اف

 370 اخلِٔؾ بـ زـريٚ

ة  1 اخلِٔؾ بـ مرَّ

 751خِٔالن أبق حمّد 

 176 خالَّد بـ ُئك

افَرر  خٔثّٜ بـ شِٔامن بـ َحٔدرة

 787، 560، 435، 522اإلضرابِز 

خر بـ ظرؾٜ بـ ظٌد اهلل أبق ضٚهر 

 774، 773إٕهٚري مقٓهؿ ادكي 

 حرف الدال

 568 ، 311 ،223 داود بـ أِب هْد

 809داود بـ خنٔش 

اخلقارزمل  داود بـ ُرصٔد أبق افٍوؾ

271 ،361 ،511 ،520 ،570 ،582 ،

645 ،737 ،839 ،864 

 857داود بـ افزبرؿٚن افرؿٚر 

 ،236 ،96 ظٌد افرمحـ افًىٚرداود بـ 

379 ،556 

داود بـ ظع بـ خِػ أبق شِٔامن 

 1025إصٌِٓٚن 

 ; ظع بـ داود افَْىري داود بـ ظع

 74إزدي افنٚمل  داود بـ َظّرو

ـ ادُحزَّ   585، 503، 502، 501، 500 داود ب

ـ مًٚذ أبق شِٔامن افًتُل   1050، 1003داود ب

 486 داود بـ يزيد إودي

 914ظٌؾ بـ ظع دَ 

جْزي ًِّ ٟ أبق حمّد اف ـ َدْظَِ ـ أمحد ب ٟ ب ، 162 َدْظَِ

177 ،552 ،911 

 ذالرف الح

 826ذـقان مقػ آل ظْٜٔٔ 

 ذـقان افًامن ; أبق صٚفح

 حرف الراء

 605، 536، 150 ربًل بـ حراش

 456أبق افٍوؾ ادروزي  افربٔع بـ ثًِٛ

 939، 938افربٔع بـ ُخثٔؿ 

 160، 88ًٌد افربٔع بـ شزة بـ م

، 659، 624، 543 افربٔع بـ شِٔامن ادرادي

785 

بٔع بـ صٌٔح  205 افرَّ

بٔع بـ مًِؿ   253افرَّ

 988افربٔع بـ ٕٚؾع أبق تقبٜ 

بٔع بـ افًْامن  101، 30 افرَّ

 839ربًٜٔ بـ يزيد 

 21 رجٚء بـ َحَْٔقة

، 1009، 952رجٚء بـ َشٓؾ أبق ٕك افهٚؽِٚن 

1010 

 462، 461، 460 ُرَديح بـ ظىَّٜٔ

 670رصديـ بـ شًد 

ـ احلًغ أبق افَٚشؿ افديْقري  ـ حمّد ب روقان ب

662 ،664 ،665 
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 316 افزرؿلرؾٚظٜ بـ راؾع 

 620أبق إبراهٔؿ افذهع  ُرَؿٚد بـ إبراهٔؿ

 495، 343، 13بـ ظٌٚدة  روح

 641روح بـ ظٌد ادجٔٛ 

 85أبق بؼ افٌكي  روح بـ مًٚؾر

 61 روح بـ افَٚشؿ

 
ِ
 144 ع بـ ثٚبُٝرَوْيٍ

 573 أبق ضٚهر افريَّٚن بـ ظع بـ شِٔامن

 حرف الزاي

 596، 287أبق ظّر افُْدي  زاذان

 942 ،100 ،24 افُقِف زاؾر بـ شِٔامن

 504بـ ؿدامٜ  زائدة

َُّٚر   715، 532، 289افزبر بـ ب

 663افزبر بـ ظٌد افقاحد 

ـ ظٌد افقاحد بـ حمّد أبق ظٌد اهلل  افزبر ب

 661اَلّذاِن 

 466، 416، 6 فزبر بـ افًقاما

، 286، 139، 85، 80 ِزر بـ ُحٌَٔش

439 ،477 ،478 

 334بـ أوىف افًٚمري  ُزرارة

 حمّد بـ ظٌدان;  ُزْرؿٚن افقاشىل

 45 ُزؾر بـ اَلُذيؾ

 559 ُزؾر بـ ظٌد افرمحـ

 50 زـريٚ بـ أِب زائدة

بـ خالد أبق يًذ ادَْري  زـريٚ بـ ُئك

 ،849 ،388 ،325، 324افًٚجل 

870 ،902 ،944 ،948 ،967 ،

1041 ،1044 ،1045 

ًَٜ  840، 15بـ صٚفح  َزْم

 295بـ احلٚرث افٌٍٚري  زْهدم

ـ مًُغ أبق افٍوؾ ادكي  زهر بـ إشامظٔؾ ب

598 ،603 

 1029، 22 زهر بـ حرب أبق خٔثّٜ

د   696زهر بـ ظٌَّٚ

 878، 555 ،363 ،175، 25 زهر بـ مًٚويٜ

 1014أبق ظٌد افرمحـ افٌِٚب  زهر بـ ًٕٔؿ

 852زهر بـ اَلْٔد أبق افذيٚل افٌكي 

 34 زيٚد بـ خٔثّٜ

 579 زيٚد بـ ظٌد اهلل افٌُٚئل

 140 زيٚد بـ أِب َمريؿ

ـ ُئك  بـ زيٚد ِٚن زيٚد ب ًَّ ، 266 أبق اخلىٚب احل

968 

 872، 684زيد بـ أخزم افىٚئل 

 637بـ أرضٚة  زيد

 836، 684زيد بـ أرؿؿ 

 684ـ أشٚمٜ بـ زيد زيد ب

، 696، 569، 510، 272، 157 زيد بـ أشِؿ

1017 ،1083 

 1033زيد بـ ثٚبٝ 

 684زيد بـ ثقر بـ يزيد 

 683زيد بـ حٚرثٜ 

ًُُع   684زيد بـ احلٌُٚب اف

 812زيد بـ احلَِريش إهقازي 

زيد بـ احلًـ بـ ظع بـ أِب ضٚفٛ اَلٚصّل 

867 

ـ زيد أبق احلًغ   599افىحٚن زيد بـ احلًغ ب

ل  ِّّ ، 683زيد بـ احلقاري أبق احلقاري افً

1053 
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 310 زيد بـ خٚفد اجلْٓل

 909زيد بـ أِب افزرؿٚء 

 65 زيد بـ ظٌد افًزيز

ٚن افُقِف   684زيد بـ حمّد افىحَّ

 684زيد بـ حمّد بـ ثقبٚن 

، 482 زيد بـ مًِؿ بـ حمّد افتّّٔل

484 

ل ; زيد بـ احلقاري ِّّ  زيد افً

ٔٛ اخلٚمري أبق ظٌد ادِؽ َزيـ بـ صً

 771، 770ادًٚؾري ادكي 

 حرف السني

، 351، 341، 81 شَِٚل بـ أِب اجلًد

566 ،620 

، 344، 335بـ ظٌد اهلل بـ ظّر  شَٚل

522 ،581 ،817 

ـ يزيد افُقِف ـ مٚفؽ أو اب ٛ ب  191 افًٚئ

 160 ،88اجلْٓل  َشْزة بـ َمًٌَد

ُشحْقن ظٌد افًالم بـ حٌٔٛ بـ حًٚن 

 425 تْقخل أبق شًٔد افَرواِناف

ٚبقري  ًْٔ ٚر أبق ظع اف ٚزَي  813َشْختُقيف ـب َم

داِن  ّْ افنيُّ بـ ظٚصؿ أبق َشٓؾ اَل

716 ،717 ،979 

َىلأبق احلًـ هي بـ مٌِِّس  ًَّ  اف

315 ،466 ،886 

يٟ بـ يقٕس  796، 648 ،568 ُهَ

ًْد بـ إشحٚق بـ ـًٛ بـ ُظْجرة  َش

1087 

ـ ا ـ ظع ب ٌزازشًد اهلل ب  حلًغ أِب حمّد اف

220 

ٔد
ِ
ًْد بـ شً  56 إٕهٚري َش

 156 شًد بـ ُظٌٔدة

 956شًد بـ حمّد بـ احلًـ بـ ظىٜٔ افًقِف 

ل زوْي ـ حمّد بـ يقشػ أبق رجٚء اَف  624 شًد ب

 366شًد بـ مًًقد  

ًْد بـ هنٚم  334 َش

، 181، 153 ،84 ،53 شًد بـ أِب وؿَّٚص

308، 666، 971 

 110 شًد مقػ أِب بُر

ـ أمحد بـ حمّد أبق حمّد افنرازي  414 شًٔد ب

ـ أوس  235، 52، 27أبق زيد إٕهٚري  شًٔد ب

 157، 80 شًٔد بـ أِب أيقب

َِٚجل قأبشًٔد بـ بريد   434 ظٌد اهلل افٌِّْ

 278 شًٔد بـ بنر

، 296، 184، 66، 54، 14 شًٔد بـ ُجٌر

317 ،559 ،648 ،811 

ََ خٚفد بـ شًٔد بـ   549 ْنيظٌد اهلل اف

 1071شًٔد بـ خثٔؿ أبق مًّر اَلالِل 

 103 شًٔد بـ زـريٚ اددائْل

 1086، 19 شًٔد بـ زيد

اح بـ شَٚل شًٔد   104افَدَّ

 614 ،233، 11بـ أِب شًٔد ادَزي شًٔد 

 90 بـ شِّٜ بـ أِب احلًُٚم شًٔد

 624 شًٔد بـ شِّٜ رجؾ مـ آل ابـ إزرق

 138افقاشىل شًدويف  شًٔد بـ شِٔامن

 12 شًٔد بـ شِٔامن

 883شًٔد بـ شقيد افَرر 

 429أبق ظثامن افرازي  شًٔد بـ افًٌٚس

 1002 شًٔد بـ افًٚص
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ـ ظٚمر أبق حمّد افٌكي افوًٌل  شًٔد ب

264، 331، 526 

 شًٔد بـ ظٌد اهلل بـ شًٔد بـ ُرَديح

460 ،461 ،462 

ًزيز  ٌد اف ٔد ـب ظ قخل شً ّد افْت  952أبق حم

ًزي ٌد اف ٔد ـب ظ ٌِلأبق ظثامن ز شً  377 احل

 23 شًٔد بـ ظثامن افتْقخل احلّيص

ـ ظثامن بـ شًٔد احلراِن افٌكي  شًٔد ب

694 

 904شًٔد بـ ظثامن بـ ظٔٚش أبق ظثامن 

، 235، 81، 52 شًٔد بـ أِب ظروبٜ

250 ،293 ،334، 495، 1082 

 918شًٔد بـ ظع بـ أبٚن إٕهٚري 

 443 شًٔد بـ ظًٌْٜ

د بـ ظثامن بـ شًٔد بـ ظٔٚش; شًٔ

 ظٔٚش

 997، 937شًٔد بـ ـثر بـ ُظٍر 

ـ بـ جًٍر أبق ؽٚفٛ  ًِّ شًٔد بـ ادَُح

 
ِ

َِاَمد ًَّ  190 اف

ط،  شًٔد بـ حمّد بـ أمحد أبق ظثامن اخلَّٔٚ

 1061، 943و احلْٚط أ

 شًٔد بـ حمّد بـ أِب مقشك أبق ظثامن

 425ادديْل 

شًٔد بـ حمّد بـ َٕكويف أبق ظثامن 

 885افٌِخل 

 299 شًٔد بـ حمّد اجلَْرمل

 789شًٔد بـ أِب مريؿ 

 939، 938شًٔد بـ منوق افثقري 

 ; شًد بـ مًًقد   َشًٔد بـ مًًقد

 573 شًٔد بـ َمًِّٜ

ـ ادًٔٛ ، 232، 231، 223، 53، 41 شًٔد ب

307 ،449 ،560 ،650 ،720 ،731 ،849 ،

918 ،971 ،1053 

ـ مٔنة افٌُري أبق ظّران افٌكي   861شًٔد ب

 687شًٔد بـ أِب هْد 

 602شًٔد بـ ُئك بـ إزهر 

 153أبق ظثامن افزهري  شًٔد بـ ُئك

 394، 270 شًٔد بـ يًٚر

 1037، 551 شًٔد بـ يًَقب افىٚفَِٚن

 بـ أِب شًٔد ادَزيشًٔد ;  شًٔد ادَزي

ّس
ِ
ًَر بـ اخل  303 ُش

ر  ًَ ر بـ ُٕ ٍْ ًَّ  777اف

 877شٍٔٚن بـ حًغ 

ـ شًٔد  ، 35، 17، 7بـ منوق افثقري شٍٔٚن ب

39 ،54 ،63 ،68 ،86 ،97 ،159 ،176 ،

291 ،292 ،304 ،333 ،341 ،352 ،380 ،

395 ،405 ،412 ،438 ،447 ،449 ،467، 

514، 522 ،523 ،528 ،537 ،558 ،563 ،

589 ،590 ،593 ،599 ،608 ،611 ،615 ،

617 ،642 ،643 ،674 ،738 ،753 ،809 ،

824 ،897 ،909 ،938 ،939 ،962 ،1000 ،

1008 ،1029 ،1036 ،1042 ،1091 

، 137، 71، 53، 26 شٍٔٚن بـ ُظْٜٔٔ اَلالِل

164 ،165 ،166 ،185 ،224 ،254 ،303 ،

357 ،371 ،387 ،399 ،400، 514، 584 ،

605 ،791 ،817 ،818 ،821 ،829 ،830 ،

831 ،923 ،944 ،987 ،1052 ،1074 

 1070، 1069، 566 شٍٔٚن بـ وـٔع
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ٚن بـ ظًٔك بـ ظًُر أبق َظّرو ُشِى

 322 افنٌِٔٚن

ـ ؿٚدم أبق افِٔٞ افٌٌدادي   1042َشِْؿ ب

، 368، 367 شِامن أبق ظٌد اهلل إؽر

538 ،725 

 287، 284، 233 َشِْاَمن افٍٚرد

قم ًُ  141 شِّٜ بـ أـ

ْٚن 
ِ

 إٕهٚريأبق ظٌد اهلل شِّٜ بـ ش

632 

 853َشَِّٜ بـ َصٌٔٛ افًْٔٚبقري 

 82، 61إبرش  وؾشِّٜ بـ افٍ

ـُٓٔؾ  738، 356، 152 شِّٜ بـ 

 569 شِّٜ بـ حُمرز افىٚئٍل

شِّٜ بـ َمًِّٜ أبق يًَقب ختَـ ظىٚء 

 1063بـ أِب ربٚح ا

 244 شِّٜ بـ وردان

 840، 15 شِّٜ بـ َوْهَرام

 479 شالَّم بـ أِب بُرة

 1022شالَّم بـ شَِٚل أبق مٚفؽ اخلزاظل 

ـ شِٔؿ أبق إحقص   916 ،419شالم ب

 1054شالَّم بـ شِٔامن 

 846شِٔؿ بـ ظٚمر أبق ُئك افُالظل 

ـ حمّد أبق حمّد اجلُرر  ـ أمحد ب شِٔامن ب

 84افقاشىل 

شِٔامن بـ أمحد بـ أيقب أبق افَٚشؿ 

، 652، 615، 230، 229، 42 افىزاِن

669 ،670 ،671 ،672 

ٞ أبق داود افًجًتِٚن  ـ إصً شِٔامن ب

725 ،1037 

 623، 426 لشِٔامن بـ بالَ

 1028، 880، 57، 14 ُشِٔامن بـ حرب

 1062شِٔامن بـ احلُؿ بـ ظقإٜ 

، 191، 120شِٔامن بـ حٔٚن أبق خٚفد إمحر 

478 ،566 

ع  ري أبق افرٔب ـ شًد آد ـ محٚد ب ـ داود ب شِٔامن ب

 1017افٌكي 

 255اَلٚصّل أبق أيقب شِٔامن بـ داود 

ـ داود ، 234، 110أبق داود افىٔٚفز  شِٔامن ب

350 

ـ داود أبق افربٔع افزهراِن   ،629 ،212شِٔامن ب

911 ،1051 

 1091، 603شِٔامن بـ داود افنٚذـقِن 

 946ظِٔف افًالم افٌْل شِٔامن بـ داود 

بٔع أبق حمّد افْٓدي   871شِٔامن بـ افرَّ

مْهقر أبق أيقب افقاشىل  شِٔامن بـ أِب صٔخ

583 

، 179، 135، 18بـ ضرخٚن افتّٔل شِٔامن 

245 ،246 ،247 ،334 ،360 ،375 ،503 ،

970 ،995 

 870شِٔامن بـ ظٌد ادِؽ 

 شِٔامن بـ افٍتح أبق ظع بـ افزمُدم ادقصع 

993 

 649شِٔامن بـ ظّر إؿىع افًٚمري 

 809شِٔامن بـ ظّران افَرواِن ؿِٚض إؾرئََّٜ 

ـ ظًٔك  1076، 994، 319أبق أيقب  شِٔامن ب

 742، 741ٌِخل شِٔامن بـ افٍوؾ اف

 28 شِٔامن بـ أِب ـريّٜ أبق شِّٜ افهٔداوي

ـ أِب أيقب أبق افَٚشؿ  ـ حمّد بـ أمحد ب شِٔامن ب
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ل   840ادًدِّ

 300 شِٔامن بـ ادٌرة

، 17، 7، 4شِٔامن بـ مٓران إظّش 

43 ،66 ،68 ،69 ،95 ،124 ،125 ،

126 ،159 ،161 ،164 ،165 ،166 ،

184 ،197 ،211 ،213 ،266 ،301 ،

202 ،319 ،326 ،359 ،382 ،480 ،

481 ،488 ،526 ،537 ،620 ،639 ،

640 ،669 ،724 ،753 ،794 ،833 ،

845 ،895 ،896 ،980 ،994 ،

1031 ،1032 ،1048 ،1054 ،1076 

شِٔامن بـ مقشك إشدي أبق أيقب 

 771إصدق 

 265 شِٔامن بـ يًٚر

شِٔامن افتّٔل ; شِٔامن بـ ضرخٚن 

 افتّٔل

، 193، 123، 47، 34 ربشامك بـ ح

1088 

رة بـ جْدب ُّ  82 ش

 186 مقػ أِب صٚفح ُشّلٌّ 

 778ُشْٔد أبق ـِدة 

 549 أبق شًٔد افرازي َشٓؾ بـ ديزويف

، 300 ،183 َشٓؾ بـ شًد افًٚظدي

859 

 428 َشٓؾ بـ صٚفح إٕىٚـل

ـ ظٌد اهلل أبق حمّد افتًسي  ؾ ب ْٓ ، 665َش

783 

 931َشٓؾ بـ ظع 

 766افزمُل شٓؾ أبق احلًـ 

ؿ بـ ظٌد احلّٔد ْٓ  468 َش

، 421، 381، 101، 30 ُشٓٔؾ بـ أِب صٚفح

555 ،588 ،798 ،814 

ار بـ ظٌد اهلل افًْزي أبق ظٌد اهلل افٌكي  شقَّ

999 

ار بـ مهًٛ  522 شقَّ

ـ   274 أبق حٚتؿ صٚحٛ افىًٚم إبراهٔؿشقيد ب

 383 اجلحدري شقيد بـ إبراهٔؿ

 565، 394 ،210 ،19بـ شًٔد شقيد 

 210 ُشَقيد بـ ظٌد افًزيز

ر بـ حٚتؿ أبق شِّٜ افًْزي  842 ،288 َشَّٔٚ

ر  205، 70أبق احلُؿ افًْزي  ،شَّٔٚ

 242 َشٔػ بـ شِٔامن

ًدي ًَّ  36 شٔػ بـ ظّر اف

 23 شٔػ بـ حمّد افثقري

 758شٔػ بـ حمّد 

 حرف الشني

ض  252 صٚذ بـ ؾََّٔٚ

 55 صٚصقٕٜ بـ ُظٌٔد أبق حمّد افٔاممل

ـ ظٌٔد اهلل صٚـر ب  305 اخلقاصأبق يٚه ـ ظّر ب

 1091صٌٚبٜ بـ شقار افٍزاري 

 1087صٌٔٛ بـ شًٔد 

ؾ َُ  32 ُصتَر بـ َص

ـ احلًُغ بـ ؾٚرس أبق ؽٚفٛ  ـ ؾٚرس ب ُصجٚع ب

 208  افذهع

 40 ُصجٚع بـ َمِد

 648صجٚع بـ أِب ٕك 

ّط ًِّ  620 ذحٌٔؾ بـ اف

 483، 356، 93بـ ظٌد اهلل افَِٚض  ذيؽ
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رذي
ِ
 623 ؽ بـ أِب َّٕ

ـ احلجٚج افقاشىل  صًٌٜ ، 43، 21، 14ب

56 ،58 ،62 ،70 ،95 ،150 ،187 ،

188 ،195 ،204 ،243 ،284 ،305 ،

306 ،331 ،339 ،351 ،354 ،378 ،

413 ،451 ،511 ،526 ،527 ،536 ،

598 ،603 ،668 ،690 ،691 ،726 ،

728 ،755 ،787 ،1034 

ـ افٍوؾ أبق احلًـ اف ٜ ب  738ٌِل تٌصًٌ

 293افدمنَل صًٔٛ بـ إشحٚق 

، 173، 172، 171بـ أِب محزة  صًٔٛ

208 ،231 ،232 

ٛ بـ افِٔٞ ، 293بـ شًد افٍّٓل  صًٔ

848 

 65ادقصع  صًٔٛ بـ ادٍوؾ افُقِف

 765صًٔٛ بـ ظّران افًًُري 

بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ظّرو  صًٔٛ

490 ،568 ،621 

 202 افٌِخلبـ إبراهٔؿ صَٔؼ 

، 68، 17، 7ّٜ أبق وائؾ صَٔؼ بـ شِ

163 ،164 ،165 ،284 ،326 ،488 ،

537 ،787 

 1015صٓٚب بـ ُظىٚرد 

ر بـ َحْقَصٛ ْٓ  143 َص

افْحقي بـ ظٌد افرمحـ افتّّٔل  صٌٔٚن

66 ،482 

وخ  397 ،381 ،69 َصٌٔٚن بـ ؾَرُّ

 حرف الصاد

صٚظد بـ ظٌد افرمحـ بـ صٚظد أبق 

 937افَٚشؿ افتّّٔل افْحٚس 

 784هٔؿ ـب رصدـي أبق ظع ادكي صٚفح ـب إبرا

 1029صٚفح بـ أمحد بـ حٌْؾ 

ح بـ أمحد بـ حمّد بـ حٌْؾ افنٌِٔٚن 
ِ
 702صٚف

 290 صٚفح بـ أظغ بـ ُرَمْٔح افسمذي

 668صٚفح بـ بؼ 

 571، 445صٚفح بـ بنر ادري 

 1036صٚفح بـ خٍِٜٔ أبق ظع افُقِف 

 29 صٚفح بـ زيٚد افْٚجل افَٚرئ افٌكي

 1073بـ صٌٚح  صٚفح

 569 صٚفح بـ ظٌد اهلل افسمذي

ـ ظٌد افهّد أبق مًًقد ادقصع   1090صٚفح ب

 565، 310 صٚفح بـ ـًٔٚن

 769، 768صٚفح بـ حمّد افسمذي 

 953صٚفح بـ حمّد 

 664صٚفح بـ مًِؿ افًجع 

 883صٚفح بـ وصٔػ 

ي  ; صٚفح بـ بنر ادري صٚفح ادُرِّ

 1073، 1072َصٌَٚح، ؽر مًْقب 

ٌَلُّ بـ إصًٞ  51افًِقِل  افهُّ

 828صدؿٜ بـ أِب ظّران 

 847صدؿٜ بـ خٚفد 

 953صدؿٜ بـ حمّد 

 َصَدؿٜ بـ حمّد بـ َصَدؿٜ أبق افُرم اإلشُٚف

339 

ٌِٚن  ًْ  910صدؿٜ بـ ادْتك أبق صًٌٜ افنَّ

 694ُصديؼ بـ مقشك بـ ظٌد اهلل بـ افزبر 

، 624، 368، 367، 353 صٍقان بـ ُشِٔؿ

635 ،770 
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ٚل ادُرادي ًَّ ، 439، 80 َصٍقان بـ َظ

477 ،478 

صٍقان بـ َظّرو بـ هرم أبق ظّرو 

 675احلّيص 

 453 َصِْٝ بـ مًًقد

 650ُصٓٔٛ افرومل 

 حرف الضاد

افوحٚك بـ ظٌد افرمحـ بـ أِب حقصٛ 

 910أبق زرظٜ افدمنَل 

 120 افوحٚك بـ ظثامن

أبق ظٚصؿ افوحٚك بـ َمِد افنٌِٔٚن 

، 151، 109، 99، 85، 54، 46افٌْٔؾ 

250 ،265 ،347 ،917 ،959 

حٚك بـ مزاحؿ   1090، 878افوَّ

 588، 16 ْضار بـ ُسد أبق ًٕٔؿ

ة أب ار بـ ُمرَّ
ِ

 122 شْٚن افنٌِٔٚن قْض

 985وٍدع 

 695وامم بـ إشامظٔؾ 

 1009، 924وّرة بـ ربًٜٔ 

َرة بـ جٚبر  ّْ ـُ َو َرُة ب ّْ  1092َو

َوؿ ّْ  292بـ جقس افٔاممل  َو

 883ؤٚء بـ حمّد افُقِف 

 حرف الطاء

ـ ظثامن بـ حمّد أبق أمحد إزدي ٛ ب  ضٚف

537 

د أبق ظثامن افهرِف  ضٚفقت بـ ظٌَّٚ

ضٚهر بـ أشد بـ ضٚهر بـ ظع بـ هٚصؿ 

خ  177، 140 إَْجل أبق يٚه افىٌَّٚ

 ضٚهر بـ ظٌد اهلل أبق افىٔٛ افىزي

252 ،253 ،254 ،361 ،423 ،605 ،642 ،

643 

ٚهر بـ حمّد بـ شالمٜ بـ جًٍر أبق افٍوؾ ض

 591 افَوٚظل

ٚبقري  ُِقيف أبق احلًُغ افًْٔ ْٓ ـ حمّد بـ َش ضٚهر ب

813 

، 550، 216، 135، 105بـ ـًٔٚن  ضٚووس

934 

 1088ضَريػ بـ ظٌٔد اهلل أبق افقفٔد ادقصع 

 86 ـ ؽٔالن اجلًٍل افُقِفبضًُّٜ 

ز ضِحٜ بـ أمحد بـ احلًـ أبق افَٚشؿ اخلزا

 530 افهقِف

 951ضِحٜ بـ زيد 

 46 ضِحٜ بـ ظٌد اهلل

 198 ضِحٜ بـ ظٌد ادِؽ

 415 ضِحٜ بـ ُظٌٔد اهلل

ف  951 ،57 افٔٚمل ضِحٜ بـ مكِّ

ـ ٕٚؾع  ٜ ب  1054، 980، 639، 382، 159ضِح

 269 ضِحٜ بـ ُئك

م  386 ضِؼ بـ ؽَّْٚ

 حرف الظاء

ِري 
ِ
ـ احل ـ حمّد بـ ظٌد افًزيز أبق احلً طَِريػ ب

 185 فًْٔٚبقريا

 حرف العني

ـ ِبدفٜ ـ أِب افْجقد  ظٚصؿ ب ، 147، 139، 85اب

286 ،439 ،477 ،478 ،502 

 483، 304إحقل  ظٚصؿ بـ شِٔامن

 335 ظٚصؿ بـ ُظٌٔد اهلل

 731، 690، 77افقاشىل ظٚصؿ بـ ظع 



 

 

 

 فهرس األعالم

 الدراسة سم

 
 

 4111 

 ظٚصؿ بـ أِب افْجقد ; ظٚصؿ بـ ِبدفٜ

إصًري إصٌِٓٚن  ظٚمر بـ إبراهٔؿ

45 ،1031 

ّط  ًِّ  1043ظٚمر بـ اف

ًٌلبـ ذاحٔؾ ظٚمر  ، 86، 50 افنَّ

178 ،192 ،205 ،214 ،311 ،486 ،

596 ،664 ،812 ،824 ،827 

 531 ظٚئذ بـ ُذيح احليمل

د بـ إشحٚق  170، 92 ظٌَّٚ

د بـ احلًغ بـ ؽٕٚؿ ُمًغ ادِؽ أبق  ظٌَّٚ

 615 مْهقر إصٌِٓٚن

ام  د بـ افًقَّ  1051ظٌَّٚ

ٔد َُزي أبق بدر ظٌٚد ـب افقف  524، 300 اٌف

د بـ يًَقب  ،484، 398افرواجْل  ظٌَّٚ

860، 975 ،1057 

 896َظٌَٚدة بـ زيٚد إشدي 

ٚمٝ   828، 409 ُظٌٚدة بـ افهَّ

 743افًٌٚس بـ أمحد افْحقي 

ـ إحْػ افٔاممل   983، 893افًٌٚس ب

افًٌٚس بـ محزة بـ ظٌد اهلل أبق افٍوؾ 

 1036افًْٔٚبقري 

 504 راصد اخلراشِٚنافًٌٚس بـ 

 850، 587 افًٌٚس بـ ظٌد اهلل افسؿٍل

 1028افًٌٚس بـ ظٌد افًئؿ افًْزي 

س  16، 6 بـ ظٌد ادىِٛ افًٌَّٚ

 664افًٌٚس بـ َظّرو 

افًٌٚس بـ افٍرج أبق افٍوؾ افريٚر 

321 ،345 ،707 ،903 ،973 ،

1078 ،1092 ،1093 ،1094 ،1095 

ٛ أبق اف ـ حٌٔ ـ افٍوؾ ب ًٚمري افًٌٚس ب ٍوؾ اف

ج  بَّٚ  976افدَّ

 669افًٌٚس بـ افٍوؾ إشٍٚضل 

 524 افًٌٚس بـ افٍوؾ إٕهٚري

اج  516 افًٌٚس بـ حمّد بـ إشحٚق افنَّ

 1021، 920افًٌٚس بـ حمّد افدوري 

ِّل  ظٌٚس بـ مرداس ًُّ  162اف

 63افًٌٚس بـ افقفٔد اخلالل 

 
ِ

ُْع ، 945افًٌٚس بـ يقشػ أبق افٍوؾ افنِّ

1012 

دظٌ ، 273، 267، 261افْرد  د إظذ بـ محَّٚ

322 ،439 ،457، 574، 810، 845 

 411 ظٌد إظذ بـ ظٚمر افثًٌِل

ٚمل  ظٌد إظذ ًَّ  307، 144بـ ظٌد إظذ اف

ُفز  ة افُزُ ل مرَّ
ِ
َُالَظ ـ ظٌد افقاحد اف ظٌد إظذ ب

770 ،771 

منَل  ـ ُمًٓر أبق ُمًٓر افدِّ ، 952ظٌد إظذ ب

1009 

 438بـ ظثامن أبق ظٌٔد افثٍَل  ظٌد اهلل بـ أبٚن

ـ أيقب  ـ إبراهٔؿ ب ـ مٚد ظٌد اهلل ب ، 20 افٌزازب

244 ،245 ،312 ،401 

 817ظٌد اهلل بـ إبراهٔؿ بـ ؿتٌٜٔ 

ظٌد اهلل بـ إبراهٔؿ بـ حمّد بـ َتٔؿ أبق افَٚشؿ 

 768افَِٚض 

ظٌد اهلل بـ إبراهٔؿ بـ يقشػ أبق افَٚشؿ 

 623 دوِنأبْ اجلرجِٚن

 735، 122 ظٌد اهلل بـ إجِح

ـ أمحد  ـ إبراهٔؿ أبق افًٌٚس ظٌد اهلل ب  ادَِٚرْشتَِٚنب

375 
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ـ ثٚبٝ ـ أمحد ب ٌزاز  ظٌد اهلل ب أبق افَٚشؿ اف

598 

ة أبق  ـ زـريٚ بـ أِب منَّ ـ أمحد ب ظٌد اهلل ب

 157، 153ادُل ُئك 

بـ شًٔد أبق افَٚشؿ ظٌد اهلل بـ أمحد 

ٚص  925، 62 اجلهَّ

ظٌد اهلل بـ أمحد بـ ظٚمر أبق افَٚشؿ 

 932، 912افىٚئل 

ـ أمحد بـ ظٌد اهلل بـ احلًـ أبق  ظٌد اهلل ب

، 926، 922، 921، 866حمّد افتامر 

1048 

أبق حمّد ابـ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ ظّر 

، 425، 229، 217، 200 افًّرؿْدي

509، 516 ،532  ،623 

ّد ّر أبق حم ٌد اهلل ـب أمحد ـب ظ قهري اجل ظ

 
ِ

ًَىَق  930اف

ـ حٌْؾ ـ حمّد ب ـ أمحد ب ٌِٚن  ظٌد اهلل ب افنٔ

10 ،33 ،47 ،71 ،72 ،108 ،110 ،

140 ،146 ،189 ،305 ،306 ،308 ،

335 ،341 ،349 ،395 ،396 ،409 ،

411 ،412 ،413 ،414 ،470 ،657 ،

702 ،703 ،704 ،745 ،790 ،791 ،

863 ،958 ،1059 ،1069 ،1070 ،

1071 ،1073 

هلل بـ أمحد بـ مقشك بـ زيٚد أبق ظٌد ا

 797حمّد إهقازي ظٌدان اجلقافَٔل 

 1089، 124، 123 ظٌد اهلل بـ إدريس

 772ظٌد اهلل بـ أُذيْٜ 

 أبق حمّد ظٌد اهلل بـ إشحٚق اددائْل

 514إٕامضل 

ظٌد اهلل بـ إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ أبق جًٍر 

 925، 893، 892، 724اَلٚصّل ابـ بريف 

 481، 480، 158، 45 بـ أِب أوىفظٌد اهلل 

 716ظٌد اهلل بـ أيقب افُقِف 

ـ أيقب ; ظٌد اهلل بـ حمّد بـ أيقب بـ  ظٌد اهلل ب

 صٌٔح

 967ظٌد اهلل بـ بحر إهقازي 

 1077، 816، 409 بُريدةظٌد اهلل بـ 

 437 ظٌد اهلل بـ بُن

َُّٚر أبق ظٌد افرمحـ افٌكي  ـ ب  1027ظٌد اهلل ب

ّٓلظٌد اهلل بـ بُر  ًَّ  158 اف

 872ظٌد اهلل بـ بَُر ادزِن 

 أبق حمّد ظٌد اهلل بـ جٚبر 
ِ

 219 افىََّرُشقد

، 230بـ أِب ضٚفٛ اَلٚصّل  ظٌد اهلل بـ جًٍر

343 ،579 

 793ظٌد اهلل بـ جًٍر افرؿل 

 798، 149بـ ادديْل  ظٌد اهلل بـ جًٍر

 ٛ ـ حٌٔ  156افًِّل  ظٌد افرمحـ قأبظٌد اهلل ب

 972حلًـ بـ إبراهٔؿ إٌٕٚري ظٌد اهلل بـ ا

 ظٌد اهلل بـ احلًـ بـ أمحد أبق صًٔٛ احلراِن

77 ،249 ،298 ،555 ،573 

 ٛ ف ـ أِب ٚض ـ ظع ب ـ ب ـ احلً ـ ب ـ احلً ظٌد اهلل ب

929 ،1059 

ظٌد اهلل بـ أِب حمّد احلًـ بـ حمّد بـ احلًـ 

 537 أبق افَٚشؿ اخلالل

ـ أبق حمّد افؼؿل ـ احلً اهلل بـ  ; ظٌد ظٌد اهلل ب

 بـ احلًـحمّد 

ظٌد اهلل بـ احلًغ بـ حمّد بـ ْجًٜ أبق حمّد 
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 1063افًِّل 

صحل َّٚ ّد اْف ٌد اهلل ـب احلًُغ أبق حم  186 ظ

ـ حمّد بـ محزة افزبري  ـ محزة ب ظٌد اهلل ب

653 

 1082، 1082ظٌد اهلل بـ حْغ 

ن  403 ظٌد اهلل بـ َحَّٔٚ

، 599، 586ظٌد اهلل بـ خٌٔؼ إٕىٚـل 

1000 

ـ خراش افنٌِٔٚن ، 618، 111 ظٌد اهلل ب

619 ،1080 

 872، 262اخلريٌل  ظٌد اهلل بـ داود

ـ ديْٚر ، 358، 309، 249، 99 ظٌد اهلل ب

474 ،864 

ـ ذـقان ، 259، 117أبق افزٕٚد  ظٌد اهلل ب

521 ،776 

 635ظٌد اهلل بـ راؾع 

 1069، 397، 90 رجٚءظٌد اهلل بـ 

، 468ظٌدوس  ظٌد اهلل بـ روح اددائْلَّ 

1054 

، 164، 163ظٌد اهلل بـ افزبر احلّٔدي 

165 ،166 ،821 ،1035 

 74 ٌد اهلل بـ أِب زـريٚظ

، 611، 361، 9ل ظٌد اهلل بـ زيد اجلَْرم

6512 ،911 

ـ بُريد أبق حمّد افٌجع  ـ زيدان ب ظٌد اهلل ب

982 ،1043 

ٚئٛ ًَّ  234 ظٌد اهلل بـ اف

ـ شخزة أبق مًّر   616 ،242ظٌد اهلل ب

 306، 305 ظٌد اهلل بـ ُهاؿٜ

 520 ظٌد اهلل بـ افًًدي

ـ ُرَديح ـ حمّد ب ـ شًٔد ب ، 461، 460 ظٌد اهلل ب

462 

ـ شًٔد ، 112، 111أبق شًٔد إصٟ  ظٌد اهلل ب

113 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،

120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،

242 ،442 ،1005 

 367إؽر  ظٌد اهلل بـ شِامن

بـ أِب ظٌد اهلل بـ شِٔامن بـ إصًٞ أبق بُر 

، 954 ،884 ،799، 528، 45 افًجًتِٚنداود 

1031 ،1036 ،1057 ،1098 

 656ظٌد اهلل بـ َشٓؾ افرازي 

 821ظٌد اهلل بـ صٚذان 

 350ظٌد اهلل بـ افنخر 

اد بـ اَلٚد  343 ظٌد اهلل بـ صدَّ

 306، 305 ظٌد اهلل بـ صَٔؼ

 924ب اخلراشِٚن ظٌد اهلل بـ صقذ

ـ صٚفح أبق صٚفح ادكي  ، 604، 79ظٌد اهلل ب

761 

ظٌد اهلل بـ صٚفح بـ ظٌد اهلل أبق حمّد افٌخٚري 

689 

 354 ظٌد اهلل بـ افهٚمٝ

ـ افًٌٚس افىٔٚفز أبق حمّد افٌٌدادي  ظٌد اهلل ب

58 ،455 

، 66، 54، 43، 15اَلٚصّل  بـ ظٌٚسظٌد اهلل 

79 ،105 ،106 ،111 ،120 ،143 ،174 ،

184 ،189 ،216 ،271 ،273 ،291 ،296 ،

317 ،318 ،408 ،438 ،550 ،558 ،560 ،

566 ،570 ،587 ،612 ،618 ،619 ،622 ،
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638 ،642 ،643 ،653 ،692 ،732 ،

733 ،734 ،735 ،739 ،740 ،748 ،

749 ،767 ،768 ،811 ،840 ،901 ،

921 ،922 ،969 ،997 ،1027 ،

1051 ،1063 ،1065 ،1066 ،

1072 ،1073 ،1080 ،1089 ،1090 

ظٌد اهلل بـ ظٌد اهلل بـ أِب ُظٌٔدة بـ حمّد 

 715بـ ظامر بـ يٚه ا

ر َّ ًْ ، 270 ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ بـ َم

394 

 590افْقؾع  ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ

، 273ظٌد اهلل بـ ظٌٔد اهلل بـ أِب مُِٜٔ 

415 ،1069 

 565 ظٌد اهلل بـ ظتٌٜ

بـ حمّد أبق حمّد  ظٌد اهلل بـ ظثامن

 951، 949، 867، 292 افهٍٚر

 390اجلرجِٚن ظٌد اهلل بـ ظدي أبق أمحد 

 820ظٌد اهلل بـ ظىَّٜٔ بـ شًد افًقِف 

ظٌد اهلل بـ ظع بـ ظٌد اهلل بـ ظٌٚس 

 929اَلٚصّل 

أبق حمّد ظٌد اهلل بـ ظع بـ ظٌد اهلل 

، 1067، 641، 558، 297 أبَْقد

1085 

ـ ظّر  ظٌد اهلل بـ ظّر ;  بـ أبٚنظٌد اهلل ب

 بـ حمّدا

، 72بـ حٍص افًّري  ظٌد اهلل بـ ظّر

145 ،218 ،719 

، 27، 8، 4ظٌد اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب 

36 ،64 ،73 ،96 ،99 ،135 ،152 ،

182 ،249 ،260 ،303 ،309 ،312 ،335 ،

340 ،344 ،347 ،364 ،379 ،386 ،393 ،

420 ،424 ،426 ،427 ،440 ،473 ،474 ،

484 ،522 ،551 ،556 ،581 ،717 ،718 ،

719 ،765 ،782 ،817 ،864 ،869 ،918 ،

1058 ،1060 ،1081 ،1084 

ـ اخلقاص أبق ٕك  ـ ظّر بـ ُظٌٔد اهلل ب ظٌد اهلل ب

س  192 افدبَّٚ

ظٌد اهلل بـ ظّر بـ حمّد بـ أبٚن أبق ظٌد افرمحـ 

، 810، 619، 618، 103 افُقِف ُمنُدإٜ

963 

ي ظٌد اهلل بـ ظّر أ زِّ ٌَ  712بق حمّد اف

بـ  ; ظٌد اهلل بـ ظّر افًّري ظٌد اهلل بـ ظّر

 حٍص افًّري

 264بـ أِب احلجٚج افتّّٔل  ظٌد اهلل بـ َظّرو

، 22، 3بـ افًٚص افَرر  ظٌد اهلل بـ َظّرو

141 ،172 ،185 ،191 ،224 ،443 ،490 ،

535 ،568 ،608 ،621 ،689 ،773 ،1069 

ـ ظّرو ادَْري  كيظٌد اهلل ب  أبق مًّر ادًَد اٌف

631 

 520بـ زبر  ظٌد اهلل بـ افًالء

ـِ ظقنظٌد اهلل  ، 146، 109، 27بـ أرضٌٚن  ب

262 ،283 ،547 ،871 

ـ محٚد زؽٌٜ أبق حمّد ادكي  ـ ظًٔك ب ظٌد اهلل ب

780 

ـ ظًٔك  562اخلزاز أبق خِػ افٌكي  ظٌد اهلل ب

م بـ حٍص افَّْخًل ـ ؽَّْٚ ، 480، 479 ظٌد اهلل ب

486 

 714ظٌد اهلل بـ افٍرج أبق حمّد افَْىري 
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َرج  ٍَ  653ظٌد اهلل بـ اف

 291، 149 ظٌد اهلل بـ افٍوؾ

 418 ظٌد اهلل بـ أِب ؿتٚدة

 أمحدظٌد اهلل بـ ؿريش بـ إشحٚق أبق 

 966إشدي 

، 256، 141، 78، 22 ََلًٜٔظٌد اهلل بـ 

403 ،721 ،722 ،723 ،762 ،773 ،

790 ،862 

، 174، 24ادروزي  ٌٚركظٌد اهلل بـ اد

275 ،365 ،366 ،451 ،494 ،586 ،

740 ،854 ،930 ،942 ،962 ،

1022 ،1037 ،1056 

 629 إٕهٚريبـ ادثْك ظٌد اهلل 

ـ بـ َظّرو أبق َحهغ  ًِّ ظٌد اهلل بـ ادح

قخل  ، 988، 807، 806، 805افتَّْ

989 ،990 ،991 ،992 ،993 

ـ أبق حمّد افَّْج ًِّ ـ ادح ، 803ٚد ظٌد اهلل ب

804 ،805 ،806 ،807 ،988 

أبق حمّد ظٌد اهلل بـ حمّد بـ إشحٚق 

 157، 153 افٍٚـٓل

 365، 337 ظٌد اهلل بـ حمّد بـ أشامء

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ أيقب بـ صٌٔح أبق 

 585، 387 حمّد ادخرمل

 824ظٌد اهلل بـ حمّد بـ بؼ 

 757ظٌد اهلل بـ حمّد بـ بُر إزدي 

ـ حمّ ّذاِنظٌد اهلل ب  د بـ بْدار أبق ٕك اَلَ

560 

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ جًٍر أبق افَٚشؿ 

 663افَزويْل 

 318اَلٚصّل ظٌد اهلل بـ حمّد بـ جًٍر 

ن أبق افنٔخ  ظٌد اهلل بـ حمّد بـ جًٍر بـ حَّٔٚ

 731، 730إصٌِٓٚن 

 بـ احلًـ أبق حمّد افؼؿلظٌد اهلل بـ حمّد 

243 

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ;  ظٌد اهلل بـ حمّد بـ زيٚد

 ظع بـ زيٚد

ادٍِقج  افَزازأبق حمّد ظٌد اهلل بـ حمّد بـ شَٚل 

487 

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ شًٔد أبق حمّد إٕهٚري 

 422اإلصىخري 

ـ ُشقيد افَرر  ـ حمّد بـ شًٔد ب  883ظٌد اهلل ب

 378 ظٌد اهلل بـ حمّد بـ شًٔد

أبق بُر  بـ أِب صٌٜٔ ظٌد اهلل بـ حمّد 

، 481، 421، 419، 307، 279، 260قِفافُ

576 

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ظثامن أبق حمّد 

َٚء ًَّ  327، 326 ادزِن افقاشىل ابـ اف

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ظّر أبق حمّد 

ل
ِ
ئٍْ  536 ،204 افكَّ

ؾٚظل  ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد اهلل أبق افَٚشؿ افرِّ

 1067إصٌِٓٚن 

 اهلل بـ حمّد بـ ظٌد اهلل أبق حمّد ابـ حَمْنقه ظٌد

403 

 202 ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد افرمحـ افرازي

ـ حمّد بـ ظٌد افًزيز  ٌٌقي أبق افَٚشؿ ظٌد اهلل ب اف

31 ،103 ،106 ،107 ،184 ،188 ،190 ،

191 ،201 ،203 ،204 ،265 ،266 ،284 ،

339 ،381 ،383 ،417 ،418 ،420 ،421 ،
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437 ،454 ،494 ،515 ،517 ،519 ،

520 ،529 ،536 ،562 ،582 ،609 ،

618 ،690 ،795 ،810 ،823 ،838 ،

839 ،840 ،861 ،864 ،874 ،897 ،

938 ،939 ،940 ،1030 ،1036 

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌٔد أبق بُر بـ أِب 

، 916، 211، 210، 209، 206 افدٕٔٚ

925 

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ُظٌٔد اهلل أبق افَٚشؿ 

ٌِٔل اف
ِ
 797َِٚض اخلَى

، 577، 412 ظٌد اهلل بـ حمّد بـ َظَٔؾ

974 

أبق بُر ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظع بـ زيٚد 

، 535، 282، 280، 243 افًْٔٚبقري

825 ،875 ،،910 ،1035 

أبق  ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظع بـ ضرخٚن

 620افىرخِٚن  بُر

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظع بـ ظٌد اهلل بـ 

 740، 739ًٌٚس افًٍٚح ظٌٚس أبق اف

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظّر بـ ظع بـ أِب 

 975، 860، 207ضٚفٛ اَلٚصّل 

ي  523 ظٌد اهلل بـ حمّد بـ َظّرو افٌزِّ

ٍرائْل أبق  ـ حمّد بـ مًِؿ اإلش ظٌد اهلل ب

 693بُر ختـ بُديؾ 

، 104، 6 ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ٕٚجٜٔ

271 ،317 ،367 ،612 ،1066 

ازظٌد اهلل بـ حم أبق  ّد بـ افْي افُقَّ

 1098، 450حمّد اجلرار 

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ يٚشغ أبق احلًـ 

 205، 181، 89 افدوري

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ يًَقب أبق حمّد افُالبٚذي 

 674افٌخٚري 

 438 ظٌد اهلل بـ حمّد بـ يقشػ افًٌدي

 599 ظٌد اهلل بـ حمّد افٌٚهع

 378 ظٌد اهلل بـ حمّد افٌكي

 743اهلل بـ حمّد افَِٚض  ظٌد

 964ظٌد اهلل بـ ََمَْرمٜ 

ة  166 ظٌد اهلل بـ ُمرَّ

، 139، 132، 93اَلذِل  ظٌد اهلل بـ مًًقد

140 ،163 ،164 ،165 ،166 ،242 ،319 ،

352 ،537 ،544 ،565 ،616 ،787 ،819 ،

951 ،994 ،1076 ،1088 

ظٌد اهلل بـ مًِؿ بـ ؿتٌٜٔ أبق حمّد افديْقري 

710 ،775 

 942، 24 ظٌد اهلل بـ مًِؿ رجؾ مـ أهؾ َمْرو

، 161، 145، 87ظٌد اهلل بـ مًِّٜ افًٌَْل 

244 ،427 ،725 

 485 افنٌِٔٚن حمّدظٌد اهلل بـ ادىِٛ أبق 

 452، 38 ظٌد اهلل بـ مًٚويٜ اجلُّحل

مَِّٚن  267، 212 ظٌد اهلل بـ مًٌد افزِّ

 ٚسظٌد اهلل بـ ادًتز بٚهلل حمّد بـ جًٍر أبق افًٌ

 330، 329افًٌٚد 

ٛٔ
ِ
َْٔ ًَ ًِْرض بـ ُم  55 ظٌد اهلل بـ ُم

 417، 140ادحٚرِب  ظٌد اهلل بـ َمًَؾ

ؾ ٍَّ  331، 98 ظٌد اهلل بـ مٌ

ظٌد اهلل بـ مقشك بـ إشحٚق أبق افًٌٚس 

 458، 457، 456، 455، 454اَلٚصّل 

ؾ  447 ظٌد اهلل بـ ادٗمَّ
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ل ـ أِب ٕجٔح أبق يًٚر اُد ، 616 ظٌد اهلل ب

831 

 294، 260 ظٌد اهلل بـ ُّٕر

 ; ظٌد اهلل بـ راؾع ظٌد اهلل بـ واؿد

يًٜ
ِ
 233 ظٌد اهلل بـ َود

بـ مّٔقن افَرر  ظٌد اهلل بـ افقفٔد

 292افًدِن 

، 37، 11ادكي  ظٌد اهلل بـ وهٛ

521 ،776 ،1017 

 775ظٌد اهلل بـ ُئك افَرر 

 512 افدمنَلبـ آدم ظٌد اهلل بـ يزيد 

ََْنيظٌد اهلل ب  549 ـ يزيد بـ أشد اف

ظٌد اهلل بـ يزيد أبق ظٌد افرمحـ ادَرئ 

80 ،157 ،720 ،721 ،722 ،723 

ظٌد اهلل بـ يقشػ بـ أمحد بـ بَُٚمْقَيف أبق 

 516 حمّد إصٌِٓٚن

 885، ؽر مًْقب ظٌد اهلل

 افَِٚضأبق احلًغ ظٌد افٌٚؿل بـ ؿٕٚع 

150 ،151 ،152 ،235 ،236 

ّد بـ أمحد بـ زـريٚ أبق ظٌد افٌٚؿل بـ حم

 140 افَٚشؿ افىَّحٚن

بـ ؽٚفٛ أبق مْهقر ظٌد افٌٚؿل بـ حمّد 

ر  388، 203 افًىَّٚ

ظٌد افٌٚؿل بـ حمّد بـ حمّد بـ افقراق 

 66 افؼوضلأبق حمّد 

ـ أمحد  أبق افَٚشؿ افىرشقد ظٌد اجلٌٚر ب

627 

افًْٚئل أبق ضٚفٛ  ظٌد اجلٌٚر بـ ظٚصؿ

577 ،578 ،580 ،581 

ٌد اجلٌٚر بـ ظٌد اهلل إَْرَدْشتَِِٚن أبق افٍتح ظ

 523 اجلقهري

 415، 273 ظٌد اجلٌٚر بـ افَقْرد

ظٌد احلَُؿ بـ أمحد بـ شالَّم أبق ظثامن ادكي 

891 

 143 ظٌد احلّٔد بـ ِبرام افٍزاري

ـ حمّد أبق حمّد افًَىل  ـ ب ـ احلً ظٌد اخلٚفؼ ب

 1021ابـ روبَٚ 

ـ ظ ـ حمّد ب  ٌد اهلل أبق تراب ادٗدِّبظٌد اخلٚفؼ ب

242 

ظٌد افدائؿ بـ احلًـ بـ ظٌٔد اهلل أبق احلًـ 

 521 اَلالِل افدمنَل

 37 ظٌد ربِّف بـ شًٔد إٕهٚري

ظٌد افرمحـ بـ إبراهٔؿ بـ حمّد بـ ُئك أبق 

ِـّل  219 احلًـ ادَُز

 866ظٌد افرمحـ بـ إبراهٔؿ افَٚص 

ـ زيد  ـ ظٌد اهلل ب ـ أمحد ب ـ ب أبق ظٌد اهلل ظٌد افرمح

 1085ابـ اخلُتَّع 

َُّري  ًُّ ظٌد افرمحـ بـ أمحد بـ حمّد أبق ظع اف

1028 

 46 ظٌد افرمحـ بـ أزهر

منَل   أبق حمّدظٌد افرمحـ بـ إشحٚق افدِّ

ٚمدي  256 افهَّ

 465 ظٌد افرمحـ بـ إشقد

صًّل ; ظٌد افرمحـ بـ  ـ أخل ٕا ـ ب ظٌد افرمح

 ظٌد اهلل بـ ؿريٛ

 869أيقب  افًُقِن احلّيص ظٌد افرمحـ بـ 

 224، 185 ظٌد افرمحـ بـ بِؼ

بٔع بـ مًِؿ  253 ظٌد افرمحـ بـ بَُر بـ افرَّ
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َرة  ُْ  870ظٌد افرمحـ بـ أِب بَ

 575ظٌد افرمحـ بـ ثٚبٝ بـ ثقبٚن 

ـ أِب حٚتؿ ; ظٌد افرمحـ بـ  ـ ب ظٌد افرمح

 حمّد بـ إدريس

 142ظٌد افرمحـ بـ ُحَجرة اخلقِٓن 

بـ احلًُغ افهٚبقِن أبق  ظٌد افرمحـ

 835احلًغ افتًسي 

 316 ظٌد افرمحـ بـ احلهغ اَلْٚئل

 125افرؤاد بـ محٔد ظٌد افرمحـ 

 899، 309 ظٌد افرمحـ بـ أِب افزٕٚد

ًُؿ اإلؾريَل  ظٌد افرمحـ بـ زيٚد بـ إٔ

443 

 569 ظٌد افرمحـ بـ زيد بـ أشِؿ

مع ، 460 ظٌد افرمحـ بـ َشُْٕٚجقر افرَّ

461 ،462 

 901ظٌد افرمحـ بـ افًٚئٛ 

 423 ظٌد افرمحـ بـ شالَّم

 839ظٌد افرمحـ بـ ظٚئش 

ـ ظّر أبق ادّٔقن  ـ ظٌد اهلل ب ـ ب ظٌد افرمح

 788افٌجع 

ظٌد افرمحـ بـ ظٌد اهلل بـ ؿريٛ 

 1016، 971إصًّل 

 93بـ ظٌد اهلل بـ مًًقد  ظٌد افرمحـ

ظٌد افرمحـ بـ ظٌٔد اهلل بـ ظٌد اهلل أبق 

 863، 368 َٚشؿ افًًّٚر احلُْرِِف اف

 459 ظٌد افرمحـ بـ ُظٌٔد اهلل احلٌِل

ـ بـ ظثامن بـ افَٚشؿ أب حمّد  قظٌد افرمح

 217افدمنَل  افتّّٔل

 356افرمحـ بـ ظًِٜٔ افهْٚبحل  ظٌد

 841ظٌد افرمحـ بـ ظىٚء افَرر 

 657ظٌد افرمحـ بـ ظع افهٚئغ 

ـ ظّر بـ ثٚبٝ افًِّْٚن أب ـ ب مًِؿ  قظٌد افرمح

 135 إشدي

أبق حمّد بـ شًٔد ظٌد افرمحـ بـ ظّر بـ حمّد 

ـ افْحٚس ، 591، 546، 545، 541 ادكي اب

599 ،600 ،602 ،604 ،776 ،777 ،778 ،

779 ،780 ،781 ،782 ،783 ،786 

، 281، 89 إوزاظلبـ ظّرو ظٌد افرمحـ 

293 ،450 ،525 ،545 ،560 ،582 ،952 ،

1019 ،1098 

 363بـ ظّرو افٌجع  ظٌد افرمحـ

 57 ظٌد افرمحـ بـ َظْقَشَجٜ

 10بـ ظقف  ظٌد افرمحـ

 521ظٌد افرمحـ بـ افَٚشؿ 

 599 ظٌد افرمحـ بـ أِب ؿرصٚؾٜ

 243، 48إٕهٚري  ظٌد افرمحـ بـ أِب فٔذ

ًٔق ٚرك اف ـ اٌد ـ ب  540، 539، 538 ظٌد افرمح

 144، 32 ادروزي ظٌد افرمحـ بـ ادٌٚرك

ؾ أبق شًٔد ظٌد افرمحـ بـ ِـّ  29افٌكي  ادتق

ـ أمحد افًْٔٚبقري أبق ظع  ـ حمّد ب ـ ب ظٌد افرمح

 655افرازي 

ـ  بـ أِب بـ حمّد بـ إدريس أبق حمّد اظٌد افرمح

 523، 242افرازي  حٚتؿ

 547 أبق افَٚشؿ ظٌد افرمحـ بـ حمّد بـ شالَّم

ظٌد افرمحـ بـ حمّد بـ ظٌد افرمحـ أبق حمّد 

ٚمل ًَّ  458 اف

ـ بـ حمّد بـ ظٌد افرمحـ ادروزي أبق ظٌد  افرمح

ي 
ِ
د َّ  977حمّد افهَّ
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ـ حمّد ـ ب ـ حمّد بـ ظزيز ظٌد افرمح ابـ  ب

 510، 508افًْٔٚبقري أبق شًد  ُدْوْشٝ

ٜ شًد  قأب ظٌد افرمحـ بـ حمّد بـ َِمَجَّ

633 

ـ حمّد  ـ ب بـ مْهقر أبق شًٔد ظٌد افرمح

 591 احلٚرثل

 398 ادحٚرِبظٌد افرمحـ بـ حمّد 

 80 ظٌد افرمحـ بـ مرزوق

 309 ظٌد افرمحـ بـ ادٌرة

، 243،  140بـ مٓدي  ظٌد افرمحـ

412 ،553 ،563 ،591 ،592 ،593 ،

594 ،595 ،596 ،597 ،658 ،699 ،

938 ،939 

ًْؿ افٌجع  557 ظٌد افرمحـ بـ أِب ٕ

، 149ظٌد افرمحـ بـ ُهرمز إظرج 

259 ،521 ،776 ،862 

; ظٌد افرحٔؿ بـ  ظٌد افرمحـ بـ واؿد

 واؿد

ظٌد افرمحـ بـ واؿد افقاؿدي أبق مًِؿ 

 483افًىٚر 

 847ظٌد افرمحـ بـ يزيد بـ جٚبر

ـ يًَقب مقػ احلرؿٜ ـ ب ، 221 ظٌد افرمح

223 ،686 ،866 

ؿِّل   934ظٌد افرمحـ بـ يقٕس افرَّ

ظٌد افرحٔؿ بـ أمحد بـ ٕك أبق زـريٚ 

 625، 541، 433، 432افٌخٚري 

ل ظٌد افرحٔؿ  ِّّ  1053بـ زيد افً

 505ظٌد افرحٔؿ بـ واؿد اخلراشِٚن 

ظٌد افرزاق بـ ظّر بـ مقشك افتٚجر أبق 

 797افىٔٛ إصٌِٓٚن 

، 617، 616بـ َهٚم افهًِْٚن  ظٌد افرزاق

652 ،906 ،1008 

َُّري  ًُّ  698ظٌد افًالم بـ َشٓؾ أبق ظع اف

 21 ظٌد افهّد بـ ظٌد افقارث

ـ ظع بـ ادٖ ظٌد افهّد بـ ;  مقنظٌد افهّد ب

 ظع بـ حمّد

ـ ظٌٚس ـ ظٌد اهلل ب ـ ظع ب اَلٚصّل  ظٌد افهّد ب

318 

ـ ظع  ـ حمّد ظٌد افهّد ب ل أبق احلًغ ب
ِ
ت ًْ افىَّ

 835، 466 افقـٔؾ

بـ اظٌد افهّد بـ ظع بـ حمّد بـ احلًـ 

 618، 340، 269ادٖمقن أبق افٌْٚئؿ اَلٚصّل 

ًْامن ـ اف ٌزاز افًْٚ ظٌد افهّد ب  258، 69ئل اف

َُّري ًُّ ; ظٌد  ظٌد افًزيز بـ أمحد بـ احلًُغ اف

 افًزيز بـ ظع بـ أمحد

 1003ي رظٌد افًزيز بـ أمحد بـ افٍرج إمح

حمّد  قظع أب حمّد بـ ظٌد افًزيز بـ أمحد بـ

ِن تَّٚ َُ  217 اف

ـ يًَقب أبق افَٚشؿ احلرِب  ـ أمحد ب ظٌد افًزيز ب

 906ؽالم افزجٚج 

 295 محد افٌٚؾَلظٌد افًزيز بـ أ

ابـ ظٌد افًزيز بـ جًٍر بـ حمّد أبق افَٚشؿ 

َرؿلمحدي 
ِ
 351، 318، 214 اخل

 542 ظٌد افًزيز بـ أِب حٚزم

ـ أِب ََتٚم أبق احلًـ  ـ ب ـ احلً  711ظٌد افًزيز ب

 298 ظٌد افًزيز بـ داود احلراِن

 160ظٌد افًزيز بـ افربٔع بـ شزة 

اد   717ظٌد افًزيز بـ أِب َروَّ
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، 476، 452 د افًزيز بـ ُصٓٔٛظٌ

500 ،527 ،1034 

ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ أِب شِّٜ 

 358 ادٚجنقن 

ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد 

ِٓٚن  صٌ ل أبق افَٚشؿ ٕا ، 35افًزيز افداـر

865 

ظٌد افًزيز بـ ظع بـ أمحد أبق افَٚشؿ 

 203، 106 ابـ بْٝ افًُري إٕامضل

ـ ظع بـ أمحد أبق افَٚشؿ ظٌد افًزيز ب

، 499، 498، 436 اخلٔٚط إَزجل

513 ،561 ،633 ،634 ،635 ،636 ،

707 ،1028 ،1100 

ظٌد افًزيز بـ ظع بـ حمّد أبق احلًُغ 

 507 افنرازي

ـ ظّر بـ ظٌد افًزيز   1096ظٌد افًزيز ب

ظٌد افًزيز بـ ؿٔس بـ حٍص أبق زيد 

 333، 332، 331  افٌكي

ـ حمّد بـ جًٍر أبق افَٚشؿ ظٌد افًزيز ب

ؿٚق   819افتّّٔل افدَّ

ظٌد افًزيز بـ حمّد بـ حمّد بـ ظٚصؿ 

 871افْخنٌل 

، 16 ظٌد افًزيز بـ حمّد افدراوردي

221 ،310 ،367 ،368 ،541 ،588 

ي 
ِ
َٚوْٕد ـ حمّد افُّْٓ أبق افَٚشؿ ظٌد افًزيز ب

 
ِ

 33 افىََّرُشقد

ـَ مروان   494 ظٌد افًزيز ب

 أبق زيد ـ مًِؿ ظٌد افًزيز ب
ِ

ع َّ ًْ ََ  اف

184، 614 

 162 افَررأبق خٚفد ظٌد افًزيز بـ مًٚويٜ 

 27 ظٌد افًزيز بـ مقشك افَٚري

 23افالحقِن  ظٌد افًزيز بـ مقشك

 ; ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل ظٌد افًزيز ادٚجنقن

ـ ظٌد افقاحد أبق افَّْجٔٛ إُْرَمِقيُّ   ظٌد افٌٍٚر ب

229 

 317 شؿ إٕهٚريظٌد افٌٍٚر بـ افَٚ

 ظٌد افٌٍٚر بـ حمّد بـ جًٍر أبق ضٚهر ادٗدِّب

163 ،168 

 1103ظٌد افٌْل بـ شًٔد إزدي 

ضٚفٛ  قظٌد افَٚدر بـ حمّد بـ ظٌد افَٚدر أب

 1032، 510افٔقشٍل 

ِّل ًُّ  162 ظٌد افَٚهر بـ افنيِّ اف

 1009ظٌد افَدوس بـ حٌٔٛ افُالظل 

 46ٍل ظٌد افٌُر بـ ظٌد ادجٔد احلْ

 781ظٌد افٌُر بـ حمّد أبق ظّر إٕهٚري 

 234، 140 اجلََزريبـ مٚفؽ ظٌد افُريؿ 

 635 ظٌد افُريؿ بـ هنٚم

ْيَرَظُٚؿقِِل  ـ اَلٔثؿ أبق ُئك افدَّ  171 ظٌد افُريؿ ب

اد  272 ظٌد ادجٔد بـ ظٌد افًزيز بـ أِب روَّ

ًَرزمل ـ أِب شِٔامن مٔنة اف ، 338 ظٌد ادِؽ ب

921 ،922، 951 

ظٌد ادِؽ بـ أِب ـريّٜ إٕهٚري مقٓهؿ أبق 

 809 ،134 يزيد ادٌرِب

 1090ظٌد ادِؽ بـ بُديؾ اجلزري 

ـِ مروان  ـِ بؼ ب  965ظٌد ادِؽ ب

 976ظٌد ادِؽ بـ َِبز بـ حُٔؿ افَنري 

 713ظٌد ادِؽ بـ خٔٚر بـ ظؿِّ ُئك بـ مًغ 

 293 ظٌد ادِؽ بـ صًٔٛ بـ افِٔٞ
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ـ ظٌد افرمحـ بـ هنٚم أبق ظٌد ادِؽ ب

َمٚري   522هنٚم افذِّ

ـ جريٟ  ـ ظٌد افًزيز ب ، 134ظٌد ادِؽ ب

151 ،265 ،558 ،612 ،642 ،643 ،

797 ،959 ،1008 ،1066 ،1069 

ظٌد ادِؽ بـ ظّر بـ خِػ أبق افٍتح 

 1031، 1030، 1029افرزاز 

ظٌد ادِؽ بـ ظّرو أبق ظٚمر افًَدي 

 1042افٌكي 

، 580 ،181 ،150 ُظّرظٌد ادِؽ بـ 

605 ،1086 

، 218ظٌد ادِؽ بـ ؿريٛ إصًّل 

324 ،325 ،346 ،388 ،537 ،546 ،

707 ،739 ،744 ،763 ،781 ،849 ،

870 ،899 ،902 ،904 ،929 ،944 ،

948 ،967 ،971 ،972 ،973 ،999 ،

1015 ،1016 ،1041 ،1044 ،

1045 ،1092 ،11097 

حمّد ظٌد ادِؽ بـ حمّد بـ احلًغ أبق 

 685افَزوؽِٚن احلرِب 

ظٌد ادِؽ بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ بؼان 

، 157، 153، 150أبق افَٚشؿ إمقي 

160 ،171 ،177 ،235 ،236 ،551 ،

725 ،792 ،1090 

ظٌد ادِؽ بـ حمّد بـ ظٌد اهلل أبق ؿالبٜ 

 1081، 959 ،755 ،4 افرؿٚر

 941ظٌد ادِؽ بـ مروان 

هٚصؿ ادٌٚزِل أبق  ظٌد ادِؽ بـ مٓران

570 

 287أبق بؼ  ظٌد ادِؽ بـ مقشك افىقيؾ

ة  982، 209 ظٌد ادِؽ بـ هٚرون بـ َظَْْسَ

َمِٚري ظٌد ادِؽ بـ ظٌد افرمحـ ;  ظٌد ادِؽ افذِّ

 بـ هنٚم

 673ظٌد افقاحد بـ أمحد بـ احلًغ افنٚهد 

 1008ظٌد افقاحد بـ أمحد بـ أِب اخلهٔٛ 

از ظٌد افقاحد بـ احلًُغ أبق  ، 713جًٍر افَِّقَّ

714 

ظٌد افقاحد بـ ظٌد افًالم أبق افَٚشؿ افقاثَل 

681 

ـ احلًغ أبق افىٔٛ افٍٚمل  ـ ظع ب ظٌد افقاحد ب

ـ افِحِٔٚن  ، 898، 879، 836، 825، 811اب

899 ،923 

دود  ًَّ  299ظٌد افقاحد بـ واصؾ اف

 404 ظٌد افقاحد افَْىري

 967ظٌد افقارث بـ إبراهٔؿ 

 1003ث بـ شًٔد افٌكي ظٌد افقار

ـ شًٔد افًْزي  ظٌد افقارث ، 631، 169، 91ب

1050 

 307ظٌد افقدود بـ أمحد بـ احلًـ أبق افٌْٚئؿ 

ـ أمحد بـ ظٌٔد اهلل ابـ اجلًِٚب أبق  ظٌد افقهٚب ب

 100ؽٚفٛ ادًتًدل 

أبق احلًغ ظٌد افقهٚب بـ احلًـ بـ افقفٔد 

 521، 518، 391 افُالِب

ـ حَ  َحؾ اَلّداِن ظٌد افقهٚب ب ًْ
ِ
 732ريش أبق م

ٍَّٚف ، 135، 105 ظٌد افقهٚب بـ ظىٚء اخل

550 ،995 ،1082 

ـ ظًٔك أبق افَٚشؿ وراق اجلٚحظ  ظٌد افقهٚب ب

310 
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، 515 احلقضلظٌد افقهٚب بـ ٕجدة 

852 

 ظٌدان ; ظٌد اهلل بـ أمحد بـ مقشك

ـَ شِٔامن  8 َظٌدة ب

 62  َظٌدة بـ ظٌد اهلل

بـ ظع بـ احلًُغ أبق ظٌٔد اهلل بـ أمحد 

 998، 111 افَٚشؿ افهٔدِٓن

ظٌٔد اهلل بـ أمحد بـ مًروف أبق حمّد 

 288، 287ادًتزِل 

أبق احلًغ ُظٌٔد اهلل بـ أمحد بـ يًَقب 

، 441، 440، 439 ابـ افٌقاب ادَرئ

442 ،443 ،514 ،515 ،833 ،903 ،

904 ،905 ،924 ،931 ،947 ،954 ،

999 ،1005 ،1018 ،1050، 1061 

ُظٌٔد اهلل بـ ادَرئ ;  ُظٌٔد اهلل بـ أمحد

 أمحد بـ يًَقب

ُظٌٔد اهلل بـ احلًغ بـ جًٍر ابـ أِب 

 344أبق افَٚشؿ ادقصع  مقشك احلذاء

 149 ُظٌٔد اهلل بـ أِب راؾع

 366 ُظٌٔد اهلل بـ َزْحر

ًْد بـ إبراهٔؿ افزهري  ُظٌٔد اهلل بـ َش

154 

ق َٕك ُظٌٔد اهلل بـ شًٔد بـ حٚتؿ أب

جزي  ًِّ  732، 224اف

ُظٌٔد اهلل بـ شًٔد بـ ـثر أبق افَٚشؿ 

 997ادكي 

 358 ُظٌٔد اهلل بـ شِامن إؽر

ًُّري ، 28 ُظٌٔد اهلل بـ ضِحٜ بـ حمّد اف

673 

ـ ظٚئنٜ بـ حمّد بـ حٍص ; ظٌٔد اهلل  ُظٌٔد اهلل ب

 افًٚئق

ٚمٝ   828ُظٌٔد اهلل بـ ُظٌٚدة بـ افهَّ

اهلل بـ ضٚهر اخلزاظل أبق أمحد ظٌٔد اهلل بـ ظٌد 

 752إمر 

 ،525 ،310بـ ظتٌٜ اَلذِل ُظٌٔد اهلل بـ ظٌد اهلل

543 ،692 

 862ُظٌٔد اهلل بـ ظٌد اهلل بـ ظّر 

  285افَرر بـ ظٌد اهلل بـ مقهٛ  ُظٌٔد اهلل

أبق افٍوؾ ظٌٔد اهلل بـ ظٌد افرمحـ بـ حمّد 

، 348، 303، 299، 221، 220، 33 افزهري

385، 563 ،841 

ظٌٔد اهلل بـ ظٌد افرمحـ بـ حمّد أبق حمّد 

َُّري ، 1041، 870، 849، 325، 324 افً

1043 ،1044 

 15، 46احلٍْل  ُظٌٔد اهلل بـ ظٌد ادجٔد

ـ ظثامن بـ ُئك  ابـ جَٕٚٔٚ أبق افَٚشؿ ُظٌٔد اهلل ب

 285 افدؿَّٚق

 611 ظٌٔد اهلل بـ ظثامن أبق ظّر افًثامِن

ِّل ُظٌٔد اهلل بـ ظع ًُّ  397 بـ ُظرؾىٜ اف

، 36، 8بـ ظّر بـ حٍص افًّري  ُظٌٔد اهلل

260 ،424 ،440 ،551 ،1058 

ـ ظّر بـ ُظٌٔد اهلل أبق افَُرم  ََّٚلاُظٌٔد اهلل ب  بـ افٌ

363 ،1076 

 760ظٌٔد اهلل بـ ظّر بـ مقشك افَرر 

، 106ُظٌٔد اهلل بـ ظّر بـ مٔنة افَقاريري 

204 ،658 ،764 ،1086 

، 321اهلل بـ ظّرو بـ مًٚويٜ افًتٌل  ظٌٔد

1078 
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، 580، 249افرؿل  ُظٌٔد اهلل بـ َظّرو

857 

ـ أِب افٍوؾ ; ُظٌٔد اهلل بـ ظّر  ظٌٔد اهلل ب

 بـ ُظٌٔد اهللا

أبق  ُظٌٔد اهلل بـ حمّد بـ أمحد بـ ُفْقُفق

 78، 77افًًّٚر  افَٚشؿ

ابـ حٌٚبٜ ُظٌٔد اهلل بـ حمّد بـ إشحٚق 

، 339، 284، 204 ،188، 31 افٌزاز

383 ،536 ،838 ،874 

ظٌد اهلل بـ ;  ُظٌٔد اهلل بـ حمّد بـ أيقب

 حمّد بـ أيقب 

 بـ حمّد بـ حٍص افًٚئقظٌٔد اهلل 

، 760، 468، 362، 361وافًٔق 

932 ،1004 

ـ حمّد بـ ظٚئذ أبق حمّد اخلالَّل  ُظٌٔد اهلل ب

527 

ـ حمّد بـ ظٌد افًزيز أبق ؽٚفٛ  ُظٌٔد اهلل ب

  395 ائٍلافىر

ـ حمّد بـ حمّد  ـ بىٜ أبق ظٌد اُظٌٔد اهلل ب ب

ًُُزي   702اهلل اف

ؿ ًَ َ
ِ
 420 ُظٌٔد اهلل بـ م

ـ أِب ادختٚر أبق حمّد  ـ مقشك ب ُظٌٔد اهلل ب

 664 ،66 افًٌز

ي ؾ احلّٔدي افٌزِّ  28 ُظٌٔد اهلل بـ ادٗمَّ

 828ُظٌٔد اهلل بـ افقفٔد 

 273 مقػ آل ؿٚرظ د اهلل بـ أِب يزيدٔظٌ

ِٚف   916ُظٌٔد بـ افقفٔد افَقصَّ

ظٌٔد بـ ُحهغ بـ جْدل أبق جْدل 

 900افّْري افراظل 

ـ رجٚل ; ظٌٔد بـ حمّد رجٚل بـ مقشك  ظٌٔد ب

 316 ُظٌٔد بـ رؾٚظٜ افزرؿل

ـ ذيؽ ; ظٌٔد بـ ظٌد افقاحد بـ ذيؽ   ُظٌٔد ب

 263 ظٌٔد بـ ظٌد افرمحـ افٌكي

حمّد افٌزاز  ظٌٔد بـ ظٌد افقاحد بـ ذيؽ أبق

819 

 ظٌٔد بـ ؽْٚم ; ظٌد اهلل بـ ؽْٚم

ٚج  ًَّ  1087ُظٌٔد بـ حمّد افْ

 افقراقبـ افَٚشؿ أبق حمّد ُظٌٔد بـ حمّد 

 440افًْٔٚبقري 

ـ مقشك أبق افَٚشؿ ادٗذن  ـ حمّد رجٚل ب ظٌٔد ب

 754افٌزاز ادكي 

 857ُظٌٔد بـ هنٚم أبق ًٕٔؿ 

 808ظٌٔد أبق افٌخسي 

 افُقِفاحلذاء أبق ظٌد افرمحـ  َظٌٔدة بـ محٔد

181، 844 

تٌٚن بـ مٚفؽ
ِ
 369 ظ

ـ ُصديؼ أبق بُر افَرر  اددِن َظتٔؼ بـ يًَقب ب

236، 862 

ظثامن بـ أمحد بـ ظٌد اهلل افٌٌدادي افدؿٚق أبق 

ك ، 132، 131، 5، 4، 3، 2، 1 ظّرو بـ افًامَّ

132 ،134 ،659 ،724 ،814 ،862 

 683ظثامن بـ أمحد بـ حمّد 

ًٌٔل  ًَّ  919ظثامن بـ جًٍر بـ حمّد اف

ن أبق َظّرو إحقل  َّٚ ـ حمّد افٌَِّ ظثامن بـ جًٍر ب

866 

زاذ ; ظثامن بـ ظٌد اهلل بـ حمّد  ظثامن بـ ُخرَّ

 1005، 118 ظثامن بـ زائدة

 836ظثامن بـ زيد بـ أرؿؿ 
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ـ ـثر بـ ديْٚر أبق ظّرو  ظثامن بـ شًٔد ب

 852احلّيص 

 788افرازي ٓؾ أبق شظثامن بـ شًٔد 

، 444، 323، 156 ظثامن بـ أِب صٌٜٔ

481 ،897 

ـ صٍقان افًّٓل   762ظثامن بـ صٚفح ب

 687ظثامن بـ أِب افًٚص 

ظثامن بـ ظٌد اهلل بـ حمّد أبق ظّرو 

 980إٕىٚـل 

 632 ظثامن بـ ظٌد اهلل افنٚمل

اِن   767ظثامن بـ ظٌد افرمحـ احلرَّ

 515 ظثامن بـ ظٌد افرمحـ

ٍَّٚن ظثامن بـ  414 ظ

حمّد بـ ظٌٔد اهلل أبق ظثامن بـ أِب افٍوؾ 

 219 افًْٔٚبقريظّرو ادزـل 

 796ظثامن بـ ظّر 

أِب صٌٜٔ بـ  إبراهٔؿ ظثامن بـ حمّد بـ

 693، 269افًٌز 

ظثامن بـ حمّد بـ بؼ أبق ظّرو افًَىل 

 930ابـ شَْٜ 

ظثامن بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ظٌٔد بـ 

 644ُظّر 

 1062مهًٛ اجلََزري ظثامن بـ 

 341، 148 افثٍَلبـ ادٌرة ظثامن 

ؿ افزي  ًَ َ
ِ
 668ظثامن بـ م

 1038ظثامن بـ اَلٔثؿ 

 290أبق حمّد  ظجالن

 317، 19 ظديِّ بـ ثٚبٝ

 824َظديِّ بـ حٚتؿ 

 699افًربٚض بـ شٚريٜ 

ًُرس بـ ظّرة  295 اف

ٕد  630، 628، 446 َظْرَظَرة بـ افِزِ

، 176، 154، 137، 119، 6ظروة بـ افزبر 

230 ،258 ،269 ،372 ،405 ،416 ،435 ،

442 ،453 ،466 ،504 ،535 ،579 ،584 ،

649 ،674 ،727 ،761 

س   812ظروة بـ ُمَيِّ

 947افًروس 

 631، 630، 628 َظْزرة بـ ثٚبٝ

 621 ظهٚم بـ يقشػ افٌٚهع

ب ادُل  256 ظىٚء بـ خٌَّٚ

، 338، 135 ،134، 78 بـ أِب ربٚح ظىٚء

408 ،545 ،558 ،560 ،595، 612 ،638 ،

642 ،643 ،644 ،650، 767، 778 ،921 ،

922 ،1066 

، 810، 484، 296، 191 ظىٚء بـ افًٚئٛ

811 ،843 ،1061 

وخ  414 ظىٚء بـ ؾرُّ

َْٔٚء
ِ
 333 ظىٚء بـ م

 793 ،623 ،569، 272 ظىٚء بـ يًٚر

 3ظىٚء أبق يًذ 

ف بـ خٚفد   869افًىَّٚ

 746، 41 قفٔدظىَّٜٔ بـ بَٜٔ بـ اف

، 632، 112، 60، 51افًقِف بـ شًد  ظىَّٜٔ

820 

 645ظىَّٜٔ بـ ؿٔس 

، 727، 414، 396بـ مًِؿ افهٍٚر  ظٍٚن

728 ،729 



 

 

 

 فهرس األعالم

 الدراسة سم

 
 

 4111 

، 113، 112بـ خٚفد افًُقِن  ُظٌَٜ

114 ،115 ،116 ،117 ،119 ،442 

ٌٓٚء أبق ُخَريؿ افٌٚهع  ُظٌَٜ بـ أِب افهَّ

344 

 762، 721، 155 ُظٌَٜ بـ ظٚمر

 89 ٌٜ بـ َظَُِّٜظَ

 170، 92افٌدري  ُظٌَٜ بـ َظّرو

 ُظٌَٜ بـ مُرم أبق ظٌد ادِؽ افٌكي

562 

 692، 670ُظَٔؾ بـ خٚفد 

 949ظُرمٜ بـ ظامر 

ُرمٜ
ِ
ـ ظٌٚس  ظ ، 174، 106، 15مقػ اب

587 ،653 ،734 ،735 ،748 ،840 ،

969 ،1051 

، 319، 132ظَِّٜ بـ ؿٔس افْخًل 

352 ،994  ،1076 ،1088 

 123 ّٜ بـ وائؾظَِ

، 791، 25بـ وؿٚص افِٔثل  ظَِّٜ

1031 

 937ُظِقان بـ داود افٌجع 

 918ظع بـ أبٚن إٕهٚري 

 3، 2  ظع بـ إبراهٔؿ افقاشىل

أبق احلًـ  ظع بـ إبراهٔؿ بـ ظًٔك

الِن ادَرئ
ِ
، 250، 249، 74، 73 افٌٚؿ

251 ،347 

ظع بـ أمحد بـ إدريس أبق احلًـ 

ي َسِ ًْ  154 افتَّ

بـ ظٌد اهلل أبق احلًـ ظع بـ أمحد 

 205 اجلَقاِرِِب 

ـ ظٌد افٌٍٚر أبق افَٚشؿ ابـ ٕئػ  ظع بـ أمحد ب

 354اجلريري 

ظع بـ أمحد بـ ظع أبق احلًـ ادٗدِّب 

 706، 705اخلقزشتِٚن افٍِٚل 

ـ ظع إٕهٚري احلرِب أبق احلًـ  ظع بـ أمحد ب

 777ادكي 

ـ ظّر أبق احلً مل ظع بـ أمحد ب ـ احلاَمَّ  828ـ اب

 افرزازأبق افَٚشؿ بـ بٔٚن حمّد  بـ ظع بـ أمحد

155 

ظع بـ أمحد بـ حمّد بـ داود أبق احلًـ افرزاز 

658 ،659 

ظع بـ أمحد بـ حمّد بـ ظع بـ افٌُني أبق 

 383 افَٚشؿ افٌْدار

ٚن أبق  هَّ ظع بـ أمحد بـ حمّد بـ ظع بـ افدَّ

 374، 369 احلًـ ادَُرتِّٛ

 558 افَزويْلأبق احلًـ ظع بـ أمحد افَرر 

ٚٔ
ِ
أبق احلًـ ادخرمل  ظع بـ إشحٚق بـ زاض

444 ،574 

ِٚن  ًَّ  759ظع بـ إشحٚق أبق احلًغ افٌ

 668ظع بـ إشحٚق أبق احلًغ 

 898ظع بـ إشامظٔؾ 

ظع بـ أِب بُر بـ شِٔامن افُْدي أبق احلًـ 

 824افرازي 

 ْٔ
ِ
د أبق احلًـ ظع بـ بُر بـ حمّد بـ ح

 790، 189 افًْٔٚبقري

ر  134 ظع بـ َِبْرام أبق ُحَجَّٜٔ افًىَّٚ

ل هٚصؿ
ِ
 214 ظع بـ ثٚبٝ اجلََزِري َمقػ بْ

، 339، 284، 188، 70، 31، 5 ظع بـ اجلًد

527 ،536 ،690 ،838 ،927 
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ؿل   808ظع بـ ْجٔؾ أبق احلًـ افرَّ

 733ظع بـ اجلٓؿ افًٚمل 

 566 ّٔلظع بـ احلٚرث افتَّ 

ًدي  ًَّ  700ظع بـ ُحجر اف

، 535أبق احلًـ ادقصع  ظع بـ حرب

1018 

بـ شِٔامن أبق احلًـ  ظع بـ احلًـ

 37، 26افَىًٔل 

ّد ٌد افه  364، 182 ظع ـب احلًـ ـب ظ

ف أبق  ظع بـ احلًـ بـ ظع بـ مىرِّ

ل
ِ
اح ـ اجلَرَّ ، 950، 875، 871، 27 احلً

1064 

َٔؾ ظع بـ احلًـ بـ حمّد بـ ا فهَّ

 1013افقاظظ 

ة أبق احلًـ  ظع بـ احلًـ بـ أِب منَّ

713 ،714 

 886ظع بـ احلًغ بـ حرب افَِٚض 

أبق احلًـ  ظع بـ احلًُغ بـ زـريٚ

 314افىريثٔثل 

ظع بـ احلًغ بـ ظٌد اهلل بـ ُظريٌٜ أبق 

بًل   431افَٚشؿ افرَّ

ظع بـ احلًغ بـ ظع بـ أيقب أبق 

 694احلًـ افٌزاز  

ـ ظع بـ أِب ضٚفٛ  ًغاحلُ ظع بـ  ، 72ب

87 ،108، 207، 365 ،422 ،487 ،

912 

 998ظع بـ احلًُغ أبق شًٔد 

جزي ًِّ  484 ظع بـ احلًغ افًِقي اف

 636 ظع بـ احلًغ أو احلًـ

 970، 788، 732ظع بـ محزة افًُٚئل 

 1009ظع بـ أِب مَحَِٜ أبق ٕك افًٍِىْٔل 

 895، 528 ظع بـ خؼم

ظع بـ داهر افقراق ; ظع بـ حمّد بـ داهر 

 افقراق

ْْىَِري ََ  89، 79 ظع بـ داود اف

 312 ظع بـ راؾع بـ ادحًـ أبق احلًـ افرؾٚء

 834 ،494بـ ربٚح افِخّل  ُظَعّ 

 148 ظع بـ ربًٜٔ

 396، 53، 40 ظع بـ زيد بـ ُجدظٚن

ٚء   1012ظع بـ شًٔد افقصَّ

 أبق احلًـ ظع بـ شِٔامن إخٍش افهٌر

 985، 984، 983افَّْحقي 

ظع بـ صًٔٛ بـ ظدي افًًّٚر أبق احلًـ 

 834افٌٌدادي 

ٚري وذبَ ـ افرُّ ـ ظع أبق احلً  331 ظع بـ صٚفح ب

ح   914ظع بـ افهٌَّٚ

، 148، 104، 85 اَلٚصّل ظع بـ أِب ضٚفٛ

149 ،156 ،205 ،207 ،262 ،286 ،287 ،

341 ،342 ،343 ،349 ،356 ،357 ،411 ،

412 ،413 ،419 ،422 ،451 ،487 ،489 ،

536 ،548 ،573 ،688 ،715 ،732 ،738 ،

739 ،750 ،802 ،842 ،860 ،883 ،971 ،

975 ،1043 ،1061 ،1062 ،1071 ،1082 ،

1083 ،1095 

ظع بـ أِب ضٚفٛ حمّد بـ ظع بـ ُظٌٔد اهلل أبق 

 423احلًـ اَلّذاِن 

 ٛ ـ ؽٚف قر ب ٍُ ـ ظع بـ ضَْٔ ، 73 ًقيافَّْأبق احلً

78 ،148 ،403 
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 443 ظع بـ طٌََْٔٚن

 860ظع بـ افًٌٚس بـ افقفٔد ادًَٕٚل 

 968ظع بـ افًٌٚس 

، 149ظع بـ ظٌد اهلل بـ جًٍر ادديْل 

230 ،430 ،458 ،564 ،798 ،1029 

 657ظع بـ ظٌد اهلل بـ افهٚئغ اَلّذاِن 

، 318ظع بـ ظٌد اهلل بـ ظٌٚس اَلٚصّل 

732 ،733 ،739 ،740 ،749 

أبق احلًـ  ظع بـ ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ

 13، 12 ادًٚؾري

ظع بـ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌٔد أبق 

 704احلًـ افزجٚج افنٚهد 

ظع بـ ظٌد اهلل بـ يزيد بـ أِب مىر 

 545 اإلشُْدراِن أبق احلًـ ادٚفُل

ظع بـ ظٌد اهلل إزدي أبق ظٌد اهلل 

 844افٌٚرؿل 

 680 ظع بـ ظٌد اهلل

 افٌوٚئريأبق احلًـ ظع بـ ظٌد احلّٔد 

452 

ظع بـ ظٌد افرمحـ بـ احلًـ ابـ ظِٔؽ 

 700أبق افَٚشؿ افًْٔٚبقري 

ـ بـ ظٌد اهلل أبق احلًـ  ظع بـ ظٌد افرمح

َُّٚئل ، 481، 480، 479، 473، 419 افٌ

486، 487، 489 ،490 ،587 ،589 

ظع بـ ظٌد افرمحـ بـ ظًٔك بـ زيد ابـ 

 156، 155 أبق احلًغ افُقِف َمِِٚت 

بـ ادرزبٚن أبق احلًـ  ظع بـ ظٌد افًزيز

 177افٌٌقي 

ظع بـ ظٌد افقهٚب بـ مقشك افؼيػ 

 311 أبق افُرم اَلٚصّل

ـ حمّد بـ ظَٔؾ أبق افقؾٚء احلٌْع  ظع بـ ظَٔؾ ب

397 

، 39 افدارؿىْلبـ أمحد أبق احلًـ ظع بـ ظّر 

300 ،375 ،420 ،421 ،548 ،618 ،620 ،

633 ،861 ،878 ،918 ،940 ،941 ،942 ،

943 ،954 ،1029 

ـ ظّر بـ اخلؾ أبق احلًـ  ظع بـ أِب ظّر أمحد ب

 233 افٌزاز

ـ احلراِن ادكي  ٜ أبق احلً ـ محه ظع بـ ظّر اب

694 

 487بـ ظع بـ احلًغ اَلٚصّل  ظع بـ ظّر

 877، 558ر ظع بـ ظّر بـ ظع افتَّامَّ 

ّد بـ احلًـ بـ صٚذان بـ ظع بـ ظّر بـ حم

َُّري افهرِف احلرِب ًُّ  إبراهٔؿ أبق احلًـ اف

269 ،279 ،307 ،340 ،382 ،384 ،417 ،

437 ،565 ،566 ،567 ،568 ،569 ،570 ،

574 ،575 ،576 ،577 ،578 ،579 ،580 ،

815 ،868 

 احلرِب أبق احلًـ ابـ ظع بـ ظّر بـ حمّد

، 710، 685، 398، 394، 271، 82 افَزويْل

1102 ،1105 

 399 ظع بـ ظّر افٍرائض

ـ َشٓؾ أبق احلًـ احلريري ، 23 ظع بـ َظّرو ب

309 ،937 ،1055 ،1058 ،1060 

ّيص
ِ
ش احل  208 ظع بـ ظَّٔٚ

ظع بـ ظًٔك بـ داود بـ اجلراح أبق احلًـ 

 1049افقزير 

 466 ظع بـ ُؽراب
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ومل أبق رظع بـ افٍتح بـ ظٌد اهلل اف

 60 احلًـ افًًُري

 697ظع بـ افٍؤؾ بـ ظٔٚض افُقِف 

ضٚفٛ أبق ظع بـ حمّد بـ أمحد بـ اجلٓؿ 

 998، 128 افُٚتٛ

ـ  ـ أبق احلً ـ احلً ظع بـ حمّد بـ أمحد ب

 425، 285 ادكي

ـ ـًٔٚن  ـ ظع بـ حمّد بـ أمحد ب أبق احلً

، 407، 350، 212، 57، 11 افَّْحقي

1033 ،1034 

بق احلًـ ظع بـ حمّد بـ أمحد بـ ُفقُفق أ

 645، 644، 510، 317 افقراق

ٌَِِل  ـ احلَ ظع بـ حمّد بـ إشحٚق أبق احلً

334 

ْٔش أبق 
ِ

ظع بـ حمّد بـ احلًغ ابـ َؿن

ٚر  ًَ ّْ ًَ  716احلًـ اف

 643، 642ظع بـ حمّد بـ داهر افقراق 

ـ ادقصع  ظع بـ حمّد بـ شًٔد أبق احلً

658 

أبق  ظع بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ بؼان

 1ادًدل  ًغاحل

ظع بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ حُّٔقن 

 293 اخلقِٓن

ظع بـ حمّد بـ ظٌٔد أبق احلًـ افٌزاز  

704 

ظع بـ حمّد بـ ظع بـ إٌٕٚري أبق 

 301 مْهقر افقاظظ

 ظع بـ حمّد بـ ظّر أبق احلًـ افرازي

 523، 242افٍَٔف 

صٔد   972ظع بـ حمّد بـ َظًٌْْٜ َمقػ افرَّ

 660حمّد بـ ظالَّن افهقِف ظع بـ 

أبق افَٚشؿ ابـ احلكي ظع بـ حمّد بـ ظًٔك 

 425 افٌزاز

ـ ظع بـ حمّد بـ ظًٔك  َُِّٚنأبق احلً ، 231 اجلَ

232 

ٛ  ظع بـ حمّد بـ افٍتح ه ـ أِب اًف أبق احلًـ اب

 76، 75 إُْصَِِْٚن 

 789ظع بـ حمّد بـ ؾٓر أبق احلًَـ 

ـ حمّد بـ أمحد ظع ب; ظع بـ حمّد بـ ـًٔٚن 

 بـ ـًٔٚن

ظع بـ حمّد بـ ُفقُفق ; ظع بـ حمّد بـ أمحد بـ 

 ُفقُفق

 1050ظع بـ حمّد بـ أِب ادوٚء ادهٔيص 

 745ظع بـ حمّد بـ يًَقب افتٌٌِل 

ظع بـ ادَرئ أِب ضٚهر حمّد أبق احلًـ ابـ 

 367 افًالف احلٚجٛ

 759ظع بـ حمّد افٌكي 

 605 ظع بـ حمّد افٌٔوٚوي

 378 ظع بـ حمّد افَزويْل

 675ظع بـ حمّد 

ـ بـ ظع بـ حمّد أبق افَٚشؿ  ًِّ ظع بـ ادُح

، 346، 345، 344، 226، 225افتْقخل 

362 ،800 ،983 ،987 ،1085 

ـ جًٍر ادديْل ظع بـ ادديْل ـ ظٌد اهلل ب  ; ظع ب

 942، 24 ظع بـ مًِؿ افىقد

 716، 424 ظع بـ مًٓر

 َوٚء ; ظع بـ حمّد بـ أِب ادوٚءظع بـ أِب ادَ 

 571 ظع بـ مًروف أبق احلًـ افٌزاز
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ٚر  23 ظع بـ مًروف افَهَّ

ظع بـ مقشك بـ جًٍر بـ حمّد بـ ظع 

 912بـ احلًغ بـ ظع بـ أِب ضٚفٛ ا

 1055ظع بـ هٚصؿ بـ افزيد ادحٚرِب 

 775ظع بـ يًَقب 

ظِٔٚن بـ احلًغ بـ صٚفح أبق احلًـ 

 712 افدَّٓل

 352أبق افَٔيٚن افثقري  ظامر بـ حمّد

ر بـ ُمَي أبق يٚه  107 َظامَّ

ر ل بـ مًٚويٜ ظامَّ
ِ
ْهْ  54 افدُّ

 384 ظامر بـ يٚه

 4 ُظامرة بـ ُظّر

 12 ُظامرة بـ َؽزيَّٜ

ٜ أبق رؾٚظٜ ادكي  َّ ٔ
ِ
 855ظامرة بـ َوث

أبق  ظّر بـ إبراهٔؿ بـ شًٔد ابـ محٚمٜ

 644، 354ضٚفٛ افزهري 

ِنظ ُٚت ـ ـثر أبق حٍص اف ـ إبراهٔؿ ب  ّر ب

582 ،842 ،862 ،882 

 252 ظّر بـ إبراهٔؿ افًٌدي

 حٍصأبق ظّر بـ أمحد بـ إبراهٔؿ 

 703افزمُل 

ـ ظثامن بـ أمحد أبق حٍص  ـ أمحد ب ظّر ب

، 190، 184، 183، 103ابـ صٚهغ 

295 ،310 ،322 ،389 ،436 ،610 ،

810 ،817 ،821 ،822 ،823 ،842 ،

845 ،846 ،847 ،848 ،849 ،850 ،

851 ،852 ،853 ،854 ،،869 ،884 ،

886 ،889 ،919 ،920 ،946 ،954 ،

955 ،986 ،1011 ،1014 ،1019 ،

1020 ،1022 ،1035 ،1057 ،1058 

ظّر بـ أمحد بـ ظع أبق حٍص افَىٚن افدري 

1013 

ظّر بـ أمحد بـ ظّر بـ حمّد بـ منور أبق 

 187 حٍص افًْٔٚبقري

ـ  ـ هٚرون أبق حٍص أجري ظّر ب  716أمحد ب

 ظّر بـ أمحد بـ ظثامن ;  ظّر بـ أمحد افقاظظ

 625 ظّر بـ إشامظٔؾ بـ ؾََرج افٌزاز

َىل قأببـ إشامظٔؾ ظّر بـ أيقب  ًَّ  حٍص اف

510 

 881ظّر بـ بنر 

ظّر بـ أِب بُر بـ حمّد أبق حٍص ادقصع 

715 

 56 ظّر بـ ثٚبٝ

ـ ظٌد اهلل ابـ ـ جًٍر ب أِب افني افٌكي  ظّر ب

 380 أبق حٍص افقراق 

ظّر بـ احلًـ بـ ظع أبق احلًغ بـ إصِْٚن 

916 ،929 

ـ ٕك أبق حٍص  ـ ب ـ احلً ِٚض ظّر ب ٌِل اَف احل

459 

 859ظّر بـ احلًـ بـ ٕك افَِٚض احلٌِل 

ـ اخلىٚب  ، 205، 202، 66، 25، 12، 4ظّر ب

218 ،335 ،505 ،790 ،791 ،918 ،1031 ،

1053 ،1060 ،1084 

 649ظّر بـ خٚفد أبق شِٔامن افرؿل 

 654ظّر بـ ربًٜٔ أبق ربًٜٔ اإليٚدي 

 ظّر بـ حمّد بـ إبراهٔؿ  ; ظّر بـ َشٌَْْؽ

 176 ُظّر بـ أِب شِّٜ

 787ظّر بـ َشٓؾ ادٚزِن 
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 ظّر بـ أمحد بـ ظثامنظّر بـ صٚهغ ; 

ريأبق زيد ظّر بـ صٌَّٜ   ،406 افُّّْ

744 ،866 

 593، 363إمقي  افًزيزظّر بـ ظٌد 

 467افيير  ظّر بـ ظٌد افًزيز

 87 ظّر بـ ظثامن 

 956ظّر بـ ظىَّٜٔ افًقِف افُقِف 

ٛ اَلٚصّل  ـ ظع بـ أِب ضٚف ، 860ظّر ب

975 

 268 بـ ظىٚء ادَدمل ظّر بـ ظع

 264 ظّر بـ ظع

 107 ظّر بـ أِب ظّر

 612 ظّر بـ ظّران احلٍْل

وخ   963ظّر بـ ؾَرُّ

 1095َُمٚصع اددائْل ظّر بـ 

أبق ابـ شٌْؽ ظّر بـ حمّد بـ إبراهٔؿ 

، 451، 450، 449، 437 افَٚشؿ افٌجع

454 

 173 ظّر بـ حمّد بـ جٌر

ٚبقري  ًْٔ ٔد اف ّد ـب داود أبق شً ّر ـب حم ظ

824 

ًُزي  ٚء أبق حٍص اف ّد ـب رج ّر ـب حم ظ

702 

ظّر بـ حمّد  ; ظّر بـ حمّد بـ َشٌَْْؽ

 بـ إبراهٔؿ ا

بـ حمّد بـ ُظٌٔد اهلل أبق ضٚفٛ  ظّر

 709افَّْجٚر 

ظّر بـ حمّد بـ ظع ابـ أِب ضٚفٛ أبق 

 408، 406 حٍص ادُل

 افزيَّٚتأبق حٍص افْٚؿد ظّر بـ حمّد بـ ظع 

38 ،82 ،101 ،213 ،271 ،302 ،445 ،

446 ،447 ،448 ،463 ،464 ،465 ،513 ،

612 ،859 ،902 ،944 ،948 ،1053 ،

1066 

 79 أبق افَٚشؿ افٌزاز ّد احلررظّر بـ حم

 408أبق حٍص افَٚص  ظّر بـ ُمدرك

 937ظّر بـ ُمَي بـ ظّر أبق حٍص افًٌز 

 290 ظّر بـ هٚرون

 ; ظّر بـ جًٍر بـ ظٌد اهلل ظّر افٌكي

 ظّر بـ حمّد بـ ظعظّر افزيٚت ; 

 49ظّران بـ تٔؿ أبق رجٚء افًىٚردي 

 524، 49، 26ظّران بـ ُحهغ 

ران  ّْ
ِ
نظ ىَّٚ

ِ
 180 بـ ح

ََري أبق بُر افَهر افٌكي ْْ
ِ
ـ َشِؿ اد  ظّران ب

31 ،501 ،838 

ّران بـ َظقن
ِ
 626 ظ

 868، 812، 811، 810ظّران بـ ُظْٜٔٔ 

ـ َمٚصع اجلرجِٚن أبق إشحٚق  ـ مقشك ب ظّران ب

 1017، 693افًختِٔٚن 

 ظّران بـ َشِؿظّران افَهر ; 

 1057ظّرو بـ ثٚبٝ 

 627شًٔد افٌجع أبق  َظّرو بـ جرير

 48أبق ظثامن افَِٚض  َظّرو بـ ُْجٔع

 37 َظّرو بـ احلٚرث

 1086 ،196 َظّرو بـ ُحريٞ

 193 َظّرو بـ محٚد

، 216، 185، 105، 96، 38 َظّرو بـ ديْٚر

224 ،316 ،379 ،399 ،438 ،479 ،550 ،
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556 ،570 ،793 

 338 َظّرو بـ زيٚد افثقبِٚن

 افٌكي أبق شًٔد افَرر َظّرو بـ شًٔد

547 

 1065ظّرو بـ شٍٔٚن افَىًٔل 

 90 َظّرو بـ شِٔؿ

اد افَرر   754ظّرو بـ شقَّ

بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ  َظّرو بـ صًٔٛ

 621، 568، 490ظّرو 

ر
ِ
 926، 398 َظّرو بـ َصّ

 834َظّرو بـ افًٚص 

ـ ؾالح افهًِْٚن   828َظّرو بـ ظٌد اهلل ب

 355، 83افْقؾع  ظّرو بـ ظٌد اهلل

 468، 26بـ ظٌٔد  روَظّ

بـ شًٔد أبق حٍص  َظّرو بـ ظثامن

 819، 174احلّيص 

 365 ،87 بـ ظٍٚن َظّرو بـ ظثامن

 901َظّرو بـ ظثامن ادُل 

 917، 489َظّرو بـ ظع افٍالس 

 3 َظّرو بـ ظقن افقاشىل

 566 َظّرو بـ ؿٔس

حمّد بـ ُجٌر; ظّر بـ حمّد ظّرو بـ 

 بـ جٌرا

 62 َرِزيـَظّرو بـ حمّد بـ أِب 

ة ، 489، 451، 395، 161 َظّرو بـ مرَّ

620 

 1034ظّرو بـ مرزوق 

 696ظّرو بـ مًٚذ إٕهٚري 

 119اجلزري  َظّرو بـ مّٔقن

 761َظّرو بـ هٚصؿ افٌروِت 

 650، 644َظّرو بـ هنٚم أبق أمٜٔ احلراِن 

 28 َظّرو بـ هنٚم افٌروِت

ـ حمٌقب أبق ظثامن اجلٚحظ  345 ظّرو بـ ُئك ب

 298 َظّرو بـ ُئك إٕهٚري

 214 َظّرو أبق ظٌد اهلل

ر بـ إشحٚق َّ  109أبق حمّد افَرر  ُظ

ٚوٕدي  وَٕل افَّْٓ ـ ادرزبٚن افدُّ ـ مرداس ب ظّر ب

853 

 575 ُظّر بـ هٕٚئ

 119، 114 ظًٌْٜ بـ شًٔد افَىٚن افٌكي

 78 ظًٌْٜ بـ أِب شٍٔٚن

 505، 103 ظًٌْٜ بـ ظٌد افرمحـ

 442 رو بـ مّٔقنظًٌْٜ بـ َظّ

ة  982، 209بـ ظٌد افرمحـ افنٌِٔٚن  َظَْْسَ

 325 زريحافًالء بـ 

 336 افًالء بـ زيٚد

ـ ظٌد افرمحـ ، 222، 221مقػ احلرؿٜ  افًالء ب

686 ،866 

 734افًالء بـ هالل بـ ظّر افٌٚهع 

 1015ظالَّن بـ صٓٚب 

 796ظالَّن احلذاء 

ام بـ َحْقَصٛ  1080، 619، 618، 111 افًقَّ

ٜ أبق احلُؿ افُقِف  ـ ظقإ ـ احلُؿ ب ٜ ب  968ظقإ

 608، 402، 49بـ أِب ْجِٜٔ  ظقف

 565 ظقن بـ ظٌد اهلل بـ ظتٌٜ

 251 َظقن بـ ُظامرة

 743، 521 ظًٔك بـ إبراهٔؿ بـ َمثْرود

ًٔدي  ًَّ  894ظًٔك بـ إبراهٔؿ اف
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 685ظًٔك بـ محٚد ُزؽٌٜ 

روي  ٔػ أبق مقشك اَف
ِ
ـ َحْ  783ظًٔك ب

، 494 افنٚرأبق شًٔد  ـ شَٚل ظًٔك ب

930 ،940 

ظًٔك بـ شِٔامن أبق افَٚشؿ افَرر 

اق اف  570قرَّ

ظًٔك بـ شِٔامن أبق مقشك افٍٓري 

 970افنرزي 

ـ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظّر بـ ظع  ظًٔك ب

صّل ا ُر اَٚل ٛف أبق ب  975، 860ـب أِب ٚض

 بـ أِب فٔذبـ ظٌد افرمحـ  ظًٔك

 48إٕهٚري 

افقزير بـ ظًٔك بـ داود  عظ ظًٔك بـ

، 201اجلراحل بـ اجلراح أبق افَٚشؿ ا

218 ،281 ،381 ،494 ،517 ،519 ،

520 ،533 

أبق جًٍر افرازي  ظًٔك بـ أِب ظًٔك

258، 340 

ـ أمحد أبق ظع ـ حمّد ب ٚري  ظًٔك ب افىقم

469 ،470 ،471 

ّل  548 ظًٔك بـ مقشك افتَّٔ

ظًٔك بـ يقٕس بـ ;  ظًٔك بـ مقشك

 شحٚق افًًٌٔلأِب إ

 215ظًٔك بـ َمّْٔقن 

ْٔٚء أبق مقشك ؿٚفقن 
ِ
 1083ظًٔك بـ م

 ظًٔك بـ يقٕس بـ أِب إشحٚق افًًٌٔل

615 ،793 ،859 ،921 ،922 

 حرف الغني

ٚن بـ ادٍوؾ أبق مًٚويٜ افٌالِب  ًَّ ؽ

 830، 829، 827افٌكي 

 950، 267، 212 ؽٔالن بـ جرير

 حرف الػاء

رَ  ْٓ  993زوري ؾٚرس بـ احلًُغ افنَّ

ٍَتح بـ ُصْخُرف أبق ٕك افزاهد   907اف

ـ ظٌد اهلل  ـ حمّد ب َرج ب ٍَ ٚرأبق اخلر اف  298 افْجَّ

ٌخل  ًَّ  863ؾرؿد بـ يًَقب اف

ٌِل  59 ؾوَٚفٜ بـ حهغ افوَّ

ل  ؾوٚئؾ بـ جقهر بـ ظع بـ مالحظ افنَّٔٚ

ٓل  301 افدَّ

افٍوؾ بـ جًٍر بـ حمّد أبق افَٚشؿ افىرائٍل 

 434 ادٗذن

ـ احلٌُٚب ، 74، 34أبق خٍِٜٔ اجلّحل  افٍوؾ ب

143 ،230 ،252 ،253 ،254 ،361 ،422 ،

423 ،605 ،628 ،629 ،630 ،631، 632، 

660 ،670 ،691 

ـ ُدـغ أبق ًٕٔؿ ، 175، 159، 97، 50 افٍوؾ ب

195 ،196 ،197 ،301 ،359 ،380 ،481 ،

537 ،557 ،794 ،897 ،1032 

ىٚن افٌٌدادي افٍوؾ بـ زيٚد أبق افًٌٚس افَ

1020 

 718افٍوؾ بـ َشٓؾ 

 100 اَلٚصّلأبق افًٌٚس افٍوؾ بـ صٚفح 

افٍوؾ بـ ظٌد اهلل بـ مًًقد افٔنُري أبق 

 490 افًٌٚس اَلروي

ن ـ حمّد أبق ظٌد اهلل افَٚى ـ ظٌد افًزيز ب  افٍوؾ ب

104 

 761افٍوؾ بـ ُظٌٔد بـ ظٌد احلّٔد 

 894، 885افٍوؾ بـ ظًٔك افرؿٚر 
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 209أبق ظع اخلزاظل  ٕٚؿافٍوؾ بـ ؽ

افٍوؾ بـ افٍوؾ أبق افًٌٚس اَلّذاِن 

660 

ّٛ أبق ابـ  افٍوؾ بـ أِب افٍوؾ
ِ
ادُح

 516، 200 افَٚشؿ ادٍنِّ 

ـ ادختٚر أبق شٓؾ افٌكي   997افٍوؾ ب

 895، 683افٍوؾ بـ مقشك افًِْٔٚن 

افٍوؾ افرؿٚر ; افٍوؾ بـ ظًٔك 

 افرؿٚر

، 463 ،163، 161 ؾؤؾ بـ ظٔٚض

464 ،465 697 ،730 ،887 ،888 

 270 ؾُِٔح بـ شِٔامن

ن  198افْٓنع  ؾَٓد بـ حَّٔٚ

ٌدادي  ؿ اٌف ٌد افرمحـ ـب ٓؾ ؿ ـب ظ  748ٓؾ

 حرف الؼاف

 979افَٚشؿ بـ َِبَْرام أبق َهدان 

 901افَٚشؿ بـ حٚمد 

افَٚشؿ بـ احلًـ أبق حمّد افٌٚؿالِن 

703 ،704 

ًُّري افَٚشؿ بـ ;  افَٚشؿ بـ حٍص اف

 ٌد اهلل بـ ظّر بـ حٍصظ

ـ ُئك ؿٚشؿ ـ زـريٚ ب ز ب ، 213، 19 ادُىَرِّ

302 ،351 ،565 

 افَٚشؿ بـ شالم ; أبق ظٌٔد

ـ ضٚهر   348 ادًَعأبق افَٚشؿ افَٚشؿ ب

افَٚشؿ بـ ظٌد اهلل بـ ظّر بـ حٍص 

ًُّري  249 اف

افَٚشؿ بـ ظٌد اهلل بـ ظّر بـ حٍص 

 864افَرر افًدوي 

ـ ظٌد افرمح ـ ظٌد اهلل بـ مًًقد ـ افَٚشؿ ب  93ب

ـ بـ حمّد أبق بُر افتْقخل  ـ ظٌد افرمح افَٚشؿ ب

879 

صٚحٛ  بـ ظٌد افرمحـ أبق ظٌد افرمحـ افَٚشؿ

 94أِب أمٚمٜ 

  10 افَٚشؿ بـ افٍوؾ

ـ بنٚر أبق حمّد إٌٕٚري  ـ حمّد ب  915افَٚشؿ ب

ـ حمّد ـ أِب بُر  افَٚشؿ ب ، 215، 198، 89، 8ب

255 ،256 ،337 ،396 

رة
ِ
 1098، 450 افَٚشؿ بـ َُمّٔ

 افَٚشؿ بـ ُئك بـ ْٕك أبق ظٌد افرمحـ افثٍَل

456 

 1062ؿٌٔهٜ بـ جٚبر 

ـ دظٚمٜ ؿتٚدة ًدود ب ، 106، 81، 62، 52 اف

188 ،200 ،235 ،237 ،250 ،252 ،261 ،

267 ،274 ،278 ،332 ،334 ،350 ،362 ،

383 ،385 ،446 ،455 ،652 ،668 ،726 ،

742 ،495 ،835 ،856 ،881 ،972 ،1033 

ٔؿ افىٚئل 
ِ

 973ؿتٚدة بـ افَقش

ٜ بـ شًٔد ، 155، 148، 102، 78، 73، 9 ؿتٌٔ

200 ،220 ،221 ،222 ،259 ،304 ،348 ،

385 ،403 ،544 ،569 ،692 

 982افَراد بـ إشقد افًجع 

ة  582بـ ظٌد افرمحـ   ؿرَّ

 346 ؿريٛ بـ ظٌد ادِؽ وافد إصًّل

 941ؿريش بـ إٔس 

نؿر  538 يش بـ حَّٔٚ

ـ ادْٓٚل ـ افًالء ب ، 435أبق شٍٔٚن افٌْقي ؿىٌٜ ب

611 ،871 ،926 
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ـ إبراهٔؿ افتًسي  َؿىَـ ، 170، 92، 88ب

180 

ر ًْْٛ بـ ادُحرَّ  27أبق ظّرو َؿ

 84افّْٓل  َؿَْٚن بـ ظٌد اهلل

 698، 268 ؿٔس بـ أِب حٚزم

 326 ؿٔس بـ أِب َؽَرَزة

بٔع   1054، 896، 829ؿٔس بـ افرَّ

 177 ؿٔس بـ شًد

 1080ؿٔس بـ حمّد افٌكي 

 حرف الؽاف

 357 ـثر بـ إشامظٔؾ افَّْقاء

 512 أبق حمّد افٍٓري ـثر بـ مروان

دام بـ مًًر بـ ـدام 
ِ
 972ـ

ـُريٛ افوٌِّل  546 ـُريٛ بـ أِب 

 1027، 120مقػ ابـ ظٌٚس  ـُريٛ

ـُ ُظْجَرةَ  ُٛ ب ًْ  243 ـَ

 ـًٛ بـ َظّرو بـ جًٍر أبق افْي

 820افٌِخل ادُُتٛ 

 136 ـًٛ بـ مٚفؽ

ة  620 ـًٛ بـ مرَّ

 773ـًٛ إحٌٚر 

رداس
ِ
 162 ـْٕٜٚ بـ ظٌٚس بـ م

 409بـ احلًـ  ـّٓس

 376 ـَّٓس اَلّذاِن

أبق حمّد  ـُقهل بـ احلًـ بـ يقشػ

 483 افٍٚرد

 حرف الالم

 
ِ

ْخز َ  فَامن بـ ظع بـ فَامن أبق ظع افنَّ

621 ،622 

اَمنُ  َْ  1005، 263، 118 احلُٔؿ ُف

 786فٗفٗ بـ ظٌد اهلل أبق احلًـ اخلٚدم 

 حمّد بـ شِٔامن بـ حٌٔٛ ; ُفَقيـ 

، 448، 293، 155بـ شًد ادكي  ِٔٞاف

604 ،626 ،685 ،686 ،687 ،688 ،692 ،

693 ،782، 786 

ـ أِب ُشِٔؿ ٞ ب ، 489، 465، 464، 463، 79 فٔ

592 ،637 ،638 ،769 ،825 ،1059 ،

1079 

 محرف ادق

، 272، 201، 198، 186، 87 مٚفؽ بـ إٔس

290 ،291 ،347 ،391 ،392 ،393 ،394 ،

426 ،427 ،473 ،474 ،475 ،518 ،519 ،

521 ،541 ،542 ،572 ،596 ،615 ،624 ،

658 ،725 ،737 ،776 ،789 ،797 ،1087 

 879 ،764، 288 ،202 مٚفؽ بـ ديْٚر

 ًَ  510، 266 ر مٚفؽ بـ ُش

 490ي اَلرو مٚفؽ بـ شِٔامن

 937مٚفؽ بـ صداد بـ ؤٌؿ 

 348، 220 مٚفؽ بـ أِب ظٚمر

ٌقل
ِ
 386، 192 مٚفؽ بـ م

 429أو أبق ظٌد اهلل  مٖمقن بـ ظٌد اهلل

ـ هٚرون افرصٔد ادَُْٖمقنَ   ،190اخلٍِٜٔ افًٌٚد  ب

426، 733 ،738، 741، 742 ،748 ،749 ،

998 

ٚل أبق اخلر  ًَّ ادٌٚرك بـ احلًغ بـ أمحد افٌ

 21ئ ادَر

 211مٌٚرك بـ شًٔد 

ـ أمحد ـ ظٌد اجلٌٚر ب  أبق احلًغ افهرِف ادٌٚرك ب
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ـ افىٔقري  ، 375، 326، 198، 138اب

436 ،466 ،498 ،507 ،513  ،548 ،

558 ،559 ،608 ،620 ،628 ،633 ،

635 ،636 ،637 ،652 ،678 ،702 ،

705 ،768 ،776 ،796 ،871 ،902 ،

981 ،983 ،985 ،997 ،1028 ،

1029، 1035 ،1070 ،1099 

ادٌٚرك بـ ؾٚخر بـ حمّد أبق افَُرم 

 358 افَّْحقي

 973، 82 مٌٚرك بـ ؾوٚفٜ

 289 ادٌٚرك افىزي

 922، 921مٌذول بـ مًٚويٜ 

 824، 178بـ شًٔد  َمٚفد

، 234، 111، 79بـ جز ادُل  َمٚهد

242 ،463 ،464 ،592 ،616 ،618 ،

619 ،650 ،769 ،825 ،844 ،1080 

ثَٚر حُمِٚرب
ِ
 815، 484، 73 بـ د

حمٌقب بـ مقشك إٕىٚـل أبق صٚفح 

 854افٍراء 

ر بـ أِب هريرة  142 ادُحرَّ

ـ ظع بـ حمّد أبق ظع افتْقخل  ـ ب ادحً

1085 

حمٍقظ بـ أمحد بـ احلًـ بـ أمحد أبق 

َِْقَذاِِن  َُ  554، 379، 183 اخلىٚب اف

جٚل افهٚحلل  ـ أِب افرِّ ـ إبراهٔؿ ب حمّد ب

736 

بـ إبراهٔؿ بـ زيد أبق افٍتح  حمّد

 435 اجلحدري افىرشقد

بـ شِّٜ أبق احلًغ حمّد بـ إبراهٔؿ 

ُُٓٔع  484افُقِف  اف

، 477 حمّد بـ إبراهٔؿ بـ شِّٜ احليمل

478 ،488 ،588 

حمّد بـ إبراهٔؿ بـ ظع بـ ظٚصؿ أبق بُر 

 891، 797إصٌِٓٚن ابـ ادَرئ 

بـ حمّد بـ  حمّد بـ إبراهٔؿ بـ ؽٔالن ; حمّد

 إبراهٔؿ بـ ؽٔالن

 449 افهقريبـ ـثر حمّد بـ إبراهٔؿ 

حمّد بـ إبراهٔؿ بـ حمّد أبق افٍتح اجلحدري 

 547افىرشقد 

حمّد بـ إبراهٔؿ بـ حمّد افًْٔٚبقري أبق بُر 

 636، 635 اجلقيْل

 حمّد بـ إبراهٔؿ بـ مًِؿ أبق أمٜٔ افىرشقد

219، 974، 1063 

ّد ـب إبراهٔؿ ـب ا ٚبقري حم ًْٔ ُر اف ْذر أبق ب  662د

ـ َْٕروز ـ إبراهٔؿ ب  ،15 أبق بُر إٕامضل حمّد ب

334 

ًٚبقري  حمّد بـ إبراهٔؿ أبق ظع افُٚتٛ افَّْٔ

1049 

ّل ـ إبراهٔؿ افتَّٔ ، 115، 113 ،25 ،16 حمّد ب

116 ،791 

 836، 668حمّد بـ إبراهٔؿ 

حمّد بـ أمحد بـ إبراهٔؿ أبق ظٌد اهلل افرازي 

 694ي ادك

حمّد بـ أمحد بـ إبراهٔؿ أبق ٕك اجلرجِٚن 

 1049، 936، 935اإلشامظٔع 

 854حمّد بـ أمحد بـ أِب إْصٌَغ احلراِن 

ـ أبق ظع افهقاف ـ احلً ـ أمحد ب  ،163 حمّد ب

237 
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أبق حمّد بـ أمحد بـ احلًغ بـ افَٚشؿ 

ىريٍل أمحد 
ِ
، 254، 253، 252افٌ

361 ،423 ،605 ،642 ،643 

 426 بـ أمحد بـ مَحقيف افًًُريحمّد 

حمّد بـ أمحد بـ أِب خِػ أبق ظٌد اهلل 

 698افٌٌدادي

ـ أمحد بـ رزق ; حمّد بـ أمحد بـ  حمّد ب

 حمّد بـ أمحد بـ رزق

حمّد بـ أمحد بـ رؿٌٜ أبق مْهقر افٌرِب 

765 ،766 

 971حمّد بـ أمحد بـ َزْٕجٜ 

حمّد بـ أمحد بـ زيد بـ بُْٚن أبق افىٔٛ 

962 ،963 ،964 ،966 ،967 ،968 ،

969 

حمّد بـ أمحد بـ افنيِّ أبق بُر 

 427افْٓرواِن

أبق شًّقن إشامظٔؾ حمّد بـ أمحد بـ 

، 386، 369، 314افٌٌدادي احلًغ 

1052 

ـ شٓؾ أبق بُر افرمع ابـ  ـ أمحد ب حمّد ب

 1070افْٚبِز 

 971حمّد بـ أمحد بـ َشٓؾ افرازي 

ـ ضٚهر بـ مَحد ـ أمحد ب أبق مْهقر  حمّد ب

 319، 257 اخلٚزن

حمّد بـ أمحد بـ أِب ضٚهر أبق ظٌد اهلل 

 428 افدؿَّٚق

حمّد بـ أمحد بـ ظٌد افٌٚؿل بـ مْهقر 

 367 ابـ اخلٚوٌٜ أبق بُر افدؿٚق

حمّد بـ أمحد بـ ظٌد افًزيز بـ ظتٌٜ 

 541 إمقي افًٍِٔٚن افَرضٌل

ِّل ًُّ ـ افقفٔد أبق بُر اف ـ ظثامن ب ـ أمحد ب  حمّد ب

525 

ي 
ِ
ـ ظع أبق يًَقب افٌَٚوْرد ـ أمحد ب  715حمّد ب

حمّد بـ أمحد بـ ظع بـ ظٌد افرزاق أبق مْهقر 

 168، 167، 163 اخلٔٚط

ـ أمحد بـ افَٚشؿ بـ إشامظٔؾ افوٌل أبق  حمّد ب

 795احلًغ ابـ ادحٚمع افٌٌدادي 

أبق احلًغ ْقد ٔبحمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ ا

 422، 383 افهرِف

ّد بـ أمحد بـ حمّد بـ إبراهٔؿ بـ شٍِٜ أبق حم

 694أمحد إصٌِٓٚن 

حمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ أمحد بـ ُْجَٔع أبق 

 532افهٔداوي  احلًُغ افًٌِٚن

ْقن أبق  ًْ حمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ أمحد بـ َح

 383، 267، 188 احلًغ افَّْرد

حمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ أمحد بـ رزق أبق 

، 829، 818، 429 زاز ابـ رزؿقيفاحلًـ افٌ

830 ،892 ،893 ،895 ،908 ،1021 

حمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ إدريس أبق بُر 

 766، 765افٌٌدادي 

حمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ جًٍر أبق بُر احلداد 

 789افَِٚض 

قر، أبق  حمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ افََّْ

 245 مْهقر افٌزاز

ٜ أبق حمّد بـ أمحد بـ حم َّ
ِِ ًْ ّد بـ ظّر بـ ادُ

ل ، 562، 385، 348، 265، 220 جًٍر ادًدِّ

563 ،564 

ٓزول ادهٔيص ّد ـب أِب م ّد ـب أمحد ـب حم   530 حم
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ـ أمحد بـ حمّد بـ يًَقب  أبق بُر حمّد ب

، 600، 498، 438 افٌٌدادي  ادٍٔد

602 ،603 ،633 ،634 ،656 

اب  َّ  808حمّد بـ أمحد بـ مًِؿ افيَّ

ُزولحم ْٓ حمّد بـ أمحد ;  ّد بـ أمحد بـ َم

 بـ حمّدا

حمّد بـ أمحد بـ افْي أبق بُر ابـ بْٝ 

 552 مًٚويٜ بـ ظّرو إزدي

ـ أمحد بـ هٚرون أبق ٕك افًٌِٚن  حمّد ب

522 

ـ أمحد   أبق ٕك افىْٚفَِٚنبـ هنٚم حمّد ب

586 

أبق ظثامن حمّد بـ أمحد بـ ورؿٚء 

 202 إصٌِٓٚن

 664بـ افقفٔد حمّد بـ أمحد 

 
ِ

ًَىَق  حمّد بـ أمحد بـ ُئك أبق ظع اف

215 ،979 

ع ًَ  546 حمّد بـ أمحد بـ افَٔ

ـ أمحد اَلٚصّل ـ يًَقب ب ـ أمحد ب  حمّد ب

297 

حمّد بـ أمحد بـ يًَقب أبق بُر 

 653افًدود 

ل 
ِ
َرْيْ ًُ  696حمّد بـ أمحد أبق ظٌد اهلل اف

 878حمّد بـ أمحد أبق افٍوؾ 

 544 افدؿَّٚقحمّد بـ أمحد 

 664حمّد بـ أمحد افَرر 

حمّد بـ إدريس أبق بُر ادُل وراق 

 1035احلُّٔدي 

حمّد بـ إدريس بـ ظٌد اهلل افدَّٓل أبق 

 774، 773ظٌد اهلل ادكي 

حمّد بـ إدريس بـ حمّد أبق بُر اجلرجرائل 

656 

ـ إدريس أبق حٚتؿ احلْيع ، 182افرازي  حمّد ب

364 

، 659، 624، 543ٚؾًل افن حمّد بـ إدريس

660 ،662 ،754 ،785 ،875 ،876 ،1067 

ْزَيد بـ مْهقر أبق بُر 
ِ
حمّد بـ أِب إزهر م

 709اخلزاظل 

 افثٍَلبـ إبراهٔؿ أبق افًٌٚس حمّد بـ إشحٚق 

200 ،551 

 حمّد بـ إشحٚق بـ ُجْقِِت أبق ظٌد اهلل افهًِْٚن

522 

ويف أبق احلًـ افنٚهد  حمّد بـ إشحٚق بـ ؾَدَّ

419 ،494 ،496 

ـ حمّد أبق بُر افَىًٔل ـ إشحٚق ب ، 611 حمّد ب

857 ،1036 

إصٌِٓٚن  أبق ظٌد اهلل حمّد بـ إشحٚق بـ مْده

202 

، 154، 144، 61بـ يًٚر  حمّد بـ إشحٚق

230 ،294 ،410 ،444 ،479 ،490 ،579 ،

685 ،718 ،814 

ل   777حمّد بـ إشحٚق أبق ظٌد اهلل ادًٌِّٔ

 1042افهٚؽِٚن  حمّد بـ إشحٚق

 544 افٌخٚريبـ إبراهٔؿ حمّد بـ إشامظٔؾ 

ـ إشحٚق أبق احلًـ ادروزي  ـ إشامظٔؾ ب حمّد ب

700 

ـ شَٚل أبق جًٍر افهٚئغ  ـ إشامظٔؾ ب  787حمّد ب

ر   659حمّد بـ إشامظٔؾ بـ ظٚمر أبق بُر افتامَّ
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أبق بُر حمّد بـ إشامظٔؾ بـ افًٌٚس 

، 934، 878، 399، 362 افقراق

1030، 1031 ،1056 ،1065 

حمّد بـ احلًـ بـ ;  حمّد بـ إصُٚب

 بـ إصُٚبا إبراهٔؿ

 548 حمّد بـ أمَّٜٔ افَرر

بـ افييس افٌجع  حمّد بـ أيقب

 162افرازي 

ـ مقشك إصٌِٓٚن  ـ أيقب ب  974حمّد ب

 868حمّد بـ بَزيع 

 354بْدار  حمّد بـ بنٚر

حمّد بـ بُر بـ حمّد بـ ظٌد افرزاق بـ 

 783ق بُر افٌكي افتامر داشٜ أب

ـ أِب بُر أبق ظٌد اهلل افٌزار   1042حمّد ب

 885حمّد بـ أِب بُر افًٚمري 

مل  350، 146 حمّد بـ أِب بُر ادَدَّ

; حمّد بـ  حمّد بـ أِب بُر افقاشىل

 حمّد بـ شِٔامن

حمّد بـ بُران بـ ظّران أبق ظٌد اهلل 

 909افٌزاز 

 969حمّد بـ ََتٔؿ افٍريِٚب افًًدي 

 370بـ أشِؿ افٌِْٚن  حمّد بـ ثٚبٝ

 1027افًٌدي افٌكي حمّد بـ ثٚبٝ 

، 172، 171 حمّد بـ ُجٌر بـ ُمىًؿ

444 

 1065حمّد بـ ُجحٚدة 

 أبق جًٍر افىزيبـ يزيد حمّد بـ جرير 

311 ،443 ،712 ،833 

حمّد بـ جًٍر بـ أمحد أبق بُر افتّّٔل 

 427 افًًُري

ـ جًٍر بـ أمحد بـ يز يد أبق بُر افهرِف حمّد ب

 1052، 371 ادىري

حمّد بـ جًٍر بـ دران بـ شِٔامن أبق افىِّٔٛ 

، 914، 764، 763، 762، 761ادكي ؽْدر 

915 

ـ أِب هٚصؿ افَقْرـِٚن أبق  ـ جًٍر بـ زيٚد ب حمّد ب

 861ظّران اخلراشِٚن 

 318اَلٚصّل حمّد بـ جًٍر بـ شِٔامن 

 294 فَّْجٚراأبق بُر حمّد بـ جًٍر بـ افًٌٚس 

أبق ظٌد اهلل احلّري حمّد بـ جًٍر بـ ُظٌٔد اهلل 

َُالظل  560 اف

 1017حمّد بـ جًٍر بـ ظع افُٚتٛ 

أبق افًٌٚس احليمل  حمّد بـ جًٍر بـ ـٚمؾ

541 

 1083حمّد بـ جًٍر بـ أِب ـثر 

 230حمّد بـ جًٍر بـ حمّد أبق بُر افٌٌدادي 

 713ل حمّد بـ جًٍر بـ حمّد أبق ًٕٔؿ إحق

 354، 306، 305ؽْدر  حمّد بـ جًٍر

 1060حمّد بـ جًٍر أبق جًٍر اددائْل 

 264أبق ضٚفٛ  حمّد بـ جًٍر

 حمّد بـ حرب افْنٚئل أبق ظٌد اهلل افقاشىل

181 ،612 ،797 

حمّد بـ احلٚرث بـ إبٔض أبق بُر افَرر 

780 

رق 
ِ
ـ ظ ـ ب ـ حمّد بـ ظٌد افرمح ـ احلٚرث ب حمّد ب

 42احلّيص 

ٚنحم ًَّ  211بـ خٚفد افًّتل  ّد بـ ح

ٚن ًَّ  334بـ ؾروز افنٌِٔٚن  حمّد بـ ح
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بـ إصُٚب ا حمّد بـ احلًـ بـ إبراهٔؿ

 294 أبق جًٍر افًٚمري

حمّد بـ احلًَـ بـ أمحد أبق احلًغ 

 154 إصٌِٓٚن

حمّد بـ احلًـ بـ أمحد أبق ؽٚفٛ 

، 962، 956، 241، 237 افٌٚؿالِن

1079 

ـ  ـ ب ـ احلً  ُدريد أبق بُر افٌكيحمّد ب

218 ،903 

حمّد بـ احلًـ بـ ديْٚر أبق افًٌٚس 

 966إحقل افْحقي 

حمّد بـ احلًـ بـ ظع بـ أيقب  أبق 

 231 احلًـ إصٌِٓٚن

 945بـ افًالء افٌِخل حمّد بـ احلًـ 

حمّد بـ احلًـ بـ ظًٔك بـ ظٌد اهلل أبق 

 628 ضٚهر ابـ ذارة افْٚؿد

بـ افهٌٚح أبق  حمّد بـ احلًـ بـ حمّد

 964، 963، 962احلًـ ادكي 

ـ يقٕس افٌُِل افًراِف  ـ ب ـ احلً حمّد ب

778 

 682حمّد بـ احلًـ إشدي افىزي 

 788حمّد بـ احلًـ افنٌِٔٚن 

حمّد بـ احلًغ بـ أمحد بـ ظٌد اهلل بـ 

 46 بُُر أبق ضٚفٛ افٌٌدادي

ـ احلًغ ـ أمحد  حمّد ب ٍتح إزدي ب أبق اف

، 352، 65، 64، 63، 62، 61ادقصع 

352، 627 ،1017، 1086 ،1087 ،

1088، 1089 

ـ احلًغ بـ بْدار أبق افًز ادَرئ  حمّد ب

 618 افقاشىل

 
ِ

ع ُّ ْ حمّد بـ احلًُغ بـ جًٍر أبق افىٔٛ افتَّٔ

 1043، 982، 860 افَّْخٚس 

 افقادظلأبق حهغ حمّد بـ احلًغ بـ حٌٔٛ 

473 ،474 ،589 

 اخلثًّلبـ حٍص أبق جًٍر  حمّد بـ احلًغ

398 ،482 ،484 ،974 

حمّد بـ احلًغ بـ مُحٔد بـ افربٔع أبق افىٔٛ 

 922، 921، 873افِخّل 

ْل ًَ  حمّد بـ احلًغ بـ داود أبق احلًـ احلَ

538 ،700 

 حمّد بـ احلًغ بـ صٓريٚر أبق بُر افَىٚن

274 ،278 

أبق  حمّد بـ احلًغ بـ ظٌد افًزيز بـ َوْهٌٚن

 379افنٌِٔٚن ُٚرم اد

ـ افنٌؾ بـ  ـ أمحد ب ـ ظٌد اهلل ب ـ احلًغ ب حمّد ب

ٚمل افٌٌدادي  ًَّ  374، 369أشٚمٜ اف

 أجريأبق بُر  بـ ظٌد اهلل حمّد بـ احلًغ

160 ،796 ،820 ،906 ،1105 

 حمّد بـ احلًغ بـ ظّر أبق ظٌد اهلل افّْٔل

331 ،332 ،333 

احلًـ  حمّد بـ احلًغ بـ حمّد بـ افٍوؾ أبق

 430 إزرق افَىٚن

ـ احلًُغ بـ حمّد بـ ظع ابـ َيً غ أبق هحمّد ب

ٚر   259بُر افَهَّ

حمّد بـ احلًُغ بـ حمّد بـ اَلٔثؿ أبق ظّر 

 858افًٌىٚمل 

 احلٌْعافٍراء حمّد بـ احلًغ بـ حمّد أبق يًذ 

279، 307 ،339 ،384 ،565 ،566 ،567 ،
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568 ،569 ،570 ،571 ،574 ،575 ،

576 ،577 ،578 ،579 ،580 

ـ حمّد إزدي أبق ظٌد  ـ احلًغ ب حمّد ب

 701افرمحـ افًِّل افًْٔٚبقري 

حمّد بـ احلًغ بـ حمّد افُٚتٛ، أبق 

 229افًّٔد افٍوؾ 

 627إزدي   حمّد بـ احلًغ

; حمّد بـ  ٚسخَّ حمّد بـ احلًُغ افْ

 احلًغ بـ جًٍر

حمّد بـ احلًُغ افقاظظ ; حمّد بـ 

 غ بـ ظٌد اهللاحلً

 931حمّد بـ احلًُغ 

; حمّد بـ ظع بـ أِب  حمّد بـ احلٍْٜٔ

 ضٚفٛ

حمّد بـ حٍص بـ ظّر افَرر افتّٔل 

 760أبق ظٌٔد اهلل افٌكي 

ـ حٍص افىٚفَِٚن ادكي  ، 768حمّد ب

769 

، 61، 35 افرازيبـ حٔٚن حمّد بـ مُحٔد 

291، 546، 740، 824، 841 ،865 

ِٔامن أبق افىٔٛ حمّد بـ محٔد بـ ش

 524 احلَْقَراِِن 

مل  حمّد بـ مُحٔد بـ شٓٔؾ أبق بُر ادخرِّ

354 

، 189حمّد بـ خٚزم أبق مًٚويٜ افيير 

194 ،488 ،564 ،724 ،901 ،

1018 ،1048 

 حمّد بـ خٚفد بـ يزيد أبق بُر أجري

197 

ل
ِ
َدظ ، 41 حمّد بـ خٚفد بـ يزيد أبق جًٍر افَزْ

746 ،754 

ًَُٔعحمّد بـ ُخري ، 391 ؿ بـ حمّد أبق بُر اف

518 

حمّد بـ َخَِػ بـ ادرزبٚن أبق بُر أجري 

892 ،893 ،894 

ّل   922، 921حمّد بـ خِػ افتَّٔ

ـ أِب خِػ ; حمّد بـ أمحد بـ أِب خِػ  حمّد ب

 751حمّد بـ خِٔالن 

 حمّد بـ خالد ; حمّد بـ افَٚشؿ بـ خالَّد

ًٔٚبقري بـ شِٔامن أبق بُر افْحمّد بـ داود 

219 ،905 

ـ ظثامن أبق ظٌد اهلل افهدِف  ـ داود ب  695حمّد ب

 937حمّد بـ داود 

 653حمّد بـ ديْٚر إزدي 

 713حمّد بـ ديْٚر افًرؿل 

 263 حمّد بـ ربًٜٔ افٌكي

 462، 461، 460 حمّد بـ ُرديح بـ ظىٜٔ

 99 حمّد بـ رؾٚظٜ

، 932، 760حمّد بـ زـريٚ افٌالِب افٌكي 

1015 

; حمّد بـ افًٌٚس بـ حمّد بـ  بـ زـريٚ حمّد

 زـريٚ

 888، 887حمّد بـ زٌٕقر 

ـ زيٚد بـ إظراِب حمّد بـ زيٚد اَلٚصّل  حمّد ب

، 1007، 1002، 1001مقٓهؿ إحقل 

1025 ،1039 

حمّد بـ زيٚد بـ ظٌٔد اهلل افزيٚدي، أبق ظٌد اهلل 

 465، 464، 463 افٌكي افٔٗيٗ
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ـ زيٚد ، 100، 77حل افَرر اجلّ حمّد ب

253 ،456 ،457 ،458 ،516 ،598 ،

690 ،728 

 746حمّد بـ زيٚد إَلِٚن 

 1081حمّد بـ زيد بـ ظٌد اهلل بـ ظّر 

ـ زيد بـ ظع أبق ظٌد اهلل   إبزاريحمّد ب

398، 476 

 136 حمّد بـ شٚبؼ

 ،937، 768 حمّد بـ افًٚئٛ افٌُِل

1038 

ي   808حمّد بـ افنَّ

أبق جًٍر افًقِف  حمّد بـ شًد بـ حمّد

956 

ل   735حمّد بـ شًد بـ ادٌرة ادٌَِّٓ

 635 حمّد بـ شًد افٍَٔف

أبق حمّد بـ شًٔد بـ إبراهٔؿ بـ ٌَْٕٓٚن 

 131ظع افُرخل 

حمّد بـ شًٔد بـ ظٌدان أبق افٍرج 

 714، 713افٌٌدادي 

 378 حمّد بـ شًٔد

حمّد بـ شِىٚن بـ حمّد أبق افٍتٔٚن 

َِْقي  ٌَ  522اف

 421 ـ شِٔامن بـ إصٌِٓٚنحمّد ب

 حمّد بـ شِٔامن بـ احلٚرث افقاشىل

 196، 16افٌٚؽْدي 

 285 حمّد بـ شِٔامن بـ ُْجٚهر افَرر

حمّد بـ شِٔامن بـ حٌٔٛ أبق جًٍر 

 689، 575فقيـ  ادهٔيص

َْري أبق جًٍر 
ِ
ـ داود اد ـ شِٔامن ب حمّد ب

 1004، 831افٌكي 

ـ شِٔامن بـ ؾٚرس أبق أمحد   376 افدٓلحمّد ب

مل  َرويف أبق بُر ادخرِّ ْٓ ـ ؾَ ـ شِٔامن ب  737حمّد ب

 761حمّد بـ شِٔامن بـ أِب ـريّٜ 

ٌَٜ
ِ
 559 حمّد بـ شِٔامن بـ َواف

 369بـ يزيد افٌكي  حمّد بـ شْٚن

ـ شْٚن افتْقخل أبق جًٍر افنٔزري   970حمّد ب

 821حمّد بـ َشَْجر أبق ظٌد اهلل اجلرجِٚن 

ظٌٔد اهلل أبق ظٌد اهلل افٌكي  حمّد بـ شالَّم بـ

 1047اجلُّحل 

ـ  ـ شري ، 406، 402، 283، 146، 24حمّد ب

407 ،524 ،594 ،799 ،942 

 430 حمّد بـ صٚذان بـ يزيد أبق بُر اجلقهري

حمّد بـ صٚـر افُٚتٛ ; حمّد بـ ظٌٔد اهلل بـ 

 رصٔد افُٚتٛ

 1086حمّد بـ َصٌٔٛ افزهراِن 

ـ خِػ أبق ب ـ صٚفح ب  882ُر اجلقارِب حمّد ب

ًُُُزي ، 30 حمّد بـ صٚفح بـ َذِريح افَِٚض اف

101 ،147 ،215 

 843حمّد بـ صٚفح اخلقارزمل 

ح اجلَْرَجَرائل ـ افهٌَّٚ  512، 213، 183 حمّد ب

ك أبق افًٌٚس افًجع ـ افًامَّ ـ َصٌٔح ب ، 5 حمّد ب

82 ،745 ،851 ،1089 

 750حمّد بـ افهِٝ افرؾٚظل 

ٔؾ  51 حمّد بـ افىٍُّ

ف افٔٚمل  57 حمّد بـ ضِحٜ بـ مكِّ

أبق ظٌد اهلل إصًري  حمّد بـ ظٚمر بـ إبراهٔؿ

 1031، 45إصٌِٓٚن 

د  447 حمّد بـ ظٌَّٚ
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د بـ افزبرؿٚن ادُل  ، 367حمّد بـ َظٌَّٚ

815 

د بـ مقشك  َشُْْدوفف افًُع حمّد بـ ظٌَّٚ

579، 1089 

ـ افقفٔد أبق ظٌد افرمحـ  ـ افًٌٚس ب حمّد ب

 434 ِنافًٌٚ

حمّد بـ افًٌٚس بـ حمّد أبق ظٌد اهلل 

 346، 345افٔزيدي 

ـ حمّد بـ زـريٚ اخلزاز  ـ افًٌٚس ب حمّد ب

، 45، 24 افٌٌداديأبق ظّر ابـ حٔقيف 

262 ،264 ،289 ،291 ،528 ،708 ،

710، 733 ،735 ،736 894 ،911 ،

913 ،1037 ،1097 

 19 حمّد بـ ظٌد إظذ

ٔؿ أبق بُر حمّد بـ ظٌد اهلل بـ إبراه

، 19، 18، 17، 14، 6افٌزار  افنٚؾًل

66 ،85 ،88 ،93 ،104 ،169 ،170 ،

174 ،175 ،176 ،180 ،181 ،182 ،

192 ،195 ،198 ،199 ،205 ،208 ،

255 ،257 ،336 ،363 ،364 ،365 ،

550 

بـ بـ أمحد  بـ إبراهٔؿ حمّد بـ ظٌد اهلل 

 615 أبق بُر إصٌِٓٚن ِريَذة

بـ احلًغ ابـ أخل  حمّد بـ ظٌد اهلل

، 282، 280 افدؿَّٚق مّٔل أبق احلًغ

534 ،562 

حمّد بـ ظٌد اهلل بـ احلًغ أبق ظٌد اهلل 

 816، 386اجلًٍل 

حمّد بـ ظٌد اهلل بـ محدويف أبق ظٌد اهلل 

 540، 538احلٚـؿ افًْٔٚبقري 

أبق بُر  بَُخٔٝخِػ بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ 

 296افدؿٚق

ـ ظٌد اهلل بـ وَيف اَلََروي حمّد ب ْرُ
ِ
 232، 231 ََخ

بـ حمّد بـ ظٌد اهلل ;  حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ِريَذة

 أمحد  بـ إبراهٔؿ

 حمّد بـ ظٌد اهلل بـ شِٔامن أبق جًٍر احليمل

 428، 419مىغ 

حمّد بـ ظٌد اهلل بـ صٚفح أبق بُر إِبري 

 808ادٚفُل 

 876حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ظٌد احلُؿ 

ـ ظٌد ا ـ ظٌد افرمحـحمّد ب أبق بُر إشدي  هلل ب

 174 احلٌِل

حقل  روِت، ُم ٌد افًالم اٌف ٌد اهلل ـب ظ ّد ـب ظ حم

1050 

 621افِٔثل حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ُظٌٔد 

ـ ؽٔالن أبق بُر افًقد  ـ ظٌد اهلل ب  844حمّد ب

 828حمّد بـ ظٌد اهلل بـ افَٚشؿ افهًِْٚن 

مل  أبق جًٍر حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ادٌٚرك ادخرِّ

 955افٌٌدادي 

ـ ظٌد اهلل  ـ ادثْك حمّد ب ، 245، 98 إٕهٚريب

246 ،247 ،248 ،401 ،432 ،629 

ـ حمّد بـ ظٌٔد اهلل بـ َهَّٚم أبق  ـ ظٌد اهلل ب حمّد ب

ٌِٔٚن افُقِف  ،485، 345، 41 ،28 ادٍوؾ افن

970 ،971 ،972 ،973 ،974 ،975 ،976 ،

980 

ـ حمّد ـ ظٌد اهلل ب ؿد أبق حمّد ب  138 ادٍوؾ افَّْٚ

ٌِٚن ؾ افنٔ ٛ أبق ادٍوَّ ـ ادىِ ـ ظٌد اهلل ب ;   حمّد ب

 حمّد بـ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌٔد اهلل
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حمّد بـ ظٌد اهلل بـ مٓران افديْقري 

950 

ـ  ـ افًٌٚس اب ـ مّٔقن ب ـ ظٌد اهلل ب حمّد ب

 697أِب احلقاري 

 حمّد بـ ظٌد اهلل بـ مّٔقن افٌٌدادي

545 

 294 اهلل بـ ّٕر حمّد بـ ظٌد

أبق  حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ُئك بـ افقـٔؾ

، 244 ،150افزـٚت ابـ افنرجل 

245، 552 ،637  

 21حمّد بـ ظٌد اهلل بـ أِب يًَقب 

 933حمّد بـ ظٌد اهلل أبق بُر إديٛ 

، 156مىغ  حمّد بـ ظٌد اهلل احليمل

477 ،478 ،481 ،483 ،487 ،488 ،

489 ،588 

حمّد بـ ظّر ;  اهلل افرومل حمّد بـ ظٌد

 بـ ظٌد اهللا

ٍَّٚر  85 حمّد بـ ظٌد اهلل افه

حمّد بـ ظٌد افٌٚؿل بـ افٍرج بـ افُٔن 

 510افًًّٚر أبق ظٌد اهلل  افدوري

ٌزاز  ـ حمّد أبق بُر اف ـ ظٌد افٌٚؿل ب حمّد ب

 401 ابـ صٓر هٌٜ

 365 بُر افٌزاز قحمّد بـ ظٌد افٌٚؿل أب

حمّد بـ ظٌد ;  حمّد بـ ظٌد احلّٔد

 ادجٔد

، 11ئٛ ذحمّد بـ ظٌد افرمحـ بـ أِب 

46 ،64 ،233 ،765 ،792 ،897 

 حمّد بـ ظٌد افرمحـ بـ َشٓؿ إٕىٚـل

615 

أبق ضٚهر حمّد بـ ظٌد افرمحـ بـ افًٌٚس 

، 383، 265، 203، 106افذهٌل  ادخِِّص

388 ،535 

، 48إٕهٚري  بـ أِب فٔذحمّد بـ ظٌد افرمحـ 

112 

 437 بـ ظٌد افرمحـ افَٔحهٌلحمّد 

ـ ظٌد افرزاق بـ داشٜ ; حمّد بـ بُر بـ  حمّد ب

 حمّد

أبق افٍوؾ حمّد بـ ظٌد افًالم بـ أمحد 

 1050، 158 إٕهٚري

راِف ـ حمّد أبق ظٌد اهلل افزُّ ـ ظٌد افهّد ب  حمّد ب

560 

 505 حمّد بـ ظٌد افهّد

لبـ إشامظٔؾ حمّد بـ ظٌد افًزيز 
ِ
َُُ  138 افتِّ

طأبق يٚه بـ ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل  حمّد  اخلَّٔٚ

140 ،724 

ْيْقريبـ ادٌٚرك حمّد بـ ظٌد افًزيز   451 افدَّ

ك  حمّد بـ ظٌد افَٚدر بـ أمحد أبق احلًغ افًامَّ

ل  85 ادًدِّ

 514افتّّٔل ادٍِقج  حمّد بـ ظٌد ادجٔد

 283 حمّد بـ ظٌد ادِؽ بـ أِب افنقارب

أبق شًد ظٌد افَٚهر حمّد بـ ظٌد ادِؽ بـ 

 290، 135 إشدي

ـ ظٌد اهلل بـ بؼان  ـ حمّد ب ـ ظٌد ادِؽ ب حمّد ب

َُّري ًُّ  1098، 417، 287 أبق بُر اف

 280 حمّد بـ ظٌد ادِؽ افدؿَٔل

ٌد افقاحد ـب احلًـ  ّد ـب ظ ٛف حم َزازأبق ٚؽ  71 اف

 حمّد بـ ظٌد افقاحد بـ ظع أبق احلًغ افٌزاز

500 
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 قأب احد بـ ظع إزرقحمّد بـ ظٌد افق

َرْشتَِِٚن  ْٓ  14 افٌْٚئؿ افنَّ

حمّد بـ ظٌد افقاحد بـ حمّد ابـ افًدل 

 620، 548ابـ زوج احلرة أبق احلًـ 

حمّد بـ ظٌد افقاحد أبق ظّر افزاهد 

ُٛ ثًِٛ  1040، 159، 158 صٚح

حمّد بـ ظٌد افقاحد افٌِّٔع أبق ضٚهر ابـ 

 768افهٌٚغ 

ـ ظع ـ ظٌد افقهٚب ب ـ افنًري حمّد ب  ب

 587أبق افٍرج اخلزاز 

 680افَْٚدحمّد بـ ظٌد افقهٚب 

حمّد بـ ظٌدان بـ هٚرون أبق جًٍر 

 602 افقاشىل ُزْرؿٚن

بـ ـٚمؾ افناج  حمّد بـ ظٌدوس

 367 افٌٌدادي

 711حمّد بـ ُظٌٔد اهلل بـ جٚبر أبق بُر 

 752حمّد بـ ظٌٔد اهلل بـ رصٔد افُٚتٛ 

ّد بـ أمحد بـ حمّد بـ ظٌٔد اهلل بـ حم

ًُُزي  ، 188، 96ـٚدش أبق يٚه اف

216 ،379 ،1098 

حمّد بـ ُظٌٔد اهلل بـ حمّد أبق افٍوؾ 

ام  538 افكَّ

 827حمّد بـ ظٌٔد اهلل بـ حمّد 

حمّد بـ ظٌٔد اهلل بـ مًِؿ بـ صٓٚب 

 افزهري ; افزهري

حمّد بـ ُظٌٔد اهلل بـ يزيد أبق جًٍر ابـ 

 795، 792ادْٚدي 

 778، 386 ظٌٔد اهلل افًرزملحمّد بـ 

 1043، 444 حمّد بـ ُظٌٔد افىُْٚؾز

 569 حمّد بـ ُظٌٔد ادحٚرِب

ب  264 أبق بُر إظغ حمّد بـ أِب ظتَّٚ

حمّد بـ ظثامن بـ احلًـ أبق احلًـ افَّْهٌٔل 

914 ،915 

ًٌَز  ـ ظثامن بـ أِب صٌٜٔ اف ، 896، 526حمّد ب

908 

 623 حمّد بـ ظثامن بـ ـرامٜ

، 290، 157، 100اددِن  د بـ ظجالنحمّ

340 ،614 ،1084 

 146 حمّد بـ أِب ظدي

 974حمّد بـ افًروس افنٚظر 

 673حمّد بـ ظع بـ إبراهٔؿ ادروزي 

حمّد بـ ظع بـ أمحد بـ يًَقب أبق افًالء 

، 554، 553، 354، 327، 326 افقاشىل

637 ،962 

حمّد بـ ظع بـ أِب إشامظٔؾ بـ احلًـ أبق 

 376افًِقي احلًْل  احلًـ

أبق ظع افًُري  حمّد بـ ظع بـ إشامظٔؾ

 180، 170، 92، 88إظرج 

أبق افٍوؾ حمّد بـ ظع بـ احلًـ بـ حرب 

 1060، 651، 650، 649، 644، 340افرؿل 

ـ شقيد أبق بُر افًْزي  ـ ب ـ ظع بـ احلً حمّد ب

394 ،856 

، 452 حمّد بـ ظع بـ احلًـ بـ ُشقيد ادٗدِّب

453 

حمّد بـ ظع بـ احلًـ بـ أِب ظّر أبق ادًِٚل 

 417 افٌزاز

حمّد بـ ظع بـ احلًـ أبق ظٌد اهلل افًِقي 

، 492، 491، 490  ،474، 473، 419 افُقِف
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494 ،495 ،587 

بـ احلًغ بـ ظع بـ أِب  حمّد بـ ظع

، 398 ،207ضٚفٛ أبق جًٍر افٌٚؿر 

422، 479 ،487 ،750 ،912 

ـ ظع بـ مح أبق  إٕىٚـلأبق بُر زة حمّد ب

 1070، 1011، 449هريرة 

 543 حمّد بـ ظع بـ افنٚؾع

حمّد بـ ظع بـ ضٚفٛ بـ حمّد بـ ِزبٌَِْٔٚ 

 اخلرؿل افٌزار أبق افٍوؾ بـ أِب افٌْٚئؿ

406 ،408 

حمّد بـ ظع بـ أِب ضٚفٛ ابـ احلٍْٜٔ 

 573، 412اَلٚصّل

حمّد بـ ظع بـ ظٌد اهلل بـ ظٌٚس 

، 740، 739، 733، 732اَلٚصّل 

748 ،749 

أبق  حمّد بـ ظع بـ ظٌد اهلل بـ مٓدي

 13، 12 ضٚهر إٌٕٚري

 حمّد بـ ظع بـ ظٌد اهلل افًٚحع أبق 

، 560، 492، 472 ظٌد اهلل افهقري

609 ،610 ،776 ،787 ،788 ،

1070 ،1099 ،1101 ،1104 

بـ احمّد بـ ظع بـ ظٌد افهّد بـ ظع 

 269 ٚصّلادٖمقن أبق ؽٕٚؿ اَل

ـ ظع بـ ظٌٔد اهلل  ـ ادٓتدي بٚهلل، احمّد ب ب

 582، 322 أبق احلًغ اَلٚصّل

حمّد بـ ظع بـ ُظٌٔد اهلل بـ ُودظٚن أبق 

 1027ٕك 

 386افًٚمري  حمّد بـ ظع بـ ظٍٚن

ـ ظع بـ افٍتح بـ حمّد أبق ضٚفٛ  حمّد ب

ًُنٚري ـ اف ، 559، 558، 558، 375 احلرِب اب

1086 ،1087 ،1088 ،1089 ،1106 

 حمّد بـ ظع بـ حمّد بـ صٚفح اجلًٍُل أبق 

 776ظٌد اهلل إضروش 

 12 حمّد بـ ظع بـ مروان

ٍراء  هقر ـب اف ّد ـب ظع ـب ْم هقر حم لأبق ْم
ِ
َزوْي  اف

 561 حمّد بـ ظع بـ هٚرون أبق بُر ادَرئ

 378 حمّد بـ ظع

 680حمّد بـ ظع أبق ظٌد اهلل افقاظظ 

ـ ظع إ  767، 755، 754مقي افًِقي حمّد ب

 1067حمّد بـ ظع ادٍنِّ 

حمّد بـ ظع ادَرئ ; حمّد بـ إبراهٔؿ بـ ظع 

 ادَرئ

 881حمّد بـ ظّر بـ بنر 

حمّد بـ ظّر بـ ظٌد اهلل بـ ؾروز أبق ظٌد اهلل 

 356 افرومل افٌكي

حمّد بـ ظّر بـ ظع بـ أِب ضٚفٛ اَلٚصّل 

860 ،975 

ـ حم ـ ظّر ب ـ َشزة أبق بُر افتّّٔل حمّد ب ّد اب

 824، 673، 670، 229ابـ اجلًِٚب 

 730حمّد بـ ظّر افٌٌالِن 

 963حمّد بـ ظّران بـ زيٚد أبق جًٍر افوٌِّل 

حمّد بـ ظّران بـ حمّد بـ أِب فٔذ إٕهٚري 

916 

حمّد بـ ظّران بـ مقشك أبق ظٌٔد اهلل ادَْرُزبَِِٚن 

983 

ـ َظّرو بـ َتٚم افُِ  819ٌل أبق افُروس حمّد ب

ـ َظّرويف أبق ظٌد اهلل  ـ ظّرو بـ احلُؿ اب حمّد ب

 104 اَلروي
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 108 حمّد بـ َظّرو بـ َحَِْحِٜ

ـ َظّرو بـ افًٌٚس أبق بُر افٌٚهع  حمّد ب

923 

 322 ،59 بـ ظَِّٜ حمّد بـ َظّرو

 1066حمّد بـ َظّرو اَلروي ظّرويف 

حمّد بـ ظّرو بـ ;  حمّد بـ َظّرويف

 ـ َظّرويف أبق ظٌد اهلل اَلروياحلُؿ اب

، 6حمّد بـ افًالء بـ ـريٛ أبق ـريٛ 

297 ،302 ،482 

ـ ظقف ٚئل  حمّد ب ـ شٍٔٚن أبق جًٍر افى ب

560 ،608 

 697حمّد بـ ظقن افُقِف 

ن أبق ظٌد اهلل  حمّد بـ ظًٔك بـ حَّٔٚ

ل 
ِ
 726، 137، 132، 131اددائْ

ارة حمّد بـ ;  حمّد بـ ظًٔك بـ َذَ

 ظًٔكاحلًـ بـ 

ـ ظْٜٔٔ اَلالِل  ، 824، 823، 822حمّد ب

825 ،826 ،827 ،828 

بـ حرب افوٌِّل أبق  حمّد بـ ؽٚفٛ

، 829، 258، 161، 69 جًٍر افتّتٚم

830 

حمّد بـ ؽًٚن بـ جٌِٜ أبق احلًغ 

 465، 464، 463 افًتُل

 202 حمّد بـ ؾٚرس أبق ظٌد اهلل افٌِخل

يَْقري   855حمّد بـ افٍتح احلْٚط افدِّ

ٍُرات  73 حمّد بـ اف

 647حمّد بـ افٍرج بـ ظٌد افقارث 

حمّد بـ افٍرخٚن بـ ُرْوزبَف أبق افىٔٛ 

وري   684افدُّ

َىل ًَّ ٍر اف ـ جٚبر أبق جً ـ افٍوؾ ب  466 حمّد ب

ب   730حمّد بـ افٍوؾ بـ احلىَّٚ

 132، 131 حمّد بـ افٍوؾ بـ ظىَّٜٔ

بٔع افٌِخل   655حمّد بـ افٍوؾ أبق افرَّ

ـ ؾ ـ ؽزوان أبق ظٌد افرمحـ افوٌل حمّد ب ؤؾ ب

 1061، 980، 484، 441، 279 افُقِف

أبق افًٌٚس افرازي  حمّد بـ ؿٚرن بـ افًٌٚس

548 

حمّد بـ افَٚشؿ بـ أمحد بـ ؾٚذصٚه أبق ظٌد اهلل 

 1067افنٚؾًل افْتٔػ 

حمّد بـ افَٚشؿ بـ إشحٚق أبق افَٚشؿ افٌِخل 

969 

ـ بٔٚن أبق حمّد بـ افَٚشؿ بـ بنٚر بـ احلًـ ب

، 915، 899، 708، 537بُر ابـ إٌٕٚري 

1001 

ـ خالَّد أبق ظٌد اهلل افيير  ـ افَٚشؿ ب أبق حمّد ب

 1052، 929، 739، 371 افًْٔٚء

ـ شِٔامن أبق بُر ادُتٛ  ـ افَٚشؿ ب  855حمّد ب

 625 حمّد بـ افَٚشؿ أبق بُر إمر

ٚرد  ـ اٍف ـ افَٚشؿ أبق احلً ، 678، 676حمّد ب

679 

ّد بـ افَٚشؿ إشدي أبق افَٚشؿ افُقِف حم

1064 

وذي  حمّد بـ ؿريش بـ شِٔامن بـ ؿريش ادَْرَورُّ

655 

 447 حمّد بـ ؿٔس بـ ََمَْرمٜ

ََُرطل  1011، 343، 323 حمّد بـ ـًٛ اف

حمّد بـ ادٌٚرك افهقري أبق ظٌد اهلل افَالٕز 

898 
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 ،15حمّد بـ ادثْك أبق مقشك افًْزي 

281، 553 

ـ ادثْكحمّد  ر صٚحٛ افًًّٚ بـ زيٚد ب

 286، 39بؼ بـ احلٚرث  

 285 حمّد بـ أِب ادثْك

أبق  حمّد بـ حمّد بـ إبراهٔؿ بـ ؽٔالن

، 21، 19، 18، 17، 14، 6افٌزار  ضٚفٛ

25 ،66 ،85 ،88 ،93 ،169 ،174 ،

180 ،192 ،195 ،198 ،205 ،208 ،

255 ،257 ،336 ،363 ،365 

أبق إشحٚق  حمّد بـ حمّد بـ أمحد بـ

 377احلٚـؿ افٌُر أمحد 

حمّد بـ حمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ 

 420 أبْقد أبق ؽٚفٛ افهرِف

حمّد بـ حمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ 

 77افًٌٚد أبق افٌْٚئؿ  ادٓتدي بٚهلل

حمّد بـ حمّد بـ أمحد بـ يقشػ أبق 

 355 اخلرزيافزـٚت 

; حمّد بـ حمّد بـ حمّد بـ إشحٚق 

 أمحد بـ إشحٚق حمّد بـ

جًتِٚن  ًِّ  895حمّد بـ حمّد بـ داود اف

بـ شِٔامن بـ احلٚرث أبق حمّد بـ حمّد 

، 214، 183 ،149 ،61بُر افٌٚؽْدي  

267 ،268 ،283 ،291 ،322 ،394 ،

458 ،797 ،798 ،845 ،856 ،868 ،

986 ،1087 

حمّد بـ حمّد بـ ظٌد افًزيز بـ افًٌٚس 

 996 ،6اَلٚصّل افٌٌدادي  أبق ظع

قاق ًَّ أبق  حمّد بـ حمّد بـ ظثامن بـ اف

 637 ،506 ،138افٌْدار مْهقر 

 475 حمّد بـ حمّد بـ ُظٌَٜ أبق جًٍر افنٌِٔٚن

ـ حمّد بـ ظع أب ، 376 ُظٌٔد افًْٔٚبقري قحمّد ب

377 ،378 

حمّد بـ حمّد بـ حمّد بـ افىٔٛ أبق افٍوؾ 

 792افٌزاز 

 358 حمّد بـ حمّد افتّّٔل افٌكي

د بـ حمّد وافد افًٍِل ; حمّد بـ أمحد بـ حمّ

 حمّد بـ إبراهٔؿ 

ش أبق ضٚهر افزيٚدي افنٚؾًل 
ِ
حمّد بـ حَمّْ

 185 افًْٔٚبقري

ـ ادختٚر  ـ حمّد حمّد ب ز ب
ِ
بـ ظٌد افقاحد أبق افً

 409اَلٚصّل 

حمّد بـ َمِد بـ حٍص أبق ظٌد اهلل افدوري 

ر ، 811، 623، 406، 315، 39، 29 افًىَّٚ

885 ،904 ،909 ،951 ،999 ،1029 ،

1042 

 317 حمّد بـ مرزوق

، 405 افُقِفافًدي افهٌر حمّد بـ مروان 

768 ،769 

، 13حمّد بـ مًِؿ بـ تدرس أبقافزبر ادُل 

37 ،100 ،107 ،136 ،277 ،448 ،482 ،

574 ،583 ،613 ،722 ،790 ،979 

 1011حمّد بـ مًِؿ افىٚئٍل 

ٚح  234 حمّد بـ مًِؿ بـ أِب افقوَّ

 حمّد بـ مًِّٜ بـ افقفٔد أبق جًٍر افقاشىل

93 ،94 ،95 

ٍَّك   856، 797حمّد بـ مه

ف   930حمّد بـ مىرِّ



 

 

 

 فهرس األعالم

 الدراسة سم

 
 

 4111 

حمّد بـ اديٍر بـ مقشك أبق احلًغ 

، 459، 405، 293، 58، 22افٌزاز 

460 ،461 ،462 ،808 ،831 ،1063 

حمّد بـ مًٚذ بـ ؾََره أبق جًٍر افتّّٔل 

 895، 683اَلروي 

 1096ًـ افٌٍٚري حمّد بـ م

 1040حمّد بـ ُمًَٔٔٛ 

 531 حمّد بـ مْده إصٌِٓٚن

حمّد بـ مْهقر افٌٌدادي أبق جًٍر 

 1030، 799افىقد 

، 208، 90، 63، 40 حمّد بـ ادُْدر

254 ،258 ،413 ،425 ،459 ،460 ،

461 ،462 ،691 ،753 

 407، 81، 43 حمّد بـ ادْٓٚل

بـ حمّد بـ مالَّق بـ ٕك مقػ ظثامن 

ٍَّٚن   747ظ

ّد ـب مقشك ـب إبراهٔؿ اإلصىخري  حم

765 

ـ ادثْك أبق بُر ـ مقشك ب افداودي  حمّد ب

 531افْٓرواِن 

 
ِ

 58 حمّد بـ مقشك احلََرر

 1014حمّد بـ مقشك افَرر 

 450 حمّد بـ أِب مقشك

ؾ أبق بُر إٌٕٚري ؽالم  حمّد بـ ادٗمَّ

 245إِبري 

ة  456 حمّد بـ َمَْٔنَ

 26 مّٔقن ادُل حمّد بـ

حمّد بـ ٕٚس بـ حمّد أبق افٍوؾ 

المل  ًَّ  1029، 1028اف

 59أبق احلًغ  حمّد بـ افَّْي

ه   713حمّد بـ َّنٚر بـ ُئك بـ أِب ادحَّٔٚ

ـ هٚرون بـ مُحٔد  ـ ادجدر حمّد ب أبق بُر افٌِّٔع اب

 1019، 841، 323، 64افٌٌدادي 

ٚرون  ّد ـب ه ًٛٔ حم ٚري قأبـب ص ٕٕه  217 ظع ا

أبق حٚمد حمّد بـ هٚرون بـ ظٌد اهلل بـ محٔد 

، 436، 303، 287، 24 افًٌراِناحليمل 

584 ،750 

 318 حمّد بـ هٚرون اَلٚصّل

ـ ادٖمقن ـ حمّد ب ـ هٌٜ اهلل ب  108أبق بُر  حمّد ب

حمّد بـ اَلذيؾ بـ ظٌٔد اهلل بـ مُحقل أبق 

 998اَلذيؾ افًالَّف 

ة  دودحمّد بـ هنٚم بـ أِب َخْرَ ًَّ  268 اف

 635 حمّد بـ َهٚم

 571افقراق أبق ظًٔك  حمّد بـ اَلٔثؿ بـ خٚفد

 845حمّد بـ واشع 

 426افًٌِٚن حمّد بـ وريزة 

 بـ افقزير بـ احلُؿ أبق ظٌد اهلل افدمنَل حمّد

256 

 480بـ ؿٔس افًٌدي  حمّد بـ وزير

مل  ـ أبٚن أبق جًٍر ادخرِّ ـ افقفٔد ب  1060حمّد ب

 41افزبٔدي  ٔدحمّد بـ افقف

كي ـ ُئك بـ احلًُغ أبق بُر اٌف افًّل  حمّد ب

362 

ـ ُئك بـ محزة احليمل افدمنَل   753حمّد ب

حمّد بـ ُئك بـ زـريٚ أبق ظٌد اهلل افًُٚئل 

732 ،733 

، 690حمّد بـ ُئك بـ شِٔامن أبق بُر ادروزي 

731 
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 حمّد بـ ُئك بـ ظٌد اهلل أبق بُر افذهع

243 ،538 ،540 ،825 

ـ ُئك بـ ظٌد اهلل أبق بُر افهقِل  حمّد ب

320 

ًََدِن  303 حمّد بـ ُئك بـ أِب ظّر اف

أبق شِٔامن افَزاز  حمّد بـ ُئك بـ ادْذر

151 ،235 

حمّد بـ ُئك أبق شِٔامن افَزاز افٌكي 

914 

 735حمّد بـ ُئك احلََجري 

 846، 650حمّد بـ يزيد بـ شْٚن 

أبق جًٍر ادَٚبري حمّد بـ يزيد إدمل 

844 

 889حمّد بـ يزيد افزظٍراِن 

د أبق افًٌٚس إزدي  حمّد بـ يزيد ادزِّ

 983، 890، 709افَّْحقي 

، 567حمّد بـ يزيد أبق هٚصؿ افرؾٚظل 

843 ،994 ،1061 ،1076 

ـ يًَقب افقاشىل ; حمّد بـ ظع  حمّد ب

 بـ أمحد بـ يًَقب

حمّد بـ يقشػ بـ احلُؿ أبق ظٌد اهلل 

 1091افهٚبقِن 

حمّد بـ يقشػ بـ شِٔامن أبق ظٌد اهلل 

 946اجلقهري 

حمّد بـ يقشػ بـ ظٌد اهلل افُْدي 

 265 إظرج 

 668حمّد بـ يقشػ بـ ظٌَدك 

ـ حمّد  أبق بُر افًالَّف  ـ يقشػ ب حمّد ب

 885ابـ دوشٝ 

ـ يًَقب بـ إشامظٔؾ أبق ظّر  ـ يقشػ ب حمّد ب

 872إزدي 

ـ يقشػ بـ يًَق ؿِّل حمّد ب  652ب أبق بُر افرَّ

َُّٚء   714حمّد بـ يقشػ أبق ظٌد اهلل افٌ

ـ َمْرُدويف أبق ٕك  ـ خر ب ـ يقٕس ب  818حمّد ب

ـ مقشك  ـ يقٕس ب ، 21 افَررافُديّل حمّد ب

36 ،46 ،48 ،51 ،52 ،55 ،56 ،66 ،83 ،

85 ،96 ،193 ،198 ،251 ،316 ،355 ،

655 ،1097 

 370دَرئ ادىرز احمّد بـ يقٕس أبق بُر 

 943حمّقد بـ خداش 

 410، 369 حمّقد بـ افربٔع

حمّقد بـ افٍوؾ بـ حمّقد أبق ٕك إصٌِٓٚن 

 1029، 775افهٌٚغ 

 716، 441 ادختٚر بـ ؾٍُِؾ

 120 ََمَْرمٜ بـ شِٔامن

 823َمِد بـ حًغ 

 694َمِد بـ مٚفؽ بـ صٌٔٚن أبق حمّد احلراِن 

 762، 155مرثد بـ ظٌد اهلل أبق اخلر افٔزِن 

 741مرزوق أبق ظٌد اهلل احلّيص 

د بـ ُئك بـ افَٚشؿ أبق صٚدق ادديْل 
ِ

ُمرص

 694ادكي 

 645مروان بـ َجْٚح 

 256بـ حمّد افىٚضري  مروان

 973، 84 مروان بـ مًٚويٜ

ؿ افًُع 
ِ
ٌِّح بـ حٚت ًَ  1028ُم

َُٚن أبق ضٚهر اجلَِْْزي ـ ظَِ ـ حمّد ب د ب ، 249 ُمًدَّ

344 

د ـ م مًدَّ  826، 169، 138، 91، 18نهد ب
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، 194، 187، 50بـ إجدع  منوق

214 ،596 

ًدة افٌََجع  ًْ  104َم

دام
ِ
ر بـ ـ ًَ ً

ِ
، 239، 238 ،196 ،60 م

451 ،627 ،668 ،871 ،972 

 413 مًًقد بـ احلُؿ

مًًقد بـ حمّد بـ ظع بـ ظٌد افقاحد 

 279أبق افزـٚت افتٚجر اخلٌٚز 

أبق شًٔد  بـ ظٌد اهلل مًًقد بـ ٕٚس

جزي  ًِّ  508، 507اف

ـ إبراهٔؿ افٍراهٔدي   ،133 ،20مًِؿ ب

199 ،257 ،312 ،313 ،613 ،726 ،

879 ،1033 

ْٕجل  565 مًِؿ بـ خٚفد افزِّ

 32 مًِؿ بـ ُصٌَٔح

مًِؿ بـ ظٌٔد اهلل بـ صٓٚب افزهري 

670 

غبـ ظّران ُمًِؿ 
ِ
 54 افٌَى

 150 مًِؿ بـ أِب مًِؿ اجلَْرمل

 874ْٚزل أبق حمّد مًِؿ بـ أِب ادُ 

 591 مًِؿ بـ يًٚر

مًِّٜ بـ شًٔد بـ ظٌد ادِؽ بـ مروان 

 649إمقي 

َمًِّٜ بـ ظٌد ادِؽ ; مًِّٜ بـ شًٔد 

 بـ ظٌد ادِؽ

ٜ َّ ََ َِّٜ بـ َظِْ ًْ  311 َم

 108 ادًقر بـ َمرمٜ

 819ادًِّٔٛ بـ راؾع 

 357افُقِف  ادًِّٔٛ بـ ٕجٌٜ

َؼح بـ هٚظٚن 
ِ
 721م

ف   877بـ شًٔد أبق زيد افقاشىل ُمَؼَّ

 859مهًٛ بـ ثٚبٝ 

ًْد  308، 181 ،84 ُمهًٛ بـ َش

 859مهًٛ بـ شًٔد أبق خٔثّٜ ادهٔيص 

 363 إشديأبق حمّد مي بـ حمّد 

ـ ضٓامن افقراق  مىر  742، 364، 336، 182ب

ف بـ ضَِريػ  214 ُمىرِّ

ف بـ ظٌد اهلل ، 331، 261بـ افنخر  مىرِّ

350 ،950 

ل ظٚمر بـ صًهًٜ  مىرف مـ
ِ
 687بَْ

 865، 35ادىقس 

ـ حمّد افٌِّٔع أبق افٍتح اجلَْرَجِٚن ـ محزة ب  اديٍر ب

516 

 451 ُمًٚذ بـ أشد

 826، 365، 169، 91، 18 مًٚذ بـ ادثْك

 106 مًٚذ بـ هنٚم افدشتقائل

 528 ادًٚؾٚ بـ ظّران

 1064 ،976 ،485 افَنري مًٚويٜ بـ حَٔدة

 178، 172ن بـ أِب شٍٔٚمًٚويٜ 

 175مًٚويٜ بـ شقيد 

ـ صٚفح احليمل  ٜ ب  1010، 777، 699مًٚوي

 874مًٚويٜ بـ ظٌد افُريؿ 

افٌٌدادي  إزدي بـ ادِٓٛ مًٚويٜ بـ َظّرو

504 ،637 ،638 ،639 ،640 

 481 مًٚويٜ بـ هنٚم

 615افهدِف  مًٚويٜ بـ ُئك

، 409، 19بـ شِٔامن بـ ضرخٚن افتّٔل مًتّر

489 ،1072 
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 351، 81 دان بـ أِب ضِحٜمً

ًِْرض ٔٛ ُم
ِ
َْٔ ًَ ـ ُم ًِْرض ب ـ ُم ـ ظٌد اهلل ب  ب

55 

 ٛٔ
ِ
َْٔ ًَ ًِْرض بـ ُم  55ُم

، 404 مًروف بـ ؾروز  افُرخل

1030 ،1075 

ـ حمّد بـ مًروف أبق ادنٓقر  مًروف ب

 665افهقِف 

ؾ بـ يًٚر
ِ
 140، 26 ادزِن َمًَ

 205، 64 ُمًذَّ بـ ظٌد افرمحـ

ًَذَّ بـ   79 ِهاللادُ

ًدي ًَّ َُّٚر اف  485 مًّر بـ ب

، 292، 138بـ راصد إزدي  َمًّر

307 ،365 ،522 ،652 

ر بـ حمّد بـ احلًغ أبق ٕك افٌِّٔع  َّّ ادً

383 ،411 

ـ بـ ظًٔك ، 777 ،262 ،241 افَزاز مً

834 

 1040مًَٔٔٛ 

 502 اخلزاظل مٌٔٞ

 624ادٌرة بـ أِب بردة 

 178، 123 ادٌرة بـ صًٌٜ

 259 دٌرة بـ ظٌد افرمحـا

ادٌرة بـ حمّد بـ ادِٓٛ بـ ادٌرة أبق 

 879، 432 حٚتؿ ادٌِٓل إزدي 

ادٌرة بـ ادَِّٓٛ ; ادٌرة بـ حمّد بـ 

 ادِٓٛ 

ؿ افوٌل مٌرة ًَ َ
ِ
 178 بـ م

ـ ادِٓٛ;  ٌلادٌرة ادَِّٓ  ـ حمّد ب  ادٌرة ب

ٚن بـ ادٍوؾ أبق ظٌد افرمح ًَّ ـ ادٍوؾ بـ ؽ

 827افٌالِب افٌكي 

ن  548 مَٚتؾ بـ حَّٔٚ

 408 مَٚتؾ بـ شِٔامن

ادَتدر بٚهلل أبق افٍوؾ جًٍر بـ ادًتود بٚهلل 

 996اَلٚصّل افًٌٚد 

بَٔدي  42 ادَدام بـ مًدي ـرب افزُّ

ٚج ًَّ ـ احلًـ أبق مْهقر افْ ـ احلًغ ب ب ب  ادَرِّ

562 ،574 

ؿ بـ ٕجدة أبق افَٚشؿ  ًَ َ
ِ
 1089، 622م

 ،741، 675، 410، 177افنٚمل  حقلمُ

771 ،772، 963 

مُحقل بـ ظٌد اهلل افنٚمل ; حمّد بـ ظٌد اهلل 

 بـ ظٌد افًالم 

م أبق بُر افٌزاز َرم بـ أمحد بـ ُمُرَّ ُْ ، 135 ُم

136 ،137 

 408 مُل بـ إبراهٔؿ

 424 مْجٚب بـ احلٚرث

 939، 938ادْذر بـ يًذ أبق يًذ افثقري 

ـ إبراهٔؿ  ـ ظٌد اهلل أبمْهقر ب  ٕك افَزويْل قب

217 

ـ أمحد أبق اديٍر  ـ إشامظٔؾ ب ـ مْهقر ب ةاب  أِب ؿرَّ

231 ،232 

ْٔد أبق أمحد 
ِ
َمْهقر بـ بُر بـ حمّد بـ ح

 730، 46 افًْٔٚبقري افزـل

 567، 104 َمْهقر بـ ديْٚر

 823مْهقر بـ زاذان 

; مْهقر بـ ظٌد افرمحـ  مْهقر بـ صٍٜٔ

 احلجٌل
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 236افرمحـ احلجٌل  مْهقر بـ ظٌد

أبق افَٚشؿ بـ احلًـ مْهقر بـ حمّد 

 586 احلذاء

مْهقر بـ حمّد بـ حمّد أبق أمحد 

 666افًْٔٚبقري 

 2 مْهقر بـ مٓٚجر افٌُُزوري

مْهقر بـ ادٗمؾ بـ ظٌد اهلل بـ أِب 

 365افٌزال أبق مْهقر افًٌٚع 

، 156، 132، 32بـ ادًتّر  مْهقر

163 ،187 ،352 ،397 ،511 ،523 ،

536 ،844 

 786افٍَٔف مْهقر 

مْر بـ أمحد بـ احلًـ أبق افًٌٚس 

ٚب   625، 545ادكي اخلنَّ

 950مٓدي بـ مّٔقن 

ـ هالل  591أبق ظٌد اهلل افٌكي  مٓدي ب

َران بـ أِب ُظّر افًَدِن ْٓ
ِ
 ،291 ،35 م

865 

، 419 ادَٗتـ بـ أمحد أبق ٕك افًٚجل

702 ،871 ،902 

ق بـ ُمنِّرج أب افًجع ق ادًتّر مقرِّ

 955افٌكي 

 241 ظِٔف افًالمٌٕل اهلل مقشك 

مقشك بـ إبراهٔؿ أبق ظّران ادروزي 

 1022افقراق 

ـ أؾَِْح أبق ظّران افٌخٚري   674مقشك ب

مقشك بـ جًٍر بـ حمّد بـ ظع بـ 

 912احلًغ بـ ظع بـ أِب ضٚفٛ 

مقشك بـ مَحدون افٌزاز أبق ظّران 

 702افًُزي 

 790، 575، 72 افوٌل ودمقشك بـ دا

 636 مقشك بـ رزيـ

ٚء ّران افَقصَّ
ِ
ـ ـثر أبق ظ ؾ ب ْٓ ـ َش  158 مقشك ب

ي ـ ُخَريؿ أبق ظٚمر ادرِّ ـ ظامرة ب ـ ظٚمر ب  مقشك ب

525 

 308 اجلْٓلِّ بـ ظٌد اهلل مقشك 

بَذي  355، 323، 83 مقشك بـ ظٌٔدة افرَّ

 551 ،309 ،149 مقشك بـ ُظٌَٜ

 834، 494افِخّل  بـ ربٚح مقشك بـ ُظَعّ 

مقشك بـ ظّران بـ حمّد أبق اديٍر افهقِف 

 538 افًْٔٚبقري

ـ ظًٔك بـ ظٌد اهلل أبق افَٚشؿ افناج  مقشك ب

267 ،283 

 1074مقشك بـ أِب ظًٔك 

ّل ـ إبراهٔؿ افتَّٔ ـ حمّد ب ، 115، 113 مقشك ب

116 

 675مقشك بـ حمّد ادرادي 

ـ مًًقد  ، 333، 68، 17، 7 أبق حذيٍٜمقشك ب

949 

 911، 655، 337احلامل  مقشك بـ هٚرون

 867مقشك بـ هنٚم 

 440 مقشك بـ هالل

 695مقشك بـ َوْرَدان 

 910َمقهٛ بـ يزيد أبق شًٔد افرمع 

مقهقب بـ أمحد بـ حمّد بـ اخلي بـ احلًـ 

 1029بـ اجلقافَٔل ا

ـ إشحٚق بـ احلًـ أبق حمّد افهقاف  مّٔقن ب

724 
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ٍر افْهٌٔل َمّٔقن بـ إصٌغ أبق جً

842 

 380، 97 َمّٔقن بـ أِب َصٌِٔٛ

 940، 734مّٔقن بـ مٓران 

مّٔقن بـ هٚرون بـ َمِد أبق افٍوؾ 

 320 افُٚتٛ

 حرف الـون

 291، 6ٕٚؾع بـ ُجٌر 

ٕٚؾع بـ ظٌد افرمحـ بـ أِب ًٕٔؿ افَٚرئ 

971 

 415 ٕٚؾع بـ ظّر

 ٕٚؾع بـ أِب ًُٕٔؿ ; ٕٚؾع بـ ظٌد افرمحـ

 513 ٕٚؾع أبق ُهْرمز

ـ ظّر  ٕٚؾع ، 89، 64، 36، 27، 8مقػ اب

152 ،182 ،260 ،312 ،337 ،340 ،

347 ،364 ،386 ،393 ،424 ،426 ،

427 ،440 ،473 ،551 ،717 ،718 ،

719 ،765 ،782 ،869 ،1058 ،

1060 ،1082 ،1084 

 926ٕٚئؾ بـ ٕجٔح 

ـ إبراهٔؿ بـ حمّد افزهري افٍَٔف  َٕجٔح ب

485 

ـ اخلِٔؾ  أبق افَٚشؿ ادَْرجل ٕك بـ أمحد ب

1027 

ر
ِ
أبق  ٕك بـ أمحد بـ ظٌد اهلل بـ افٌَى

ب افَٚرئ   1 اخلىَّٚ

 835ٕك بـ ضَريػ أبق جزي افَهٚب 

ٚء  215 ٕك بـ ظٌد افرمحـ افَقصَّ

 اجلٓوّلبـ ظع ٕك بـ ظع بـ ٕك 

351، 796 

 796، 262اجلٓوّل  ك بـ ظعٕ

ؾ ـُ ادٍوَّ  351 ٕك ب

 290 رٕك بـ ُئك أبق بُ

 818ٕك بـ ُئك افٌِخل 

 36 افَّْي بـ محٚد افًتُل

 10 افَّْي بـ صٌٔٚن

 278، 274 افَّْي بـ ضٚهر بـ احلجٚج

 781افَّْي بـ َظّرو 

ٌَد أبق َؿْحَذم اجلرمل  ًْ  651افْي بـ َم

 651افًْامن بـ بنر 

 45 افًْامن بـ ظٌد افًالم

 28 افًْامن بـ ادْذر

ـ هٚرون بـ ـ  افًْامن ب ٌِٚن اب جٚبر أبق افَٚشؿ افنٔ

 352 أِب افدَلٚث

 1053، 670 اخلزاظل ًُٕٔؿ بـ محٚد

 774ُّٕر بـ يزيد افًْز 

 1090ََّننؾ بـ شًٔد بـ وردان 

 272 ٕقح بـ حٌٔٛ افَقَمز

َقان ـْ  210 ٕقح بـ ذ

 718ٕقح بـ يزيد بـ شٔٚر أبق حمّد افٌٌدادي 

 حرف الالم ألف

 670ٓحؼ بـ احلًُغ بـ ٓحؼ 

 حرف اهلاء

د  هٚرون بـ أِب أمحد ظٌد افًزيز أبق حمّد افًٌَّٚ

732 ،733 ،739 ،740 ،741 ،742 ،748 ،

749 

ـ حمّد ادٓدي أبق جًٍر اخلٍِٜٔ  هٚرون افرصٔد ب

، 744، 739، 738، 733، 732، 564افًٌٚد 
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746 ،748 ،749 ،786 ،894 ،923 ،

947 

 364 هٚرون بـ شًد

 182 هٚرون بـ شًٔد

ن بـ ظٌد افًزيز افًٌٚد ; هٚرون هٚرو

 بـ أِب أمحد ظٌد افًزيز

 بـ ظٌد اهلل أبق مقشك احلامل هٚرون

238، 241 ،288 

ة  982، 209افنٌِٔٚن  هٚرون بـ َظَْْسَ

 711هٚرون بـ مًروف 

ٍَْروي ّٜ اف َِ ٚرون ـب مقشك ـب أِب ظ  76 ه

 ،67 أبق افْي افِٔثل هٚصؿ بـ افَٚشؿ

571 

 732ي هٚصؿ بـ حمّد افْحق

 854هٚصؿ بـ َمْرثد أبق شًٔد افىزاِن 

ٚر  604 هٚصؿ بـ يقٕس افَهَّ

ـ ُئك أبق مًًقد افًِّل   1079هٕٚئ ب

هٌٜ اهلل بـ إبراهٔؿ بـ ظٌد افقاحد أبق 

ن  212 افٍوؾ افَىَّٚ

ُٜ اهلل بـ أمحد بـ حمّد أبق ظٌد اهلل  هٌ

 1090، 174، 171 ادقصع

أبق  هٌٜ اهلل بـ احلًـ بـ مْهقر افىزي

 242 افَٚشؿ افالفُٚئل

ُٜ اهلل بـ أِب ضٚفٛ حمّد بـ ظع بـ  هٌ

 605 بـ افٌٔوٚوياإبراهٔؿ أبق افٌَٚء 

ـ ظع أبق افَٚشؿ  ـ ظٌد افقارث ب هٌٜ اهلل ب

 170 افنرازي

ـ حمّد بـ أمحد ٚؿل هٌٜ اهلل ب  أبق افُرم افرؿ

12 

أبق افَٚشؿ هٌٜ اهلل بـ حمّد بـ ظٌد افقاحد 

 205افنٌِٔٚن 

أبق افزـٚت  ٜ اهلل بـ حمّد بـ ظع بـ أمحدهٌ

 93ادٌخر  افٌخٚري

 44 ُهٌرة بـ َيريؿ

 1098، 418، 450بـ خٚفد  ُهدبٜ

يَّٜ بـ ظٌد افقهٚب
ِ
 100 َهد

ٚن ًَّ  823، 407، 406، 98 هنٚم بـ ح

 510 هنٚم بـ شًد

ـ أِب ظٌد اهلل شْز افدشتقائل  هنٚم ، 106، 20ب

180 ،199 ،257 ،312 ،313 ،332 ،350 ،

726 ،858 ،1033 

 964هنٚم بـ ظٌد ادِؽ بـ مروان إمقي 

، 405، 372، 230، 176، 6 هنٚم بـ ظروة

416 ،435 ،453 ،466 ،504 ،535 ،579 ،

584 ،649 ،674 ،727 ،761 

، 782هنٚم بـ ظع بـ هنٚم أبق ظع افًراِف 

976 

، 391، 194 هنٚم بـ ظامر بـ ٕهر افًِّل

518 ،847 

 772افٌٚز  هنٚم بـ

 بـ ظٌد اهلل افدشتقائل هنٚمافدشتقائل ;  هنٚم

، 529، 178، 74، 65، 40 ُهنٔؿ بـ بَنر

568 ،583 ،594 ،595 ،713 ،1089 

 384َهٚم بـ احلٚرث افْخًل 

 729 ،668 ،418 افًقذي بـ ُئك َهٚم

د بـ إبراهٔؿ بـ حمّد بـ ٕك أبق اديٍر  هَّْٚ

 678، 652افًٍَّْل 

 ِ  1043، 486، 479 يهْٚد بـ افنَّ
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 287 هالل بـ بؼ

ب   1051هالل بـ خٌَّٚ

 734هالل بـ ظّر بـ هالل افٌٚهع 

هالل بـ افًالء بـ هالل افٌٚهع افرؿل 

734 

 935هالل بـ ٕك بـ صٚؾع 

 857هالل افٍزاري 

، 379، 360، 96، 49بـ خٍِٜٔ  َهْقذة

402 ،556 

ج بـ بًىٚم  585 اَلَّٔٚ

ز  67ٍْل افٌُٚء احل اَلٔثؿ بـ َْجَّٚ

 428 اَلٔثؿ بـ خٚرجٜ

، 567، 566 اَلٔثؿ بـ خِػ افدوري

575 

ـ افربٔع افًَٔع أبق ادثْك افٌكي  اَلٔثؿ ب

968 

 516افتًسي  اَلٔثؿ بـ َشٓؾ

 263 اَلٔثؿ بـ ظٌٔد افٌكي

 428افًٌز  اَلٔثؿ بـ ظّران

 29 اَلٔثَؿ افَٚرئ

 1095اَلٔثؿ 

 حرف الواو

 1079 ،512 واثِٜ بـ إشَع

 1081واؿد بـ حمّد 

 وبرة بـ ظٌد افرمحـ أبق خزيّٜ افًِّل

384 

اد ـٚتٛ ادٌرة بـ صًٌٜ  178 ورَّ

 56افٔنُري  َوْرؿٚء بـ ظّر

أبق هٚصؿ وريزة بـ حمّد بـ وريزة 

 905، 426احلّيص 

ـ ظٌد اهلل افٔنُري  ، 148، 32، 4، 3افقوٚح ب

200 ،237 ،385 ،411 ،417 ،436 ،455 ،

592 ،689 

ٚح بـ ُئك افْٓنع أبق ُئك افُقِف   833َووَّ

 1098، 450 افَقِوغ بـ ظىٚء

، 323، 304، 140بـ اجلراح افرؤاد وـٔع 

335 ،341 ،372 ،395 ،413 ،415 ،535 ،

558 ،598 ،642 ،643 ،934 ،954 

 816افقفٔد بـ ثًٌِٜ افىٚئل 

 147 افقفٔد بـ أِب ثقر

 94 افقفٔد بـ ْجٔؾ

يع  196 افقفٔد بـ َهِ

 839افقفٔد بـ شِٔامن 

، 1019، 837، 37أبق َهٚم  افقفٔد بـ ُصجٚع

1058 

 669افقفٔد بـ صٚفح 

افقفٔد بـ افًٌٚس بـ مًٚؾر اخلقِٓن ادكي 

761 

 608بـ ظٌدة ادكي افقفٔد 

 108 افقفٔد بـ ـثر

 454 افقفٔد بـ حمّد ادَُقؿَِّري

، 281، 278، 174بـ مًِؿ افدمنَل  افقفٔد

505 ،520 ،525 ،545 ،582 ،645 ،737 ،

839 ،864 

 892افقفٔد بـ هنٚم 

 203 افقفٔد بـ أِب هنٚم

 332، 230 وهٛ بـ جرير

ـِ ُمٌِّْف   850َوْهٛ ب
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 حرف القاء

 822ُئك بـ آدم 

 أبق زـريٚ افًِٔحْٔل ُئك بـ إشحٚق

44 ،141 ،142 ،216 ،358 

ثَؿ ـْ ـِ أَ  766، 742، 741، 190 َُئَْك ب

 366افٌٚؾَل  قبُئك بـ أي

 626 ُئك بـ بُُر

ٍر ٛ جً ـ أِب ضٚف  ُئك بـ جًٍر ; ُئك ب

 627 ُئك بـ احلًـ

 375أبق شًٔد ادَقمل  ُئك بـ حُٔؿ

د   4 ُئك بـ محَّٚ

ُئك بـ محزة بـ واؿد احليمل أبق ظٌد 

 753افرمحـ افدمنَل 

 675ُئك بـ حقَصٛ إشدي 

 673ُئك بـ خٚفد ادٌُِٓل 

 837ـريٚ بـ أِب زائدة ُئك بـ ز

 295بـ احلٚرث افٌٍٚري  ُئك بـ زْهدم

ََْنيخٚفد  ُئك بـ شًٔد بـ  549 اف

 788ُئك بـ شًٔد أبق زـريٚ افًٚمري 

 382 ُئك بـ شًٔد إمقي

، 132، 25إٕهٚري  ُئك بـ شًٔد

279 ،363 ،375 ،449 ،720 ،791 ،

918 ،971 

 334، 308، 204افَىٚن ُئك بـ شًٔد 

 651ٔك بـ افًُـ افٌكي ُي

 400، 399 ُئك بـ شِٔؿ افَرر

 399ُئك بـ شِٔامن احلٍري 

ُئك بـ أِب ضٚفٛ جًٍر بـ ظٌد اهلل بـ 

، 136، 1 افزبرؿٚن أبق بُر افٌٌدادي

233 ،234 ،1075 ،1082 ،1084 

ُئك بـ ظٌد افٌٚؿل بـ ُئك أبق افَٚشؿ إذِن 

828 

ِن  امَّ
ِ
 1088، 573، 16ُئك بـ ظٌد احلّٔد احل

 285افَرر  ُئك بـ ُظٌٔد اهلل

 799، 206 ُئك بـ َظتٔؼ

 670 ،762افًّٓل  ُئك بـ ظثامن بـ صٚفح

 951ُئك بـ ظثامن أبق زـريٚ احلرِب 

ِري  َّ ًْ ، 839ُئك بـ ظع بـ ُئك أبق افَٚشؿ ادَ

864 

 298 إٕهٚريبـ ظامرةُئك 

ٚن افًْزي ًَّ  316 ُئك بـ ـثر أبق ؽ

، 257، 199، 180، 67، 20 ٔك بـ أِب ـثرُي

292 ،293 ،313 ،418 ،858 ،949 

 931ُئك بـ َمَٚهٚن 

ال ابـ ٍٕٔس  أبق ٕك ُئك بـ حمّد بـ بَذَّ

 61 ادًتًّؾ

ن ادقصع  335 ُئك بـ حمّد بـ حَّٔٚ

 669ُئك بـ حمّد بـ خٚفد اخلىٔٛ 

ُئك بـ حمّد بـ صٚظد بـ ـٚتٛ، أبق حمّد 

، 888، 887، 836، 799، 288 اَلٚصّل

1056 

 982ُئك بـ حمّد بـ ـًر 

 540، 539، 538 افذهع ُئك بـ حمّد بـ ُئك

 945، 680ُئك بـ مًٚذ أبق زـريٚ افهقِف 

، 601، 600، 577، 384، 382 ُئك بـ مًغ

796 ،851 ،920 ،961 

 1077ُئك بـ واوح أبق َُتِٜٔ 

ب  4 ُئك بـ وثَّٚ
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 186بقري افًْٔٚ ُئك بـ ُئك

 695ُئك بـ يزيد أبق ذيؽ ادرادي 

 افرازيأبق زـريٚ ُئك بـ يًذ بـ مْهقر 

82 

 467، 39ُئك بـ َيامن 

ـ َيزَداذ أبق  ـ حمّد ب ـ ب ـ ظٌد افرمح َيزَداذ ب

، 114، 113، 112، 111 حمّد افُٚتٛ

115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،

121 ،122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،

130 ،1005 

 1يد بـ أبٚن افرؿٚر يز

، 685 ، 155، 144 يزيد بـ أِب حٌٔٛ

686 ،687 ،688 ،762 

ََْني  549 يزيد بـ أشد اف

 189 يزيد بـ إصؿ

 407، 81، 58، 43 يزيد بـ ُزَريع

 1089يزيد بـ أِب زيٚد 

، 650يزيد بـ شْٚن أبق ؾروة افرهٚوي 

846 

يح   777يزيد بـ ُذَ

 567يزيد بـ صٓٔٛ افٍَر 

 16 اَلٚدظٌد اهلل بـ بـ يزيد 

 825يزيد بـ ظٌد اهلل 

، 44يزيد بـ ظىٚء أبق خٚفد افٔنُري 

1088 

يزيد بـ حمّد بـ يزيد بـ شْٚن أبق ؾروة 

 846افرهٚوي اجلزري 

ارع ة افذَّ   56 يزيد بـ مرَّ

  اَلٚدظٌد اهلل بـ يزيد بـ ;  اَلٚدبـ يزيد 

 ،177، 95، 94، 93 افقاشىل يزيد بـ هٚرون

280، 378 ،530 ،633 ،634 ،792 

 968يزيد بـ هٌرة أبق خٚفد افٍزاري 

 ; يزيد بـ صٓٔٛيزيد افٍَر

 774يزيد وافد ّٕر 

،  108يًَقب بـ إبراهٔؿ بـ شًد افزهري 

154 ،410 

، 265افدورؿل  بـ ـثر يًَقب بـ إبراهٔؿ

598 ،799 ،1077 

قي  يًَقب بـ أمحد بـ حمّد أبق يقشػ افٌُِّ

509 

 666شحٚق بـ حُٔؿ افَرر يًَقب بـ إ

يًَقب بـ إشحٚق بـ زيٚد أبق يقشػ افٌكي 

1065 

 1 يًَقب بـ إشحٚق احليمل

 599 يًَقب بـ إشحٚق

 183 يًَقب بـ افقفٔد اددِن

 1031يًَقب بـ ظٌد اهلل إصًري 

 855يًَقب بـ ظٌد اهلل 

 يًَقب بـ ظًٔك ; يًَقب بـ حمّد بـ ظًٔك

 يقشػ افزهرييًَقب بـ حمّد بـ ظًٔك أبق 

153 ،369 ،453، 653 

 بـ ـثر يًَقب بـ إبراهٔؿ;  يًَقب افدورؿل

 افدورؿل

د افُالِب   974يًذ بـ ظٌَّٚ

 3يًذ بـ ظىٚء 

ـ صٌٔقن  أبق افٍقارس افسـل َيُِْدر بـ افتُغ ب

54 

ـ َيّقت ع ب ـ ادزرِّ  546أبق بُر افًٌدي  َيّقت ب
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 427 يقشػ بـ أمحد بـ احلُؿ افٌكي

ـ مًِؿ ادهٔيص يقشػ ب  693ـ شًٔد ب

ٍَّٚر ، 741، 190 يقشػ بـ ظىَّٜٔ افه

742 

يقشػ بـ ظّر بـ هور افٌٌدادي أبق 

، 406، 404، 29افزاهد  افٍتح افَقاس

408 ،844 ،855 ،872 ،888 ،896 ،

897 ،910 ،917 ،925 

 689يقشػ بـ مَٚهؽ 

 712يقشػ بـ حمّد أبق افَٚشؿ 

 459 يقشػ بـ حمّد بـ ادُْدر

 586 قشػ بـ مقشكي

ِٓقل  ـ افٌ ـ إشحٚق ب ـ يًَقب ب يقشػ ب

 879أبق إشحٚق إزرق 

يقشػ بـ يًَقب بـ إشامظٔؾ بـ محٚد 

، 212، 187، 57، 11إزدي افَِٚض 

350 ،407 ،1033 ،1034 

أبق بُر  يقشػ بـ يًَقب افقاشىل

 587 إصؿ

ل 
ِ
ـ يًَقب أبق يًَقب افَِّْجَرم يقشػ ب

727 

 349افًًٌٔل  يقٕس بـ أِب إشحٚق

; يقٕس بـ ظٌد اهلل بـ  يقٕس بـ بُُر

 بُر

يقٕس بـ حٌٔٛ افوٌل مقٓهؿ أبق ظٌد 

 1047افرمحـ افٌكي افْحقي 

 699يقٕس بـ شٔػ افُالظل احلّيص 

، 875، 521 يقٕس بـ ظٌد إظذ

1067 

 486، 479، 121يقٕس بـ ظٌد اهلل بـ بُر 

 ،562، 524 ،468، 414 ،65 يقٕس بـ ُظٌٔد

589، 594 ،713 

ـ حمّد افٌٌدادي أبق حمّد ادٗدِّب   693يقٕس ب

 1087، 647، 269بـ يزيد إيع  يقٕس

 من كسب إىل أبقه وكحوه

 ابـ إظراِب ; حمّد بـ زيٚد

ـ أِب أويس ;  ـ أِب أويس إشامظٔؾاب ـ ظٌد اهلل ب  ب

 ظٌد ادِؽ بـ حمّد بـ ظٌد اهللابـ بؼان ; 

ـ افٌقاب ادَرئ ـ يًَقبُظٌ;   اب ـ أمحد ب  ٔد اهلل ب

 ; ظٌد افرمحـ بـ ثٚبٝ بـ ثقبٚن  ابـ ثقبٚن

 ابـ جٚبر ; ظٌد افرمحـ بـ يزيد بـ جٚبر

ـ جريٟ  ; ظٌد ادِؽ بـ ظٌد افًزيز بـ جريٟ اب

 ; ظٌد افًزيز بـ أِب حٚزم ابـ أِب حٚزم

 ُظٌٔد اهلل بـ حمّد بـ إشحٚقابـ حٌٚبٜ ; 

 369ابـ مَحدويف 

 أمحد بـ ظٌد اهلل بـ مّٔقن;  ريبـ أِب احلََقاا

 حمّد بـ افًٌٚس بـ حمّد اخلزاز;  بـ حٔقيفا

 حمّد بـ أمحد بـ ظٌد افٌٚؿل;  ابـ اخلٚوٌٜ

 ; ظٌد اهلل بـ خٌٔؼ ابـ ُخٌٔؼ

 ابـ أِب خٔثّٜ ; أمحد بـ زهر بـ حرب

 ظٌد اهلل بـ شِٔامن بـ إصًٞابـ أِب داود ; 

ـ أِب ذئٛ  ئٛذبـ أِب ; حمّد بـ ظٌد افرمحـ  اب

 1095ابـ أِب رجٚء  

 505 ابـ رومٚن

 ُْ  ; شِٔامن بـ افٍتح مدَ ابـ أِب افزَم

 666ابـ شًد بـ أِب وؿَّٚص 

 ابـ افًُـ ; هق ُئك بـ افًُـ افٌكي

 ابـ افًامك ; ظثامن بـ أمحد بـ ظٌد اهلل
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كابـ افًامك ;   حمّد بـ َصٌٔح بـ افًامَّ

 شًّقنحمّد بـ أمحد بـ ابـ شًّقن ; 

 أمحد بـ اديٍر بـ احلًَـبـ شقشـ ; ا

 ابـ شريـ ; حمّد بـ شريـ

 ظّر بـ أمحد بـ ظثامنابـ صٚهغ ; 

ري  ابـ صٌَّٜ ; ظّر بـ صٌَّٜ افُّّْ

ـ صٌؾ  ـ ; اب ـ ظٌد اهلل ب ـ احلًغ ب حمّد ب

ٚمل ًَّ  أمحد اف

 1070ابـ افنًنٚع ادكي 

 ابـ صٓٚب افزهري ; افزهري

قذب ابـ صقذب ; ظٌد اهلل بـ ص

 اخلراشِٚن

 ُئك بـ حمّد بـ صٚظد ابـ صٚظد ; 

ِٝ  أمحد بـ حمّد بـ افهِٝ ;  ابـ افهَّ

ادٌٚرك بـ ظٌد اجلٌٚر بـ ابـ افىٔقري ; 

 أمحد

 ابـ ظٌٚس ; ظٌد اهلل بـ ظٌٚس

 ابـ َظٌَْدل ; احلُؿ بـ ظٌدل 

 841ابـ َظَٔؾ 

 ابـ ظّر ; ظٌد اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب

 ظقن ابـ ظقن ; ظٌد اهلل بـ

ـُ ؾٚرس   709اب

 حمّد بـ ؾؤؾ بـ ؽزوان;  ابـ ؾؤؾ

 242ابـ أِب افٍقارس 

 ; ظٌد افرمحـ بـ افَٚشؿ بـ افَٚشؿا

ـَريّٜ ظٌد ادِؽ بـ أِب ـريّٜ ;  ابـ أِب 

 إٕهٚري

 136 ابـ ـًٛ بـ مٚفؽ

رداس ـاب
ِ
 162 ـْٕٜٚ بـ ظٌٚس بـ م

 ابـ َلًٜٔ ; ظٌد اهلل بـ َلًٜٔ

 بـ ظع بـ حمّداحلًـ ابـ ادذهٛ ; 

 ظٌد اهلل بـ أمحد بـ زـريٚابـ أِب منة ادُل ; 

 767ابـ مًِؿ 

ظع بـ ظٌد اهلل بـ ;  ابـ أِب مىر اإلشُْدراِن

 يزيد

ـ أِب مَُِٜٔ  ; ظٌد اهلل بـ ظٌٔد اهلل بـ أِب مُِٜٔ اب

 ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد افًزيز ابـ مْٔع ; 

َِقي ًَ ل اف
ِ
ََِْٔ ًَّ ي اف

ِ
د ْٓ ـُ َم  493 اب

 369 ابـ ٕٚؿٔٚ

 ابـ أِب ٕجٔح ; ظٌد اهلل بـ أِب ٕجٔح

ـ أِب ًٕٔؿ ًْؿ ;  اب احلُؿ بـ ظٌد افرمحـ بـ أِب ٕ

 افٌجع

ـِ ُهٌرة ; يزيد بـ هٌرة  اب

 275 ابـ أِب افقرد

 ظٌد اهلل بـ حمّد بـ يٚشغ;  ابـ يٚشغ

 الؽـى

ُْجَِٚن  ْ  بـ إبراهٔؿ إشامظٔؾ; أبق إبراهٔؿ افسَّ

ٓلأمحد اف قأب  حمّد بـ شِٔامن بـ ؾٚرس ;  دَّ

ل
ِ
ىِْريٍ

ِ
ـ احلًغ بـ ;  أبق أمحد افٌ ـ أمحد ب حمّد ب

 افَٚشؿ 

 520 إدريس اخلقِٓن قأب

 ; محٚد بـ أشٚمٜ أبق أشٚمٜ

 709أبق إشحٚق إحقل 

 إبراهٔؿ بـ ظّر بـ أمحدأبق إشحٚق افزمُل ; 

ًٌٔل ظّرو بـ ظٌد اهلل  إشحٚق قأب ، 58، 44افً

93 ،131 ،194 ،342 ،349 ،419 ،552 ،

617 ،688 ،700 ،778 ،787 ،842 ،883 ،

1018 ،1057 
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ٌِٔٚن قأب ـ أِب شِٔامن  إشحٚق افن شِٔامن ب

189 

إشحٚق افٍزاري إبراهٔؿ بـ حمّد  قأب

637 ،638 ،639 ،640 ،923 

 إشحٚق قأباَلّداِن ;  إشحٚق قأب

 افًًٌٔل

إبراهٔؿ بـ شِٔامن ;  أبق إشامظٔؾ ادٗدِّب

 رزيـبـ 

 ; شالم بـ شِٔؿ أبق إحقص

 166ظقف بـ مٚفؽ  إحقص قأب

، 1015أبق إشقد افدؤِل طَٚل بـ ظّرو 

1094 

أمحد بـ ادَدام افٌكي  أبق إصًٞ

516 ،882 

، 21 أُمٚمٜ افٌٚهع ُصَدي بـ َظْجالن قأب

23 ،94 ،512 ،741، 746، 774 ،

777 

ـ يًذ افثٍَل ;  ٜ ب ـ يًذأبق أمٔ  إشامظٔؾ ب

ٜ افىرشقد قأب ـ إبراهٔؿ بـ ;  أمَّٔ حمّد ب

 مًِؿ

 13أبق أمٜٔ 

 685، 56 أيقب إٕهٚري قأب

 943أبق أيقب افًٍِىْٔل 

، 451شًٔد بـ ؾروز  افٌَخسيأبق 

1061 

، 58أبق بُردة بـ أِب مقشك إصًري 

694 ،700 ،1079 

 26إشِّل برزة  قأب

بـ أِب وحنٜٔ إيٚس جًٍر بـ  بؼ قأب

14 ،689 

 299بُر بـ احلُؿ  أبق بؼ ادَُزفِّؼ

 377 أبق بِؼ

 363 بُر بـ حزم قأب

 378 أبق بُر بـ داود

 حمّد بـ احلًـ بـ ُدريد;  أبق بُر بـ ُدريد

 أمحد بـ إبراهٔؿ بـ احلًـ;  بـ صٚذان أبق بُر

، 170، 92 بُر بـ ظٌد افرمحـ بـ احلٚرث قأب

363 

ش  ،478، 477 ،302، 297 أبق بُر بـ ظَّٔٚ

602 ،843، 970، 994 ،1076 

  أبق بُر بـ مٚفؽ ; أمحد بـ جًٍر بـ محدان

 203 بُر بـ حمّد بـ َظّرو بـ حزم قأب

 أبق بُر بـ ادرزبٚن ; حمّد بـ خِػ

ـ ادْذر ; حمّد بـ إبراهٔؿ بـ ادْذر أبق  أبق بُر ب

 بُر افًْٔٚبقري

 90 أبق بُر بـ ادُْدر

 281ٔؿ حمّد بـ إبراه بُر بـ َْٕروز قأب

 193 بُر بـ اَلٔثؿ قأب

ـ َيْزَدإٔٚر ; احلًغ بـ ظع بـ يزدإٔٚر   أبق بُر ب

 ; حمّد بـ احلًغ بـ ظٌد اهلل أجريأبق بُر 

ـ إشامظٔؾ;  بُر اإلشامظٔع قأب ـ إبراهٔؿ ب  أمحد ب

ًَِٚب قأَب  حمّد بـ ظّر بـ حمّد;  بُر اجِل

 ; ظٌٔد اهلل بـ ظٌد ادجٔد ق بُر احلٍْلأب

ـ ظع بـ ثٚبٝ اخلىٔٛ;  بُر اخلىٔٛ قبأ  أمحد ب

 افٌٌدادي

 حمّد بـ ظٌد اهلل بـ إبراهٔؿأبق بُر افنٚؾًل ; 

، 628، 194، 193، 148أبق بُر افهديؼ 

629 ،729 ،937 ،1081 
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أمحد بـ جًٍر بـ افَىًٔل ;  أبق بُر

 محدان

 أبق بُر ادٍٔد ; حمّد بـ أمحد بـ حمّد

ٚد ـ احلًـ أمحد;  أبق بُر افَّْجَّ ـ شِامن ب  ب

نع   833أبق بُر افَّْٓ

ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ;  افًْٔٚبقريأبق بُر 

 ظع

 830أبُق بٍَُر اَلُذِل 

ـ أِب حٚمد صٚحٛ بٔٝ ادٚل ;  أبق بُر ب

  أمحد بـ حمّد بـ مقشك بـ افْي

ظٌد اهلل بـ شِٔامن ;  أبق بُر بـ أِب داود

 بـ إصًٞ

 ; ٚ ـ أِب افدٕٔ ـ حمّدظٌد أبق بُر ب بـ  اهلل ب

 ظٌٔد

 909أمحد بـ يٚه  أبق بُر بـ أِب شًٔد 

ـ أِب صٌٜٔ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ;  أبق بُر ب

 أِب صٌٜٔ

 858أبق بُر بـ أِب ظٚصؿ 

 42 بُر بـ أِب مريؿ قأب

ـ أِب داود  ـ أِب افقرد ; أبق بُر ب  أبق بُر ب

; حمّد بـ أمحد أبق بُر ابـ بْٝ مًٚويٜ

 بـ افْي

ـ افَٚشؿ بـ ;  ـ إٌٕٚريأبق بُر ب حمّد ب

 بنٚر

; احلًـ بـ ظع بـ أبق بُر بـ افًالَّف 

 أمحد بـ بنٚر

 383، 71، 26افثٍَل بَُرة  قأب

ح قأب َّٚ  331، 169، 91يزيد بـ محٔد  افتِّٔ

 846أبق ثًٌِٜ اخلُنْل 

 349، 286وهٛ بـ ظٌد اهلل  ُجحٍٜٔ قأب

 714أبق جًٍر اخلقاص 

 ك بـ أِب ظًٔك ; ظًٔ أبق جًٍر افرازي

أبق جًٍر ادْهقر; ادْهقر ظٌد اهلل بـ حمّد بـ 

 ظع

 ; ٜ ـ ادًِّ حمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ أبق جًٍر ب

ٜ َّ
ِِ ًْ  ظّر بـ ادُ

 858جًٍر ادٗذن إٕهٚري  قأب

 218شٓؾ بـ حمّد بـ ظثامن افْحقي  أبق حٚتؿ

 436شِامن إصجًل  حٚزم قأب

 859، 183أبق حٚزم شِّٜ بـ ديْٚر 

ٌْٔل   712أبق حٚزم افنَّ

 أمحد بـ حمّد بـ ُئك;  أبق حٚمد بـ بالل

 ; حمّد بـ هٚرون  أبق حٚمد احليمل 

 حمّد أبق حٚمد افٍَٔف ; أمحد بـ أِب ضٚهر

 914أبق احلرب ْجر 

حمّد بـ أمحد بـ حمّد بـ ;  أبق احلًـ بـ رزق

 أمحد بـ رزق 

 أبق احلًـ بـ شَٚل ; أمحد بـ حمّد بـ شَٚل

ـ ؾدويف ;  ـ ب ويفأبق احلً ـ ؾَدَّ ـ إشحٚق ب  حمّد ب

أبق احلًـ اخلٚدم ; فٗفٗ بـ ظٌد اهلل أبق احلًـ 

 اخلٚدم

 752أبق احلًـ افروٚ 

 أبق احلًـ افٍٚرد ; حمّد بـ افَٚشؿ

 314أبق احلًـ ادقصع 

 715أبق احلًـ رجؾ مـ ؿٔس ظٔالن 

حمّد بـ أمحد بـ أبق احلًغ ابـ شًّقن ; 

 شًّقن

 701ق احلًغ افٍٚرد أب
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ـ افىٔقرياأبق احلًغ  ادٌٚرك بـ ظٌد ;  ب

 اجلٌٚر بـ أمحد

ـ افًامك أمحد بـ احلًغ ;  أبق احلًغ ب

 بـ أمحد

ـ جًٍر بـ  ـ ادْٚدي ; أمحد ب أبق احلًغ ب

 حمّد

أمحد بـ حمّد بـ بـ افَْقر ;  أبق احلًغ

 أمحد بـ ظٌد اهلل

ـ أخل مّٔل ;  ظٌد حمّد بـ أبق احلًغ ب

 ابـ أخل مّٔل اهلل

 297ظثامن بـ ظٚصؿ  َحهغ قأب

ظّر بـ أمحد بـ أبق حٍص بـ صٚهغ ; 

 ظثامن

ظّر بـ أمحد بـ ;  أبق حٍص بـ منور

 ظّر 

 ظّر بـ حمّد بـ ظعافزيٚت ; أبق حٍص 

 620افًُري حمّد بـ مّٔقن  أبق محزة

أبق مَحزة ظّران بـ أِب ظىٚء إشدي 

997 

، 290، 121بـ ثٚبٝ افًْامن  حٍْٜٔ قأب

326، 683 ،895، 966 

ََىَقي   747أبق حٍْٜٔ اف

ن افتّٔل  ن ُئك بـ شًٔد بـ حَّٔٚ أبق َحَّٔٚ

563 ،813 

 إمحر ; شِٔامن بـ حٔٚن أبق خٚفد

  افٍوؾ بـ احلٌُٚبأبق خٍِٜٔ ; 

 اخلر ; مرثد بـ ظٌد اهلل  قأب

 496أبق دارم 

 276ٍٕٔع بـ احلٚرث  أبق داود

 ًجًتِٚن ; شِٔامن بـ إصًٞأبق داود اف

 شِٔامن بـ داودأبق داود افىٔٚفز ; 

 300شِٔامن بـ ظّرو  أبق داود افْخًل

ٕٕهٚري افدرداء قأب ، 512، 351، 209، 74 ا

575 ،982 

 1057، 818، 380، 354، 97أبق ذر افٌٍٚري 

 أبق افذيَّٚل ; زهر بـ اَلْٔد

ن أصًٞ أبق افربٔع   38افًامَّ

 شِٔامن بـ داود; زهراِن اف أبق افربٔع

ـ ; شِٔامن بـ داود بـ  ـ أخل رصدي بٔع اب أبق افرَّ

 محٚد 

بٔع  ; شِٔامن بـ داود أبق افرَّ

 أبق ربًٜٔ ; ظّر بـ ربًٜٔ

ي قأَب
ِ
ًُىَِٚرد  373ظّران بـ شِامن  َرَجٚء اف

ًل أحزاب بـ أشٔد  ّْ ًَّ  699أبق ُرهؿ اف

اِهريٜ حدير بـ ـريٛ احلّيص   1010أبق افزَّ

 ادُل ; حمّد بـ مًِؿ بـ تدرس افزبر قأب

 597،813افٌجع أبق زرظٜ بـ َظّرو بـ جرير 

 663أبق زرظٜ افرازي 

 ٚ ك افٌخٚري ; أبق زـري ـٕ  ـ أمحد ب  ظٌد افرحٔؿ ب

 ُئك بـ إشحٚق;   أبق زـريٚ افًِٔحْٔل

 809أبق زـريٚ 

 ; ظٌد اهلل بـ ذـقان أبق افزٕٚد

 وس; شًٔد بـ أأبق زيد إٕهٚري 

ًْد ظٌد افُريؿ  909 ادقصع أبق َش

 838، 501، 31 شًٔد اإلشُْدراِن قأب

 ّٟ  ظٌد اهلل بـ شًٔد;  أبق شًٔد إص

أبق شًٔد اإلصىخري احلًـ بـ أمحد بـ يزيد 

920 
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 863أبق شًٔد افٌكي 

اد  أمحد بـ داود افقاشىل أبق شًٔد احلدَّ

430 

، 90، 61، 60، 51 شًٔد اخلدري قأب

95 ،112 ،115 ،272 ،294 ،298 ،

332 ،371 ،557 ،569 ،617 ،632 ،

686 ،730 ،820 ،835 ،1052 

ل هٚصؿ
ِ
 342، 10 أبق شًٔد مقػ بْ

أبق شٍٔٚن افٌَْقي ; ؿىٌٜ بـ افًالء بـ 

 ادْٓٚل

 ; ضِحٜ بـ ٕٚؾع شٍٔٚن قأب

، 10بـ ظقف  شِّٜ بـ ظٌد افرمحـ قأب

20 ،59 ،67 ،83 ،151 ،199 ،257 ،

269 ،279 ،293 ،313 ،322 ،353 ،

355 ،576 ،582 ،725 ،792 

 756، 390 شِٔامن افداراِن قأب

أمحد بـ حمّد بـ ظٌد أبق شٓؾ بـ زيٚد ; 

 اهلل

 963أبق َشٓؾ افٌكي 

 ُشٓٔؾ ٕٚؾع بـ مٚفؽ بـ أِب ظٚمر قأب

220 ،348 

 845أبق َشْقَرة 

 1031أبق شٔػ 

 353 ُذيح اخلزاظل قأب

 احلًـظٌد اهلل بـ ;  أبق صًٔٛ احلراِن

 669أبق صٓٚب احلْٚط ظٌد ربف بـ ٕٚؾع 

أبق افنٔخ إصٌِٓٚن ; ظٌد اهلل بـ حمّد 

 بـ جًٍر

 651أبق صٚفح اخلقِٓن 

، 101، 95، 69، 30أبق صٚفح ذـقان افًامن 

147 ،157 ،186 ،213 ،262 ،266 ،271 ،

297 ،301 ،302 ،358 ،359 ،381 ،421 ،

510 ،555 ،588 ،640 ،669 ،724 ،798 ،

814 ،832 ،833 ،845 ،866 ،1032 

 أبق صٚفح افٍراء ; حمٌقب بـ مقشك

ح ادٗذِّن
ِ
 ; أمحد بـ ظٌد ادِؽ بـ ظع أبق صٚف

 768أبق صٚفح مقػ أمِّ هٕٚئ 

ٝ اَلروي ظٌد افًالم بـ صٚفح   752أبق افهِ

حك قأب  187شِؿ بـ صٌٔح  افوُّ

 حمّد بـ ظع بـ افٍتحافًنٚري ;  أبق ضٚفٛ

ص ُئك بـ يًَقب بـ مدرك أبق ضٚفٛ افَٚ

815 

ظع بـ حمّد بـ أمحد بـ ; أبق ضٚفٛ افُٚتٛ 

 اجلٓؿ

 547أبق ضٚفٛ اَلٚصّل 

ش
ِ
ش ;  أبق ضٚهر بـ حَمّْ

ِ
 حمّد بـ حَمّْ

حمّد بـ ظٌد افرمحـ بـ ادخِص ; أبق ضٚهر 

 ادخِِّصأبق ضٚهر افًٌٚس 

ٍَٔؾ ظٚمر بـ واثِٜ افِٔثل   1043أبق افىُّ

 ضٚهر بـ ظٌد اهلل;  أبق افىٔٛ افىزي

 43حهغ بـ جْدب  طٌَٔٚن قأب

ٔؾ  ; افوحٚك بـ َمِد  أبق ظٚصؿ افٌَّْ

 110صٚفح بـ رشتؿ  أبق ظٚمر اخلزاز

 أبق ظٚمر افًَدي ; ظٌد ادِؽ بـ ظّرو 

 708أبق ظٚمر افُالِب 

أبق افًٌٚس إحقل افَّْحقي ; حمّد بـ احلًـ 

 بـ ديْٚر 

بـ حمّد بـ ظع بـ أبق افًٌٚس افًٍٚح ; ظٌد اهلل 
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 ظٌد اهلل بـ ظٌٚس

 أبق افًٌٚس ادزد; حمّد بـ يزيد 

اح ; أمحد بـ حمّد بـ  أبق ظٌد اهلل بـ اجلرَّ

اح   اجلرَّ

ـ أِب افًالء ـ ;  أبق ظٌد اهلل َحَرمل ب أمحد ب

 حمّد بـ إشحٚق ادُل

أبق ظٌد اهلل مٓٚجر بـ مرزوق ; مرزوق 

 أبق ظٌد اهلل احلّيص 

 ٕؽر ; شِامن أبق ظٌد اهللأبق ظٌد اهلل ا

 934أبق ظٌد اهلل افنٚمل 

حمّد بـ ظع بـ ;  أبق ظٌد اهلل افهقري

 ظٌد اهلل

حمّد بـ ظع بـ ; ظٌد اهلل افًِقي  قأب

 احلًـ

أبق ظٌد اهلل ادٌرِب حمّد بـ إشامظٔؾ 

1013 

َِٚجل قأب  ; شًٔد بـ بريد ظٌد اهلل افٌِّْ

  قأب
ِ

ـ يزيد ظٌد اهلل ب ظٌد افرمحـ احلٌُُع

22 ،443 

 411افًِّل  ظٌد افرمحـ قأب

ْْدي 
ِ
 772أبق ظٌد افرمحـ افُ

 ; ظٌد اهلل بـ يزيد  أبق ظٌد افرمحـ ادَرئ

 1065، 890أبق ظٌد افرمحـ 

 712أبق ُظٌٔد اهلل إشٌٚضل 

شًٔد بـ ظٌد  أبق ظٌٔد اهلل ادخزومل

 292 افرمحـ بـ حًٚن

، 178، 177 أبق ُظٌٔد افَٚشؿ بـ شالَم

179، 537، 1021 

ر بـ ادثْك  َّ ًْ  903، 345أبق ُظٌٔدة َم

اح قأب  306، 305 ُظٌٔدة بـ اجلرَّ

 395، 161 بـ ظٌد اهلل بـ مًًقد ُظٌٔدة قأب

 510 أبق ُظٌٔدة بـ ؾؤؾ بـ ظٔٚض

ظٌد افقاحد بـ واصؾ ; أبق ُظٌٔدة احلداد 

دود ًَّ  اف

 515بُر بـ إشقد  أبق ُظٌٔدة افْٚجل

ظٔؾ بـ افَٚشؿ أبق إشحٚق أبق افًتٚهٜٔ إشام

 873افًْزي 

 377أمحد بـ افٍرج افُْدي  ُظتٌٜ قأب

 أبق ظثامن ادٚزِن ; بُر بـ حمّد افْحقي

، 19، 18افْٓدي ظٌد افرمحـ بـ مؾ  ظثامن قأب

179 ،304 ،360 ،375 ،995 

 511ظثامن مقػ ادٌرة بـ صًٌٜ قأب

 575 افًذراء قأب

حمّد بـ مقدود  أبق َظروبٜ احلراِن ; احلًغ بـ

 احلراِن

 964أبق ظُرمٜ 

 367أبق ظَِّٜ افٍروي 

 احلًـ بـ أمحد بـ حمّد; أبق ظع بـ صٚذان 

 714، 713أبق ظع بـ ظثامن بـ أِب هنٚم 

 أبق ظع احلٍْل ; ظٌد افٌُر بـ ظٌد ادجٔد

داِن  ّْ  962أبق ظع اَل

 
ِ

 حٍص بـ ظّر بـ احلٚرث ; أبق ُظّر احلَْقِض

، 605حٍص بـ ظّر افٌكي  رأبق ظّر افيي

614 

 أبق ظّر افَِٚض ; حمّد بـ يقشػ بـ يًَقب

 ; حٍص بـ شِٔامن أبق ظّر ادَرئ

حمّد بـ افًٌٚس بـ حمّد ;  أبق ظّر بـ حٔقيف

 اخلزاز
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ظٌد ادِؽ بـ حٌٔٛ  ظّران اجلَْقِِن  قأب

354 ،571 

 759أبق َظّرو افٌجع 

 537 إشحٚق بـ مرار أبق ظّرو افنٌِٔٚن

 544شًٔد بـ إيٚس  َظّرو افنٌِٔٚن قأب

، 903، 902، 648أبق َظّرو بـ افًالء 

904 ،905 ،999 ،1003 ،1015 ،

1041 ،1044 ،1045 ،1050 

أبق َظّرو بـ ـثر بـ ديْٚر ; ظثامن بـ 

 شًٔد بـ ـثر

 747أبق ُظّر إشٔقضل 

الء افقاشىل ّد ـب ظع ـب أمحد;  أبق اًف  حم

ٜ افٔنُري ; افقو ٚح بـ ظٌد اهلل أبق ظقإ

 افٔنُري

أبق ظقن افٍَٔف ; أمحد بـ ظٌد اهلل بـ أِب 

 يزيد

 حمّد بـ افَٚشؿ بـ خالَّد ;  أبق افًْٔٚء

أبق ؽٚفٛ افٌٚؿالِن ; حمّد بـ احلًـ بـ 

 أمحد

ٚن ًَّ ـ إشامظٔؾ افْٓدي  أبق ؽ  552مٚفؽ ب

أبق افٌٔٞ شَٚل مقػ ظّر بـ ُظٌٔد اهلل 

770 

 946دروزي أبق افٍتح ٕك بـ مْهقر ا

 إزدي ; حمّد بـ احلًغ أبق افٍتح 

 أبق ؾَروة افٌِدي ; يزيد بـ حمّد بـ يزيد

 أبق افٍوؾ بـ حمّد بـ ظع بـ احلٚرث

550 

وؾ  ٌد افرمحـ;  افزهريأبق اٍف ٔد اهلل ـب ظ  ظٌ

 694أبق افٍوؾ افُقِف 

 224، 185 ؿٚبقس مقػ ظٌد اهلل بـ َظّرو قأب

ادِؽ بـ حمّد بـ  ظٌدأبق افَٚشؿ بـ بؼان ; 

 ظٌد اهلل

ظٌد اهلل بـ إبراهٔؿ بـ ;  افَٚشؿ أبْدوِن قأب

 يقشػ 

 إبراهٔؿ بـ حمّد بـ أيقب;  افَٚشؿ افهٚئغ قأب

 ظٌٔد اهلل بـ أمحد بـ ظع ;  أبق افَٚشؿ افهٔدِٓن

افقزير بـ  ظع ظًٔك بـأبق افَٚشؿ افقزير ; 

 ظًٔك

 752أبق افَٚشؿ  

هٕٚئ بـ ٕوٚر ادًٚؾري  أبق َؿٌٔؾ حٔل ُحٔل بـ

773 

 418، 267، 212إٕهٚري  ؿتٚدة قأب

 955أبق ؿدامٜ احلٚرث بـ ظٌٔد بـ ؿدامٜ 

 ظٌد اهلل بـ زيد اجلَْرمل ;  ؿالبٜ قأب

 ظٌد ادِؽ بـ حمّد;  أبق ؿالبٜ افرؿٚر

 834أبق ؿٔس مقػ َظّرو بـ افًٚص 

 950أبق ـٚمؾ ميٍر بـ مدرك 

 ءأبق ـريٛ ; حمّد بـ افًال

 546 ـُريٛ افوٌِّلأبق 

 529 أبق ـْٕٜٚ مًتّع ُهنٔؿ

 48أبق فٔذ إٕهٚري 

 أبق حمّد بـ أِب ظثامن

ٔؼ
ِ

 احلًـ بـ رصٔؼ ;  أبق حمّد بـ َرص

 883حمّد بـ شًٔد بـ شقيد افَرر  قأب

 ُئك بـ حمّد بـ صٚظد;  حمّد بـ صٚظد قأب

 678أبق حمّد بـ ورؿٚء 

ظٌد ادِؽ بـ احلًـ بـ أبق حمّد بـ يقشػ ; 

 حمّد
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ظٌد اهلل بـ ظع بـ ;  أبق حمّد أبْقد

 أبَْقدأبق حمّد ظٌد اهلل 

 ; دظِٟ بـ أمحد أبق حمّد افًجًتِٚن

جًٍر بـ أمحد بـ ;  افناجأبق حمّد 

 احلًُغ

ظٌد اهلل بـ أمحد ;  افًّرؿْديأبق حمّد 

 بـ ظّر

ـ ظّر بـ أبق حمّد افنٚهد ;  ـ ب ظٌد افرمح

 حمّد

ظٌد افرمحـ بـ ظّر ّد افْحٚس ; أبق حم

 بـ حمّد

 144حٌٔٛ بـ افنٓٔد  مرزوق  قأب

 ُظٌَٜ بـ َظّرو افٌدري ; مًًقد قأب

أبق مًِؿ اخلراشِٚن ظٌد افرمحـ بـ مًِؿ 

 740، 739ادروزي 

 202 مًِؿ اخلقِٓن قأب

إبراهٔؿ بـ ظٌد اهلل بـ أبق مًِؿ افُق ; 

 مًِؿ

 مهًٛ افزهري أمحد بـ أِب بُر قأب

102 ،572 

س قأب  865، 35 ادىقِّ

 افيير ; حمّد بـ خٚزم مًٚويٜ قأب

 1060أبق مًؼ ٕجٔح اددِن 

 ظٌد اهلل بـ ظّرو ادَْري ;  أبق َمًّر

ظٌد افَدوس بـ احلجٚج  أبق ادٌرة

 560 اخلقِٓن

، 577افرؿل احلًـ بـ ظّر  أبق ادَِٔح

578 ،581 ،940 

 1079أبق ادَِٔح بـ أشٚمٜ اَلذِل 

 71إهائٔؾ بـ مقشك  مقشكق أب

، 385، 161، 58، 14إصًري  مقشك قأب

450 ،488 ،694 ،700 ،1098 

 أبق مقشك ; حمّد بـ ادثْك

 بـ أمحد أبق ٕك أمحد بـ هٌٜ اهلل 
ِ

 188 افَّْْرد

أمحد بـ أِب افَٚشؿ بـ ;  أبق ٕك بـ روقان

 روقان 

ـ ظٌدوس إهقازي أمحد بـ ظع بـ ;  أبق ٕك ب

 وسظٌد

ر  ظٌد ادِؽ بـ ظٌد افًزيز افًَّْقي أبق ٕك افتامَّ

184 ،420 

جزي  ًِّ  ُظٌٔد اهلل بـ شًٔد بـ حٚتؿ ; أبق َٕك اف

 232 ٕك افًُٚئل قأب

 21َٕك اَلالِل  قأب

ر  2 أبق افْي إبَّٚ

 ; هٚصؿ بـ افَٚشؿ أبق افْي

ة قأب  835، 332ادْذر بـ ؿىًٜ  َْٕيَ

 د اهلل بـ شخزة; أبق مًّر ظٌ ًُٕؿ قأب

 أبق ًٕٔؿ إصٌِٓٚن ; أمحد بـ ظٌد اهلل بـ أمحد

 أبق ًٕٔؿ ; افٍوؾ بـ دـغ

، 294، 61افًٌدي ظامرة بـ جقيـ  هٚرون قأب

371 ،445 ،730 ،1052 

 287افرمِٚن ُئك بـ ديْٚر هٚصؿ صٚحٛ  قأب

، 65، 59، 41، 35، 30، 20، 11، 9 هريرة قأب

69 ،77 ،109 ،142 ،147 ،151 ،157 ،

186 ،199 ،213 ،220 ،221 ،222 ،223 ،

231 ،232 ،253 ،259 ،266 ،270 ،279 ،

283 ،285 ،290 ،292 ،293 ،297 ،301 ،

302 ،307 ،311 ،313 ،322 ،333 ،336 ،
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338 ،348 ،358 ،359 ،363 ،367 ،

368 ،381 ،394 ،402 ،406 ،407 ،

421 ،426 ،436 ،456 ،457 ،458  ،

494 ،510 ،511 ،516 ،521 ،538 ،

555 ،559 ،576 ،582 ،588 ،589 ،

598 ،614 ،617 ،623 ،624 ،635 ،

640 ،644 ،669 ،670 ،675 ،690 ،

695 ،724 ،725 ،728 ،731 ،770 ،

776 ،792 ،793 ،798 ،799 ،808 ،

813 ،814 ،833 ،845 ،858 ،862 ،

865 ،866 ،924 ،1032 

 أبق اَلُذيؾ ; حمّد بـ اَلذيؾ 

 848أبق هزاز 

 هنٚم افرؾٚظل ; حمّد بـ يزيد أبق

 ٜ ـ شِّ  955أبق هنٚم ادخزومل ادٌرة ب

 668أبق هالل افراشٌل حمّد بـ شِٔؿ 

 591 أبق هالل

 أبق َهٚم ; افقفٔد بـ صجٚع

 أبق وائؾ ; صَٔؼ بـ شِّٜ

 275أبق افقرد 

ؾٚئد بـ ظٌد افرمحـ افًىٚر  أبق افقرؿٚء

158 

ؽ هنٚم بـ ظٌد ادِ أبق افقفٔد افىٔٚفز

34 ،74 ،143 ،162 ،254 ،691 

حمّد بـ ظٌٔد اهلل بـ بـ ـٚدش ; أبق يٚه 

 حمّد بـ أمحد

 أبق ُئك افُالظل ; شِٔؿ بـ ظٚمر

 789أبق يزيد افَراضٔز يقشػ بـ يزيد 

ـ ُئك ٚ ب  بـ خالد أبق يًذ ادَْري ; زـري

 أمحد بـ ظع بـ ادثْكأبق يًذ ادقصع ; 

 ؾع; احلُؿ بـ ٕٚ أبق افٔامن

افَِٚض يًَقب بـ إبراهٔؿ صٚحٛ  يقشػ قأب

 326 أِب حٍْٜٔ

 األكساب واأللؼاب

 735إجِح 

 ; ظٌد ادِؽ بـ ؿريٛ إصًّل

، 149; ظٌد افرمحـ بـ ُهرمز إظرج  إظرج

259 ،521 ،776 ،862 

 إظّش ; شِٔامن بـ مٓران

 ; ظٌد افرمحـ بـ ظّرو إوزاظل

 امنبـ شِٔحمّد بـ حمّد افٌٚؽْدي ; 

 ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد افًزيزافٌٌقي ; 

 ظع بـ ظٌد افرمحـ بـ ظٌد اهللافٌُٚئل ; 

 افثقري ; شٍٔٚن بـ شًٔد بـ منوق

 ظّرو بـ ُئك بـ حمٌقب;  جلٚحظا

ـ ظّرو بـ محٚد أبق ظٌد اهلل  ز حمّد ب  1023اجلامَّ

 ; ظٌد اهلل بـ افزبر احلّٔدي

 ; ظٌد افقهٚب بـ ٕجدة احلقضل

ؿاخلق  469 ارزمل ادْجِّ

 بـ أمحد افدارؿىْل ; ظع بـ ظّر

 891ذو افُّْقن ادكي 

 افراظل ; ظٌٔد بـ ُحهغ بـ جْدل

 افرصٔد ; هٚرون افرصٔد

 افًٌٚس بـ افٍرج;  افِرَيٚر

بَٔدي   حمّد بـ افقفٔد; افزُّ

، 89، 88، 87، 83، 72، 46، 41، 28 افزهري

92 ،108 ،119 ،137 ،138 ،151 ،154 ،

170 ،171 ،172 ،173 ،201 ،231 ،232 ،
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255 ،269 ،307 ،355 ،365 ،369 ،

387 ،391 ،392 ،442 ،444 ،454 ،

475 ،485 ،518 ،519 ،522 ،525 ،

538 ،543 ،572 ،575 ،580 ،582 ،

615 ،626 ،647 ،670 ،673 ،692 ،

725 ،731 ،797 ،817 ،970 ،1087 

ٚذـقِن  ; شِٔامن بـ داود افنَّ

 بـ إدريس حمّد;  افنٚؾًل

 676افنٌع 

 افنًٌل ; ظٚمر بـ ذاحٔؾ

 ; ظٌدافرمحـ بـ ظًِٜٔ افهْٚبحل

 حمّد بـ ُئك بـ ظٌد اهلل;  افهقِل

 افىزاِن ; شِٔامن بـ أمحد بـ أيقب

تٌل ًُ  حمّد بـ أمحد بـ ظٌد افًزيز ;  اف

تٌِل ًُ ـ ظٌٔد اهلل بـ ظّرو أبق ظٌد  اف حمّد ب

 1078، 1052، 371، 321افرمحـ 

ُئك بـ زيٚد بـ ظٌد اهلل أبق زـريٚ  اءافٍر

 537 افْحقي

جًٍر بـ حمّد بـ احلًـ بـ ;  افٍريِٚب

 ادًتٍٚض

 507 افَِٚض إُبُعِّ 

حمّد بـ احلًغ بـ افَِٚض أبق يًذ ; 

 حمّد 

 ; ظٌد اهلل بـ مًِّٜ افًٌَْل

 افٌُِْل ; حمّد بـ افًٚئٛ 

 ادزد ; حمّد بـ يزيد بـ ادزد

ؾ ظذ ِـّ  اهلل جًٍر بـ حمّد ادًتهؿ ادتق

 748، 733بٚهلل افًٌٚد 

ـ حمّد أبق حمّد ادخِدي  ـ أمحد ب ـ ب احلً

 200افًْٔٚبقري 

ـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ أِب شٔػ أبق  اددائْل ظع ب

 915، 890احلًـ 

 ادَُزِنَّ ; إشامظٔؾ بـ ُئك بـ إشامظٔؾ

 280 ظٌد افرمحـ بـ ظٌد اهلل ادًًقدي

، 733 بـ هٚرون افرصٔد افًٌٚد ادًتهؿ بٚهلل

748 

ٜ افًٌٚد ادْهقر  ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظع اخلٍِٔ

ـ افًٌٚس أبق جًٍر اَلٚصّل  ، 289بـ ظٌد اهلل ب

732 ،733 ،739 ،748 ،749 ،915 

ادٓدي بـ ظٌد اهلل ادْهقر بـ حمّد بـ ظع أبق 

، 733، 732، 289ظٌد اهلل اخلٍِٜٔ افًٌٚد 

736 ،738 ،739، 748 ،749 

 ; إبراهٔؿ بـ يزيد افْخًل

 ٍٕىقيف ; إبراهٔؿ بـ حمّد بـ ظرؾٜ 

 ادبفؿون

 403رجؾ مـ افهحٚبٜ 

 142رجؾ مـ َخْقٓن 

، 963ظؿ أِب احلًـ حمّد بـ احلًـ ادكي 

964 

مقػ ٔل ظٌٚس ; ظٌد اهلل بـ حْغ
 

 الـساء

 976بََٕٜٚ بْٝ َِبز بـ حُٔؿ افَنري 

بـ ظٌٔد اهلل أمُّ احلًغ  ْجًٜ بْٝ أمحد بـ حمّد

 290 ادحّٜٔ

ِلِّ   502 ،32 حٍهٜ زوج افٌَّْ

اء إٕهٚريٜ   696حقَّ

 387 خدَيٜ بْٝ حمّد افنٚهجٕٜٚٔ افًٌديٜ

 996ََخَْرة جٚريٜ ادَتدر 
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رابًٜ بْٝ ظٌد اهلل بـ إبراهٔؿ أمُّ افٍوؾ 

 262ٜ اخلَْزي

 1071ِربًَّْٜٔ بْٝ ظٔٚض افُالبٜٔ 

 786هٚرون افرصٔد  ُزبََْٔدة امرأة

 917زيْٛ بْٝ ضِٔؼ 

 1087زيْٛ بْٝ ـًٛ بـ ظجرة 

ٌٕٕٚريٜ ـ مقشك ا ٝ مَحدان ب ٜ بْ  338 ُشامٕ

 917افهحٔحٜ 

 236صٍٜٔ بْٝ صٌٜٔ 

، 89، 83، 50، 8  زوج افٌْل  ظٚئنٜ

119 ،132 ،137 ،154 ،180 ،187 ،

197 ،198 ،203 ،214 ،215 ،236 ،

255 ،256 ،258 ،269 ،334 ،337 ،

355 ،371 ،396 ،405 ،417 ،435 ،

442 ،453 ،504 ،523 ،543 ،546 ،

584 ،649 ،674 ،727 ،761 ،772 ،

793 ،822 ،825 ،917 

 153 ظٚئنٜ بْٝ شًد

، 203، 133ظٌد افرمحـ   بْٝ ظّرة

822 

، 801، 800 ؾٚضّٜ بْٝ افٌْل 

1059 

 1059ؾٚضّٜ بْٝ احلًُغ 

ٍُريًٜ   1087اف

 الؽـى من الـساء

ك بْٝ راصد مقٓة خٚفد بـ أم افوحٚ

 646مًدان 

دإٜٔ  ّْ ح بـ حل اَلَ
ِ
أم افًٌٚس بْٝ صٚف

654 

 257بْٝ جحش  أم حٌٌٜٔ

ِلِّ   78  أّم حٌٌٜٔ زوج افٌَّْ

 138أم محٔد بـ ظٌد افرمحـ 

 265، 68 زوج افٌْل  أم شِّٜ

 146 أم ظىَّٜٔ

هـ
ِ
 525 أم ؿٔس بْٝ حم

 16 أم ـِثقم ابْٜ افًٌٚس
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 والفرائدفَرس الفوائد 

 وهذه افٍقائد مًتخرجٜ مـ أثٚر وإصًٚر

 فوائد يف العؼقدةـ  4

ِّٛ أِب بُر وظّر   431أبٔٚت صًريٜ ِف إثٌٚت افَدر وح

 855أبٔٚت صًريٜ ِف طٓقر آثٚر اإليامن ظذ افًٌد 

 682أبٔٚت صًريٜ ِف هجٚء بؼ ادريز واجلّٜٓٔ 

 389ًل مًتزِل ٔحٚبٜ، ؾٓق صظذ ـؾِّ افه أثر ابـ صٚهغ ؾّٔـ ؿدم ظًِّٔٚ 

 54أثر ابـ ظٌٚس ِف إثٌٚت افَدمغ هلل 

ؿ   373أثر أِب رجٚء افًىٚردي ِف افْٓل ظـ شٛ ظع وظثامن وبٌض مـ يًٌُّٓ

 371ب٘شْٚده واه  أثر أِب شًٔد ِف ترك افُالم ِف أصحٚب رشقل اهلل 

 75أثر ظع بـ احلًـ احلِقاِن ِف أنَّ افَرآن ـالم اهلل ؽر َمِقق 

 942، 24أثر ظـ ابـ شريـ ِف افْٓل ظـ َمٚفًٜ أهؾ افٌدع 

 33أثر واه ظـ أمحد ِف افتَرب إػ اهلل بُالمف بٍٓؿ وؽر ؾٓؿ 

 498  ~مٚم أمحد بـ حٌْؾ اظتَٚد اإل

 1019أهؾ افٌدع ُيٌٌوقن احلديٞ 

 1023بٔتٚن ِف حٛ ظثامن وافًّريـ 

 1006تًريػ ادٌتدع 

ن َمِقق، وروايٜ أثر ظـ هٚرون افٍروي وؾٔف افتًًِؾ بٚفَقل تٍُر افًِػ دـ ؿٚل افَرآ

 76بذفؽ 

 492تقبٜ راؾض ورجقظف إػ افًْٜ بًد شامظف أحٚديٞ ِف ؾوٚئؾ افهحٚبٜ 

 1062ثٌٚت اإليامن وزوافف 

 925حًـ افيـ بٚهلل 

 493َحْهٛ أهؾ افًْٜ بٚحلجٚرة فراؾض شٛ افهحٚبٜ، وؽًُؾ مقوًف 
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 697 اهلل حالوة ـالم أصحٚب رشقل 

 796، 33رؤيٜ اهلل ِف ادْٚم 

 1021افراؾوٜ أمحؼ افٍرق 

 1048افنًٜٔ هؿ افُذابقن 

 1025صٍٜ آشتقاء، واشتقى ؽر اشتقػ ِف ـالم افًرب 

 492افهقري يروي ؾوٚئؾ افهحٚبٜ ِف افُقؾٜ، ؾٔثقر افنًٜٔ فَتِف 

 492ذـرهؿ بخر ظٚش أربًغ شْٜ يًٛ افهحٚبٜ، ثؿ تٚب ؾٚصتٓك أن ئًش مثِٓٚ فٔ

ف افُتٚب وافًْٜ   999ظّرو بـ ظٌٔد آؾتف افًجّٜ ؾحرَّ

 1099ٔح وادًٔح ًافٍرق بغ اد

 842، 719 ؾوؾ ظّر 

 718 ؾوؾ مًٚويٜ 

 1011افَدر ؿٌؾ افٌالء 

افَرآن ـالم اهلل هق ؿقل شًٌغ صٔخًٚ ـ وهؿ مـ افهحٚبٜ ـ ِمـ أدرـٓؿ ظّرو بـ ديْٚر 

399 

 892افَوٚء وافَدر 

 821قل ابـ ظْٜٔٔ ِف أنَّ اإليامن يزيد ويَْص، وإُٕٚره ظذ أخٔف إبراهٔؿ ؿ

 391ؿقل شٍٔٚن ِف أنَّ افَرآن ـالم اهلل 

 102ؿقل ؿتٌٜٔ ِف افهالة خِػ أهؾ افٌدع 

 102ؿقل ؿتٌٜٔ ِف تٍُر مـ ؿٚل افَرآن َمِقق 

 530ؿقل يزيد بـ هٚرون ِف إرث ادٌتدع و تقريثف 

 906رة حدى ظؼة ـٌإافٌُٚئر 

 714ـرامٚت إوفٔٚء 

 493ٓ ًٕٛ ٕهؾ افٌٔٝ دـ شٛ افهحٚبٜ وفًْٓؿ 

 773مًجزات إٌٕٔٚء 

 604 مَتؾ ظثامن 

 1007ادِٜ مًيؿ افديـ 
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 850دٌؼيـ بٚجلْٜ ؾٓق ظٚذ ادًٍديـ ِف إرض مـ أبٌض افًؼة ا

 592، 591مـ أؿقال افًِػ ِف افُالم ظذ مْٚزل افَّر 

 1022َمِقق ؾٚمرأتف ضٚفؼ  مـ ؿٚل افَرآن

 1020 هالك مـ ردَّ حديٞ رشقل اهلل 

 999افقظد وافقظٔد وافٍرق بْٔٓام 

 العؾم واتباع السـةـ  1

 472، 228، 227أبٔٚت ِف مدح أصحٚب احلديٞ 

 641أثر افثقري ِف اإلُٕٚر ظذ صقِف فٌٚس افهقؾٜٔ 

 876أدب ادْٚطرة 

 701أصحٚب احلديٞ حراس افًْٜ 

يـ أصحٚب احل  376ديٞ حٍيٜ افدِّ

ٚرون بٚدًروف وافْٚهقن ظـ ادُْر   429أهؾ احلديٞ هؿ إمَّ

 909برـٜ افًِؿ ب٘ؾٚدة افىالب بًوٓؿ فًٌض 

 986وهق ِف افهالة  تٖثر افٌٚؽْدي بٚحلديٞ وإشٕٚٔد حتك

 908حتديٞ أهؾ افٌِد أوػ مـ حتديٞ افٌربٚء 

 378تٍَد أصحٚب احلديٞ وافتقِص ِبؿ 

 880فس افتحديٞ بٚحلُٚيٚت ختؿ َمٚ

ث حتك ٓ يّؾَّ   1010، 10098ظدم اإلـثٚر ظذ ادحدِّ

 37ؾوؾ أصحٚب احلديٞ 

 977، 969، 940، 878، 39ؾوؾ افًِؿ وافًِامء 

 1037ؾوؾ أهؾ احلديٞ وأَّنؿ افىٚئٍٜ ادْهقرة 

 204 ((مـ ـتٌٝ ظْف حديثًٚ ؾٖٕٚ فف ظٌد  ))ؿقل صًٌٜ: 

 957افَرآن، ثؿ أهؾ احلديٞ  ـٚن خِػ بـ هنٚم يٌدأ بٖهؾ

 1096ٓ ُيًتحٔك ِف ضِٛ افًِؿ 

 1062، 1061ٓ يَص إَّٓ َمـ ـٚن ظٚدًٚ وظرف افْٚشخ وادًْقخ 
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 939فِحديٞ وقء ـوقء افْٓٚر 

 229مذاـرة افىزاِن واجلًِٚب 

 711مـ آثر احلديٞ ظذ افَرآن 

ِِّؿ   852َمـ ؿٚل ٓ أدري ُظ

 648بـ افًالء بٚجلِقس مع افنٔقخ وترك افنٌٚب وصٜٔ شًٔد بـ جٌر ِٕب ظّرو 

 949وفد افزٕٚ ٓ يىِٛ افًِؿ ِف افٌٚفٛ 

 428ـام ُُيٍظ افَرآن  يٌٌْل حٍظ حديٞ رشقل اهلل 

 العؾل وكؼد الرواياتـ  1

ٍِل ابـ افىٔقري  ًِّ  326تهحٔح خىٖ وؿع ِف أصؾ صٔخ اف

 776حدَّ اهلل ؾٔف حديٞ مقوقع ظذ مٚفؽ بـ إٔس، فق رأى مٚفؽ واوًف ٕؿٚم 

 517 ظدم شامع صٌؾ مـ افٌَّْلِّ 

 62افَْؾ ظـ حمّد بـ احلًغ إزدي ِف تًِٔؾ روايٜ 

 905هؾ ُيًـ بٚبـ افثامٕغ أن يتًِؿ؟ 

 أخبار الؽتب واألجزاء احلديثقة

 290إـٚبر ظـ إصٚؽر فِخالل 

 581ـ  577إتخٚب ُئك بـ مًغ ظذ أِب ضٚفٛ ظٌد اجلٌٚر بـ ظٚصؿ افًْٚئل 

 708جزء وخؿ مـ مهٍْٚت اخلالل 

 170شامع ادهْػ ٕجزاء ابـ ؽٔالن ظـ افنٚؾًل ظـ ؽر واحد بٖصٌٓٚن وبٌداد 

 1101صحٔح افٌخٚري ـتٌف افهقري ِف شًٌٜ أضٌٚق 

 380ؾقائد افَىًٔل ِف َخًٜ أجزاء بٕٚتَٚء ظّر افٌكي 

 232ؾقائد ظـ أِب ٕك افًُٚئل 

 858ؿ ـتٚب افًْٜ ٓبـ أِب ظٚص

 637ـتٚب افَدر ِٕب إشحٚق افٍزاري 

 795مًتخرج اإلشامظٔع 

 704، 703، 702مًْد اإلمٚم أمحد، وضريَٜ ْجًف 

 611، 232ًٕخٜ اإلجٚزات فًٍِِل 
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 ادصطؾح وعؾوم احلديث واجلرح والتعديل

ث مؾء افٍؿ   610ابـ صٚهغ حمدِّ

 1104أبق ظٌد اهلل افهقري حٚؾظ حجٜ يًرف مـ ـؾِّ ظِؿ 

 1100رة افًْخ وادَٚبِٜ أج

ث إذا ـز خقؾًٚ ظِٔف مـ اخلرف   433اختٌٚر ظَؾ ادحدِّ

 601اختٔٚر افقرق واحلز ِف افًْخ 

 1028، 799أخذ إجرة ظذ افتحديٞ 

 430اإلشْٚد مثؾ افدرج ومثؾ ادراؿل 

 760 حتًغ ـتٚبٜ 

 754تهحٔػ حديٞ: )ادَّهْقا ؽٌٚ( إػ )اذهٌقا ظْٚ( 

 1103ًـ افًتَٔل تقثٔؼ أِب احل

 528ثْٚء افثقري ظذ ادًٚؾٚ بـ ظّران 

 1102افثْٚء ظذ أِب احلًـ افَزويْل 

 603حديٞ صًٌٜ )أو ذيؽ( مْتَك 

 1085طُّ مـ ظّرو بـ صًٔٛ حُٚيٜ بٚضِٜ ؾٔٓٚ احل

 294محٚد بـ شِّٜ ثَٜ ـٌر 

 540روايٜ إب ظـ ابْف 

 833، 831، 830، 829، 818، 817روايٜ إخ ظـ أخٔف 

 1087، 712، 540، 539، 538، 293، 292، 291، 290روايٜ إـٚبر ظـ إصٚؽر 

 1029شٍٔٚن افثقري أحٍظ مـ ـتٚبف 

 958ظّرو افْٚؿد يتحرى افهدق 

 553 ((مٚ رأت ظْٔٚي مثؾ أربًٜ ...  ))ؿقل ابـ مٓدي: 

 609ـالم أِب افَٚشؿ افٌٌقي مًامر ِف شٚج 

 895ـالم إظّش ِف أِب حٍْٜٔ 

 879م إؿران بًوٓؿ ِف بًض ـال

 655ـالم مقشك بـ هٚرون ِف افُديّل، وافَهٜ افتل وؿًٝ بْٔٓام 

 663فٔس ظْد افنٚؾًل حديٞ ؽِط ؾٔف 
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 294حمّد بـ إشحٚق ثَٜ ـٌر 

 540، 224اددبٟ 

 642، 558مًًِؾ افًٔد 

 224، 185ادًًِؾ بٕٚوفٜٔ 

 636ادًًِؾ بٚفتًٌؿ 

 202ادًًِؾ بٚفزهٚد 

 684ؾ بٚفزيديغ ادًًِ

 635ادًًِؾ بتنٌٔؽ افٔد 

 829، 827، 822، 813مًرؾٜ اإلخقة 

 782ادٍٚريد مـ إشامء 

 749، 740، 739، 733 736،، 732، 730، 190مـ أحٚديٞ اخلٍِٚء 

 600مـ خٚف اخلىٖ ِف احلديٞ ؾَِْٔص وٓ يزد 

 818، 817، 294مـ َل ُيدث ظـ صٔخف إَّٓ بحديثغ 

ث ظ  789، 778، 776ـ صٔخف إَّٓ بحديٞ واحد مـ َل ُيدِّ

 624مـ َل يُـ ظْده إَّٓ حديٞ واحد 

 737هٌٜٔ مٚفؽ ِف افتحديٞ بًٌض إحٚديٞ 

 فؼفقات

 843صالة افساويح  إؿٚمٜ ظع 

 720افٌدء بٚفًتٚؿٜ ِف افقصٜٔ 

 864حتريؽ اخلٚتؿ ظْد افقوقء 

 726افذبح بًد افْحر بٔقمغ 

 659فنٚؾًل امـ ظّؾ صالة افساويح ِف افٌٔٝ 

 788ضالق افثالث وافٌِٜ 

 960ظدم جقاز ؿراءة افَرآن ِف افرـقع 

 597ـ  593ِف افٌْٚش ُيَىع أم ٓ؟ 

 1008مس افذـر هؾ يَْض افقوقء 

 715 مـ أؿؤٜ ظع 
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 األبقات الشعرية

 965أبٔٚت ابـ ظٌدل ِف رؤيٚ رآهٚ 

 968أبٔٚت ابـ هٌرة ِف ذف افٍتك 

 992، 991، 990، 989، 988، 807، 806، 805فٌٚز إبٔٚت ذوات إ

ِّٛ أِب بُر وظّر   431أبٔٚت ِف إثٌٚت افَدر وح

 779، 757أبٔٚت ِف آظتٌٚر بٚدقت 

 1094أبٔٚت ِف احلٞ ظذ افًّؾ وَمٌٕٜٚ افًُؾ 

 706أبٔٚت ِف افنُقى مـ افزاؽٔٞ 

 894أبٔٚت ِف افٌزل 

 977أبٔٚت ِف حتهٔؾ افًِؿ وؾوِف 

 759، 458تقديع اإلخقان أبٔٚت ِف 

 780، ، 330، 329، 328، 219أبٔٚت ِف ذـر افنٔٛ 

 913أبٌٔٚت ِف رثٚء ؿط 

 978أبٔٚت ِف صُر اهلل وحًـ افيـ بف 

 855أبٔٚت ِف طٓقر آثٚر اإليامن 

جؾ   532أبٔٚت ِف ظثرة افًِٚن أصد مـ ظثرة افرِّ

 320أبٔٚت ِف ؿرب افَِقب وإن تٌٚظدت إصخٚص 

 893ن افن أبٔٚت ِف ـتام

 472، 228، 227أبٔٚت ِف مدح أصحٚب احلديٞ 

 1001أبٔٚت ِف مدح اخلٌز 

 705أبٔٚت ِف مدح حمِٜ افَىًٜٔ بٌٌداد 

 993، 920، 919، 854أبٔٚت ِف َٕهٚن افًّر 

  682 أبٔٚت ِف هجٚء بؼ ادريز

 784أبٔٚت ِف هجق بخٔؾ 

ِِّؿ صٌٔٚن   985أبٔٚت ِف هجق مً

 677، 374ٚل أبٔٚت ؾّٔـ صحَّ بٚد
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 873أبٔٚت ِٕب افًتٚهٜٔ ِف افزهد وافتقبٜ وترك افدٕٔٚ 

 978أبٌٔٚت مسْجٜ إػ افٍٚرشٜٔ 

 1031أثر ظّر ِف تًِؿ إصًٚر دًرؾٜ مًِٚن افَرآن 

 1003بٔٝ ِف ظالمٜ افتًِٔؿ بغ إحٌٜ 

 1097بٔتٚن ٕظراِب َيٚضٛ جراداً مرَّ ظذ زرظف ؾٖؾًده 

 786مـ أبٔٚت افنٚؾًل 

 متػرقات 

 218أثر ظّر ِف تزـٜٔ افٌر 

 830، 829أخٌٚر ِف ذم بٌداد 

َلؿ بٚدقظيٜ(   537اختالف أهؾ افٌِٜ ِف وٌط )َيتَخقَّ

 932، 931آداب افؤٚؾٜ 

 1050أربًٜ مقاوع ِف افَرآن َمٚفٍٜ ِف طٚهرهٚ فٌِٜ افًرب 

 1046إصٓر احلرم ظْد افًرب 

 1067، 967ةءافتحع بٚدرو

 886وافنٌٓٚت ترك افنٓقات 

 743تيع هٚرون افرصٔد يقم ظرؾٜ 

 1077تًٚهد ادرء ثالثٜ أصٔٚء مـ ًٍٕف 

 984افتٍريؼ بغ أوٓد إؽْٔٚء وأوٓد افٍَراء ِف اجلِقس!! 

 449ْجع ادٚل فالشتٌْٚء بف ظـ افْٚس 

 944احلٚشد ظدو ًّٕٜ اهلل 

 426حُٚيٜ ظجٌٜٔ ؽريٌٜ ظـ جٚرتغ مُٜٔ ومدٕٜٔ 

 712دزِن وظِّف حِؿ اإلمٚم ا

 935خز ؽريٛ ِف حمْٜ اإلمٚم أمحد 
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 775خهٚئص بًض احلٔقإٚت 

 887ذـر ادقت ُيَؾُّ افٍخر وافٍرح 

 889افزهد ِف افدٕٔٚ وأثر ذفؽ ظذ افٍْس 

 211شٗال اهلل إصحٚب افهٚحلغ ِف افًٍر 

ُٜ ادَتدر بٚهلل   996ُشٌَْح

 875افًٌٔؾ إػ روٚ افْٚس 

 346ب افرجؾ افهٚحٛ رؿًٜ ِف ثٔٚ

 872ْضب افقافد وفده 

 962ضٌَٚت افْٚس 

 954افًٚؿؾ مـ ظَؾ أمر ديْف 

 388ظدم اؽسار افرجؾ بثْٚء افْٚس ظِٔف 

 963افًْٚيٜ بْيٚؾٜ افثقب وافٌدن 

 1047افٍرق بغ ادًُغ وافٍَر 

 1069، 907، 853، 561ؾوٚئؾ اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ 

 543، 542ؾوٚئؾ اإلمٚم مٚفؽ بـ إٔس 

 663، 661، 658ؾوٚئؾ افنٚؾًل 

 ؾوٚئؾ افِٔٞ بـ شًد

 1070ؾوؾ أِب بُر افْٚبِز افًْل 

 657ؾوؾ اإلمٚم أمحد، وظٍقه ظـ ادًتهؿ 

 662ؾوؾ حمّد بـ احلًـ 

 961ؾوؾ ُئك بـ مًغ 

 786ؿهٜ افِٔٞ بـ شًد مع هٚرون افرصٔد 

 746ؿهٜ بَٜٔ بـ افقفٔد مع هٚرون افرصٔد 
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 892ـتامن ه 

 894ِٔؾ يّحقه افْٓٚر ـالم اف

 921ـٍٜٔٔ افْقم 

 1045، 1044، 1041فٌٜ افًرب 

 898َمرج افًّؾ 

 1078، 321ادرأة تُتؿ احلٛ أربًغ شْٜ، وٓ تُتؿ افٌٌض شٚظٜ 

 1004، 877ة ءادرو

 1017مروءة ادرأة 

 1004مًْك افٌالؽٜ 

 390مٍتٚح افدٕٔٚ مٍتٚح أخرة 

 781مـ أخٌٚر احلَّك 

 599مـ ُيهٚحٛ مـ أراد افًٍر 

 888مـ أراد اهلل بف خرا جًؾ فف أهالً صٚحلغ 

 468مـ ذهٛ أصِف وؾرظف حريٌّ أن يَؾَّ بَٚؤه 

 681مْٚم ِف أنَّ أـثر أهؾ اجلْٜ افنٚؾًٜٔ، وأظذ أهؾ اجلْٜ احلْٚبِٜ!! 

 908هؾ ُيَٚل أؿرئ أبٚك افًالم؟ 

 897، 883، 882افقصٚيٚ بغ افًِامء وظْد ادقت 

 1015إشقد ٓبْتٔف ظْد افتزويٟ وصٜٔ أِب 

 710وؾٚة ظٌد اهلل بـ ؿتٌٜٔ 

 

 

* * * 
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 املصادرو ثبت املراجع

 أ ـ ادخطوطات ادصورة

 .ٜاإلبٕٜٚ ٓبـ بىٜ، اجلزء افثِٚن ظؼ، مُتٌٜ افنٔخ محٚد إٕهٚري، ادديْٜ افٌْقي 

 ز إٕدفز، مُتٌٜ ظٚرف آبتٓٚل ؾٔام ِف صًر أِب افًتٚهٜٔ مـ احلُؿ وإمثٚل، ٓبـ ظٌد اف

 حُّٝ، ادديْٜ.

 .ٜأحٚديٞ أِب افَٚشؿ ادْٚديع، فًٍِِل، وّـ َمٚمٔع افيٚهري 

 ( ٜ40أحٚديٞ أِب ظّران مقشك بـ هٚرون، ٓبـ ٓل وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 ( ٜ55إحٚديٞ افهحٚح واحلُٚيٚت ادالح، ِٕب بُر إٕهٚري وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 (.34، ِٕب افَٚشؿ افتّٔل، وّـ َمٚمٔع افيٚهريٜ )أحٚديٞ مًًِالت 

 ( ٜ22أحٚديٞ مًًِِٜ، ٓبـ ٕٚؿف، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 ( ٜ55أحٚديٞ وحُٚيٚت مْتخٌٜ ظـ أِب ظٌد اهلل افىزي، فًٍِِل وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 .ٜأحٚديٞ ُئك بـ مْده، فًٍِِل وّـ َمٚمٔع افيٚهري 

 (.81، وّـ َمٚمٔع افيٚهريٜ )أمِٚل أِب يًذ افٍراء احلٌْع 

 ( ٜع افيٚهري ٚبع، وّـ َمٚٔم  (.117، 37أمِٚل اجلقهري ظـ صٔقخف، اجلزء احلٚدي ظؼ، واجلزء اًف

 ( ٜ55أمِٚل ظع بـ ظّر احلرِب، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 .إمِٚل ٓبـ شًّقن، ًٕخٜ خىٜٔ مهقرة 

 ( ٜ46إمِٚل، فُِحرِف، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 ع افيٚهريٜ )ثالثٜ أ ِٜ، فرِض افدـي مرٙت ـب أِب اجلقد افنٚؾًل، وّـ َمٚٔم ًِ  (.98حٚدٞي ًم

 ( :374اجلٚمع ٕخالق افراوي وآداب افًٚمع، فِخىٔٛ، اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ رؿؿ.) 

 ف أحٚدٞي ظقال مْتَٚة مـ ادجز ع افيٚهريٜ.ء ٔؾ ٜ أجزاء مـ حدٞي ادخِص، وّـ َمٚٔم  ْتَك مـ شًٌ

 ًف ظقال ح ع افيٚهريٜ )جزء ٔؾ ْقد، ظـ صٔقخف، وّـ َمٚٔم ٔب ، روايٜ اـب ا  (.117ٚن مْتَٚة وؽراٛئ

 ( ٜ104جزء ؾٔف مـ حديٞ افُتِٚن، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 .ٜجزء ؾٔف مـ حديٞ وـٔع، إلبراهٔؿ افًْز، وّـ َمٚمٔع افيٚهري 

 حمّد بـ صخر إزدي، َمٚمٔع افيٚهريٜ.جزء مـ حديٞ مٚفؽ ، 
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 ُِِفِحٚؾظ حمّد بـ ظٌد افرمحـ افًخٚوي، مُتٌٜ صًسبتل اجلقاهر اد ،ِٜ ًِ ٜ ِف إحٚدٞي اًد

 (.3664برؿؿ: )

 ( ٜ31حديٞ ابـ صٚذان ظـ صٔقخف، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 ( ٜ94، 56حديٞ أِب حٍص افزيٚت، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 ( ٜ10حديٞ أِب ظع افهقاف، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 (.40افهَر، ظـ أِب ؿالبٜ افناج، وّـ َمٚمٔع افيٚهريٜ ) حديٞ أمحد بـ حمّد بـ 

 ( ٜ87حديٞ احلقراِن ظـ صٔقخف، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 ( ٜ120، 40حديٞ افُتِٚن، ظـ صٔقخف، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 ( ٜ18حديٞ ظع بـ ظّر احلرِب، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 .ٜحديٞ حمّد بـ إشحٚق افناج، مُتٌٜ افيٚهري 

 ْٚئٔٚت، فِحْٚئل.احل 

 .ٕٕهٚري ٜ افنٔخ محٚد ا ٌُت ًَالِن، م ٍردوس، فِحٚؾظ اـب حجر اًف ًْد اف ٍردوس ترتٛٔ م  زهر اف

  روايٜ ابـ داشٜ(، ًٕخٜ خىٜٔ مهقرة ظـ جٚمًٜ برًٕتقن.شْـ أِب داود( 

 .ٍِل ًِّ  ذط افَراءة ظذ افنٔقخ، ِٕب ضٚهر اف

 .ٜصالة افًٔديـ، فِّحٚمع افوٌل، مُتٌٜ افيٚهري 

 .ٜافىٛ افٌْقي، فِحٚؾظ أِب ًٕٔؿ إصٌِٓٚن، افًْخٜ اَلْدي 

 ،ٌٜقي ّ حٚدٞي اْف ِؾ افقاردة ِف ٕا دادي ) اًف ّر افٌٌ ُٛت ادكيٜ.385افدارؿىْل، ظع ـب ظ  هـ(، دار اف

  ،افٍقائد ادْتَٚة افًقاِل احلًٚن افٌرائٛ، ِٕب شٓؾ ابـ زيٚد ظـ صٔقخف، ًٕخٜ خىٜٔ مهقرة

 (.5052شالمٜٔ رؿؿ: )ؾِٔؿ ِف اجلٚمًٜ اإل

 ( ٜ63افٍقائد دُرم بـ أمحد افرزاز، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 .ٜافٍقائد، ِٕب افنٔخ إصٌِٓٚن، وّـ َمٚمٔع افيٚهري 

 ( ٜ4ؾوٚئؾ ظّر، فِؤٚء ادَدد، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 ـ َمٚمٔع افيٚه ـ صٔقخف، وّ ـ صٚذان ظ ٜ اب قاِل احلًٚن، رواي ٜ )افٍقائد ادْتَٚة اًف (، وصقرة 4ري

 ( بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ.5052ؾِّٜٔٔ )

 ( ٜ117، 107افٍقائد افًقاِل ظـ افنٔقخ، ِٕب احلًغ أبْقد، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 .ادختٚر مـ ذيؾ تٚريخ بٌداد، فًًِِّٚن، اختهٚر يٚؿقت احلّقي 
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 تٚريخ بٌداد، فًًِِّٚن، مُتٌٜ فٔدن ِبقفْدا. ادذيؾ ظذ 

 بنُقال، مُتٌٜ افٍٚتُٔٚن ب٘يىٚفٔٚ. ، ٓبـافٍقائد 

 .ٜافٍقائد ادْتَٚة ظـ افنٔقخ، فًع بـ ظّر احلرِب، اجلزء افثٚفٞ، وّـ َمٚمٔع افيٚهري 

 ( ٜ106َمِس مـ أمِٚل أِب بُر افْجٚد، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 ( ٜ16َمِس مـ أمِٚل ظع بـ ظّر افَزويْل، وّـ َمٚمٔع افيٚهري.) 

 ُٚ(.63ئل، ٓبـ ؿٔديس، روايٜ افًٍِل، وّـ َمٚمٔع افيٚهريٜ )َمِس احلرِف وافالف 

 .ادًْد، فإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ، ًٕخٜ احلرم ادُل 

 ،ِٕب بُر افٌزار، مهقرة ظـ ًٕخٜ افربٚط بٚدٌرب، وًٕخٜ ـقبرِل بسـٔٚ. ادًْد 

  .ٜمًْد أِب إشحٚق افناج، مُتٌٜ افيٚهري 

 ـ شّع مْٓؿ أبق حمّد ظٌد ا فرمحـ بـ ظّر بـ حمّد بـ افْحٚس افٌزاز، ًٕخٜ خىٜٔ ادنٚيخ افذي

 مهقرة ظـ دار افُتٛ ادكيٜ )منٔخٜ ابـ افْحٚس(.

 :ادقضٖ فإلمٚم مٚفؽ بـ إٔس وروايٚتف 

 ، ًٕخٜ ـٚمِٜ، وًٕخٜ ًٕخٜ ادُتٌٜ إزهريٜ )ٕٚؿهٜ(.روايٜ افًٌَْلـ 

 ، ًٕخٜ افيٚهريٜ.روايٜ ُئك بـ بُر ادكيـ 

 (.11 افًٌٚس أمحد بـ مْهقر افٔنُري، وّـ َمٚمٔع افيٚهريٜ )افٔنُريٚت، ِٕب 

 ب ـ الرسائل اجلامعقة

 ٜودراش ٚ ٜ ْجً ٛ افًت ٜ ظْٓؿ ِف افُت ـ َلؿ رواي ٜ ِم ـ افهحٚب ، افتٚبًقن افثَٚت ادتُِؿ ِف شامظٓؿ م

 مٌٚرك بـ شٔػ اَلٚجري، رشٚفٜ مٚجًتر ودـتقراه، اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ.

 بـ حمّد ؿٚدل، رشٚفٜ هـ(، حتَٔؼ: ـامل 279ر بـ حرب )أمحد بـ زه ثّٜبـ أِب خٔٓ، افتٚريخ

 مٚجًتر بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ.
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 جـ ـ ادطبوعات

  آثٚر اإلمٚم حمّد افٌنر اإلبراهّٔل، ْجع وتَديؿ: د. أمحد ضٚفٛ اإلبراهّٔل، دار افٌرب

 م(.1997) 1اإلشالمل، ط

 ـ ظأحٚد وادثِٚن ـ أِب ظٚصؿ، أمحد ب ـ أِب ظٚصؿ افنٌِٔٚن )، ٓب هـ(، حتَٔؼ: د. بٚشؿ 287ّرو ب

 هـ(.1411) 1ؾٔهؾ أمحد اجلقابرة، دار افرايٜ،افريٚض، ط

 ( حتَٔؼ:458أداب، فٌَِٔٓل، أمحد بـ احلًغ بـ ظع ،)ظٌد افَدوس حمّد ٕذير، مُتٌٜ هـ

 هـ(.1407) 1افريٚض، ط

 ـ حمآداب افنٚؾًل ومْٚؿٌف ـ ب ـ أِب حٚتؿ، ظٌد افرمح ـ إدريس افرازي )، ٓب َٔؼ: 327ّد ب هـ(، حت

 ظٌد افٌْل ظٌد اخلٚفؼ، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت. 

  مـ ادًجزات، ِٕب اخلىٚب ظّر بـ احلًـ  أيٚت افٌْٔٚت ِف ذـر مٚ ِف أظوٚء رشقل اهلل

ـ دحٜٔ افٌُِل إٕدفز )ا ٜ حتَٔؼ: ْجٚل ظزون، مُتٌٜ افًّريـ افًِّٜٔ، اإلمٚرا633ب ت هـ(، دراش

 م(.2000هـ ـ 1420) 1افًربٜٔ ادتحدة، ط

 ( 543إبٚضٔؾ وادْٚـر وافهحٚح وادنٚهر، ِٕب ظٌد اهلل احلًغ بـ إبراهٔؿ اجلقرؿِٚن 

  ـ ظٌد اجلٌٚر افٍريقائل، دار افهًّٔل افريٚض، مٗشًٜ دار افدظقة ـ ب هـ(، حتَٔؼ: د. ظٌد افرمح

 م(.2002هـ ـ 1422) 4اَلْد، ط

 ًٓبـ بىٜ، ظٌٔد اهلل بـ حمّد بـ بىٜ ٜ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ وَمٌٕٜٚ افٍرق ادذمقمٜاإلبٕٜٚ ظـ ذي ،

هـ(، حتَٔؼ ودراشٜ: روٚ ًًٕٚن، ود.ظثامن ظٌد اهلل آدم إثٔقِب، وافقفٔد بـ حمّد 387افًُزي )

 هـ(.1418هـ(، )1415هـ(، )1409) 1افْك، دار افرايٜ افريٚض. ط

 ره وأصًٚره، ظ ٜ، أخٌٚ ٔه ًٚت ؼ، دمنؼ.أبق اف ظٜ واْف ُري ٔؾهؾ، دار ادالح فِىٌٚ ََٔٓٚ: د. ص  ْل بتح

 دراشٜ وحتَٔؼ: إشتٚذ حمّد افراوٕدي، وزراة أبق افٍتح افًّٔري، حٔٚتف وآثٚره وحتَٔؼ أجقبتف ،

 هـ(.1410إوؿٚف وافنٗون اإلشالمل بٚدُِّٜ ادٌربٜٔ، )

 هـ(، حتَٔؼ: 840ابـ إشامظٔؾ افٌقصري ) إحتٚف اخلرة ادٓرة بزوائد ادًٕٚٔد افًؼة، ِٕب بُر

 م(.1998هـ ـ 1419ظٚدل بـ شًد وافًٔد بـ حمّقد، مُتٌٜ افرصد افريٚض، )

 ،ٓبـ ٕٚس افديـ افدمنَل، حتَٔؼ: شٔد ـنوي  إحتٚف افًٚفؽ برواة ادقضٖ ظـ اإلمٚم مٚفؽ

 (.1415حًـ، ط دار افُتٛ افًِّٜٔ )

  ابـ حجر، ِٕب افٍوؾ أمحد بـ ظع ابـ حجر أضراف افًؼةإحتٚف ادٓرة بٚفٍقائد ادٌتُرة مـ ،
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 1هـ(، حتَٔؼ: َمّقظٜ مـ افٌٚحثغ، مرـز خدمٜ افًْٜ وافًرة افٌْقيٜ ادديْٜ. ط852افًًَالِن )

 هـ(.1415)

 افًِق ٜ ٜ ادَدد )إثٌٚت صٍ ـ أمحد بـ ؿدام ـ ظٌد اهلل ب هـ(، ُظْل بف: بدر بـ ظٌد 620، دقؾؼ افدي

 م(.1995هـ ـ 1416) 2، دار ابـ إثر افُقيٝ. طاهلل افٌدر

 افزذظل ٜ ٜ افرازي ظذ أشئِ ِّل بٚجلٚمًٜ أجقبٜ أِب زرظ ، حتَٔؼ: د. شًدي اَلٚصّل، ادجِس اًف

ٜ افٌْقيٜ، ط  ٜ بٚدديْ ـ ـتٚبف: 1402) 1اإلشالمٔ  .أبق زرظٜ افرازي وجٓقده ِف افًْٜ افٌْقيٜهـ(، وّ

 ِأبق افٍتح افًّٔري، حٔٚتف وآثٚره. ٜ ابـ أيٌؽأجقبٜ ابـ شٔد افْٚس ظذ أشئ ; 

 ( حتَٔؼ: ظٌد اهلل بـ 671إحٚديٞ افًتٜ افًراؿٜٔ، فؼف افديـ أِب اديٍر افْٚبِز ،)هـ 

 م(.1992هـ ـ 1413) 1ؤػ اهلل افنّراِن، دار افريٚ، اإلمٚرات افًربٜٔ ادتحدة، ط

 بُر حمّد بـ ظٌد افٌٚؿل إٕهٚري أحٚديٞ افنٔقخ افثَٚت )ادنٔخٜ افُزى(، فَِِٚض أِب 

 هـ(.1422) 1هـ(، دراشٜ وحتَٔؼ: افؼيػ حٚتؿ افًقِن، دار ظَٚل افٍقائد مُٜ ادُرمٜ، ط535)

 ( ِٕب ضٚهر أمحد بـ حمّد افًٍِل ،ِٜ ًِ ٞ افًٔديٜ اًد هـ(، حتَٔؼ: حمّد بـ ترـل 576إحٚدي

 هـ(.1420) 1افسـل، دار افقضـ، افريٚض، ط

 هـ(، حتَٔؼ: روٚ 385فِدارؿىْل ظع بـ ظّر ) فتل خقفػ ؾٔٓٚ مٚفؽ بـ إٔس،إحٚديٞ ا

 هـ(.1418) 1بقصٚمٜ، مُتٌٜ افرصد، افريٚض، ط

 ادختٚرة ٞ ـ ظٌد افقاحد ادَدد )إحٚدي ـ حمّد ب هـ(، دراشٜ وحتَٔؼ: ظٌد 643، فِؤٚء افدي

 (.هـ1411) 1ادِؽ بـ ظٌد اهلل بـ دهٔش، مُتٌٜ افْٓوٜ احلديثٜ، ط 

 ْٜافقاردة ِف ؾوٚئؾ اددي ٞ ٜ إحٚدي ٜ اإلشالٔم ـ حٚمد افرؾٚظل، اجلٚمً ، د. صٚفح ب ًٜ ًٚ ودراش ، ْجً

 هـ(.1413) 1بٚدديْٜ، وَمّع ادِؽ ؾٓد فىٌٚظٜ ادهحػ افؼيػ،، ط 

  هـ(، ابـ بٌِٚن، ظالء افديـ ظع بـ بٌِٚن افٍٚرد 354)اإلحًٚن ِف تَريٛ صحٔح ابـ حٌٚن

 هـ(.1414) 2: صًٔٛ إرٕٗوط، مٗشًٜ افرشٚفٜ بروت. طهـ(، حتَٔؼ739)

  ،أحُٚم اخلقاتٔؿ 

 ( دار افُتٛ 456اإلحُٚم ِف أحٚديٞ إحُٚم، ِٕب حمّد  ظع بـ أمحد بـ حزم افيٚهري ،)هـ

 افًِّٜٔ، بروت.

 .أخٌٚر أصٌٓٚن ; ذـر أخٌٚر أصٌٓٚن 

 راشٜ وحتَٔؼ: مٚريٚ فقيًٚ آبٔال هـ(، د361، حمّد بـ حٚرث اخلنْل )أخٌٚر افٍَٓٚء وادحدثغ

( ّٜٔ ِ ظذ فألبحٚث اًف ، ادجِس ٕا ْٚٔ ًرِب( مدريدوفقيس مقف َٚل اف ٚون مع اًف  م(.1992) مًٓد افًت
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 .أخٌٚر افَوٚة، فقـٔع حمّد بـ خِػ بـ حٔٚن، ط ظَٚل افُتٛ، بروت 

 ل، حتَٔؼ: ّد بـ إشحٚق افٍٚـٓ، فإلمٚم أِب ظٌد اهلل حمأخٌٚر مُٜ ِف ؿديؿ افدهر وحديثف 

 م(.1994هـ ـ 1414( )2ظٌد ادِؽ بـ ظٌد اهلل بـ دهٔش، ط دار حي فِىٌٚظٜ وافْؼ، ط ) .د

  ٛأخالق أهؾ افَرآن، فمجري حمّد بـ احلًغ، حتَٔؼ: حمّد ظّرو ظٌد افِىٔػ، دار افُت

 هـ(.1406) 1افًِّٜٔ، بروت، ط

  ِّل ـ افهديؼ افٌامري، مىٚبع ، ِٕب افنٔخ إصٌِٓٚن، حتَٔؼ: أِب أخالق افٌَّْ افٍوؾ ظٌد اهلل ب

 م(.1959هـ ـ 1378) 1اَلالِل مك، ط

 ،1ٓبـ أِب افدٕٔٚ ظٌد اهلل بـ حمّد، حتَٔؼ: ظٌد افَٚدر ظىٚ، دار افُتٛ افًِّٜٔ، ط اإلخقان 

 هـ(.1409)

 ( دراشٜ وحتَٔؼ: 562أدب اإلمالء وآشتّالء، ِٕب شًد ظٌد افُريؿ بـ حمّد افًًِّٚن ،)هـ

 أمحد حمّد ظٌد افرمحـ حمّد حمّقد، مىًٌٜ ادحّقديٜ.

 ،حمّد بـ إشامظٔؾ افٌخٚري، َتريٟ: حمّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿل، دار افٌنٚئر اإلشالمٜٔ  إدب ادٍرد

 هـ(.1409بروت. )

  إربًقن، ِٕب بُر ابـ ادَرئ إصٌِٓٚن، حتَٔؼ: حمّد زيٚد تُِٜ، )وّـ ْجٓرة إجزاء

 هـ(.1421) 1افًٌُٔٚن افريٚض، طاحلديثٜٔ( مُتٌٜ 

 حتَٔؼ: ، ، ِٕب بُر أمحد بـ ادَرب افُرخلحديثًٚ ظـ أربًغ صٔخًٚ ِف أربًغ مًْك أربًقن

 هـ(.1420) 1طصالح ظٚيض افنالحل، دار ابـ حزم، 

 ( ـ حمّد افىُٚئل هـ(، حتَٔؼ: د. ظع حًغ افٌقاب، 555إربًقن افىٚئٜٔ، ِٕب افٍتقح حمّد ب

 هـ(.1417) 1ًٚرف افريٚض، طمُتٌٜ اد

 ( ـ احلًغ افًراؿل ـ ظٌد اهلل 806إربًغ افًنٚريٜ، ِٕب افٍوؾ ظٌد افرحٔؿ ب هـ(، حتَٔؼ: بدر ب

 هـ(.1413) 1افٌدر، دار ابـ حزم بروت، ط 

  إربًقن ِف احلٞ ظذ اجلٓٚد، ِٕب افَٚشؿ ابـ ظًٚـر، حتَٔؼ: ظٌد اهلل بـ يقشػ، دار اخلٍِٚء

 م(.1984هـ ـ 1404) 1شالمل، طفُِتٚب اإل

 ( حتَٔؼ: جٓٚد بـ 481إربًقن ِف دٓئؾ افتقحٔد، ِٕب إشامظٔؾ ظٌد اهلل بـ حمّد اَلروي ،)هـ

 هـ(.1422افًٔد ادرصدي، دار ابـ رجٛ مك، )

  إربًغ، ِٕب احلًـ حمّد بـ أشِؿ افىقد، حتَٔؼ: منًؾ بـ بِٚن ادىري، دار ابـ حزم

 هـ(.1421) 1بروت، ط
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 ( حتَٔؼ: حمّد ٕٚس افًجّل، دار افٌنٚئر 303إربًغ، فِحًـ بـ شٍٔٚن افًْقي ،)هـ

 هـ(.1414) 1اإلشالمٜٔ، ط

 ( حتَٔؼ: مًًد ظٌد احلّٔد 576إربًغ افٌِدإٜٔ، ِٕب ضٚهر أمحد بـ حمّد افًٍِل ،)هـ

 هـ(.1418) 1افًًدِن، أوقاء افًِػ، افريٚض، ط

 ُهـ(، حتَٔؼ: بدر بـ ظٌد اهلل افٌدر، 360ر حمّد بـ احلًغ أجري )إربًغ حديثًٚ، ِٕب ب

 هـ(.1408) 1مُتٌٜ ادًال افُقيٝ، ط

 هـ(، حتَٔؼ: بدر 517، أبق افٍرج حمّد بـ ظٌد افرمحـ ادَرئ )إربًغ ِف اجلٓٚد وادجٚهديـ

 هـ(.1413) 1افٌدر، دار ابـ حزم بروت، ط 

 هـ(، حتَٔؼ: د. ظٚمر حًـ 412ًد أمحد بـ حمّد ادٚفْٔل )إربًغ ِف صٔقخ افهقؾٜٔ، ِٕب ش

 هـ(.1417) 1صزي، دار افٌنٚئر اإلشالمٜٔ، ط

 ( ـ ادٍوؾ ادٚفُل غ، فِحٚؾظ ظع ب ٜ ظذ ضٌَٚت إرًب هـ(، أوقاء افًِػ 611إربًغ ادرتٌ

 هـ(.1413) 1افريٚض، ط

 ظِامء احلدٞي ٜ ـ ظٌداإلرصٚد ِف مًرؾ هـ(، دراشٜ 446اهلل أِب يًذ افَزويْل ) ، فِخِٔع، اخلِٔؾ ب

 هـ(.1409) 1وحتَٔؼ: د. حمّد شًٔد بـ ظّر إدريس، مُتٌٜ افرصد افريٚض، ط

 مْٚر افًٌٔؾ ٞ ٟ أحٚدي ِن، ادُٛت اإلشالمل إرواء افٌِٔؾ ِف َتري ـ إفٌٚ ، تٖفٔػ: حمّد ٕٚس افدي

 هـ(.1405) 2بروت. ط

 ،ؿ أِب أمحد حمّد ب إشٚمل وافُْك ـ إشحٚق )فِحـٚ ـ أمحد ب هـ(، دراشٜ وحتَٔؼ: 378ـ حمّد ب

 هـ(.1414) 1يقشػ بـ حمّد افدخٔؾ، مُتٌٜ افٌربٚء إثريٜ ادديْٜ. ط

 ٔقضل ، فًِ ب ورود احلدٞي ّٜٔ، طأشٌٚ ِ ُٛت اًف ؾ أمحد، دار اف َٔؼ: ُئك إشامٔظ  .(هـ1404) 1، حت

 ٜظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد افز ، ٓبـ ظٌد افز أِب ظّر يقشػ بـ آشتًٔٚب ِف مًرؾٜ افهحٚب

 هـ(.1412) 1هـ(، حتَٔؼ: ظع حمّد افٌجٚوي، دار اجلٔؾ بروت ط463افَرضٌل )

 افهحٜٚب ٜ ٜ ِف مًرؾ ـ إثر، أبق احلًـ ظع بـ حمّد اجلزري )أُشد افٌٚب هـ(، دار افٍُر 630، اب

 هـ(.1409بروت )

 هـ(، حتَٔؼ: روٚ بقصٚمٜ، 663ز )، ٓبـ خٍِقن حمّد بـ إشامظٔؾ إٕدفأشامء صٔقخ مٚفؽ

 هـ(.1425) 1أوقاء افًِػ افريٚض، ط

 ُِّٜف إٌٕٚء ادح ٜ ٛ أِب بُر أمحد بـ ظع افٌٌدادي )إشامء ادٌّٓ هـ(، أخرجف: د. 463، فِخىٔ

 هـ(.1413) 2ظز افديـ ظع افًٔد، مُتٌٜ اخلٕٚجل، مك، ط 
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 َل، أِب بُر أمحد بـ احلًغإشامء وافهٍٚت هـ(، حتَٔؼ: ظٌد اهلل ابـ حمّد 458 بـ ظع )، فٌِٓٔ

 هـ(.1413) 1احلٚصدي، مُتٌٜ افًقادي، جدة، ط 

 ـ بـ دريد )آصتَٚق ـ احلً هـ(، حتَٔؼ وذح: ظٌد افًالم حمّد هٚرون، 321، ِٕب بُر حمّد ب

 هـ(.1387ط: مٗشًٜ اخلٕٚجل بّك، )

  ـ أِب افدٕٚٔ ظٌد اهلل ب ِفاإلذاف ، حتَٔؼ: د. ٕجؿ ظٌد افرمحـ خِػ، ـ حمّدمْٚزل إذاف، ٓب

 هـ(.1411) 1ط

 ،ٜهـ(، حتَٔؼ: صدؿل ْجٔؾ 852ٓبـ حجر أمحد بـ ظع افًًَالِن ) اإلصٚبٜ ِف َتٔٔز افهحٚب

 هـ(.1421) 1افًىٚر، دار افٍُر بروت، ط

 ـ أِب افدٕٔٚ، حتَٔؼ: حمّد خر رموٚن يقشػ، دار ابـ حزم، بروت، ط  1اصىْٚع ادًروف، ٓب

 م(.2002هـ ـ 1422)

 د اهلل ـب حمّد ٓـب أِب افدٕٚٔ ٌظ َٔؼ: مهىٍك مٍِح افَوٚة، دار افقؾٚء، طإصالح ادٚل،   (.1410) 1، حت

 ( حتَٔؼ: ظٌد اهلل بـ حمّد 399أصقل افًْٜ، ٓبـ أِب زمْغ حمّد بـ ظٌد اهلل إٕدفز ،)هـ 

 هـ(.1415) 1ظٌد افرحٔؿ افٌخٚري، مُتٌٜ افٌربٚء إثريٜ ادديْٜ، ط

  فإلمٚم افدارؿىْل، ِٕب افٍوؾ حمّد بـ  أضراف افٌرائٛ وإؾراد مـ حديٞ رشقل اهلل

 هـ(.1419) 1ضٚهر ادَدد، حتَٔؼ: حمّقد ٕهٚر، افًٔد يقشػ، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت، ط

 ،هـ(،852ٓبـ حجر، أمحد بـ ظع افًًَالِن ) إضراف ادًْد ادًتع بٖضراف ادًْد احلٌْع 

 هـ(.1414) 1حتَٔؼ: د.زهر بـ ٕٚس افْٚس، دار ابـ ـثر دمنؼ، ودار افُِؿ افىٔٛ دمنؼ. ط

 هـ(، حتَٔؼ: 584، احلٚزمل، ِٕب بُر حمّد بـ مقشك )آظتٌٚر ِف افْٚشخ وادًْقخ مـ أثٚر

 هـ(.1410) 2ظٌد ادًىل ؿًِجل، جٚمًٜ افدراشٚت اإلشالمٜٔ بٚـًتٚن، ط 

 افًْٜ ، ٕمحد بـ ٕك اخلزاظل، حتَٔؼ: ظع بـ ظٌد افًزيز افنٌؾ، دار آظتهٚم بٚفُتٚب و

 هـ(.1422) 1افقضـ، ط

 ٞفٌَِٔٓل، أمحد بـ آظتَٚد واَلدايٜ إػ شٌٔؾ افرصٚد ظذ مذهٛ افًِػ وأصحٚب احلدي ،

هـ(، َتريٟ وتًِٔؼ: أمحد ظهٚم افُٚتٛ، مْنقرات: دار أؾٚق اجلديدة 458احلًغ بـ ظع )

 م(.1981هـ ـ 1401، )1ط بروت.

 ٓبـ ٕٚس افديـ افدمنَل، ظٌد اهلل بـ حمّد، اإلظالم بام وؿع ِف منتٌف افذهٌل مـ إوهٚم ،

 هـ(.1407) 1حتَٔؼ: ظٌد رب افٌْل حمّد، مُتٌٜ افًِقم واحلُؿ، ادديْٜ، ط 
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  ،ؾرإز هـ(، حتَٔؼ902فًِخٚوي حمّد بـ ظٌد افرمحـ )اإلظالن بٚفتقبٔخ دـ ذمَّ افتٚريخ :

 روزٕثٚل، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت.

  حتَٔؼ بدار إحٔٚء افساث، دار إحٔٚء افساث ٛ ـ إصٍِٓٚن، مُت ـ احلً إؽِٚن، ِٕب افٍرج ظع ب

 م(.1998هـ ـ 1418افًرِب، بروت )

  ،حتَٔؼ: بدر افٌدر، )وّـ َمّقع ؾٔف مهٍْٚت ابـ صٚهغِٕب حٍص ظّر بـ أمحد إؾراد ،

 هـ(.1415) 1 حٍص ابـ صٚهغ(، دار ابـ إثر، طاحلٚؾظ أِب

 .إؾراد فِدارؿىْل ; أضراف افٌرائٛ وإؾراد 

 ٓبـ تّٜٔٔ أمحد بـ ظٌد احلِٔؿ احلراِن اؿتوٚء افكاط ادًتَٔؿ دخٚفٍٜ أصحٚب اجلحٔؿ ،

 هـ(.1414) 4هـ(، حتَٔؼ: د. ٕٚس بـ ظٌد افُريؿ افًَؾ، مُتٌٜ افرصد، افريٚض، ط 728)

 ّؾ، فِخىٔٛ افٌٌدادي )اؿ هـ(، حتَٔؼ: افنٔخ إفٌِٚن، ادُتٛ اإلشالمل 462توٚء افًِؿ اًف

 هـ(.1404) 5بروت، ط

 ٓبـ مٚـقٓ اإلـامل ِف رؾع آرتٔٚب ظـ ادٗتِػ وادختِػ ِف إشامء وافُْك وإًٕٚب ،

ِن، مهقرة دار افُتٛ هـ(، حتَٔؼ: ظٌد افرمحـ بـ ُئك افٔام475إمر ظع بـ هٌٜ اهلل أبق ٕك )

 هـ(.1411) 1افًِّٜٔ ظـ ضًٌٜ دائرة ادًٚرف افًثامٕٜٔ بحٔدر آبٚد. ط

 هـ(، 544، فَِِٚض ظٔٚض بـ مقشك افٔحهٌل )اإلدٚع إػ مًرؾٜ أصقل افروايٜ وتَٔٔد افًامع

 .2حتَٔؼ: افًٔد أمحد صَر، دار افثراث افَٚهرة، ادُتٌٜ افًتَٜٔ تقٕس، ط 

 َهـ(، حتَٔؼ: ظٚدر افًزازي، أمحد بـ 430ٚشؿ ظٌد ادِؽ بـ حمّد بـ بؼان )إمِٚل، ِٕب اف

 هـ(.1420هـ، 1418) 1شِٔامن، دار افقضـ، ط

  ،إمِٚل، ِٕب ظع إشامظٔؾ بـ افَٚشؿ افَِٚل افٌٌدادي، مْنقرات دار أؾٚق اجلديدة، بروت

 م(.1980هـ ـ 1400)

  ،ـ حمّد اخلالل ـ ب ٚ افَٚهرة مك.إمِٚل، ِٕب حمّد احلً ٜ ضْى  حتَٔؼ: َمدي افًٔد، دار افهحٚب

 هـ(.1403) 3إمِٚل، فِنجري، ادرصد بٚهلل ُئك بـ احلًغ، ظَٚل افُتٛ، ط 

 1احلًغ بـ إشامظٔؾ، حتَٔؼ: د. إبراهٔؿ افَٔز، ادُتٌٜ اإلشالمٜٔ ظامن، ط إمِٚل، فِّحٚمع 

 هـ(.1412)

 هـ(، حتَٔؼ: د. ظٚمر 387أمحد بـ شًّقن افٌٌدادي ) أمِٚل ابـ شًّقن، ِٕب احلًغ حمّد بـ

 هـ(.141423) 1حًـ صزي، دار افٌنٚئر اإلشالمٜٔ، ط
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 ،َِٜٓبـ حجر افًًَالِن، حتَٔؼ: محدي بـ ظٌد ادجٔد افًٍِل، ادُتٛ اإلشالمل  إمِٚل ادى

 هـ(.1416) 1بروت، ط

  هـ(، حتَٔؼ: 702بـ ظع بـ وهٛ )اإلمٚم ِف مًرؾٜ احٚديٞ إحُٚم، ٓبـ دؿٔؼ افًٔد حمّد

 هـ(.1420) 1شًد بـ ظٌد اهلل افًًد، دار ادحَؼ افريٚض، ط

 هـ(، حتَٔؼ: َمدي افًٔد 852، ٓبـ حجر افًًَالِن )تاإلمتٚع بٕٚربًغ ادتٌٚيْٜ افًامع

 إبراهٔؿ، مُتٌٜ افَرآن افَٚهرة.

 فًع ظٌد احلّٔد حٚمد، افدار أمثٚل احلديٞ، ِٕب حمّد احلًـ افرامٓرمزي، حتَٔؼ: د. ظٌد ا

 هـ(.1404افًٍِٜٔ، بقمٌٚي اَلْد، ط )

  افٌْقي، ِٕب افنٔخ إصٌِٓٚن، حتَٔؼ: د. ظٌد افًع ظٌد احلّٔد حٚمد، افدار ٞ إمثٚل ِف احلدي

 هـ(.1408) 2افًٍِٜٔ، بقمٌٚي اَلْد، ط

  هـ(، حتَٔؼ: 281افدٕٔٚ )إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر، ِٕب بُر ظٌد اهلل بـ حمّد بـ أِب

 هـ(.1418) 1صالح بـ ظٚيض افنالحل، مُتٌٜ افٌربٚء ادديْٜ، ط

 1افَٚشؿ بـ شالم اَلروي، حتَٔؼ: حمّد خِٔؾ اَلراس، دار افٍُر، ط إمقال، ِٕب ظٌٔد 

 هـ(.1401)

 ( اظتْٚء ؿًؿ 762اإلٕٚبٜ إػ مًرؾٜ ادختِػ ؾٔٓؿ مـ افهحٚبٜ، فًالء افديـ مٌِىٚي ،)هـ

 هـ(.141420) 1تحَٔؼ بدار احلرمغ، مُتٌٜ افرصد افريٚض، طاف

 هـ(، حتَٔؼ: 624، فٍَِىل ْجٚل افديـ أِب احلًـ ظع بـ يقشػ )إٌٕٚه افرواه ظذ إٌٔٚه افْحٚه

 هـ(.1406) 1حمّد أِب افٍوؾ إبراهٔؿ، دار افٍُر افَٚهرة ومٗشًٜ افُتٛ افثَٚؾٜٔ. ط

 ٍاف ٜ ٜ افثالث هـ(، اظتْٚء: ظٌد افٍتٚح 463، ٓبـ ظٌد افز إٕدفز )َٓٚءإٓتَٚء ِف ؾوٚئؾ إئّ

 هـ(.1417أِب ؽدة، مُتٛ ادىٌقظٚت اإلشالمٜٔ شقريٚ )

 ،هـ(، تًِٔؼ: ظٌد اهلل ظّر 562فًًِِّٚن أِب شًد ظٌد افُريؿ بـ حمّد افتّّٔل ) إًٕٚب

 هـ(.1408افٌٚرودي، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت )

 ـ أِب ظٚصؿ إوائؾ هـ(، حتَٔؼ: حمّد بـ ٕٚس افًجّل، دار اخلٍِٚء 287أمحد بـ ظّرو )، ٓب

 فُِتٚب اإلشالمل، افُقيٝ.

 ـ واإلْجٚع وآختالف ـ إبراهٔؿ، حتَٔؼ: صٌر أمحد، إوشط ِف افًْ ـ ادْذر أِب بُر حمّد ب ، ٓب

 ط: دار ضٌٜٔ افريٚض.
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  هـ(، حتَٔؼ: 532ضٚهر افداِن )اإليامء إػ أضراف أحٚديٞ ـتٚب ادقضٖ، ِٕب افًٌٚس أمحد بـ

 هـ(.1424) 1روٚ بقصٚمٜ وظٌد افٌٚري ظٌد احلّٔد، مُتٌٜ ادًٚرف افريٚض، ط

 ـ إشحٚق بـ ُئك )اإليامن ـ مْده حمّد ب هـ(، حتَٔؼ: د. ظع بـ حمّد ؾَٔٓل، ادجِس 395، ٓب

 افًِّل بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ افٌْقيٜ.

 هـ(، دارشٜ وحتَٔؼ: محد بـ محدي اجلٚبري، افدار 243ًدِن )اإليامن، دحّد بـ أِب ظّر اف

 م(.1986هـ ـ 1407) 1افًٍِٜٔ، افُقيٝ، ط

  ـ تَُِّؿ ؾٔف اإلمٚم أمحد بّدح أو ذم، فٔقشػ بـ ظٌد اَلٚدي، حتَٔؼ: وِص اهلل حمّد بحر افدم ؾّٔ

 هـ(.1409) 1ظٌٚس، دار افرايٜ افريٚض، ط

 مًْد افٌزار = افٌحر افزخٚر. 

 هـ(، 384ٍقائد، ِٕب بُر حمّد بـ أِب إشحٚق إبراهٔؿ بـ يًَقب افُالبٚذي افٌخٚري )بحر اف

 هـ(.1420ظٚم ) 1حتَٔؼ: حمّد حًـ إشامظٔؾ، أمحد ؾريد ادزيدي، دار افُتٛ افًِّٜٔ، ط 

 ( افٌٌدادي ٛ هـ(، ظْٚيٜ: بًٚم ظٌد افقهٚب اجلِٚب، دار 463افٌخالء، ِٕب بُر أمحد بـ ظع اخلىٔ

 هـ(.1421) 1بروت، ط ابـ حزم

 ،ٜوافْٓٚي ٜ ـ ظّر ) افٌداي ـ ـثر، إشامظٔؾ ب ظٌد اهلل بـ ظٌد ادحًـ افسـل، حتَٔؼ: هـ(، 774ٓب

 هـ(.1418) 1طدار هجر فِىٌٚظٜ وافْؼ، 

 ( ،ِٜقمكي ٕٕج ٜ ا ٌُت َٔؼ: حمّد أبق افٍوؾ، م زدي، حت ع ـب طٚؾر ٕا دائف، ًف  م( مك.1970بدائع اٌف

 افؼح افٌُر افٌدر ادْر ِف ٞ ـ ظع بـ أمحد إٕهٚري  َتريٟ أحٚدي ـ أِب حٍص ظّر ب ـ ادَِ ٓب

 هـ(.1425) 1هـ(، حتَٔؼ: مهىٍك أبق افٌٔط وؽره، دار اَلجرة فِْؼ وافتقزيع افريٚض، ط804)

 هـ(، حتَٔؼ: افنٔخ ظٚمر أمحد 458، فٌَِٔٓل، أِب بُر أمحد بـ احلًغ بـ ظع )افًٌٞ وافْنقر

 ز اخلدمٚت وإبحٚث افثَٚؾٜٔ بروت )هـ(.حٔدر، مرـ

 ـ زوائد مًْد احلٚرث ٞ ظ ٜ افٌٚح هـ(، حتَٔؼ: د. 807، فِٓٔثّل ٕقر افديـ ظع بـ أِب بُر )بٌٔ

ٜ اإلشالمٜٔ، وَمّع ادِؽ ؾٓد فىٌٚظٜ ادهحػ افؼيػ بٚدديْٜ افٌْقيٜ،  حًغ أمحد افٌٚـري، اجلٚمً

 هـ(.1413) 1ط 

 ِِٛف تٚريخ ح ٛ ٜ افىِ ديؿ ـامل افديـ حمّقد بـ أمحد، حتَٔؼ: د. شٓٔؾ زـٚر، دار بٌٔ ـ اًف ، ٓب

 افٍُر، بروت.

 ـ إٔس ٞ اإلمٚم مٚفؽ ب ٜ ادِتّس ِف شٌٚظٔٚت حدي الئل )بٌٔ َٔؼ 761، خلِٔؾ ـُِٔدي اًف هـ(، حت

 هـ(.1405) 1وتًِٔؼ: محدي ظٌد ادجٔد افًٍِل، ظَٚل افُتٛ. ط
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  ،ِبجٜ ادجٚفس 

 هـ(، حتَٔؼ وذح: ظٌد افًالم حمّد 255 ظثامن ظّرو بـ بحر اجلٚحظ )افٌٔٚن وافتٌٔغ، ِٕب

 هٚرون، مُتٌٜ اخلٕٚجل مك.

 ابـ افَىٚن افٍٚد، أبق احلًـ ظع بـ حمّد بـ بٔٚن افقهؿ واإلَيٚم افقاؿًغ ِف ـتٚب إحُٚم ،

 .هـ(1418هـ(، دراشٜ وحتَٔؼ: د.احلًغ آيٝ شًٔد، دار ضٌٜٔ افريٚض )628ظٌد ادِؽ )

  :ـ محٚد اجلقهري، حتَٔؼ: أمحد ظٌد افٌٍقر ظىٚر، ظْل بف ربٜٔ، إلشامظٔؾ ب ٜ وصحٚح اًف تٚج افٌِ

 دار افُتٚب افًرِب، مك. 1افًٔد حًـ ذبتع، ط

 ،ُئك بـ مًغ ) افتٚريخ ٚ ـ مًغ، أِب زـري ٜ ظٌّٚس افدوري ظْف ـ وّـ ـتٚب  هـ( ـ233ٓب رواي

شٜ وترتٔٛ وحتَٔؼ: د. أمحد حمّد ٕقر شٔػ، مرـز افٌحٞ )ُئك بـ مًغ وـتٚبف افتٚريخ(، درا

 هـ(.1399) 1افًِّل )مُٜ(. ط

 ،ُئك بـ مًغ ) افتٚريخ ٚ ـ مًغ، أِب زـري ٜ ظثامن افدارمل ظْف، حتَٔؼ: د. أمحد 233ٓب ـ رواي هـ( 

 حمّد ٕقر شٔػ، دار ادٖمقن فِساث شقريٚ.

 افدمنَل ٜ ـ ظّرو افْ تٚريخ أِب زرظ ـ ب هـ(، حتَٔؼ: صُر اهلل بـ ًّٕٜ اهلل 281كي )ظٌد افرمح

 هـ(.1980افَقجِٚن، مىٌقظٚت َمّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼ )

  تٚريخ اإلشالم ووؾٔٚت ادنٚهر وإظالم، فنّس افديـ أِب ظٌد اهلل حمّد بـ أمحد بـ ظثامن

 1، طهـ(، حتَٔؼ ووٌط وتًِٔؼ: د. بنٚر ظقاد مًروف، ط دار افٌرب اإلشالمل748افذهٌل )

 م(.2003هـ ـ 1424)

 هـ(، ٕؼ: دار افُتٚب 463، فِخىٔٛ أِب بُر أمحد بـ ظع بـ ثٚبٝ افٌٌدادي )تٚريخ بٌداد

 هـ(.1424) 1افًرِب بروت، وضًٌٜ دار افٌرب اإلشالمل، بتحَٔؼ: بنٚر ظقاد، ط

 ّد بـ تٚريخ افساث افًرِب، ؾٗاد شزـغ، َِٕف إػ افًربٜٔ د. ظرؾٜ مهىٍك، جٚمًٜ اإلمٚم حم

 شًقد اإلشالمٜٔ افريٚض.

 ،ـ ظٌد اهلل بـ صٚفح ) تٚريخ افثَٚت ٛ أِب بُر اَلٔثّل، َتريٟ: ظٌد 261فًِجع، أمحد ب هـ(، ترتٔ

 هـ(.1405) 1ادًىل ؿًِجل، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت. ط

  ،حلّزة بـ يقشػ افًّٓل، مراؿٌٜ: حمّد ظٌد ادًغ خٚن، ظَٚل افُتٛ بروت، تٚريخ جرجٚن

 هـ(.1401)

 ٔقضل ريخ اخلٍِٚء، فًِ ّٔد، ٚت د احل َٔؼ : حمّد حمل افدـي ٌظ ًٚدة، محت ٜ اًف   (.هـ1371) 1، طمك، ىًٌ
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 ( حتَٔؼ: د. أـرم ؤٚء افًّري، دار ضٌٜٔ افريٚض، ط240تٚريخ خٍِٜٔ بـ خٔٚط ،)2هـ 

 هـ(.1405)

 ٚم(.1975فٍُر )، افَِٚض ظٌد اجلٌٚر اخلقِٓن، حتَٔؼ: شًٔد إؾٌِٚن، دار اتٚريخ داري 

  تٚريخ افرشؾ وادِقك، ِٕب جًٍر حمّد بـ جًٍر افىزي، حتَٔؼ: حمّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ، دار

 ادًٚرف، مك.

 ٓبـ افٍرِض أِب افقفٔد ظٌد اهلل بـ حمّد بـ يقشػ تٚريخ افًِامء وافرواة فًِِؿ بٕٕٚدفس ،

 2، مُتٌٜ اخلٕٚجل افَٚهرة. طهـ(، تهحٔح ومراجًٜ: افًٔد ظزت افًىٚر احلًْٔل403إزدي )

 هـ(.1408)

 ،ـ إشامظٔؾ ) افتٚريخ افٌُر ْكهـ(، وئِف ـتٚب 256فٌِخٚري أِب ظٌد اهلل حمّد ب ، حتَٔؼ: ظٌد اُف

 افرمحـ بـ ُئك ادًِّل افٔامِن، مهقرة دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت.

  ،ابـ تّٜٔٔ افَٚهرة.حتَٔؼ: ؾٓٔؿ حمّد صِتقت، مُتٌتٚريخ ادديْٜ، فًّر بـ صٌٜ افّْري ٜ 

 دمنؼ ٜ ٜ اهلل افنٚؾًل )تٚريخ مديْ ـ هٌ ـ ب ـ احلً ـ ظًٚـر أِب افَٚشؿ ظع ب َٔؼ: 571، ٓب هـ(، حت

 هـ(.1419ـ  1415) 1حمٛ افديـ أِب شًٔد ظّر بـ ؽرامٜ افًّروي، دار افٍُر. ط

 ( ـ ظٌد اهلل بـ زبر افربًل هـ(، حتَٔؼ: حمّد 379تٚريخ مقفد افًِامء ووؾَٔٚتؿ،ِٕب شِٔامن حمّد ب

 هـ(.1410) 1ادكي، مْنقرات مرـز ادخىقضٚت بٚفُقيٝ، ط

 ـ شٓؾ افقاشىل )تٚريخ واشط هـ(، حتَٔؼ: ـقرـٔس ظقاد، ظَٚل افُتٛ، 292، فٌحنؾ أشِؿ ب

 هـ(.1406) 1بروت، ط 

 ( ِن نقرات هـ(، حتَٔؼ: حمّد ادكي، م466ْتِٚل تٚريخ مقفد افًِامء ووؾَٔٚتؿ، فًٌد افًزيز افُٚت

 هـ(.1410) 1مرـز ادخىقضٚت بٚفُقيٝ، ط

 هـ(، َتريٟ: منٓقر حًـ آل 463، فِخىٔٛ افٌٌدادي أمحد بـ ظع )تِٚل تِخٔص ادتنٚبف

 هـ(.1417) 1شِامن، وأمحد افنَرات، دار افهًّٔل، افريٚض، ط 

 افَرضٌل )افتٌكة ِف افَراءات افًٌع ٛ ـ أِب ضٚف افْدوي، هـ(، تًِٔؼ: حمّد ؽقث 437، دُل ب

 افدار افًٌٍِٜ، اَلْد.

 هـ(، حتَٔؼ:ظع حمّد افٌجٚوي، افدار 852، ٓبـ حجر افًًَالِن )تٌهر ادْتٌف بتحرير ادنتٌف

 هـ(..1406) 2افًٍِٜٔ اَلْد، ط

 ،ـ ظع بـ ظّر ) افتتٌع هـ(، حتَٔؼ: مٌَؾ افقادظل، دار اخلٍِٚء فُِتٚب 385فِدارؿىْل أِب احلً

 اإلشالمل افُقيٝ.
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 ـ حمّد افًًِّٚن )افتح هـ(، حتَٔؼ: مْرة ٕٚجل 562ٌر ِف ادًجؿ افٌُر، ِٕب شًد ظٌد افُريؿ ب

 شَٚل، بٌداد.

 ،فِّزي ْجٚل افديـ أِب احلجٚج يقشػ بـ ظٌد افرمحـ ادزي  حتٍٜ إذاف بًّرؾٜ إضراف

ٝ افيراف ظذ إضرافهـ( وِبٚمنف: 742) اف: ظٌد هـ(، ب٘ذ852، ٓبـ حجر افًًَالِن )افُْ

 هـ(.1402) 1افهّد ذف افديـ، افدار افَّٜٔ، اَلْد، ادُتٛ اإلشالمل، بروت. ط

 ( ـ أمحد بـ ظٌد افرحٔؿ افًراؿل ٜ افتحهٔؾ ِف ذـر رواة ادراشٔؾ، فقِل افدي هـ(، حتَٔؼ: 826حتٍ

 هـ(.1419) 1ظٌد اهلل ٕقارة، مُتٌٜ افرصد افريٚض، ط

 افٍَر، دحّد ٕٚس ٜ ٞ منُِ  هـ(.1405) 1 افديـ إفٌِٚن، ادُتٛ اإلشالمل، طَتريٟ أحٚدي

 هـ(، 911، فًِٔقضل جالل افديـ بـ ظٌد افرمحـ )تدريٛ افراوي ِف ذح تَريٛ افْقاوي

 حتَٔؼ: ظزت ظع ظىٜٔ، ومقشك حمّد، دار افُتٛ احلديثٜ، مك.

  :ظزيز اهلل افتدويـ ِف أخٌٚر ؿزويـ، فًٌد افُريؿ بـ حمّد افراؾًل افَزويْل، وٌط وحتَٔؼ

 هـ(.1408افًىٚردي، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت، )

  ًٝافتذـرة بًّرؾٜ رجٚل افُتٛ افًؼة، ِٕب ادحٚشـ حمّد بـ ظع احلًْٔل، حتَٔؼ: د. رؾ

 .1997هـ ـ 1418 1ؾقزي، مُتٌٜ اخلٕٚجل، مك، ط

 ء افساث افًرِب هـ(، دار إح748ٚٔ، افذهٌل، أبق ظٌد اهلل حمّد بـ أمحد بـ ظثامن )تذـرة احلٍٚظ

 بروت.

 ٜٕٔ1، ٓبـ محدون حمّد بـ احلًـ، حتَٔؼ: إحًٚن وبُر ظٌٚس، دار صٚدر، طافتذـرة احلّدو 

 م(.1996)

 مٚفؽ ٛ ٜ أظالم مذه ٛ ادًٚفؽ دًرؾ ٛ اددارك وتَري ، فَِِٚض ظٔٚض بـ مقشك افٔحهٌل ترتٔ

 هـ(، ط: وزارة إوؿٚف وافنٗون اإلشالمٜٔ )ادٌرب(.544افًٌتل )

 حتَٔؼ: د. ظٌد اهلل ، ، فِخالل أمحد بـ حمّدافسّجؾ مـ ـتٚب اجلٚمع فًِقم اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ

 هـ(.1416) 1ادىِؼ، مُتٌٜ ادًٚرف، افريٚض، ط 

 ذـر أِب افَٚشؿ افىزاِن. ترْجٜ أِب افَٚشؿ افىزاِن، ٓبـ مْده ; 

 ِف ؾوٚئؾ إظامل وثقاب ذفؽ ٛ ـ أمحدافسؽٔ ـ صٚهغ ظّر ب هـ(، حتَٔؼ: صٚفح أمحد 385) ، اب

 هـ(.1415) 1مهِح افقظٔؾ، دار ابـ اجلقزي، افريٚض، ط 

  ـ حمّد إصٌِٓٚن ؿقام افًْٜ، حتَٔؼ: أيّـ بـ صٚفح ٛ وافسهٔٛ، ِٕب افَٚشؿ إشامظٔؾ ب افسؽٔ

 هـ(.1414) 1بـ صًٌٚن، دار احلديٞ افَٚهرة، طا
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 ـ بـ ظٌتهحٍٔٚت ادحدثغ هـ(، دراشٜ وحتَٔؼ: 382د اهلل بـ شًٔد )، فًًُِري أِب أمحد احلً

 هـ(.1402) 1حمّقد أمحد مرة، ادىًٌٜ افًربٜٔ احلديثٜ افَٚهرة. ط

  افتىٍٔؾ وحُٚيٚت افىٍِٔٔغ وأخٌٚرهؿ وٕقادر ـالمٓؿ وأصًٚرهؿ، فِخىٔٛ افٌٌدادي، حتَٔؼ

 هـ(.1406) 1ظٌد اهلل افًًٔالن، دار اددِن جدة. ط

 بزوائد رجٚل ٜ ٜ إربًٜ تًجٔؾ ادًٍْ ـ حجر افًًَالِن )إئّ هـ(، دار افُتٚب افًرِب، 852، ٓب

 بروت.

 ادقصقؾغ بٚفتدفٔس ٛ هـ(، حتَٔؼ: د. 852، ٓبـ حجر افًًَرِن )تًريػ أهؾ افتَديس بّرات

 ظٚصؿ افَريقِت.

 ،هـ(، حتَٔؼ: ظٌد افرمحـ بـ ظٌد اجلٌّٚر 394دحّد بـ ٕك ادروزي ) تًئؿ ؿدر افهالة

 هـ(.1406) 1ئل، مُتٌٜ افّدار ادديْٜ. طافٍريقا

 ،حتَٔؼ: خِٔؾ بـ حمّد افًرِب، ادُتٌٜ  تًَِٔٚت افدارؿىْل ظذ ادجروحغ ٓبـ حٌٚن افًٌتل

 هـ(.1414) 1افتجٚريٜ، مهىٍك افٌٚز، مُٜ ادُرمٜ، ط 

 هـ(، حتَٔؼ: 852، ٓابـ حجر، أمحد بـ ظع افًًَالِن )تٌِٔؼ افتًِٔؼ ظذ صحٔح افٌخٚري

 هـ(.1405) 1شًٔد ظٌد افرمحـ مقشك افَزؿل، ادُتٛ اإلشالمل، ودار ظامر، ط

  جٚمع افٌٔٚن ِف تٖويؾ افَرآن =تًٍر افىزي. 

 ( حتَٔؼ: شًد بـ حمّد افًًد، دار 318تًٍر افَرآن، ِٕب بُر حمّد بـ إبراهٔؿ بـ ادْذر ،)هـ

 هـ(.1423) 1ادآثر ادديْٜ، ط

 هـ(، دار ادٍٔد بروت 774ـثر، أِب افٍداء إشامظٔؾ بـ ظّر ) ، ٓبـتًٍر افَرآن افًئؿ

 هـ(.1403)

  ـ رشقل اهلل ئؿ مًْداً ظ غ، تًٍر افَرآن اًف ٜ وافتًٚب ـ أِب حٚتؿ أِب حمّد ظٌد  وافهحٚب ٓب

 1هـ(، حتَٔؼ: أشًد حمّد افىٔٛ، مُتٌٜ ٕزار افٌٚز )مُٜ ادُرمٜ( ط327افرمحـ افرازي )

 هـ(. 1417)

  ٛهـ(، حتَٔؼ: حمّد 807افٌٌٜٔ بستٔٛ أحٚديٞ احلِٜٔ، ِٕب بُر ظع بـ أِب بُر اَلٔثّل )تَري

 هـ(.1420) 1حًـ إشامظٔؾ، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت، ط

 ٛهـ(، تَديؿ ودراشٜ: حمّد ظقامٜ، دار افرصٔد 852، ٓبـ حجر افًًَالِن )تَريٛ افتٓذي

 افرشٚفٜ. هـ(، وضًٌٜ أِب إصٌٚل مٗش1406ًٜ) 1)حِٛ(. ط
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 ِؿ دادي )تَٔٔد اًف ، ط463، فِخىٛٔ افٌٌ ش، دار افقظل، حِٛ َٔؼ:يقشػ اًف  م(.1988) 3هـ(، حت

 ( ٜ ـ َٕى ـ ظٌد افٌْل ب ـ وادًٕٚٔد، ِٕب بُر حمّد ب ٜ رواة افًْ هـ(، حتَٔؼ: ـامل 629افتَٔٔد دًرؾ

 هـ(.1408) 1يقشػ احلقت، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت، ط

 اإلـامل ٜ ـ تُِّ ـ ظٌد افٌْل افٌٌدادي )، ٓب ٜ حمّد ب هـ(، حتَٔؼ: د. ظٌد افَٔقم ظٌد رب 629َٕى

 هـ(.1408) 1افٌْل، مرـز إحٔٚء افساث بجٚمًٜ أم افَرى، مُٜ ادُرمٜ، ط 

  افتُِّٜ ِف وؾٔٚت افَِْٜ، فزـل افديـ ظٌد افًئؿ بـ ظٌد افَقي ادْذري، حتَٔؼ: بنٚر ظقاد

 م(.1981ـ  هـ1401) 2مًروف، مٗشًٜ افرشٚفٜ، ط

 .تٌِٔس إبِٔس، ٓبـ اجلقزي، إدارة افىٌٚظٜ ادْريٜ بّك 

 هـ(، 852، ٓبـ حجر افًًَالِن )افتِخٔص احلٌر 

 روايٜ ظٌد افرمحـ بـ افَٚشؿ. مقضٖ اإلمٚم مٚفؽ بـ إٔس = تِخٔص افَٚبز 

 افٌٌدادي )تِخٔص ادتنٚبف ِف افرشؿ ٛ الس، هـ(، حتَٔؼ: شُْٜٔ افنِٓٚب، دار ض463، فِخىٔ

 هـ(.1985) 1دمنؼ، ط 

  ،ـ اجلقزي، فإلمٚم افذهٌل، حتَٔؼ: أِب َتٔؿ يٚه بـ إبراهٔؿ. ط افرصد تِخٔص ادقوقظٚت ٓب

 م.1998هـ ـ 1419إوػ 

 هـ(، 463، ٓبـ ظٌد افز يقشػ بـ ظٌد اهلل افَرضٌل )افتّٓٔد دٚ ِف ادقضٖ مـ ادًِٚن وإشٕٚٔد

ـ أمحد اف ًِقي وحمّد ظٌد افٌُر افٌُري وؽرَهٚ، مهقرة ظـ ضًٌٜ وزارة حتَٔؼ وتًِٔؼ: مهىٍك ب

 هـ(.1387إوؿٚف ادٌربٜٔ )

 تٖفٔػ: مْٟٓ افَْد ظْد ادحدثغهـ( ـ وّـ 261، دًِؿ بـ احلجٚج افًْٔٚبقري )افتّٔٔز ،

 هـ(.1410) 3د.حمّد مهىٍك إظيّل، مُتٌٜ افُقثر. ط

 هـ(، حتَٔؼ: مهِح بـ جزاء 281حمّد بـ أِب افدٕٔٚ ) افتٓجد وؿٔٚم افِٔؾ، ِٕب بُر ظٌد اهلل بـ

 هـ(.1418) 1احلٚرثل، مُتٌٜ افرصد افريٚض، ط

  فِىزي حمّد بـ جرير مـ إخٌٚر َتذيٛ أثٚر وتٍهٔؾ مًِٚن افثٚبٝ ظـ رشقل اهلل ،

 هـ(.1404هـ(، حتَٔؼ: د. ٕٚس بـ شًد افرصٔد، مىٚبع افهٍٚ، مُٜ، )310)

 ِهـ(، دار افُتٛ افًِّٜٔ، 676، فِْقوي أِب زـريٚ ُئك بـ ذف )ٌٚتَتذيٛ إشامء واف

 بروت.

 ٛهـ(.1404) 1هـ(، دار افٍُر. ط852، ٓبـ حجر افًًَالِن )َتذيٛ افتٓذي 
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 ،افُامل ِف أشامء افرجٚل ٛ ـ ) َتذي ـ ظٌد افرمح ـ أِب احلجٚج يقشػ ب هـ(، 742فِّزي ْجٚل افدي

 هـ(.1415) 5روت. طد.بنٚر ظقاد مًروف، مٗشًٜ افرشٚفٜ ب

 عقاوتاف ( ٚ فىٍل افهٌر، دار هـ(، حتَٔؼ: 281واخلّقل، ِٕب بُر ظٌد اهلل بـ حمّد بـ أِب افدٕٔ

 آظتهٚم، افَٚهرة.

 هـ(، حتَٔؼ: د. ظع بـ حمّد ؾَٔٓل، اجلٚمًٜ 395، ٓبـ مْده حمّد بـ إشحٚق )افتقحٔد

 هـ(.1413) 1اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ افٌْقيٜ، ط 

 ِٕب حمّد ظٌد افٌْل بـ ظٌد افقاحد ادَدد ) افتقحٔد ، هـ(، حتَٔؼ: مهًٛ بـ 600هلل ظزَّ وجؾَّ

 هـ(.1419) 1ظىٚ اهلل احلٚيؽ، دار ادًِؿ فِْؼ، ط

  َّهـ(، حتَٔؼ: د. ظٌد 311ٓبـ خزيّٜ حمّد بـ إشحٚق ) افتقحٔد وإثٌٚت صٍٚت افرب ظزَّ وجؾ

 هـ(.1414) 3فريٚض، ط افًزيز بـ إبراهٔؿ افنٓقان، مُتٌٜ افرصد، ا

 ،ـ افدمنَل حمّد  تقؤح ادنتٌف ِف وٌط أشامء افرواة وإًِٔٚبؿ وأفَِٚبؿ وـْٚهؿ ـ ٕٚس افدي ٓب

َٔز )ا د اهلل اف شًٜ افرشٚفٜ بروت. ط842ـب ٌظ ًقد، ٗم ًرؿ ًٔؿ اف َٔؼ: حمّدٕ   هـ(.1414) 1هـ(، حت

 ـ حٌٚن افتّّٔل افًٌتل )افثَٚت ٛ افثَٚؾٜٔ ظـ هـ(، 354، ِٕب حٚتؿ حمّد ب ت ٜ اُف مهقرة مٗشً

 دائرة ادًٚرف افًثامٕٜٔ بحٔدر آبٚد )اَلْد(.

 ( ـ ظًٔك بـ َشْقرة هـ(، حتَٔؼ وذح: أمحد حمّد 297اجلٚمع، فإلمٚم افسمذي أِب ظًٔك حمّد ب

 صٚـر وؽره، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت.

 .اجلٚمع، دًّر بـ راصد ; ادهْػ فًٌد افرزاق 

 دار ابـ هـ(، حتَٔؼ: شّر افزهري، 463بـ ظٌد افز افَرضٌل )وؾوِف، ٓ جٚمع بٔٚن افًِؿ

 هـ(.1414) 1اجلقزي افدمٚم، ط

 هـ(، دار افُتٛ افًِّٜٔ 310، فِىزي أِب جًٍر حمّد بـ جرير )جٚمع افٌٔٚن ِف تٖويؾ افَرآن

 هـ(.1412) 1بروت. ط

 هـ(، حتَٔؼ: 761بـ ـُِٔدي ) ، فًِالئل أِب شًٔد بـ خِٔؾجٚمع افتحهٔؾ ِف أحُٚم ادراشٔؾ

 هـ(.1407) 2محدي ظٌد ادجٔد افًٍِل، ظَٚل افُتٛ بروت ط

 ـ إشامظٔؾ )اجلٚمع افهحٔح  هـ(.1412) 1هـ(، دار افُتٛ افًِّٜٔ، ط 256، فٌِخٚري حمّد ب

 ـ جقامع افُِؿ ًٚ م ـ رجٛ احلٌْع ظٌد افرمحـ بـ جٚمع افًِقم واحلُؿ ِف ذح َخًغ حديث ، ٓب

 هـ(.1412) 2هـ(، حتَٔؼ: صًٔٛ إرٕٗوط، وإبراهٔؿ بٚجس، مٗشًٜ افرشٚفٜ، ط 795أمحد )
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 ،ٞبـ مًِؿ ) اجلٚمع ِف احلدي ٛ ٛ افَرر ظٌد اهلل بـ وه ـ وه هـ(، د. مهىٍك حًـ 197ٓب

 هـ(.1416أبق خر، دار ابـ اجلقزي افريٚض )

 ظٌد افًع ظٌد احلّٔد هـ(، حتَٔؼ: د458، فٌَِٔٓل أمحد بـ احلًغ )اجلٚمع ِف صًٛ اإليامن .

 هـ(.1407) 1حٚمد، إذاف َمتٚر أمحد افْدوي، افدار افًٍِٜٔ بقمٌٚي اَلْد، ط

 ـ أمحد إٕهٚري )اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن ٛ افًِّٜٔ، بروت، 671، فَِرضٌل حمّد ب هـ(، دار افُت

 هـ(.1413)

 ،هـ(، حتَٔؼ: 463فِخىٔٛ افٌٌدادي أمحد بـ ظع ) اجلٚمع ٕخالق افراوي وآداب افًٚمع

 (.1403د.حمّقد افىحٚن، مُتٌٜ ادًٚرف افريٚض )

 ( ادجّقظٜ إوػ، حتَٔؼ: حمّد ظزير 728جٚمع ادًٚئؾ، فنٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ احلراِن ،)هـ

 هـ(.1422) 1صّس، دار ظَٚل افٍقائد مُٜ ادُرة، ط

 ٍَف وإدب وذوي افٌْٚهٜ جذوة ادَتٌس ِف ذـر وٓة إٕدفس وأشامء رواة احلديٞ وأهؾ اف

هـ(، حتَٔؼ: حمّد ابـ تٚويٝ افىْجل، مُتٌٜ 488فِحّٔدي حمّد بـ ؾتقح بـ ظٌد اهلل ) وافنًر،

 اخلٕٚجل افَٚهرة.

 هـ(، حتَٔؼ: ظٌد 327، ٓبـ أِب حٚتؿ أِب حمّد ظٌد افرمحـ بـ حمّد افرازي )اجلرح وافتًديؾ

ٛ افًِّٜٔ بروت ظـ ضًٌٜ دائرة ادًٚرف افًثامٕٜٔ افرمحـ بـ ُئك ادًِّل افٔامِن، مهقرة دار افُت

 هـ(.1371) 1بحٔد آبٚد )اَلْد(. ط

 ( هـ(، حتَٔؼ: د. محزة أمحد افزيـ، )وّـ 219جزء أحٚديٞ ظٍٚن بـ مًِؿ افهٍٚر افٌٌدادي

 هـ(.1424) 1أحٚديٞ افنٔقخ افٌُٚر(، دار احلديٞ افَٚهرة، ط

 ،هـ(.1414ؼ: بدر افٌدر، دار افٍْٚئس افُقيٝ )ِٕب بُر افَىًٔل، حتَٔ جزء إفػ ديْٚر 

  جزء افٌىٚؿٜ، ِٕب افَٚشؿ محزة بـ حمّد افُِْٚن، حتَٔؼ: ظٌد افرزاق افًٌٚد، ٕؼ: مُتٌٜ دار

 هـ(.1412) 1افًالم، افريٚض، ط

  ،ـ أِب ذيح ظـ صٔقخف، حتَٔؼ: ظٌد افرمحـ افٍريقائل ـ اب ٜ ظ جزء بٌٔل بْٝ ظٌد افهّد اَلرثّٔ

 هـ(.1406) 1ٚء فُِتٚب اإلشالمل افُقيٝ، طدار اخلٍِ

  جزء ابـ ظّنِٔؼ، ِٕب افىٔٛ أمحد بـ ظع اجلًٍر، حتَٔؼ: خٚفد بـ حمّد إٕهٚري، دار ابـ

 هـ(.1416) 1حزم، ط

  ـ صزي، دار افٌنٚئر ـ أمحد افٌىريٍل، حتَٔؼ: د. ظٚمر حً ـ افٌىريػ، ِٕب أمحد حمّد ب جزء اب

 هـ(.1417) 1اإلشالمٜٔ، ط
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 ـ حمّد افَنَري، جز ـ مقشك افٌٚهع، روايٜ افٌٌقي، حتَٔؼ: د. ظٌد افرحٔؿ ب ء أِب اجلٓؿ افًالء ب

 هـ(.1420) 1مُتٌٜ افرصد افريٚض، ط

  ـ افٍريقائل، مُتٌٜ دار إؿل ٌدي، حتَٔؼ: ظٌد افرمح ٜ اًف ـ ظرؾ ـ ب ـ بـ ظرؾٜ، فِحً جزء احلً

 هـ(.1406) 1افُقيٝ، ط

 ،حتَٔؼ وَتريٟ: ظٌد اهلل افُْدري، حًٚم بقؿريص، دار ابـ حزم،  جزء ؾٔف أهؾ ادٚئٜ، فِذهٌل

 م(.1997هـ ـ 1418) 1بروت، ط

 إتَٚء افذهٌل، حتَٔؼ: أِب ظامر جزء ؾٔف ظقاِل مْتَٚة مـ جزء أِب مًًقد أمحد بـ افٍرات ،

 هـ(.1413) 1افنّراِن، ٕؼ دار افريٚن، اإلمٚرات، ط

  هـ(، حتَٔؼ: حُّٝ بنر 246ٍص بـ ظّر افدوري )، ِٕب ظّر ح جزء ؾٔف ؿراءات افٌْل

 م(.1988هـ ـ 1408ظٚم ) 1يٚشغ، مُتٌٜ افدار بٚدديْٜ افٌْقيٜ، ط

 ( حتَٔؼ: إشامظٔؾ بـ 257جزء ؾٔف مـ حديٞ أِب شًٔد إصٟ ظٌد اهلل بـ شًٔد افُِْدي ،)هـ

 هـ(.1422) 1حمّد اجلزائري، دار ادٌْل افريٚض، ط

 هـ(، حتَٔؼ: أِب بالل ؽْٔؿ بـ 245حمّد بـ جًٍر بـ حٌٔٛ فقيـ ) ،جزء ؾٔف مـ حديٞ فقيـ

 هـ(.1419) 1ظٌٚس، مُتٌٜ افرصد، افريٚض، ط 

  ،اخلٕٚجل، مك ٜ ٝ ؾقزي، مُتٌ ـ حمّد افٌٌقي، حتَٔؼ: د. رؾً اجلًديٚت، ِٕب افَٚشؿ ظٌد اهلل ب

 هـ(.1415) 1ط

 افْٓرواِن ) اجلِٔس افهٚفح افُِٚف وإٕٔس افْٚصح افنِٚف، ِٕب افٍرج ٚ ـ زـري ٚ ب هـ(، 390ادًٚؾ

 هـ(.1413) 1دارشٜ وحتَٔؼ: د. حمّد مقشك اخلقِل، د. إحًٚن ظٌٚس، ظَٚل افُتٛ ط

  ِف ؾوؾ افهالة وافًالم ظذ حمّد خر إٕٚم، ٓبـ افَٔؿ اجلقزيٜ، حتَٔؼ: منٓقر جالء إؾٓٚم

 هـ(.1417) 1حًـ شِامن، دار ابـ اجلقزي افدمٚم، ط

 ،ـ أِب ظٚصؿ أمحد بـ ظّرو افنٌِٔٚن )ٓ اجلٓٚد هـ(، حتَٔؼ: مًٚظد بـ شِٔامن افراصد، دار 287ب

 هـ(.1409افَِؿ شقريٚ )

  ،َٚدر بـ حمّد بـ أِب افقؾٚء افَرر احلٍْل ـ ظٌد اف ٜ ِف ضٌَٚت احلٍْٜٔ، دحٔل افدي اجلقاهر ادؤ

 هـ(.1398) حتَٔؼ: د. ظٌد افٍتٚح حمّد احلِق، مىًٌٜ ظًٔك افٌِٚب احلٌِل، مك

 ( ٚ هـ(، حتَٔؼ: حمّد خر رموٚن يقشػ، دار 281اجلقع، ِٕب بُر ظٌد اهلل بـ حمّد بـ أِب افدٕٔ

 هـ(.1421) 2ابـ حزم، ط
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 فٌَِٔٓل. افًْـ افُزىٓبـ افسـامِن ;  اجلقهر افَْل 

 1احلٚؾظ أبق ضٚهر افًٍِل، تٖفٔػ د. حًـ ظٌد احلّٔد صٚفح، ادُتٛ اإلشالمل بروت، ط 

 هـ(.1397)

 حتَٔؼ: حمّقد احلداد، دار افًٚصّٜ افريٚض.احلٞ ظذ افتجٚرة، فِخالل ، 

 ًْٜوذح ظَٔدة أهؾ اف ٜ ٜ ِف بٔٚن ادحج ٜ أِب افًٌٚس إشامظٔؾ بـ حمّد افتّّٔل احلج ، فَقام افًْ

إصٌِٓٚن، حتَٔؼ ودراشٜ: حمّد بـ حمّقد أبق رحٔؿ، حمّد بـ ربٔع اددخع، دار افرايٜ فِْؼ 

 هـ(. 1411) 1قزيع. طوافت

  ـ َمِد افدوري، حتَٔؼ: ٌٕٔؾ شًد جرار، )وّـ َمّقع ؾٔف ٞ ابـ افًامك واخلِدي، دحّد ب حدي

 هـ(.1422) 1ظؼة أجزاء حديثٜٔ(، دار افٌنٚئر اإلشالمٜٔ، ط

 .حديٞ أِب اجلٓؿ ; جزء أِب اجلٓؿ افًالء بـ مقشك 

 أِب افٍوؾ افزهري ٞ ٜ اجلقهري، حدي ـ حمّد افٌِقط، أوقاء افًِػ، د. حتَٔؼ: ،  رواي  1طحً

 هـ(.1418)

 ٟحديٞ أِب شًٔد إصٟ ; جزء ؾٔف مـ حديٞ أِب شًٔد إص 

 ( أِب حمّد ظٌد اهلل افٍٚـٓل ٞ ـ أِب منة ظـ صٔقخف )ؾقائد أِب حمّد 353حدي ـ أِب ُئك ب هـ( ظ

ٓل(، ٜ افرصد، ا افٍـٚ ٌُت ِن، م ٌٌٚ ٚيض اف د اهلل ـب ظ َٔؼ: حمّد ـب ٌظ ض، ط دراشٜ وحت  هـ(.1419) 1فرٚي

 ( هـ(، حتَٔؼ: د. ظّر ظٌد افًالم تدمري، )آخر ـتٚب مًجؿ ابـ 437حديٞ افًُـ بـ ْجٔع

 هـ(.1405) 1ْجٔع افهٔداوي(، مٗشًٜ افرشٚفٜ، دار اإليامن بروت، ط

 .حديٞ ظٍٚن بـ مًِؿ ; جزء أحٚديٞ ظٍٚن بـ مًِؿ 

  ٞفقيـ.حديٞ فقيـ ; جزء ؾٔف مـ حدي 

 حمّد بـ ظ ٞ أوقاء افًِػ، مًًد افًًدِن، ٌد اهلل إٕهٚري، ِٕب مًِؿ افُجل، حتَٔؼ: حدي

 هـ(.1409) 1ط

 ( بـ ظٌد اهلل افزبري ٛ ٞ مهً هـ(، ِٕب افَٚشؿ ظٌد اهلل بـ حمّد افٌٌقي، حتَٔؼ: أِب 236حدي

 هـ(.1424) 1ظٌد افٌٚري روٚ بقصٚمٜ، دار ابـ حزم افريٚض، ط

 ـ بٚهلل، ِٕب بُر ظٌد اهلل ٚ )حًـ افي ـ حمّد بـ أِب افدٕٔ هـ(، حتَٔؼ: ظٌد احلّٔد صٕٚقحف، 281 ب

 هـ(.1410دار افثَٜ فِْؼ وافتقزيع مُٜ ادُرمٜ، )

 ،أبق ًٕٔؿ إصٌِٓٚن، أمحد بـ ظٌد اهلل ادٓراِن إصٌِٓٚن  حِٜٔ إوفٔٚء وضٌَٚت إصٍٔٚء

 هـ(.1407هـ(، دار افُتٚب افًرِب بروت )430)

 م(، بروت.1999وزِن افًٌدفُِٚن، حتَٔؼ حمّد شَٚل، )محٚشٜ افيرؾٚء، فِز 
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 هـ(.1399احلٍْل، دار ادًرؾٜ فِىٌٚظٜ وافْؼ، بروت ) أِب يقشػَِِٚض ، فاخلراج 

  ـ ظّر افٌٌدادي، حتَٔؼ وذح: ظٌد افًالم رب، فًٌد افَٚدر ب ٛ فٌٚب فًٚن اًف ٜ إدب وف خزإ

 م(.1979هٚرون، اَلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب )

  ًٌٜخىط بٌداد ِف افَرن اخلٚمس اَلجري، د. رجقرج مَدد، ترْجٜ د. صٚفح أمحد افًع، مى

 م(.1984ادجّع افًِّل افًراؿل، )

 ،ىٔؾ ٜ وأصحٚب افًت هـ(، 256فٌِخٚري حمّد بـ إشامظٔؾ ) خِؼ أؾًٚل افًٌٚد وافرد ظذ اجلّٓٔ

 هـ(.1423) 1طحتَٔؼ: ظّرو ظٌد ادًْؿ شِٔؿ، دار ابـ افَٔؿ، دار ابـ ظٍٚن، 

 هـ(، حتَٔؼ: منٓقر بـ حًـ آل شِامن، دار 458، فٌَِٔٓل أمحد بـ احلًغ )اخلالؾٔٚت

 هـ(.1415) 1افهًّٔل، افريٚض، ط 

  افدر ادْثقر ِف افتًٍر بٚدٖثقر، فًِٔقضل، حتَٔؼ: د. ظٌد اهلل بـ ظٌد ادحًـ افسـل، مرـز

 ـ(.ه1424) 1افٌحقث وافدراشٚت اإلشالمٜٔ، افَٚهرة، ط

  ،ـ حمّقد افٌٌدادي، حتَٔؼ: حًغ حمّد صُري ـ افْجٚر حمّد ب ٜ ِف أخٌٚر ادديْٜ، ٓب افدرة افثّْٔ

 هـ(.1417) 1دار ادديْٜ فِْؼ وافتقزيع، ط

 ـ أمحد )افدظٚء هـ(، حتَٔؼ: حمّد شًٔد افٌخٚري، دار افٌنٚئر اإلشالمٜٔ، 360، فِىزاِن شِٔامن ب

 هـ(.1407) 1بروت، ط 

 هـ(، حتَٔؼ: بدر افٌدر، مْنقرات مرـز 458فٌَِٔٓل أمحد بـ احلًغ ) فٌُر،افدظقات ا

 هـ(.1414ادخىقضٚت افُقيٝ )

  ،ـ احلًغ )دٓئؾ افٌْقة تٛ افًِّٜٔ 458فٌَِٔٓل أمحد ب هـ(، حتَٔؼ: ظٌد ادًىل ؿًِجل، دار اُف

 هـ(.1405بروت. )

 ٛأظٔٚن ظِامء ادذه ٜ ٛ ِف مًرؾ ديـ إبراهٔؿ بـ ظع بـ حمّد ابـ ؾرحقن ، فزهٚن افافديٌٚج ادذه

 هـ(، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت.799ادٚفُل )

 ( شغ، بروت َٔؼ: حمّد حًـ آل ٚي ُري، حت ًٔد اًف ٜ أِب ش شقد افدؤِل، صًْ  هـ(.1402ديقان أِب ٕا

  ديقان ذي افرمٜ، ذح اإلمٚم أِب ٕك أمحد بـ حٚتؿ افٌٚهع، حتَٔؼ: ظٌد افَدوس أبق صٚفح، ط

 م، بروت فٌْٚن.1402هـ ـ 1982ٗشًٜ اإليامن، م

 ( ،1401ديقان افراظل افّْري، ْجع وحتَٔؼ: رايْٓرت ؿٚيزت، ادًٓد إدِٚن بروت.)هـ 

 .ديقان زهر بـ أِب شِّك، دار صٚدر بروت 

 ( ،1971هـ ـ 1391ديقان افنٚؾًل، ْجع وتًِٔؼ: حمّد ظٍٔػ افزيٌل، افْٚذ: دار افْقر.)م 

 هـ(.1402ًٌٚس بـ إحْػ، دار بروت فِىٌٚظٜ وافْؼ، )ديقان اف 

  ،م، دار افُتٚب افًرِب.1993هـ، 1414ديقان فٌٔد، ذح افىقد، ؿدم فف: د. حْٚ ٕك احلتِّل 
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 ٌرب اإلشالمل، ط ٕٚؿ، دار اف ِٔؿ ؽ َٔؼ: أمحد ش ُري، حت ً ِب هالل اًف  هـ(.1424) 1ديقان ادًِٚن،ٕ 

 وت.ديقان أِب ٕقاس، دار صٚدر، بر 

 ( ـ أمحد افدوِٓب ٜ افٌْقيٜ، ِٕب بؼ حمّد ب ٜ افىٚهري شًد ادٌٚرك احلًـ، َٔؼ: هـ(، حت310افذري

 هـ(.1417) 1ار افًٍِٜٔ افُقيٝ، طافد

  ـ حديثف، ِٕب مقشك حمّد بـ أِب بُر ٚ م ٚ وؿع ظٚفٔ ـ أِب افدٕٔٚ، وم ذـر أِب بُر ظٌد اهلل بـ حمّد اب

ٜ أ581ادديْل ) ـ َمّقظ جزاء حديثٜٔ(، حتَٔؼ: أِب ظٌٔدة منٓقر آل شِامن، دار اخلراز، دار هـ(، )وّ

 هـ(.1422) 1ابـ حزم، ط

  ،محدي ظٌد ادجٔد افًٍِل.حتَٔؼ: ذـر أِب افَٚشؿ افىزاِن، ٓبـ مْده 

 ،هـ(، ٕؼ دار افُتٚب اإلشالمل بروت.430إصٌِٓٚن ) ِٕب ًٕٔؿ ذـر أخٌٚر أصٌٓٚن 

 ًوٓؿ بًوًٚ، ِٕب افنٔخ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ حٔٚن إصٌِٓٚن، ذـر إؿران وروايَٚتؿ ظـ ب

 هـ(.1417) 1حتَٔؼ: مًًد ظٌد احلّٔد افًًدِن، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت، ط

  ث ظـ صٔخف إَّٓ بحديٞ واحد، ِٕب حمّد ذـر مـ َل يُـ ظْده إَّٓ حديٞ واحد، ومـ َل ُيدِّ

ـ بـ حمّد اخلالل ) ـ افَٔؿ، دار ابـ ظٍٚن، هـ(، حتَٔؼ: أِب 439احلً ٚ بقصٚمٜ، دار اب ظٌد افٌٚري رو

 هـ(.1425) 1ط

 1ذـر ادقت، ٓبـ أِب افدٕٔٚ، حتَٔؼ: أِب ظٌٔدة منٓقر حًـ، ط مُتٌٜ افٍرؿٚن، ظجامن، ط 

 م(.2002هـ ـ 1423)

 ـ حمّد إٕهٚري، حتَٔؼ: ظٌد افرمحـ بـ ظٌد افًزيز افنٌؾ، ذم افُالم وأهِف ، فِٓروي ظٌد اهلل ب

 هـ(.1416) 1مُتٌٜ افًِقم واحلُؿ، ادديْٜ، ط 

 ،ـ افْجٚر حمٛ افديـ حمّد بـ حمّقد ) ذيؾ تٚريخ بٌداد هـ(، تهحٔح: ؿٔك ؾرح، دار 643ٓب

 افُتٚب افًرِب، بروت.

 ( ـ احلٌْع ـ صٓٚب افدي ـ ب ٛ ظٌد افرمح ـ رج ًرؾٜ 795افذيؾ ظذ ضٌَٚت احلْٚبِٜ، ٓب هـ(، دار اد

 بروت.

 ـ احلًغ افًراؿل ٓظتدال،ذيؾ مٔزان ا ـ ظٌد افرحٔؿ ب ـ افدي راؿل، فزي هـ(، حتَٔؼ: ظٌد 806) اًف

 هـ(.1406افَٔقم ظٌد رب افٌْل، مرـز افٌحٞ افًِّل، جٚمًٜ أم افَرى مُٜ )

  ،ْٚٓربٔع إبرار وٕهقص إخٌٚر، ِٕب افَٚشؿ حمّد بـ ظّر افزَمؼي، حتَٔؼ: ظٌد إمر م

 م(.1992هـ ـ 1412ِّىٌقظٚت، بروت )مْنقرات مٗشًٜ إظِّل ف

 ( ،1980هـ ـ 1400رحِٜ ابـ بىقضٜ، دار بروت فِىٌٚظٜ وافْؼ، بروت.)م 

  افرمحٜ افٌٔثٜٔ بٚفسْجٜ افِٔثٜٔ، فِحٚؾظ ابـ حجر افًًَالِن، تَديؿ وحتَٔؼ: د. يقشػ بـ 

 م(.1987هـ ـ 1407) 1ظٌد افرمحـ ادرظنع، دار ادًرؾٜ، بروت فٌْٚن، ط
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 هـ(، حتَٔؼ: بدر بـ ظٌد اهلل افٌدر، دار ابـ 280، فِدارمل ظثامن بـ شًٔد )ردُّ ظذ اجلّٜٓٔاف

 هـ(.1416) 2إثر، افُقيٝ، ط 

 ( حتَٔؼ: ظع بـ حمّد ٕٚس ؾَٔٓل، 395افرد ظذ اجلّٜٓٔ، ٓبـ مْده حمّد بـ إشحٚق ،)هـ

 هـ(.1401)

 ٜ2، دحّد بـ جًٍر افُتِٚن، دار افٍُر، ط افرشٚفٜ ادًتىرؾٜ فٌٔٚن منٓقر ـتٛ افًْٜ ادؼؾ 

 هـ(.1400)

 ( افًَالء وٕزهٜ افٍوالء، ِٕب حٚتؿ حمّد بـ حٌٚن افًٌتل ٜ هـ(، حتَٔؼ: ظٚدل ظٌد 354روو

 هـ(.1420) 4ادقجقد، ظع حمّد ظقض، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت، ط

 افًؼة، ِٕب جًٍر أمحد بـ ظٌد اهلل افىز ٛ هـ(، حتَٔؼ: ظًٔك 694ي )افريٚض افْية ِف مْٚؿ

 م(، وضًٌٜ مُتٌٜ ادٗيد.1996) 1بـ ظٌد اهلل احلّري، دار افٌرب اإلشالمل بروت، طا

 ،هـ(، حتَٔؼ: صًٔٛ إرٕٗوط 751ٓبـ افَٔؿ اجلقزيٜ، حمّد بـ أِب بُر افزرظل ) زاد ادًٚد

 هـ(.1409) 23وظٌد افَٚدر  إرٕٗوط، مٗشًٜ افرشٚفٜ. ط

 هـ(.1409) 2حٌْؾ، حتَٔؼ: حمّد افًًٔد بًٔقِن، دار افُتٚب افًرِب، ط  ، ٕمحد بـافزهد 

 هـ(، حتَٔؼ: د. ظٌد اهلل افًع ظٌد احلّٔد، افدار 282، ٓبـ أِب ظٚصؿ أمحد بـ ظّرو )افزهد

 هـ(.1408) 2افًٍِٜٔ بقمٌٚي اَلْد، ط 

 رك ) افزهد ًٌد اهلل ـب ادٌٚ ظيّل، دار181ف َٔؼ: حٌٛٔ افرمحـ ٕا ّٜٔ، بروت. هـ(، حت ِ ُٛت اًف  اف

 ظٌد افرمحـ افٍريقائل، دار اخلٍِٚء فُِتٚب هـ(، حتَٔؼ: 243َلْٚد بـ افني افتّّٔل ) افزهد

 هـ(.1406) 1اإلشالمل افُقيٝ، ط

 ـ اجلراح )افزهد  2هـ(، حتَٔؼ: ظٌد افرمحـ افٍريقائل، دار افهًّٔل افريٚض، ط197، فقـٔع ب

 هـ(.1415)

 َل ٌُر، فٌِٓٔ ٜ بروت، ط، افزهد اف ُٛت افثَٚٔؾ شًٜ اف َٔؼ: ظٚمر أمحد حٔدر، ٗم  هـ(.1404) 1حت

 .زيٚدان أِب احلًـ ابـ افَىٚن ظذ شْـ ابـ مٚجف ; افًْـ ٓبـ مٚجف 

 احلًغ ادروزي ; افزهد ٓبـ ادٌٚرك.زيٚدات افزهد ، 

 .زيٚدات افزهد، فًْٔؿ بـ محٚد ; افزهد فًٌد اهلل بـ ادٌٚرك 

 ادًْد ; ادًْد، ٕمحد بـ حٌْؾ زيٚدات ظٌد اهلل ظذ 

 .زيٚدات ظٌد اهلل ظذ افزهد ; افزهد ٕمحد بـ حٌْؾ 
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 .زيٚدات ظٌد اهلل ظذ ؾوٚئؾ افهحٚبٜ ; ؾوٚئؾ افهحٚبٜ ٕمحد بـ حٌْؾ 

 .زيٚدات افَىًٔل ظذ ؾوٚئؾ افهحٚبٜ ; ؾوٚئؾ افهحٚبٜ ٕمحد بـ حٌْؾ 

 فًِامء ٓبـ زبر وتٚفٔف فُِتِٚن، حتَٔؼ: حمّد زيٚدات هٌٜ اهلل إـٍِٚن ظذ ـتٚب تٚريخ مقفد ا

 هـ(.1410) 1ادكي، مْنقرات مرـز ادخىقضٚت افُقيٝ، ط

  شًٌٜ َمٚفس مـ أمِٚل أِب ضٚهر ادخِص، حتَٔؼ: د. ؽٚفٛ بـ حمّد احلٚمض، دار افقضـ

 هـ(.1419) 1افريٚض، ط

 ٓرة إجزاء احلديثٜٔ( مُتٌٜ شتْٜ َمٚفس مـ أمِٚل افٌٚؽْدي، حتَٔؼ: حمّد زيٚد تُِٜ، )وّـ ْج

 هـ(.1421) 1افًٌُٔٚن افريٚض، ط

 ( ـ أمِٚل افَِٚض أِب يًذ افٍراء هـ(، حتَٔؼ: حمّد ٕٚس افًجّل، دار افٌنٚئر 458شتٜ َمٚفس م

 هـ(.1425) 1اإلشالمٜٔ، ط

  ،ٚوؾقائده ٚ ـ ؾَٓٓ ٜ ورء م ٞ افهحٔح ٜ إحٚدي افنٔخ حمّد ٕٚس افديـ إفٌِٚن، مُتٌٜ شًِِ

 هـ(.1415دًٚرف افريٚض، )ا

 ٜافنٔخ حمّد ٕٚس افديـ إفٌِٚن، مُتٌٜ شًِِٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ وأثرهٚ افزء ِف إم ،

 هـ(.1417) 1ادًٚرف ط

 ،ًْٜـ حمّد ) اف ٜ افزهراِن، دار افرايٜ، ط 311فِخالل، أمحد ب  هـ(.1410) 1هـ(، حتَٔؼ: د. ظىٔ

 ًْٜـ أمحد بـ حٌْؾ )اف ـ شًٔد افَحىِٚن، دار ظَٚل افُتٛ، ه290، فًٌد اهلل ب ـ(، حتَٔؼ: د. حمّد ب

 هـ(.1416) 4افريٚض، ط 

 َّْٜـ ظّرو افنٌٔافًْٜ، ومًف طالل اجل ـ أِب ظٚصؿ، أمحد ب هـ(، حتَٔؼ: افنٔخ حمّد 287ِٚن )، ٓب

 هـ(.1405) 2ٚس افديـ إفٌِٚن، ادُتٛ اإلشالمل، ط ٕ

 شؿ ـب َٔؼ: أد. ٚب ٓـب أِب ظٚصؿ، حت  ًْٜ ض، طٔؾهؾ اجلقابرة، د اف ل افرٚي ًّٔ  (.هـ 1419) 1ار افه

 ،افًجًتِٚن ) افًْـ ٞ ـ إصً هـ(، إظداد وتًِٔؼ: ظّزت ظٌٔد افدظٚس 275ِٕب داود شِٔامن ب

 هـ(.1394) 1وظٚدل افًٔد، دار احلديٞ بروت. ط

 .افًْـ، فِسمذي ; اجلٚمع  

 ،ـ افًّرؿْدي ) افًْـ ـ ظٌد افرمح هـ(، حتَٔؼ: ؾقاز أمحد زمرِل وزمِٔف، 255فِدارمل ظٌد اهلل ب

 (.1407) 1دار افريٚن فِساث افَٚهرة، ودار افُتٚب افًرِب بروت. ط

 ،هـ(، حتَٔؼ: ظٌد اهلل هٚصؿ يامِن اددِن، ظَٚل 385فِدارؿىْل أِب احلًـ ظع بـ ظّر ) افًْـ

 هـ(.1413) 3افُتٛ بروت. ط



 

 
 

 
 4111 

 

 ثبت المراجع والمصادر

 اسةالدر سم

 ،هـ(، حتَٔؼ وترؿٔؿ: حمّد ؾٗاد ظٌد 275فَزويْل )ابـ مٚجف أِب ظٌد اهلل حمّد بـ يزيد ا افًْـ

 افٌٚؿل، دار افريٚن فِساث بروت.

 هـ(، حتَٔؼ: حٌٔٛ افرمحـ إظيّل، افدارافًٍِٜٔ 227، فًًٔد بـ مْهقر اخلراشِٚن )افًْـ

 هـ(.1403) 1)اَلْد(. ط

 ـ مْهقر اخلراشِٚن )افًْـ ـ ظٌد اهلل آل محٔد،227، فًًٔد ب دار افهًّٔل  هـ(، حتَٔؼ: د.شًد ب

 هـ(.1414) 1افريٚض. ط

 هـ(، دار افريٚن )مك(.303، فًِْٚئل أِب ظٌد افرمحـ أمحد بـ صًٔٛ )افًْـ 

 ،هـ(، حتَٔؼ: د.303فًِْٚئل أِب ظٌد افرمحـ أمحد بـ صًٔٛ ) افًْـ افُزى 

 هـ(.1411) 1ظٌد افٌٍٚر افٌْداري، وشٔد ـنوي، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت. ط

 ٓبـ افسـامِن  اجلقهر افَْلهـ(، وبذيِف: 458، فٌَِٔٓل أمحد بـ احلًغ )افًْـ افُزى

 هـ(.1413هـ(، دار ادًرؾٜ بروت )745)

 ( ـ شًٔد افداِن ٜ وأذاضٓٚ، ِٕب ظّرو ظثامن ب ٚ وافًٚظ ـ وؽقائِٓ ـ افقاردة ِف افٍت هـ(، 444افًْ

 هـ(.1416) 1، طحتَٔؼ: د. روٚء اهلل بـ حمّد ادٌٚرـٍقري، دار افًٚصّٜ افريٚض

 ،دراشٜ: شِٔامن آتش، ط دار  شٗآت أِب ظٌد افرمحـ افًِّل فِدارؿىْل ِف اجلرح وافتًديؾ

 م(.1988هـ( )1408افًِقم فِىٌٚظٜ وافْؼ )

  شٗآت أِب ظٌٔد أجري أبٚ داود شِٔامن بـ إصًٞ افًجًتِٚن ِف مًرؾٜ افرجٚل وجرحٓؿ

ٜ وحتَٔؼ: د. ظٌد افًِٔوتًديِٓؿ ٜ دار آشتَٚمٜ، مٗشًٜ افريٚن، ، دراش ؿ ظٌد افًئؿ افًٌتقي، مُتٌ

 هـ(.1418) 1ط 

 ـرٚي اـب مًغ ِب ز  ٕ ت اـب اجلْٔد ٗٓا ٜ )ش ٜ افدار اددْي ٌُت ٕقر شٔػ، م َٔؼ: دـ  أمحد   هـ(.1408، حت

 .شٗآت افزذظل ; أجقبٜ أِب زرظٜ افرازي 

 د ـ ظٌد افرحٔؿ افَنَري، ط ٓهقر  ، روايٜ افُرجل ظْف، حتَٔؼ:شٗآت افزؿِٚن فِدارؿىْل

 .(1404بٚـًتٚن )

  ـ أهؾ واشط، حتَٔؼ: مىٚع افىرابٔق، دار ٜ م ـ ْجٚظ ٍِل خلّٔس احلقزي ظ ًِّ شٗآت احلٚؾظ اف

 هـ(.1403) 1افٍُر دمنؼ، ط

 ِف اجلرح وافتًديؾ، حتَٔؼ: مقؾؼ بـ ظٌد اهلل بـ ظٌد افَٚدر، مُتٌٜ  شٗآت احلٚـؿ فِدارؿىْل

 هـ(.1404) 1فريٚض، طادًٚرف ا
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 ،هـ(.1408حتَٔؼ: شِٔامن آتش، دار افًِقم ) شٗآت افًِّل فِدارؿىْل ِف اجلرح وافتًديؾ 

 حتَٔؼ: مقؾؼ بـ ظٌد افَٚدر، مُتٌٜ ادًٚرف شٗآت افًّٓل فِدارؿىْل وؽره مـ ادنٚيخ ،

 هـ(.1404افريٚض )

  داديّغ ظـ جزي مع أشئِٜ افٌٌ ًِّ ًقد ـب ظع اف ت ًم ٗٓا دأحقال افرواةش ؿ حمّد ـب ٌظ اهلل  ، فِحـٚ

ٚبقري ) ًْٔ ٌرب اإلشالمل، بروت، ط 405اف د اهلل، دار اف َٔؼ: د. مقؾؼ ـب ٌظ  هـ(.1408) 1هـ(، حت

 هـ(، حتَٔؼ: َمّقظٜ مـ افٌٚحثغ 748، فِذهٌل حمّد بـ أمحد بـ ظثامن )شر أظالم افٌْالء

 هـ(.1412) 8ب٘ذاف صًٔٛ إرٕٗوط، مٗشًٜ افرشٚفٜ بروت. ط

 ،ٜـ هنٚم ادًٚؾري، حتَٔؼ: مهىٍك افًَٚ وؽره، مىًٌٜ مهىٍك بِٚب  افًرة افٌْقي فًٌد ادِؽ ب

 هـ(.1375) 2احلٌِل، مك، ط 

 ،ـ يًَقب ) افنجرة ِف أحقال افرجٚل هـ(، حتَٔؼ: د. ظٌد افًِٔؿ ظٌد 259فِجقزجِٚن إبراهٔؿ ب

 هـ(.1411) 1افًئؿ افًٌتقي، حديٞ أـٚدمل، بٚـًتٚن، ط 

 ٛـ ذه ٛ ِف أخٌٚر م  ، فًٌد احلل بـ أمحد ابـ افًامد افدمنَغ دار ادًرة بروت.صذرات افذه

 ـ بًدهؿ غ م ٜ وافتًٚب ٜ وإْجٚع افهحٚب ـ افُتٚب وافًْ ٜ م ٜ واجلامظ ، ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افًْ

ٌٜ، افريٚض، ًد افٌٚمدي، دار ضٔهـ(، حتَٔؼ: أمحد بـ ش418فالفُٚئل هٌٜ اهلل بـ احلًـ افىزي )

 هـ(.1416) 4ط

 ،ًْٜـ حمّد بـ افٍراء ) ذح اف ـ مًًقد ب هـ(، حتَٔؼ: ظع حمّد 516افٌٌقي، أبق حمّد احلًغ ب

 ظقض، ظٚدل ظٌد ادقجقد، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت.

 ـ أمحد )ذح ظِؾ افسمذي ـ ب ٛ احلٌْع أِب افٍرج ظٌد افرمح ـ رج هـ(، حتَٔؼ ودراشٜ: 795، ٓب

 هـ(.1407) 1افرحٔؿ شًٔد، مُتٌٜ ادْٚر )إردن(. ط د.َهٚم ظٌد

  ذح مذاهٛ أهؾ افًْٜ ومًرؾٜ ذائع افديـ وافتًّؽ بٚفًْـ، ِٕب حٍص ظّر بـ أمحد بـ

 هـ(.1415) 1صٚهغ، حتَٔؼ: ظٚدل بـ حمّد، مٗشًٜ ؿرضٜ مك، ط

 ،صًٔٛ هـ(، حتَٔؼ321فِىحٚوي أِب جًٍر أمحد بـ حمّد بـ شالمٜ ) ذح منُؾ أثٚر :

 هـ(.1415) 1إرٕٚؤوط، مٗشًٜ افرشٚفٜ بروت. ط

 ،ذح مًِٚن أثٚر ( ٜ ـ شالم هـ(، حتَٔؼ: حمّد زهري 321فِىحٚوي، أِب جًٍر أمحد بـ حمّد ب

 هـ(.1407) 2افْجٚر، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت. ط

 ( حتَٔؼ: ظّرو ظٌد اد463ذف أصحٚب احلديٞ، فِخىٔٛ افٌٌدادي أمحد بـ ظع ،)ًْؿ هـ

 هـ(.1417) 1شِٔؿ، مُتٌٜ ابـ تّٜٔٔ ومُتٌٜ افًِؿ، ط
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 ًٜهـ(، حتَٔؼ: د. ظٌد اهلل بـ شِٔامن افدمٔجل، دار 360، فمجري حمّد بـ احلًغ )افؼي

 هـ(.1418) 1افقضـ، افريٚض، ط 

  صًٚر أصحٚب احلديٞ، ِٕب أمحد احلٚـؿ افٌُر، حتَٔؼ: ظٌد افًزيز افًدحٚن، دار افٌنٚئر

 هـ(.1405) 1، طاإلشالمٜٔ

 .صًٛ اإليامن، فٌَِٔٓل ; اجلٚمع فنًٛ اإليامن 

  ٜٔصًر إبراهٔؿ بـ َهْرمٜ افَرر، حتَٔؼ: حمّد ٍٕٚع حًغ ظىقان، مىٌقظٚت َمّع افٌِٜ افًرب

 بدمنؼ.

 ـ افًٌُل، ط ٜ افُزى إمريٜ بقٓق، مك  1صٍٚء افًَٚم ِف زيٚرة خر إٕٚم، فتَل افدي ادىًٌ

 هـ.1318

 ،ُر د اهلل ـب حمّد ـب أِب افدٕٚٔ ) افن ُر ٌظ ٍٜٔ، اجلزائر.281ِٕب ب ِ در، افدار اًف َٔؼ: بدر اٌف  هـ(، حت

 ٜهـ(، تًِٔؼ: ظزت ظٌٔد افدظٚس، 297، فِسمذي أِب ظًٔك حمّد بـ ظًٔك )افنامئؾ ادحّدي

 هـ(.1408) 3دار احلديٞ، بروت، ط 

 ظٌد اَلٚدي، ط دار افُتٛ افًِّٜٔ، افىًٌٜ ، حمّد بـ أمحد بـ افهٚرم ادُْل ِف افرد ظذ افًٌُل

 م(.1485هـ ـ 1405إوػ )

 ٌِٜافهحٚح ; تٚج اف 

 هـ(.1414) 1صحٔح إدب ادٍرد فٌِخٚري، تٖفٔػ إفٌِٚن، مُتٌٜ افهديؼ، افًًقديٜ، ط 

 ٜٕصحٔح أِب ظقإٜ  ; مًْد أِب ظقا 

 اإلحًٚن ِف تَريٛ صحٔح ابـ حٌٚن = صحٔح ابـ حٌٚن. 

 هـ(، حتَٔؼ: حمّد مهىٍك 311، ِٕب بُر حمّد بـ إشحٚق بـ خزيّٜ )يّٜصحٔح ابـ خز

 (.1412إظيّل، ادُتٛ اإلشالمل بروت )

 .صحٔح افٌخٚري ; اجلٚمع افهحٔح 

  ،ادًٚرف افريٚض ٜ ـ إفٌِٚن، مُتٌ ٛ فِّْذري، تٖفٔػ حمّد ٕٚس افدي ٛ وافسهٔ صحٔح افسؽٔ

 (.1421) 1ط

 ٕٚ (.هـ1423) 1، دار ؽراس افُقيٝ، طس افديـ إفٌِٚنصحٔح شْـ أِب داود، دحّد 

 ،هـ(، حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿل، دار 261دًِؿ بـ احلجٚج افًْٔٚبقري ) صحٔح مًِؿ

 احلديٞ.

 .افهداؿٜ وافهديؼ، ِٕب حٔٚن افتقحٔدي، ذح وتًِٔؼ: ظع متقِل، ادىًٌٜ افّْقذجٜٔ، مك 
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 1(، حتَٔؼ: د. ظع بـ حمّد بـ ٕٚس ؾَٔٓل، ط هـ385، فِدارؿىْل ظع بـ ظّر )افهٍٚت 

 هـ(.1403)

 ( اجلْٜ، ِٕب ًٕٔؿ أمحد بـ ظٌد اهلل إصٌِٓٚن ٜ ٚ ظٌد اهلل، دار ادٖمقن  هـ(،430صٍ حتَٔؼ: ظع رو

 هـ(.1406) 1دمنؼ، ط

 ٝـ حمّد افٍريِٚب، حتَٔؼ: بدر افٌدر، دار اخلٍِٚء فُِتٚب اإلشالمل افُقي ٜ ادْٚؾؼ، جلًٍر ب ، صٍ

 هـ(.1405) 1ط

  ِٕب ًٕٔؿ أمحد بـ ظٌد اهلل صٍٜ افٍْٚق وًٕٝ ادْٚؾَغ مـ افًْـ ادٖثقرة ظـ رشقل اهلل ،

 هـ(.1422) 1هـ(، حتَٔؼ: د. ظٚمر حًـ صزي، دار افٌنٚئر اإلشالمٜٔ، ط430إصٌِٓٚن )

 ؿ وحمدثٔٓؿ وؾَٓٚئٓؿ وأدبٚئٓؿ ٜ إٕدفس وظِامٓئ ٜ ِف تٚريخ أئّ ال أِب افَٚشؿ ، ٓبـ بنُقافهِ

هـ(، تهحٔح ومراجًٜ: افًٔد ظزت افًىٚر احلًْٔل، مُتٌٜ اخلٕٚجل 578خِػ بـ ظٌد ادِؽ )

 هـ(.1414) 2افَٚهرة. ط

 وآداب افًِٚن ٝ هـ(، حتَٔؼ: أِب إشحٚق 281، ٓبـ أِب افدٕٔٚ أِب بُر ظٌد اهلل بـ حمّد )افهّ

 هـ(.1410) 1احلقيْل، دار افُتٚب افًرِب ط 

  ـ أِب ظٚصؿ، حتَٔؼ محدي افًٍِل، دار ادٖمقن فِساث، دمنؼ، ط  افٌْل افهالة ظذ ـ  1ٓب

 م.1995هـ ـ 1415

 ( حتَٔؼ: ظٌد افقـٔؾ افْدوي، افدار افًٍِٜٔ بقمٌٚي 301افهٔٚم، جلًٍر بـ حمّد افٍريِٚب ،)هـ

 هـ(.1412) 1اَلْد، ط

 ،)ٌر هـ(، حتَٔؼ: د.ظٌد 322َٔع )فًَِٔع أِب جًٍر حمّد بـ ظّرو بـ مقشك افً افوًٍٚء )اُف

 هـ(.1404) 1ادًىل أمغ ؿًِجل، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت. ط

 ( ـ إشامظٔؾ هـ(، حتَٔؼ: حمّقد إبراهٔؿ زايد، دار ادًرؾٜ 256افوًٍٚء افهٌر، فٌِخٚري حمّد ب

 هـ(.1406) 1بروت، ط

  ،ـ ظع بـ ظّر افٌٌدادي )افوًٍٚء وادسوـقن هـ(، حتَٔؼ: مقؾؼ ظٌد 385فِدارؿىْل أِب احلً

 هـ(.1404افَٚدر، مُتٌٜ ادًٚرف افريٚض )

  ،هـ(، حمّقد إبراهٔؿ افزايد، دار ادًرؾٜ 303فًِْٚئل أمحد بـ صًٔٛ )افوًٍٚء وادسوـغ

 بروت.

 ( ،اخلٕٚجل ٜ ـ ذيٌف، مُتٌ ـ ادَِـ، حتَٔؼ: ٕقرد افدي  م(.1973هـ ـ 1393ضٌَٚت إوفٔٚء، ٓب
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 َِِٜٚص أِب احلًغ حمّد بـ أِب يًذ، دار ادًرؾٜ، بروت.، فِضٌَٚت احلْٚب 

  ،افىٌَٚت افًْٜٔ ِف تراجؿ احلٍْٜٔ، فتَل افديـ ابـ ظٌد افَٚدر افتّّٔل افٌزي ادكي احلٍْل

 هـ(.1403) 1حتَٔؼ: د. ظٌد افٍتٚح حمّد احلِق، دار افٍرؾٚظل، ط

 هـ(، حتَٔؼ: حمّقد 771ظع ) ، فتٚج افديـ افًٌُل ظٌد افقهٚب بـضٌَٚت افنٚؾًٜٔ افُزى

 افىْٚحل، وظٌد افٍتٚح احلِق، دار إحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ افَٚهرة.

  ٜ ظ ِقم فِىٌٚ ـ ظٌد افرحٔؿ إشْقي، حتَٔؼ: ظٌد اهلل اجلٌقري، دار اًف ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ، جلامل افدي

 م(.1981هـ ـ 1401وافْؼ، افريٚض )

 َٔـ افًِّل، حت ؼ: ٕقر افديـ ذيٌٜ، دار افُتٚب افًرِب بّك، ضٌَٚت افهقؾٜٔ، ِٕب ظٌد افرمح

 م(.1953هـ ـ 1372) 1ط

 ـ شالّم اجلّحل )تضٌَٚت ؾحقل افنًراء ـر، 231، دحّد ب هـ(، ؿرأه وذحف: حمّقد حمّد صٚ

 مىًٌٜ اددِن، افَٚهرة.

 ،زى ـ مْٔع افزهري ) افىٌَٚت اُف ـ شًد ب ـ شًد، دحّد ب هـ(، حتَٔؼ: حمّد ظٌد افَٚدر 230اب

 ٚ، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت.ظى

 هـ(، حتَٔؼ: 369، ِٕب افنٔخ إصٌِٓٚن ظٌد اهلل بـ حمّد بـ جًٍر )ضٌَٚت ادحدثغ بٖصٌٓٚن

 هـ(.1409ظٌد افٌٍٚر افٌْداري، وشٔد ـنوي، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت )

 تًريػ أهؾ افتَديس. ضٌَٚت اددفًغ ٓبـ حجر ; 

  ضرق حديٞ مـ ـذب ظع 

 ـ شالم )، ٕافىٓقر ـ آل شِامن، مُتٌٜ افهحٚبٜ، 224ِب ظٌٔد افَٚشؿ ب هـ(، حتَٔؼ: منٓقر حً

 هـ(.1414) 1جدة، ط 

  افىٔقريٚت، إتخٚب أِب ضٚهر افًٍِل أمحد بـ حمّد، حتَٔؼ: دشامن ُئك مًِٚل، ظٌٚس صخر

 هـ(، وضًٌٜ دار افٌنٚئر.1425) 1احلًـ، أوقاء افًِػ افريٚض، ط

 ـ ؽز ـ أمحد بـ ظثامن، حتَٔؼ: حمّد افًًٔد زؽِقل، دار افُتٛ افًز ِف ِف خز م ، فِذهٌل حمّد ب

 هـ(.1405) 1افًِّٜٔ بروت، ط

 ( ٌٜٔحتَٔؼ: حمّد محد احلّقد، مُتٌٜ 297افًرش ومٚ روي ؾٔف، دحّد بـ ظثامن بـ أِب ص ،)هـ

 هـ(.1406) 1ادًال افُقيٝ، ط

  هـ(، حتَٔؼ: روٚء اهلل بـ حمّد 369بـ حٔٚن )افًيّٜ، ِٕب افنٔخ إصٌِٓٚن ظٌد اهلل بـ حمّد

 هـ(.1408) 1ادٌٚرـٍقري، دار افًٚصّٜ افريٚض، ط
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  افًَد افٍريد، ِٕب ظّر أمحد بـ حمّد بـ ظٌد ربف إٕدفز، تهحٔح ووٌط وذح: أمحد أمغ

 هـ(.1391وؽره، مىًٌٜ جلْٜ افتٖفٔػ وافسْجٜ وافْؼ )

 ـ أِب افدٕٔٚ، حت َٔؼ: فىٍل افهٌر، إذاف ٕجؿ ظٌد افرمحـ خِػ، دار افرايٜ افًَؾ وؾوِف، ٓب

 م(.1989هـ ـ 1409ـ ) 1فِْؼ، ط 

 ( ٚ هـ(، حتَٔؼ: حمّد خر رموٚن، دار ابـ 281افًَقبٚت، ِٕب بُر ظٌد اهلل بـ حمّد بـ أِب افدٕٔ

 هـ(.1416) 1حزم بروت، ط

 ٞهـ(، حتَٔؼ: بدر بـ 449) ، فِهٚبقِن إشامظٔؾ بـ ظٌد افرمحـظَٔدة افًِػ أصحٚب احلدي

 هـ(.1415) 2ظٌد اهلل افٌدر، مُتٌٜ افٌربٚء إثريٜ، ادديْٜ، ط 

 ( ادًًِؾ ِف يقم افًٔديـ، ِٕب حمّد ظٌد اهلل بـ يقشػ اجلرجِٚن ٞ ٜ احلدي هـ(، حتَٔؼ: 489ظِ

 هـ(.1420) 1د. حمّد ترـل افسـل، دار افقضـ افريٚض، ط

 ٞهـ(، دار ادًرؾٜ 327افرمحـ بـ حمّد بـ إدريس افرازي )، ٓبـ أِب حٚتؿ، ظٌد ظِؾ احلدي

 هـ(.1405بروت )

 ،ـ ظًٔك بـ َشْقرة ) افًِؾ افٌُر هـ(، ترتٔٛ: أِب ضٚفٛ افَِٚض، حتَٔؼ: 297فِسمذي، حمّد ب

 هـ(.1406محزة ديٛ مهىٍك، مُتٌٜ إؿل إردن، )

 ٜٔهـ(، حتَٔؼ: إرصٚد 597ّـ بـ ظع )، ابـ اجلقزي ظٌد احلافًِؾ ادتْٚهٜٔ ِف إحٚديٞ افقاه

 احلؼ إثري، ادُتٌٜ اإلمداديٜ، مُٜ ادُرمٜ.

 ٜهـ(، حتَٔؼ: د، 385، افدارؿىْل، أبق احلًـ ظع بـ ظّر )افًِؾ افقاردة ِف إحٚديٞ افٌّْقي

 حمٍقظ افرمحـ زيـ اهلل افًٍِل، دار ضٌٜٔ افريٚض.

 هـ( ـ روايٜ ابْف 241 أمحد بـ حمّد بـ حٌْؾ )، اإلمٚم أمحد، أبق ظٌد اهللافًِؾ ومًرؾٜ افرجٚل 

 هـ(.1408) 1ظٌد اهلل ظْف، حتَٔؼ وَتريٟ: وِص اهلل ظٌٚس، ادُتٛ اإلشالمل بروت. ط

 روايٜ ادّروذي وؽره، حتَٔؼ: د. وِص اهلل بـ افًِؾ ومًرؾٜ افرجٚل ظـ اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ ،

 هـ(.1408) 1حمّد ظٌٚس، افدار افًٍِٜٔ، بقمٌٚي، اَلْد، ط 

  افًِؿ، ِٕب خٔثّٜ زهر بـ حرب افًْٚئل، حتَٔؼ: حمّد ٕٚس افديـ إفٌِٚن، مُتٌٜ ادًٚرف

 هـ(.1421) 1افريٚض، ط

  ظِؿ إثٌٚت ومًٚجؿ افنٔقخ وادنٔخٚت، وؾـ ـتٚبٜ افساجؿ، تٖفٔػ مقؾؼ بـ ظٌد اهلل بـ 

 هـ(.1421) 1مُٜ ادُرمٜ، ط ظٌد افَٚدر، مرـز بحقث افدراشٚت اإلشالمٜٔ جٚمًٜ أم افَرى
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 ٍَّّٚٓٔٚر ِف إيوٚح صحٔح إخٌٚر وش هـ(، حتَٔؼ: 748، فِذهٌل حمّد بـ أمحد )افًِق فًِّع اٌف

 هـ(.1416) 1أذف بـ ظٌد ادَهقد، أوقاء افًِػ، ط 

  دة ْٓ ٜ ُص ٛ ِف منٔخ ر افهحٚح وافٌرائ ـ افٍقائد وأٚث َتريٟ: ظٌد افًزيز بـ  ،هـ(574)افًّدة م

ّقد ٕٚجل افَٚهرة. ط حم ٜ اخل ٌُت ، م د ادىِٛ ِٔؼ: د.رؾًٝ ؾقزي ٌظ َٔؼ وًت خي، حت  هـ(.1415) 1ـب ٕا

 ظٌد افرمحـ ـقثر افزِن، دار أمحد بـ حمّد افديْقري، حتَٔؼ:  ظّؾ افٔقم وافِِٜٔ، ٓبـ افًْل

 افٌَِٜ جدة، مٗشًٜ ظِقم افَرآن بروت.

 .ؾٚروق بـ ظٌد افًِٔؿ، أوقاء افًِػ افريٚض،  ظقاِل افٌٔالٕٔٚت، ِٕب بُر افنٚؾًل، حتَٔؼ: د

 هـ(.1416) 1ط

 ـ ظامر )ظقاِل اإلمٚم مٚفؽ هـ(، حتَٔؼ: حمّد احلٚج افْٚس، دار افٌرب اإلشالمل 240، َلنٚم ب

 م(.1998) 2بروت، ط

 ( ـ احلًغ افُْدي هـ(، حتَٔؼ: حمّد احلٚج افْٚس، دار افٌرب 613ظقاِل اإلمٚم مٚفؽ، فزيد ب

 م(.1998) 2بروت، طاإلشالمل 

  ـ أِب افدٕٔٚ، حتَٔؼ: د. ٕجؿ ظٌد افرمحـ خِػ، مُتٌٜ افرصد، افريٚض افًّر وافنٔٛ، ِٕب بُر ب

 م(.1992هـ ـ 1412) 1ط

 ( ٚ ـ أِب افدٕٔ . ٕجؿ ظٌد افرمحـ خِػ، دار \هـ(، حتَٔؼ: 281افًٔٚل، ِٕب بُر ظٌد اهلل بـ حمّد ب

 هـ(.1410) 1ابـ افَٔؿ، ط

 ـ أمحد، حتَٔؼ إبراهٔؿ افًٚمرائل ومٓدي ادخزومل، مٗشًٜ إظيّل افًغ فٍِراهد ي اخلِٔؾ ب

 م(.1988هـ ـ 1408ظٚم ) 1فِّىٌقظٚت، بروت، فٌْٚن، ط

 ( ،1343ظٔقن إخٌٚر، ِٕب حمّد ظٌد اهلل بـ مًِؿ بـ ؿتٌٜٔ، دار افُتٚب افًرِب بروت.)هـ 

 ِف ضٌَٚت افَراء، فنّس افديـ أِب اخل ٜ ٜ افْٓٚي هـ(، ُظْل 833ر حمّد بـ حمّد بـ اجلزري )ؽٚي

 هـ(.1351) 1بْؼه ج. برجًساه، مُتٌٜ اخلٕٚجل مك، ط

 ـ إٔس ٛ حديٞ اإلمٚم مٚفؽ ب ـ اديٍر افٌزاز )ؽرائ هـ(، حتَٔؼ: روٚ بقصٚمٜ، دار 379، دحّد ب

 هـ(.1418) 1افًِػ افريٚض. ط

 ،ٞهـ(، حتَٔؼ: شِٔامن بـ إبراهٔؿ 285فِحرِب أِب إشحٚق إبراهٔؿ بـ إشحٚق ) ؽريٛ احلدي

 هـ(.1405افًٚيد، مرـز افٌحٞ افًِّل بجٚمًٜ أم افَرى )مُٜ( )

 ٞـ حمّد افًٌتل )ؽريٛ احلدي هـ(، حتَٔؼ: ظٌد افُريؿ إبراهٔؿ افًزبٚوي، 388، فِخىِٚب محد ب

ُرمٜ،  َرى، مُٜ اد ل بجٚمًٜ أم اف ِّ حٞ اًف ـز اٌف ٌْل، مر د افرب اف د افَٔقم ٌظ : ٌظ  هـ(.1402)وَترٟي
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 م( 1977هـ ـ 1397) 1ؽريٛ احلديٞ، ٓبـ ؿتٌٜٔ افديْقري، حتَٔؼ: د. ظٌد اهلل اجلٌقري، ط

 مىًٌٜ افًِٚن، بٌداد.

 ٞـ شالّم اَلروي )ؽريٛ احلدي ٜ حتَٔؼ: هـ(، 224، ِٕب ظٌٔد فَٚشؿ ب ـ حمّد ذف، مراجً حً

 ، اإلدارة افًٚمٜ فًِّجامت وإحٔٚء افساث، مك.إحًٚن ظٌٚس

 ٌْٔحتَٔؼ: مٚهر زهر جرار، دار افٌرب اإلشالمل، هـ(544ٜ، ؾٓرس صٔقخ افَِٚض ظٔٚض )اف ،

 هـ(.4102) 1بروت، ط 

 هـ(، حتَٔؼ: حمّقد 578، ٓبـ بنُقال أِب افَٚشؿ خِػ بـ ظٌد ادِؽ )افٌقامض وادٌٓامت

 هـ(.1415) 1مٌراوي، ط دار إٕدفس اخلياء )جدة(، ط 

 ،هـ(، َتريٟ: أِب احلًـ 354ًل حمّد بـ ظٌد اهلل بـ إبراهٔؿ افٌزاز )ِٕب بُر افنٚؾ افٌٔالٕٔٚت

 1ظع بـ ظّر افدارؿىْل، حتَٔؼ: د.مرزوق بـ هٔٚس آل مرزوق افزهراِن، دار ادٖمقن فِساث، ط

 هـ(.1416) 1حتَٔؼ: د.ؾٚروق بـ ظٌد افًِٔؿ بـ مرد، أوقاء افًِػ افريٚض طوهـ(، 1417)

 ـ ظع )مٚم افٌخٚري، ٓؾتح افٌٚري بؼح صحٔح اإل ـ حجرافًًَالِن، أمحد ب هـ(، حتَٔؼ: 852ب

ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ بٚز )إجزاء افثالثٜ إوػ( وحمٛ افديـ اخلىٔٛ، ترؿٔؿ وتٌقيٛ: حمّد 

 ؾٗاد ظٌد افٌٚؿل، دار افريٚن فِساث، ادُتٌٜ افًٍِٜٔ.

 هـ(، إظداد: 795افديـ أِب افٍرج )، ٓبـ رجٛ احلٌْع زيـ ؾتح افٌٚري ذح صحٔح افٌخٚري

 (.1417مٗشًٜ احلرمغ، ط مُتٌٜ افٌربٚء إثريٜ ادديْٜ )

 هـ(، حتَٔؼ: 902، فًِخٚوي حمّد بـ ظٌد افرمحـ )ؾتح ادٌٔٞ بؼح أفٍٜٔ احلديٞ فًِراؿل

 هـ(.1409) 1افنٔخ ظع حًغ ظع، إدارة افٌحقث اإلشالمٜٔ بٚجلٚمًٜ افًٍِٜٔ بٌْٚرس، اَلْد، ط 

 ٚـ ظٌد اهلل بـ ظٌد احلُؿ ادكي، ط ِف مديْٜ فٔدن ؾتقح مك وأخٌٚره ـ ب ، أِب افَٚشؿ ظٌد افرمح

 م(.1930)

 بّٖثقر اخلىٚب ادخرج ظذ ـتٚب افنٓٚب، ِٕب صجٚع صرويف افديِّل،  ؾردوس إخٌٚر

 هـ(.1406) 1حتَٔؼ: افًًٔد بًٔقِن زؽِقل، دار افُتٛ افًِّٜٔ، ط

 ـ ظع افتْقخل )افٍرج بًد افندة، ف ـ ب هـ(، حتَٔؼ: ظٌقد افنٚجلل، دار 384َِِٚض أِب ظع ادحً

 م(.1978هـ ـ 1398صٚدر بروت، )

 ،هـ(، حتَٔؼ: حمّد بـ 463فِخىٔٛ افٌٌدادي، أمحد بـ ظع ) افٍهؾ فِقصؾ اددرج ِف افَْؾ

 هـ(.1418) 1مىر افزهراِن، دار اَلجرة افريٚض. ط

 ظع حٚؾظ، ط ذـٜ ادديْٜ فِىٌٚظٜ وافْؼ، جدة.ةؾهقل مـ تٚريخ ادديْٜ ادْقر ، 
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 افسؽٔٛ ِف ؾوٚئؾ إظامل. ؾوٚئؾ إظامل ٓبـ صٚهغ ; 

 هـ(، دراشٜ وحتَٔؼ ظدٕٚن ظٌد افرمحـ َمٔد 458، ٕمحد بـ احلًغ افٌَٔٓل )ؾوٚئؾ إوؿٚت

 هـ(.1410) 1افَٔز، مُتٌٜ ادْٚرة، مُٜ ادُرمٜ ط 

  ٜ هـ(، حتَٔؼ: صٚفح 430وؽرهؿ، ِٕب ًٕٔؿ أمحد بـ ظٌد اهلل إصٌِٓٚن )ؾوٚئؾ اخلٍِٚء إرًب

 هـ(.1417) 1بـ حمّد افًَٔؾ، دار افٌخٚري ادديْٜ، ط

 ( ٕٚٔحتَٔؼ: ظٌد اهلل بـ محد 281ؾوٚئؾ رموٚن، ِٕب بُر ظٌد اهلل بـ حمّد بـ أِب افد ،)هـ

 هـ(.1415) 1ادْهقر، دار افًِػ افريٚض، ط

 ٕ ،ِب حمّد ظٌد افٌْل بـ ظٌد افقاحد ادَدد، حتَٔؼ: ظامر بـ شًٔد اجلزائري، ؾوٚئؾ رموٚن

 هـ(.1420) 1دار ابـ حزم افريٚض، ط

 أِب حمّد احلًـ بـ حمّد، حتَٔؼ: حمّد رزق  ، فِخاللومٚ فَٚرئٓٚ ؾوٚئؾ شقرة اإلخالص

 هـ(.1412) 1افىرهقِن، مُتٌٜ فْٜٔ، ط

  بـ صٚهغ، حتَٔؼ: شّر افزهري، مُتٌٜ ادْٚر ؾوٚئؾ صٓر رموٚن، ِٕب حٍص ظّر بـ أمحد

 هـ(.1408) 1إردن، ط

 ٜفإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ، حتَٔؼ: وِص اهلل بـ حمّد ظٌٚس، مٗشًٜ افرشٚفٜ ؾوٚئؾ افهحٚب ،

 هـ(.1403)

 ْٜابـ افييس، حمّد بـ أيقب افٌجع ؾوٚئؾ افَرآن ومٚ إٔزل مـ افَرآن بُّٜ ومٚ إٔزل بٚددي ،

 هـ(.1408) 1ؼ: ؽزوة بدير، دار افٍُر، دمنؼ ط هـ(، حت294َٔ)

 ،ِٕب ظٌٔد افَٚشؿ بـ شالم، حتَٔؼ: إشتٚذ امحد بـ ظٌد افقاحد  ؾوٚئؾ افَرآن ومًٚدف وآدابف

 هـ(.1415) 1اخلٔٚضل، ادُِّٜ ادٌريٌٜ وزارة إوؿٚف وافنٗون اإلشالمٜٔ ، ط

 هـ(، )وّـ َمّقع( حتَٔؼ: 571) ؾوؾ صٓر رموٚن، ٓبـ ظًٚـر ظع بـ احلًـ بـ هٌٜ اهلل

 هـ(.1422) 1منًؾ بـ بِٚن ادىري، دار ابـ حزم بروت، ط

  ِّل هـ(، حتَٔؼ: ظٌد احلؼ 282، إلشامظٔؾ بـ إشحٚق افَِٚض )ؾوؾ افهالة ظذ افٌَّْ

 هـ(.1417) 1افسـامِن، رمٚدي فِْؼ افدمٚم، ط

 ( اهلل ٜ ـ بـ هٌ ـ احلً ـ ظًٚـر ظع ب ـ َمّقع( حتَٔؼ: منًؾ 571ؾوؾ يقم ظرؾٜ، ٓب هـ(، )وّ

 هـ(.1422) 1بـ بِٚن ادىري، دار ابـ حزم بروت، طا

 هـ(.1400) 2افٍَٔف وادتٍَف، فِخىٔٛ افٌٌدادي أمحد بـ ظع، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت، ط 
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 ظٌد احلل بـ ظٌد افٌُر افُتِٚن، ؾٓرس افٍٓٚرس ومًجؿ ادًٚجؿ وادنٔخٚت وادًًِالت ،

 هـ(.1402) 2إحًٚن ظٌٚس، دار افٌرب اإلشالمل، بروت، ط  حتَٔؼ: د.

  ؾٓرس افُتٛ، مُتٌٜ ومٗفٍٚت يقشػ بـ ظٌد اَلٚدي، حتَٔؼ: حمّد خٚفد اخلرشٜ، مُتٌٜ دار

 هـ(.1417) 1افٌروِت دمنؼ، ط

  ،ٜافيٚهري ٛ ٜ ِف دار افُت ّري ٜ اًف يٚشغ حمّد افًقاس، مًٓد ادخىقضٚت ؾٓرس َمٚمٔع اددرش

 هـ(.1408افُقيٝ )افًربٜٔ 

 ٝفِْديؿ، حمّد بـ أِب يًَقب افقراق، حتَٔؼ: مهىٍك افنقيّل، افدار افتقًٕٜٔ، افٍٓرش ،

 هـ(.1405ادٗشًٜ افقضْٜٔ فُِتٚب اجلزائر )

 هـ(.1409) 1طمًًد افًًدِن، أوقاء افًِػ، حتَٔؼ: ظـ صٔقخف،  ؾقائد، ابـ مٚد 

 ٚفٔف افَديّٜ افٌرائٛ احلًٚن، حتَٔؼ: ٕٚس حمّد افٍقائد، ِٕب بُر افَٚشؿ بـ زـريٚ ادىرز وأم

 هـ(.1421) 1ادْٔع، دار افقضـ، ط

  ،د ٜ بقمٌٚي اَْل ـ حمّد افٍريِٚب، حتَٔؼ: ظٌد افقـٔؾ افْدوي، افدار افًٍِٔ افٍقائد، ِٕب بُر جًٍر ب

 هـ(.1412) 1ط

 ـ صٔقخف ـ أبٔف، ظ ـ مْده ظ ٟ أِب افَٚشؿ ب ـ مْده، َتري د افٍقائد، ِٕب ظّرو ب ـ ٌظ ، حتَٔؼ مًًد ب

 م(.1991هـ ـ 1412) 1احلّٔد افًًدِن، دار افهحٚبٜ ضْىٚ، ط 

 ( َتريٟ أِب 565افٍقائد احلًٚن ظـ افنٔقخ افثَٚت، ِٕب بُر ظٌد اهلل بـ حمّد بـ افَْقر ،)هـ

 هـ(.1418) 1حمّد بـ إخي، حتَٔؼ: مًًد ظٌد احلّٔد افًًدِن، أوقاء افًِػ افريٚض، ط

 حمّد بـ ظع بـ ظّرو، حتَٔؼ: َمدي افًٔد، مُتٌٜ افَرآن افَٚهرة. ؿٔغ، فَِْٚشؾقائد افًرا 

 ( ـ ادحًـ افتْقخل ـ افهحٚح وافٌرائٛ، ِٕب افَٚشؿ ظع ب ٜ م هـ(، 447افٍقائد افًقاِل ادٗرخ

 2َتريٟ أِب ظٌد اهلل افهقري، حتَٔؼ: ظّر ظٌد افًالم تدمري، دار اإليامن، مٗشًٜ افرشٚفٜ، ط

 (.هـ1408)

  ادقوقظٜ، دحّد بـ ظع افنقـِٚن، حتَٔؼ: ظٌد افرمحـ بـ ُئك ٞ ٜ ِف إحٚدي افٍقائد ادجّقظ

 ادًِّل، مىًٌٜ افًْٜ ادحّديٜ، مك.

  ٌٜافدمنَل ظٌد افرمحـ بـ ظّرو، حتَٔؼ: رجٛ بـ ظٌد ادَهقد، مُت ٜ افٍقائد ادًِِٜ،ِٕب زرظ

 هـ(.1423) 1اإلمٚم افذهٌل، ط

 افهحٚح افٌرائٛ، َتريٟ اخلىٔٛ افٌٌدادي، ِٕب افَٚشؿ يقشػ بـ أمحد افٍقائد ادْتخ ٌٜ

 هـ(.1422) 1ادٓرواِن، حتَٔؼ: شًقد بـ ظٔد اجلربقظل، ط
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  :قاِل، ِٕب إشحٚق إبراهٔؿ بـ حمّد ادزـل، إتَٚء افدارؿىْل، حتَٔؼ ٛ اًف رائ ٜ اٌف افٍقائد ادْتخٌ

 هـ(.1425) 1مٜٔ، طد. أمحد بـ ؾٚرس افًِقم، دار افٌنٚئر اإلشال

  قؾٔغ، إتخٚب أِب ظٌد اهلل حمّد بـ ظع افهقري ـ افنٔقخ اُف ٛ احلًٚن ظ رائ افٍقائد ادْتَٚة واٌف

 هـ(.1407) 1ظذ أِب ظٌد اهلل افًِقةي، حتَٔؼ: ظّر ظٌد افًالم تدمري، دار افُتٚب افًرِب، ط

 ادي، حتَٔؼ: َمدي افًٔد، دار جًٍر بـ حمّد افٌٌد ، فِخِديوافرؿٚئؼ وادراثل افٍقائد وافزهد

 هـ(.1409) 1افهحٚبٜ ضْىٚ، ط

 هـ(.1391) 2هـ(، دار ادًرؾٜ بروت ط1031، ادْٚوي )تؾٔض افَدير ذح اجلٚمع افهٌر 

 َمد افديـ حمّد بـ يًَقب افٍروزبآدي، ط ادٗشًٜ افًربٜٔ فِىٌٚظٜ وافْؼ افَٚمقس ادحٔط ،

 بروت فٌْٚن.

 واده ٜ ٌؾ وادًَٕٚ َُ ؿ اف ـ إظراِب، حتَٔؼ: ظّرو ظٌد ادًْ ـ زيٚد اب ـ حمّد ب ٚؾحٜ، ِٕب شًٔد أمحد ب

 هـ(.1416) 1شِٔؿ، مُتٌٜ ابـ تّٜٔٔ، مُتٌٜ افًِؿ، ط

 ،ٕمحد بـ احلًغ افٌَٔٓل، ط: إدارة إحٔٚء افًْٜ ـٓرجٚـف.   افَراءة خِػ اإلمٚم 

 زؽِقل، ادُتٌٜ افتجٚريٜ افٌٚز  ، فٌِخٚري حمّد بـ إشامظٔؾ، حتَٔؼ: شًٔدافَراءة خِػ اإلمٚم

 )مُٜ ادُرمٜ(.

  إػ رب افًٚدغ بٚفهالة ظذ شٔد ادرشِغ، ٓبـ بنُقال أِب افَٚشؿ خِػ بـ ظٌد ادِؽ ٜ افَرب

ٚ دي ٓيقيْل، ادجِس افًذ فألبحٚث افًِّٜٔ افقـٚفٜ اإلشٌٕٜٚٔ فِتًٚون 578) هـ(، حتَٔؼ: ـريًتْٔ

 افدوِل.

 ـ أِب اؿرى افؤػ ٚ ظٌد اهلل بـ حمّد )، ٓب هـ(، حتَٔؼ: ظٌد اهلل بـ محد ادْهقر، أوقاء 281فدٕٔ

 هـ(.1418) 1افًِػ، ط 

 ( ٚ ـ أِب افدٕٔ حمّد خر رموٚن، دار ابـ هـ(، حتَٔؼ: 281ؿك إمؾ، ِٕب بُر ظٌد اهلل بـ حمّد ب

 هـ(.1416) 1حزم، بروت، ط

 هـ(.1424) 1حزم افريٚض، ط ؿهٔدة مـ إٕنٚء افًٍِل، حتَٔؼ: روٚ بقصٚمٜ، دار ابـ 

 ( ٚ هـ(، حتَٔؼ: ظّرو ظٌد ادًْؿ، مُتٌٜ 281ؿوٚء احلقائٟ، ِٕب بُر ظٌد اهلل بـ حمّد بـ أِب افدٕٔ

 هـ(.1414) 1افًِؿ، مُتٌٜ ابـ تّٜٔٔ، ط

  ،ًْٜـ حجر افًًَالِن، إدارة ترْجٚن اف ـ ادًْد فإلمٚم أمحد، فِحٚؾظ اب افَقل ادًدد ِف افذب ظ

 بٚـًتٚن.
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 هـ(، اختهٚر: أمحد بـ ظع 294حمّد بـ ٕك ادروزي ) ٔٚم افِٔؾ، وؿٔٚم رموٚن، وافقتر،ؿ

 هـ(.1408) 1هـ(، ٕؼ حديٞ آـٚدمل بٚـًتٚن، ط 845ادَريزي )

 ٜافًت ٛ ٜ ِف افُت ـ فف رواي ٜ م هـ(، دار 748، افذهٌل، حمّد بـ أمحد بـ ظثامن )افُٚصػ ِف مًرؾ

 افُتٛ افًِّٜٔ بروت.

  ـ إثر اجلزري )افُٚمؾ ِف هـ(، حتَٔؼ: أِب افٍداء ظٌد اهلل افَِٚض، دار افُتٛ 630افتٚريخ، ٓب

 م(.1987هـ ـ 1407) 1افًِّٜٔ، بروت، ط

 هـ(، حتَٔؼ: 365، ابـ ظدي، أبق أمحد ظٌد اهلل بـ ظدي اجلرجِٚن )افُٚمؾ ِف وًٍٚء افرجٚل

 هـ(.1409) 3د.شٓٔؾ زـٚر وُئك َمتٚر ؽزاوي، دار افٍُر بروت. ط

  افُنٚف ظـ حَٚئؼ ؽقامض افتْزيؾ وظٔقن إؿٚويؾ مـ وجقه افتٖويؾ، جلٚر اهلل أِب افَٚشؿ

هـ(، حتَٔؼ: ظٚدل ظٌد ادقجقد وظع مًقض، مُتٌٜ افًٌُٔٚن 538حمّقد بـ ظّر افزَمؼي )

 هـ(.1998هـ ـ 1418) 1افريٚض، ط 

  ،ِٕب تراب رصد اهلل افًْدهل، ـنػ إشتٚر ظـ رجٚل مًِٚن أثٚر تِخٔص مٌِٚن إخٔٚر

 مُتٌٜ افدار ادديْٜ.

 ،ٜهـ(، 807فِٓٔثّل، ظع بـ أِب بُر ) ـنػ إشتٚر ظـ زوائد مًْد افٌزار ظذ افُتٛ افًت

 هـ(.1404) 1حتَٔؼ: حٌٔٛ افرمحـ إظيّل، مٗشًٜ افرشٚفٜ، ط 

 امظٔؾ بـ حمّد ـنػ اخلٍٚء ومزيؾ اإلفٌٚس ظام اصتٓر مـ إحٚديٞ ظذ أفًْٜ افْٚس، إلش

، شقرٚي دمنؼ، ط ِؿ احلدٞي ٜ اًف ٌُت ّقد احلٚج أمحد، م َٔؼ: يقشػ ـب حم ِقِن، حت ج  (.هـ1421) 1اًف

 هـ(، حتَٔؼ: د. ظٌد افًزيز راجل 597، ٓبـ اجلقزي )تـنػ افَْٚب ظـ إشامء وإفَٚب

 م(.1993) 1افهٚظدي، مُتٌٜ دار افًالم افريٚض ط

  ،ِٜف ظِؿ افرواي ٜ هـ(، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت 463ٛ، أمحد بـ ظع افٌٌدادي )اخلىٔافٍُٚي

 هـ(.1409)

 ،افٌخٚري ; افتٚريخ افٌُر. افُْك 

 ،ـ احلجٚج افًْٔٚبقري ) افُْك وإشامء ـ حمّد 261دًِؿ ب ٜ وحتَٔؼ: د.ظٌد افرحٔؿ ب هـ(، دراش

 هـ(.1404) 1افَنَري، ضًٌٜ ادجِس افًِّل بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ ادديْٜ. ط

 ـ أمحد )افُْك وإًٕٚب ِب، دار ابـ حزم، 310، فِدوِٓب أِب بؼ حمّد ب هـ(، حتَٔؼ: ٕير افٍٚرٚي

 م(.2000هـ ـ 1421) 1ط
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  ـالم احلٚؾظ افًٍِل ظذ إربًغ افقدظٕٜٚٔ، حتَٔؼ: حمّد زيٚد تُِٜ، )وّـ ْجٓرة إجزاء

 هـ(.1421) 1احلديثٜٔ( مُتٌٜ افًٌُٔٚن افريٚض، ط

  ِّافْر ٛ ـ افرواة افثَٚت،افُقاـ ـ اختِط م ٜ م هـ(، 939ٓبـ افُّٔٚل حمّد بـ أمحد ) ات ِف مًرؾ

 هـ(.1401) 1حتَٔؼ: ظٌد افَٔقم ظٌد افرب افٌْل، دار ادٖمقن فِساث، ط 

 افمفئ ِف ذح أمِٚل افَِٚل، فٌُِري 

 .افٌِٚب ِف َتذيٛ إًٕٚب، فًز افديـ ابـ إثر اجلزري، دار صٚدر بروت 

 هـ(.1400حمّد بـ مُرم، دار صٚدر بروت ) ًرب، ٓبـ مْيقرفًٚن اف 

 هـ(، مهقرة دار 852، ابـ حجر، أبق افٍوؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالِن )فًٚن ادٔزان

افُتٚب اإلشالمل افَٚهرة، وحتَٔؼ مُتٛ افتحَٔؼ ب٘ذاف حمّد ظٌد افرمحـ ادرظنع، دار إحٔٚء 

 (.هـ1416) 1افساث افًرِب، بروت، ط

 ( ـ افدبٔثل ـ صًٌٚن وؾوِٓٚ، ٓب ٜ افْهػ م هـ(، حتَٔؼ: ظّرو ظٌد ادًْؿ شِٔؿ،مٗشًٜ 637فِٔ

 هـ(.1413) 1ؿرضٌٜ مك، ط

 ( ـ َمِد افَرضٌل ٚ روي ِف احلقض وافُقثر، فٌَل ب هـ(، تًِٔؼ: ظٌد افَٚدر بـ حمّد ظىٚ 276م

 هـ(.1413) 1صقِف، مُتٌٜ افًِقم واحلُؿ ادديْٜ، ط

 ادَدد ) ادتحٚبغ ِف ٜ ـ ؿدام  1هـ(، حتَٔؼ: خر اهلل افؼيػ، دار افىٌٚع دمنؼ، ط620اهلل، ٓب

 هـ(.1411)

 ـ إٔس ـ مٚفؽ ب ٚ رواه إـٚبر ظ ـ َمِد افدوري، حتَٔؼ: ظقاد اخلِػ، مٗشًٜ افريٚن م ، دحّد ب

 هـ(.1406بروت )

 ( ٚ ـ أِب افدٕٔ  1دار ابـ حزم بروت، طهـ(، حتَٔؼ: حمّد خر رموٚن يقشػ، 281ادتِّّْغ، ٓب

 هـ(.1418)

 ـ ظع )ادتٍؼ وادٍسق ٛ افٌٌدادي، أمحد ب هـ(، حتَٔؼ: د. حمّد صٚدق احلٚمدي، دار 463، فِخىٔ

 هـ(.1417) 1افَٚدري بروت، ط 

 ( ـ اجلقزي ـ إػ أذف إمٚــ، ٓب هـ(، ٕحَٔؼ: مرزوؿًع إبراهٔؿ، دار 597مثر افًزم افًٚـ

 هـ(.1415) 1افرايٜ افريٚض، ط

 ( ـ مروان افديْقري ٜ وجقاهر افًِؿ، ِٕب بُر أمحد ب هـ(، تًِٔؼ: منٓقر حًـ، دار 333ادجٚفً

 هـ(.1419) 1ابـ حزم، ط
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 حمّقد  هـ(، حتَٔؼ:354، ٓبـ حٌٚن افًٌتل )ًٍٚء وادسوـغوادجروحغ مـ ادحدثغ واف

 هـ(.1402) 2ط ،إبراهٔؿ زايد، دار افقظل حِٛ

 َِٔؼ: أِبًٚن ـم إمالء اَم ٚئل، حت ً ٚم، ط ْف ٕثري، دار اـب اجلقزي افدم ل ا ـ(.1415) 1إشحٚق احلقْي  ه

  َمِس ِف ختؿ افًرة افٌْقيٜ ظذ صٚحٌٓٚ أؾوؾ افهالة وافًالم، ٓبـ ٕٚس افديـ حمّد بـ 

َٔز افدمنَل ) د اهلل اف ن، ط842ٌظ ٌْٚ ٚئر، بروت ف ن ؿ صٚفح، دار اٌف َٔؼ: إبرأه  هـ(.1419) 1هـ(، حت

 هـ(، حتَٔؼ: أبق 485ًِٚن مـ أمِٚل افهٚحٛ ٕيٚم ادِؽ أِب ظع احلًـ بـ ظع بـ إشحٚق )َم

 هـ(.1413) 1إشحٚق احلقيْل إثري، مُتٌٜ ابـ تّٜٔٔ افَٚهرة، افًِؿ جدة، ط

 ( هـ( )مـ َمّقع 656َمِس ِف ؾوؾ صقم يقم ظٚصقراء، فِحٚؾظ زـل افديـ أِب حمّد ادْذري

ـ حمّد اجلٔالِن، دار افٌنٚئر بروت، طفَٚء افًؼ إواخر بٚد  1ًجد احلرام(، حتَٔؼ: ظٌد افِىٔػ ب

 هـ(.1423)

 حمّد حمٔل افديـ ظٌد احلّٔد، مىًٌٜ حتَٔؼ: ، ِٕب افٍوؾ أمحد بـ حمّد ادٔداِن، َمّع إمثٚل

 هـ(.1374افًْٜ ادحّديٜ، )

 هـ(، دار افُتٚب بروت. 708ّل )، فْقر افديـ ظع بـ أِب بُر اَلٔثَمّع افزوائد ومٌْع افٍقائد

 هـ(.1407) 2ط

 ٓ ،س فًِّجؿ ادٍٓرس ـ حجر افًًَالِن )ادجّع ادٗشِّ هـ(، حتَٔؼ: د. يقشػ ادرظنع، 852ب

 هـ(.1413) 1دار ادًرؾٜ بروت. ط

 ( دراشٜ وحتَٔؼ: زهر ظٌد ادحًـ شِىٚن، 395َمّؾ افٌِٜ، ِٕب احلًغ بـ ؾٚرس ،)هـ

 هـ(.1404) 1مٗشًٜ افرشٚفٜ ط

 حمْٚضات إدبٚء 

 ( ٕٚٔحتَٔؼ: حمّد خر رموٚن يقشػ، دار ابـ حزم بروت، 281ادحتييـ، ٓبـ أِب افد ،)هـ

 هـ(.1417) 1ط

 ث افٍٚصؾ افٍٚصؾ بغ افراوي وافقاظل هـ(، 360، فِحًـ بـ ظٌد افرمحـ افرامٓرمزي )ادحدِّ

 هـ(.1391) 1حتَٔؼ: د. حمّد ظجٚج اخلىٔٛ، دار افٍُر، بروت ط 

 هـ(، حتَٔؼ: د. ظٌد افٌٍٚر افٌْداري، دار افُتٛ 456، ٓبـ حزم إٕدفز )ادحذ بٚٔثٚر

 افًِّٜٔ، بروت.

 ( حتَٔؼ: ظٌد افرزاق بـ 471ادختٚر ِف أصقل افًْٜ، ِٕب ظع احلًـ ابـ افٌْٚ احلٌْع ،)هـ 

 هـ(.1413) 1ظٌد ادحًـ افٌدر، مُتٌٜ افًِقمقاحلُؿ ادديْٜ، ط
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 ومىًٌٜ افٌِٚب احلٌِل وذـٚؤه، مك طَمت ٜ ـ افنًر اجلٚهع، دحّد شٔد ـٔالِن، مُتٌ  2ٚرات م

 هـ(.1390)

 ادختٚرة ; إحٚديٞ ادختٚرة 

 فِحًـ بـ ظع افىقد، حتَٔؼ: د. إٔٔس ضٚهر إٕدٕقد، مُتٌٜ افٌربٚء َمتك إحُٚم ،

 هـ(.1415) 1إثريٜ، ادديْٜ، ط 

 1حّد بـ مُرم بـ مْيقر، دار افٍُر، حتَٔؼ: ريٚض ظٌد احلّٔد، طَمتك تٚريخ دمنؼ، د 

 هـ(.1404)

 ( ٚ ـ أِب افدٕٔ س، ٓب هـ(، حتَٔؼ: حمّد خر رموٚن يقشػ، دار ابـ حزم بروت، 281مداراة افْٚ

 هـ(.1418) 1ط

 ،فٌَِٔٓل، حتَٔؼ: د. حمّد ؤٚء إظيّل، دار اخلٍِٚء فُِتٚب  اددخؾ إػ افًْـ افُزى

 مل افُقيٝ.اإلشال

 ،ؿ افًْٔٚبقري ) اددخؾ إػ افهحٔح هـ(، حتَٔؼ: افنٔخ ربٔع مدخع، مُتٌٜ افٍرؿٚن، 405فِحـٚ

 هـ(.1421) 1ط

 هـ(، حتَٔؼ: د. ظٌد اهلل بـ مًٚظد بـ خران افزهراِن، دار 275، ِٕب داود افًجًتِٚن )ادراشٔؾ

 هـ(.1422) 1افهًّٔل افريٚض، ط

 ـ أِب حٚتؿ )ادراشٔؾ ٜ افرشٚفٜ، ط 327، ٓب  هـ(.1397) 1هـ(، حتَٔؼ: صُر اهلل ؿقجِٚن، مٗشً

 هـ(، حتَٔؼ: ظٌد افقـٔؾ افْدوي، افدار افًٍِٜٔ، 281، ٓبـ أِب افدٕٔٚ )ادرض وافٍُٚرات

 هـ(.1411) 1بقمٌٚي، ط 

  ِّوظـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ، ِٕب بُر حمّد بـ خِػ بـ  ادروءة ومٚ جٚء ِف ذفؽ ظـ افٌْل

 هـ(.1420) 1وٚن يقشػ، دار ابـ حزم بروت، طهـ(، حتَٔؼ: حمّد خر رم309)ادرزبٚن 

  ،ـ دمٍق ٜ ِف ـتٚب افًِؾ فِدارؿىْل، تٖفٔػ: د. ظٌد اهلل بـ حمّد حً مرويٚت اإلمٚم افزهري ادًِّ

 هـ(.1419) 1مُتٌٜ افرصد افريٚض، ط

 ( ْجع: أِب 129ًٕمًٕٚٔد أِب ُئك ؾراس بـ ُئك ادُتٛ افُقِف ،)هـ(، 430ٔؿ إصٌِٓٚن )هـ

 هـ(.1413) 1َتريٟ: أِب يقشػ حمّد بـ حًـ ادكي، ط

 ٚٓهـ(، حتَٔؼ: مهىٍك أِب ٕك 327، دحّد بـ جًٍر اخلرائىل )مًٚوئ إخالق ومذمقم

 افنٌِل، مُتٌٜ افًقادي، جدة.
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 .مًتخرج أِب ظقإٜ ; ادًْد 

 ادًتخرج، ِٕب ًٕٔؿ 

 .مًتخرج افىقد ; َمتك إحُٚم 

 فِحٚـؿ افًْٔٚبقري، دار افُتٛ افًِّٜٔ. ًتدرك ظذ افهحٔحغ،اد 

 ( 678مًًِؾ افًٔديـ، ِٕب زـريٚ ُئك بـ أِب مْهقر افهرِف ادًروف بٚبـ احلٌٔق ،)هـ

 هـ(.1420) 1ض،طحتَٔؼ: د. حمّد بـ ترـل افسـل، دار افقضـ افريٚ

 ـ ذيؾ تٚرخ بٌداد، إتَٚء: أمحد بـ أيٌؽ ابـ ا هـ(، دار افُتٚب افًرِب 749فدمٔٚضل )ادًتٍٚد م

 .بروت

 ،هـ(، حتَٔؼ: مُتٛ افرشٚفٜ ب٘ذاف صًٔٛ إرٕٗوط، 241فإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ ) ادًْد

 هـ(..1419) 1مٗشًٜ افرشٚفٜ، ط

 ،4هـ(، حتَٔؼ: أمحد صٚـر، دار ادًٚرف، مك، ط 241فإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ ) ادًْد 

 هـ(.1373)

 هـ(، حتَٔؼ وتًِٔؼ: إرصٚد احلؼ إثري، دار افٌَِٜ فِثَٚؾٜ 307دقصع )، ِٕب يًذ اادًْد

 هـ(.1408) 1اإلشالمٜٔ )جدة(، ومٗشًٜ ظِقم افَرآن بروت. ط

 هـ(، حتَٔؼ: د.حمٍقظ افرمحـ زيـ اهلل، مُتٌٜ افًِقم 292، ِٕب بُر أمحد بـ ظّرو افٌزار )ادًْد

 هـ(.1418) 1واحلُؿ، ادديْٜ، ط

 ،حٚق بـ راهقيف احلْيع، حتَٔؼ وَتريٟ ودراشٜ: د. ظٌد افٌٍقر ظٌد احلؼ افٌِقر، إلش ادًْد

 هـ(.1410مُتٌٜ اإليامن، ادديْٜ، )

 ـ داود افىٔٚفز )ادًْد هـ(،حتَٔؼ: د. حمّد بـ ظٌد ادحًـ افسـل، دار هجر، 204، فًِٔامن ب

 هـ(.1420) 1ط

 ،ـ افزبر احلّٔدي، حتَٔؼ: اف ادًْد ٜ ادديْٜ.فًٌد اهلل ب ٍِٔ ٜ اًف ـ إظيّل، ادُتٌ ٛ افرمح  نٔخ حٌٔ

 1ادًْد، فِحّٔدي، حتَٔؼ: حًغ شِٔؿ أشد، دار افًَٚ شقريٚ، دمنؼ، ط. 

 ـ ظع أبق يامِن، ط مٗشًٜ ؿرضٌٜ، مُتٌٜ دار افرايٜ، ادًْد ـ هٚرون افرويِٚن، حتَٔؼ: أيّ ، دحّد ب

 (.1416) 1ط 

 افنٚر )ادًْد ٛ ـ ـِٔ ٜ افًِقم واحلُؿ، ه335، فِٓٔثؿ ب ـ اهلل، مُتٌ ـ زي ـ(، حتَٔؼ: حمٍقظ افرمح

 ادديْٜ افٌْقيٜ.
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 ،هـ(، دار افُتٌل مك.316ِٕب ظقإٜ يًَقب بـ إشحٚق اإلشٍرايْل ) ادًْد 

 ،هـ(، حتَٔؼ: أيّـ ظٚرف افدمنَل، 316ِٕب ظقإٜ يًَقب بـ إشحٚق اإلشٍرايْل ) ادًْد

 هـ(.1416) 1مُتٌٜ افًْٜ افَٚهرة، ط 

 َمدي افًٔد، مُتٌٜ افَرآن مك.حتَٔؼ: ، مًْد إبراهٔؿ بـ أدهؿ، ٓبـ مْده 

 ( حتَٔؼ: شًد بـ 318مًْد ظٌد اهلل بـ أِب أوىف، تٖفٔػ: أِب حمّد ُئك بـ حمّد بـ صٚظد ،)هـ

 .ضظٌد اهلل آل محّٔد، مُتٌٜ افرصد افريٚ

  هـ(، حتَٔؼ: ظٚمر 246ؿل )ض، ِٕب ظٌد اهلل أمحد بـ إبراهٔؿ افدورمًْد شًد بـ أِب وؿٚص

 هـ(.1407) 1حًـ صزي، دار افٌنٚئر اإلشالمٜٔ، ط

 ـ أمحد )مًْد افنٚمٔغ هـ(، حتَٔؼ: محدي ظٌد ادجٔد افًٍِل، مٗشًٜ 360، افىزاِن، شِٔامن ب

 هـ(.1417) 2افرشٚفٜ، ط 

 هـ(.1407، افَوٚظل، حتَٔؼ: محدي ظٌد ادجٔد افًٍِل، مٗشًٜ افرشٚفٜ )مًْد افنٓٚب 

 ،هـ(، حتَٔؼ: 292ادروزي أبق بُر أمحد بـ ظع إمقي ) مًْد أِب بُر افهديؼ رِض اهلل ظْف

 هـ(.1393) 2صًٔٛ إرٕٗوط، ادُتٛ اإلشالمل، بروت، ط 

  ،حمّد بـ إبراهٔؿ افىرشقد، حتَٔؼ: أمحد راٛت ظرمقش ٜ مًْد ظٌد اهلل بـ ظّر، َتريٟ: أِب أمٔ

 هـ(.1407) 5دار افٍْٚئس، ط

 ظٌد اهلل بـ ادٌٚرك ادروزي، حتَٔؼ: صٌحل افٌدري افًٚمرائل، مُتٌٜ ادًٚرف، افريٚض،  مًْد

 هـ(.1407) 1ط

 ـ ظقف ـ ب ـ ظًٔك )مًْد ظٌد افرمح ـ حمّد ب هـ(، حتَٔؼ: صالح بـ ظٚيض 280، افزِت، أمحد ب

 هـ(.1414) 1افنالحل، دار ابـ حزم، افُقيٝ، ط 

 ٌٜٔـ ص ـ اخلىٚب، فًَٔقب ب ـامل يقشػ احلقت، مٗشًٜ افُتٛ افثَٚؾٜٔ، حتَٔؼ: ، مًْد ظّر ب

 هـ(.1405) 1ط

  ـ ظٌد افًزيز، ِٕب بُر حمّد بـ حمّد بـ شِٔامن افٌٚؽْدي، خرج وظِؼ ظِٔف: حمّد مًْد ظّر ب

 هـ(.1404) 2ظقامٜ، مٗشًٜ ظِقم افَرآن، دمنؼ، ط

  ،ٖـ ظٌد اهلل اجلقهري )مًْد ادقض ـ ب ـ  هـ(، حتَٔؼ: فىٍل381ظٌد افرمح ـ حمّد افهٌر، وضف ب ب

 هـ(.1997) 1ظع بقهيح، دار افٌرب اإلشالمل، ط 

 هـ(، حتَٔؼ: ظع 748، افذهٌل، حمّد بـ أمحد بـ ظثامن )ادنتٌف ِف افرجٚل، أشامئٓؿ وإًِٔٚبؿ

 م(.1987) 2حمّد افٌجٚوي، افدار افًِّٜٔ، دَلل، اَلْد ط 
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 ًٌِّْٜـ شًٔد إزدي )منتٌف اف هـ(، مهقرة ظـ افىًٌٜ احلجريٜ، مُتٌٜ افدار، 409، ظٌد افٌْل ب

 ادديْٜ افٌْقيٜ.

 ( حتَٔؼ: د. ظق696منٔخٜ ابـ افٌخٚري، َتريٟ: ْجٚل افديـ أمحد بـ حمّد افيٚهري ،)ض هـ

 هـ(.1419) 1ظتَل شًد احلٚزمل، دار ظَٚل افٍقائد ط

 (.هـ1400) 2طحمّد حمٍقظ، دار افٌرب اإلشالمل، حتَٔؼ: ، منٔخٜ ابـ اجلقزي 

  افًّدة مـ افٍقائد وأثٚر =منٔخٜ صٓدة. 

 ـ احل ٜ اب ـ حمّد افًٍِل، حتَٔؼ: افؼيػ حٚتؿ افًقِن، دار ىٚب افرازيمنٔخ ، ِٕب ضٚهر أمحد ب

 هـ(.1415) 1اَلجرة افًًقديٜ، ط

 ـ ضٓامن ٜ اب ، إبراهٔؿ بـ ضٓامن، حتَٔؼ: حمّد ضٚهر مٚفؽ، مىٌقظٚت َمّع افٌِٜ بدمنؼ منٔخ

 هـ(.1403)

 ٔهـ(، َتريٟ: احلٚؾظ أِب حمّد افَٚشؿ 718خٜ أِب بُر بـ أمحد بـ ظٌد افدائؿ ادَدد )من

 هـ(.1417) 1هـ(، حتَٔؼ: إبراهٔؿ صٚفح، دار افٌنٚئر دمنؼ، ط739افززاِل )

 ( ـ أِب افهَر ٜ أِب ضٚهر اب ـ ظٚرف افًقِف، مُتٌٜ افرصد 476منٔخ هـ(، تًِٔؼ: افؼيػ حٚتؿ ب

 هـ(.1418) 1ض، طافريٚ

 ( ٜ733منٔخٜ ؿِٚض افَوٚة بدر افديـ ابـ ْجٚظ،)هـ(، 739َتريٟ: ظِؿ افديـ افززاِل ) هـ

 هـ(.1408) 1حتَٔؼ: مقؾؼ بـ ظٌد اهلل،  دار افٌرب اإلشالمل، بروت ط 

 ( َتريٟ: ْجٚل افديـ أِب افزـٚت حمّد بـ 816منٔخٜ اإلمٚم أِب بُر بـ احلًغ ادراؽل ،)هـ

حتَٔؼ: إشتٚذ حمّد صٚفح بـ ظٌد افًزيز ادراد، مًٓد افٌحقث افًِّٜٔ هـ(،823مقشك ادراـق )

 هـ(.1422جٚمًٜ أم افَرى، )

 ،هـ(، حتَٔؼ: د. حمٛ افديـ ظٌد افًٌحٚن 316فًٌد اهلل بـ أِب داود افًجًتِٚن ) ادهٚحػ

 هـ(.1423) 2واظظ، دار افٌنٚئر بروت، ط

 تٖفٔػ: أمحد بـ حمّد بـ ظع ادَري افٍّٔقمل، ادهٌٚح ادْر ِف ؽريٛ افؼح افٌُر فِراؾًل ،

 ادُتٌٜ افًِّٜٔ بروت.

 دًّر بـ راصد  اجلٚمعهـ( ومًف ـتٚب 211، ِٕب بُر ظٌد افرزاق بـ َهٚم افهًِْٚن )ادهْػ

 هـ(.1403إزدي، حتَٔؼ: حٌٔٛ افرمحـ إظيّل، ادُتٛ اإلشالمل بروت )

 هـ(، حتَٔؼ: ـامل 235ر ظٌد اهلل بـ حمّد بـ أِب صٌٜٔ )، ِٕب بُادهْػ ِف إحٚديٞ وأثٚر

 هـ(.1409) 1يقشػ احلقت، دار افتٚج بروت. ط
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 ،ٜٕٔبزوائد ادًٕٚٔد افثام ٜ ٚفٔ ٛ اًف ـ حجر افًًَالِن ) ادىٚف ه 852اب هـ(، حتَٔؼ: ؽْٔؿ ظٌٚس، وٚي

 هـ(.1418) 1إبراهٔؿ، دار افقضـ، افريٚض، ط 

 ت ،ادىر وافرظد وافزق وافريح( ٚ ـ أِب افدٕٔ هـ(، حتَٔؼ: ضٚرق حمّد شُِقع افًّقدي، 281اب

 هـ(.1418) 1دار ابـ اجلقزي، ط

 ِٕب زيد ظٌد افرمحـ بـ حمّد إٕهٚري إُشٔدي افدبٚغ مًَٚل اإليامن ِف مًرؾٜ أهؾ افَروان ،

ِٔؼ: هـ(، تهحٔح وت839ًهـ(، أـِّف: أبق افٍوؾ أبق افَٚشؿ بـ ظًٔك بـ ٕٚجل افتْقخل )696)

 هـ(.1413إبراهٔؿ صٌّقح.، ط ادُتٌٜ افًتَٜٔ تقٕس )

 هـ(، حتَٔؼ: حمّد ظٌد اهلل افّْر وؽره، دار ضٌٜٔ، 516، افٌٌقي، حمّد بـ احلًغ )مًَٚل افتْزيؾ

 هـ(.1417) 4افريٚض، ط 

 مًِٚن إخٌٚر ; بحر افٍقائد 

 ( ـ افني افزجٚج هـ(، حتَٔؼ: د. ظٌد اجلِٔؾ 311مًِٚن افَرآن وإظرابف، ِٕب إشحٚق إبراهٔؿ ب

 م(.1988هـ ـ 1408) 1ظٌده صٌِل، ظَٚل افُتٛ بروت، ط

  أبق بُر بـ ادَرئ وـتٚبف ادًجؿ.ادًجؿ، ِٕب بُر بـ ادَرئ ; 

 ـ إظراِب )ادًجؿ ـ زيٚد ب ـ حمّد ب هـ(، حتَٔؼ: ظٌد ادحًـ بـ إبراهٔؿ احلًْٔل، 340، ٕمحد ب

 هـ(.1418) 1دار ابـ اجلقزي، افدمٚم، ط 

 فٔٚؿقت احلّقي، حتَٔؼ: إحًٚن ظٌٚس، دار افٌرب اإلشالمل بروت.مًجؿ إدبٚء ، 

 مًجؿ أصحٚب افهدِف ; ادًجؿ ِف أصحٚب أِب ظع افهدِف 

 ـ أيقب افِخّل )ادًجؿ إوشط ـ أمحد ب هـ(، حتَٔؼ: ضٚرق 360، افىزاِن، أبق افَٚشؿ شِٔامن ب

 هـ(.1415، دار احلرمغ افَٚهرة. )بـ ظقض اهلل وظٌد ادحًـ بـ إبراهٔؿا

 ِٕب ظٌد اهلل يٚؿقت بـ ظٌد اهلل احلّقي افرومل افٌٌدادي، دار صٚدر بروت.مًجؿ افٌِدان ، 

 ،ٍِل، أمحد بـ حمّد أبق ضٚهر، حتَٔؼ: د. صر حمّد زمٚن، َمّع افٌحقث  مًجؿ افًٍر ًِّ اف

 هـ(.1988) 1اإلشالمٜٔ، اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚـًتٚن، ط 

 ـ أمحد ، حتَٔؼ: حمّد احلٌٔٛ اَلِٜٔ، مُتٌٜ افهديؼ افىٚئػ، ط ؿ افنٔقخ، فِذهٌلمًج  1حمّد ب

 هـ(.1408)

 أبق احلًغ حمّد بـ أمحد بـ ْجٔع افهٔداوي، دراشٜ وحتَٔؼ: ظّر ظٌد افًالم مًجؿ افنٔقخ ،

 هـ(.1405تدمري، مٗشًٜ افرشٚفٜ بروت. )

 ( حتَٔؼ: د571مًجؿ افنٔقخ، ٓبـ ظًٚـر ،)وؾٚء تَل افديـ، دار افٌنٚئر.هـ . 
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  ،مًجؿ صٔقخ أِب يًذ ادقصع، حتَٔؼ: حًغ شِٔؿ أشد افداراِن، دار ادٖمقن فِساث بروت

 هـ(.1410) 1ط

 ٜهـ(.1418، ٓبـ ؿٕٚع، حتَٔؼ: صالح ادكاِت، مُتٌٜ افٌربٚء إثريٜ ادديْٜ )مًجؿ افهحٚب 

 هـ(، حتَٔؼ: حمّد إمغ بـ حمّد 317ّد افٌٌقي )مًجؿ افهحٚبٜ، ِٕب افَٚشؿ ظٌد اهلل بـ حم

 هـ(.1421) 1حمّقد أمحد اجلُْل، مُتٌٜ دار افٌٔٚن افُقيٝ، ط

 ،حتَٔؼ: افروض افداِنهـ( ومًف 360ِٕب افَٚشؿ شِٔامن بـ أمحد افىزاِن ) ادًجؿ افهٌر ،

 هـ(.1405) 1ط حمّد صُقر حمّقد احلٚج أمرير، ادُتٛ اإلشالمل بروت ودار ظامن )ظامن(.

  ،هـ(، 371اإلشامظٔع، أبق بُر أمحد بـ إبراهٔؿ )ادًجؿ ِف أشٚمل صٔقخ أِب بُر اإلشامظٔع

 هـ(.1410) 1حتَٔؼ: زيٚد حمّد مْهقر، مُتٌٜ افًِقم واحلُؿ، ادديْٜ، ط 

 ابـ إبٚر، حمّد بـ ظٌد اهلل بـ أِب بُر افَوٚظل ادًجؿ ِف أصحٚب افَِٚض أِب ظع افهدِف ،

 م(.1885هـ(، دار صٚدر بروت مهقرة ظـ ضًٌٜ مىٌع روخس )َمريط( )658)

 هـ(، حتَٔؼ: محدي 360، افىزاِن، أبق افَٚشؿ شِٔامن بـ أمحد بـ أيقب افِخّل )ادًجؿ افٌُر

 .2ظٌد ادجٔد افًٍِل، دار إحٔٚء افساث افًرِب بروت ط

  جٔد افًٍِل، دار افهًّٔل افريٚض ، حتَٔؼ: محدي ظٔد اد(13ادًجؿ افٌُر ؿىًٜ مـ )اجلزء

 هـ(.1415) 1ط

 ( حتَٔؼ: حمّد صُقر حمّقد احلٚجل 852ادًجؿ ادٍٓرس، فِحٚؾظ ابـ حجر افًًَالِن ،)هـ

 هـ(.1418) 1امرير ادٔٚديْل، مٗشًٜ افرشٚفٜ، ط

 ٌِٜمًجؿ مَٚئس اف( ٚ ـ زـري ـ ؾٚرس ب ـ ؾٚرس، أمحد ب هـ(، حتَٔؼ: ظٌد افًالم هٚرون، 395، اب

 ار اجلٔؾ، بروت.د

  ادًرب مـ افُالم إظجّل ظذ حروف ادًجؿ، ِٕب مْهقر مقهقب بـ حمّد اجلقافَٔل

 هـ(.1410ظٚم ) 1هـ(، حتَٔؼ وذح: د. ف ظٌد افرحٔؿ، دار افَِؿ، دمنؼ، ط540)

 ـ مًغ ٚ ُئك ب ٜ افرجٚل ِٕب زـري ٜ ابـ حمرز، حتَٔؼ: حمّد ـٚمؾ افَهٚر، مىٌقظٚت  مًرؾ ـ رواي

 هـ(.1405) 1ّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼ، ط َم

 ر ٚث ًـْ ؤا ًرؾٜ اف نوي م َٔؼ: شٔدـ  َل، حت ٌٔٓ ّٜٔ بروت ) حًـ،، اف ِ ُٛت اًف  (.1412هـدار اف

 ٜهـ(، حتَٔؼ:ظٚدل بـ يقشػ 430، ٕمحد بـ ظٌد اهلل أِب ًٕٔؿ إصٌِٓٚن )مًرؾٜ افهحٚب

 هـ(.1419) 1افًزازي، دار افقضـ، ط
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 ٞهـ(، تهحٔح 405ِٕب ظٌد اهلل حمّد بـ ظٌد اهلل احلٚـؿ افًْٔٚبقري )، مًرؾٜ ظِقم احلدي

 هـ(.1397) 3وتًِٔؼ: د.افًٔد مًيؿ حًغ، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت. ط

 ٞهـ(، حتَٔؼ: ٕقر افديـ 643بـ افهالح ظثامن بـ ظٌد افرمحـ افنٓرزوري )ٓ، ظِقم احلدي

 هـ(.1401ظس، ادُتٌٜ افًِّٜٔ بروت )

 َهـ(، حتَٔؼ: د. ضٔٚر آفتل ؿقٓج، 748راء افٌُٚر ظذ افىٌَٚت وإظهٚر، فِذهٌل )مًرؾٜ اف

 هـ(.1416) 1مرـز افٌحقث اإلشالمٜٔ ترـٔٚ، ط

 ،وافتٚريخ ٜ ًُّري، مُتٌٜ افدار، ادديْٜ،  ادًرؾ ـ شٍٔٚن افًٍقي، حتَٔؼ: د. أـرم ؤٚء اف يًَقب ب

 هـ(.1410)

 هـ(، حتَٔؼ: د ظٌد اهلل بـ ظٌد 620ابـ ؿدامٜ ادَدد ) ، دقؾؼ افديـ ظٌد اهلل بـ أمحدادٌْل

 هـ(.1412) 2ادحًـ افسـل، ود. ظٌد افٍتٚح حمّد احلِق، دار هجر، افَٚهرة، ط 

 ـ أمحد بـ ظثامن )ادٌْل ِف افوًٍٚء هـ(، حتَٔؼ: ٕقر افديـ ظس، دار إحٔٚء 748، افذهٌل، حمّد ب

 افساث اإلشالمل، ؿىر.

  أبق يًذ ادقصع، حتَٔؼ: ظٌد اهلل بـ يقشػ اجلديع، مُتٌٜ دار اهلل ادٍٚريد ظـ رشقل ،

 هـ(.1405إؿل، افُقيٝ، )

 هـ(، حتَٔؼ: حمّد ادراد، ادجِس 748، حمّد بـ أمحد بـ ظثامن افذهٌل )ادَتْك ِف هد افُْك

 هـ(.1408افًِّل بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ )

 ِب ظّر ابـ ظٌد افز افَرضٌل، تٖفٔػ: أِب ضٚهر افًٍِل مَدمٜ إمالء آشتذـٚر فِحٚؾظ أ

 هـ(.1422) 1هـ(، حتَٔؼ: ظٌد افِىٔػ بـ حمّد اجلٔالِن، دار افٌنٚئر، ط576إصٌِٓٚن )

 ـ ظع ) ادٍَك افٌُر َريزي أمحد ب رب اإلشالمل، ط 845فِّ هـ(، حتَٔؼ: حمّد افًٔالوي، دار اٌف

 هـ(.1411) 1

 هـ(، حتَٔؼ: حمّد افًٔد إبراهٔؿ، 281ظٌد اهلل بـ حمّد بـ أِب افدٕٔٚ ) مُٚرم إخالق، ِٕب بُر

 مُتٌٜ افَرآن، افَٚهرة.

  فِىزاِن، حتَٔؼ: د. ؾٚروق محٚدة، دار افثَٚؾٜ فِْؼ وافتقزيع افدار افٌٔوٚء مُٚرم إخالق

 .3ادٌرب، ط 

 ٚٓٔٚد شِٔامن، مىًٌٜ هـ(، حتَٔؼ: ش327ً، فِخرائىل حمّد بـ جًٍر )مُٚرم إخالق ومًٚف

 هـ(.1411) 1اددِن، ط 
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  مؾء افًٌٜٔ بام ُْجع بىقل افٌٌٜٔ ِف افقجٜٓ افقجٜٔٓ إػ احلرمغ مُٜ وضٌٜٔ )اجلزء افثٚفٞ(، ِٕب

ـ اخلقجٜ، افدار افتقًٕٜٔ 721ظٌد اهلل حمّد بـ ظّر بـ ُرصٔد افًٌتل ) ٛ اب هـ(، حتَٔؼ: د. حمّد احلٌٔ

 هـ(.1402فِْؼ، )

 ب ٜ ام ُْجع بىقل افٌٌٜٔ ِف افقجٜٓ افقجٜٔٓ إػ احلرمغ مُٜ وضٌٜٔ )اجلزء اخلٚمس(، ِٕب مؾء افًٌٔ

هـ(، حتَٔؼ: د. حمّد احلٌٔٛ ابـ اخلقجٜ،دار افٌرب 721ظٌد اهلل حمّد بـ ظّر بـ ُرصٔد افًٌتل )

 هـ(.1408) 1اإلشالمل، ط

 ّقد مٓدي اشتٌٕٚقِل.ادْٚر ادْٔػ ِف افهحٔح واتِؤًػ، ٓبـ افَٔؿ اجلقزيٜ، حتَٔؼ: حم 

  مْٚؿٛ اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ، ِٕب افٍرج ظٌد افرمحـ ابـ اجلقزي، حتَٔؼ: د ظٌد اهلل بـ ظٌد

 هـ(.1399) 1ادحًـ افسـل، مُتٌٜ اخلٕٚجل مك، ط

 هـ ـ 1390) 1مْٚؿٛ افنٚؾًل، فٌَِٔٓل، حتَٔؼ: افًٔد أمحد صَر، دار افساث افَٚهرة، ط

 م(.1970

 ِٕٗب احلًـ ظع بـ حمّد افقاشىل ابـ ادٌٚزِل مْغ ظع بـ أِب ضٚفٛ مْٚؿٛ أمر اد،

 هـ(.1424) 1هـ(، حتَٔؼ: ترـل بـ ظٌد اهلل افقادظل، دار أثٚر صًْٚء، ط483)

  ،ادْٜ افُزى ذح وَتريٟ افًْـ افهٌرى فٌَِٔٓل، تٖفٔػ: د. حمّد ؤٚء افرمحـ إظيّل

 هـ(.1423) 1مُتٌٜ افرصد افريٚض، ط

 1ظٌد بـ محٔد، حتَٔؼ: مهىٍك بـ افًدوي، دار إرؿؿ، افُقيٝ، ط دْتخٛ )ادًْد(،ا 

 هـ(.1405)

  مـ افًٔٚق، فًٌد افٌٚؾر ٛ ـ إشامظٔؾ ادْتخ د حتَٔؼ: ، إتخٚب افكئٍْل، افٍٚردب حمّد أمحد ٌظ

 هـ(.141409) 1طافًزيز، دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت، 

  افديـ ابـ ؿدامٜ ادَدد، حتَٔؼ: ضٚرق بـ ظقض اهلل، دار ادْتخٛ مـ افًِؾ فِخالل، دقؾؼ

 هـ(.1419) 1افرايٜ افريٚض، ط

 ( حتَٔؼ: 381ادْتخٛ مـ ؽرائٛ أحٚديٞ مٚفؽ بـ إٔس، ِٕب بُر ابـ ادَرئ إصٌِٓٚن ،)هـ

 هـ(.1419) 1روٚ بقصٚمٜ، دار ابـ حزم افريٚض، ط

 س افدـي ٕا ، دحّد ٕٚ ض، طادْتخٛ مـ َمىقضٚت احلدٞي ٜ ادًٚرف افرٚي ٌُت ِن، م  هـ(.1422) 1فٌٚ

  ـ ظٌد افَٚدر، جٚمًٜ اإلمٚم حمّد ٛ مـ مًجؿ صٔقخ أِب شًد افًًِّٚن، حتَٔؼ: د. مقؾؼ ب ادْتخ

 هـ(.1417) 1بـ شًقد افريٚض، طا
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  ًثامٕٜٔ، ) ادْتيؿ ٜ داٜئ ادًٚرف اف ٍرج اـب اجلقزي، مىًٌ ِب اف  ٕ مؿ، ِقك وٕا ريخ اد  هـ(.1359ِف ٚت

 ،ٓبـ اجلٚرود ظٌد اهلل بـ ظع، حتَٔؼ: أِب إشحٚق احلقيْل، دار افُتٚب  ادْتَك ـ ؽقث ادُدود

 افًرِب.

  افٌداديٜ، ِٕب ضٚهر أمحد بـ حمّد افًٍِل، حتَٔؼ: روٚ بقصٚمٜ، دار ابـ حزم ٜ ـ افًٍْٔ مْتَك م

 هـ(.1424) 1افريٚض، ط

 ّد احلراِن، حتَٔؼ: إبراهٔؿ صٚفح، دار ادْتَك مـ ـتٚب افىٌَٚت، ِٕب ظروبٜ احلًغ بـ حم

 م(.1994) 1افٌنٚئر اإلشالمٜٔ، ط

  :ادْتَك مـ مْٓٚج آظتدال ِف َٕض ـالم أهؾ افرؾض وآظتزال، فِذهٌل حمّد بـ أمحد، حتَٔؼ

َمٛ افديـ اخلىٔٛ، وزارة افنٗون اإلشالمٜٔ وإوؿٚف وافدظقة واإلرصٚد، افًًقديٜ، 

 هـ(.1418)

 روايٜ أِب خٚفد افدؿٚق، حتَٔؼ: د. أمحد ٕقر شٔػ، ـريٚ ُئك بـ مًغ ِف افرجٚلمـ ـالم أِب ز ،

 دار ادٖمقن فِساث، بروت، دمنؼ.

  :ـ تّٜٔٔ أمحد بـ ظٌد احلِٔؿ احلراِن، حتَٔؼ ٜ افَدريٜ، ٓب ٜ ِف َٕض ـالم افنًٔ ٜ افٌْقي مْٓٚج افًْ

 هـ(.1411) 2ٜ، طد. حمّد رصٚد شَٚل، جٚمًٜ اإلمٚم حمّد بـ شًقد اإلشالمٔ

 ـ ظّر افٌٌدادي )ادٗتِػ وادختِػ د 385، فِدارؿىْل ظع ب ـ ٌظ ٜ وحتَٔؼ: د. مقؾؼ ب هـ(، دراش

 هـ(.1406) 1اهلل بـ ظٌد افَٚدر، دار افٌرب اإلشالمل بروت، ط

 ٞهـ(، مهقرة ظـ 409، ظٌد افٌْل بـ شًٔد إزدي )ادٗتِػ وادختِػ ِف أشامء َِٕٜ احلدي

 ٜ، مُتٌٜ افدار، ادديْٜ افٌْقيٜ.افىًٌٜ احلجري

 هـ(، دار افٍُر، بروت، 463، اخلىٔٛ افٌٌدادي، أمحد بـ ظع )مقوح أوهٚم اجلّع وافتٍريؼ

 مهقرة ظـ ضًٌٜ دائرة ادًٚرف بَٚلْد.

 ،هـ(.179اإلمٚم مٚفؽ بـ إٔس رمحف اهلل ) ادقضٖ وروايٚتف 

اد، وحمّقد حمّد خِٔؾ، مٗشًٜ حتَٔؼ: د بّنٚر ظقّ  روايٜ أِب مهًٛ افزهري اددِن،ـ 

 هـ(.1413) 2افرشٚفٜ. ط 

 1ضٌع إدارة إوؿٚف افًْٜٔ ادْٚمٜ ـ دوفٜ افٌحريـ، ط روايٜ شقيد بـ شًٔد احلدثِٚن،ـ 

 هـ(.1415)

ٜ افًٌَْلـ   1حتَٔؼ: ظٌد ادجٔد ترـل، دار افٌرب اإلشالمل، ط ظٌد اهلل بـ مًِّٜ، رواي

 م(.1999)
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حتَٔؼ: حمّد بـ ظِقي ادٚفُل، دار  تِخٔص افَٚبز،ب  ـ افَٚشؿروايٜ ظٌد افرمحـ بـ 

 هـ(.1408) 2افؼوق )جدة(. ط

 ، حتَٔؼ: ظٌد افقهٚب ظٌد افِىٔػ، مُتٌٜ دار افٌٚز.روايٜ حمّد بـ احلًـ افنٌِٔٚنـ 

 1، حتَٔؼ: د. بنٚر ظقاد مًروف، دار افٌرب اإلشالمل، طروايٜ ُئك بـ ُئك افِٔثلـ 

 م(.1997)

 ـ اجلقزي، حتَٔؼ: د. ٕقر افديـ اد ـ اب ٞ ادرؾقظٚت، ِٕب افٍرج ظٌد افرمح ـ إحٚدي قوقظٚت م

 هـ(.1418) 1بـ صُري جٔالر، أوقاء افًِػ، مُتٌٜ تدمريٜ، ط

 هـ(، حتَٔؼ: ظع حمّد 748فِذهٌل حمّد بـ أمحد بـ ظثامن ) مٔزان آظتدال ِف َٕد افرجٚل

 ٍُر افًرِب.افٌجٚوي وؾتٔحٜ ظع افٌجٚوي، دار اف

 ،هـ(، حتَٔؼ: شّر بـ أمغ افزهري، 297ظّر بـ أمحد بـ صٚهغ ) ٕٚشخ احلديٞ ومًْقخف

 .1988ـ  1408مُتٌٜ ادْٚر إردن )

  جعفر أحمد بن ً ً ذلك، ألب ً كتاب هللا عز وجل، واختالف العلماء ف الناسخ والمنسوخ ف

ٌمان بن إبراهٌم الالحم، مؤسسة هـ(، دارسة وتحقٌق: د. سل111محمد بن إسماعٌل النحاس )

 هـ(.1111الرسالة )

 ( ًموسى محمد بن عمر المدٌن ً هـ(، تقدٌم وتصحٌح: الراضً 111نزهة الحفاظ، ألب

 هـ(.1111) 1محمد عبد المحسن، مؤسسة الكتب الثقافٌة، بٌروت، ط

 ًعبد العزٌز محمد السدٌري،حتَٔؼ: ، نزهة األلباب فً األلقاب، البن حجر العسقالن 

 هـ(.1411) 1طمكتبة الرشد، 

 ِٜزيًِل، دار احلديٞ افَٚهرة )مك(.ف، ٕهٛ افراي 

 ٔٛض ـ ؽهـ إٕدفس افرَّ ٛ م ًِٚن، حتَٔؼ: د. إحًٚن ظٌٚس، دار ٍٕح افىٔ ري افتِّ ََّ ـ اد ، أمحد ب

 هـ(.1997) 2صٚدر، بروت، ط 

 هـ(، 761فًالئل )افَْد افهحٔح دٚ اظس ظِٔف مـ أحٚديٞ ادهٚبٔح، فِحٚؾظ صالح افديـ ا

 هـ(.1405) 1حتَٔؼ: د. ظٌد افرحٔؿ حمّد أمحد افَنَري، ط

  ٌٜافَْد افكيح ٕجقبٜ احلٚؾظ ابـ حجر ظـ أحٚديٞ ادهٚبٔح، تٖفٔػ: ظّرو ظٌد ادًْؿ، مُت

 هـ(.1414) 1ابـ تّٜٔٔ افَٚهرة، ط

 سعٌد عثمان بن سعٌد على المرٌسً الجهمً العنٌد فٌما افترى َٕض ً على هللا  اإلمام أب

 1عزو جل من التوحٌد، تحقٌق: د. رشٌد بن حسن األلمعً، مكتبة الرشد الرٌاض، ط
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 ثبت المراجع والمصادر

 اسةالدر سم

 هـ(.1111)

 حتٍٜ إذاف بًّرؾٜ إضراف = افُْٝ افيراف ظذ إضراف. 

 ،ابـ حجر، أبق افٍوؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افًًَالِن  افُْٝ ظذ ـتٚب ابـ افهالح

ٜ اإلشالمٜٔ(.  هـ(، حتَٔؼ ودراشٜ: د.ربٔع بـ852) هٚدي ظّر اددخع، ط: ادجِس افًِّل )اجلٚمً

 هـ(.1404) 1ط

 .ـ اجلقزي افدمٚم ٜ اب ـ أيٌؽ افهٍدي، مُتٌ ـ خِٔؾ ب ٝ افًّٔٚن، صالح افدي ٝ اَلّٔٚن ِف ُٕ ُٕ 

 ابـ إثر، َمد افديـ أبق افًًٚدات ادٌٚرك بـ حمّد اجلزري افْٓٚيٜ ِف ؽريٛ احلديٞ وإثر ،

 َٔؼ: حمّقد حمّد افىْٚحل وضٚهر أمحد افزاوي، ٕؼ: إٔهٚر افًْٜ ادحّديٜ.هـ(، حت606)

 افْٓل ظـ شٛ إصحٚب 

  ًٜـ اجلقزي، حتَٔؼ: حمّد أذف ظع ادٌِٚري، ادجِس افًِّل اجلٚم ٜ اب ٕقاشخ افَرآن، فًِالم

 هـ(.1404) 1اإلشالمٜٔ، ط

 بالوفٌات، لصالح الدٌن خلٌل بن أٌبك الصفدي، تحقٌق ً : أحمد األرنؤوط، وتركً الواف

 م(.1111هـ ـ 1111مصطفى، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، )

 َٚهـ(.1111) 1ضً، دار السالم، طافقاِف ِف ذح افنٚضٌٜٔ، تٖفٔػ: ظٌدافٍتٚح اف 

 ( حتَٔؼ: د. 576افقجٔز ِف ذـر ادجٚز وادجٔز، َتريٟ: احلٚؾظ أِب ضٚهر افًٍِل إصٌِٓٚن ،)هـ

 هـ(. 1414) 1احلؼ حًغ بر افٌِقر، مُتٌٜ دار اإليامن ادديْٜ، طظٌدافٌٍقر ظٌد

  وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان، ألبً العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد بن خلكان

 هـ(.1111هـ(، تحقٌق: د. إحسان عباس، دجار صادر بٌروت، )111)

 ٌم بن سعٌد الحبّال وفٌات قوم من المصرٌٌن ونفر سواهم، تألٌف: أبً إسحاق إبراه

 هـ(.1111) 1هـ(، تحقٌق: إبراهٌم صالح، دار البشائر، ط111)

  منصور عبد هللا بن محمد بن إسماعٌل الثعالًب ً ً محاسن أهل العصر، ألب ٌتمٌة الدهر ف

 هـ(.1111) 1النٌسابوري، دار الكتب العلمٌة، ط

 د ـ ادجالت

 2ـ ج 12ظٌد افًزيز، افًِقم افسبقيٜ، َمِد  افؼح ادُّؾ ِف ًٕٛ احلًـ ادّٓؾ ـ َمِٜ ادِؽ 

 هـ(.1419)

 ًَٚل بَِؿ: روٚ بقصٚمٜ، َمِٜ مْٚبر اَلدى د وٓدتف، ممٚ ورد ِف افتٖذيـ ِف أذن افهٌل ب
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 ثبت المراجع والمصادر

 اسةالدر سم

  (.15بٚجلزائر ـ افًدد افرابع، افًْٜ افثٕٜٚٔ )ص:
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 فهرس الموضوعات

 الدراسة سم
 

 فَرس موضوعات اجمللد الجالح

 1 .................................................. اجلزء التاسع من ادشقخة البغدادية

 2 ............................................................... ـ ابـ افناجائد ظقؾ

 4 ...................................... مـ حديٞ أِب حمّد اخلالل احلٚؾظ، ن صٔقخف

 49 ........................................مـ حديٞ اخلالل أيوًٚ، روايٜ ابـ افىٔقري

 66 ........................................................... مـ ؾقائد أِب حمّد اخلالل

 92 .........................................................مـ ؾقائد أِب ظع ابـ صٚذان

 95 ............................................... مـ ؾقائد افَِٚض أِب افًالء افقاشىل

ّدي  106 .................................................................. مـ صًر افهَّ

 107 ................................................................. مـ حديٞ افًتَٔل

 111 ..............................................................مـ ؾقائد ابـ افىٔقري

 113 ...................................................... مـ ؾقائد أِب حمّد ابـ افناج

 116 ......................................................................... شامع اجلزء

 117 .................................................. اجلزء افًٚذ مـ ادنٔخٜ افٌٌداديٜ

 118 ............................................................... مـ حديٞ افٔنُري

 119 ....................................................................... حُٚيٜ واحدة

 119 ................................................. مـ حديٞ أِب حمّد اخلالل احلٚؾظ

 135 ....................................................................... حديٞ واحد

 136 ..............................................................مـ ؾقائد ابـ افىٔقري

 138 ........................................................ مـ ؾقائد أِب حمّد اجلقهري

 140 ........................................................... مـ ؾقائد أِب حمّد اخلالل

 146 .............................................................مـ حديٞ اخلالل أيوًٚ 

 161 ....................................................................... حُٚيٜ واحدة

 161 ................................................مـ حديٞ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ حٌْؾ

 162 .................................................. مـ ؾقائد أِب احلًغ ابـ افىٔقري
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 فهرس الموضوعات

 الدراسة سم

 165 ............................................... مـ حديٞ أمحد بـ مْهقر افٔنُري

 166 ........................................... مـ حديٞ أِب بُر أمحد بـ شِامن افْجٚد

 169 ..............................................................مـ ؾقائد ابـ أبْقد

 175 ..............................شٓؾ ابـ زيٚد مـ ؾقائد أِب افَٚشؿ ابـ بؼان، ظـ أِب

 179 ............................................................. ؾقائد ظـ ابـ افىٔقري

 181 ................................................ مـ ؾقائد أِب ظع ابـ افزداِن احلٚؾظ

 182 ......................................................................... شامع اجلزء

 183 .....................................................................الػفارس العامة

جؿ ٜٔ ظذ حروف اًد رٕآ ت اَف ٚي رس ٔا  184 .............................................. ٓؾ

 187 ........................................ ؾٓرس أيٚت افَرإٜٓٔ ظذ ترتٔٛ ادهحػ

 191 ........................................ؾٓرس أحٚديٞ افٌْقيٜ ظذ حروف ادًجؿ

 220 ................................................... ذ حروف ادًجؿؾٓرس أثٚر ظ

 242 ...........................................................ؾٓرس إصًٚر وإرجٚز

 255 ...................................................................... ؾٓرس إمثٚل

 256 ............................................................. ؾٓرس افُِامت افٌريٌٜ

 257 .................... ؾٓرس إمٚــ وادقاوع وافٌِدان واددارس وادًٚجد وٕحقهٚ

 259 ..................................................................... ؾٓرس إظالم

 349 ............................................................. ؾٓرس افٍقائد وافٍرائد

 359 .............................................................. ثٌٝ ادراجع وادهٚدر

 408 ................................................... ؾٓرس مقوقظٚت ادجِد افثٚفٞ

 

 

 

* * * 
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 فهرس الموضوعات

 الدراسة سم
 

 ففرس ادوضوعات

E ........................................................................... 1 

  
 ترمجة ادصـف ترمجة خمترصة

 14 ................................................................. مدخؾ إػ ترْجتف

 18 ..........................................ادٌحٞ إول: اشّف وًٌٕف وًٌٕتف وـْٔتف

 18 ............................................................. ادٌحٞ افثِٚن: مقفده

 19 ............................................................ادٌحٞ افثٚفٞ: أهتف

 20 ................................. ادٌحٞ افرابع: ٕنٖتف وظْٚيتف بٚفًِؿ وفَٚء افرجٚل

 21 ......................................................... ادٌحٞ اخلٚمس: رحالتف

 27 .........................................................ادٌحٞ افًٚدس: صٔقخف

 28 .......................................................... ادٌحٞ افًٚبع: تالمٔذه

 29 ........................................................... ادٌحٞ افثٚمـ: ظَٔدتف

 37 .................................. ادٌحٞ افتٚشع: مُٕٚتف افًِّٜٔ وثْٚء افًِامء ظِٔف

 38 ................................................... ادٌحٞ افًٚذ: ـتٌف ومهٍّْٚتف

 48 ....................................................... ادٌحٞ احلٚدي ظؼ: وؾٚتف
  

 دراسة الؽتاب

 50 ب بْٔٓٚادٌحٞ إول: ظِؿ ادنٔخٚت بٚختهٚر، ادٗفٍٚت ؾٔف، وؾقائده، ومْزفٜ افُتٚ

 وؾٔف ثالثٜ مىٚفٛ:

 51 ................................................... ادىِٛ إول: تًريػ ادنٔخٜ
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 فهرس الموضوعات

 الدراسة سم

 52 ................................................. ادىِٛ افثِٚن: بًض ادٗفٍٚت ؾٔف

 53 ........................................................... ادىِٛ افثٚفٞ: ؾقائده

ٍف  57 ............................... ادٌحٞ افثِٚن:  إثٌٚت اشؿ افُتٚب، وًٌٕتف إػ مٗفِّ

 59 ...........................................ادٌحٞ افثٚفٞ: مْٓجف ِف افًَؿ ادحَؼ

 84 ................. نٔخٜ ظذ أحرف ادًجؿادٌحٞ افرابع: صٔقخف افقارد ذـرهؿ ِف اد

 وؾٔف مىٌِٚن:

 ادىِٛ إول: صٔقخف ادذـقرون ِف ادنٔخٜ افٌٌداديٜ )افًَؿ ادحَؼ( مع ذـر رء مـ 

ٍِل ًِّ  89 .................. أحقاَلؿ وـالم افًِامء ؾٔٓؿ، وافْهقص افتل رواهٚ ظْٓؿ اف

 153 ........................ادىِٛ افثِٚن: هد ٕشامء صٔقخف ادذـقريـ ِف بَٜٔ إجزاء

 165 ......................................... س: مقارده ِف افًَؿ ادحَؼادٌحٞ اخلٚم

ٍِل مـ خالل افًَؿ  ًِّ  ادٌحٞ افًٚدس: إمٚــ اجلٌراؾٜٔ دديْٜ بٌداد، افتل شّع ؾٔٓٚ اف

 224 ............................................................... ادحَؼ مـ افُتٚب

 وؾٔف مىٌِٚن:

 225 ........................ادىِٛ إول: إمٚــ افٌٌداديٜ ادذـقرة ِف صِٛ افُتٚب

 236 .............................. ادىِٛ افثِٚن: إمٚــ افتل ُذـرت ِف هٚمش افًْخٜ

 239 ...........................ادٌحٞ افًٚبع: وصػ افًْخ اخلىَّٜٔ ادًتّدة ِف افتحَٔؼ

 253 ...................................................... ٕامذج مـ افًْختغ اخلىٔتغ

 262 .................................................................... الـص ادحؼق

 263 ........................................... اجلزء األول من ادشقخة البغدادية

 270 .......................................................مـ حديٞ أِب بُر افنٚؾًل

 273 ..................................................... مـ حديٞ أِب حمّد اجلقهري

 277 ................................................... مـ حديٞ أِب ضٚهر ابـ مٓدي

 279 .............................................................. مـ حديٞ افنٚؾًل

 282 ........................................................حديٞ أِب ظع افزداِن مـ

 284 ...........................................................حديٞ أِب حمّد اخلالل

 311 .................................................... مـ حديٞ ابـ مٚفؽ افَىًٔل
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 فهرس الموضوعات

 الدراسة سم

 320 ..................................................... مـ حديٞ أِب حمّد اجلقهري

 329 ............................. مـ حديٞ أِب إشحٚق افزمُل، ظـ أِب افٍتح إزدي

 333 .......................................................مـ حديٞ أِب بُر افنٚؾًل

 337 ....................................................... مـ حديٞ أِب ؽٚفٛ افَزاز

 343 .................................................... مـ حديٞ افؼيػ أِب افٌْٚئؿ

 350 .......................................................أِب بُر افنٚؾًلمـ حديٞ 

 353 ..................................................مـ حديٞ أِب بُر افنٚؾًل أيوًٚ 

 359 ......................................................... مـ حديٞ افنٚؾًل أيوًٚ 

 362 ....................................................... مـ حديٞ أِب بُر افَىًٔل

 364 ................................................ مـ حديٞ أِب حمّد اخلالل احلٚؾظ

 368 .......................................................مـ حديٞ أِب بُر افنٚؾًل

 370 ..................................................مـ حديٞ ادخِِّص، ظـ افٌٌقي

 374 ..................................................... مـ حديٞ أِب بُر ابـ محدان

 377 ................................................. دِٓنمـ حديٞ أِب افَٚشؿ افهٔ

 388 .......................................................................شامع اجلزء

 389 ............................................اجلزء الثاين من ادشقخة البغدادية

 394 ............................. مـ حديٞ أِب ظع ابـ صٚذان، ظـ ُمَُرم بـ أمحد افٌزاز

 396 ......................................................... مـ حديٞ إبراهٔؿ احلرِب

 398 .......................................................... َمٌِس ِٕب بُر افَىًٔل

 410 .................................................. أِب افَٚشؿ ابـ بؼان مـ حديٞ

 416 ............................................................ابـ ُشقشـ مـ حديٞ

 423 ...............................................................ابـ بٔٚن مـ حديٞ

 426 ............................................................ ابـ صٚذان مـ حديٞ

 428 ............................................................ ابـ بؼان مـ حديٞ

 431 ............................................................... مـ مًْد احلّٔدي

 433 .............................................................. افنٚؾًل مـ حديٞ
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 فهرس الموضوعات

 الدراسة سم

ْيَرَظُٚؿقِِل، وبًده مـ حديٞ افنٚؾًل  434 .....................مـ حديٞ ظٌد افُريؿ افدَّ

 441 ........................................ مـ حديٞ ظع بـ ظٌد افًزيز، ظـ أِب ُظٌٔد

 443 ............................................... مـ حديٞ ابـ ؽٔالن، ظـ افنٚؾًل

 445 ............................................................. مـ حديٞ اجلقهري

 447 ........................................................ ريمـ حديٞ طريػ احل

ٌٞ واحٌد ظـ ابـ افَّْرد  450 ......................................................حدي

ٌٞ واحٌد ظـ ابـ حٔد  451 ........................................................ حدي

 452 ............................................................ مـ حديٞ ابـ صٚهغ

 456 .............................................................. مـ حديٞ افنٚؾًل

 457 .............................................................. مـ حديٞ افنٚؾًل

 459 .................................................................. مـ حديثف أيوًٚ 

 460 ....................................................... مـ حديٞ ابـ افًّرؿْدي

 465 .............................................................. مـ حديٞ افنٚؾًل

 467 .................................................................. مـ حديثف أيوًٚ 

 471 ............................................................. مـ حديٞ اجلقهري

 474 .............................................. ابـ ـٚدشظـ أِب يٚه  حديٞ واحدٌ 

 475 .........................................................مـ ؾقائد ابـ افًّرؿْدي

 479 ........................................................... مـ حديٞ ابـ ادًُِّٜ

اج ٌٞ مًًٌِؾ مـ روايٜ افنَّ  481 ................................................. حدي

اج  482 ................................................................ مـ ؾقائد افنَّ

اج أيوًٚ   485 ........................................................... ومـ صًر افنَّ

 485 .........................................................مـ ؾقائد ابـ افًّرؿْدي

 489 .......................................................................شامع اجلزء

 490 .......................................... اجلزء الثالث من ادشقخة البغدادية

 491 .................................................. مـ حديٞ أِب احلًـ إصٌِٓٚن

 493 .....................................................مـ حديٞ أِب احلًـ بـ اخلؾ
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 فهرس الموضوعات

 الدراسة سم

 496 ........................................... مـ حديٞ أِب ظع افهقاف ظـ إدريس

 498 .................................................. مـ حديٞ أِب افَٚشؿ افالفُٚئل

ل، مًّقع مـ ابـ افقـٔؾ وابـ افَْقر َمتًّغ ومٍسؿغ  500 ...... مـ حديٞ أِب مًِؿ افُجِّ

د، مـ ؾَٓٚء أصحٚب افنٚؾًل  504 ........................... مـ حديٞ أِب ضٚهر مًدَّ

 510 .............................................................. مـ حديٞ افنٚؾًل

 511 .................................................................. ـ حديثف أيوًٚ م

 513 ..................................................... مـ حديٞ أِب افَٚشؿ اخلرؿل

 514 ............................................................. مـ حديٞ ابـ حٔقيف

 516 ............................................................... مـ حديٞ افٌٌقي

 518 ............................................................. مـ حديٞ افٌٚؽْدي

 519 .....................................................مـ حديٞ ظع بـ ظّر احلرِب

 522 ..................................................... مـ حديٞ أِب حٍص افزيٚت

 529 ............................................. مـ حديٞ افَِٚض أِب يًذ ابـ افٍراء

 535 ..................................................... مـ حديٞ أِب بُر ابـ بؼان

 537 .............................................. ّد بـ يقشػحديٞ واحٌد ظـ أِب حم

 538 ................................................ مـ حديٞ أِب حمّد اخلالل احلٚؾظ

 547 ............................................... حديٞ واحد ظـ أِب حمّد أبْقد

 548 ................................................................مـ حديٞ اخلالل

 551 ..................................................... مـ حديٞ أِب حمّد اجلقهري

 556 ........................................................... ~مـ حديٞ ابـ حٌْؾ 

 557 ..................................................... حديٞ واحد ظـ ابـ ادٓتدي

 558 ............................................................. مـ حديٞ اجلقهري

 561 ............................................... حديٞ واحد ظـ افؼيػ أِب افُرم

لمـ حديٞ أِب مًِؿ   562 ...................................................... افُجِّ

 563 ............................................ ؾقائد أِب بُر افىريثٔثل وهق ابـ زهراء
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 573 ....................................................حديٞ واحد ظـ ابـ افىٔقري

 575 ......................................................... مـ ؾقائد افناج وروايتف

 576 ................................................................شامع اجلزء افثٚفٞ

 577 ........................................... اجلزء الرابع من ادشقخة البغدادية
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 581 ....................................................... حديٞ واحد ظـ ابـ حٔٚن
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 584 ...................................................... مـ حديٞ صدؿٜ اإلشُٚف

 586 ............................................................. مـ حديٞ ابـ حٌْؾ

 589 ................................................ مـ حديٞ أِب ضٚهر مًدد اجلْزي

 592 .................................................. حديٞ واحد ظـ افَٚشؿ ادًَع

 592 ..................................................... مـ حديٞ أِب حمّد اجلقهري

 595 ............................................... مـ حديٞ برـٜ ادًِؿ افًَالضقِن

 596 .............................................. واحد ظـ ابـ ٕئػ اجلريريحديٞ 

 597 .............................................................مـ حديٞ ابـ محدان

 601 ..................................................... مـ حديٞ أِب افُرم افْحقي

 604 .............................................................. مـ حديٞ افنٚؾًل

 605 ............................................................ مـ حديٞ ابـ ادٌٚرك

 607 ................................................................ مـ حديٞ احلُرِف

 610 ........................................................... مـ حديٞ ابـ شًّقن

 614 ................................................. بٔتٚن ٓبـ صٌؾ، روايٜ ادرتٛ ظْف

 615 ...رِب أو افدارؿىْلمـ حديٞ تقؿػ افًٍِل ؾٔف، وؿٚل: يتٖمؾ هؾ هق مـ حديٞ احل

 617 ............................................................. مـ حديٞ ابـ مٚفؽ

 618 ............................................................ مـ حديٞ ابـ افَْقر
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 626 .................................................................مـ حديٞ مٚفؽ

ٌٞ واحد  628 .................................................................... حدي

 629 .............................................................. مـ حديٞ افَىًٔل

 630 ............................................................. مـ حديٞ اجلقهري

 633 .................................................................... حديٞ واحد

 634 ........................................................ افٌٚؿلظٌد مـ حديٞ ابـ 

 636 ................................................................مـ حديٞ اخلالل

 638 ..................................................... مـ حديٞ أِب افٍوؾ اخلرؿل

ٌٞ واحٌد أيوًٚ ظْفحد  640 ........................................................... ي

 641 ............................................................. مـ حديٞ ابـ حٌْؾ

 644 ............................................................. مـ حديٞ ابـ حٌْؾ

 646 .................................................................. مـ حديثف أيوًٚ 

 648 ....................................................... مـ حديٞ أِب ادًِٚل افٌزاز

 649 .......................................................حديٞ واحد ظـ ابـ افدبخ

 651 ................................................. مـ حديٞ ابـ أبْقد، ظـ أبٔف

 653 .................................................... مـ حديٞ أِب احلًـ اَلّذاِن

 655 ....................................................... مـ حديٞ أِب بُر اخلىٔٛ

 660 ............................................................ ؿىًٜ مـ صًر افربًل

 661 ................................................................ شامع اجلزء افرابع

 662 ........................................ اجلزء اخلامس من ادشقخة البغدادية

 663 .....................................................مـ حديٞ أِب زـريٚ افٌخٚري

 666 .................................................... مـ حديٞ ظٌد افًزيز إزجل

 690 .......................................................... مـ حديٞ ابـ افىٔقري

 695 ............................................ مـ حديٞ افؼيػ أِب ظٌد اهلل افًِقي

 707 ........................................... مـ ؾقائد افؼيػ أِب مْهقر ابـ افدبخ
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 717 .................................................مـ حديٞ ظّر بـ أيقب افًَىل

 720 .............................................................. مـ حديٞ إزجل

 722 ....................................................... مـ حديٞ ابـ افًّرؿْدي

 731 ............................................................. مـ حديٞ افْٓرواِن

 735 .........................................................مـ ؾقائد ابـ افًّرؿْدي

 741 .....................................................مـ حديٞ أِب زـريٚ افٌخٚري

 746 .............................................................. شامع اجلزء اخلٚمس

 747 ............................................................. ؾٓرس ادقوقظٚت

 755 ........................................ اجلزء السادس من ادشقخة البغدادية

 756 ............................................. مـ حديٞ أِب افًٌٚس افٌهر افرازي

 759 .................. حديثٚن ظـ أِب افٍوؾ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ احلٚرث، ظـ ابـ ـردي

 761 ............................................................ مـ حديٞ ابـ افقـٔؾ

 762 .................................................... مـ حديٞ ابـ مٚفؽ افَىًٔل

ٌٞ مًًٌِؾ   764 .................................................................. حدي

 768 .......................................................... مـ حديٞ ابـ افىٔقري

 771 ..................................................... مـ حديٞ أِب مْهقر ادَرب

 780 ............................................................. مـ حديٞ ابـ افٍراء

 786 ............................................................... ٞ افُتِٚنمـ حدي

 789 ............................................ مـ حديٞ افؼيػ أِب ظٌد اهلل افًِقي

 793 ...............................مـ حديٞ ابـ افزداِن، ظـ ْجٚظٜ ـتٌقا إفٔف مـ مك

ٌٞ واحدٌ   798 .................................................................... حدي

 799 ........................................................... مـ ؾقائد ابـ افىٔقري

 801 ................................................................مـ حديٞ اخلالل

 803 .................................................................... حديٞ واحد
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 809 .............................................. مـ حديٞ ظٌد اهلل بـ ظّر منُدإف

 811 .................................................... يٞ أِب افًٌٚس افرازيمـ حد

 815 ....................................................... مـ حديٞ أِب بُر اخلىٔٛ

 817 .............................................................. شامع اجلزء افًٚدس

 818 .......................................... اجلزء السابع من ادشقخة البغدادية

 819 .....................................................مـ حديٞ أِب زـريٚ افٌخٚري

 822 ............................................................. مـ حديٞ أِب خٍِٜٔ

 824 ............................................. مـ حديٞ ابـ افىٔقري، ظـ إزجل

ٌٞ مًًٌِؾ   825 .................................................................. حدي

ٌٞ آخر مًًِؾ  826 .............................................................. حدي

 827 ... إشدي، ظـ مًٚويٜ بـ ظّرو، ظـ أِب إشحٚق افٍزاريمـ حديٞ بؼ بـ مقشك 

 829 .................................................................... حديٞ واحد

 830 .................................................................. حديٞ مًًٌِؾ 

 832 .............................................................. مـ حديٞ ابـ فقفق

 838 .......................................................... مـ حديٞ هْٚد افًٍْل

 857 .............................................مـ ؾقائد هْٚد أيوًٚ مدرج ظذ صٔقخف

 863 ........................................................................ صٔخ آخر

 865 ............................................................ مـ حديٞ اإلشامظٔع

 867 ........................................................... مـ حديٞ محزة افُِْٚن

 876 ................................. وهق ابـ َظَِّٔؽ مـ حديٞ أِب افَٚشؿ افًْٔٚبقري،

 878 ............................................ مـ حديٞ ابـ افىٔقري، ظـ افزمُل

 880 ................................................. مـ ؾقائد أِب احلًغ بـ افىٔقري

 884 ..................................................... مـ ؾقائد أِب حمّد بـ افناج

 889 ................................................................شامع اجلزء افًٚبع
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 893 ............................................................... مـ حديٞ إََدمل

 897 ..................................................دَرئمـ حديٞ أِب ظٌد افرمحـ ا

 900 .................................................................... حديٞ واحد

 901 .................................................. مـ حديٞ أِب افَٚشؿ ابـ بؼان

 902 ................................................................. مـ حديٞ ظٍٚن

 904 .................................. مـ حديٞ أِب حمّد بـ حٔٚن ادًروف بِٖب افنٔخ

 907 ............................. مـ حديٞ أِب ٕك افًجزي، ظـ أِب افًٌٚس اإلصٌٔع

 933 .................................................... مـ حديٞ أِب افَٚشؿ افَِٚض

 941 ....................................................... مدرج ظذ صٔقخ افهقري

 953 .......................................حٌْؾ، ظـ أبٔفمـ حديٞ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ 

 954 .................................................. مـ حديٞ أِب افَٚشؿ ابـ بؼان

 955 .................................................................... حديٞ واحد

 956 ........................................................... ~مْٚم هيٟ بـ يقٕس 

 958 ............................................................ مـ حديٞ ابـ ادَرئ

 960 ................................................................ مـ ؾقائد افتْقخل

 962 ................................................................ شامع اجلزء افثٚمـ

 963 .............................................. اجلزء التاسع من ادشقخة البغدادية

 964 ........................................................... ائد ظـ ابـ افناجقؾ

 966 ................................ فـ صٔقخظمـ حديٞ أِب حمّد اخلالل احلٚؾظ، 

 1011 .................................... مـ حديٞ اخلالل أيوًٚ، روايٜ ابـ افىٔقري

 1028 ....................................................... مـ ؾقائد أِب حمّد اخلالل

 1054 ..................................................... مـ ؾقائد أِب ظع ابـ صٚذان

 1057 ........................................... مـ ؾقائد افَِٚض أِب افًالء افقاشىل

ّدي  1068 .............................................................. مـ صًر افهَّ

 1069 ............................................................. مـ حديٞ افًتَٔل
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 1073 .......................................................... مـ ؾقائد ابـ افىٔقري

 1075 .................................................. مـ ؾقائد أِب حمّد ابـ افناج

 1078 ......................................................................امع اجلزءش

 1079 .............................................. اجلزء افًٚذ مـ ادنٔخٜ افٌٌداديٜ

 1080 ........................................................... مـ حديٞ افٔنُري

 1081 ................................................................... حُٚيٜ واحدة

 1081 ..............................................مـ حديٞ أِب حمّد اخلالل احلٚؾظ

 1097 ................................................................... حديٞ واحد

 1098 .......................................................... مـ ؾقائد ابـ افىٔقري

 1100 .................................................... مـ ؾقائد أِب حمّد اجلقهري

 1102 ....................................................... مـ ؾقائد أِب حمّد اخلالل

 1108 ......................................................... مـ حديٞ اخلالل أيوًٚ 

 1123 ................................................................... حُٚيٜ واحدة

 1123 ............................................ مـ حديٞ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ حٌْؾ

 1124 .............................................. مـ ؾقائد أِب احلًغ ابـ افىٔقري

 1127 ........................................... مـ حديٞ أمحد بـ مْهقر افٔنُري

 1128 ....................................... مـ حديٞ أِب بُر أمحد بـ شِامن افْجٚد

 1131 .......................................................... مـ ؾقائد ابـ أبْقد

 1137 .......................... مـ ؾقائد أِب افَٚشؿ ابـ بؼان، ظـ أِب شٓؾ ابـ زيٚد

 1141 ......................................................... د ظـ ابـ افىٔقريؾقائ

 1143 ............................................ مـ ؾقائد أِب ظع ابـ افزداِن احلٚؾظ

 1144 ......................................................................شامع اجلزء

 1145 ................................................................. الػفارس العامة

جؿ ٜٔ ظذ حروف اًد رٕآ ت اَف ٚي رس ٔا  1146 .......................................... ٓؾ

 1149 .....................................ؾٓرس أيٚت افَرإٜٓٔ ظذ ترتٔٛ ادهحػ

 1153 .................................... ؾٓرس أحٚديٞ افٌْقيٜ ظذ حروف ادًجؿ

 1182 ................................................ؾٓرس أثٚر ظذ حروف ادًجؿ
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 1217 ......................................................... ؾٓرس افُِامت افٌريٌٜ

 1219 ................ ؾٓرس إمٚــ وادقاوع وافٌِدان واددارس وادًٚجد وٕحقهٚ

 1221 ..................................................................ؾٓرس إظالم

  ......................................................... ؾٓرس افٍقائد وافٍرائد

  ...........................................................ثٌٝ ادراجع وادهٚدر

  ............................................................. ؾٓرس ادقوقظٚت
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