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َرارَهإقٍَ

اًجٍستيرت إلى مى يا قيدّْ أيقرُّ أنا ميعدُّ ىذه الرّْسىالة أنَّ  ة المى امعىة القيٍدس؛ لنىٍيًؿ دىرجى ، كأنَّيا نتيجة ى جى

ة باٍستثناء ما تمَّ  اثي الخاصَّ لـ  ،أك أم جزء منيا دّْراسة،شارة لو حيثما كرد، كأىف ىذه الاإل تأٍبحى

 .آخر يدعٍ امعة أك مى جى  درجة عميا ألمـ لنيؿ قدَّ يي 

 ...................... التٍَّكقيع:

 و.ميكسىى أحمد إبراىيـ خىبليمى 

 .ـ14/1/2018التَّاريخ:

َ



 ب

 

 

َكالتَّقديرالشَ  ٍَكري

اكات كاألرض كمؿء ما بينيما، كمؿء ما شئتى مى دنا كثيرنا طيبنا مباركنا فيو، مؿء السَّ مٍ هلل حى  دي مٍ الحى 
 د، نحمديؾى ربنا حمدنا يميؽ بؾ...يءو بعف شى مً 

   .(1)َّٱٌٍَُِّّّّّّٰٰىٱُّٱريمة: انطبلقنا مف اآلية الكى 

 حفظوي  )أبك قتيبة(سيط اف لفضية الدُّكتكر ميكسىى البى نى كالحى  ر كاالمتناف كالحبكٍ ص الشُّ الً جو بخى كى أتى 
د في تقبمو لفكرة يبؿ عمى ما بذلو مف جي  ،الةسى يد معي في الرّْ مف جي  معي عمى ما بذلو اهلل؛

اًمع، كتحمؿ جي   يد متابعة الزُّمبلء اآلخريف... تحقيؽ الجى

نة مف فضيمةال اقشةنى ر ألعضاء لجنة المي كٍ زيؿ الشُّ جى بً ككما أتكجو  ساـ  ميككَّ األستاذ الدُّكتكر حي
 .ناقشةكؿ المي بي بل بقى ذيف تفضَّ الم كالدُّكتكر غسَّاف ىرماس ،الدّْيف عفانة

ا بجزيؿ الشُّ  ثمة برئيسيا األستاذ الدُّ ر ألسرة جى كٍ ككما أتكجو أيضن اد أبك مكتكر عامعة القدس ميمى
 يف...صكؿ الدعكة كأي ة الدَّ ميتي؛ كميَّ كي  ىكشؾ كال أنس

ٍف كنت شاكرنا قىاـ فبل أنس كا  ذم غكادرة )أبك مصعب(، الَّ  طارؽ ف األكؿ:يٍ ألستاذى ا ىفي ىذا المى
   .اؿ مني، كىك الَّذم حقَّؽى الجزء األكَّ كتحمؿ تبعات إحضارىا طيمىيطيمىة نُّسخةجمب 

يىاف )أبك أيسىٍيد(، الَّذم قاـ بتصكير الًكتاب ال اًشد مىٍعمىر بفي رى نَّافع في بابو؛ كالثَّاني: األستاذ ًعمىاد رى
ٍنعىاني ديث الصَّ و كأثريه في ًركايىة الحى ادريه كمىٍنيجي  د رأفت سىًعيد.مَّ حى ": لمدُّكتكر مي "مىصى

ََََ

َ

َ

َ

                                                           
(1)

 .7سكرة إبراىيـ، اآلية:  



 ج

 

َ

ََالميمىخَّص

امع مىٍعمىر بف رىاشد،  ( حديثنا،531كثبلثيف ) كىاحدعمى خمس مئة كى  ةالسى رّْ ال تشتمؿي ىذه مف جى
ؿً  ابتداءن مف  .بلؿاليً  د رؤيةؿ عنكٍ باب القى  آًخر إلىبح صٍ باب مىف ناـ حتى يي  أكَّ

ديث الميٍسندة؛ كذلؾ مف ناحيتى  اًمع مف أىـ كتب الحى ديثيَّة، و أقدـ الكي ى: إنَّ يف، األكلى كىذا الجى تب الحى
اديث كاآلثار تفيك يح ميكٍّ في اإلسناد، الثَّ  الفتاكل، معى ك كم عمى األحى اًحبى عي اًمع انية: إفَّ صى ىذا الجى

ديث بشكؿو أحى  اؿ الحى  عاـ.    د رجاؿ الصَّحيحيف، بؿ مف ًرجى

اًمع نكاف؛ حصكؿ الخً ككاف مف أىـ أسباب اختيارم ليذا العي  بلؼ منذ القديـ في صحة إثبات الجى
قيكؼ عمى  احىبى ذلؾ الكي شجعني  تثبتي صحة نسبتو، كقد قديمةو  ى نيٍسخةو لمؤلفو مىٍعمىر بف رىاشد، صى

و يرد عمى الميستشرقيف الَّذيف يينكركف إفَّ أحد أىـ األسباب بمكاف أنَّ ؼ إلى ذلؾ يرنا، أضً ىذا كث
 التدكيف الميبكر لمحديث.

، ـمٍ بلب العً ع مىٍعمىر بف رىاشد تحقيقنا عممينا يفيد طي امً تحقيؽ كدراسة جى كقد ىدفت ىذه الرّْسىالة إلى 
َـّ  ثبات صحة نسبتو لميؤلّْفو مىٍعمىر، كمف ث اًمع كا  ٍكـ عمى سند ىذا الجى تخريج األحاديث  ، معى الحي

اًمع بالمنزلة الَّتي تمً  خراج الجى  يؽ بو.  كا 

ٍصفٌي التحميمٌي؛ كذلؾ مف خبلؿ كصؼ النُّسىخ الخطيَّة،  ٍنيىج الكى كقد قامت ىذه الرّْسىالة عمى المى
مىر عف البىٍصرييف، كأسباب كذكر أسباب اختيار كميمىيّْزىات النٍُّسخة األصؿ، ككذلؾ ذكر ركاية مىعٍ 

ٍنيىج االستنباطٌي؛ كتمثؿ في استنباط الفكائد، كالنتائج المختمفة مف خبلؿ  عىفاء. كالمى ركايتو عف الضُّ
اًمع كعدد األحاديث،  ما مرَّ في التحقيؽ. كالمىٍنيىج االستقرائٌي؛ كذلؾ مف خبلؿ حصر ركايات الجى

اًمع.كاألبكاب الَّ   تي في الجى

دراسىة الميؤلؼ ككتابو، فقد  : قسـي الدّْرىاسىة، كفيوؿف؛ األكَّ يٍ يسى ف رئيٍ مى سٍ قً  عمى الرّْسىالةكجاءت ىذه 
تحقيؽ في ك  مماء عميو.كثناء العي  تومنزل، ك ذكر ألبرز شيكخو كتبلمذتو معى بينتي فيو حياة مىٍعمىر 

راكيو التمميذ النَّجيب ل ، ككذلؾ فقد ترجمتي ترجمة مكجزةرييفصٍ ائؿ مثؿ ركايتو عف البى سى بعض المى 



 د

 

زَّاؽعبد  ؛ مف تكثيؽ نسبتو عامً جى لبكتاب اكما عىرَّفتي . مرو مف أثبت تبلمذة مىعٍ حيث إنَّ ؛ الرَّ
 ، كأسباب ذلؾ...عفاءع، كركايتو عف الضُّ امً و في الجى تاب، كمركياتو، كمنيجفو، كتسمية الكً ؤلّْ لمي 

اًمع مقابمة عمى أربًع نيسخ خطيَّة، كفيو األحا :ريجخٍ التَّ قيؽ ك حٍ الثاني: قسـي التَّ  ديث الميحقَّقىة مف الجى
 لؤلحاديث الكاردة في اليامش، كتفسير لمكممات الغريبة. تخريجو  معى 

ككاف مف أبرز  تائج كالتكصيات،ة؛ اشتممت عمى أىـ النَّ سالة إلى خاتمى في ىذه الرّْ  انتييتي 
امع ىك لمىٍعمىر بف راشد، كم :نتائجيا زَّاؽ إالَّ راكو لو فقط، أفَّ ىذا الجى اًمع ا عبد الرَّ كنز  كىذا الجى

ى ذلؾ أنو يحكم عمى األثار كالفتاكل ؼ إلى ريفة، أضً ة الشَّ بكيَّ ث النَّ ؿ األحاديمى الب عمـ عً عظيـ لطى 
اجة. اًمع، كالرجكع إليو عند الحى  الكثيرة. كقد أتبعتيا بفارس عمميَّة تيسيؿ استعماؿ ىذا الجى

  



 ه

 

Mo’mmar bin Rashid’s 

Starting from who slept till awaken and ending up with the say when sighting the 

crescent 

Prepared by: Musa Ahmad Ibrahim Khalaileh 

Supervisor: Mousa Al-Baseet 

Abstract  

This thesis includes five hundred and thirty-one (531) Hadith from Mo’mmar Bin 

Rashid comprehensive, starting from who slept till awaken and ending up with the say 

when sighting the crescent.  This comprehensive is one of the most important 

assigned Hadiths that is because of two aspects, firstly, it is the eldest of modern 

books which contains Hadiths and advisory opinions, secondly, the owner of this 

comprehensive is very well known for his correct collection in general. 

One of the most important reasons for choosing this title is the old dispute to proof the 

authenticity, and this made me determined to pursue this matter further especially 

after tumbling on an old copy which proofed that it is his. 

In this thesis I aimed to investigate that Mo’mmar bin Rashid’s comprehensive will 

benefit student’s education, and proof that Mo’mmar is the real author and then could 

give the judgement on his comprehensive and distinguished copy of origin.  This 

thesis depended on the descriptive analytical method by pointing out reasons and 

results during the investigation and that by the comprehensive inventory. Also, 

mentioning the reasons about his account about the feeble, the Deduction of benefits 

with results during the investigation and the Induction method for the inventory of 

number of Ahadeeth.    

The thesis is built in two main parts, Firstly, the department study and this part is 

about the study of the author and his book, and I showed here the life of Mo’mmar by 

mentioning the most distinguished features of his students especially the one about 

Albassrieen and his status with the praise of other scholars upon him.  I have 

translated briefly his novel about the good student AbdulRazzag as he was one of his 

closest students. 

Secondly, the section of investigation and in this comparison between four written 

copies with the explanation of strange words.   

In my conclusion I concentrated on results and recommendations, especially the most 

prominent result that this comprehensive is Mo’mmar and AbdulRazzag is only a 

teller, and this comprehensive is a treasure to any student pursuing reference to 

Prophetic Hadith, add to that the treasures it contains of vast Fatwas. 

 I have to say that I simplified the use of this comprehensive treasure which made 

easy to refer to it at any time in the future. 
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َاهللَالرَّحمفَالرَّحيـ َبسـً

َمقدمة:

ده يٍ يى  فٍ مى  ،االنى مى أعً  اتً ئى يّْ ا كسى نى سً في أنٍ  كرً ري شي  فٍ باهلل مً  كذي عي كنى  ،هفري غٍ تى سٍ كنى  وي تعيني سٍ كنى  هي مدي حٍ نى  ،هلل دى مٍ إفَّ الحى 
 دي يى كأشٍ  ،ولى  ؾى يٍ رً ه ال شى دى حٍ أٍف ال إلو إال اهللي كى  دي يى شٍ كأى  ،ولى  مى ادً بل ىى ؿ فى مً ضٍ يي  فٍ كمى  ،ولى  ؿَّ بل ميضً فى  اهللي 

 و.كلي سي رى ه كى دي بٍ عى  ادن مَّ حى أفَّ مي 

 (1)( ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييه)قاؿ تعالى: 

منخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخل)كقاؿ تعالى: 

 (2)( ٌٍّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهينىن

جتهبمبخب حبجبهئمئخئحئجئييىي)كقاؿ تعالى: 

 (3)( جسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختحت

 د:عٍ أمَّا بى 

ثة دى حٍ مي  ككؿَّ  ،يااتي ثى دى حٍ كر مي األمي  كشرَّ  ،دو مَّ حى مي مي دٍ م ىى دٍ رى اليى يٍ كخى  ،بلـي اهلليث كى دً الحى  فإفَّ أصدؽى 
 ار. في النَّ  بللةو ضى  ؿَّ ككي  ،بللةه ضى  ةو عى دٍ بً  ؿَّ ككي  ،ةعى دٍ بً 

 ،ىجى ابيح اليدل كأنكار الدُّ صى مى  ،ائوكىـ كرثة أنبي ،اده بالعمـبى مف عً  اختص طائفةن اهلل أنَّو  ـً رى كى  فٍ كمً 
كما في اآلية،  كالَّذيف ال يعممكف  ،كلقد فرؽ اهلل سبحانو كتعالى بيف الَّذيف يعممكف ،بيـ يييتدل...

خكحكجكمقحقمفٱُّٱ حيث قاؿ تعالى: ملخلحلجلمكلك

 (4) َّجمهل

                                                           
 .(102)راف، اآلية: مٍ كرة آؿ عً سي (1)
 .(1)اآلية:  ،اءسى كرة النّْ سي ( 2)
 .(71 – 70)اآلية:  ،كرة األحزابسي ( 3)
 (.9)ر، اآلية: مى كرة الزُّ سي  (4)
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كبعثو اهلل  ،طريؽ السائريف رى كَّ كنى  ،تعمميفمي ال ـى مَّ الَّذم عى  بيٌ د النَّ مَّ حى نا مي دً عمى سيّْ  ـى كسمَّ  ى اهللي كصمَّ 
مىؾى طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممنا سىيَّؿى المَّوي ائؿ: "كىك القى  ،ستقيـبالحؽ الَّذم ييدم إلى الطريؽ المي   مىٍف سى

نَّةً   .(1)"لىوي طىًريقنا ًإلىى الجى

مّْيا، بعد كتاب اهلل تعالى عمـ الحى مي كمف أشرؼ العي  جدد في كؿ تى عمـه مي النَّبكم، فيك  ديثكـ كأجى
ًفيعي القىٍدًر، ديث: "الحى  ـً مٍ كًطي في عً اـ السُّيي اإلمى  وف ما قالسى كما أحٍ  ر،صٍ عى  ًديًث رى ـى الحى فىإفَّ ًعم

، كالى تى  ٍبر، كالى ييٍحرىميوي ًإالَّ كيؿُّ غىٍمرو ـي الفىٍخًر، شىًريؼي الذّْكًر، ال يىٍعتىًني ًبو إالَّ كيؿُّ حى اًسنيوي عىًظي ٍفنىى مىحى
مىى مىمىرّْ الدٍَّىر  .(2)"عى

ـي سى كً كى  زّْ عً  ؼي رى شى  ايى نٍ مً  ـو مٍ كالخكضي في أمّْ عً  ،كثيرة ديثً الحى  مكـً عي  كأنكاعي  ا، احث فيير لمبى خٍ فى  ا
مَّؽ، اب الميدىقَّؽ، كالًعٍمـ المينى تى ج بالكً ري خٍ يى الحديث كتعمَّؽ فإنَّو سى  بىابفي عي  ثي احً يؼ إذا خاض البى كى فى 

 آخر أال كىك عمـ تحقيؽ المخطكطات. اديث عممن احث إلى جانب عمـ الحى البى  كما أجمؿ أٍف يجمعى 

كطات كثائؽ ككتابات قديمة أيا كاف طي خٍ ات، مف العمكـ الدقيقة؛ ألفَّ المى كطى طي خٍ فإفَّ عمـ تحقيؽ المى 
نتىٍيف؛ أمانة البحث ابيف أمى  مضمكنيا، كىذه أمانة عمى الباحث أٍف يحافظ عمييا، فيك كاقعه 
 العممٌي، كأمانة إثبات النُّصكص، كالترجيح بينيا في حالة التساكم...

امع مىٍعمىر أحد كتب الجى  ة كالقديمة، بؿ إذا قمتي مف أقدميا ال أككف يمَّ كامع المي إفَّ كتاب جى
ديـ، كاألصؿ ما ىك لمقى ينةن تميؽ بأقدـ كتاب، إذ التقدير إنة رصً ميَّ مٍ مة عً دٍ دـ خً خٍ ميجازفان، كىك لـ يي 

                                                           
تحقيؽ: كماؿ يكسؼ ، ارديثَكاآلثَىاؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيد الككفي، مَّ حى ابف أبي شيبة، أبك بكر عبد اهلل بف مي  (1)

بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد ا، ك (284 \5، 26117ق(، الحديث: 1409، 1الحكت، الرياض، مكتبة الرشد، ط
عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د.  -عيب األرنؤكط شي تحقيؽ:  ، ندسٍَالمَي، د بف ىبلؿ بف أسد الشيبانيمَّ حى بف مي 

قّْقيك (، قاؿ 66 \14)، 8316الحديث: ، ـ2001 -ىػ 1421، 1لرسالة، طسسة اعبد اهلل التركي، بيركت، مؤ  ميحى
َالكَىامًَالجَى د بف عيسى السممي،مَّ حى أبك عيسى مي كالترمذم،  .عمى شرط البخارم حيحه صى  إسنادهي : الميٍسند ، بيرع

، بابي فضؿ طمب ـ، أبكابي العمـ1998د.ط(، )ار عكَّاد معركؼ، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، شَّ بى تحقيؽ: د. 
: ىىذا حديثه حىسىف. (325\4)، 2646العمـ، الحديث:  بف ًحبَّاف د بف مَّ حى كابف ًحبَّاف، أبك حاتـ مي  قاؿ الترمذمُّ

ٍعبدى التميمي،  ب األرنؤكط، بيركت، مؤسسة يٍ عى تحقيؽ: شي  ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىأحمد بف معاذ بف مى
 .(284 \1)، 84ـ(، الحديث: 1993 –ق 1414، 2الرسالة، ط

(2)
، تحقيؽ: أبك قتيبة تىٍدريبَالرَّاكمَفيَشىٍرحَتىٍقريبَالنَّكىاًكمعبد الرحمف بف أبي بكر، السُّييكًطي، جبلؿ الديف  

 (.23\1)د.ت(، )د.ط(، )د.ـ(، دار طيبة، )د الفاريابي، مَّ حى نظر مي 



3 

 

اؿ  دائمنا ىك األساس لكؿ شيء، كما بعده يأخذ عنو كيتفرع، كخاصةن أفَّ اإلماـ مىٍعمىر أحد الرّْجى
      الَّذيف تدكر عمييـ أسانيد الكتب السّْتَّة... 

مة حيمتي _ _ بالرغـ مف تقصيرم كق نا في دراسة العمـ الشرعيٌ مى بً انو كتعالى بأٍف قى حى بٍ سي  اهللى  دي مى كأحٍ 
كماؿ مسيرتي التعميمية كبما أف الطالب في الدراسات العميا ال بد لو مف كتابة بحث في  ،كا 

كلكفَّ اهلل شاء  ،كالعناكيف تتضارب في رأسي مثؿ األقبلـ ،التخصص الَّذم يريده كيرغب بو
مف كىذا شرؼ أستمده  سبحانو كتعالى بأٍف ييسر لي الخير؛ لكي أقكـ بخدمة سنة النبي 

 حديث الرسكؿ كأم شرؼ أفضؿ مف ذلؾ!

 –نو كٍ ؿ في كى ثَّ مى تى يى فى ؿ: انب األكَّ أما الجى  ،انبيفقيؽ ديكاف عظيـ مف جى حٍ الة بتى سى في ىذه الرّْ  قكـي كسأ
 ،ةبكيَّ ة النَّ نَّ في السُّ  بى تى كى  فٍ فيك مف أكائؿ مى  أقدـ كتاب في الحديث الشريؼ -ر مى عٍ ع مى امً أم جى 

ا مف أكائؿ اًمع  كىك أيضن نّْفيف في اليمف عمى اإلطبلؽ، كىذا الجى انة كالمنزلة كى لـ ييٍخرج بالمى الميصى
تصرح بأف الجامع ر ك مى عٍ ع مى امً ة لجى خى سٍ كجكد أقدـ ني  كىك كأما الجانب الثاني: ،المتاف تميقاف بو

قىؽ الجامع عمييا في كؿ طبعاتو عمى اعتبار أنو في آخر مصنؼ تمميذه ،لمعمر  جيبالنَّ  كلـ ييحى
 اني.عى نٍ اؽ الصَّ زَّ د الرَّ بٍ عى 

ََكع:ضَيكٍَارَالمَىاختيَىَأسبابَي

 الدَّعكة س كبالتحديد في كميةدٍ امعة القي كاف مف فضؿ اهلل عميَّ أف يسر لي األمكر كدرستي في جى 
ر بف مى عٍ اجستير كاف مشركع تحقيؽ جامع مى ف، كفي أثناء تفكيرم بعنكاف لرسالة المى يٍ أصكؿ الدّْ ك 

، في المشاركة في تحقيقو، كشاكرت راشد مطركحن  ا في مسار الحديث، فاستخرت اهلل عزَّ كجؿَّ
 األصحاب في تحقيقو، فكقع اختيارم، ككاف ذلؾ نابعنا مف عدة أسباب، كىي: 

ديث الشَّريؼ، كمف خبللو _ الحب _ أناؿ شرؼ خدمة سنة النَّبي أكالن   .: الحيبُّ الشَّديد لمحى

ٍكضثانينا  ًغمىار التحقيؽ، كىذا لكحده استفادة كخبرة عمميَّة. : رغبةن مني لخى

اًمع.: حصكؿ الخً ثالثنا ٍكؿ إثبات نسبة الجى  بلفات منذ القديـ حى

 ارم؛ صاحب الصَّحيح.خى البي  سند اشد أحد رجاالتر بف رى مى عٍ : ككف مى رابعنا
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عىني كثيرنا1مىة): كقكع نسخة مدينة طيمىٍيطي خامسنا فَّ في ىذه النُّسخة زيادات ؛ أل( في أيدينا، كىذا شىجَّ
ديثية.في األحى  اؼ لممكتبة الحى ـي عمبلن ييضى  اديث كاآلثار، بؿ في األبكاب، كبذلؾ نيقىدّْ

ديث الشَّريؼ.  خامسان: يىريدُّ عمى بعض الميٍستشرقيف الَّذيف ينكركف التدكيف الميبىكّْر لمحى

َ

َأىداؼَالد راسة:

 أطمح في تحقيؽ األىداؼ التالية:مف خبلؿ القياـ بيذا العمؿ الميبارؾ، 

بلب العمـ، كيقدـ الجديد لممكتبة ع مىٍعمىر بف رىاشد تحقيقنا عممينا يفيد طي امً جى  كدراسةأكالن: تحقيؽ 
ديثيَّة.  الحى

 كؼ عمى شيءو مف سيرتو العطرة.قي حياة اإلماـ مىٍعمىر بف رىاشد، كالكي  ثانينا: دراسةي 

امً  ثالثنا: إثباتي  خة سٍ ؾ في نسبة الكتاب، بيقيف ني مىر بف رىاشد عمى كجو ييًزيؿ الشَّ ع لمىعٍ نسبة الجى
 مىدينة طيمىٍيطيمىة. 

ـي عمى  رابعنا: ٍك َـّ يناسى أالحي اًمع، كمف ٌث خريج األحاديث النَّبكية الشريفة، مف مصادرىا ت د ىذا الجى
 األصيمة.

ة في ىذا  التدقيؽ فيخامسنا:  اًمعركاية مىٍعمىر عف البىٍصرييف، كخاصَّ ، إذ إنو يعتبر أحد الجى
  مؤلفاتو.

 

 

                                                           
ـ الطَّاءيف كفىٍتح  (1) بىطىو الحميدم، ًبضى ـ األكلى كفىٍتح الثَّانية: ىكذا ضى مىٍيف، كأكثىري مىا سىًمعناه مف المىغىاربة ًبضى البلَّ

دينة األٍمبلؾ، ييٍنسبي إلييا جمىاعةه مف العيمىمىاء. ًدينةه كبيرةه ذات خىصائص مىٍحمىكدة باألٍندىلس، ككانت تيسىمَّى مى  مى
(. 40 \4، )ـ1995، 2، بيركت، دار صادر، طافدَىمٍَـَالبَيجَىعٍَمَيي، مً كي م، أبك عبد اهلل بف عبد اهلل الرُّ كً مى الحى  كته ياقي 

بط الَّذم أعتمده عندما يًردي ذكر ىذه المدينة  في أم جزء مف أجزاء الرّْسىالة، كاهللي  -طيمىٍيطيمىة–قمت: كىذا ىك الضَّ
فّْؽ.     الميكى
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َكع:ضَيكٍَالمَىَةَيأىميََّ

 .الشريؼ الحديث جمعتـ الكتب التي دى مف أقٍ  وي نَّ ة؛ حيث إع العمميَّ امً الن: قيمة الجى أكَّ 

ارم، بؿ مف رجاؿ جى عتبر مف رً د؛ فيك يي اشً ر بف رى مى عٍ مى اـ اإلمى انة كى : مى ثانينا اؿ صحيح اإلماـ البيخى
   عاـ.الحديث بشكؿ 

رت منو، دى اكل صى تى رم أك ىي فى ىٍ الزُّ شيخو و سأؿ سكاء أنَّ  ل.اكى تى ديد مف الفى يحتكم عمى العى : ثالثنا
ابف سيريف، كحمَّاد بف أبي سيمىٍيمىاف ماء كالتابعيف مثؿ: مى اكل لغيره مف العي تى كذلؾ يحتكم عمى فى ك 

 .اكغيرىيم

 ي.الً اد العى نى بر مف اإلسٍ تى عٍ ر؛ فيك يي مى عٍ ع مى امً جى  دً نى سى  ري صى : قً رابعنا

 رمىٍ ادة كالزُّ تى مثؿ قى  ،ابعيفديد مف التَّ عى لً امع ً اشد صاحب الجى ر بف رى مى عٍ مى اإلماـ  اءي : لقى خامسنا
 .ش كركايتو عنيـمى كاألعٍ 

 

َابقة:َالد راساتَالسََّ

اًمع اإلمىاـ مىٍعمىر بف رىاشد. : الدّْراسىاتي أكالن   الميتىعىمّْقة بالعناية بجى

مع  مستقبلن  أك تو كامبلن اعاشد، سكاء طبر بف رى مى عٍ ع مى امً ية بجى كلة لمعناذي بٍ كد المى يي عف الجي  ثي دَّ تحأس 
خراج يميقاف بمكانتو تخريج لحاقو مى عٍ ع مى امً بجى يكد المبذكلة لمعناية الج ا عفكأيضن  ،كا  ر بف راشد كا 

 ؼ.نَّ صى في آخر المي 

رَّجى أحاديث أم باحثأ فمـ يسبؽ ،المبذكلة؛ إلخراجو كدي يي ا الجي أمَّ  عمى حسب اطبلعي  ،ٍف حقَّقىو كخى
 بما تكفر لدمَّ مف مصادر بحث، إالَّ أنو كيًجدى عمى الشَّبكًة العنكبيكتيَّة ما يمي:

اًمعي مىٍعمىر بف راشد: دراسةه كتحقيؽ مف أكلو إلى آخر باب في فضائؿ األنصار، المؤلؼ  : جى أكالن
ٍعبد عبد الكريـ، التاريخ الرئيسي: عيد حسف حسف حسف، الميشر  ؼ: األستاذ الدُّكتكر أحمد مى
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امعة األزىر، فرع القاىرة.2013الميبلدم:  كىي رسالةه غير مىٍطبكعة  ـ، رسالة دكتكراة مف جى
كؿ عمييا فرة كلـ أتمكف مف الحيصي كغير ميتىكى

1             . 

ر كثقيؼ إلى باب أصحاب ثانينا: جامعي مىٍعمىر بف راشد مف أكؿ باب فضائؿ قريش كاألنصا
ٍعبد عبد الكريـ، النَّبي، البى  مَّد، الميشرؼ: األستاذ الدُّكتكر أحمد مى احث: أحمد رزؽ دركيش ميحى

كؿ رسالة دكتكراة عمى قناة اليكتيكب.  فرة كلـ أتمكف مف الحيصي كىي رسالةه غير مىٍطبكعة كغير ميتىكى
        عمييا.      

اؽ زَّ إلحاؽ جامع معمر بف راشد في آخر مصنؼ تمميذه عبد الرَّ كأما الشؽ الثاني فيما يخص 
 اني فتمثؿ بالتالي:عى نٍ الصَّ 

معمر بف راشد ممحؽ بآخر اعتبار أف جامع اؽ _ عمى زَّ عة لمصنؼ عبد الرَّ بٍ . كانت أكؿ طى 1
 خيران. اهي رحمو اهلل رحمة كاسعة كجز المصنؼ_ بتحقيؽ الشيخ المحدث حبيب الرَّحمف األعظم

( 11كقد صدر في ) ،ـ1972 –ق1392رت عف المكتب اإلسبلمي في  بيركت عاـ صد
 ككاف المجمد العاشر قد حكل الجامع كما قاؿ الشيخ حبيب كأنو مف ركاية عبد الرزاؽ. ،مجمدان 

كأغمب طمبة العمـ  ،كىي المعتمدة عند العمماء ،كبالرغـ مف أف لو السبؽ في إخراج ىذا الكتاب
 لعزك إليو إال أف الكماؿ هلل كحده فقد اعتراه بعض النقص نذكر منيا:  يعتمدكف عميو في ا

كال النسخ الخطية  ،كمنيجو في التحقيؽ ،أكالن: لـ يذكر مقدمة عمميَّة يكضح فييا عممو في الكتاب
إلى  –عمى اعتبار أف الجامع ممحؽ بو  -صنؼ سكل أنو أشار في بداية المي  ،التي اعتمد عمييا
" كاعتمدناىا اىا مصكرة أك"مخطكطةنى زٍ رى أك التي أحٍ  ،" إف النسخ التي عثرنا عميياالنسخ بقكلو: 

 ،كستجد كصفيا إف شاء اهلل في المقدمة _ كميا ناقصة - ،في إعداد ىذا الديكف الجميؿ لمطبع
س كفي فاتحة المجمد الخام ،( فإنيا كاممة إال نقصان بسيطان في أكلياستانةباألإال نسخة مراد ميبٌل )
 فيما نرل. ،مف مجمدات األصؿ

                                                           
رسائؿ الجامعيَّة، الرابط؛ مكجكدة عمى الشَّبكة العنكبكتيَّة، اسـ المكقع الكشَّاؼ قاعدة تسجيؿ ال (1)

http://thesis.mandumah.com/Record/290602   

http://thesis.mandumah.com/Record/290602
http://thesis.mandumah.com/Record/290602
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سخة مف أكليا نترؾ ىذه الكرقة فارغة آمميف مف السادة العمماء الباحثيف فممتنبيو عمى نقص النُّ 
 (.   3 \1) ،كاهلل المكفؽ" ،كذكم الخبرة بالمخطكطات أف يساعدكنا عمى سد ىذا الفراغ

كظة نتج عنيا خمؿ آخر كىك أنو كىذه الممح ،تعالى كلـ يكتب مقدمة كما كعد فتكفي رحمو اهللي 
ينقؿ كثيران في اليامش  في جامع معمر بف راشد عف نسخة الرمادم كلـ يبيف لمقراء أك طمبة 

 ،(428 \10) ،(385 \10) ،(383 \10؛)انظر عمى سبيؿ التمثيؿ ،العمـ ما ىي ىذه النسخة
 .  كثير كغيرىا ،(435 \10) ،(433 \10) ،(430 \10) ،(429 \10)

 يكجد في بعض األحاديث سقط، نذكري منيا عمى سبيؿ التمثيؿ، ال الحصر.  :اثانين 

( أخبرنا عبد الرزاؽ، 20885)الجنة كصفة أىميا في حديث رقـ:  باب بقية صفةنذكر منيا: في 
كاهلل »عف معمر، عف ىماـ بف منبو، أنو سمع أبا ىريرة يقكؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 

  .األصؿفي مما ... ذكر في اليامش أنو بياض ف الجنة خير لو لقيد سكط أحدكـ م

.. "( أخبرنا عبد الرزاؽ، عف معمر، عف ابف طاكس، عف أبيو، قاؿ: 20886)كفي حديث رقـ: 
كذكر في اليامش في الفراغ األكؿ:  ،". مف دخؿ الجنة نعـ فبل يبأس، كخمد فبل يمكت.. .

كأكمؿ كبلمو: كفي الكنز برمز ))حـ(( ك  ،كفي الثاني: بياض في )ص( ،بياض في )ص(
كال يفنى  ،ال تبمى ثيابيـ [كيخمد ال يمكت  ،))ت(( عف أبي ىريرة: مف يدخميا ينعـ كال يبأىس

 (.420 \11كما بيف المربعيف ىك الساقط عندم. ) 228: 7 ]شبابيـ

اؿ: قيؿ: أخبرنا عبد الرزاؽ، عف معمر، عف يحيى بف أبي كثير، ق( 20880كفي حديث رقـ: )
كقاؿ في اليامش: لـ يتصكر كلـ ينعكس  ،.«نعـ عمى المآثر.. »ىؿ يتزاكركف أىؿ الجنة؟ قاؿ: 

 (.418 \11ما في مكضع النقاط في أصؿ المصكرة )

في جامع معمر _ الَّذم في آخر المصنؼ في باب صفة الجنة كصفة أىميا تتكالى كمنيا: 
تي تصرح بأفَّ الجامع لمعمر _ يكجد  باب مستقؿ األحاديث دكف فاصؿ أما في نسخة أنقرة _ ال
 كفي آخر ىذا الباب حديث ساقط. ،يفصؿ كىك  باب بقية صفة الجنة كصفة أىميا

 كلكنو مكجكد في نسخة أنقرة. ،كذلؾ حديث أصحاب األخدكد سقطكمنيا: 

 (.439 \11مؤتمف( )سقط مف باب المستشار كممة )كمنيا: 



8 

 

 (.441 \11زاد الشيخ حبيب الرحمف كغير ذلؾ ) ،دباب تقبيؿ الرأس كاليكمنيا: 

( أخبرنا عبد الرزاؽ، قاؿ أخبرنا معمر، عف الزىرم، عف أبي سممة، قاؿ: كاف ابف 20948)
بعد  "أف أبا بكر كشؼ كجو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثـ أكب عميو فقبمو"عباس يحدث، 

سجى عميو ثكب فنظر إلى كجو النبي كممة رسكؿ اهلل يكجد سقط كىذا ىك )كىك ميت ككاف م
 (.441 \11) ،(عميو السبلـ

 (.444 \11رحمة اهلل عميو ) :سقط ،باب مقتؿ عثمافمنيا: 

كالصكاب فاهلل أعمـ  ،فيو تقديـ فاهلل أعمـ أصبنا أـ أخطأنا (20971في حديث رقـ: )منيا: 
 (.449 \11أخطأنا أـ أصبنا. )

كلـ  إال نادران  ،كتخريج األحاديث، فضبل عف الحكـ عمييا ،ثالثان: إىماؿ المحقؽ تكثيؽ النصكص
 \11انظر؛ في اليامش قاؿ عياض: إف المراد ما يمي جسده مف اإلزار ) ،يكتؼ إال بالعزك فقط

 \11في اليامش نقؿ قكليف البف األثير كلـ يكثؽ ) ،(37 \11) ،(25 \11) ،(20 \11) ،(15
 .كغيرىا الكثير ،(57 \11) ،(56 \11)،(50

ًقـ األبكاب الكاردة نيائيان.  رابعان: لـ ييرى

_ الَّذم ييمنا _ عف دار التأصيؿ مركز البحكث كتقنية كفي آخره الجامع  ،ؼنّْ صى . صدر المي 2
كقاـ بالمشاركة في العمؿ ما يربك عمى خمسيف باحثان  ،(22ككاف يحمؿ الرقـ: ) ،المعمكمات
كلكٍف عمى ىذه الطبعة بعض  ،بف عقيؿاهلل بإشراؼ: عبد الرحمف بف عبد كذلؾ  ،كمتخصصان 
كمف ىذه  ،ممَّا يجعؿ األمر ضركريان؛ إلعادة تحقيقو _ أقصد الجامع _ ،الممحكظات
 الممحكظات:

 كىي: ،: اعتمادىا عمى ثبلث نسخ خطيةأكَّالن 

كنسخة ابف النقيب كما تابعيا كىي مككنة مف قطعتيف) قطعة  ،نسخة مراد مبل) كىي األصؿ( 
كنسخة  ،كقطعة بمكتبة فيض اهلل( كىذه القطعة كرد فييا كتاب الجامع ،لكتب المصريةبدار ا

 المكتبة الظاىرية.
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كأعدت مقدمة عممية كبيرة عظيمة  ،كقد بذلت دار التأصيؿ جيدان مشككران لخدمة حديث النبي 
 ه.اؿ هلل كحدمى الكى  كلكفَّ  ،كىذا اعتراؼ ألىؿ الفضؿ بفضميـ ،النفع كغزيرة المعاني

كلـ يتـ الحكـ عمى أحاديث الجامع  ،ثانيان: اقتصر عمميـ عمى تحقيؽ الكتاب مع دراسة فقط 
بالرغـ مف كجكد كثير مف المقطكعات كالمكقكفات كالفتاكل لمعمر كلغيره التي تحتاج إلى حكـ 

 عمييا.

كتاب تحفة  ككذلؾ ،: اقتصر التخريج كما قالكا: بالعزك إلى كتاب ابف حجر: إتحاؼ الميرةثالثنا
نما ىذه كأمثاليا كتب عزك ،فيذاف الكتاباف ليسا كتابا تخريج  ،األشراؼ: لمحافظ المزم  فتنبو! ،كا 

 –كىذه الممحكظات ال تقمؿ مف قيمة الطبعة؛ بؿ تبقى ىذه الطبعة مف أفضؿ مىٍف أخرج الجامع 
 .-عمى اعتبار أف الجامع ممحؽ بالمصنؼ

 :تبلفاتمف االخ فييا الكثيريكجد : رابعنا

( 390( باب الرجؿ يطَّمعي في بيًت الرجؿ صفحة)4منيا عمى سبيؿ المثاؿ في الباب رقـ: )
كالَّذم قبمو  ،كالحديث الَّذم بعده ،(: أخبرنا عبد الرزاؽ كالصكاب: حدثنا20333الحديث رقـ: )

 كذلؾ.

 دم( كما في نسخة فيض اهلل أفن390( صفحة)4في آخر الباب رقـ: ) كمنيا سقط حديثه 

كباب أزكاج النبي صمى اهلل  ،: ىناؾ نقص في األبكاب كباب: "مثؿي ىذه األمًة كغيره"خامسنا
كباب صفة  ،باب بقية صفة الجنة كصفة أىميا ،باب قكًة النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،عميو كسمـ
 حديث أصحاب األخدكد. ،أىؿ النار

نصر  فد. أيمبتحقيؽ:  ،مميةؼ صدرت عف دار الكتب العنَّ صى . كالطبعة األخيرة لممي 3
 ، كمف الممحكظات التي تؤخذ عمى ىذه الطبعة:الديف األزىرم

ًدٍيثيَّة إال نادران،  أكالن: افتقاره إلى الحكـ عمى األحاديث، فضبلن عف العزك إلى المصادر الحى
( كما 95\10سبيؿ المثاؿ، ال الحصر: ) . انظر عمىكذلؾ أكثر مف الطبعىتىٍيف السابقتىٍيف

 (.154،148،138،137،135\10عدىا، )ب
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(، كاف يكره أعبلـ 120\10، )20122ثانيان: تحريؼ الكممات فييا مثبل: الحديث: 
 : الثياب.طيمىٍيطيمىةالحرير الَّتي في الباب. كالصكاب مف نسخة 

 ثالثان: تخمك مف بياف كتكضيح الكممات الغريبة، إال نادران.

نؼ كالَّذم ظير لي بأف تحقيؽ دار الكت عمى اعتبار أف الجامع ممحؽ  –ب العمميَّة لمميصى
 مأخكذ مف تحقيؽ الشيخ حبيب الرَّحمف األعظمي، كذلؾ لؤلسباب التالية: -بو

كالحديث:  (،43\11، )19836الحديث رقـ  السقط نفسو في الطبعتيف، كذلؾ في .1
الحديث: ك  (،97\10، )20032مف تحقيؽ األعظمي. الحديث:  (57\11، )19901
 مف طبعة العممية. (،107\10، )20070

لما في الطٍبعىتىٍيف، مع تغيير في طبعة دار الكتب التخريج الَّذم في اليامش مشابو  .2
 العممية. 

 

َالمتصمةَأكَذاتَالصمةَبالجَىثانينا َع.امًَ:َالدراساتي

ا بعيد، سكاءن ر كلك مف مى عٍ مف الدراسات التي استفدتي منيا ككاف ليا عناية بجامع مى  سأذكري بعضن
 ذلؾ في الدراسة، أك مركيات أك سيرة:

ٍنعىانيمىٍعمىر بفي رى . كتاب 1 ديث اًشد الصَّ و كأثريه في ًركايىة الحى ٍنيجي ادريه كمى د مَّ حى ": لمدُّكتكر مي "مىصى
رأفت سىًعيد رحمو اهللي تعالى. كىك عبارة عف رسالة ناؿ بيا المؤلؼ درجة المىاجستير، كىي نافعة 

امعة   بابيا.في  جى

يف، كىك عبارة عف بحث منشكر في كيات البىٍصرييف عنو في الصَّ رٍ د كمى اشً ري بف رى مى عٍ مى . 2 ًحٍيحى
العدد الرابع كالخمسكف، الجزء الثاني، شير ربيع عكد اإلسبلمية، د بف سي مَّ حى مجمة جامعة اإلماـ مي 

 : أ.د. حسف عبة جيىػ1427اآلخر، 

 د. عبد اهلل أسعد الشكاىنة. : اني "جمعنا كدراسةن كتحقيقناعى نٍ الصَّ  داشً ر بف رى مى عٍ ازم مى غى مى  كتاب .3

 كىك عبارة عف رسالة ناؿ بيا المؤلؼ درجة المىاجستير 



11 

 

: "تةب السّْ تي د في الكي اشً ات مىٍعمىر بف رى كيى رٍ يث البىٍصرييف في مى دً حى رسالة مىاجستير بعنكاف: ". 4 
طنيَّة مكجكدة في جا كلسانو عمي مرار.ري البىاحثة   نىابميس.–معة النَّجاح الكى

مة جى منشكر في مى  د عبيد نقد، بحثه مَّ حى ر بف راشد: سمير مي مى عٍ دراسةه حديثيَّة في جامع مى  .5
 .3:عددال ،2 :مجمدالـ 2005ارقة جامعة الشَّ 

 

َ :ذاتَصمةَمقالتَه 

د عبو جيمَّ حى أ.د. حسف مي : ر بف راشدمى عٍ رييف عف مى صٍ ارم مف طريؽ البى خى البي  ما ركاهي . 1
  2016-04-14: مقالة 

د عبو جيمَّ حى أ. د. حسف مي : ر بف راشدمى عٍ رييف عف مى صٍ ـ مف طريؽ البى مً سٍ مي  ما ركاهي . 2
  2016-04-14: مقالة 

د عبو جيمَّ حى أ. د. حسف مي  :ر بف راشدمى عٍ رييف عف مى صٍ اف مف طريؽ البى خى يٍ ما أخرجو الشَّ . 3
  2016-03-20: مقالة 

 

َة:َالدراسَىةَمنيجيََّ

 عمى بعض المناىج التالية: كاف منيجي في الرسالة قائمنا

؛ كذلؾ مف خبلؿ الترجمة لصاحب الجامع، كذكر مكجز عف حياتو، كذكر التاريخيُّ  المنيجي 
 تبلمذتو، كشيكخو. 

؛ كذلؾ مف خبلؿ كصؼ النسخ الخطية، كذكر أسباب اختيار النسخة  المنيجي  الكصفيُّ التحميميُّ
 ، كأسباب ركايتو عف الضعفاء.غيرىا، ككذلؾ ذكر ركاية معمر عف البصرييف األصؿ دكف

؛ كتمثؿ في استنباط الفكائد، كالنتائج المختمفة مف خبلؿ ما مرَّ في التحقيؽ.  المنيجي االستنباطيُّ
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؛ كذلؾ مف خبلؿ حصر ركايات الجامع كعدد األحاديث، كاألبكاب التي في  المنيجي االستقرائيُّ
   الجامع.  

 

َحقيؽ:َالتََّيَفيمنيج

بف راشد كما كضعو عميو مصنفو رحمو  مىرعٍ كىدفنا مف التحقيؽ ىك إخراج الكتاب أم: جامع مى 
 كلذلؾ اليدؼ فإنني اتبعت التالي:  ،اهلل

 كط  كمقابمتو عمى األصؿ.طي خٍ المى  النص نسخي  -1
ألصؿ" كاعتبرتيا بكممة "ا اختيار نسخة مكتبة كمية اآلداب بجامعة أنقرة، كقد أشرتي ليا -2

.  أصبلن
، كىي نسخةي فيض اهلل أفٍندم، كنسخة دتي عمى ثبلث نسخ أخرل مف مكتبات مختمفةاعتم -3

ك البىربريَّة في المغرب األقصى، كنسخة المدينة المنكَّرة.  مدينة ًلبزي
 عبلمات الترقيـ.  ضعتي كى ، كى انسختي القسـ المحقؽ كفؽ قكاعد اإلمبلء المتعارؼ عميي  -4
ي ترتيب األحاديث كاآلثار نسخة مكتبة كمية اآلداب، كذلؾ أنَّني أفصؿي بيف ف اتبعتي  -5

األحاديث كاآلثار في حالتيف. األكلى: إذا كضع النَّاًسخ إشارة الدائرة التي في كسطيا نقطة، 
إشارة إلى انتياء الحديث أك األثر، الثانية: إذا كاف المعنى مختمفان عف سابقو مثؿ الحديث: 

[593] . 
الفركؽ ذات القيمة في اليامش، بناءن عميو فإنَّني أثبتي كممة أخبرنا في بداية كؿ سىند  بتُّ أث -6

 دكف إشارةو إلى فكارؽ النُّسىخ.
إذا كانت زيادة في نسخة أك نسخ أخرل كىذه الزيادة يقتضييا النص؛ ألنيا ميمة أثبتيا في  -7

ذا كانالمتف ك  مع  .يف ] [تكضعتيا بيف معككف رئأك ًخٍفت الَّمبس عمى القا أكثر مف كممة تا 
 اإلشارة إلييا في اليامش.

ص؛ ألنيا زيادة ضعيفة، فأقـك خ األخرل مما ال يقتضيو النَّ سى إذا كانت الزيادة مف النُّ  -8
 بكضعيا في اليامش مع اإلشارة إلييا برقـ في المتف. 
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ة كرقـ اآلية ثيؽ اسـ السكر ك كت ،كتابة اآليات القرآنية _ إف كجدت _ بالرسـ العثماني -9
 بجانبيا.

، كلـ ، مف معاجـ المغةالتي يمكف أف تستشكؿ عمى القارئ ةالغريب بينت معنى الكممات  -10
 أتكسع بتكضيحيا؛ ألف ىذه الرسالة ليس غرضيا الشرح كالبياف، كىذا يطيؿ الرسالة.

 

َاديث:ريجَاألحَىخٍَجيَفيَتَىيَىنٍَمَى
قيميا رٍ ، كتى -ثحٍ كع البى ضي كٍ التي ىي مى  –ة ريفى ة الشَّ بكيَّ اديث النَّ ر األحى صٍ بحى  تي مٍ أكالن: قي 
ا ا بلن سً متسمٍ  بلن، ككذلؾ ترقيـ األبكاب ترقيمنامسسى تى مي  ترقيمن  .أيضن
ٍيف بنفس السَّ ديث في الصَّ : إذا كاف الحى ثانينا نما بتكسع د لـ أتطرؽ إلى تخريجونى حيحى ، كا 

 فحة كالكتاب كالباب.أشرتي إليو في اليامش مكثقان بذكر رقـ الحديث كالجزء كالص
اؿ، فإذا جى ب الرّْ تي اد كذلؾ مف خبلؿ كي نى اؿ اإلسٍ جى ة لرً مى ع مع الترجى امً د الجى نى ثالثان: دراسة سى 

تمفنا خٍ ا إذا كاف مي أمَّ  بو. ؼي رّْ عى تي  كجزةن مي  لو ترجمةن  ؛ ترجمتي عمى تكثيقو عنامى جٍ اكم مي كاف الرَّ 
ر جى ابقيف فيو، كأستأنس بأقكاؿ الحافظ ابف حى لسَّ اء امى مى ي أدرسي أقكاؿ العي نفإنَّ  في تكثيقو؛

، كما لـ يكافؽ ليـ كنتي وي مى كٍ ليـ كضعتي حي  تعالى، فما كاف مكافقنا بلنٌي رحمو اهللي قى سٍ العى 
شيخنا اهلل ك  اؤكط رحموي ب األرنى يٍ عى أرجع إلى كتاب "تحرير تقريب التيذيب" لمشيخ شي 

ـ كي ؼ فيو كنتي أحٍ بلى ، كما لـ يتضح الخً تعالى اهللي  ركؼ حفظوي عٍ د مى اار عكَّ شَّ كر بى كتي الدُّ 
 .يؿ، ككاف ىذا نادرنادً عٍ ح كالتَّ رٍ الجى  عممىاء اعدكى قى  ؽى فٍ عميو كً 

 ريج المشيكرة منيا كخاصة ما درسناه في طرؽ التخريج،  خٍ ب التَّ تي إلى كي  أرجعي  تي نٍ كي : رابعنا       
أك ء في ذلؾ األٍقدىًميف ء السابقيف سكاقبؿ الحكـ عمى الحديث إلى أقكاؿ العمماكأرجع 

ديثيَّة القديمة، إٍذ إفَّ أسانيده ادر الحى صى ع مف المى امً ؛ ألف الجى ريف، كلـ أذكر أقكاليـ إال نادرنااصعى المي 
 لـ ييٍحكـ عمييا.

امسنا  مف الحديث أسانيد بتخريج قمت حيثادرىا األصميَّة؛ صى مى   مف اديثاألحى  ريجخٍ تى : خى
مف كتب الشريعة، مع  يرىاالمصنفات كغك  كالمسانيد كالسنف الصحاح مف الٌسنة، كتب

 الحكـ عمييا.
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أف ترفع بعد ىذه المرحمة كنت أبحث عف شكاىد كمتابعات لمحديث الَّتي مف شأنيا : ادسناسى 
سىف إلى الصَّ   ره.يٍ لغى  فى يؼ إلى الحسى عً أك مف الضَّ  ،رهيٍ حيح لغى درجتو مف الحى

ذكرتي كبلـ في كتب العمؿ تكسعتي بعض الشيء في تخريجو، ك  ديث مذككرناسابعان: إذا كاف الحى 
 الصكاب بما يفي الغرض. أىؿ العمـ فيو، مبيننا

معمر كغيره ككذلؾ الفتاكل كغيرىا، كتكسَّعتي في التَّخريج مف جتي اآلثار الكاردة عف : خرَّ ثامننا
 كحكمت عمييا. كتب السُّنَّة التي كرد فييا ىذه اآلثار،

فإنني قمت بدراسة كافية  ر بف راشد عف شيكخو البصرييف،مى عٍ : ما كاف مف ركاية مى اسعنات
ديث؛ ة الفى خى خالؼ بينتي المي  ديث، فإفٍ د بالحى فرَّ ؟، أك تى ر غيره مف الثقاتمى عٍ ف ىؿ خالؼ مى يّْ بى ألي  لمحى

صححتو أك حسنتو  فإٍف تابعو أحد مف الثقات عمى ىذه المخالفة ف.تٍ د أك في المى نى في السَّ  سكاءن 
ٍف لـ يتابعو حكمت بشذ  كذ الزيادة.لغيره حسب المتابعة، كا 

رتي في طى بانقً  تي مٍ كى سير حى فٍ في التَّ  ةن اصَّ ر عف قتادة كخى مى عٍ : ما كاف مف ركاية مى عاشرنا اًعيىا، كما قىرَّ
 .الدّْرىاسة

، كالٍكًتسىاب فيـرى كذلؾ لشى  ؛كجزةن مة مي جى رٍ ـ تى يي نٍ عى  اـ رضي اهللي رى ابة الكً حى تي لمصَّ رجمٍ ر: تى شى ادم عى الحى 
 .أجر التَّرىًضي عمييـ

 

َالة:سَىالرَ َكدَيدَيحَي

خٍ قً حٍ أعانىنىا اهللي عمى تى - ،ميؿت في تحقيؽ ىذا الًسٍفر الجى مى جّْ سي  الةن سى ناؾ رً ىي  كبما أفَّ   -اجورى يقو كا 
 ،(485حديث رقـ ) ككاف حدكدىا مف الجزء األكَّؿ إلى الجزء الثالث، أم مف الحديث األكؿ إلى

 نياية إلى كالَّذم أكلو باب مف ناـ حتى يصبح عابً زء الرَّ مف الجي  تمقائينا كبالتالي فإفَّ حدكد رسالتي
مف الكرقة العاشرة إلى الكرقة الرابعة  ،كالَّذم آخره باب القكؿ عند رؤية اليبلؿ سادً ء السَّ زٍ الجي 

س  .أصبلن  ب النُّسخة الَّتي اعتمدناهكالثبلثيف، كذلؾ حى

فّْؽي.  (.1016: )رقـ ديث(، إلى الحى 486: )رقـ ديثالحى  كبذلؾ فإفَّ ىذه الرّْسىالة تبدأي مف  كاهللي الميكى
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َث:حٍَخطةَالبَى

 ًف اثنيف:يٍ كقسمى  ،اشتممت خطة البحث عمى مقدمةو 

راسات كالدّْ  ،كسبب اختيار المكضكع ،ة المكضكعديث عف أىميَّ ةي فقد احتكت عمى الحى مى دً قى أمَّا المي 
 كد السابقة.يي أك الجي 

ر بف راشد، كبكتابو مى عٍ فقد اشتمؿ عمى التعريؼ باإلماـ مى  ،كأمَّا القسـ األكَّؿ كىك قسـ الدراسة
 ف:يٍ عاني، كقد اشتمؿ عمى مبحثى نٍ اؽ الصَّ زَّ ع، كبراكيو عبد الرَّ امً الجى 

ؿ:ََثَيحَىبٍَالمَى َالب:طَىمَىَ،َكفيوَأٍربىعةرمَىعٍَاـَمَىعريؼَباإلمَىالتَّاألكَّ

 تو.دى الى كً و، كى بو، كنسبتي سى و كنى األكَّؿ: اسمي  مبي طٍ المى 

 يكخو.ز شي أبرى  ري كٍ اني: ذً ب الثَّ مي طٍ المى 

 بلمذتو.ز تى أبرى  ري كٍ الث: ذً الثَّ  مبي طٍ المى 

 ماء عميو.مى العي  و، كثناءي لتي زً نٍ ابع: مى الرَّ  مبي طٍ المى 

 

َر،َكفيوَمطمباف:مَىعٍَمَىَمىاـاإلَديؿَفيعٍَحَكالتَّرٍَآراءَأئمةَالجَىحثَالثَّاني:َبٍَالمَى

 ر بف راشد.مى عٍ مى  اإلمىاـ الةي دى األكَّؿ: عى  مبي طٍ المى 

 .اشدبف رى  رمى عٍ مى  اإلمىاـ طي بٍ الثَّاني: ضى  طمبي مٍ الى 

 

َ،َكفيوَأٍربىعةَمىطىالب:رمَىعٍَمَىإلمىاـَعَلامًَابَالجَىبكتَىَريؼَيعٍَ:َالتَّالثالثََّحثَيبٍَالمَى

 اب لئلمىاـ مىٍعمىر.المىٍطمبي األكَّؿ: تكثيؽ نسبًة الكت

 المىٍطمىبي الثَّاني: تىٍسميةي الًكتاب، كمىٍركيىاتو.
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ٍنيىجي المىٍطمبي الثَّ  اًمعو. الث: مى  اإلمىاـ مىٍعمىر في جى

 .فاءعى مىٍعمىر عف الضُّ  اإلمىاـ : ركايةي الرَّاًبع مبي طٍ المى 

 

ٍنعاني؛ََرزَّالرَََّعبداـَاإلمَى:َالتعريؼَبالرَّابعَثَيحَىبٍَالمَى َع،َكفيوَثَلثةَمطالب:امًَالجَىَماَكاؽَالصَّ
 اسمو كنسبو ككالدتو، ككفاتو.األكَّؿ:  مبى طٍ المى 
زَّاؽ بف ىمَّاـ، الثَّاني: مبى طٍ المى   ر بف راشد.مى عٍ أثبت أصحاب مى  عبدي الرَّ
 يع. شى ة التَّ مى يٍ الثَّالث: أقكاؿ أىؿ العمـ، كتحقيؽ تي  مبى طٍ المى 
 

َكقدَاشتمؿَعمىَثَلثةَمباحث:َ،ريجخٍَيؽ،َكالتَّقًَحٍَالثَّاني:َالتَََّـيسٍَالقًَ

 مدة.تى عٍ خ المي سى النُّ  ؼي صٍ األكَّؿ: كى  حثي بٍ المى 

 .المعتمدة خسى النُّ  فى مً  اذجه مى نى الثَّاني:  حثي بٍ المى 

  ؽ.قى حى المي  صي الثَّالث: النَّ  حثي بٍ المى 

 ات.يى صً كٍ ائج كالتَّ تى اتمة: كتشتمؿ عمى أىـ النَّ الخى 

 كىي: ،ارئعمى القى  يؿي سى كالتي تي  ،ارس البلزمةيى بعض الفى  ؿي مى ارس: عى يى الفى 

 ة .فيرس لآليات القرآنيَّ  .1

 ريفة.بكية الشَّ اديث النَّ فيرس لؤلحى  .2

 راجع.ادر كالمى صى فيرس المى  .3

 .  أك المىٍكضيكعىات اتكيى تى حٍ فيرس المي  .4

كىاة الميترجـ ليـ. .5  فيرس لمرُّ

ََ
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َ

َ

َ

ؿ:ََثَيحَىبٍَالمَى َالب:طَىمَىَأٍربىعةكفيوََ،رمَىعٍَمَىَاـالتعريؼَباإلمَىاألكَّ

 .توالدى كً كى  ، كنسبتو،األكَّؿ: اسمو كنسبو مبي طٍ المى 

 يكخو.شي أبرز  ري كٍ ذً : انيالثَّ المىٍطمبي 

 بلمذتو.تى أبرز  ري كٍ ذً : الثالثَّ المىٍطمبي 

 مماء عميو.كثناء العي  ،: منزلتوابعالرَّ المىٍطمبي 
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ؿ:َاسموَكنسبوَمبَيطٍَالمَى َتو.دَىلَىكًَكَىَكنسبتوَ،األكَّ

ـي  ىك ، سىكىفى  ييٍكنى أبا المييىمًَّبي، ،دَّانيالحي  مىعمىر بف راشدالحجةي  الحافظي  اإلما عيركىة، البىصًرمُّ
، نىًزياليىمىف، كىك مىعمىر بف أبي عىمرك.   ؿي اليىمىًف.األٍزًدمُّ مىكالىيـ، البىٍصًرمُّ

ف قيس األزدم، كعبد مكلى عبد الرحمف ب كىك مكلى عبد السبلـ بف عبد القدكس، كعبد السبلـ
 .(1)أخك الميمب بف أبي صفرة ألموالرحمف؛ 

دَّاني:  دَّاف الحي بضـ الحاء كتشديد الداؿ الميممتيف كفي آخرىا نكف بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى حي
دَّاف بف شمس بف عمرك بف غنـ بف غالب بف عثماف بف  كىـ مف األزد كعامتيـ بصريكف كىـ حي

 نصر ابف األزد. 

ي: بضـ الميـ كفتح الياء كتشديد البلـ كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحدة، ىذه النسبة إلى مَّبً المييى 
 .(2)أبى سعيد الميمب بف أبى صفرة األزدم أمير خراساف

ًفي آخرىىا الرَّاء  اد الميٍيممىة كى ٍصرىة ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى البى  -البىٍصًرٌم: ًبفىٍتح البىاء الميكىحدىة كسيكيكف الصَّ
 .كشيرتيا تغني عىف ذكرىىا

                                                           
(1)

، طبع تحت مراقبة: التاريخَالكبيرد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة، مَّ حى يينظىر؛ البيخارم، أبك عبد اهلل مي  
ابف أبي ك  (.378 \7)د.ت(، )د.ط(، ) ،الدكف، دائرة المعارؼ العثمانية –حيدر آباد  محمد عبد المعيد خاف،

مَّ أبك مي  ،حاتـ حيدر آباد  ،اليند ،عديؿحَكالتَّرٍَالجَى ،د بف إدريس بف المنذر التميمي الرازممَّ حى د عبد الرحمف بف مي حى
تيذيبَبد الرحمف بف يكسؼ، مزم، أبك الحجاج يكسؼ بف عالً ك  (،255 \8، )ـ1952-ىػ1271 ،1ط ،الدكف

َالرجاؿ َأسماء َفي  –ق 1400، 1كؼ، بيركت، مؤسسة الرسالة، طري عٍ ار عكَّاد مى شَّ د. بى أ.، تحقيؽ: الكماؿ
َرَييَىسًَد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، مَّ حى ىىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل مي الذَّ ك  (.304 ،303 \28)ـ، 1980

َالنَ   -ىػ 1405، 3د.ـ(، مؤسسة الرسالة، ط)ب األرناؤكط، يٍ عى يخ شي إشراؼ الشَّ ، تحقيؽ: مجمكعة ببَلءأعَلـ
  يسير. (، بتصرؼو 5 \7)ـ، 1985

(2)
مف بف حٍ ، تحقيؽ: عبد الرَّ األنسابد بف منصكر التميمي الًمٍركىزم، مَّ حى عبد الكريـ بف مي عاني، أبك سعد مٍ السَّ  

 \12)(، 83 \4)ـ، 1962 -ىػ 1382، 1معارؼ العثمانية، طيحيى الميعىًممي اليماني، حيدر آباد، مجمس دائرة ال
501.)  
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كسر الدَّاؿ اٍلميٍيممىة ىىًذه النٍّْسبىة إلىى أاألزدم:  سيكيكف الزَّام كى كىىيكى أىٍزد بف  -ٍزد شنيكءىة ًبفىٍتح اأٍللؼ كى
اٍلغىٍكث بف نبت بف مىالؾ بف زيد بف كيبلف بف سبأ
(1). 

، أسىنى  ، قاؿ الذَّىىبي: كلدكأما كالدتو: حصؿ فييا اختبلؼ ٍمسو ًتٍسًعٍيفى ةى خى ك ًستٍّ كى
(2) . 

 كتكر حسف جي حفظو اهلل سنة ست كتسعيف، كاستدؿ بأدلة:الدُّ  حى كقد رجَّ 

 األكؿ: قاؿ أبك حاتـ: يقاؿ: إف معمران أكبر مف الثكرم بسنة.

 كالدة الثكرم سنة سبع كتسعيف، فكالدة معمر سنة ست كتسعيف. فإذا كانت

الصبياف كأنا غبلـ إلى جنازة الحسف، فطمبتي العمـ سنة مات الثاني: قاؿ معمر: خرجتي مع 
 الحسف، ككفاة الحسف سنة عشر كمئة لميجرة ككاف عيمير معمر في ذلؾ الكقت أربع عشرة سنة.

أربع عشرة سنة، فإفَّ كالدتو كانت  –سنة كفاة الحسف  –فإذا كاف عيمير معمر سنة عشر كمئة 
 سنة ست كتسعيف.

: حدثت الكالدة أكاخر سنة خمس كتسعيف كأكائؿ سنة ست كتسعيف لميجرة؛ الجمع بيف القكليف
 .   (3)ألف بعضيـ ذكر ىذا، كبعضيـ ذكر ىذا، كفي ىذا الجمع يككف الفرؽ بيف القكليف ضئيبلن 

 نستنتج مف ىذه الترجمة أمريف، كىما: 

إلى قبيمة أكبر  عدَّاف، كىذه ترجتمي إلى قبيمة حي م ينرً صٍ و بى مي اشد أصٍ ر بف رى مى عٍ ؿ: أف اإلماـ مى األكَّ 
دَّاف ترجع إلى قبائؿ األٍزد.منيا كىي األزد  ، أم أفَّ حي

ة، فإنو بميَّ القى  تالثَّاني: المعيار األساسي لتمقي العمكـ كافة، كخاصة عمـ الشريعة ىك الديف، كليس
في سبيؿ طمب ، كىك مف أكائؿ المحدثيف الَّذيف رحمكا مع ككنو مكلى إال أنو رحؿ كطمب العمـ

 .  فمى إلى اليى  العمـ
                                                           

(1)
د بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، مَّ حى د بف مي مَّ حى أبك الحسف عمي بف أبي الكـر مي ابف األثير،  
  (.46،158\1)د.ت(، )د.ط(، )، بيركت، دار صادر، ابسَىيذيبَاألنٍَفيَتَىَابَيالمبَى

(2)
 (.5 \7، سيرَأعَلـَالنبَلءالذَّىىبي،  

(3)
مَّد جي، حسف  د مَّ حى ، مجمة جامعة اإلماـ مي يفحَىيٍَحًَرييفَعنوَفيَالصََّصٍَاشدَكمركياتَالبَىبفَرَىَرَيمَىعٍَمَى، وعب ميحى

 يسير. (، بتصرؼو 18، )ىػ1427بف سعكد، العدد الرابع كالخمسكف، الجزء الثاني، شير ربيع اآلخر، 
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ب عميو حصكؿ االختبلؼ في كفاتو رحمو اهللي تككما حصؿ اختبلؼ في تاريخ كالدتو فيتر  كفاتو:
 تعالى.

 . (1)ر سنة اثنيف كخمسيف كمائة في شير رمضافمى عٍ بارؾ: مات مى زيد بف المي  قاؿ

اًلد قاؿ ًإبرىاًىيـ ٍبف خى
مات مىٍعمىر ًفي رمضاف  (4)، كخميفة بف خيَّاط(3)؛ الكاقدمد بف عمرمَّ حى ،كمي  (2)

 .سنة ثبلث كخمسيف كمائة
ًمائىة ث كخمسيف كى   .(5)كأما ابف حباف فإنو لـ يحدد أم سنة، قاؿ: سنة ًثٍنتىٍيًف أك ثىبلى

كالراجح: سنة ثبلث كخمسيف؛ ألنو قكؿ إبراىيـ بف خالد ًتمميذه كبمدٌيو، ككاف ممف حضر كفاتو 
 .  (6)الذَّىىبي ىذا القكؿ بأنو األصح كصمى عميو، ككصؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

رم، مى ، تحقيؽ: أكـر ضياء العي اريخكالتََّرفةَيعٍَالمَىبف سفياف بف جكاف الفارسي،  أبك يكسؼ يعقكبالفىسىًكم،  
 (.139 \1) ـ،1981 -ىػ1401، 2بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

(2)
 (.379 \7،َ)بيراريخَالكَىالتَّالبيخارم،  

(3)
تحقيؽ: إحساف  ،كبرلالطبقاتَال ،د بف سعد بف منيع الياشمي البصرم البغدادممَّ حى أبك عبد اهلل مي  ،ابف سعد 

   (.546 \5) ،ـ1968 ،1ط ،دار صادر ،بيركت ،عباس

(4)
، تحقيؽ: د. تاريخَخميفةَبفَخياطالعصفرم، أبك عمرك خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني البصرم، خميفة  

 (.426)ق، 1397، 2رم، دار القمـ، دمشؽ، طمى أكـر ضياء العي 

(5)
ٍعبدى التميمي د بفمَّ حى مي أبك حاتـ  ،ابف ًحبَّاف   ،حيدر آباد الدكف ،الثقات ،البيستي أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

  (.484 \7، )ـ1973 -  ى 1393 ،1ط ،دائرة المعارؼ العثمانية

مَّد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز،  (6) فَّاظالذَّىىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل ميحى دار الكتب ، بيركت، تذكرةيَالحي
 ،حيحيفرييفَعنوَفيَالصََّصٍَاشدَكمركياتَالبَىبفَرَىَرَيمَىعٍَمَى، جيك  (.142 \1ـ، )1998 -ىػ1419 ،1ط العممية،

 (، بتصرؼو يسير.50)



21 

 

َيكخو.زَشَيأبرَىَرَيكٍَالثَّاني:َذًََمبَيطٍَالمَى

دكف ترجمةو ليـ، فالترجمة ستككف عند  ،شييكخو الَّذيف ركل عنيـ مب أبرزطٍ في ىذا المى  سأذكري 
اًمع الميحقَّؽ، ف ترتيبيـ عمى حسب مكطنيـ، لما في ذلؾ مكسيككف  ذكرىـ في سند ىذا الجى

يكخ الَّذيف تمقى عنيـ مىٍعمىر، كمعرفة البصرييف منيـ؛ ألفَّ في حديثو الفائدة كىي؛ التمييز بيف الشُّ 
 عنيـ أكىاـ. 

َال دَّاًني،  ،: أباف بف أبي عيَّاشيكفرًَصٍَالبَىش ييكخي ابر الحي أٍشعىثي بفي عىٍبد اهلل بًف إسماعي بف جى
دَّاًني البىٍصًرم، اًبر األٍزًدمُّ الحي ًكٍيـ بف أب جى ك بكر أيُّكبي بف أبي تىًمٍيمىة السٍّْخًتيىاًني، بىٍيز بف حى

ٍبد المًَّو بف أنس بف مالؾ  ـى البينىاًني، ثمامة بف عى مَّد ثىابت بف أٍسمى ٍيدىة، أبك ميحى ميعىاكية بف حى
 ك عثمافكييقاؿ: ابف دينار أىبي د بف عثماف، عٍ الجى  رضي اهللي عنو، يدُّه أنس الصحاباألىٍنصاًرٌم، جى 

الد بف مً أبك المي ، يٌ مً الحي ييقىاؿ لوي: صاحب  مىٍيمافي ، اءذَّ اف الحى رى يٍ نىاًزؿ خى ٍيًرم، سي رى سىًعٍيد بف إيىاس الجي
افى التٍَّيًمي، ٍبد العىًزيز بف صي  بف طىٍرخى الد بف دىعىامىة، قىتىادة ،يب، البينىانً يٍ يى عى  ،السَّديكًسيٌ  قيرَّةي بف خى

كف العىٍبًدم. ي،كىٍىبي بف أبي ديبّْ   أبيك ىىاري
 
اًحب التَّكىاًبٍيت : الكيكًفي كفَش ييكخَيال اًبر بف يىزي، أٍشعىثي بف سىكَّار يقاؿ لو: صى ٍعًفيجى جعفر بف ، دى الجي

ٍيبر بف سىًعيد، كييقاؿ: اسمو جابر، كجكيبر لقب،  كى اًلؾ، بيٍرقىاف الًكبلبي، جي ًزيىاد بف ًعبلىقىة بف مى
مىٍيمافي بف مً  كر بف الميٍعتىًمر، عىاًصـ بف بىٍيدىلىة، ٍيرىاف األٍعمىش، سي اؽ السًَّبٍيًعي.مىٍنصي  أبك إٍسحى

 
اًزي كفَش ييكخَيال ٍيسىرة: الًحجى رىاـ بف عيٍثمىاف،  ،إبراىيـ بف مى ٍيد بف قىٍيس األٍعرىج،حى مى ٍبد  حي ًصيؼي بف عى خى

ًرم، زى يد بف أٍسمىـ القيرىًشي، سىًعيد الرٍَّحمىف الجى اًزـ  زى ٍحًشي، أىبيك حى ٍحش الجى ٍبد الرٍَّحمىف بف جى بف عى
اًلح،  مىمىةي بفي ًدٍينىار المىدىًني األٍعرج شيخ المدينة النبكية، سييىٍيؿ بف أًبي صى اًلح بف كىٍيسىافسى ، صى

ٍزـو  مًَّد بًف عىمًرك بًف حى بًد اهلًل بًف أىًبي بىٍكًر بًف ميحى ثىيٍ  ،عى ـ، عىبد اهلل ٍبف عىٍبد اهلل بف عيٍثمىاف بف خي
ًرم كىك ابف  د،مَّ حى كىك أكبر مف أخيو مي  ميٍسًمـ بف ًشيىاب أخي الزٍُّىًرم زى ٍبد الكريـ بف مىالؾ الجى عى

ًصيؼ،  ٍكلى بني ىىاًشـ، عمرك بف دينار عيبىٍيد اهلل بف عيمىر العيمىًرم، عـ خى عىمَّار بف أبي عىمَّار مى
دىاعىة، كىًثير بف كىًثير بف الميطَّمً المىكّْي،  ٍبد الرٍَّحمىًف بف عىبد ب بف أبي كى مَّد بف عىبد المَّو بف عى ميحى
مَّد بف عى  القىاًرٌم، ٍنكىًدر،  ،رشيبلف القي جى ميحى مَّد بف المي مَّد بف ميٍسًمـ بف ًشيىاب الزٍُّىًرم، ميحى ميكسىى ميحى

 .ىشىاـ بف عيٍركىةبف شىٍيبىة. كييقاؿ: ابف أبي شىٍيبىة، 
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ًني كفالَكخَييَيشَ ال ٍندىة: الحكـ بف أبىاف العىدىني، يىمى بد الرٍَّحمىًف بف جي د بف عى بلَّ ، ًسمىاؾي بف الفىٍضؿ خى
ٍكالًني،  ٍبدي اهلل بف طىاكيكس، الخى ؿ، عى مىٍيماف األٍحكى ار كى سٍ عىٍمرك بف عبد اهلل بف األى عىاًصـ بف سي
اًني،  نىدم، اليىمى ٍيسىاف، يىٍحيىى  ىىمَّاـ بف مينىًبو،عىٍمرك بف ميٍسًمـ الجى يىٍحيىى بف عىبد اهلل بف بىًحير ٍبف رى

ٍنعىاني.بف أبي كىًثير،   يىٍحيىى الميٍختىار الصَّ

يني: كفيَ الشامًََش ييكخَيال   .كلـ يسمعو عيٍثمىاف بف زيفىر الجي

رىاسىاني كفَش ييكخَيال رىاسىاًني نىًزٍيؿ دمٍشؽى كالقيدس، الخي نىًزيؿ  طىري الكىرَّاؽمى : عىطىاءي بف أبي ميٍسًمـ الخي
 .(1)البىٍصرة

 

ََلمذتو.أبرزَتَىَرَيكٍَالثَّالث:َذًََمبَيطٍَالمَى

، كليس اإلشارة كالذكر مبلمذة ىذا اإلماـ العظيـ، كمقصدمب أبرز تطٍ في ىذا المى  كري أذس
التقصي مع الترجمة؛ لطاؿ البحث، كذلؾ في غير فائدة، كمف  مالتقصي، إٍذ لك كاف مقصد

اؿ. عتعرؼى عمى تبلمذتو فميرجستزيد كيأحب أٍف ي  إلى كتب التراجـ كالرّْجى

ٍنعىاني، راكم الجامع.ك  زَّاؽ بف ىىمَّاـ الصَّ  مف أنجب تبلمذتو اإلماـ الحافظ عبد الرَّ

ٍنعىاني، كمف تبلمذتو أيضان:  براىيـ بف خالد الصَّ أبىاف بف يزيد العىطَّار، كىك مف أقرانو، كا 
مىيَّة ، كأيكب  سماعيؿ بف عي ٍبد الرَّحمف كا  يد، كداكد بف عى السختياني كىك مف شيكخو، كحماد بف زى

كبىة كىك مف أقرانو، كسيفيياف الثٍَّكًرم، كذلؾ.  العَّطىار، كرباح بف زيد الصنعاني، كسىًعيد بف أىبي عىري
ذلؾ، كصفكاف بف ف الحجاج ككسبلـ ٍبف أىبي مطيع، كىك مف أقرانو، كشعبة بكسيٍفياف بف عييىٍينىة  

ٍبد العىًزيًز  فكعبد األعمى بف عبد األعمى، كعبد المجيد ب ،، كعبد اهلل بف المبارؾيسى الزٍُّىًرمٌ ع عى
ٍيج رى ٍبد الممؾ بف أىبي ركاد، كعبد الممؾ بف جي مَّد الصنعاني، كعىٍبد ، كىك مف أقرانو، كعى ٍبف ميحى

كًعٍمراف  -كىك مف شيكخو  -بف دينار ، ، كعىٍمرك ف عىٍمرك الرَّقّْيٌ الكىاًحًد بف زياد، كعيبىيد اهلل ب

                                                           
(1)

، 5 \7)، بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَبي، (، كالذَّىى 305، 304 \28)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿيينظىر؛ الًمًزم،  
امع، . تنبيو: ىذه خبلصة استقرائية مف ىذيف ا(6 لكتابيف، كأضفتي عمييما مف شيكخو الَّذيف ركل عنيـ في الجى

ييـ ركل عنو مىٍعمىر في  كقسمتيـ حسب بمده؛ كذلؾ لمتسييؿ عمى الباحث في معرفة الشيكخ كما أشرت. كبعضي
اًمع، كاهللي أعمـ.  الجامع، كالبعض اآلخر خارج الجى
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د ٍبف جعفر مَّ حى د بف ثكر الصنعاني، كمي مَّ حى كعيسى بف يكنس، كمي  -كىك مف أقرانو  -القطاف
اكية الفزارم، عى بف كثير الصنعاني، كمركاف بف مي د مَّ حى كمي ٍبف عيمىر الكاقدم، د مَّ حى كمي غندر، 

مىٍيماف، كمكسى بف أعيف، كًىشىاـ  كًىشىاـ بف ييكسؼ  -كىك مف أقرانو  -الدٍَّستىكىاًئيكمعتمر ٍبف سي
ٍنعاني،  ، كيزيد كيحيى بف يماف -كىك مف شيكخو  -بي كثير ككىيب بف خالد، كيحيى بف أالصَّ

كأبك سفياف المىٍعمىرمٌ  -كىك مف شيكخو  - يعً يٍ بً اؽ السَّ حى كأبك إسٍ  ،ٍبف زريع
(1). 

أقرانو، كعف شيكخو، ىذه تدؿُّ عمى سىعة عممو  عف بف راشد: رمى عٍ مى أبي عيٍركة؛ قمت: ركاية 
ٍدر في التمقي؛ فإف مف المعركؼ المألكؼ عند  كمشاركتو في كثير مف العمكـ، معى سىعىة الصَّ

تو بؿ حتى عف أٍقرانو،  كفي ذلؾ يقكؿ تمميذ تىبلًميذه؛ ككيع البعض عدـ ركاية الشيخ عف تبلمذ
اب المف أ الى يىٍنبيؿي الرَّجيؿي "بف الجراح:  تَّى يىٍكتيبى عىمٍَّف ىك فىٍكقىوي كعىمٍَّف ىحى ٍصحى ، وًمٍثمي  كًديًث حى

ىيكى ديكنىو" كىعىمَّفٍ 
(2)    

    

َماءَعميو.مَىكثناءَالعَيَ،وزلتَينٍَ:َمَىابعالرََّمبَيطٍَالمَى

 و:لتي زً نٍ أكالن: مى 

زيف في عمـ الحى  اد يدكر عمى ستة ابف المديني: نظرت فإذا اإلسن يُّ مً قاؿ عى ديث، كاف أحد الميبىرَّ
نى أبا عركة كٍ كبة كحماد بف سممة كمعمر بف راشد كيي ري ة شعبة كسعيد بف أبي عى رى صٍ فؤلىؿ البى 
سمع مف ابف شياب كعمرك بف دينار كقتادة كيحيى بف أبي كثير كأبي إسحاؽ  ...اف دَّ مكلى حي 
 اليمداني.

تب عنيـ ال أعمـ اجتمع ألحد غير ر ككمى عٍ اتـ: انتيى االسناد إلى ستة نفر أدركيـ مى كقاؿ أبك حى 
أبك إسحاؽ كاألعمش، كمف  :رم كعمرك بف دينار، كمف أىؿ الككفةىٍ الزُّ  :مف أىؿ الحجاز ؛رمى عٍ مى 

 .(3)يحيى بف أبي كثير :قتادة، كمف اليمامة :البصرة
ئو ، كذلؾ مف خبلؿ لقائو أئمة الحديث كعممابف راشد رمى عٍ حصؿ عمييا مى  رفيعةه  قمت: كىذه منزلةه 
زيف في الحى    كد ليـ بالثقة. يي شٍ المى ديث، المبىرَّ

                                                           
(1)

 (.6 \7، )بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَ، كالذَّىىبي، (306، 305 \28) ،تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿيينظىر؛ الًمًزم،  

(2)
امعَألٍخَلًؽَالرَّاكمَكآداًبَأبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم،  الخطيب البغدادم،يينظىر؛   الجى

ح ابف(، ك 216 \2)د.ت(، )د.ط(، )، تحقيؽ: د. محمكد الطَّحاف، الرياض، مكتبة المعارؼ، السَّاًمع أبك ، الصَّبلى
كًرم،  زي ًديثَكييعرؼَبمقدمةَابفَالصَلحعمرك عثماف بف عبد الرحمف الشٍَّيرى َالحى ، تحقيؽ: د. مىعرفةيَأنكاًعَعمكـً

مبيٌ   (.  249)ـ، 1986 -ىػ 1406د.ط(، )، سكريا، دار الفكر، نكر الديف ًعٍتر الحى

(
3

 (.256 \8)،َرحَكالتعديؿالجَى ،ابف أبي حاتـ (
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 ماء عميومى العي  ناءي : ثى ثانينا

ٍينىا عف مىٍعمى : اكقاؿ أيضن  بركايتو عنو. :يعنى ،ارن مى عٍ ا مى نى مٍ بَّ كبة: كقد نى ري ابف أبى عى  تمميذه؛ قاؿ كى ًركيـ، رى
ٍفنىاه  .(1)فىشىرَّ

ٍنوي كىىيكى شىابّّ كىيكى  قاؿ أبيك عىكىانىةى فيارم: ح البى تٍ اء في فى جى  ينىاهي عى كّْ آًخًره قاؿ سىًعيده نىبٍَّمنىا مىٍعمىرنا ري
 : يٍَّرنىاهي نىًبيبلن قيٍمتي دىة ثىًقيمىة أم صى ميكىحَّ ر-ًبنيكف كى جى كسىًعيده أىٍكبىري ًمف مىٍعمىرو كقىٍد شىاركوي  -القائؿ ابف حى

 .(2)في كثير مف شيييكخو

زَّاؽ: ًقيؿ ٍبدي الرَّ ، كقىٍد كفىانا مىٍعمىر قاؿ عى ؟، قاؿ: ًقمَّةي الدَّرىاًىـً نىعىؾى مف الزٍُّىًرمّْ  .لمثٍَّكًرٌم: ما مى
مف أىؿ زمانو أعمـ  فانو لـ يبؽى  - ارن مى عٍ يعنى مى  -: عميكـ بيذا الرجؿ ريج يقكؿجي  ابف أبيقاؿ 
 منو.

أخرج ابف أبي ك  .أطمب لمعمـ منو ارن مى عٍ ر إال كجدت مى مى عٍ إلى مى  اـ أحدن ضي ال تى  :ؿبى نٍ قاؿ أحمد بف حى 
ابف جريج عف شئ مف التفسير فأجابني، فقمت  اؽ عف رباح قاؿ: سألتي زَّ حاتـ بسنده عف عبد الرَّ 

اعقى شرب مف العمـ ما نى  ارن مى عٍ ا قاؿ كذا ككذا قاؿ: إفَّ مى رن مى عٍ لو: إفَّ مى  ر أعبلـ يى في سً  ، كىكىرىدى أيضن
 .(3) ًمف الًعٍمـً بأٍنقيعإفَّ مىٍعمىران شىًربى ببلء: النُّ 

في الركاة الذكر مف العبارات التي قيمت في معمر لكحده فقط، كىي عبارة نادرة  كىذه العبارة
يج رى اشد، كقد كاف ابف جي بف رى ر مى عٍ ريج في شيخو مى مف األمثاؿ العربية التي قاليا ابف جي  كأصميا

 .(4)رحـ اهلل الشيخ كتمميذه ،مف أفصح الناس

ٍزفرىًكبى ًفي الح، ك كىتىبى مف كيؿّْ كىٍجو نَّوي إأم:  العبارةىذه  معنىك    .(1) ًديًث كؿَّ حى

                                                           
(1)

 (.256 \8)،َرحَكالتعديؿالجَى ،حاتـ ابف أبي 

(2)
ر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف مي   جى قاـ ، ارمخَىحيحَالبَيالبارمَشرحَصَىَحٍَفتَىد بف أحمد العسقبلني، مَّ حى ابف حى

د فؤاد عبد الباقي، تعميؽ: عبد العزيز مَّ حى رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: مي  بإخراجو كصححو: محب الديف الخطيب،
 (.101 \12)ق، 1379د.ط(، )دار المعرفة، بيركت، بف باز، بف عبد اهلل 

(3)
     (.8، 7 \7)، بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَكالذَّىىبي،  (.257، 256 \8) ،الجرحَكالتعديؿ ،ابف أبي حاتـ 

  

(4)
، 3طبيركت، دار صادر،  ،ربالعَىَافَيسَىًلَ د بف مكـر بف عمي اإلفريقٌي،مَّ حى مي  أبك الفضؿبف منظكر، يينظىر؛ ا 

  (.361 \8)ىػ، 1414
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ًديث مى إ: شرمُّ خٍ مى كقاؿ الزَّ   (2)راىً ف معمرنا داهو ًفي عمـ الحى

ًكمُّ قاؿ ك  ـي النَّكى ـ رؾ، ثي شٍ صر منيا نكاح المي تى خٍ اضع مف المي كى ككر في مى ذٍ كر، مى يي شٍ المى  ثي دّْ حى المي  : اإلما
 (3)ة ...بى رً ـ األشٍ لعنيف، ثي أجؿ ا

 

 

 

 

َ

َ

َ

َ

                                                                                                                                                                      
(1)

، تحقيؽ كدراسة: أحمد فريد المزيدم، قدـ لو الغريبيفَفيَالقرآفَكالحديثد، مَّ حى اليركم، أبك عبيد أحمد بف مي  
ـ، 1999 -ىػ 1419، 1كراجعو: د. فتحي حجازم، المممكة العربية السعكدية، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

(6\ 1880.) 

(2)
د البجاكم مَّ حى ، عمي مي الفائؽَفيَغريبَالحديثَكاألثرسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، أبك القاالزمخشرم،  
 (.17 \4)د.ت(، )، 2د أبك الفضؿ إبراىيـ، لبناف، دار المعرفة، طمَّ حى مي ك 

(3)
، عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ تيذيبَاألسماءَكالمغاتأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، النَّكىًكم،  

 (.107 \2)د.ت(، )د.ط(، )ة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، بيركت، دار الكتب العممية، عميو: شرك
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َ

َ

َ

َ

َاف:مبَىطٍَر،َكفيوَمَىمَىعٍَمَىَاإلمىاـَديؿَفيعٍَحَكالتَّرٍَآراءَأئمةَالجَىالثَّاني:ََحثَيبٍَالمَى

ؿ: عى  مبي طٍ المى  اـ الةي دى األكَّ  اشد.ر بف رى مى عٍ مى  اإلمى

 .اشدر بف رى مى عٍ مى  اإلمىاـ طبٍ الثَّاني: ضى  مبي طٍ المى 
 

 

 

  

 

 

 

َ

َ

َ

َ
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ؿ:َعَىَمبَيطٍَالمَى َاشد.رَبفَرَىمَىعٍَمَىَاإلمىاـَالةَيدَىاألكَّ

: سمعتي   .(1)، فقاؿ: كاف معمر صاحب عمـ، كصاحب رحمةران مى عٍ أبا عبد اهلل ذكر مى  قاؿ األثـر

كءةه كنيبؿه في نىفسًو "بلن لره رجمى عٍ سعد: " ككىافى مى د بف مَّ حى قاؿ مي ك   (2)وي ًحمـه كميري

ر صنعاء كرىكا أف يخرج مف بيف أظيرىـ، فقاؿ مى عٍ خؿ مى كلما د: " رجؿ صالح ... ميُّ جٍ قاؿ العً ك 
 (3)ليـ رجؿ: قيدكه فزكجكه"

افظنا كرعا ... ككافى يخضب ًبالًحنَّاء"قاؿ ابف حباف: " ك  مف  كقاؿ أيضان: "، (4)ككافى فىًقييا متقنا حى
 .(5)الفقياء المتقنيف كالحفاظ المتكرعيف"

 (6)ف"مأميك  ةه معمره ثققاؿ ابف حـز الظاىرم: " ك 

فص الفىبلَّس:   ره مف أٍصدًؽ النَّاس.مى عٍ مى "قاؿ أبك حى
ميدم: قيؿ البف عيينة: أىذا الحديث ممَّ  قاؿ: نعـ، رحـ اهلل أبا ، ا حفظتى عف معمر؟كقاؿ الحي

 عيركة.
ككاف مف أكعية ... كقاؿ في مكضع آخر:  بي بأنو طمب العمـ كىك صغير السفىى كذكر الذَّ 

 (7)"نيؼصٍ التَّ  فً سٍ بللة، كحي ع، كالجى رى حرم، كالكى لتَّ دؽ، كامـ، مع الصّْ العً 

                                                           
َأحمدَبفَأبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، ابف حنبؿ،  (1) سؤالتَأبيَبكرَاألثـر

  (.45)ـ، 2004 -ىػ 1425، 1ط ، تحقيؽ: د. عامر حسف صبرم، بيركت،  دار البشائر اإلسبلمية،حنبؿ
  (.546 \5) ،الطبقاتَالكبرل ،ابف سعد (2)

-ىػ1405 ،1ط ،دار الباز ،د.ـ() ،تاريخَالثقات ،أحمد بف عبد اهلل بف صالح الككفيأبك الحسف  ،العجمي (3)
 (.435) ،ـ1984

 (.484 \7) ،الثقات ،ابف ًحبَّاف (4)

َعمماءَاألمصارَالبيستي،  د بف حباف بف معاذ بف مىٍعبدى التميميد بف أحممَّ حى مي أبك حاتـ ابف ًحبَّاف،  (5) مشاىيري

ـ، 1991 -ىػ 1411، 1، تحقيؽ كتعميؽ: مرزكؽ عمى ابراىيـ، المنصكرة، دار الكفاء، طفقياءَاألٍقطىارَكأعَلَـي
(305.) 

دار الفكر،  ،بيركت ،ىَباآلثارمََّحَىالمَي ،د عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي القرطبي الظاىرممَّ حى أبك مي  ،ابف حـز (6)
 .(7 \9) ،د.ت( ،د.ط(

(7)
 ، بتصرؼ يسير.(7 - 5 \7) ،بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَ ،ىىبيالذَّ  
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نت الحديث الشريؼ، عمى الكتب التي دى  عى مى الثامف أنو اطَّ بي كىك مف القرف ىى قمت: يشير قكؿ الذَّ  كَّ
ر كمنيا ىذا الجامع مى عٍ فعبارتو: " كحسف التصنيؼ " تشير إلى أنو يمدح مؤلفات كمصنفات مى 

 ققو. حى الَّذم ني 

 .(1)ي ميزاف االعتداؿ: " أحد األعبلـ الثقات "كقاؿ ف 

معمر بف راشد بف أبي راشد، أبي عمرك األزدم، مكالىـ البصرم عالـ "كقاؿ ابف ناصر الٌديف: 
  .(2)"اليمف، ثقة، حٌجة، كرع

ر: " أبك عركة البصرم نزيؿ اليمف ثقة ثبت فاضؿ ...مف كبار السابعة مات سنة جى قاؿ ابف حى ك  
 .(3)، )ع(كىك ابف ثماف كخمسيف سنة ،أربع كخمسيف

 .(4)افظ "ا في الفتح: " ثقةه حى كقاؿ أيضن 

الـ ر بف أبي عىٍمرك رى مى عٍ دادم: " أبك عيٍركىة الككفى مى غٍ قاؿ إسماعيؿ البى   اشد األزدم الحرانى عى
 .(5)"ريى كمف أصحاب السّْ  ،اٍليمف

 

 

                                                           
(1)

َفيَنَىَيزافَيمًَ ،د بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيمازمَّ حى ىىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل مي الذَّ   َالرَ قٍَالعتداؿ  ،اؿجَىد
 (.154 \4) ،ـ1963 -ىػ 1382 ،1ط ،دار المعرفة ،يركتب ،د البجاكممَّ حى تحقيؽ: عمي مي 

 ،بىَىذَىَفٍَبَفيَأخبارَمَىىَىراتَالذََّذَىشَى ،د العىكرممَّ حى بد الحي بف أحمد بف مي عأبك الفبلح  ،ابف العماد الحنبمي (2)
 -ىػ 1406 ،1ط ،دار ابف كثير ،دمشؽ ،طأحاديثو: عبد القادر األرناؤك  جى رَّ خى  ،تحقيؽ: محمكد األرناؤكط

  (.245 \2) ،ـ1986

جىر (3) حامد عبد اهلل تحقيؽ:  ،تقريبَالتيذيب ،د بف أحمد العسقبلنيٌ مَّ حى أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف مي  ،ابف حى
ديث، )د.ط(،   (.640ـ، )2009 –ق 1430المحبلكم، القاىرة، دار الحى

(4)
جىر   (.9 \4)، فتحَالبارمَشرحَصحيحَالبخارم، ابف حى

 ،استانبكؿ ،ىديةَالعارفيفَأسماءَالمؤلفيفَكآثارَالمصنفيف ،د أميف بف مير سميـمَّ حى ؿ بف مي سماعيإ ،الباباني (5)
رَّاني" قمت:  (.466 \2) ،ـ1951 ،د.ط() ،ككالة المعارؼ الجميمة  اني،عى مٍ ما نقمو السَّ فاألصكب  ريؼه حٍ تى  هىذ"الحى

ا  ٍسمن دَّاني، كال شؾ أف الرَّاء قريبة مف الدَّاؿ رى  كترتيبنا.كىي: "الحى
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 (1)فقيو، حافظ لمحديث، متقف، ثقة "كمي: " رً قاؿ الزّْ ك 

رعٌي، بشكؿ عمـ، كخاصة الشَّ  ـى مٍ ب العً رَّ شى كأنو تى  اشد،ر بف رى مى عٍ مى عدالة ماء عمى مى العي  اراتي بى عً  تدكري 
ة لو كؿ عمى حسب تَّ ب السّْ تي إخراج أصحاب الكي عمى ذلؾ مف  ريؼ، كال أدؿَّ ديث الشَّ عمـ الحى 

ديث، برع في بلـ الحى مف أعٍ  ـه مى ر عى مى عٍ مى عمى صحة حديثو. ك  منيجو في اإلخراج، كىذا دليؿه 
 ديث، قريبه الغربة في سبيؿ الحى  ؿى ضَّ ديث، فى ر الحى دى صٍ مع قمة التآليؼ، كبعده عف مى التصنيؼ، 

   .ريؼابة الشَّ حى مف عصر الصَّ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

ًركمي،   د.ـ(، دار العمـ لممبلييف، )، األعَلـقي، شٍ مى د بف عمي بف فارس الدّْ مَّ حى خير الديف بف محمكد بف مي الزّْ
 (.272 \7)ـ، 2002، 15ط
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َ.داشًَرَبفَرَىمَىعٍَمبَالثَّاني:َضبطَمَىطٍَالمَى

ال  أطكالخ ،الكماؿ هلل كحده فَّ ؛ ألرمى عٍ مى  بطضى  رح فيأقكاؿ أىؿ الجى  عرضي في ىذا المبحث سأ 
بيَّف فيو نبذة يسيرة عف  ، كقد عقد ابف مفمح لذلؾ فصبلن يفغير معصكم ـ؛ ألنيـ منو بشرمى سٍ يى 
عف كقكعو في حديثيـ، كساؽ أقكاليـ في ذلؾ، ككاف ممَّا  كع الخطأ في كبلـ الثقات، فضبلن كقي 

  :ذكر

رأيت أحدان أقؿَّ خطأن مف يحيى بف سعيد يعني القطاف،  ؿ: سمعت أبا عبد اهلل يقكؿ: مابى نٍ كقاؿ حى 
كلقد أخطأ في أحاديث قاؿ أبك عبد اهلل: كمف يىٍعرل مف الخطًإ كالتٍَّصحيؼ؟، كنقؿى إسحاؽي بف 

حّْؼ ككؿ مف كتب يىتًَّكؿ عمى  :إبراىيـ عف أحمدى  كاف ككيعه يحفظ عف المشايخ كلـ يكف ييصى
حّْؼ.  الكتاب ييصى
كرم: سمعت الدي  اسه بى عبة في أسىاـ، كقاؿ عى شي  خطئي ما يي  ا عف أحمد: ما أكثرى ضن كنقؿ إسحاؽ أي

ميدم: مف ييبرئي نٍفسىو  كقاؿ عبد الرحمف بف .يحيى يقكؿ: مف ال ييخطئي في الحديث فيك كذَّاب
 .(1)خطئ؟ذا الذم ال يي  فٍ فيك مجنكف. كقاؿ مالؾ: كمى  طأمف الخ

دار اإلسناد عمييـ، كثناء العمماء عميو عظيـ، كلكفَّ ذلؾ كىذا الرجؿ عده عمي بف المديني ممف 
  (2)لـ يمنع مف أف يقاؿ فيو: إذا حدثؾ معمر عف العراقييف فخفو...

كمف دار عميو اإلسناد، كركل مف الحديث الكثير، فبل بد أف يقع في الخطأ كىذا ليس عيبان، كفي 
دّْثي فيخطئ، إنما أعجب ممف أبك زكريا يحيى بف معيف: " لستي أعجب ممف يي  كؿقذلؾ ي حى

 .(3)"!!يحدث فيصيب
 

كميا تدكر عمى قمة ضبطو في  ىذا المحدث الكبير التي تقدح في ركاية كأقكاؿ أىؿ الجرح
نما مقيدالحديث، كذلؾ لي  :عمى حسب ، عمى النحك التاليبقيكد س عمى كجو اإلطبلؽ، كا 

 
 

                                                           
(1)

ر مى عي يب األرناؤكط ك عى ، تحقيؽ: شي رعيةاآلدابَالشََّد بف مفرج الحنبمي، مَّ حى د بف مي مَّ حى مي  أبك عبد اهللابف مفمح،  
 (.142،141\2) ـ،1999 –ق 1419، 3القيَّاـ، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

(2)
، رمذمؿَالتَ مىَعًََشرحَيشقي الحنبمي، مى ابف رجب، عبد الرحمف بف أحمد بف الحسف، السىبلمي البغدادم ثـ الدّْ  

 (.109\1) ـ،2015 -ىػ 1436، 7عيد، الرياض، مكتبة الرشد، طاـ سى مَّ تحقيؽ: د. ىى 

(3)
 (.561\31)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿ، زمالمً  
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َظرَإلىَمكافَالتمقي.:َبالنََّأكلَن

عىؼ حديثو عف بعض ل بف راشد في بداية طمبو كذلؾ ألف معمر معمـ تمقى عف أىؿ بمده؛ لذا ييضَّ
، كعف بعض أىؿ البصرة عمى كجو الخصكص، كىذا ما سنتكمـ  أىؿ العراؽ عمى كجو العمـك

 عنو:
قاؿ ابف أبي خيثمة: سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: إذا حدثؾ معمر عف العراقييف )فخفو( إال عف 

فإف )حديثو عنيما( مستقيـ، فأما أىؿ الككفة كالبصرة فبل. كما عمؿ في الزىرم كابف طاكس 
 (1)حديث األعمش شيئان 

كلذلؾ قُّدّْـ عمى معمر بعض الشيكخ في العراؽ؛ ألنو عندما قدـ لـ يكف معو كتبو، كفي ىذا قاؿ 
دينة في كىي م – ـ عمينا معمر كشريؾ كاسطدً يقكؿ قى  عبادان  سمعتي  :محمد بف معاكية النيسابكرم

  (2)فكاف شريؾ أرجح عندنا منو -العراؽ 

 
َىَعنيـ.قَىمَىيكخوَالَّذيفَتَىظرَإلىَشَيالنََّب:َثانينا

ف كاف م  وثً يٍ دً كفي حى  كذلؾ ألفَّ أغمب شيكخو الَّذيف تمقى عنيـ - ؛السابؽ عف القيد ان تفرعكىذا كا 
اًمع الَّذم في إال أني جعمتو منفصبلن؛ ألىميتو كصمتو  –، كانكا عراقييف أكىاـ عنيـ تحقيؽ الجى

 بيف أيدينا.

مف شيكخو ف. ـأكىا سو إال أفَّ ركايتو عف بعض الشيكخ يكجد فييااشد ىك ثقة في نفبف رى  ري مى عٍ فمى 
 ، كقتادة بف دعامة السدكسٌي.ثابت بف أسمـ البيناًنيالَّذيف لـ يضبط حديثيـ: 

اًديًث مىٍعمىر عف ثىاًبت أ اًديثي غىرىاًئبه كميٍنكىرىةقاؿ عمي ابف المديني: كفي أحى حى
(3). 

 .(4)اشاف بف أبي عيَّ كذكر عمي أم ابف المديني أنيا تشبو أحاديث أبى 
 
 

                                                           
 (.774، )تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿزم، المً  (1)

(2))
، تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم، تاريخَدمشؽأبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل، ابف عساكر،  
 (.416َ \59) ـ،1995 -ىػ 1415د.ط(،)ار الفكر، د.ـ(، د)

(3))
فى طى صٍ د مي مَّ حى مي د. ، تحقيؽ: ؿمَىالعًَأبك الحسف عمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم البصرم، ابف المديني،  
 (. 72)ـ، 1980، 2مي، بيركت، المكتب اإلسبلمي، طظى األعٍ 

(4))
 (.691 \2) رمذم،ؿَالتَ مىَعًََشرحَيابف رجب،  
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ًديثنا عف ثىاًبت مىٍعمىر قاؿ العيقيمي: كأٍنكىريىيـ حى
(1). 

 .(2)عف ثابت خاصة -أم  معمر  – قاؿ ابف رجب الحنبمي: كضعؼ حديثو
كىل مى  ثـ قاؿ: حماد بف سممة ، ؟ فقاؿ: ما أحسف حديثوٍعمىر عىف ثابتكسيًئؿى أحمد بف حنبؿ عىمَّا رى

مىمىة... كقاؿ يكنس بف يزيد بف أبي النجاد: ككىاف  أحب مَّاًد بف سى إلي ليس أحد ًفي ثىاًبتو ًمٍثؿ حى
كىل عىٍف ثىاًبت ؟ فق ، ككىاف أىٍطمىبىييـ لمعمـ، ًقيؿ لو: فىمىا رى رّْؼي دّْثي ًحٍفظنا فىييحى اؿ: ما أحسف مىٍعمىره ييحى

مىمىةمَّ حديثو! ثـ قاؿ: حى  مَّاد بًف سى ده أٍثبىتى ًفي ثىاًبت ًمف حى ، لٍيس أحى مىمىة أحىبُّ إليَّ اد بف سى
(3). 

 .(4)ر عف ثابتمى عٍ حسف: كىذا محمكؿ عمى ما لـ يينكر مف ركاية مى  قاؿ د.

بد الرٍَّحمىف بف مىٍيًدمٌ كلـ يفرؽ  رَّؾ عى أحد حكاسو إشارة إلى شيء،  بينيما عند االنتقاء، ككأنو حى
ذا انتقيتيا كانت حسانان: مى "قاؿ: حيث  ًديثىييمىا ىىكىذىا رىأىٍيتي ًفيًو، كا  اد ابف مَّ ر كحى مى عٍ اثنىاًف إذا كىتىٍبتي حى
مىمىةى   .(5)"سى

ر مف قتادة كثابت البناني فيو ضعؼ كليس ىك مى عٍ ذكر عبد الغني بف سعيد الحافظ أف سماع مى ك 
في الزىرم كفي معمر خاصية ليست في غيره مف العمماء سمع مف الستة  في شيء أقكل منو
عمييـ الزىرم كعمرك بف دينار كقتادة  ث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـالذيف مدار حدي

بف  يعقكب القائؿ –فقمت ...  كاألعمش كأبك إسحاؽ كيحيى بف أبي كثير ما اجتمعكا ألحد إال لو
ر ىكذا بالبصرة كىكذا باليمف فإف لف يكف مى عٍ كيؼ حدث مى  -ديني يعني ابف الم –لعمي  – شيبة

 . (6)لو عيد بالكتب حتى نظر فييا

ر لحديث، فرفعو مرةن بالبصرة، كأرسمو أخرل في مى عٍ ىذا الكبلـ في سياؽ ركايتو أم مى  كقاؿ عميّّ 
 ف.مى اليى 

ـى ا : ًنٍع اًلؾه زَّاؽ: قاؿ لي مى ؿي كىافى مىٍعمى قاؿ عبدي الرَّ ، للرَّجي ٍف قىتىادىةى. كالره  ًركىايىتيوي التٍَّفًسٍيرى عى
                                                           

(1)
، تحقيؽ: عبد المعطي أميف فاءَالكبيرعَىالضَ د بف عمرك بف مكسى بف حماد المكي، مَّ حى أبك جعفر مي مي، يٍ العيقى  

 (.291 \2)ـ، 1984 -ىػ 1404، 1قمعجي، بيركت، دار المكتبة العممية، ط

(2)
 (.804\2) رمذم،ؿَالتَ مىَعًََرحَيشَىابف رجب،  

(3)
 (.201 ،166 \2)، اريخرفةَكالتَّعٍَالمَى الفىسىًكم، 

(4)
 (.44)، حيفحيرييفَعنوَفيَالصََّصٍَبفَراشدَكمركياتَالبَىَرَيمَىعٍَمَى، جي 

(5)
 (.157 \3)، اريخرفةَكالتَّعٍَالمَى، الفىسىًكم 

(6)
 يكف لو عيده  ـل وفإنكاب: قمت: ىذه العبارة غير مستقيمة كلعؿَّ الصَّ َ(.416 \59) ،تاريخَدمشؽ، ابف عساكر 

  أعمـ. ، كاهللي بالكتب
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، فقىمَّمىا ركىل ًمٍنو، بيُّ ىى الذَّ  ؿى اقى  اـً ًإعرىاضه عىًف التٍَّفًسٍير؛ الٍنًقطىاًع أسىاًنٍيًد ذًلؾى اًلؾ اإًلمى مىى مى : يىٍظيىري عى
اًلؾ كقىد كقىعى لىنا جيزءه لًطٍيؼه مف التٍَّفًسير، مىنقيكؿه عف مى
(1). 

جمستي  ، كذلؾ فيما ركاه عبد الرزاؽ عف معمر، قاؿ:مالؾ ييعىارضي بقكؿ معمر عف نفسو كقكؿي 
  .(2)إلى قتادة كأنا ابف أربع عشرة سنة فما سمعت منو حديثا إال كأنو ينقش في صدرم

ى قىتىادىة كأنا صغير فمـ أحفظ عف معمر قكلو: جمستي إل (3)يحيى بف معيفقمت: كركاية 
 عمى أسانيد التفسير. -عمى فرض صحتيا - تحمؿ .(4)أسانيده

مف ركيت كبلىما عف عبد الرزاؽ كىك فقد  ؛فبما أف الركايتيف متعارضتاك التكفيؽ بيف القكليف:  
في الركاية األكلى عف مالؾ: انتقد  و، كذلؾ أنَّ بينيما ، فبل بد مف التكفيؽأنجب تبلمذة معمر

ية عف معمر نفسو: بأفَّ الحديث نيًقشى اية الثانركاية معمر عف قتادة في تخصص التفسير، كالرك 
، فبينيما كبذلؾ يجب التفريؽ بيف ركاية معمر عف قتادة في التفسير، كركايتو الحديث ،في صدره

  اختبلؼ عمى حسب ما ظير لي.
يدؿ عمى كىذا  آخر كىك التدقيؽ في ركايات التفسير عف قتادة أكثر مف الحديث. كيظير أمر 

ىك المصيب، عندما بيَّف سبب إعراض مالؾ في التفسير عف ك بي رحمو اهلل ىى الذَّ  عمؽ الفيـ عند
كقيدىا أيضا بقكلو: "فقمما ركل عنو"، أم  ، إنما ىك بسبب انقطاع األسانيد. كقيد التفسير،قتادة

ال فقد ركل عنو في الحديث كثيران،  كاهللي أعمـ. في التفسير، كا 
يات معمر عف قتادة في التفسير، كالتشديد في ذلؾ كافبل بد مف تطبيؽ منيج خاص عمى ر 

 بخبلؼ الحديث، كاهللي أعمـ.
 
 

                                                           
(1)

  (.7/9)، أعَلـَالنبَلءَسيربي، ىى الذَّ  

(2)
ر،  جى مطبعة دائرة ، اليند، تيذيبَالتيذيب، د بف أحمد العسقبلنيٌ مَّ حى بف عمي بف مي أبك الفضؿ أحمد  ابف حى

مَّد بف كثير بف أبي عطاء  (.244 \10)، ىػ1326، 1المعارؼ النظامية، ط كقد ركم مثؿ ذلؾ عف ميحى
ارم،  قمت: القكؿ . (256 \8، )الجرحَكالتعديؿ( كابف أبي حاتـ، 378 \7، )التاريخَالكبيرالصنعانٌي. يينظىر؛ البيخى

د بف كثير ففي الجرح مَّ حى ؛ ألنو أثبت راك فيو، ال سيما كقد اختمفت العبارات عف مي شىٍيخواؽ عف زَّ الرَّ  ما قالو عبد
 مكتكب في صدرم". اريخ الكبير: "كفي التَّ  منقش في صدرم"،كالتعديؿ: "

(3)
اشد. كىك الَّذم قاؿ عف نفسو فيما نقمو لكٍف ال بد مف التنبيو بأف يحيى بف معيف لـ ييدرؾ معمر بف ر  قمت: 

رعة الدمشقٌي:  كلدتي سنة ثماف كخمسيف كمئة، ككاف في خبلفة أبي جعفر. كمعمر تكفي سنة: عنو أبك زي
. يينظر. رمى عٍ اني عف مى عى نٍ اؽ الصَّ زَّ سطة عبد الرَّ فضبلن مف أفَّ يحيى يركم بكاق. فكيؼ يككف ركل عنو 154

 (.545 ،564 \31)، رجاؿتيذيبَالكماؿَفيَأسماءَال

(4)
، تحقيؽ: صبلح بف فتحي التاريخَالكبيرَالمعركؼَبتاريخَابفَأبيَخيثمةثمة، أبك بكر أحمد، يٍ ابف أبي خى  

 (.327 \1)ـ، 2006 -ىػ 1427، 1ىبلؿ، القاىرة، الفاركؽ الحديثة، ط
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َ.سيمىيمافَبفًَمٍيرافَ)األعمش(

دَّثىؾ معمر عىف الًعرىاًقٌييف فخالفو ًإالَّ عىف الزٍُّىًرٌم كاٍبف طىاكس فىإفَّ  قاؿ يحيى بف مًعيف: إذا حى
ٍنييمىا ميٍستىًقيـ، فىأىما أىؿ اٍلكي  ًديثو عى ًديث اأٍلىٍعمىش شىٍيئان  ،كفىة كىأىؿ البىٍصرىة فىبلى حى مىا عمؿ ًفي حى  ،كى

معمر أثبت ًفي الزٍُّىًرٌم مف  ًغير فىمـ أحفظ عىنوي اكى مىست ًإلىى قىتىادىة كىأىنا صى بف عييىٍينىة قىاؿى معمر: جى
 .(1)ًإالَّ اأٍلىسىاًنيد

سقطت مني صحيفة األعمش فإنما  ر، قاؿ:مى عٍ د بف ثكر عف مى مَّ حى ذكر زيد بف المبارؾ عف مي 
 . (2)أتذكر مف حديثو كأحدث مف حفظي

َعيٍركة.َاـَبفَيشَىىًَأبيَالنَّجكدََكَـَبفَياصًَعَى

ًديث مى  :بف مًعيفاقىاؿى  ٍرب ر عىف ثىابت كىعىاًصـ بف أبي النَّ مى عٍ كىحى كد كىًىشىاـ بف عيٍركىة مف ىىذىا الضَّ جي
ميٍضطىرب كثير األكىاـ
(3). 

ر: جى ككذا  شيئنااـ بف عيٍركة شى ىً ش ك مى األعٍ تو عف ثابت ك ايى كى في رً  إالَّ أفَّ  ؿه اضً فى  ته بٍ ثى  ثقةه  كقاؿ ابف حى
دَّثى بو في البى   .(4)رة ...صٍ في ما حى

اـ بف عيٍركة شيئان، ككذا ما شى ىً : "إال أفَّ في ركايتو عف ثابت كاألعمش ك رير: قكلوحٍ جاء في التَّ 
دَّثى بو بالبصرة" فيو نظر، فإفَّ  ىذه أقكاؿي أفراد، فاألكؿ انفرد بو ابف معيف، كقد قاؿ أحمد في  حى

، ليس أحد في ثابت مثؿى  حديثو عف ثابت: ما أحسف حديثىو، ثـ قاؿ: حماد بف سممة أحب إليَّ
ؿ ىك عمى جميع أصحاب الزىرم فيما عدا مَّ حى  اد بف سممة. فيذا مف نكع التفضيؿ، كما فيضّْ

 عيقىٍيؿ عف الزىرم مثبلن فييا شيء.سيٍفيىاف كيكنس ك  ال يعني أف ركايةمالؾ، فيذا 
دَّثى  دَّثى أمَّا القكؿ الثاني كىك ما حى بو في البصرة، فيك قكؿ أبي حاتـ الرازم، حيث قاؿ: "ما حى

دَّثى بالبصرة فيو ضعؼ  معمر بالبصرة ففيو أغاليط، كىك صالح الحديث"، فيذا ال يعني أف ما حى
لى مثؿ ىذا أشار الذىبي في "الميزاف"  أك شيء منو، لكٍف كقعى لو غمط قميؿ في سعة ما ركل، كا 

                                                           
(1)

التعديؿَكالتجريحَقرطبي األندلسي، البىاًجي، أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي ال 
رَّجَلوَالبخارمَفيَالجامعَالصحيح  –ق 1406، 1، تحقيؽ: د. أبك لبابة حسيف، الرياض، دار المكاء، طًلمىٍفَخى

 (.742 \2)ـ، 1986

(2)
 (.417\59)، تاريخَدمشؽعساكر، ابف  

(3)
َالبَيالبىاًجي،   َلو رَّج َخى ًَلمىٍف َكالتجريح َالجَىخَىالتعديؿ َفي َالصََّامًَارم َحيحع ر، . ك (742 \2)، جى تيذيبَابف حى

 (. 245 \10) ،التيذيب

(4)
ر،   جى   (.640)، تقريبَالتيذيبابف حى
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حينما قاؿ: "أحد األعبلـ الثقات، لو أكىاـ معركفة، احتيممت لو في سعة ما أتقف". فيذه العبارة 
نما العبرة بقمة  الَّتي أشار إلييا المصنؼ لك لـ يذكيرىا لكاف أحسف، فإفَّ كؿ ثقة متقف لو أكىاـ، كا 

أك كثرتيا، كال شؾَّ أفَّ معمران قميؿ األكىاـ جدان في سعة ما ركل، كلذلؾ أطمؽ األئمة أكىامو 
تكثيقو، كىك أحد جباؿ العمـ الميٍصطىفكمٌ 
(1)    . 

ر  جى ٍتفى فبل -كقد أشار إلى حديث أخطأ فيو معمر –كقاؿ أيضان ابف حى ـٍ يىٍضًبًط المى ذىا كىاف لى : كا 
       .(2)ًبًط اإلٍسنىادييتىعىجَّبي مف كىٍكًنو لـ يىضٍ 

ٍبدَالعىًزيزَبفَصَي َ.يب،َالبينىانًَيٍَيَىعى
يىٍيب يىقيكؿ: عبد العىًزيز مكلى  قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ: معمر ييخطىء ًفي عبد العىًزيز بف صي

نَّمىا ىيكى مىٍكلى لبينىانىة         .(3)أنس كا 
ا لتضعيؼ اهلل، ذكر سببن  جي حفظوي  بأفَّ الدكتكر الفاضؿ حسف عبو ،ىذا القيد تنبيوكال بد مف 
 الحاكـ الَّذم نقمو (5)الحديث . كذكر(4)أمر خارج عنوحديثو بسبب  ؼى عّْ ما ضي ر؛ كىك مى عٍ حديث مى 

سىبىبيورمى عٍ مى  مف طريؽركمى  الخطيب كغيرىما، كىك الَّذمك  اٍبفي أىخو رىاًفًضٌي،  رمى عٍ مى لبأنَّو كاف  :، كى
دً ككىافى مىٍعمىره ييمىكّْنيوي مً  مىٍيًو ىىذىا الحى ؿى عى ًيٍيبن ٍف كيتيًبًو، فىأىدخى كىافى مىٍعمىره مى ، كى مىى اٍيثى ده عى ، الى يىٍقًدري أىحى

زَّاًؽ  ٍبدي الرَّ عىًتًو، فىسىًمعىوي عى  .ًفي ًكتىاًب اٍبًف أىًخي مىٍعمىرميرىاجى
الشككؾ حكؿ  باب لممستشرقيف إلثارةالكال أكافؽ الدكتكر حسف فيما ذىىب إليو، كفي ىذا فتح 
ٍيف  –حديث معمر، كخاصة أف حديثو مخرج في الكتب الستة  ، كليتو كقؼ -فضبلن عف الصحٍيحى

في نياية ذلؾ، قكلو: لكف يبقى  الن اكلكنَّو كضع سؤ  عيؼ فقط،ضٍ بذكر سبب التَّ  عند ذلؾ كاكتفى
                                                           

(1)
كؼ،   ـ األرناؤكط كأ.د.بشَّار عكَّاد مىٍعري رَّ َتقريبَالتيذيبالشيخ شيعىيب ميحى ، بيركت، مؤسسة الرسالة، تحرير
  (.403\3)ـ، 1997 -ىػ 1417، 1ط

(2)
جىر   (.519 \11) ،البارمَشرحَصحيحَالبخارمفتحَ ،ابف حى

(3)
، تحقيؽ: العمؿَكمعرفةَالرجاؿَركايةَابنود بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، مَّ حى أبك عبد اهلل أحمد بف مي ابف حنبؿ،  

 (.400 \1)ـ، 2001 -ىػ 1422، 2د عباس، الرياض، دار الخاني، طمَّ حى كصي اهلل بف مي 

(4)
 (.49)، تَالبصرييفَعنوَفيَالصحيحيفمعمرَبفَراشدَكمركيايينظىر؛ جي،  

(5)
ًبيًبي  نىظىرى النًَّبيُّ كمتف الحديث:   ًبيًبي، كحى ًبيبيؾى حى ، أٍنتى سىيّْده في الدٍُّنيىا، سىيّْده في اآٍلًخرىًة، حى : "يىا عًميُّ ًإلىيَّ فىقىاؿى

ٍيؿي  ؾى عىديكّْم، كعىديكُّم عىديكُّ المًَّو، كالكى ًبيبي المَّو، كعىديكُّ أبك عبد اهلل محمد بف الحاكـ،  ًلمٍف أىٍبغىضىؾى بىٍعدم". يينظىر؛ حى
يو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم، ٍدكى  ،يفحٍَيَىحًَدرؾَعمىَالصََّتَىسٍَالمَي عبد اهلل بف محمد بف حمى

(، 138 \3) ـ،1990 –ق 1411، 1مصطفى عبد القادر عطا، بيركت، دار الكتب العممية، طتحقيؽ: 
منكر ليس ببعيد مف الكضع، ك الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف بي: ىى ، قاؿ الذَّ 4640حديث: ال

، 1، طكؼ، بيركت، دار الغرب اإلسبلميٌ ري عٍ اد مى ار عكَّ شَّ بى  أ.د.تحقيؽ: ، تاريخَبغدادثابت بف أحمد بف ميدم، 
رم عف عبيد اهلل بف ىٍ ر عف الزُّ مى عٍ اؽ عف مى زَّ مف طريؽ أبي األٍزىىر عف عبد الرَّ  (،66 \5)ـ، 2002 -ىػ 1422

 اهللي عنيما. اس رضيى بَّ عبد اهلل عف ابف عى 



36 

 

لى طكؿ تتبُّع ىناؾ أحاديث أخرل أدخميا ابف األخ عمى عمو، كالجـز بالنفي أك اإلثبات يحتاج إ
 .كنظر

صاحب التعميؽ الدقيؽ،  بيالذَّىى الحافظ قمت: األمر ال يحتاج إلى بحث كال تدقيؽ كقد كفانا ذلؾ 
: ىىًذه ًحكىايىةه ميٍنقىًطعىةه، كمىا كاف حيث قاؿ، دقيقةبعبارة  الَّذم قطع فيو ىذا القكؿ كالفكر العميؽ،

مىيٍ  ٍكجي ىذا عى ًدٍيث الزٍُّىًرمٌ مىٍعمره شىيخان ميغىفَّبلن يىري اًفظان، بىًصٍيران ًبحى كقصد بالحكاية . (1)ًو، كىاف حى
ر بف راشد إخكة أـ ىك كحيد مى عٍ ر بسبب ابف أخيو، يبقى ىؿ أف لمى مى عٍ المنقطعة: حكاية تضعيؼ مى 

 ، كاهللي أعمـ.(2)ما يبقى مجاؿ البحثفقط، ىذا 
 

 أحد ىذه األسباب:يرجع إلى  مف أبي األزىرديث كالسبب في ركاية ىذا الحى 
كاف مريضان، فقد ذكر ذلؾ عندما سألو يحيى بف معيف، فقاؿ: إنّْي  أبا األٍزىىر ألفا إمَّ  األكؿ:

ًميؿه  رىٍجتي إلىٍيًو، كأنىا عى زَّاًؽ غىاًئبه ًفي قىٍريىةو لىو بًعيدىةو فىخى ٍبدي الرَّ ٍنعىاءى كعى   .(3)قىدٍمتي صى
مَّ ك الثاني:  عى مىٍعمىران ًفيو، كلىًكنَّوي ا كما قاؿ الذَّىبي: ًلتى ا  ًدٍيث، ككىتىبىوي، كمىا رىاجى زَّاًؽ سيرَّ بالحى ٍبًد الرَّ شىيًُّع عى

اًنٍيًفًو، كحدَّثى ًبو وي ًفي تىصى رَّجى ، بىٍؿ كالى خى ًعٍيفو كىعًميٍّ دّْثى ًبًو ًلًمٍثًؿ أىٍحمىدى كىاٍبًف مى سىرى أىٍف ييحى كىيكى  ما جى
اًئؼه يترقَّبي  أحاديث عندما سبر أحاديثو، كقاؿ: ... بأنو ركل  ى عمينا قكؿ ابف عىدمٌ كال يخف .(4)خى

  .(5)ًفي فضائؿ أىؿ البيت كمثالب آخريف مناكير
مَّا الثَّالث:  ، اؽ لكحدهزَّ بقرينة أف أبا األٍزىىر خرج مع عبد الرَّ  اؽ حدَّث مف حفظوزَّ عبد الرَّ  ألفَّ كا 

ـى أف أبا األٍزىىر يركيو-اؿ يحيى بف معيف، كلذلؾ ق(6)ككاف إذا حدَّثى مف حفظو أخطأ ًم -عندما عى
: الذٍنبي ًلغىيًرؾى ًفٍيًو": أمَّ  قىاؿى ًتًو، كى أف  يفعً ابف مى  كعمـ، (7)ا إنَّؾ لىٍستى بكذَّاب، كتعجَّبى ًمٍف سىبلىمى

اكتب  يف:عً يقكؿ البف مى  اؽزَّ عبد الرَّ  ككاف الخطأ إنما ىك بسبب تحديث عبد الرزاؽ مف حفظو،

                                                           
(1)

 (.576 \9)، بَلءَلـَالنَ أعٍََرَييَىسًَ، يينظىر؛ الذَّىىبي 

 \2، )،َتيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿ. الًمزمكاهلل أعمـ" ار أخن مى عٍ ...كال نعرؼ لمى : "الخطيبي البىغدادمُّ قاؿ  (2)
420.)  

(3)
 (.138 \3)،َيفحَىيٍَحًَتدرؾَعمىَالصََّسٍَالمَي ،الحاكـ 

(4)
 (.367 \12)، بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَالذَّىىبي،  

(5)
فاءَعَىالكامؿَفيَضَيد ابف مبارؾ بف القطاف الجرجاني، مَّ حى عبد اهلل بف عبد اهلل بف مي ، أبك أحمد ابف عدمٌ  
 (.459\8) د.ت(،)د.ط(، )اكم، الرياض، مكتبة الرشد، ازف الًسٍرسى ، تحقيؽ كتعميؽ: د. مى اؿجَىالرَ 

(6)
كىافى ًممَّف يخطىء إذا حى اف: بَّ قاؿ ابف حً     (.412 \8)، الثقاتاف، ابف ًحبَّ . مف حفظو عمى تشيع ًفيو ثى دَّ كى

(7)
  (.367 \12)، بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَالذَّىىبي،  
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ما حدث مف كتابو ارم: خى قاؿ البي  .(1)ال كال حرؼ مف غير كتاب فيقكؿ: اكاحدن  اي كلك حديثن عن
 .(2)فيك أصح

، كاهللي ا القكؿ: بأف لو ابف أخ رافضي دسَّ الحديث فالحكاية منقطعة كما قاؿ الذَّىىبي سابقان أمَّ  
 أعمـ.

 
َ.ظرَإلىَمكافَالتَّحديث:َبالنََّاثالثَن
و التبلميذ في فميزكا بيف ما تمقى عن بف راشد ؿ االختصاص حديث معمرسبر األئمة مف أىفقد 
، عمى كجؿ الخصكص؛ ألفَّ أصمو عنو في البصرة كبيف ما تمقٍكا ،كحكمكا عمييا بالصحة اليمف

 :بصرم، كفي العراؽ عمى كجو العمـك فردكىا
دَّث بالبصرة ففيو أ زٌم: " معمر بف راشد ما حى  .(3)الحديث " كىك صالحغاليط قاؿ أبك حاتـ الرَّ

نما تفسر في سياقيا، كىك حديثو في  "صالح الحديث"أبي حاتـ  ارةي بى عً  ليس عمى إطبلقيا، كا 
ال فيك ثقة كما تقدـ.  البصرة صالح، كا 

 .(4)قاؿ ابف رجب الحنبمٌي: " حديثو بالبصرة فيو اضطراب كثير، كحديثو باليمف جيد"
ا لًثقىةن، ثىٍبتان، ف ٍكًف مىٍعمىربٌي: كمىعى كى ىى قاؿ الذَّ  ـ أمّْو، فإنَّوي ل مَّا قىًدـ البىٍصرىةى لًزيىارىةمو أكىىاـه، ال سيَّمى
قىعى ًلمبىٍصًريٍّْيفى عىنمىعىوي كيتيبيو، ف يىكيف دَّثى مف ًحٍفًظو، فكى اًلٍيطي، كحى حى زَّاؽ عىنو و أغى ًدٍيثي ًىشىاـ كعىبد الرَّ
ذيكا عىٍنوي مصى أ ؛ ألنَّييـ أخى  .(5)ًبوف كيتي حُّ

إلى أنو كاف يحدث مف حفظو في البصرة، بينما تحديثو في اليمف يرجع لؾ كمو؛ كالسبب في ذ
ظ، كبيف التحديث مف الحفظ كاف مف كتبو، كشتَّاف بيف التحديث مف الكتب باإلضافة إلى الحف

 فقط!!.
: قمت: إلسماعيؿ بف عي   -كىك بصرٌم  –ة يَّ مى قاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ: حدثًني أبي قىاؿى

: كىافى يحدثنا بحفظو ـٍ مف حفظو قاؿى دثكي كىافى معمر ييحى
(6). 

ر أحب إلي مف حديث ىؤالء مى عٍ اؽ عف مى زَّ : حديث عبد الرَّ ، كغيرهقاؿ ابف رجب الحنبميٌ ك 
 رييف، كاف يتعاىد كتبو كينظر، يعني باليمف، ككاف يحدثيـ بخطأ بالبصرة.صٍ البى 

                                                           
(1)

 (.180 \36)، تاريخَدمشؽابف عساكر،  

(2)
 (.130 \6)، اريخَالكبيرالتَّارم، خى البي  

(3)
 (.257 \8)، الجرحَكالتعديؿـ، اتً ابف أبي حى  

(4)
 (.767 \2)، رمذمشرحَعمؿَالتَ ابف رجب،  

(5)
 (.12 \7)، بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَ، بيىى الذَّ  

(6)
 (.305 \1) ،العمؿَكمعرفةَالرجاؿَركايةَابنو بؿ،نٍ ابف حى  
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ر، حيث قدـ عمييـ فيو اضطراب، ألف كتبو مى عٍ أىؿ البصرة مف مى  اعي مى كقاؿ يعقكب بف شيبة: سى 
كقاؿ أيضان: " معمر بف راشد أبك عركة أصمو بصرم خرج إلى اليمف قديما ثـ ، (1)لـ تكف معو"

بعد مقدمو مف اليمف ففي  قدـ عمييـ البصرة فحدثيـ بيا كليست كتبو معو فمف سمع منو بالبصرة
ر بالبصرة مى عٍ ا يقكؿ حدثيـ مى سمعت عمين  ،مف فسماعو صحيحكمف سمع منو بالي يءسماعو ش

 .(2)بأحاديث عمى خبلؼ ما ىي عندىـ"
  

أم طريؽ  –ر بف راشد، يتبيف بأف األئمة ردكا ما ركم مف ىذا الطريؽ مى عٍ كبعد عرض ضبط مى 
 سكاءن تحمبلن أك أداءن عند كجكد الكىـ، كذلؾ يتحقَّؽ في صكرتيف: -يفيالبصر 

الؼ ركاية غيرىـ عنو.الصكرةي األ  كلى: إذا ركل أىؿ البصرة عف معمر حديثان عمى كجو ييخى
 .  (3)الصكرة الثانية: إذا ركل معمر بالبصرة حديثان عمى كجو يخالؼ ركاية غيره مف الثقات

نٌي اعى نٍ اؽ الصَّ زَّ اإلماـ الحافظ عبد الرَّ  ع؛ ألفَّ امً حققة الكجكد في ىذا الجى تى مي  يري كالصكرة األكلى غى 
اؽ، كما سنترجـ لو في زَّ اشد ىك مف ركاية عبد الرَّ ر بف رى مى عٍ ع مى امً جى  ع، إٍذ إفَّ امً كفانا ركاية الجى 

ر بف راشد عف العراقييف بشكؿ مى عٍ مكضعو، كلكٍف ال بدَّ مف تقييد الصكرتيف بقيد، كىك إذا ركل مى 
أك أحفظ أك أكثر عدد  عاـ، كالبصرييف بشكؿ خاص، كانفرد بركاية أك خالؼ مف ىك أكثؽ منو

 ، كاهلل أعمـ.  ةكبع مف أقرانو فصحيح، كىذا إذا لـ ييتابع أما إذا تي ةفإفَّ ركايتو تيعتبر ضعيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 (. 767 \2) ،ذمٌَمًَرٍَؿَالتَ مَىحَعًَرٍَشَى، ابف رجب 

(2)
  (.415 \59)، تاريخَدمشؽابف عساكر،  

(3)
 ، بتصرؼو يسير.(52،53)، حيفيَىحًَرييفَعنوَفيَالصََّصٍَاشدَكمركياتَالبَىرَبفَرَىمَىعٍَمَىجي،  ؛رنظى يي  
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َ:أٍربىعةَمىطىالبَكفيوَ،رمَىعٍَمَىإلمىاـَعَلامًَابَالجَىبكتَىَريؼَيعٍَاني:َالتَّالثََّحثَيبٍَالمَى

 ر.مى عٍ مى لئلمىاـ  الكتاب ؿ: تكثيؽ نسبةً األكَّ  مبي طٍ المى 

 اتو.كيى رٍ تاب، كمى الكً  ميةي سٍ المىٍطمىبي الثَّاني: تى 

 .عوامً ر في جى مى عٍ مى اإلمىاـ   جي يى نٍ : مى الثَّالث مبي طٍ المى 

 فاء.عى مىٍعمىر عف الضُّ  اإلمىاـ : ركايةي الرَّاًبع مبي طٍ المى 
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ؿ:َتَىَمبَيطٍَالمَى َر.مَىعٍَمَىإلمىاـَابَلتَىالكًَكثيؽَنسبةَاألكَّ

اؽ زَّ عبد الرَّ النَّجيب أك لتمميذه  ر بف راشد،مى عٍ امع لئلماـ مى ىذا الجى  في نسبة اضطرابه كقع 
 اني.عى نٍ لصَّ ا

نعاني مي  زَّاؽ الصَّ ة الشيخ حبيب الرَّحمف األعظمي حيث يَّ دً نٍ ث الديار اليً دّْ حى كممَّف نسبو لعبد الرَّ
زَّاؽ،  قاؿ: "لكٍف مف العىجائب أفَّ  ـى بو الميصنؼ لعبد الرَّ اًمع الَّذم خت ىناؾ مىٍف يدعي أفَّ كتاب الجى

اًمع لمىٍعمىر بف راشد، كلـ يفطف لو محقؽ الكتاب فألحقو في آخر المصنؼ.  ىك الجى

نعـ ىذا مف العجائب، كأعجب منو أفَّ المحقؽ الَّذم يأخذ عمى ىذا ىك الَّذم سمؾى ىذا المسمؾ 
لمصنؼ في نسخة كالده الَّتي خطيا لو بيده، كقد عثرتي عمى تمؾ النسخة حيف قبمي، فألحقو با

َـّ ذكرى أدلةن تعضدي رأيو كمف أىـ ما ذكره مف  زَّاؽ كانتفعتي بيا ... ث كنتي أحقؽ المصنؼ لعبد الرَّ
 أدلة:

اًمع جزءنابي نٍ يد سي عً فَّ شيخ مشايخنا الشَّيخ سى . إ1 مف  ؿ مؤلؼ رسالة األكائؿ جعؿ ىذا الجى
 الميصنؼ... 

ر، مى عٍ ع مى امً عند آخر حديث مف جى  -كم مى ىٍ دث عبد العزيز بف الشيخ كلي اهلل الدَّ حّْ تابعو  المي . 2
 .كىك آخر المصنؼ

اؽ، كىذه التسمية كاقعة مف زَّ ع في بعض نسخ الكتاب بأنو جامع عبد الرَّ امً تسمية ىذا الجى  .3
أبي المحاسف و، ك ، ككتب ذلؾ بخط(ىػ619اإلماـ نصر بف أبي الفرج )ت  ةمف أمثاؿ:أئم

تقي الديف ابف األنماطي ك  ،بخطو ،( 630الحافظ عمر بف الحاجب )ت بغداد، ك القرشي محدث 
كغيرىـ ، لمنسخ، بخطو في سماعو (ىػ 600ت ) الحافظ عبد الغني المقدسيق(، ك 619) ت 
 .ا ذكرهممَّ 
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مة تقي الديف القىمىقىشىنٍ خى سٍ أفَّ في ني . 4 دم مكتكب عمى ظاىر كرقىًتيىا األكلى بخط يىرىل ة العبلَّ
زَّاؽ أنو خط القمقشندم: )الجزء األكَّ  ث األعظميٌ دّْ الميحى  اًمع تأليؼ اإلماـ عبد الرَّ ؿ مف كتاب الجى

ٍنعىاني(، كالنٍُّسخة مى  رمي سٍ بف ىمَّاـ الصَّ جى   .(1)كعة عمى الحافظ ابف حى

مَّد رأفت  حي رجً كي اًمع؛، سعيد رحمو اهللاألستاذ الدُّكتكر ميحى حيث  اـ مىٍعمىر بف رىاشد،لئلمى  نسبة الجى
اًمع لمىٍعمىر، ممَّا  قاؿ: " اًمع، كتجدي ركايات ىذا الجى زَّاؽ كتاب الجى نَّؼ لعبد الرَّ حيف تقرأ في الميصى

زَّاؽ كقد ذكر األستاذ أدلة عمى ترجيحو،  "،يثيري الشُّبية في نسبة الجامع إلى ميصنَّؼ عبد الرَّ
 أذكر منيا:

امع أحاديث متعارضة أك أقكاؿ متضاربة ممَّا 1 . كممَّا يدعـ ىذا أفَّ مىٍعمىرنا ليسى لو في كتاب الجى
اًمع ىك اختيار مىٍعمىر.    يدؿي عمى أفَّ الجى

اًمع المشيكر في السُّنىف، 2 اًمع" إلى مىٍعمىر في "طىبقىات فقياء اليىمىف": كلو الجى . كتجدي نسبة "الجى
 ب إليو، كىك مف الكيتب القىديمة في اليىمىف، كىك أقدـ مف المكطأ.المنسك 

نَّؼ عبد 3 اًمع أيضيؼى إلى ميصى . كحيفى تقرأي عنكاف "ميصكرة جامعة الدُّكؿ العربيَّة" تشعري أفَّ الجى
فحة األي  زَّاؽ قد ركاه عنو، فتجد مثبلن في الصَّ نَّو في الحقيقة لمىٍعمىر، كعبد الرَّ زَّاؽ، كا  كلى: "الجزءي الرَّ

نعاني، ركاية أبي بٍكر أحمد بف  زَّاؽ بف ىىمَّاـ أبي بٍكر الصَّ امع عف عبد الرَّ األكَّؿ مف كتاب الجى
اًمع عف مىٍعمىر،  زَّاؽ لمجى منصكر بف سيار الرَّمادم عنو...."، فمعؿَّ األمر عبارة عف ركاية عبد الرَّ

نَّفو فىنيسبى إليو  .    2كأضافو إلى ميصى

الرزاؽ إالَّ راكو لو فقط ال ر بف راشد كما عبد مى عٍ ىذا الجامع إنَّما ىك لئلماـ مى  بأفٌ  لدمَّ  كيترجحي  
 ذكر منيا:كذلؾ لعدة أسباب أ غير،

ا: أكَّالن  امع مف نسخة ع، كذلؾ في بداية كؿ جزء مف أجزاء الجى ضً كٍ في أكثر مف مى  جاء صريحن
 .حيحةع الصَّ امً ىذا الجى  في نسبة ؾلمشَّ  ، بما ال يدع مجاالن طيمىٍيطيمىة

                                                           

(
1

بريؿ  – 1405، العىدىدي العىاشر، المجمدي التَّاسعي كالًعشركف، رجب يٌَاإلسَلمًََثَيعٍَالبَىَةَيمىَجَىمَىيينظىر؛  ( مارس كا 
 (.75-60ـ، )1985

2
ٍعمىرَيأفت، د رى مَّ حى سىًعٍيد، مي   َرَىَمى ٍنعىانيبفي ديث"َاًشدَالصَّ وَكأثريهَفيًَركايىةَالحى ادريهَكمىٍنيجي الرياض، عالـ ،َ"مىصى

 (.84،83) ـ،1983، 1الكيتب، ط
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بعض  شيخو جامعفو، أم أنو نقؿ مف نَّ صى حاديث في مي اؽ لبعض مف األزَّ : إخراج عبد الرَّ ثانينا
اًمع ممحقنااألحاد ، فبل يكجد داعي ليذا التكرار، انظر مثبل ؼنَّ صى بالمي  يث ككررىا، كلك كاف الجى

    مف ىذا الجامع. [493]مثبل؛ الحديث رقـ: 

 ديث،لكثير مف العمماء سكاء في القديـ، أـ في الحى ر بف راشد امى عٍ عمى نسبتو لئلماـ مى  صَّ نى : ثالثنا
 نذكرىـ مرتبيف عمى حسب األقدمية:

" : كبىةى قاؿ الرَّامىييٍرميًزمُّ ًبيح بالبىٍصرىًة، ثـ سىًعيد بف عىري ًبيعي بف صى ـي الرَّ نَّؼى كبىكَّبى فيما أٍعم ؿي مف صى أكَّ
اًلد بف ٍيج ًبمىكَّة، ثـ سيٍفيىاف  بيا، كخى رى ًميؿ الَّذم ييقىاؿي لو العىٍبدي، كمىٍعمىر بف رىاًشد ًباليىمىًف، كاٍبفي جي جى

ًليدي ٍبفي ميسٍ  نَّؼى سيٍفيىافي بف عييىٍينىةى ًبمىكَّةى، كاٍلكى مىمىةى بالبىٍصرىًة، كصى مَّادي بف سى ًمـ الثٍَّكًرمُّ بالكيكفىًة، كحى
ًرير بف  ، كجى رىاسىاًف، كىيشىٍيـ بف بىًشير ًبالشَّاـً بد المَّو بف الميبىارىؾ ًبمىٍركى كخي ، كعى ًميًد بالرّْمّْ عىبد اٍلحى

ٍبدي  نَّؼى عى ًكيع، ثـ صى ٍيؿ، ككى نَّؼى ًفي ىىذىا اٍلعىٍصًر ًباٍلكيكفىًة ابفي أبي زىاًئدةى، كابف فيضى ، كىصى ًبكاًسطو
زَّاًؽ ًباٍليىمىًف،...  (1)"الرَّ

نَّ  "عامً بالجى "ا ثني أيضن دَّ كحى " :سورً يٍ بيمي في فً شٍ ر اإليٍ قاؿ ابف خى  .1 اؼ إلى ميصى ؼ عبد الميضى
زَّ  امً  ؛اؽالرَّ مَّدـ بف مي كى حى  ،رمى عٍ ع مى كىك جى دَّ كى بف حى  حى مَّد بف ـ قاؿ: حى ثنا أىبيك عبد اهلل ميحى
دثنا أبك ميحمَّد عبد الرَّحمف بف أسد بف ،طبةرٍ دكف مف أىؿ قي عٍ مر بف سى عي  : حى المينذر  قىاؿى

دَّ  ،ًبمىكةى  كني الفىاًرسيٌ ري الكازى  زَّ قاؿ: حى اؽ بف إبرىاًىيـ الدَّبىًرم عف عبد الرَّ اؽ رىحمو ثنا إٍسحى
مَّد بف عىتَّاب، كحدَّثىني بو عف اهلل ًمٌي: كقىرىأتي أكثىرىهي عمى أبي عبد اهلل ميحى . قاؿ أبك عى
سٍ يي شي  ا.اده الميتىقدّْ نى كخو الميتىقىدّْمي الذٍّْكر كا   (2)"ـ أيضن

                                                           
(1)

د ثَيالمَي د الفارسي،بلَّ د الحسف بف عبد الرحمف بف خى مَّ حى أبك مي الرَّامىييٍرميزم،   َالرَّاكمَكالكىاًعيَالفاًصؿَيَحى ، بيف
 (.611) ،ق1404، 3طيب، بيركت، دار الفكر، طاج الخى جَّ د عى مَّ حى تحقيؽ: د. مي 

َابفَخَىسٍَرًَيٍَفًَ ،تكني األمكممٍ ف خميفة المَّ ر بمى ر بف عي يٍ د بف خى مَّ حى أبك بكر مي  ،بيمياإلشٍ  (2) َاإلشٍَيٍَة حقَّقو  ،بيمير
مى  و كعمَّؽ عى بطى نىصَّ مَّد بىشَّار عىكَّاد، تكنس، دار الغرب اإلسبلمي، طكضى كؼ ك د. ميحى ، 1ٍيو: د. بىشَّار عىكَّاد مىٍعري

 (.169ـ، )2009
قىعى في تحقيؽ:  مَّدمي قمت: كى ٍير اإلٍشبيمي، -جزاه اهللي خيرنا- فؤاد منصكر حى كىـ بف (108) لًفيرسة ابف خى ، ... حى

كىـ..." كىذا خطأ!!! كىك ي  غير المعنى؛ ألنو غير اسـ الراكم كنسبو، فكجب التنبيو عمى ذلؾ.مىٍعمىر بف حى
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ٍعدٌم: " .2 كلو الجامع المشيكر في السنف المنسكب إليو، كىك مف قاؿ عمي بف عمر الجى
  (1)"الكتب القديمة في اليمف، كىك أقدـ مف المكطأ

مة عمى نسبتو في غير مكضع صَّ نى  .3  .(2)في الرسالة رحموي اهللي تعالى الكتاني العبلَّ

في مكتبات استانبكؿ فائس كالنَّكىادر النَّ  ت: كليسيناحً مكد الطَّ قؽ محقاؿ العىبلَّمة الميحى  .4
كحدىا، بؿ ىي في سائر المكتبات التركيَّة، كممَّا رأيتو بعيني مف تمؾ النَّفائس: نسخة 

اًمع مىٍعمىر بف رىاشد" المتكفَّى سنة:  ، ككتابو ىذا في الحديث، كىك أقدـ مف 153مف "جى
طأ مالؾ" كما يقكؿ ابف سمرة في طبقات  طو مىٍغربٌي 66فقياء اليمف ص "ميكى ة بخى ، كالنٍُّسخى

ائب أىفىٍندم بمكتبة كيميَّة 364عمى ًرؽّْ غىزاؿ سنة  ، كقد رأيتيا في مىٍجمكعة إٍسمىاعيؿ صى
  .(3)اآلداب بجامعة أنقرة..."

ٍعدٌم السَّ  يتضحي  ر بف راشد، مى عٍ ع لمى امً بأف الجى  ،ابؽ بما ال مجاؿ لمشؾ فيومف كبلـ الجى
طبلؽ لفظ "المكطأ"، كعدـ التصريح ىؿ ىك مكطأ الَّذم كرد معو "المكطأ" كىك نظير ، كا 

مالؾ، أـ مكطأ ابف أبي ذئب؛ كذلؾ ألفَّ الذىف ينصرؼ إلى مكطأ مالؾ كما إذا قمنا 
، ككاف متعارفان بيف أىؿ ند أحمدسٍ الذىف بأنو مي  ينصرؼند"  فسٍ أخرج الحديث في "المي 

ٍعدٌم في ال يمف بأف لفظ "الجامع" إذا أطمؽ عيني بو "الجامع لمعمر بف العمـ في زمف الجى
تبييف، ، فبل بد مف الاف بف عييىٍينةيى فٍ أك جامع سي  راشد"، كال نعني بو جامع ابف أبي كىب

ؼ عبد نَّ صى إلى كتاب الجامع الَّذم ىك أحد كتب مي  فضبلن عف عدـ انصراؼ الذٍّْىف
 اؽ.  زَّ الرَّ 

 :اشدبف رى  رمى عٍ في كتبيـ مع التصريح بنسبتو لمى  عامً عف الجى  ماءمى لعه العديد مف ا ؿي قٍ : نى رابعنا

                                                           
(1)

ٍعدمُّ   ، تحقيؽ: فؤاد سيّْد، بيركت، فمَىياءَاليَىقَىفَيَقاتَيبَىطَى، أبك الخطاب عمر بف عمٌي بف سىمرة بف الحسيف، الجى
  (.66)د.ت(، )د.ط(، )دار القمـ، 

طرفةَلبيافَتَىسٍَالمَيَالةَيسَىالرَ  ،ر بف إدريس الحسني اإلدريسيد بف أبي الفيض جعفمَّ حى الكتاني، أبك عبد اهلل  مي  (2)
، 6ط ،ةائر اإلسبلميَّ شى دار البى  ،د.ـ() ،د الزمزميمَّ حى نتصر بف مي د الممَّ حى تحقيؽ: مي  ،فةرََّشَىةَالمَينََّبَالسَ تَيكرَكَييَيشٍَمَى

 (.41 ،9) ،ـ2000-ىػ1421

(3)
َمَيَمىقىالتَيد، مَّ حى ، أبك أركل محمكد مي يُّ الطَّناحً   َمحمكد َالد كتكر َالت راثَمََّحَىالعىَلَّمة َفي فىحاته َ"صى َالطَّناًحي د

ؿَكالتَّراجـَكالمغةَكاألدب" ـيَاألكَّ  (.329ـ، )2002-ق1422، 1بيركت، دار البىشىائر اإلسبلميَّة، ط ،الًقٍس
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قاؿ ما نصو:  ،ىػ(463ابف عبد البر )المتكفى:  ،معرفة األصحابكتاب االستيعاب في  .1
زاؽ ..."  .(1)" كمف جامع مىٍعمىر ركاية عىٍبد الرَّ

األينيؼ في غير مكضع  ٍكضي عنو في كتابو الرَّ  ،ىػ(581)المتكفى:  مييٍ يى نقؿ العبلمة السُّ  .2
كاف يىنقيؿي ًفي بيٍنياًف المسجًد لىًبنىتىٍيًف لىًبنىةن  ان راشدو أٌف عىٌمار  فً ب رً جامًع معمي كفقكلو: "  ،منيا

قىٍعت عمى البىيىاًف في جامًع  ،..."كًؿ اهلًل عنوي كلًبنىةن عف رىس ككذلؾ قكلو: " ... ثيـٌ كى
كىل معمري بفي راشدو في جاًمًعًو عف كفي مكضع آخر قكل ،معمًر بًف راشد..." و: " كقد رى

كىيىا الٌنًبيٌ  قاؿى معمره ىكذا قىاؿى الزٍُّىًرٌم: أسمىمٍت كالناسي  الزٍُّىًرٌم أنوي قاؿى أٍسمىمىٍت فىتىرى
ـٍ تيٍسمـ كفي جامًع معمًر بًف راشدو أيضا...  .(2)"يقكلكفى قىتىمىيىا كأنيىا ل

اشد كذلؾ ر بف رى مى عٍ في نسبتو إلى اإلماـ مى   ،ىػ(852ى: )المتكفالحافظ ابف حجر  حى رَّ صى  .3
منيا قكلو: " كًفي جامع معمر عف الزٍُّىًرم أنيا أسممت  ،في شرحو لصحيح البيخارم

 ."...فتىركيىا النًَّبي

زَّ نَّ صى بيف المي  فيو ؽىذا يفر  رجى ابف حى  قكؿي ك   فيو  ألفَّ  ؛رمى عٍ اؽ تمميذ مى ؼ الَّذم ىك لعبد الرَّ
 ؼ، الَّذم نحف بصدد تحقيقو.نَّ صى قؿ عف المي تى سٍ مي الع امً لجى بيف اع، ك امً اسمو الجى كتاب 

ينىاهي في جامًع معمرو  ،ككذلؾ أيضان  كّْ دَّثى بو عبدي ع قكلو: " كىكذىا ري اؽى ككىذىا حى ف أبي إٍسحى
فىعوي إ زَّاًؽ بآًخرةو فرى دَّثى بو عبدي الرَّ زَّاًؽ في ميصنًَّفًو عف معمرو كىحى  ."...(3)لى النًَّبيّْ الرَّ

ًديًث..."ككذلؾ قكلو: "  لىعىؿَّ ميٍستىنىدىهي ًفي ذًلؾى ما قالىوي معمره في جامًعًو بعدى ذكًر ىذا الحى  .(4)كى

مةي  نقؿ منو .4 كعف عبد  فقاؿ: " اشد،ر بف رى مى عٍ أنو عند مى  صى ي، كخصَّ نيٍ بدر الديف العى العبلَّ
 .(1)عو"امً اشد في "جى ر بف رى مى عٍ اهلل بف عبد اهلل بف عقيؿ كحديثو عند مى 

                                                           
عابَفيَمعرفةَالستي ،د بف عاصـ النمرم القرطبيمَّ حى أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف مي  ،ابف عبد البر (1)

 (.1421 \3) ،ـ1992 -ىػ 1412 ،1ط ،دار الجيؿ، ،بيركت ،د البجاكممَّ حى تحقيؽ: عمي مي  ،ابحَىاألصٍَ

َاألينيؼ ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد الخثعمي ،يميالسُّيى  (2) ٍكضي تحقيؽ: عمر عبد السبلـ  ،الرَّ
 (.   112 \7) ،(200 ،162 \4) ،ـ2000 -ىػ1421 ،1ط ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،السبلمي

جىر (3)   (.307 ،82 \1) ،ارمخَىفتحَالبارمَشرحَصحيحَالبَي ،ابف حى

 (.104 \13) ،ابؽالمصدرَالسََّ (4)
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سٍ  ااعن مى مـ بو سى العً  أىؿً  : إعتناءي اخامسن   كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ: ،ةن ايى كى كرً  ،ااعن مى كا 

 : " سمع أبا سعيد عبد اهلل بف أحمد بف  -في ترجمة أبي الفتح الغياثي – انيُّ عى مٍ قاؿ السَّ  .1
 .(2)"د قرأت عميو جزءان مف ذلؾاشر بف رى مى عٍ " مى عامً جى د الطاىرم ركاية "مَّ حى مي 

ٍندم في كتابو كىك يتحدث عف راكم الجى  .2 اؽ الدَّبىرمقاؿ الجي فقاؿ: " ثـ صار  ،امع إسحى
اؽ بف إبرىاًىيـ بف عباد بف سٍمعىاف  العمـ إلى طبقىة أخرىل ًفي جماعىة منيـ أبك يىٍعقيكب إسحى

لمييممىة كالبىاء الميكحدىة كالرَّاء كسيككف اليىاء الدَّبىًرم ًنسبىة إلى قىٍريىة تعرؼ بدبرة بفتح الدَّاؿ ا
زَّاؽ جى   .(3)ر"مى عٍ ع مى امً ... أخذ عف عبد الرَّ

كعات عبد الحميد بف عبد الرشيد بف عمي بف  مي سٍ بي مف ضمف مى ىى افظ الذَّ الحى  ذكرهي  .3
 .(4)بينىٍيمىافى اليمذاني

 

ا .4 امع لعبد بينو كبيف الجى  كفرؽ ،ايخشى ر في مسمكعاتو عف المى جى ذكره ابف حى  كذلؾ أيضن
 .(5)اؽزَّ الرَّ 

َ

                                                                                                                                                                      
نخبَاألفكارَفيَتنقيحَمبانيَ ،د محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابىمَّ حى أبك مي  ،العيني (1)

 ،ةكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميَّ  ،قطر ،تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ،اآلثارَاألخبارَفيَشرحَمعاني
 (.480 \1) ،ـ2008 -ىػ 1429 ،1ط

تحقيؽ:  ،التحبيرَفيَالمعجـَالكبير د بف منصكر التميمي المركزم،مَّ حى عبد الكريـ بف مي أبك سعد  ،انيعى مٍ السَّ  (2)
 (.159 \2) ،ـ1975 -ىػ1395 ،1ط ،األكقاؼ رئاسة ديكاف ،بغداد ،نيرة ناجي سالـمي 

ٍندم (3) تحقيؽ: محمد  ،السمكؾَفيَطبقاتَالعمماءَكالممكؾ ،أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف يعقكب اليمني ،الجي
 (.143 \1) ،ـ1995 ،2ط ،مكتبة اإلرشاد ،صنعاء ،بف عمي بف الحسيف األككع الحكالي

د بف أحمد بف عثماف بف مَّ حى شمس الديف أبك عبد اهلل مي  ،بيىى (. الذَّ 67 \23) ،بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَ ،ىىبيالذَّ  (4)
َكَىتا ،قىاٍيماز َاإلسَلـ َالمَىفىَكَىريخ ََكشَىيات دار الغرب  ،د.ـ() ،كؼري عٍ اد مى ار عكَّ شَّ كتكر بى تحقيؽ: الدُّ  ،َلـاألعٍَاىير

 (.241 \14) ،ـ2003 ،1ط ،اإلسبلمي

جىر (5) بَتَيـَالمفيرسَأكَتجريدَأسانيدَالكَيجَىعٍَالمَي ،بف محمد بف أحمد العسقبلني أبك الفضؿ أحمد بف عمي ،ابف حى
 ،ـ1998-ىػ1418 ،1ط ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،د شككر الميادينيمَّ حى تحقيؽ: مي  ،كرةثيَنٍَكرةَكاألجزاءَالمَىيَيشٍَالمَى
(88.) 
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َالثَّاني:َتَى َكياتو.رٍَمَىاب،َكَىتَىالكًََةَييَىمًَسٍَالمىٍطمىبي

خراجو لنكر كر الميًيمَّة عند تحقيؽ الكتاب مف األمي  اب باتى تى إثباتي اسـ الكً   المىٍخطيكط، كا 
اؿ ، كما ىك الحى لممؤلؼتمؼ في نسبتيا خٍ ب المي تي اب مف الكي تى المىكىتبات، كخاصةن إذا كاف ىذا الكً 

 مف إثبات االسـ الصَّحيح لمكتاب. إذنا بالنسبة لمكتاب الَّذم بيف أيدينا، فبل بدَّ 

ةو  اًمع مىٍعمىر بف رىاشد"، كذلؾ حسب ما كرد في بداية كنياية األجزاء مف أقدـ نيٍسخى ثبت اسمو: "جى
، )كما في طيمىٍيطيمىةمدينة  سخةبلن؛  ني أصٍ  النُّسخة الَّتي جعمناىاكىي  -حسب عممي-كصمت إلينا

 النَّمىاذج الميصكرة(.

ىك كتاب الحديث المرتب عمى ك ، بشكؿ عاـ عامً الجى بعرؼ يىحسيف بنا أف ني  ركاياتوكقبؿ البدء في 
األبكاب الذم يكجد فيو أحاديث في جميع مكضكعات الديف كأبكابو، كعددىا ثمانية أبكاب رئيسية 

 (1)ر، اآلداب، التفسير، الفتف، أشراط الساعة، المناقبيى ىي: العقائد، األحكاـ، السّْ 

مَّنتيا كي ذم بيف أيدينا، ع الَّ امً أمَّا الجى  كامً تي فقد اشتىمىؿى عمى األبكاب الَّتي تضى ع، فتجد فيو ب الجى
ثاًلب كالرَّقىاًئؽ كالمىبلًحـ كالسّْيىر كالتَّف نىاًقب كالمى سير كالًفتىف كأشراط العىقىائد كالًعبادات كالميعىامىبلت كالمى

ناكيف رئيسة  ٍسف الترتيب كدقتو، فتجد الكتاب غير ميقىسَّـ إلى عى اًمع حي السَّاعىة كلكٍف يىٍنقيصي ىذا الجى
كاًمع...   (2)كتفصيميَّة لؤلبكاب كشأف كيتيب الجى

اًمع عمى أربع عشرة تي ايأمَّا ركا ( جميعيا بركاية 1614ئة كألؼ ركاية، )كست مو: يشتمؿ الجى
مسيف ركاية )مى   .(3)(57ٍعمىر إالَّ سبعنا كىخى

                                                           
(1)

، تصحيح: الشيخ ذممًَرٍَفَالتَ نَىحَسَيالعرؼَالشذمَشَرد أنكر شاه بف معظـ شاه اليندم، مَّ حى مي يينظىر؛ الكشميرم،  
د مَّ حى تر، نكر الديف مي (. كعً 32 \1)ـ، 2004 -ىػ 1425، 1كد شاكر، بيركت، دار التراث العربي، طمي حٍ مى 

َالحَىمَيدَفيَعَيقٍَالنَََّجَييَىنٍَمَىبٌي، مى الحى   (.199) ،198ـ، 1981-ىػ 1401، 3، دمشؽ، دار الفكر، طديثـك

(2)
ٍعمىرَي، سىًعٍيد  َرَىَمى ٍنعىانياشًَبفي ديث"َدَالصَّ وَكأثريهَفيًَركايىةَالحى ادريهَكمىٍنيجي  .(126)،َ"مىصى

(3)
امع أفت سى د رى مَّ حى كىذه حسب ما تكصؿ إليو الدُّكتكر مي   عمى نيسخة مدينة عيد، لكفَّ الحقيقة: أفَّ تحقيقنا ليذا الجى

إحصائية  نمابي، -يىسَّرى اهللي إنياءىه– لتحقيؽا ما سنعرفو عند إكماؿ امىة يزيد فييا عدد األحاديث كثيرنا، كىذطيمىٍيطي 
مة أقؿ مف ذلؾ بكثير؛ ألفَّ اإلمىاـ مىٍعمىر قد بابنا. كذلؾ فإفَّ الركايات الميقحى  287إلى  فيو تكصم سريعة لؤلبكاب

 أعمـ ، كاهللي أصبلن في النُّسخ الخطيَّة القديمة، كخاصة الَّتي اعتمدناىا  في كىثيرو مف األسانيد، كذلؾ رى كً ذي 
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امع لئلماـ مىٍعمىر، كفيو ركايات  كىنا يتبادر إلى الذٍّْىف سؤاؿه ميـه  جدنا، كىك كيؼ ييٍنسىب ىذا الجى
 ؟.-أم مىٍعمىر–مف غير طريقو 

كأفاد في  اد،اب كأجى ذلؾ فأجى أسباب ، تعالى يد رحموي اهللي عً أفت سى د رى مَّ حى لقد بحث الدُّكتكر الفىاضؿ مي 
اًمع–كايات ىذه الرّْ  :قاؿ ىذا البىاب، ر ذلؾ مف ما غيٌ  تٍ فى ذً لك حي  -الَّتي تينسب إلى مىٍعمىر في الجى

امع شيئنا، كذلؾ ألفَّ ىذه الركايات تكجو نحك   ا إلى خمسة تىكجييات:يى عى الكجيات اآلتية، كأرجى الجى

ؿ  خيمة عمى الباب، فبل يتبلءـي دى  اياته كى رً أكَّالن: ىي  معناىا مىعى مىعنى البىاب. ففي "باب الرَّجي
ات المرفكعة إلى النَّبي صمى اهلل عميو كسمـ كالَّتي تقكؿ: قاؿ رسكؿ كايى و" تجد الرّْ يً جٍ كى بً  ؽُّ أحى 

ع إلٍيو، فيك أحؽ بو" ... تجد  ديكـ ًمٍف مىٍجًمسو ثيَـّ رىجى اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "إذا قاـ أحى
زَّاؽ قاؿ: سىمعتي كىيبنا يقكؿ: إفَّ كٍ مى الركاية اآلتية ال  ضع ليا بيذا البىاب: "أخبرنا عبد الرَّ

ًمو قؿَّ كىبلمى عيمىر بف عبد العىزيز قاؿ: مىٍف عىدَّ كى   .و"بلمىو ًمٍف عىمى

ؿ بمى  ؽّْ خؿ الكىبلـ في حى ا دى مى فى     سو؟.مً جٍ الرَّجي

دىثىت ٍيف نىًجدي ًركايىة طى اؿ: كفي باب ًبرّْ الكالدى قى  خرل إلى أفٍ كذىكىرى أمثمة أي  ة حى كيمىة تىٍحكي ًقصَّ
 اـ طىاككس ال دخؿ ليا ببر الكالدىٍيف.مىعى اإلمى 

ذا كاف ىذا اإلقحاـ في األمثمة السَّابقة ال ميبرر لو. فإنّْي  دتي مف  -دمَّ حى د.مي  القائؿ –كا  كجى
ا في البابحى قٍ ىذه الركايات المي  ليا بأٍصؿ البىاب، ففي ، لكٍف ال ًصمىة مة ما جاء ليؤدم غرضن

كاية بقكؿ النَّبي صمى اهلل عميو كسمـ: "عى بى   ؿي ثي يراهي أىٍ يٍ كا السَّكط حى قي مّْ اب ًبرّْ الكالدىٍيف تأتي الرّْ
امً  [783] رقـ: ت" الحديثيٍ البى  ع. كال أجد عبلقة بيف ىذه الركاية كالباب الَّذم مف ىذا الجى

ة في ىذا البىاب، أرادى أٍف كايى اءى بتمؾ الرّْ إفَّ الَّذم جى  -دمَّ حى د. مي القائؿ  –دتي جى كى ذيًكرىٍت فيو. كى 
نما ىك مي ة الَّتي سبقتيا، كىذا الجزء ال عىبلقة لو بالبى كايى مف الرّْ  ايفسرى جزءن  ة كايى لمرّْ  ـه مّْ تى اب كا 

اًمع [782] :الركاية رقـذلؾ البلحقة فقط، كيقصد ب  .مف ىذا الجى

كايى  مة لتفسير كممة ... ثانينا: كقد تككف الرّْ كأشار إلى أفَّ الركاية في الحديث رقـ: ة ميٍقحى
" في الركاية الَّتي سبقتيا. جى  حيثي  ؛ةمى حى ميقٍ  [786]  اءت لتفسير كممة "كىجو
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 لنُّسخة "ج"، فزاؿ اإلشكاؿ،ا ذيكرى كما فير مىٍعمى  ألفَّ  ،مةحى : ىذه غير ميقٍ -الباحث– قمت
مىة كلىعىمَّيىا   .تعالى اهللي  التو كىك في ذلؾ مىعذكر رحموي ما كتب الدُّكتكر رسى عند كانت ميٍقحى

مي التَّطبيقي؛ مثبلن في "باب الجمكس في الظؿ مى ة في البىاب لمبياف العى كايى قد تيقحـ الرّْ : ثالثنا
نوي، فىٍميىقيـ؛ فإنَّوي  ديكيـ في الفىٍيًء فىقىمص عى ٍيرىة قاؿ: إذىا كىافى أحى مىٍجًمسي  كالشَّمس" عىٍف أبي ىيرى

 الشٍَّيطىاف".

و في الشَّمس". و في الظّْؿ كبعضي  "كعف قىتىادة قاؿ: سىمعتيو يقكؿ: ييكره أٍف يىٍجًمسى اإلنسافي بعضي

دّْثي  اًمع مىٍعمىر لتيبيف التطبيؽ كمبلبساتو: سىمعتي ابفى المينكىدر ييحى كايةي الدًخٍيمىة عمى جى فتأتي الرّْ
ٍيرة  ديث عىٍف أبي ىيرى قاؿ: ككنتي جالسنا في الظّْؿ كبعضي في الشَّمس، قاؿ: فىقيمتي بيذا الحى

ميؾ، إنَّؾى ىكذا جمست".               حيفى سمعتيو، فقاؿ لي ابف الميٍنكىدر: اجمٍس، ال بأس عى

اب؛ فىًفي باب ركيكب الثبلثة عمى الدَّابَّة اـ عدـ تىٍغطية ركاية لعنكاف البى حى قد يككف سبب اإلقٍ : رابعنا 
ؿي ركايىة مىٍعمىر عف ابف  تأتي الشٍَّيطىاف،  وي فى دً ر اسـ اهلل، رى كي ذٍ يى فمـ  الدَّابَّةى  مىٍسعكد، قاؿ: إذا رىكبى الرَّجي

 ".فَّ مى ف قاؿ لو: تى سً حٍ يي  فإف لـٍ  فَّ غى فقاؿ لو: تى 

كايىة السَّابقة ذكر ركيكب الثبلثة عمى الدَّابَّة كلكٍف كجدتي ىذا المعنى في  فمـ يأًت في الرّْ
)ـى ثى ابَّة كحمؿ قي صمى اهلل عميو كسمـ دى  يُّ بً ة قاؿ: رىًكبى النُّ مى رً كٍ مة فعف عً حى ة الميقٍ كايى الرّْ 

بيف  (1
ٍمفىو". بفى  كأٍردىؼى الفىٍضؿى  يديو،  عىبَّاس خى

نىا " عمٌي بف أبي طىالب"  رً كٍ فىًفي "بابه في ذً  ،_ال كىٍزفى لو_يفناعً ـ ضى حى قٍ قد يككف المي : خامسنا أخبىرى
مَّـى عب سى مىٍيًو كى زَّاؽ عىف أًبيو عف ًمينىاءى عىف عبد المَّو بًف مٍسعيكد قاؿ: كينتي مىعى النًَّبٌي صمَّى اهللي عى د الرَّ

: ما شىٍأنيؾى يا رىسيكؿ المَّو، قاؿ: نيًعيىٍت إلىيَّ نٍفًسي يا ابفى مىٍسعيكد  ، فقمتي : فىتىنىفَّسى ، قىاؿى ليمىةى كٍفًد الًجفّْ
: فاٍستى  : قيمتي ، قاؿ: فىقيمتي ى سىاعةه، ثيَـّ تىنفَّسى ، ثيَـّ مضى : أبيك بىٍكر قاؿ: فىسىكىتى ٍخًمٍؼ، قىاؿ: مىٍف، قيمتي

: عيمر،  : مىٍف؟ ، قيمتي : فاٍستىٍخًمٍؼ، قاؿى ؟ قاؿ: نيًعيىٍت إلىيَّ نٍفًسي يا ابفى مىٍسعيكد، قاؿ: قيمتي ما شىٍأنيؾى
ى ساعىةه ثيَـّ تنفَّ  ، ثيَـّ مضى ؟ قاؿ: نيًعيىٍت إلىيَّ نٍفًسي يا ابف قاؿ: فىسىكىتى : ما شىٍأنيؾى ، قاؿ: فقيمتي سى

                                                           

خكتو، أمُّو: أُـّ الفىٍضؿ، قاؿ ابف السَّكف ( 1) قيثـى بف العىبَّاس بف عبد الميطىًمب بف ىاشـ، أخك عبد المَّو بف العىبَّاس كا 
جىر ـ، كال يصٌح سماعو منو.مَّ كغيره: كاف ييٍشبو النَّبي صٌمى المَّو عميو كآلو كسى  أبك الفضؿ أحمد بف عمي  ،ابف حى

َتَىَابةَياإلصَىي، مد العسقبلند بف أحمَّ حى بف مي  َالصََّمٍَفي د مَّ حى مي  يلمكجكد كعم، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد اابةحَىييز
 (.320 \5، )ق1415، 1ب العممية، طمعكض، بيركت، دار الكت
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ميُّ بفي أبي طالب، قاؿ: أمىا كالَّذم نٍفًسي ًبيىًده  : عى : فاٍستىٍخًمٍؼ، قاؿ: مىٍف؟، قيمتي مىٍسعيكد، قاؿ: قيمتي
. نَّة أٍجمىعيفى أٍكتىًعيفى ميفَّ الجى  لىًئٍف أطاعيكه لىيىٍدخي

 

ع لحديث في البىاب كيٍكتىفي الميقحـ أحياننا بإيراد ابً تى ـ إليرىاد شىاًىد أك مي حى ميقٍ قد يككف ال: سىادسنا
  .(1)اإلسناد ثـ يقكؿ: مثمو أك بمثمو

( حديثنا مف غير طريؽ 18) كقىفتي في الًقٍسـً الَّذم حقٍَّقتيو عمى ثمانية عشرى : -الباحث– قمت
، 753، 752، 751، 645، 644، 613، 534، 489 :اإلمىاـ مىٍعمىر، كىي األحاديث

754 ،776 ،782 ،795 ،816 ،817 ،818 ،890 ،921 ،939.  

 كتكجيييا كاآلتي:

كاية في آخر البىاب،أكَّالن  كىذا  فائدة، كقد ال يككف، كقد يككف لكجكد بعض منيا : قد تيقحـ الرّْ
ر أفَّ اإلمىاـ الحديث السَّابؽ ذك كذلؾ أفَّ  ،489: اديث رقـكذلؾ كما في األحى  كرد كثيرنا،

ا يقكـ مف المَّ  كايىة تكضحي أنَّو أيضن يؿ، فبل ييفيـ طىاككس ربما نىاـ حتى يصبح، جاءت ىذه الرّْ
ا  كاية السَّايقة أنىو دائمنا يناـ المَّيؿ. كأيضن ، 613كالحديث رقـ:  ،534: رقـالحديث مف الرّْ

ٍزء الرَّاًبع. ديث ىك آخر الجي ديث.، ك 795كالحديث رقـ:  كىذا الحى  فيو كأسند لنا الحى

امع، فيي في آخر 818، 817، 816: رقـ اديثاجع األحى ككذلؾ رى   يٍ ابه فً بى ، مف ىذا الجى
زَّاؽ عف سيٍفيىاف بف عييىٍينة. ،ؽمي الخي  فً سٍ حي  ٍبًد الرَّ  كىي مف ركاية عى

ة باإلماـ كيكضح فتكل  د.احً الكى  ؿً عٍ ي النَّ ي فً شٍ ابي المى بى ، فإنَّو في آخر: 790كاألثر رقـ:  خاصَّ
 الثٍَّكرم.

ٍيج.  ـ.تٍ الشَّ كى  ابً يى تً ابي االغٍ بى ، مف: 939كالحديث رقـ:  رى زَّاؽ عف ابف جي ٍبًد الرَّ  كىك مف ركاية عى

                                                           

(
1

َرَى، يينظىر؛ سىًعٍيد ( ٍعمىرَبفي ٍنعىانيمى نٍََاًشدَالصَّ ادريهَكمى ديث""مىصى وَكأثريهَفيًَركايىةَالحى بتصرؼ ، (125-121) ،يجي
ـي النَّفع  ٍف أراد االستزىادة كفييا استفادة فميراجع الكتاب فيك كتابه ممتازه في بابو، عظي كاختصار في الكىبلـ، كمى

 لقيرائو.
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ديث  ثانينا: كما ذىكىرى الدُّكتكر أنيا دخيمة عمى البىاب، كذلؾ كما في بىاًب إٍسبىاًؿ اإلزار، في الحى
: قىاؿى رىسيكؿي ، 644رقـ:  ـي اٍرفىعيكا اٍرفىعيكا، اٍرفىعيكا اهلًل قىاؿى كي رى اًبًو: اٍرفىعيكا أيزي :  ألىٍصحى قىاؿى

، ثيَـّ  ـٍ اًؼ سيكًقًي كىىا ًإلىى أىٍنصى فىضي كا فىخى كا، اٍخًفضي كا، اٍخًفضي : اٍخًفضي ، ثيَـّ: قىاؿى ـٍ ًبًي فىعيكىىا ًإلىى ريكى فىرى
ـٍ ىى  ًلبىاسييي : ًإنّْي رىأىٍيتي المىبلىًئكىةى كى ـٍ ىىكىذىاقىاؿى ريىي . فبل أرل كجكدى تناسؽ بينيا كبيف كىذىا، أىٍك أيزي

  البىاب.

،  فبل تناسب بينو كبيف باب القدر، كلك 754، 753، 752كقؿ مثؿ ذلؾ في األحاديث: 
زَّاؽ عف الثَّكرم. ٍبد الرَّ  حذفناىا ما غيَّرىت في الباب أم شيء، كىذه مف ركاية عى

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل عى ، 776ككذلؾ الحديث رىقـ:   يرىةى، قىاؿى مىمىةى، عىف أىًبي ىيرى ـى ف أىًبي سى : ًإفَّ السَّبلى
. ـٍ اًء اهلًل، فىأىٍفشيكهي بىٍينىكي  جاءى في آخر باب اإليماف كاإلسبلـ، فأيف التَّناسب؟. اٍسـه ًمٍف أىٍسمى

دتي مف ىذه الركايات المَّد رأفت سعيد: ثالثنا: قاؿ الدُّكتكر ميحى  ا في حى قٍ مي كجى مة ما جاء ليؤدم غرضن
نمَّا ىك ميتىمّْـ لمركاية فقط، كما في الحديث الَّذم  الباب، لكٍف ال ًصمىة ليا بأٍصؿ البىاب، ... كا 

 .783ذكره رقـ: 
ديث رقـ:  تنبيو: ديث سىابؽ، كذلؾ كما في الحى ا لحى كاية تكضيحن  عىفٍ  645لكٍف قد تككف ىذه الرّْ

بًد اٍلعىًزيًز، أىٍيضن  : أىرىأىٍيتى قىٍكؿى النًَّبيّْ عى : قيٍمتي ًلنىاًفعو ا تىٍحتى اٍلكىٍعبىٍيًف ًمفى اإًلزىاًر ًفي النَّاًر، ا قىاؿى : مى
ا ذىٍنبي اإًلزىاًر؟. مى : كى ؟ قىاؿى ـٍ ًمفى اٍلقىدىـً الَّذم سبؽ رقـ:  فقد كىضَّح حديث الرَّسكؿ  أىًمفى اإًلزىاًر أى

ديث األخير مف الباب. ، كاهللي أعمـ. أضؼ إلى ذلؾ642 كايتيف، ىما قبؿ الحى  أفَّ كمتا الرّْ
، كبلمنا عف ابف عبَّاس 920. كبياف ذلؾ: كرد في الحديث رقـ: 922ككذلؾ في الحديث رقـ: 

ديث، فمكي ييزيؿ صى  كؿً بي في قى رضيى اهللي عنيما  بلة كشيادة األرغؿ، كىذه الكممة مف غريب الحى
، كصرَّح 922ي ذات الكقت بعدـ قبكؿ صبلتو كرر ىذا الحديث: المٍَّبس عند القارئ كيىجـز ف

 بعبارة مف لـ يىٍختىًتف. 
قيٍمتى ، 752كمثميا القكؿ في الحديث رقـ:  ، كى الىٍستيؾى ! قىٍد جى مَّدو : يىا أىبىا ميحى ، قىاؿى ًلكىٍىبو أىفَّ أىبىا الًمٍقدىاـً

ميجاًىدنا، فى  الىٍستي عىطىاءن، كى : ثـ جى ، ىىؤيالىًء نىزَّىيكا اهللى، كىىىؤيالىًء ًفي اٍلقىًديـً : كيؿّّ ميًصيبه ، قىاؿى الىفيكؾى خى
اءى في: بابه في القىدىر، فأيف مناسبتو لعنكاف الباب؟.عىظَّميكا اهلل، كأٍخطىأيكا ًفي التٍَّفًسيًر.   فيذا جى

 

؛ مف -لتَّحقيؽكىك السُّؤاؿ الَّذم دارى في رأسي خبلؿ ا –الدُّكتكر رحمو اهللي تعالى  ؿي كيتساء
اًمع مىٍعمىر؟. كايىات في جى ـى تمؾ الرّْ  الَّذم أىٍقحى
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ـى بو "ما رجحو الدُّكتكر، حيث قاؿ:  حي كأرجّْ  فَّ الَّذم قا زَّاؽ برمءه مف ىذا اإلقحاـ، كا  إفَّ عبد الرَّ
نَّؼ، كالَّذم نسخو؛ ى زَّاؽ الصَّ ك راكم الميصى اؽ بف إبراىيـ الدَّبىرم تمميذ عبد الرَّ ٍنعىاني؛ إٍسحى

مة تأتي في سندىا بقكلو: أخبرنا عى ايى كً ألفَّ الرّْ  زَّاؽ، كقاؿ عى د ابٍ ات الميٍقحى زَّاؽبٍ لرَّ           .(1)د الرَّ

َ

َ.وعًَامًَرَفيَجَىمَىعٍَمَىَاإلمىاـَجَييَىنٍَ:َمَىالثالثََّمبَيطٍَالمَى

كذلؾ – إلى أمريفتاج حٍ ديث كتدكينو في مؤلؼ خاص، يى عالـ في كتابة الحى  ج أمّْ يى نٍ عف مى  تابةي الكً 
 :-مف كجية نظرم

، سطحيةة الدىارسة لمكتاب، ال قراءة صى اءة الفىاحً رى قً بلؿ الاب، كذلؾ مف خً تى الكً  ـً يٍ في فى  ؽه مٍ األكَّؿ: عي 
 .فإنيا ستخرج بخبلصة سطحيَّة

عمى  ؛ فمف خبلليا نقؼنقميا عنو تبلمذتوالتي التي كتبيا بيده أك  تابالكً ة مى دّْ قى مي  ةي راسى الثاني: دً 
منيجو في سياؽ ك شرطو في الحديث، ك صنيؼ، ث عمى التَّ ب الباعً بى السَّ كعمى  مكضكعو،

كاة...احى األ   ديث، كمنيجو في الرَّ

امع ال يكجد لو مقدمة ؛ ألفَّ الجى ، بؿ متعذررمى عٍ مى  اإلمىاـ عامً حقؽ في جى تى اني غير مي كىذا الثَّ  
اشد في ر بف رى مى عٍ مى اإلمىاـ ج يى نٍ ، كما أكتبو عف مى األكَّؿ األمر ا، فبل بد مف االعتماد عمىنيائين 

جامعو ىك ييعتبر خبلصة أفكار دارت في ذىني كقد عشت معو ما يقرب مف سنة بيف تحقيؽ 
اكدراسة، كهلل الحى  ات استخمصتيا منو، فما كاف صكابنا خبلصة استنتاج مد كالمنَّة، كيعتبري أيضن

 أعمـ. ي، كاهللي فمف نفسفيو  فمف اهلل، كما كنتي مخطئنا

 اط التالية:قى ت في النُّ مَّ جى تى قد ك  كد ًرسىالتي،دي حي  فيكذلؾ  يجو،نٍ الـ كاضحة في مى عى عف مى  كسأتكىمَّـي 

ا معيننا اشدبف رى  رمى عٍ مى  اإلمىاـ : لـ يشترطالن أكَّ  ككذلؾ لـ يصؿ إلينا ذٍكره  ديث،إلخراج الحى  منيجن
كط بالتالي فاألحاديث ك  كال حتى لشرط كاحد مف شركطو ف اعتنى ًببىياف شركط األئمة.مَّ م ولشيري

لغيره، كالضعيؼ، الَّذم حيح كالحسف بًقٍسمىٍييما لذاتو ك ع دائرة بيف الصَّ امً التي كردت في ىذا الجى 

                                                           
(1)

َرَى، يينظىر؛ سىًعٍيد  ٍعمىرَبفي ٍنعىانيمى نٍََاًشدَالصَّ ادريهَكمى ديث""مىصى وَكأثريهَفيًَركايىةَالحى  .(126-121) ،يجي
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يتمثؿ في المراسيؿ كالمنقطعات، كيحتكم عمى كثير مف األحاديث المكقكفة، كاآلثار المقطكعة، 
 أك ينقؿ فتاكل لنفسو. كالفتاكىل الخاصة بأحد شيكخو،

، طيمىٍيطيمىةعمى نسخة مدينة  كذلؾ اعتمادنا -اب عمى مئتيف كسبعة كثمانيف بابنا، تى : احتكل الكً ثانينا
صغر حجمو إال  ف، كبالرغـ مفيٍ دّْ مكزعة عمى أبكاب ال -كمف ثـ إتماـ النقص مف باقي النسخ 

ا في الجامع الصحيح لمبخارم كغيره مف ع ألغمب أبكاب الديف، كليس كؿ األبكاب؛ كمامً و جى أنَّ 
ع، يعني: أفَّ لو خير السبؽ في بداية كامً ىك مف أكائؿ مف ألَّؼ في الجى  ارن مى عٍ مى  الجكامع؛ ألفَّ 

 التصنيؼ عمى طريقة الجكامع، كمف جاء بعده قمَّده في ذلؾ كزاد عميو. 

ذيف ساقيما في باًب ف الميٍ ديثى كذلؾ مثؿ الحى  المكاضع.بعض األحاديث في نفس  : يكرري ثالثنا
اًمع. [715]، ك [714]كىما رقـ:  .ةقى دى اء الصَّ صى إحٍ   مف ىذا الجى

ـي  نيى عي فىقىد  ريبة:الكممات الغى  رحي شٍ : يى رابعنا بعض الكممات بشرح  عوامً في جى  اشدبف رى  رمى عٍ مى  اإلمىا
 ر أك غيره. كىذه بعض األمثمة:مى عٍ ارح مى الشَّ  كاف ريبة، كسكاءالغى 

مىٍيًف مف  ]مثؿى [فىًإفَّ ًلٍمقيرىًشيّْ ع: ... امً مف ىذا الجى  [535] :ديث رقـؿ: كرد في الحى األكَّ  قيكًَّة الرَّجي
ٍيًرًىـٍ   .يىٍعًني: ًفي الرٍَّأمً  .غى

فىًتٍمؾى  اهللي عنو: ة رضيى رى يٍ رى ع، كىك قكؿ أبي ىي امً مف ىذا الجى  [543]ديث: رقـ: الثَّاني: كرد في الحى 
ـٍ يىا أيمُّ  اًء السَّمىاءً كي اؽ .بىًني مى ، كىانىٍت أىمىةن أليْـّ ًإٍسحى  .يىٍعًني اٍلعىرىبى

ٍفرىاءي، ...ع: امً مف ىذا الجى  [626]ديث رقـ: الثَّالث: كرد في الحى  مىٍيًو ميمىيَّةه لىوي صى مّْي ًبنىا عى كىافى ييصى كى
ٍيطىةن.  يىٍعًني: رى

مىٍيًو ثىٍكبه يتؤلع: مً امف ىذا الجى  [630] :رقـ ديثكرد في الحى الرَّابع:  : أىٍحًسبيوي قىاؿى مىٍعمىره ...  ألكىعى
ًريرن   .احى
ديثسٍ لممً  هي سيري فٍ امس: تى الخى  امً  [683]: رقـ كيف الَّذم كرد في الحى قىاؿى ع. مف ىذا الجى : كى قىاؿى مىٍعمىره

كـي. : فىذىًلؾى المىٍحري   الزٍُّىًرمُّ
ا: المّْسىافى ، [781]: ـرق ديثلمعصا الكاردة في الحى  والسَّادس: تكضيح : يىٍعًني ًباٍلعىصى قىاؿى مىٍعمىره

 .ـٍ يي ظي عً يقىٍكًؿ يى 
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مة، كالتي ثىبىتىٍت مف كجكه أخرل ميتىصمة سى رٍ منيجو أنو يأخذ باألحاديث المي : ظير مف خامسنا
ًحيحو، ليؾ -الؾطأ مى كى كما ىك معركؼ في مي  -إمَّا عنده أك عند غيره مف كتب السُّنَّة صى ، كا 
 : رً صٍ ال الحى  التٍَّمثيؿ، األمثمة عمى سبيؿبعض 

، عىف ًىشىاـً بًف عيٍركىةى، عىف أىًبيًو، أىفَّ زَّ الرَّ  دي بٍ [ عى 665]األكَّؿ: الحديث رقـ:  اؿي ثى المً  اؽ، عىف مىٍعمىرو
مىى ظىٍيرً بلى و السَّ يٍ مى النًَّبيَّ عى  ـٍ أىٍحبيمىوي فىيىٍحتىًطبى عى ديكي ذى أىحى : ألىٍف يىٍأخي ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍسأىؿى النَّاسى ـ قىاؿى ًه، خى

نىعيكهي. رَّجه في حى يٍ حً صمة صى تى ديث مف كجكه أخرل مي كقد ثبت ىذا الحى  أىٍعطىٍكهي، أىٍك مى ة كما ىك ميخى
 مكضعو.
مـ يعتمد عمى منيج االنتقاء، كذلؾ لعدـ اشتراطو ذلؾ، كقد كاف يجمع فكخ يي عف الشُّ  أخذهي  :سادسنا

، رمىٍ لزُّ اكريف في الحديث مف أمثاؿ يي شٍ جميع االختصاصات، كذلؾ مثؿ المى بيف الشيكخ مف 
ف بالفقو م كغيره، كبعضيـ مىٍشيكره  (1)رمىٍ ر الزُّ مى عٍ سيميى مى ف نىبيؿ، حتى مموكنيؿى مف عً  كالزمو

اًمة السَّديكسي، كآخر بالقراءا ت أمثاؿ حمَّاد بف أبي سيميماف، كآخر بالتفسير، مثؿ قىتىادة بف دىعى
  مثؿ األٍعمىش...

كَّة التي تىخديـ ار مع ذكر الفى صى تً ديث عمى سيمكؾ طريؽ االخٍ : اعتمىد في إيراده الحى سابعنا ائدة المىٍرجي
مف  [543]ديث رقـ: ارة، مف أمثمة ذلؾ: الحى بى نى مع دقة العً عٍ اب، كذلؾ دكف إخبلؿ في المى البى 

: سىًمٍعتي أىبىا  اؽ، قاؿ:زَّ الرَّ  دً بٍ ا عى نى رى بى أخٍ  ىذا الجامع. ، قىاؿى ًف ابًف ًسيًريفى ، عى ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره أىٍخبىرى
: فىًتٍمؾى أيمُّ  رى ًديثى سىارىةى، كىىىاجى يرىةى يىقيكؿي ًحيفى ذىكىرى حى اًء السَّمىاءً ىيرى ـٍ يىا بىًني مى ، كىانىٍت  .كي يىٍعًني اٍلعىرىبى

اؽ  .أىمىةن أليْـّ ًإٍسحى
ـ، كذىكىر لفظ أبي ىريرة ديث سارة أشار إلى حى   الطكيؿ، كذكر قصة كىًذب إبراىيـ عميو السَّبلى

اًئؿ قيرىٍيش. حقؽ فائدة الباب؛ كىك بابي بالسند مف قكلو كليس مرفكعان، كىذا كمو لي  فىضى
ف لو فمثبل: بابي  ثامننا: لـ يمتـز بإيراد األحاديث ذات المكضكع الكاحد، تحت الباب الَّذم عىٍنكى

اًئؿ قي  نو كاف متأثران إلى رىٍيش، ذكر تحتو أسماء القبائؿ اليمنية كفضائميا، كىذا كمو يرجع إلى أفىضى
في البيئة التي نشأ فييا، كىي البيئة اليمنية، كمف كثرة حبو ليـ ذكرىـ. كلك ذكر  حدو كبير جدنا

                                                           
(1)

مَّ قكؿ  كىك  ٍرعىة، عبد الرحمف حى ، فىكينَّا نيسىمّْيو مىٍعمىرى الزىرم. أبك زي ؿى مىٍعمىره إلىى الزٍُّىًرمّْ نىبيؿى مىمىة: لىمَّا رىحى اًد بف سى
َالد مَىاب، بى خ الشَّ يٍ قب بشى مى م المي رً صٍ اف النَّ كى فٍ رك بف عبد اهلل بف صى مٍ بف عى ا ٍرعىة َزي َأبي َرًَتاريخ َأبيَكَىشقي اية:

 ـ،1980(، طد.)ع المغة العربية، مى جٍ يؽ: شكر اهلل نعمة اهلل القكجاني، دمشؽ، مى قً حٍ كتى  ، دراسةه اشدكفَبفَرَىمَييٍَالمَى
(437.) 
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لؼ ذم أباب فضائؿ القبائؿ اليمنية لكاف أحسف كأتـ كأفضؿ، لكفَّ عذره بأنو صاحب الفكرة كالَّ 
   ، كاهللي أعمـ.جامعو عمى غير مثيؿ سابؽ، كىذا كىٍحدىه كاؼو 

كال بدَّ مف التنبيو أف مىٍعمىر بف راشد قد يسكؽ حديثنا طكيبلن لمتدليؿ عمى عنكاف الباب، كذلؾ مثؿ 
ًكيـ بف ًحزىاـ الطكيؿ كفيو ىذه المفظة: "الجى مف ىذا  [698]الحديث رقـ:   فىمىـٍ امع، سىاؽى حديث حى

تَّى مىاتى   ابي بى اب، كىك ..."، كذلؾ مف أجؿ التىٍدًلٍيؿ عمى عنكاف البى يىٍقبىٍؿ عىطىاءن، كىالى ًديىكىاننا حى
  اف.يكى الدّْ 
ََ

يرفعو إلى درجة الصَّحيح لغيره أك الحسف ابعات كالشَّكاىد لمحديث؛ ليقكيو ك تى : ييكردي المي تاسعنا
كد دراستي، فإفَّ معمر دي استقرائي القاصر عمى حي  ببلغيره، كخاصةن فيما ركاه عف البىٍصًرييف؛ كس

 يتو عف البىٍصرييف.ااف يعمـ ضعؼ رك رحمو اهلل كأنَّو ك
نىا زَّ أخبرنا عبد الرَّ مف ىذا الجامع: [ 557]ديث رقـ: في الحى  دى رى ا كى مى مف أمثمة ذلؾ:  اؽ، قاؿ: أىٍخبىرى

: قىاؿى رى  ، قىاؿى ًف أىنىسو ، عىف قىتىادىةى، عى اًر، سيكؿي اهلًل مىٍعمىره اًر، كىألىٍبنىاًء األىٍنصى : المييَـّ اٍغًفٍر ًلؤلىٍنصى
ارً [ ٍف كاف في التفسير ]كىألىٍبنىاًء أىٍبنىاًء األىٍنصى ، كىذا اإلسناد فيو ضعؼ لركاية معمر عف قتادة كا 

د الَّذم أضعؼ منو في الحديث، لكفَّ اإلماـ معمر أٍردىؼى سندان آخر عف أيكب لييعىاًضد ىذه اإلسنا
أخبرنا عبد الرزاؽ، قاؿ: أخبرنا  مف ىذا الجامع: [558]َند في الحديث رقـ:قبمو، كىذا السَّ 

، عىًف النًَّبيّْ  ، عىف أىًبي ًقبلىبىةى، عىًف أىنىسو ، عىف أىيُّكبى  .، ًمٍثمىوي مٍعمىره
اًمع. [653]ديث، رقـ: كأيضان عند الحى  ، أخبرنا عبد الرزاؽ، قاؿ: أىٍخبىرى  مف الجى ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره

اًئشىةى أىفَّ النًَّبيَّ عى  ، عىف عى مَّدو يّْبنا بلى و السَّ يٍ مى عىًف اٍلقىاًسـً بًف ميحى : المييَـّ صى ـ كىافى ًإذىا رىأىل اٍلغىٍيثى قىاؿى
ر أكرد طريقان أخرل مى عٍ كىذا السند فيو ضعؼ؛ ألف في ركايتو عف أيكب ضعؼ، إالَّ أفَّ مى  ىىًنيئنا.

اًمع. [654]حديث، ليقكم ركايتو عف البصرييف، كىذا السند في الحديث، رقـ لم  مف ىذا الجى
، عىف عىاًئشىةى، أىفَّ النًَّبيَّ عميو  ، عف عيبىٍيدي اهلًل، عىًف اٍلقىاًسـً نىا مىٍعمىره أخبرنا عبد الرزاؽ، قاؿ: أىٍخبىرى

يّْ  : المييَـّ صى  .بنا سىٍيبنا ىىًنيئناالسبلـ كىافى ًإذىا رىأىل اٍلغىٍيثى قىاؿى
" كالمفظ ؾً يٍ مى ى عى صى حٍ يي ي فى صً حٍ تي  الى ساؽ طريقيف لمحديث: " .ةقى دى اء الصَّ صى إحٍ  ككذلؾ أيضان في بابً 

اية كى لطريقىٍيف مف رً الَّذم تفردت بو النسخة "األصؿ كالنسخة "ج" ككبل ا [714]لمحديث رقـ: 
 كب.ر عف أيُّ مى عٍ مى 

ا مف األمثمة الكاضحة مف ىذا  [723]ر، ساؽ الحديث رقـ: دى ي القى اب فً بى لؾ في كذ ؛كأيضن
امع، مرسبلن مف ركاية طىاككس عف النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ، كلكنَّو كاف قد كصؿ نحكه بؿ  الجى

 ما يشابيو تقريبنا في الحديث الَّذم سبقو.
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، [728]؛ في الحديث رقـ كمف األمثمة الجميَّة الَّتي تمفتي االنتباه حقيقة، في نفس الباب السابؽ
طريؽ مىٍعمىر عف أيكب... كقاؿ: نحكه، كىذه تدؿُّ عمى دقة التحرم في األلفاظ، ككاف قد ساؽ 

 قبمو طريقيف لنفس الحديث؛ لييعىاًضد ركايتو عف أيكب. 
نما سيٍقتي ىذه األمثمة لمتدليؿ كالتمثيؿ ال أريد اإلطى كى  ر؛ نظا ال لمحصر، كلممزيد مف البىيىافالة، كا 

 . [842]، كالَّذم بىعده [841]الحديث: 
 
 
 

َذلؾفاءعَىرَعفَالضَ مَىعٍَمَىاإلمىاـََكايةَي:َرًَالىٍمطميبَالرَّاًبع َ.،َكأسبابي

عىفىاء بشيءو مف التدقيؽ كالتمحيص ال بد مف الكقكؼ في ىذا المىٍطمىب ؛ عمى ًركىايىة مىٍعمىر عف الضُّ
سكاء المختمؼ في  -كركايتو عنيـ قميمة– ضعفاءر بف راشد ركل عف المى عٍ مى  اإلمىاـ كذلؾ ألفَّ 

عفيـ أك المجمع عمى ضعفيـ كتركيـ مثؿ أبىاف بف أبي عيَّاش، كحتى ال يكجد مدخؿ ضى 
امع الحديثيَّة، فضبلن عف كى كنو مف أقدـ الجى كى يف في مركيات مىٍعمىر بف راشد؛ لً لمميشىًكًكيف كالطَّاًعنً 

 و رحمو اهللي تعالى.إخراج أصحاب الكتب الحديًثيَّة لحديث

ر مى عٍ ث، فإنو ال بد مف التنكيو عمى أمر ميـ مف كجية نظرم كىك أف مى حى بٍ كقبؿ البدء في ىذا المى 
ف كاف لـ ينص صراحة عمى ذلؾ، لكف بف رى  اشد كضع قاعدة ميمة في الركاية عف الضعفاء، كا 

القاعدة ىي: جكاز الركاية ييٍفيىـ ذلؾ مف خبلؿ مركياتو في جامعو؛ ألنو كتابو الخاص بو، كىذه 
 عف الضعفاء، كقد تناقؿ ىذه القاعدة مف بعده تبلمذتو كأقرانو.

عىفاء، كذلؾ فيما نقمو الترمذٌم عنيـ:كايى اء في الرّْ مى مى كىذا يقكدنا إلى ذكر أقكاؿ العي   ة عف الضُّ

تو عف الكىٍمبي يىديؿ ة عنيـ، حكاه عف سفياف الثٍَّكرم، لكفَّ كبلمو في ركايكايى الرّْ  كازي أحدىما: جى 
دّْث عنو إال بما يعرؼ أنو صدؽ.  عمى أنَّو لـ يكف ييحى

كاه الترمذم عف أكثر أىؿ  كالثاني: االمتناع عف ذلؾ، ذكره عف أبي عىكىانة كابف المبارؾ، كحى
 الحديث مف األئمة.

الؾ كقد ذكر الحاكـ المذىب األكؿ عف مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة، كاعتمد في حكايتو عف م
عمى ركايتو عف عبد الكريـ، أبي أمية، كلكف قد ذكرنا عذره في ركايتو عنو، كفي حكايتو عف 
الشافعي عمى ركايتو عف إبراىيـ بف أبي يحيى، كأبي داكد سميماف بف عمرك النخعي، كغيرىما 
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ٍعًفي، كأبي العطكؼ  مف المجركحيف، كفي حكايتو عف أبي حنيفة عمى ركايتو عف جابر الجي
 (1)رم...الجز 

قمت: كأكلى األئمة في نىقؿ القكؿ األكؿ عنيـ ىك مىٍعمىر بف راشد؛ كذلؾ ألنو ركل عف جابر 
ٍعًفي كىك مف الضُّ   أبي حنيفة رحمو اهللي  الفقيو عفاء، كىك مف المحدثيف فيككف أكلى مف اإلماـالجي

 تىعىالى.
نما عفاء ليس جيبلن ر بف راشد عف الشيكخ الضُّ مى عٍ كأما ركاية الثقة مى   منو أك قمة معرفة بحاليـ؛ كا 

كس فمع ركايتوركل عنيـ كىك أدرل بحاليـ،  اؿ لكنَّو قمف شيكخو،  إٍذ ىك ؛عف إسماعيؿ بف شىري
زَّاؽ الصَّ ؛ يبجً عنو فيما حكاه تمميذه النَّ  بد الرَّ بذلؾ قاؿ معمر: كاف ييثىبّْجي الحديث، يعني  ،انيعى نٍ عى

 إسماعيؿ.
زَّ  دٍ كقى  بد الرَّ : قيمتي لمى مى عٍ اؽ مى سأؿ عى كس؟ قاؿ: كاف ييثىبّْجي مى عٍ ر، قاؿى الىؾى لـ تكثر عًف ابف شىري ر: مى

 .(2)الحديث
قمت: كىذه كممة نادرة االستعماؿ في الركاة، كلـ يكتؼ اإلماـ معمر بالركاية عنو؛ بؿ بيَّف حالو، 

ألحمد: ركح بف أخذىا عف معمر كاستفادىا منو تمميذ تمميذه أحمد بف حنبؿ، حيث قيؿ كقد 
: كىافى ركح يخرج الكتاب، كىأبك عاصـ يثبج الحديث  .(3)عبادة أحب إليؾ، أك أبيك عاصـ؟ قىاؿى

نما -ركاية الثقة عف الضعيؼ مع تبييف حالو -في ىذا  ار ًبٍدعن مى عٍ مى كلـ يكف  سبقو إلى ذلؾ  كا 
دَّ  :عىنو ميًغٍيرىة قكلو الشعبي، إٍذ ركل، مثؿ اإلماـ األئمة الثقات اًرث األٍعكىر كىأىٍشيىدي أنَّوي حى ثىًني الحى
د الكىذَّاًبٍيفى  الح بف عبد اهلل بف عيٍركىة  .(4)أىحى ككذلؾ مف بعده اإلماـ أحمد فقد ركل عف عىامر بف صى

بف الزبير، قاؿ عنو الذَّىىبي: "لىعىؿَّ مىا ركل أٍحمىد عىف أضعؼ ًمٍنو"ا
(5). 
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 (.382 \1)، مذمرٍَؿَالتَ مىَعًََرحَيشَىابف رجب،  

(2)
 (.139، 138 \2)، اؿجَىفاءَالرَ عَىفيَضَيَؿَيامًَالكَى(. ك ابف عدم، 359 \1)، بيراريخَالكَىالتَّارم، خى يينظىر؛ البي  

(3)
 (.385 \9)، تاريخَبغداد، دادمٌ غٍ الخطيب البى  

(4)
 (.154 \4)، بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَالذَّىىبي،  

(5)
، تحقيؽ: د. نكر الديف عتر، فاءعَىيَفيَالضَ نًَغٍَالمَيد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، مَّ حى أبك عبد اهلل مي الذَّىىبي،  

 (.460\1) د.ت(،)د.ط(، )قطر، دار إحياء التراث، 
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َركايةَمَى َامعو.فيَجَىَفاءعَىرَعفَالضَ مَىعٍَأسبابي
ا أكالن: لـ يىتًَّبع ٍنيجن امع حسب لـ يضع مقدمة في بداية الجى  ويكخ؛ ألنَّ في الركاية عف الشُّ  مىٍعمىر مى

، كبالتالي فإنو ليس مف مذىبو ترؾ الركاية طيمىٍيطيمىةأقدـ نسخة كصمت إلينا، كىي نسخة مدينة 
 عفاء.عف الضُّ 

عيؼ، كىذا كاضح ديث الضَّ نو كاف مف منيجو االحتجاج بالحى ابقة، بأقطة السَّ ثانيان: يترتب عمى النُّ 
 فاء.عى عف الضُّ  الجامع، كبالتالي يترب عمى ذلؾ ركايتومف خبلؿ أحاديث 

و الناس عنو، ككاف قصده حتى يكشؼى مى تناقى قد  ب كجُّ عى ثالثان: كاف يركم عنيـ عمى سبيؿ التَّ 
حيح، كفي ذلؾ اتبع سفياف الحديث الصَّ كيعرؼ األحاديث التي ركاىا الضعفاء، فبل تدخؿ في 

عفي كرم، كشي الثَّ  اج عندما ركيا عف جابر بف يزيد الجي ف فىإ -كمىٍعمىر ركل عنو –عبة بف الحجَّ
مىى مىا سمع يرغب  ًديث عى عىفىاء بىؿ كىافى ييؤىدّْم اٍلحى كىايىة عىف الضُّ الثٍَّكًرم لىٍيسى مف مٍذىبو ترؾ الرّْ

نَّييـ رىأىٍكا ٍعبىة كىغىيره مف شيييكخنىا فىإٍخبىار كيطمبكىا ًفي المدف كاألمصار كىأىمَّا شي النَّاس ًفي ًكتىابىة اأٍلى 
مىى ًجيىة  ٍنوي الشٍَّيء بىٍعد الشٍَّيء عى ٍنيىا ككتبكىا ليعرفكىا فىريبمىا ذكر أحدىـ عى ـٍ يصبركا عى ًعٍنده أىشىاء لى

  .(1)التَّعىجُّب فتداكلو النَّاس بينيـ
ف ك د يككف مف أحد األسباب، كىك ما جىرىل عميو عادة بعض األئمة أنيـ كانكا يىٍركي رابعان: كق

رىج مف عيٍيدىتيـ،  ًكجية نظرىـ: أنيـ إذا ذكركا اإلسناد فقد خى عىفاء بذكر إسنادىا، كى أحاديث الضُّ
ر  جى ضؿ التيمي د بف الفمَّ حى : كقد عاب عميو إسماعيؿ بف مي -لمطَّبىراًنٌي أثناء ترجمتو  –قاؿ ابف حى

جمعو األحاديث األفراد مع ما فييا مف النكارة الشديدة كالمكضكعات كفي بعضيا القدح في كثير 
ابة، كىغيرىـ، كىذا أٍمره ال يختص بو الطَّبىراني فبل معنى إلفراده بالَّمىكـ بؿ حى مف القدماء مف الصَّ 

را إذا ساقكا الحديث بإسناده اعتقدكا جى  َـّ مي ثيف في األعصار الماضية مف سنة مائتيف كىى دّْ حى أكثر المي 
أنيـ برئكا مف عيدتو، كاهللي أعمـ
(2). 

اًبنا مىرىاًسيؿي الثّْقىات أٍكلىى ًمف اٍلميٍسنىدىات كاٍعتىمُّكا  ييد :مٍ اء في كتاب التَّ جى كى  كقالىٍت طىاًئفىةه ًمف أٍصحى
ٍف أى  مىى اٍلبىٍحًث عى الىؾ عى ...بأفَّ مىٍف أىٍسنىدى لىؾ فىقىد أىحى ٍحكىاًؿ مىٍف سىمَّاهي لىؾى

(3)  
الىؾ"كالَّذم ييمنا ىي عبارة:   ، أم أخرج الحديث مف عيدتو.مىٍف أٍسنىدى لىؾ فىقىد أحى

                                                           
(1)

ٍعبدى التميمي البي مَّ حى أبك حاتـ مي ًحبَّاف ابف   ، تحقيؽ: ثيفدَ حَىكحيفَمفَالمَيرَيجٍَالمَىتي، سٍ د بف أحمد بف معاذ بف مى
 (.246\1) ـ،2000 -ق1420، 1دم عبد المجيد السَّمفي، الرياض، دار الصميعي، طمٍ حى 

(2)
ر،   جى  (.125 \4)، الميزافَافَيسَىلًَابف حى

(3)
طأَمفَكَىاَفيَالمَيمييدَلمَىالتَّد بف عاصـ النمرم القرطبي، مَّ حى ، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف مي بف عبد البرا 
رب، كزارة عمـك األكقاؼ غٍ عبد الكبير البكرم، المى  دمَّ حى مي ، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم ك انيدانيَكاألسَىعَىالمَى

 (.3 \1)ىػ، 1387د.ط(، )ة، كالشؤكف اإلسبلميَّ 
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اء  -تعالى اهللي  رحموي -األلباني  شَّيخي قاؿ الك  : "إفَّ -الًعٍمـ العىمىؿ  في مقدمة تحقيقو لكتاب اٍقًتضى
دّْ  ديث، أفَّ الميحى ثى إذا ساؽى الحديثى بسىنده، فقد برئٍت عيٍيدتو منو، كال القاعدة عند عمماء الحى

مسئكلية عميو في ركايتو، ما داـ أنو قد قىرىف معو الكسيمة التي تيمىكّْف العالـ مف معرفة ما إذا كاف 
حيحان أك غير صىحيح، أالى كىي اإلٍسناد" ًديث صى   .(1)الحى

ًثيف كاف ىك جمع السُّنة النَّبكية حتى ال دّْ حى خامسان: أضؼ إلى ىذه األسباب أفَّ ىدؼ األئمة المي 
مف  يؼ بؿ بالمكضكع، تاركيف كراءىـ عمماء جيابذةن عً حيح بالضَّ ديث الصَّ تضيع، كيختمط الحى 

، قىاؿ أبيك بىٍكر األثـر رأل تبلمذتيـ، كغيرىـ فيذا يحيى بف معيف يكتب صحيفة أباف عف أنس
اف عىٍف أىنىس، ر عىٍف أبى مى عٍ مى  حيفةى ًفي زاكية كىيكى يكتب صى أٍحمىد بف حنبؿ يحيى ٍبف مىًعيف بصنعاء 

اف عىٍف أىنىس كتعمـ أنيا ر عىٍف أبى مى عٍ حيفة مى ع عميو إنساف كتمو. فىقىاؿى لو أىٍحمىد: تكتب صى مى فإذا اطَّ 
: رحمؾ اكمـ ًفي أبى تى كعة؟ فمك قاؿ لؾ قائؿ: أنت تى ضي كٍ مى  هلل يا اف ثيَـّ تكتب حديثو عمى الكجو؟ فىقىاؿى

ا يو فأحفظيا كميا، كأعمـ أنَّ جٍ أىبىا عىبد المًَّو أكتب ىذه الصحيفة عىٍف عبد الرزاؽ عىٍف معمر عمى الكى 
ٍف أىنىس، مى عٍ ا كيركييا عىٍف مى اف ثابتن كعة حتى ال يجئ إنساف بعده فيجعؿ أبى ضي كٍ مى  ٍف ثابت، عى ر، عى

 .(2)ثابت فأقكؿ لو: كذبت إنما ىيكى عىٍف معمر، عىٍف أباف ال عىفٍ 
مَّد رىأفت سىعيد رحمو اهللي عمى ذلؾ، فيقكؿ: كلعؿَّ ركاية مىٍعمىر عف أبىاف كانت كى  ييعىمّْؽي الدُّكتكر ميحى

ًحيفة، أم: حتى يحفظ المىٍكضيكع  ًلنىفس اليىدىؼ كالغىاية الَّتي نىسىخى مف أٍجًميا يحيى بف مىًعٍيف الصَّ
اديث فبل يىقع أحد  في ذلؾ المىٍكضيكع -بعد مىعرفتو–مف األحى

(3). 
   
َ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

َاٍلعىمىؿَىأبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم،  ،ادمٌ دى غٍ ب البى يطً الخى   اءيَاٍلًعٍمـً تحقيؽ: محمد  ،اٍقًتضى
 (.5)ـ، 2002-ق1422، 1اني، الًريىاض، مكتبة المىعىارؼ، طناصر الديف األلبى 

(2)
 (.557 \31)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿالًمًزم،  

(3)
َرَى، سىًعٍيد  ٍعمىرَبفي ٍنعىانيمى ديث"،َاًشدَالصَّ وَكأثريهَفيًَركايىةَالحى ادريهَكمىٍنيجي  ،(152) "مىصى
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ٍنعاني؛َراَكزَّالرَََّالمبحثَالثَّالث:َالتعريؼَبعبد َع،َكفيوَثَلثةَمطالب:امًَالجَىَماؽَالصَّ
 ، ككفاتو.ككالدتو ، كنسبتواسمو كنسبوالمطمب األكَّؿ: 
زَّاؽ بف ىمَّاـ،  المطمب الثَّاني:  اشد.ر بف رى مى عٍ أثبت أصحاب مى عبدي الرَّ

َ.َمطمب: الثَّالث: أقكاؿ أىؿ العمـ، كتحقيؽ تيمة التشيعال
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َ
ؿ:َ َ.،َككفاتوككلدتوَ،َكنسبتواسموَكنسبوالمطمبَاألكَّ

، كىك ٍنعانيأبك بكر الصَّ ى: ييٍكنى  عبد الرزاؽ بف ىمَّاـ بف نافع الًحٍميىرم، مكالىـ، اليماني،ىك 
 المشيكر بيا.

ًء  ييقىاؿ لىيىا دركاف مف  قىاؿ الرَّاًزٌم: ىك مكلى المغيثييف كىـ قـك يسكنكف بىمىدان الًحٍميىًرم بالكىالى
َـّ ال مخبلؼ ذمار ينسبكف ًإلىى ًذم مغيث بف ًذم يىمدىاًنيالثكجـ اأٍلٍكزىاًعٌي ث

(1). 

نما  ، (2)مكلى لمكالي قكـ مف اليمف مف العربكيتبيف مف ذلؾ بأفَّ نسبو لًحٍميىر ليس مباشرة، كا 
  ف ًحٍميىر قبيمة كبيرة.أم أ

 .ق126كلد: سنة 

ٍنعىاني نسبة إلى صنعاء بمدة باليمف قديمة معركفة...كالمنتسب إلى صنعاء اليمف فييـ كثرة،  الصَّ
 .(3)منيـ أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني

 .(4)ق211سنة  في شكَّاؿ تكفي:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

ارم،   َالكىبيريينظىر، البيخى َالرجاؿَ(، كالًمزم،130 \6، )التَّاريخ َأسماء َفي َالكماؿ (، 52 \18، )تيذيب
َأعَلـَالن بَلءَكالذَّىىبي، ٍندم، 564، 563 \9، )ًسيىري  (.128 \1، )مماءَكالممكؾالسمكؾَفيَطبقاتَالع(. الجي

(2)
 (.166 \36)، تاريخَدمشؽابف عساكر،  

(3)
 (.331، )األنساب، انيعى مٍ السَّ  

(4)
ر، بٍ د بف عبد اهلل بف أحمد بف ربيعة بف سميماف بف خالد بف عبد الرحمف بف زى مَّ حى أبك سميماف مي ًعي، بى يينظىر؛ الرَّ  

 \2)ق، 1410، 1 أحمد الحمد، الرياض، دار العاصمة، ط، تحقيؽ: د. عبد اهللتاريخَمكلدَالعمماءَككفياتيـ
472.) 
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زَّاؽَبفَىمَّاـ،َالمطمبَالثَّاني: َ.اشدرَبفَرَىمَىعٍَأثبتَأصحابَمَىَعبديَالرَّ
 ر عمى أقكاؿ:مى عٍ اختيمؼ في أثبت أصحاب مى 

 اؽ.زَّ ؿ: أثبتيـ عبد الرَّ القكؿ األكَّ 
اب مى قاؿ  ٍنبىؿ: ًإذا اٍختمؼ أىٍصحى ًديث مى عٍ أىٍحمد بف حى ًديث عبد الرَّ مى عٍ مى ر ًفي حى ًديث حى    (1)اؽزَّ ر فىاٍلحى

 اني: أثبتيـ ابف المبارؾ. القكؿ الثَّ 
ؿ أحمد في ركاية إبراىيـ الحربي: إذا اختمؼ أصحاب معمر في شيء فالقكؿ قكؿ ابف قا

 المبارؾ.
 أثبتيـ ىشاـ بف يكسؼ كابف المبارؾ.القكؿ الثَّالث: 

بف . عمى تقديـ ىشاـ (2)ر ىشاـ بف يكسؼ، كابف المبارؾمى عٍ قاؿ الدَّارقيطني: أثبت أصحاب مى 
 يكسؼ عمى ابف المبارؾ.

زَّاؽ في قاؿ: شاـ كعبد الرزاؽ فقد ذكر ابف معيف اختصاص كؿ كاحد فأما بالنسبة لي كافى عبد الرَّ
زَّ  كىافى ًىشىاـ بف ييكسيؼ أثبت مف عبد الرَّ ًديث معمر أثبت مف ًىشىاـ بف ييكسيؼ كى ًديث حى اؽ ًفي حى

كىاف أرى بف جي ا ًديث سيٍفيى يج كى كىافى أعمـ ًبحى زَّاؽ كى زَّاؽقرىأ لكتب بف جريج مف عبد الرَّ  (3)اف مف عبد الرَّ
اؽ بف ىمَّاـ زَّ جيب عبد الرَّ اشد ىك تمميذه النَّ ر بف رى مى عٍ أصحاب مى كالَّذم يترجح لدمَّ أف أثبت 

ٍنعاني  الية:اب التَّ بى ، كذلؾ لؤلسٍ الصَّ
 

، كىك الَّذم رحؿ إلى معمر فؤلجؿ ذلؾ أيطمؽ رمٌ مى عٍ اؽ عمى أبي سيفياف المى زَّ رَّ أكالن: تقديـ عبد ال
ـى (4)ميو ىذا الكصؼع ، فإذا كاف ىذا رحؿ إلى معمر؛ حتى كصؼ باسـ معمر نسبة إليو، كقد قيدّْ
بف ااؿ إبراىيـ بف عبد اهلل بف الجنيد: قمت ليحيى قى اؽ عميو فمف باب أكلى تقديـ غيره. زَّ الرَّ  دعب

رم قاؿ عبد د بف حميد أبا سيفياف المعممَّ حى إليؾ عبد الرزاؽ أك ىك يعني مي  معيف أييما أحب
 .5اؽ أحب إليَّ زَّ الرَّ 

                                                           
(1)

تاريخَد بف أيكب بف أزداذ البغدادم، مَّ حى أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف مي ابف شاىيف،  
 (.180)ـ، 1984 –ق 1404، 1، تحقيؽ: صبحي السامرائي، الككيت، الدار السمفية، طأسماءَالثقات

(2)
  (.706 \2)، رمذمؿَالتَ مىَعًََحَيَرشَىابف رجب،  

(3)
َابفَمعيفَركايةَأبك زكريا يحيى بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم، ابف معيف،   تاريخ

حياء التراث اإلسبلمي، طمَّ حى تحقيؽ: د. أحمد مي  الدكرم(، ، 1د نكر سيؼ، مكة المكرمة، مركز البحث العممي كا 
 (.130 \3)ـ، 1979 –ق 1399

(4)
 (.109 \25)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿزم، يينظىر؛ المً  

(
5

  .(171 ،170\36) ،تاريخَدمشؽابف عساكر، ( 
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معمر فقد أصبحت مثؿ الدكاء،  ذكر ااؽ لؤلحاديث التي في إسنادىزَّ عبد الرَّ كثرة ذكر كل: ثانينا
ةن مى عٍ اؽ صار مى زَّ قاؿ: عبد الرَّ   ي.مً في فى  (1)ر ىىًمٍيمىجى

قاؿ الذَّىىبي:  ـي اليىمىف، أبك بىٍكر الًحٍميىرً كى اًل اًفظ الكىًبٍير، عى ، الحى ، الثّْقىة، الشّْيًعيُّ ٍنعىاًنيُّ ، الصَّ ـٍ ٌم مىٍكالىىي
دَّثى عف: ... كمىٍعمىر  ٍنوي فىأىٍكثىرى  -حى  .(2)عى

 
، كقد أكثر عنو، كال د السنيف التي الزميادى عى في ر، مع اختبلؼ مى عٍ : مبلزمة عبد الرزاؽ لمى ثالثنا

: كجالس عبد الرزاؽ معمران تسع قاؿ أحمد بف حنبؿ. سيما ركاية الجامع ىذا الَّذم بيف أيدينا
 .(3)سنيف ككاف يكتب عنو كؿ شيء

زَّاؽً بى نٍ قاؿ أحمد بف حى  ًدٍيثي ًلعىٍبًد الرَّ ، فىالحى ابي مىٍعمىرو  .(4)ؿ: ًإذىا اٍختىمىؼى أىٍصحى
قاؿ سفياف بف ككيع: سمعت أبي كذكر عبد الرزاؽ كلكثرة مبلزمتو، كاف يشبو مبلمح العراقييف، 

 . (5)ؿ أىؿ العراؽفقاؿ: ييشبو رجا

 اؽ:زَّ ر لتمميذه عبد الرَّ مى عٍ يخ مى الشَّ  حي دٍ : مى رابعنا

ٍبًد الكىاب بف ىى مَّ حى قىاؿ مي    عندى  اؽ: كنتي زَّ اـ أخي عبد الرَّ مَّ د بف أىبي السرم العسقبلني، عىٍف عى
د مَّ حى يد، كمي ف أربعة: رباح بف ز مى ا، فقاؿ: يختمؼ إلينا في طمب العمـ مف أىؿ اليى ر ككاف خالين مى عٍ مى 

اـ، فأما رباح فخميؽ أف تغمب عميو العبادة فينتفع اؽ بف ىمَّ زَّ بف ثكر، كىشاـ بف يكسؼ، كعبد الرَّ 
اف، كأما ابف ثكر فكثير مطى بنفسو كال ينتفع بو الناس، كأما ىشاـ فخميؽ أف يغمب عميو السُّ 

                                                           
الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف ارة. رى ـ، كفييا مى عٍ اتية كريية الطَّ بى اقير النَّ قى مف األدكية أك العى  عه كٍ نى  اليىًميمىج:  (1)

دار كمكتبة  د.ـ(،)امرائي، ، تحقيؽ: د. ميدم المخزكمي، د. إبراىيـ السَّ فيٍَالعَى أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم،
َمقاييسَالمغة(، ك ابف فارس، أحمد بف زكرياء القزكيني الرازم، 390 \3)د.ت(، )د.ط(، )اليبلؿ،  ، معجـ

  (، بتصرؼ. 250 \1)ـ، 1979 -ىػ 1399د.ط(، )د ىاركف، سكريا، دار الفكر، مَّ حى بلـ مي تحقيؽ: عبد السَّ 
اليىمىٍيمج: حىبُّ شجرة، كىك ضرباف: أسكد انتيى نضجو،  كىذه كممة يمنية كلذلؾ ذكرىا نشكاف الًحٍميىًرم في كتابو،

َمَيالعَيَسيَمٍَشَىبف أبي ًحٍميىر،   الًحٍميىًرم، نشكاف بف سعيد بف سعد بف أبي حمير بف عيبىٍيد بف القاسـكأصفر.  ـك
َالعَىكَىَكدكاءَي د. يكسؼ عبد اهلل، بيركت، دار سيف العمرم كمطير اإلرياني ك ، تحقيؽ: د. حـبَمفَالكمَكرَىَلـ

  (.6969 \10)ـ، 1999 -ىػ 1420، 1الفكر المعاصر، ط
(

2
 (.567 - 563 \9)، بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَالذَّىىبي، (

(3)
 ، كما بعدىا.(169\36) ،تاريخَدمشؽابف عساكر،  

(4)
 (.567 - 563 \9)، ءبَلأعَلـَالنَ َرَييَىسًَالذَّىىبي،  

(5)
 (.170 \36) ،تاريخَدمشؽابف عساكر،  
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د بف مَّ حى إليو أكباد اإلبؿ. قاؿ مي  اـ فإف عاش فخميؽ أف تضرباف، قميؿ الحفظ، كأما ابف ىمَّ يى سٍ النّْ 
 أىبي السرم: فكاهلل لقد أتعبيا.

ٍرعىة الدّْ بمدحو؛ ألنو كاف يحفظ حديثو،  ر ميًحقنامى عٍ ككاف مى  ؿ: بى نٍ ألحمد بف حى  شقي: قمتي مى قىاؿ أبك زي
 . (1)ـعى ر؟ قاؿ: نى مى عٍ اؽ يحفظ حديث مى زَّ كاف عبد الرَّ 

 
َمةَالتشيع.َيٍَكتحقيؽَتَيالثَّالث:َأقكاؿَأىؿَالعمـ،ََالمطمب

 .(2)قاؿ أحمد بف حنبؿ: كيتيب عبد الرزاؽ ىي الًعمـ 

رعة: ابف ثكر كىشاـ بف يكسؼ كعبد الرزاؽ. عبد الرزاؽ أحفظيـ  .(3)قاؿ أبك زي
كىافى ًممَّف يخطىء إذا ذكره ابف ًحباف في الثقات، كقاؿ:  ككىافى ًممَّف جمع كصنؼ كىحفظ كذاكر كى

 .(4)ع ًفيوحدث مف حفظو عمى تشي

زَّاًؽ؟، قاؿ: الى. ٍبًد الرَّ ًدٍيثان ًمف عى ٍنبىؿ: رىأىٍيتى أٍحسىفى حى اًلح، قيٍمتي ألٍحمىدى بًف حى  قاؿ أٍحمىدى بفى صى
ٍيًر  ٍكدىةي اإًلٍسنىاًد، أًك المىٍتًف؟ أك غى ًدٍيًثًو، ىىٍؿ ىيكى جي ٍسًف حى قاؿ كىاًتبيو: ما أٍدًرم ما عىنىى أٍحمىدي ًبحي

 .(5)ذىًلؾ
حاح. قا ديكؽ في نىٍفًسو. كحديثو محتجه ًبًو في الصّْ ؿ الذىبي: عبد الٌرٌزاؽ رىاكيىةي اإلسبلـ، كىك صى

ا غى عيٌد صى  د بشيءو إذا تفرَّ  فٍ ما ىيكى ممَّ  كلكفٍ  ريبنا؛ بؿ إذا تفٌرد بشيء عيٌد ميٍنكىرنا. ككاف مف حيحن
نىا، كال يىقيكؿ: حدثنا. كىي، عادة  : أٍخبىرى جماعة مف أقرانو، كمٌمف قبمو كحٌماد ٍبف مذىبو أف يىقيكؿي

مىمىةى، كىشيـ سى
(6). 

كؿ إلىٍيًو مف اآٍلفىاؽ ... تفقو ًبمىٍعمىر ـي المٍرحي ا مى ٍندم في كتابو، كقاؿ: اإٍلً ابتدأ بو الجي
(7).  

 العمماء ريًمي اإلماـ عبد الرزاؽ بالتشيع، كما ذكر غير كاحد مف 
 .(1)فيو، كقكؿ العجمي: ككاف يتشيعمنيا: قكؿ ابف حباف السابؽ: عمى تشيع 

                                                           
(1)

 (.169 \36) ،تاريخَدمشؽابف عساكر،  

(2)
 (. 170 \36) ،تاريخَدمشؽابف عساكر،  

(3)
  (.39\6)، الجرحَكالتعديؿأبي حاتـ،  ابفي  

(4)
 (.412 \8)، الثقاتابف ًحباف،  

(5)
 (.569 \9)، بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَبي، ىى الذى  

(6)
 (.374 \5)، اىيرَكاألعَلـشَىفياتَالمَىكَىتاريخَاإلسَلـَكَىالذىىىبي،  

(7)
ٍندم   (.128 \1) ،كؾمَيماءَكالمَيمَىكؾَفيَطبقاتَالعَيمَيالسَ  ،الجي
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جىر  . (2)كقكؿ ابف حى
 ألسباب: كالَّذم يىظير لي أف سبب رميو بالتشيع، يرجع قمت: 

زَّاؽ بف ىمَّ   .و ركل أحاديث في فضائؿ أىؿ البيت منكرةألنَّ  منيا إما اـ قاؿ ابف عدم: كلعبد الرَّ
، كقد رى  ٍنوي كلـ يركٍ ؿ إليو ثقات المسمميف كأحى أصناؼ كحديث كىًثيرو ا بحديثو بأسان ئمتيـ، ككتبكا عى

مىٍييىا أحد مف الثقات، إالَّ أنيـ نسبكه ًإلىى التشيع، كقد ركل أحاديث ًفي الفضائؿ ممَّ  ا ال يكافقو عى
ه ًفي رٍ ا لـ أذكي الب غيرىـ ممَّ اه في مثى كى رى بو مف ركايتو ليذه األحاديث، كلمىا  كهي مُّ فيذا أعظـ ما ذى 

بو، إالَّ أنو قد سبؽ منو أحاديث ًفي فضائؿ  ا ًفي باب الصدؽ فأرجك أنو ال بأسى كأمَّ كتابي ىىذىا، 
 .(3)أىؿ البيت كمثالب آخريف مناكير

ا  اؽ زَّ ما، فما كاف مف عبد الرَّ بكر كعمر كمحاسني ألبي ًذٍكرا كاف في عصره مف مى لً كمنيا أيضن
ابة أجمعيف، فؤلجؿ ذلؾ نسبكه إلى حى بف أبي طالب رضي اهلل عنو كعف الصَّ  إال ذكره لعميٌ 

  التشيع.
ٍبد الرزاؽ كبلمان يكما فاستدلمت ًبًو عمى ما ذيكر  كمنيا ما ركم عف يحيى بف مىًعيف: سمعت مف عى

عنو مف المذىب، فقمت لو: إف أستاذيؾ الذيف أخذت عنيـ ثقات، كميـ أصحاب سنة: معمر، 
ٍيج، كسفياف الثكرم، كا : قدـ كمالؾ بف أنس، كابف جيرى ألىكزاًعٌي، فعمف أخذت ىذا المذىب؟ فىقىاؿى

 .(4)عمينا جعفر ٍبف سيمىٍيماف الضبعي، فرأيتو فاضبل حسف اليدم، فأخذت ىذا عنو
 كبعد التحقيؽ فإف ذلؾ مردكد، لؤلسباب التالية:

زَّاًؽ عف نفسو: كاهلل ما انشرح صدرم قط، أف أفضؿ عميان عمى أبي بكر ك أكالن  ٍبد الرَّ عيمىر، : قكؿ عى
رحـ اهلل أبا بكر كرحـ اهلل عيمىر كرحـ اهلل عثماف كرحـ اهلل عميان، مف لـ يحبيـ فما ىك مؤمف، 

قىاؿ: أكثؽ عممي حبي إياىـ، كقاؿ:  أفضؿ الشيخيف بتفضيؿ عمي إياىما عمى نفسو، كلك لـ كى
  .(5)ا ثـ أخالؼ قكلوا أف أحب عمين آزرن  يفضميما لـ أفضميما، كفى بي

ير مف القكؿ السابؽ بأنو كاف قد فضؿ عميان ثـ رجع، كقد ذكر رجكعو تمميذه أحمد بف : يظاثانين 
قاؿ أبك مسمـ البغدادم: عبيد اهلل بف مكسى ، -كذلؾ عمى فرض صحة نسبتو لمتشيع -حنبؿ،

مف المترككيف تركو أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ؛ لتشيعو، كقد عيكتب أحمد بف حنبؿ عمى ركايتو 
 .(6)اؽ فذكر أنو رجع عف ذلؾعف عبد الرز 

                                                                                                                                                                      
(1)

 (.302)، تاريخَالثقاتالًعٍجمي،  

(2)
ر،   جى  (.397)، تقريبَالتيذيبابف حى

(3)
 .(459\8)، اؿجَىفاءَالرَ عَىفيَضَيَؿَيامًَالكَى، ابف عدم 

(4)
  (.59 \18)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿالمزم،  

(5)
 (.60\18)المرجع السابؽ،  

(6)
 (.189 \36)، تاريخَدمشؽابف عساكر،  
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لىوي عبد  :أبي قمتي  لتي سىأ :بف أحمدقاؿ عبد اهلل ا: كاف رجبلن يحب الفضكؿ كاألخبار كتىتىبيًعيا، ثالثن 
زَّاؽ كىافى يتشيع كيفرط ًفي التَّشىيُّع فىقىاؿى  لىًكف كىافى رجبل :الرَّ  أما أىنا فىمـ أسمع ًمٍنوي ًفي ىىذىا شىٍيئا كى

 .(1)ٍخبىارالنَّاس أىك األى  تعجبو أىٍخبىار
: كتب عني ثبلثة ال أبالي أف ال يكتب عني رابعان: كتابة األئمة الجيابذة عنو. قاؿ عبد الرزاؽ

فظ الناس، ككتب عني يحيى بف مىًعيف كىك مف ح، كىك مف أ(2)يكنً كي اذى كتب عني ابف الشَّ غيرىـ، 
 .(3)ىد الناسأعرؼ الناس بالرجاؿ، ككتب عني أحمد بف حنبؿ كىك مف أز 

سادسان: جاء في التحرير: لـ يثبت تشيعو، كال كجدنا ذلؾ في كتابو العظيـ "المصنؼ"، كلـ نجد  
ٍكا عنو، كاهللي أعمـ كى لو ركاية عند الشيعة، فمك كاف شيعيان لرى
(4). 

ا مَّد بف عي مي  فيما ركاهاس بف عبد العظيـ، بَّ بي عمى العى ىى تأمؿ رد اإلماـ الذَّ  كىًختىامى ٍثمىافى الثَّقىًفٌي حى
ؿى إلىٍيو  ، قاؿ:البىٍصًرم كىاف رحى زَّاؽ كى ٍبد الرَّ ٍنعىاءى مف ًعٍنًد عى ٍبد العىًظيـً مف صى لىمَّا قىًدـ اٍلعىبَّاسي ٍبف عى

مٍيو فىقىاؿ لىنىا  مّْـ عى ًديث أىتىٍينىاهي نيسى مىاعىةه ًعٍندىه في البىٍيت -ًلمحى نىٍحفي جى شَّمٍ  -كى كج : ألىٍستي قىٍد تىجى تي اٍلخيري
ٍمتى إلىٍيو كأقىٍمتى ًعٍندىه حى  زَّاًؽ فىدىخى ٍبًد الرَّ ا أرىٍدتي إلىى عى ؟ كىالمَّو الَّذم ال إلىوى إالَّ ىيكى إفَّ تَّى سىًمٍعتى ًمٍنوي مى

مَّدى بف عيمىرى الكىاًقًدمَّ أٍصدىؽي ًمٍنو زَّاًؽ كىذَّابه كميحى ٍبد الرَّ عى
(5). 

بَّاسه ًفي  - اهللً ك  –بىٍؿ  : و لحسنو في التعميؽ رحمو اهلل، كأنقمقاؿ الذىىىبي معقبان   ا بىرَّ عى يىًمٍيًنًو، مى
ا قىاؿ لىًبٍئسى مى قًت، ك ، يىٍعمىدي ًإلىى كى دًّْث الكى ًف اٍحتىجَّ بً شىٍيًخ اإلٍسبلىـ، كميحى ف مى اًح، كا  حى ًو كيؿُّ أىربىاًب الصّْ

ٍيري  كىاف ًدٍيًث ًمٍنو، فىيىٍرًميًو ًبالكىًذب هي أىبرىعي لىوي أىكىىاـه مىٍغميكرىةه، كىغى مىٍيًو الكىاًقًدمَّ الَّذم ، كييقىدّْ ًفي الحى ـي عى
فَّاظي عمى تىٍرًكو قىالىًتو ىىًذه ، فىييكأٍجمىعىًت الحي اًع ًبيىًقٍيفخى  ًفي مى معمقان  -كقاؿ أيضان ...  اًرؽ لئًلٍجمى
اؿ، فنىٍستىٍغًفري اهللى لىنا كًلعىٍبد : كبً -بارؾ الركاية عف عبد الرزاؽ عمى قصة ترؾ زيد بف المي  كيؿّْ حى

ًدٍيًث رىسيٍكًؿ اهلًل  زَّاؽ، فىإنَّوي مأميٍكف عمى حى اًدؽ الرَّ  .(6)صى
الخبلصة: فيذا اإلماـ عبد الرزاؽ لـ تثبت لو ركاية عف الشيعة ال في كتبو كال في كتبيـ، كلك 

ؿ آلؿ يٍ اف منو مف مى ه، كما كحنبؿ كغير  ثبت عنو ذلؾ لذكره تبلمذتو مثؿ اإلماـ المبجؿ أحمد بف
البيت فيذا ميؿ فطرم في قمب كؿ مسمـ، كذلؾ دكف سبٍّ أك انتقاص مف الصحابة الكراـ رضي 

 اهلل عنيـ، كاهللي أعمـ.
                                                           

(1)
 (.59 \2، )العمؿَكمعرفةَالرجاؿَركايةَابنوابف حنبؿ،  

(2)
أباه كاف يتجر إلى اليمف  ي؛ ألفَّ قاؿ أبك بكر بف مردكيو الحافظ األصبياني في تاريخو: إنما قيؿ لو الشَّاذىكيكنً  

 (.6 \8)، األنساباني، عى مٍ ككاف يبيع ىذه المضربات الكبار كتسمى "شىاذىكيكنة" فنسب إلييا. السَّ 

(3)
 (.59 \18)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿزم، المً  

(4)
 (.360\2)، تحريرَتقريبَالتيذيبار، شَّ يب كبى عى شي  

(5)
 (.107 \3)، الكبيرفاءَعَىالضَ ، العيقىٍيمي 

(6)
 (.573-571 \9)، بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَالذىىىبي،  
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َريج،َكقدَاشتمؿَعمىَثَلثةَمباحث:خٍَيؽ،َكالتَّقًَحٍَالثَّاني:َالتَََّـيسٍَالقًَ

 مدة.تى عٍ خ المي سى النُّ  ؼي صٍ األكَّؿ: كى  حثي بٍ المى 

 .المعتمدة خسى النُّ  فى مً  اذجه مى الثَّاني: نى  حثي بٍ المى 

  ؽ.قَّ حى المي  صي الثَّالث: النَّ  حثي بٍ المى 
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َالن سىخَالميٍعتىمدة. ٍصؼي ؿ:َكى َاألكَّ َالمىٍبحثي

قىؽ مف جى سٍ دتي في القً اعتمى  ألكلى كالثَّانية ، كىي ااشد عمى أربع نسخو خطيَّةر بف رى مى عٍ مى  عامً ـ الميحى
نَّؼ اًمع الممحؽ بالميصى ككانت كىي السَّابعة، ، كالثَّالثة كالرَّابعة، باإلضافة إلى المطبكع مف الجى

 حك اآلتي:   اصفاتيا عمى النَّ كى مي 

يا النسخة الكحيدة كذلؾ ألنَّ  لياَبمفظَ"األصؿ"؛َكقدَأشرتَي،َطيمىٍيطيمىةنسخةَمدينةَ:َاألكلىَخةَيسٍَالنَ 
 اشد، كتتميز بالتالي:مىٍعمىر بف رى ئلمىاـ امع إنما ىك لأف الجى  التي تثبت

  مف سبقنا في تحقيؽ الجامع عمى خ التي اعتمدىا سنال مىتزيد عيكجد فييا أربعة أجزاء
 اعتبار أنو ممحؽ بالمصنؼ، كىذه بحد ذاتيا ميزة عظيمة؛ ألف فييا إضافة عممية.

  كال  ،بكاب جديدة ال تكجد في المطبكعأ كمف مميزاتيا أيضان أنيا تحتكم عمى أربعة
 .المخطكط

 قريبة مف عصر المؤلؼ، مكتكبة عمى رؽ غزاؿ. نسخة قديمة 

  فييا تصريح في بداية كؿ جزء مف أجزاء الجامع بأف ىذا ىك جامع معمر بف راشد ،
 .ككذلؾ في نياية األجزاء

 ا ا، كتمامن   . ىي أكثر النسخ دقة كضبطنا ككضكحن
 

 النَّحك التَّالي:ككاف كصفيا عمى 

بحكالي مئتيف كعشر سنيف، كذلؾ بدليؿ قكلو في نياية بعد عصر المؤلؼ كتبت   -1
األجزاء، كنيكًردي ما جاء في نياية الجزء الرَّابع منو: " تـ الجزء الرَّابع، بحمد اهلل، كعكنو، 

اًمًع مىٍعمىر بف رىاشد، كذل ة يتمكه ئؾ في صفر سنة أربعو كستيف كثبلث مكًبكىرمو، مف جى
 س...". امً في أكؿ الخى 

كتبة كمية اآلداب في جامعة مائب أفندم بمحفكظة في مجمكعة مخطكطات إسماعيؿ صى  -2
 .تركياأنقرة عاصمة 

 (.2164/1رقـ المخطكط: ) -3
( بابنا سقطت مف الجيزء 49كىي مكجكدة كاممة باستثناء )عدد أجزائيا عشرة أجزاء،  -4

 (،10عدد أكراؽ الجيزء الثَّالث: ) .مف الجيزء الثَّالث ( بابنا سقطت14األكَّؿ كالثَّاني، ك)



68 

 

(، 10(، كالثَّامف: )11(، كالسَّابع: )11، كالسَّادس: )(9) :سامً (، كالخى 6): الرَّابعك 
 (.10(، كالعىاشر: )14كالتَّاسع: )

سطر، كأما عدد الكىًممات ما  33 - 30تىتىرىاكحي عدد السُّطكًر في الصفحة الكاحدة ما بيف  -5
 كممة. 32 – 25يف ب
 الناسخ: بشير بف خمؼ بف سعد المرادم.  -6
إالَّ أنو كاضح  ، كمع ًقدىًمو كصغرهالحجـ كصغير قديـ مغربي بخطٍّ  عمى رؽ غزاؿ كيًتبت -7

ة فيما بينيا، مع تشكيؿ لبعض الكممات، كخاصة المختمؼ فييا، بناتقري ، ككمماتيا متراصَّ
 خير.كما كاف فييا غير كاضح فيك في الجزء األ

 كتبت بخط أندلسي، كذلؾ مثؿ كتابة كممة: "معاكية"، "معكية".   -8
، قمَّما يذكر كممة أخبرنافكأما بداية األحاديث في األبكاب ، كؿ جزء بدايةيذكري السَّند في  -9

زَّاؽ . دكف قكلو: أخبرنا في البداية، فييفيىـ مف ذلؾ بأنو ..عف مىٍعمىر كيقكؿ: عبد الرَّ
 ابؽ، كاهللي أعمـ. سَّ ند اليعطؼ عمى السَّ 

دائرة كبير؛  يشبو إلى حدو  بشكؿو بيف نياية الحديًث، كالحديث الَّذم بعده  ؿي صً فٍ يى   -10
تمىاـ الميقىابىمة. مغمقة كفي كٍسًطيا نقطة صغيرة، أم أنو  ييًشٍيري إلى نياية الحديث، كا 

جكانب ، ككاف يشير في أغمب األحياف إلى أحد الال يكجد فييا تصحيؼ إالَّ نادرنا -11
فىة. حَّ ًحٍح الكممة الميصى  كييصى

تفردت أسانيدىا في بعض المكاضع مف السَّند ببياف أكثر عف الراكم؛ ليعرؼ كيسيؿ  -12
ٍصر الحديث:   .  [803]البحث عنو، يينظىر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحى

يكجد عمى الجيات األربع مف ىذه النسخة أحاديث أك أقكاؿ، كىي غير داخمة ضمف  -13
ذا ع، امً الجى  إالَّ ما أيًشٍيرى إليو، أما ىذه األحاديث فإنو كاف يكتبيا مف يقع بيده الجامع، كا 

مىرَّ في الباب عمى أحاديث كيشبيييىا أحاديث في نفس المعنى أك حتى أقكاؿ لمصحابة 
 كالتابعيف فإنو يضعيا، كىذا ليس في كؿ الصفحات.
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َ."ب"لياَبالرمزَزتَيمَى،َكرَىدمنٍَأفَىَاهللًََضيٍَيَفَىَخةَيسٍَانيةَ:َنَيالثََّخةَيسٍَالنَ 

 إال أفَّ كمماتيا مقركءة. حان مف سابقتيا،ك ضك  أقؿك  كسط، كتبت بخط -1

 (.541) رقـ المخطكط: -2

 .مصدرىا فيض اهلل أفندم، في اسطنبكؿ بتركيا -3

سطر، كأما عدد الكىًممات ما  27 – 26تىتىرىاكحي عدد السُّطكًر في الصفحة الكاحدة ما بيف  -4
 كممة.  13 – 11بيف 
لـ يذكر السند في البداية، كلذلؾ تجده يضع في بداية السند أخبرنا، كمرةن ال يضع، كالمرات  -5

ع فييا. عى فييا كممة: "أخبرنا" في بداية سند كؿ حديث أكثر مف المرات التي لـ يىضى  الَّتي كىضى
 اديث.بعض األحى منيا  سقط -6
ككذلؾ بعد ذكر الباب، بشكؿو يشبو إلى حدو  ،ية الحديًث، كالحديث الَّذم بعدهيىٍفًصؿي بيف نيا -7

أنو يشيري إلى كبير؛ دائرة شبو مغمقة كفي كٍسًطيا نقطة صغيرة، أك ما يشبو حرؼ النكف، أم 
 كاهللي أعمـ.  كقيكًبؿ، : انتيى،أنَّو
فة إالَّ نادرناحيح صٍ ال يشير إلى تى  -8 حَّ  . الكممات الميصى
 ( كرقة تقريبان.34و: )( كرقة، كما تـ تىحًقيق121عدد األكراؽ )  -9

 ق. 606في الثالث كالعشريف مف جمادل األكلى، سنة: سنة النسخ:  -10

 

َمزَ"ج".رََّلياَبالَكرمزتَيَ،ىصَىقٍَربَاألغٍَةَفيَالمَىريَىبىَرٍَكَالبَىزَيبٍَمدينةَلًََخةَيسٍَنَي:َالثةالثََّخةَيسٍَالنَ 
تىٍيف السابقىتىيف، ،نيسخت بخط كسط -1  إالَّ أنو غير كاضح. كأٍحدىث مف النسخى
 عاصمة المغرب األقصى. اطبى محفكظة في المكتبة العامة في الرّْ  -2
 .(pdfتكجد عمى ممؼ ) -3
ٍعنىاه 259، ككاف قد كتب 258رقـ المخطكط:  -4 ، كأشار إلى الرقـ الصكاب، كىك ما كىضى

 أكالن.
التصحيح  تحريؼ لبعض الكممات، كلـ يشر إلىالساقطة، ك  يكجد فييا بعض األحاديث -5

 إالَّ نادران.
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 37كما تـ تحقيقو:  (، كرقة؛ ألنَّنىا حسبنا الكرقة عمى الكىجييف.115ألكراؽ: )عدد ا -6
 كرقة.

، كأما عدد الكىًممات اسطرن  26 – 24تىتىرىاكحي عدد السُّطكًر في الصفحة الكاحدة ما بيف  -7
 كممة.   13 – 9ما بيف 

بثبلث نقاط،  يىٍفًصؿي بيف نياية الحديًث، كالحديث الَّذم بعده، ككذلؾ بعد ذكر الباب، -8
 أم كأنو يشير إلى نياية الحديث، كاهللي أعمـ. 

لـ يذكر السند في البداية، كلذلؾ تجده يضع في بداية كؿ حديث مف السَّند أخبرنا،  -9
 كمرةن ال يضع، كالمرات الَّتي لـ يضع فييا أقؿ مف التي كضع فييا.

 .(1)د بف عبد الحي الكتانيمَّ حى الناسخ: مي   -10
معة عمى السَّ كتب في نياية الن -11 اعة العاشرة ضحكة سخة: "ككاف الفراغ منو يكـ الجي

 ق.1357اـ عاـ رى ـ الحى رَّ النيار تاريخ ميحى 
  

 
  
َأفضَىَ–كرةَنَىالمَيَدينةًَالمَىَسخةَينَيالرَّابعة:ََخةَيسٍَالنَ  َلياَ-ـَلىََلةَكالسََّؿَالصََّعمىَساكنيا ،َكرمزتي

َبالرمزَ"ح".
 نما تىرىؾى ىامشان عمى الجانبىٍيف. نيسخت بخط كسط، كالصفحة غير مميئة، كا   -1
طىنيَّة الم محفكظة في -2 في نصؼ كؿ صفحاتيا الرمز  بى تي كي ، كقد ةمكة المغربيَّ مٍ ممى لكتبة الكى

(BNRMككأنو يشير ،) :إلى االختصار بالمغة الفرنسية (BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE DU ROYAUME DU MAROC) 

فة، ككاف ييشير إلى كثير سقطى منيا بعض األحاديث، كيكجد فييا  -3 حَّ مف الكممات الميصى
كالناسخ معذكر في  تصحيحيا، كلكف في بعض المرات يصحح خطأ، كيقكؿ: ىكذا.

                                                           
ٌي بف عبد الكبير ابف مي مَّ حى مي  (1) ٍبد الحى ث ديعالـ بالحى  ؛ي الكتانيكؼ بعبد الحى ري عٍ د الحسني اإلدريسي، المى مَّ حى د عى

ائر زى اـ كالجى از كالشَّ جى ر كالحً صٍ ديث في مً قو كالحى عرؼ الى رجاؿ الفً ، فتى جَّ كحى  ...ربي، كلد كتعمـ بفاسغٍ مى  ،كرجالو
ًركمي فائس.اعة لمكتب، ذخرت خزانتو بالنَّ مَّ ككاف جى  ،كطاتطي خٍ كتكنس كالقيركاف. كعاد بأحماؿ مف المى  ، الزّْ

 (. 188 \6)،َاألعَلـ
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رىىىا ذلؾ؛ ألنَّو أشار في الجانب األيمف عند الحديث الَّذم فيو: " ...  ري مىضَّ مىعىيىا ميضى كى
 ]غمطان [لي إالَّ ىذا إٍف كاف غمط ..." قائبلن: كؿُّ ما في اليامش لـ يظير  اهللي ًفي النَّارً 

   .  غمطان [يككف مف األصؿ كأنا أكتبو كلـ كاف غمط 
 المكف األحمر، ككذلؾ كممة أخبرنا.األبكاب أغمبيا ممكنة ب  -4
ند في البداية، كلذلؾ تجده يضع في بداية السند أخبرنا، كمرةن ال يضع، لـ يذكر السَّ  -5

عى فييا كممة: "أخبر  نا" في بداية سند كؿ حديث أكثر مف المرات التي كالمرات الَّتي كىضى
ع فييا، كىذه مف مميزاتيا.  لـ يىضى

 (. 232رقـ المخطكط: ) -6
 كممة: "القيامة" كتبت فييا "القيمة". -7
 (62(، كرقة؛ ألنَّنىا حسبنا الكرقة عمى الكىجييف، كما تىَـّ تحقيقو: )305عدد األكراؽ: ) -8

 كرقة تقريبان.
سطر، كأمَّا عدد  29 – 24ًر في الصفحة الكاحدة ما بيف تىتىرىاكحي عدد السُّطك  -9

كممة. كذلؾ مف بداية المخطكط إلى "باب المجذكـ"، كمف ىذا  11 – 8الكىًممات ما بيف 
 سطران تقريبان. 33 – 20الباب إلى نياية المخطكط يصبح في كؿ سطر: مف 

كحجمان؛ بأف يظير مف تىرؾ اليامش بيف الجانبيف، ككذلؾ اختبلؼ الخط نكعان   -10
َـّ بحمد اهلل كحسف عكنو  الناسخ ليا اثناف، كلكنو أشار في نيايتيا إلى ناسخ كاحد: "ت
عمى يد الفقير إلى ربو محمد المصطفى بف اإلماـ بف عبد القادر بف سيد بف الحاج 
العمكم نسبان الشنقيطي إقميمان المدني ىجرة، ككاف الفراغ مف أكؿ جمادل األكلى سنة 

ؿي الصَّبلة كأٍزكى التٍَّسميـ، كالحمدي هلل رب ق بال1352 مدينة المنكرة عمى ساكنيا أٍفضى
ٍكؿى كال قيكَّةى إالَّ باهلل العميّْ العىظيـ".  العىالميف، كال حى

 
اًمسىة:َنيسخةَفيضَاهلل،َالمحفكظ ةَالخى َ(.705ةَفيَمكتبةَفيضَاهللَأفندمَ)الن ٍسخى

 مكجكدة في اسطنبكؿ بتركيا.َ.1
 كرقة. كىي نسخة ناقصة جدنا. 12األكراؽ: عدد . 2
 سىنىةي النٍَّسخ: ال تعرؼ.. 3
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اءى في أكًليىا: ًبٍسـً اهلًل الرٍَّحمىف الرَّحيـ، رىبّْ ًزٍدني . 4 ٍيثي جى ر، حى جى اـً ابف حى ابتدأٍت بسىنىد اإلمى
اًفظي العىٍصًر أبك الفىٍضًؿ أحمد بف  ـي حى نىا الشٍَّيخي اإلمىا ا. أىٍخبىرى ر ًعٍممن جى مَّد بف حى مَّد بف ميحى عمي بف ميحى

ميعىة السَّاًبع عشر مف شىٍعباف الميكىرَّـ  مىٍيو كأنىا أٍسمىع في لىٍيمىًة الجي العىٍسقىبلنٌي ثيَـّ المىٍصًرٌم، ًقرىاءةن عى
دىثىنا أبك بكر أٍحمىد بف مىٍنصيكر ب ف سيَّار سىنىةى ثىبلث كأربعيف كثىمىاف ًمئىة... ًبسىنىًده إلىى أٍف: قاؿ حى

نا مىٍعمىر عف قىتىاىدة قاؿ: كاف ابف  ٍنعاني، قاؿ أٍخبىرى زَّاؽ بف ىىمَّاـ الصَّ دىثىنا عبد الرَّ الرىمىادم قاؿ حى
دّْث يقكؿ :ثبلثي ءايات محكمات ..."، كانتيت: باب قٍتؿ الًكبلب. كجاء بعدىا: حرر  عباس ييحى

ًكم.    مسمكعات أبي ذر اليىرى
 

 ن سخةَالباكستانية،َحيدرَآباد.الن سخةَالسَّادسة:َال
 كرقة. 100عدد األكراؽ: . 1
 . النَّاسخ: ميحب اهلل شاه الرَّاشدم، ككاف القائـ عمى المكتبة الينديَّة.2
 سنة النسخ: ال تعرؼ.. 3
ٍفحة الكاحدة 4  كممة تقريبنا. 17سطرنا، كأمَّا عدد الكىًممات  23. تىتىرىاكحي عدد السُّطكًر في الصَّ
 ليا رقـ. . ليس5
 باد الدكف في اليند.كخة عف مكتبة حيدر آسي نٍ مى َ.6
في األكراؽ الخمسة األكلى منيا بفيرس، كفي الكرقة السادسة ابتدأٍت مف الجزء  .ابتدأت7

كًريَّة، كانتيت بباب سٍقي الماء. ري  الرَّابع، بابي ما جاء في الحى
 

زَّاؽ، كعة مف جامع مىعٍ بي طٍ مى  : كىي نسخةه الن سخةَالسَّابعة نَّؼ عبد الرَّ مىر بف راشد ممحقة بمصى
دّْث: حبيبي فضيمة الشَّيخ بتحقيؽ:  ، كرمزتي ليا بالرمز رحموي اهللي تعالى الرَّحمف األعظميٌ  الميحى

ـ، 1983 –ق 1403، 2(، بيركت، المكتب اإلسبلمٌي، طpdfكقد اعتمدتي عمى الكتاب ) "ع".
    لجيزء الحادم عشر.كجميع القسـ الميسند إليَّ تحقيقيو في ا
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َال  الن سىخَالميٍعتىمدةثاني:َنماذجَمفَالمىٍبحثي
   
 ."نسخة مدينة طيمىٍيطيمىة، كقد أشرتي ليا بمفظ "األصؿ .1

رقةيَاألكلىىَمفَتحقيقي. َالكى
ََ

َ
  

 
 
 

 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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رقةيَاألخيرةَ مفَتحقيقي.الكى
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َ."ب"لياَبالرمزَزتَيمَىدم،َكرَىنٍَأفَىَاهللًََضيَيٍَفَىَخةَيسٍَنَي.2
رقةيَاألكلىىَ َمفَتحقيقي.الكى

ََ
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َالكرقةيَاألخيرةَمفَتحقيقي.
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َ.،َ"ج"ٍقصىىربَاألغٍَةَفيَالمَىريَىبىَرٍَكَالبَىزَيبٍَمدينةَلًََخةَيسٍَنَي.3

َالكرىقىةيَاألكلىىَمفَتحقيقي:
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َتابعَلمكرقىًةَاألكلىىَمفَتحقيقي.
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َالكرىقىةيَاألخيرةَمفَتحقيقي.
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َ."ح"َةرَكََّنَىالمَيَدينةًَالمَىَسخةَينَي.4

األكلىَمفَتحقيقي. َالكرقةىةَي
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َالكرقىةيَاألخيرةَمفَتحقيقي.

َ
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قَّؽ َالثَّالث:َالنَّصَالميحى َالمىبحثي

 ت منو سنةمى خى  حدل عشرة ليمةن ؿ إلكَّ رك، كذلؾ في ربيع األمٍ د بف عى مَّ حى و عمى أبي عبداهلل مي أتي قر 
مؼ بف عيسى بف سعيد جازه خى أد، ك مَّ حى يس بف مي د بف قى مَّ حى و مي سمعى كى ، ةئى مً  ربع كستيف كثبلثأ

 ير.الخى 

ر يٍ يد الخى عً ؼ بف عيسى بف سى مى مة خى بلَّ اب عمى العى تى جميع ىذ الكً  ؛ى بف عيسىكسى أ عيسى بف مي رى قى 
حمد بف أك  ،ر بف عبداهللامً اعو عى ر سمى ضى حى كى ، ةئى مً  عنو في سنة سبع كتسعيف كثبلث اهللي  رضيى 

 ،يٌ مً ف بف عى سى كالحى  ،كالعمر بف عيسى ،بيعكعيسى بف رى  ،عيسىؼ بف مى ى بف خى كسى ماف، كمي يٍ مى سي 
، عف جازةن إرك مٍ عى  د  بفمَّ حى بي عبداهلل مي أى بسماعو، عف كسى كعبد اهلل بف مي  حمد بف عبداهلل،أك 
 ر مى عٍ اؽ، عف مى زَّ الرَّ  براىيـ، عف عبدإاؽ بف حى سٍ إقكب عٍ بي يى أسد، عف أالرحمف بف  د عبدمَّ حى بي مي أ

 اشدرَبفَرَىمَىعٍَعَمَىامًَمفَجَىَ؛ابعالرََّزءَيالجَي

اؽ بف حى سٍ إعقكب عف أبي يى  كني،ري ازى ي الكى ارسً نذر الفى الرحمف بف أسد بف المي  د عبدمَّ حى ة: أبي مي كايى رً 
 ر بف راشد.مى عٍ ع، عف مى افً اـ بف نى مَّ اؽ بف ىى زَّ الرَّ  عف عبد رم،بى اد الدَّ بَّ براىيـ بف عى إ

 .ادمبشير بف جمب بف سعد المر  كتبو:

كمباركة يكسؼ بف عبداهلل بف سعيد  ،سبوكىك حى  ،عميو تككموك  ،دمَّ حى ىاب بف مي الكى  عبد ؽى فَّ كى  اهللي  
 .بف عبداهلل نفع اهلل بو

دة عٍ ؼ بف عيسى في شير ذم القى مى مة خى بلَّ اب عمى ابف العى تى ؼ بف عيسى ىذا الكً مى ى بف خى كسى أ مي رى قى 
 ،كيكنس بف سعيد ،ى بف مطرؼكسى معو ابف عيسى بف مي ازه كسى جى أ، ةئى مً  ربعأسنة ثبلث عشرة ك 

 ،كد بف عبداهللعي سٍ كمى  ،بي غالبأاهلل بف  كعبد ،اهلل بف عيسى كعبد ،بي سممةأالحميد بف  كعبد
كعبلء بف  ،يريد الخى عً كعيسى بف سى  ،ؼ بف عيسىمى كخى  ،حمد بف عيسىأك  ،دمَّ حى كمطرؼ بف مي 

كابف خالد الحمصي،  ،كسعيد بف غالب ،عيؿماسإعيد بف ير، كساهلل بف سعيد الخى  ير، كعبدالخى 
ربع أؿ سنة كَّ حمد بف حبيب في ربيع األأ ؛عميو هي كقراء ؼ.د كعمر بف مطر مَّ حى الفضؿ مي  بكأك 

  .ةئى مً  ربعأعشر ك 
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يد عً ؼ بف عيسى بف سى مى ى بف خى كسى مة مي بلَّ العى  وً يٍ قً اب عمى الفى تى يع ىذا الكً مً ح جى مى ؼ بف أفٍ مى أ خى رى قى 
 ة. ئى مً  ربعأؿ سنة خمس عشر ك كَّ ادل األمى ر جى يٍ عنو بحمد اهلل في شى  اهللي  ر رضيى يٍ لخى ا

كيكنس بف  ،د بف عبد الرحيـمَّ حى كمي  ،اهلل بف عيسى عبدكى  ،الممؾ ر بف عبدامً اعو عى ر سمى ضى حى كى 
كزكريا  ،دمَّ حى ماف بف مي يٍ مى كسي  ،كد بف كليدعي سٍ كمى  ،كعبد الرحيـ بف يكسؼ ،حمد بف عيسىأك  ،عيسى
اهلل بف عمرك عيشكف  بي عبدأك  ،عنو اهللي  مؼ بف عيسى رضيى نا عف ابف االماـ خى ثى دَّ حى  .سعدأبف 
 .اؽزَّ الرَّ  براىيـ، عف عبدإاؽ بف حى سٍ إقكب عٍ بي يى أسد، عف أالرحمف بف  د عبدمَّ حى بي مي أجازة، عف إ

ؼ بف عيسى مى ى بف خى كسى مة مي بلَّ عمى ابف العى  ؛سجد الجامعاب في المى تى ميع ىذا الكً قرأ ىاركف جى 
 ة. ئى مً  ربعأربعيف ك أـ سنة خمس ك رَّ حى عنو في شير المي  اهللي  ر رضيى يٍ يد الخى عً بف سى 

ى بف العمر بف كسى مي كى  ،ى بف حبيبةكسى كمي  ،كد بف كليدعي سٍ كمى  ،ريٍ يد الخى عً اع عيسى بف سى مى كسند السَّ 
 يٌ حمد ابنأك  ،اهلل كعبد ،يسكقى  ،ؿ بف عمراعيمى سٍ ا  ك  ،دمَّ حى د بف يكسؼ بف مي مَّ حى كمي  ،ىكسى مي 
 .(1)راىً طى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

ثبات نسبة الكتاب لمىٍعمىر   صراحة ال تكجد إالَّ في "األصؿ". بف رىاشد أسانيد السَّماع، كا 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

َـىنَىَفٍَمَىَ(1)بىابَي [107]  ََ.حبًَىَييصٍَتَّحَىَا

ف مى حٍ د عبد الرَّ مَّ حى نا أبك مي رى بى قاؿ: أخٍ  (3)كفشي يٍ رك بف عى مٍ د بف عى مَّ حى د اهلل مي بٍ أبك عى  (2)ناثى دَّ حى [486] 
ة دى عٍ م القى ي ذً فً  ةى كى مى ة بً يى نً و بالثَّ لً زً نٍ ي مى و فً يٍ مى ي عى نّْ قراءةن مً  (4)ازركنيي الكى ارسً ر الفى ذنٍ د بف المي بف أسى 

                                                           
(1)

كىاب المي ك"ع" غير مكجكدة في "األصؿ" ك "ب" ك "ج" .كممة: بابي   اسب نى . كما أثبتناه مف "ح"، كىك الصَّ
 لمعنكاف.

(2)
كىـ كما ذكر ذلؾ ابف خير. يينظىر؛ اإلٍشبيمي، القائؿ ىك   مَّد بف حى كىـ بف ميحى َاإلٍشبيميحى ٍير َابفَخى ، ًفٍيًرٍسة
(169 .) 

َنادَيإسٍََ[486] َأَلسَىرٍَمَيه ؛ َطاككسَنؿه َحديثَهَاف َكىك َكسمـ، َالنبيَصمىَاهللَعميو َيمؽى َكلـ َالتابعيف َأصموَمف
َآخَىنََّحيح؛َأَلصَى َمفَكجوو ًكمى د بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة، مَّ حى ارم، أبك عبد اهلل مي خى البي  .اندَنسٍَرَمَيوَقدَري
َالمَيالجَى َالصََّسٍَامعي د مَّ حى تحقيؽ: مي  ،ميوَكسمـَكسنىًنوَكأيَّاموكؿَاهللَصمىَاهللَعكرَرسَيمفَأمَيَتصرَيخٍَالمَيَحيحَيندي

ٍقًد الشيطىاًف عمى قىاًفيًة 1422 1د.ـ( دار طكؽ النجاة ط)ر، اصً زىير بف ناصر النَّ  ىػ، كتاب التيجد، باب عى
ؿّْ بالمَّيؿ، الحى  عنو: أف  اهللي  ة رضيى رى يٍ رى . مف طريؽ األعرج، عف أبي ىي (52 \2)، 1142 ديث:الرأًس إذا لـ ييصى

 كؿَّ  ربي ضٍ يى  قدو عي  بلثى اـ ثى ك نى كـ إذا ىي دً أس أحى ية رى افً طاف عمى قى يٍ الشَّ  دي قً عٍ كؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "يى رس
ت مَّ ى انحى مَّ صى  ، فإفٍ قدةه ت عي مَّ تكضأ انحى  ، فإفٍ ت عقدةه مَّ اهلل، انحى  د فإف استيقظ فذكرى ، فارقي كيؿه طى  ؿه يٍ لى  عميؾى  عقدةو 
ال أصٍ  بى يّْ ا طى ، فأصبح نشيطن قدةه عي   ف". بلى سٍ س كى فٍ النَّ  بيثى خى  حى بى النفس كا 
 ،مات سنة اثنتيف كثبلثيف ،ادسةمف السَّ  ،عابد ؿه ة فاضً قى ثً  ،دمَّ حى أبك مي  ،مانياليى  ،سافيٍ د اهلل بف طاكس بف كى بٍ عى 
ر، (. ع) جى  (.336)، تقريبَالتيذيبابف حى

ارسي، يقاؿ: اسمو ذككاف، كطىايكس لقب، ًثقىة الىـ، الفى كٍ لًحٍميرم، مى اني، أبك عبد الرحمف، امى طىاكيس بف كىٍيسىاف، اليى 
 .(302المرجع السابؽ، )ع(. )ؿ، مف الثالثة، مات سنة ست كمائة، كقيؿ: بعد ذلؾ، اضً فقيو فى 

مَّد بف عىٍمرك بف سىعيد بف عىٍيشيكف األىٍزدم (3) ة ، سىًمع: بطيمىٍيطيمى مىةًمٍف أىؿ طيمىٍيطي  ،ييٍكنىى أبا عبد اهلل ، أندلسي،ميحى
ؿ إلى المىٍشرؽ فمىًقيى بمكة: أبا سىًعيد بف األعٍ  مىاعة مف الشُّييكخ. كرىحى رابي كسمع منو سىمىاعنا كثيرنا كبقيٍرطيبىة مف جى

مَّد الدي  ديث عبَّاس بف ميحى : ًبميصنَّؼ أبي دىاكد، كبحى دَّثى از لي ًركى كًمف غيره. حى كىل عنو عممنا كثيرنا كأجى  .وايتى كًرم كرى
ليد . يينظىر؛ ليمة الثُّبلثاء ليكميف بقيا مف شير رىجىب سنة سبعيف كثبلث مئة تيكفي: عبد اهلل ابف الفىرىًضي، أبك الكى
مىمىاءَاألندَىَاريخَيتَىد بف يكسؼ بف نصر األٍزًدم، مَّ حى بف مي  و: السيد عزت العطار الحسيني، القاىرة، لسعي حى حَّ ، صى

ًمٍيرىة، أبك جعفر أحمد بف يحيى بف أحمد و (،84 ،83 \2)ـ، 1988 -ىػ1408، 2مكتبة الخانجي، ط ابف عى
، (117)ـ، 1967د.ط(،)اتب العربي، ، القاىرة، دار الكٍمتىمسَفيَتاريخَرجاؿَأىؿَاألٍندىليسبيٍغيةَالمَيي، بّْ الضى 

 بتصرؼ.
(4)

 جمة.رٍ لـ أجد لو تى  
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 فٍ عى  (1)اد الدَّبىرماىيـ بف عبَّ رى اؽ بف إبٍ حى كب إسٍ قي عٍ ا أبك يى نى ثى دَّ قاؿ: حى  ةئى بلث مً كثبلثيف كثى  عسٍ نة تً سى 
، عىًف ابًف طى  ،اؽزَّ الرَّ  دً بٍ عى  ، عىف أىًبيًو، أىفَّ النًَّبيَّ عىف مىٍعمىرو ـى عيًقدى    اكيكسو : ًإفَّ اإًلٍنسىافى ًإذىا نىا قىاؿى

ذىا تىكىضَّ  مٍَّت عيٍقدىةه، كىاً  ذىكىرى اهللى حي مٍَّت ًعٍندى رىٍأًسًو ثىبلىثي عيقىدو ًمٍف عىمىًؿ الشٍَّيطىاًف، فىًإذىا اٍستىٍيقىظى كى أى حي
مًَّت الثَّ  مَّى حي فَّ اإًلٍنسىافى ييكقىظي أيٍخرىل، فىًإذىا صى : كىاً  اًلثىةي، فىييٍصًبحي طىيّْبى النٍَّفًس يىتىمىنَّى أىٍف يىكيكفى زىادى، قىاؿى

مىٍيؾى لىيٍ  ، فىييكقىظي ًفي المىرًَّة األيكلىى، فىيىًجيءي الشٍَّيطىافي فىيىقيكؿي لىوي: ًإفَّ عى بلن فىاٍرقيٍد، ًمفى المٍَّيًؿ ثىبلىثى مىرَّاتو
ٍف أىطى  ٍف أىطى كاً  مىٍيؾى لىٍيبلن فىاٍرقيٍد، كاً  : ًإفَّ عى قىدى، ثيَـّ ييكقىظي الثَّاًنيىةى فىيىقيكؿي لىوي الشٍَّيطىافي اعى اعى الشٍَّيطىافى رى

قىدى، ٍف أىطىاعى الشَّ [الشٍَّيطىافى رى مىٍيؾى لىٍيبلن فىاٍرقيٍد، كاً  : ًإفَّ عى ٍيطىافى ثيَـّ ييكقىظي الثَّالثة فىيىقيكؿي لىوي الشٍَّيطىافي
قىدى  ا فىرَّطى (2)]رى مىى مى : ثىًقيؿى النٍَّفًس، نىاًدمنا عى ًبيثى النٍَّفًس، أىٍك قىاؿى ييٍصًبحي خى ، كى ، فىتيٍصًبحي عيقىديهي كىمىا ًىيى

 .ًمٍنوي، فىذىًلؾى الًَّذم يىبيكؿي الشٍَّيطىافي ًفي أيذينىٍيوً 

                                                           
ٍنعىاني صى رى اؽ بف إبٍ حى إسٍ الميٍسًند أبك يىٍعقيكب؛  ـي الً العى  يخي الشَّ  ىك (1) اؽ، كلد: زَّ احب عبد الرَّ اىيـ بف عبَّاد الدَّبىًرٌم الصَّ

زَّاؽ؛ أحضره أبكه عنده، كىك صى 195عاـ  مٍيًمٌي، قاؿ ابف عىًدم: اٍستيٍصًغرى في عبد الرَّ غير جدنا ق كما ذكره الخى
دَّ  زَّاؽ"أم: قرأ غيره، كحضر صغيرنا كحى ثى عنو بحديث منكر. تىعىقَّبو الذَّىبي، فقاؿ: فكاف يقكؿ: قرأنا عمى عبد الرَّ

ًدٍيثن سىاؽ لى  نىاًكير اا كاًحدن و ابف عىًدمٍّ حى ؿ فىقىٍد سىًمعى كيتبن مف طىًرٍيؽ اٍبف أنعـ اإًلٍفًرٍيًقٌي، يٍحتىمؿ مثمو، فىأٍيفى المى ، ا؟ كالرَّجي
رَّ فىأىدَّاىىا كىما سىًمعىيىا، كلىعىؿَّ النَّكىارىة ًمٍف شىٍيخو، فىإنى  رىة، وي أىضى ر: ما كاف الرجؿ  ،-فىاهللي أىٍعمىـي  -ًبأىخى جى قاؿ ابف حى

اؽ تصانيفو كىك ابف سبع سنيف، أك نحكىا لكٍف ركل زَّ ديث إنما أسمعو أبكه كاعتنى بو سمع مف عبد الرَّ احب حى صى 
دد فييا، ىؿ ىي منو فانفرد بيا، أك ىي  زَّاؽ أحاديث منكرة فكقع التَّرى معركفة ممَّا تفرد بو عبد عف عبد الرَّ

ا قيؿ: لـ يكٍف  الرزاؽ؟. ديكؽ مىا رىأٍيت ًفيًو خبلؼ، إنَّمى اؽ الدَّبىًرم، فىقىاؿ: صى قيٍطني عىف إٍسحى قاؿ الحاكـ: سىأىلتي الدَّارى
ًحيح قىاؿ: أىم كىاهلل. يدخؿ ًفي الصَّ كاف كقاؿ مسممة في الصمة: كاف ال بأس بو ك  مف رجاؿ ىىذىا الشٍَّأف، قمت: كى

 العقيمي يصحح ركايتو كأدخمو في الصحيح الذم ألفو. 
قيٍطني، كىك مف  عى مً م سى رى اؽ الدَّبى حى قمت: إسٍ  األحاديث بعناية أبيو، كلك كاف في سماعو ضعؼ لذكر ذلؾ الدَّارى

ـ فإف النقاد البصيريف في ىذا العمـ، كقد أخرج لو أبك عىكىانة كغيره، فيظير بذلؾ صحة حديثو، كما كاف مف كىىٍ 
العمماء قد تتبعكه فييا، ال سيما كأف ابف عدم ذكر األحاديث التي فييا نكارة. كلجبللة ىذا اإلماـ كعظـ منزلتو، 

نٍ  ٍكفى عى يعتمري ٍنوي، إذىا أىتيكا مىكَّة، كى يًعديٍكنىوي ًبأىنَّييـ يىطيكفيكفى عى كقاؿ .ًَلؾوي، فييسىرُّ ًبذى فإفَّ المغىاربىة كىانيكا يىدعيكف لمدَّبىًرم، كى
َفيَضَيابف عدم،  ق.285تكفي: َ.حيحو صى الذَّىبي: سماعي  َالرَ الكامؿ ر، أبك 189\2)، اؿجَىعفاء جى (. كابف حى

، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غيدَّة، بيركت، دار الميزافَافَيلسَىد بف أحمد العسقبلنٌي، مَّ حى بف مي  الفضؿ أحمد بف عميٌ 
قيٍطني، أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف (. ك 36 \2)ـ، 2002، 1البشائر اإلسبلمية، ط الدَّارى

َلمدَّارىقيٍطًنيٌَمسعكد بف النعماف بف دينار،  َالنَّيسابيكرٌم اكـ َالحى ، تحقيؽ: د. مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد سيؤالتي
-416 \13) ،بَلءأعَلـَالنَ َرَييَىسًَبي، (. الذَّىى 105)ـ، 1984–ق1404، 1ياض، مكتبة المعارؼ، طالقادر، الر 

418.) 

 (2)
كىابي المينىاسب لمسّْيىاؽ؛ كىك ثبلث مرات. مف "األصؿ" ك "ج" فقط كما أثبتناه قيكفتيفما بيف المىعٍ    ىك الصَّ
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نىا  [487]  : قىاؿى النًَّبيُّ عىٍف مىٍعمىرو عى  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، عىف أىًبيًو، قىاؿى : أىالى رىجيؿه ًف ابًف طىاكيكسو
اًلحه ييكًقظي امٍ  سىنىةو، أىالى رىجيؿه صى ، فىييٍصًبحي قىٍد كيًتبىٍت لىوي ًبيىا ًمئىةي حى رىأىتىوي ًمفى يىقيكـي ًمفى المٍَّيًؿ ًبعىٍشًر آيىاتو

حى كىجٍ  الَّ نىضى ا ًلمًَّو سىاعىةن ًمفى المٍَّيًؿ، المٍَّيًؿ، فىًإٍف قىامىٍت كىاً  اًء فىقىامى  ظي كقً تي  الحةه صى  امرأةه  أالى [يىيىا ًبالمى
ـى قى  فإفٍ  يؿً المَّ  فى ا مً يى جى كٍ زى  الَّ  ا  .(1) ]ؿيٍ المَّ  فى ة مً اعى سى  ا هللً امى قى فى  اءً المى بً  وي يى جٍ ت كى حى ضى نى  كا 

نىا  [488] : قيمٍ  عىفٍ  اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، قىاؿى ـى المَّ مىٍعمىرو ا نىا : ىىٍؿ كىافى أىبيكؾى ريبَّمى  ةى مى يٍ تي اًلٍبًف طىاكيكسو
تَّى  مىٍيًو ذىًلؾى (2) حى بً صٍ يي حى ا أىتىى عى بَّمى : ري   .؟ قىاؿى

                                                           

؛َألفَطاككسَنسَىرٍَمَيَإسناديهَ[487] َالنبيَصمىَاهللَعميوَكسمـمفَالتابعيفَكلَاؿه  ابف أبي شيبة،أخرجو؛  .ـَيمؽى
َاألحَىنََّصَىالمَي َفي َكاآلؼ ، كتاب الزىد، كبلـ مف كبلمو ، مف طريؽ المحاربي عف ليث عف طاككسارثَىاديث

ى كسى اؽ بف مي حى أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسٍ كمف طريقو أبك نيعيـ، . (202\7)، 35341ديث: طاككس، الحى 
َاألصفياءحًَ ،األصفياني بف ميراف َكطبقات َاألكلياء ط( د.) ،السعادةد.ـ( )جعمو مف كبلـ طاككس، َ،مية
دَجَييَىالتَّ عبيد اهلل بف سفياف القرشي، د بفمَّ حى ف مي بأبك بكر عبد اهلل كابف أبي الدنيا، ، (6\4)، ـ1974 -ق1394
د السعداني القاىرة مَّ حى تحقيؽ: مسعد عبد المجيد مي  اؽ بو،زَّ ف بف يحيى عف عبد الرَّ سى ثنا الحى دَّ قاؿ: حى  ،ميؿكقياـَالَّ

ٍيرىة مرفكعنا، عند ؛َحََّصَىَقدَحديثَهكالَ(.131) ،280ديث: لحى اد.ت(، )د.ط( )مكتبة القرءاف،  مف طريؽ أبي ىيرى
 \2، )1308باب قيىاـ الَّميؿ، بابي تفريع أبكاب التَّطىكع كرىكعات السُّنَّة، الحديث: سينىفَأبيَدىاكد،ََأبي دىاكد، في

ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَفي  اهلل، أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيدكالبىزَّار، َ(،477
ار ، تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل كعادؿ بف سعد كصبرم الشافعي، المدينة المنكرة، مكتبة العمـك البىٍحرَالزَّخَّ
ديث:  ،ـ2009، 1كالحكـ، ط ديث: الس نىفَالكيبرلائي، في (، كالنَّسى 160\15، )8502الحى (، 115، )1302، الحى

زى ك  ٍيمىةصَى د بف إسحاؽ بف المغيرة بف صالح بف بكر السممي النيسابكرم،مَّ حى أبك بكر مي ٍيمىة، ابف خي زى ، حيحَابفَخي
، 1148الحديث:  ـ،2003 -ىػ 1424، 3د مصطفى األعظمي، بيركت، المكتب اإلسبلمي، طمَّ حى مي  تحقيؽ: د.

اكـ، في 306\6، )2567الحديث:  ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَى (، كابف ًحبَّاف، في183\2) (، كالحى
يف ًحٍيحى سىنة(. (، كغيرىـ كميـ دكف أكلو453\1، )1164، الحديث: الميٍستدرؾَعمىَالصَّ  َ)أالَّ رجؿه ... ًمئىة حى

، كالثانية: مف قكؿ طىاككس، كاألكلى ىي  ديث كرد عمى صكرتيف، األكلى: ميرسبلن قمت: يظير مف ذلؾ أفَّ الحى
عَّؼي في طىاككس، كىك ضىعيؼ في نفسو، أضؼ إلى ذلؾ أف مىٍعمىرنا أحفظ الصكاب؛ ألفَّ  ليث بف أبي سيمىيـ ييضى

  كأثبت منو، كىذا مف غير ًخبلؼ.

 "، ك"ع".ح"ك  "ب"ىذه الزيادة ال تكجد في  (1)
َ.كعطَيقٍَمَىَحيحَهصَىَإسناديهَ[488]

 

"ب": أصبح. كما أثبتناه مف "األصؿ"؛ ألفَّ . دكف ذكر الميمة، في صبحربما ناـ حتى يي " ك"ع": ح"ك "ج"في  (2)
 عنكاف الباب يقكيو، ككبل الكىٍجييف جائز.
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نىا  [489] ،  اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ـى دى بًف ًإبرىاًىي بىسى أى عىف دىاكي جّْ  (1)فَّ األىسىدى حى ، النَّاسى لىٍيمىةن ًفي طىًريًؽ اٍلحى
ًر ( 2)فىرَّؽى  ا، فىمىمَّا كىافى ًفي السَّحى ييـٍ بىٍعضن ًشمىاالن،  (3)]ذىىىبى [النَّاسي بىٍعضي ، فىنىزىؿى النَّاسي يىًميننا كى ـٍ ٍنيي عى

ـي، فىًإنَّؾى قىٍد نىصً  : أىالى تىنىا ؿه ًلطىاكيكسو مّْي، فىقىاؿى رىجي ـى طىاكيكسه ييصى قىا ـٍ فىنىاميكا، كى المٍَّيمىةى، (4)ٍبتى فىأىٍلقىٍكا أىٍنفيسىيي
ري  ـي السَّحى : كىىىٍؿ يينىا : فىقىاؿى طىاكيكسه  .؟قىاؿى

 

                                                           

َمَىصَىَ[489] ده" في األخير؛14\4)، يةَاألكلياءَكطبقاتَاألصفياءٍمَحًَـ، يٍ . أخرجو؛ أبك نيعى كعطَيقٍَحيحه  ( بزيادة أحى
د" رى أىحى ـي السَّحى ٍكًجردم الخراساني أبك بكر أحمد بف الحسيفكالبييقي،  ."كىىٍؿ يىنىا ٍسرى  في ،بف عمي بف مكسى الخي

 ـ.2003 -ىػ 1423 ،1ط ،مكتبة الرشد ،الرياض ،امدعبد العمي عبد الحميد حى  ، تحقيؽ: د.بَاإليمافعَىشَي
ديث:   (.65 \3) ،ـَلىَعٍَاىيرَكاألَىشَىفياتَالمَىكَىَلـَكَىاريخَاإلسٍَتَى بنحكه، بيىى كالذَّ  (،533 \4، )2961الحى

زَّاؽ، الكىاًسًطٌي، سكف البصرة، اىيـدىاكدي بف إٍبرى  كىل عىنوي ابف الميبىارؾ كعىبد الرَّ  ركل عف طىاكس كىكىٍىب بف مينىبّْو. رى
اتـ الرَّ  كأبك دىاكد الطَّيالسي، زَّاؽ عمى أيختو. كذكر أبك حى تىفي عبد الرَّ زم بسنده اقاؿ يحيى بف معيف: ثقة. كىك خى

زَّاؽ أخبرتني أختي عف  ٍكًجيىا دىاكد بف إٍبرىاىيـ عف طىاكس.قاؿ عبد الرَّ كذكره ابف ًحبَّاف في الثقات. يينظىر؛ ابف  زى
اتـ،  ارم، 407 ،406 \3، )حَكالتَّعديؿرٍَالجَىأبي حى  \6، )الثقات(. كابف ًحبَّاف، 236 \3، )اريخَالكىبيرالتَّ(. كالبيخى

280.) 

(1)
بىست. في   األصؿ" ك"ب" ك"ج": حى

 .ؽدَّ فى  ": ج"في  (2)
 .في "ج": ذىىىبىت (3)
 .تعبت ":ح"في  (4)



88 

 

 

 .(1)ىنَىاءَكالكَيمَىفيَاألسٍََ:ابَهبَىَ [108]

 

نىا  [490] ، فىسىمَّاهي رىسيكؿي زَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى بىابى ، أىفَّ رىجيبلن كىافى اٍسميوي اٍلحي ، عىًف الزٍُّىًرمّْ اؽ، عىف مىٍعمىرو
ب اهلًل  بىابى اٍسـي شٍَّيطىافً عى : ًإفَّ اٍلحي قىاؿى النًَّبيُّ دى اهلًل، كى

(2). 

                                                           
 بابي األٍسمىاء كالكينىى. " ك "ع":ح"ك  "ج"ك  "ب"في  (1)

د مَّ حى أبك مي ب، ىٍ : منيا ما أخرجو؛ ابف كى ،َيرتقيَإلىَدرجةَالحسفَلغيرهؿ،َلكٍفَلوَشكاىدسَىرٍَمَيَإسناديهَ[490]
 1صطفى أبك الخير الرياض دار ابف الجكزم طم .، تحقيؽ: دابفَكىٍىبَعامًَجَى عبد بف مسمـ الًمٍصرم القيرىشي،

كابف أبي  .د بف المنكدر بنحكهمَّ حى قاؿ: حدثني ابف سمعاف، عف مي  (،129)، 74ـ، الحديث: 1995 -ىػ 1416
، مف طريؽ ابف عبد الرحمف، عف ىشاـ، عف أبيو: أف رجبلن كاف اسمو اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيشيبة، 

بىاب، فسماه رسكؿ  بىاب شيطاف، ككاف اسـ رجؿ ال"اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عبد اهلل، كقاؿ: الحي ميٍضطىًجعى الحي
، مف طريؽ عبد اهلل بف (541\3)، قاتَالكيبرلبَىالطَّ(، كابف سعد، 262 \5)، 25898"، الحديث: فسماهي اٍلميٍنبىًعثى 

 ،، تحقيؽ: محمكد أحمد ميرةثيفدَ حَىاتَالمَييفَىحًَصٍَتَىالحسف بف عبد اهلل بف سعيد،  أبك أحمدنمير بو. كالعىٍسكىرم، 
بي صمى اهلل عميو ة أف النَّ كى رٍ ر عف ىشاـ بف عي مى عٍ ق، مف طريؽ مى 1402 ،1ط ،المطبعة العربية الحديثة ،القاىرة

 :فقاؿ ،اني أبي الحبابمَّ قاؿ إف اسمي الذم سى  ؟ما اسمؾ :كسمـ قاؿ لعبد اهلل بف عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ
    عبد اهلل. أنتى  ،طافيٍ الحباب شى 

 . افطى يٍ الشَّ " ك "ع": ح"ك  "ج"ك  "ب"في  (2)
اًرث بف زىرة بف كبلب، القيرىشي، الزىرم، مً سٍ د بف مي مَّ حى مي  ـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف ًشياب بف عبد اهلل بف الحى

تقانو، كىك مف رؤكس الطبقة عمى جى  ؽه فى تى أبك بكر، الفقيو، الحافظ، مي  ابعة، مات سنة خمس كعشريف، الرَّ بللتو كا 
ر، )كقيؿ: قبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيف،  جى  (.598)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
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نىا  [491] ، ًفي رىجيؿو اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى : كىٍيؼى تىقيكؿي مىٍيمىافى مَّاًد بًف أىًبي سي : قيٍمتي ًلحى ، قىاؿى ، عىف مىٍعمىرو
؟ (1)تسىمَّى ًميكىاًئيؿى ، كى   .وً : الى بىٍأسى بً (2)قىاؿى فى ًبًجٍبًريؿى

                                                           

،َكىذاَيعبرَعفَرأيو،َكىكَيعديَماف،َكىكَتابعيٍيَمَىادَبفَأبيَسَيمََّؿَحَىكٍَمفَقَىَوكع؛َألنََّطَيقٍَمَىَحيحَهصَىَإسناديهَ[491]
  مفَالفيقىياء،َكمفَتَلمذتوَأبيَحنيفةَالنعماف.َ

مَّاد بف أبي سيميماف، ك  اًعيؿ، كسى مكلى إبراىيـ بف أىبي مي  ميٍسًمـ، األشعرم، مكالىـ، كقيؿ:حى ى األشعرم أبك إٍسمى
الكيكًفٌي، قاؿ مىٍعمىر: ما رأيتي مثؿ حماد، قاؿ شيٍعبة: كاف صدكؽ المساف، كقاؿ أيضان: كاف ال يحفظ، يعني: أف 

اتـ: ىك صدكؽ ال يحتج بحديثو، كىك مستقيـ في الفقو، الغالب عميو الفقو، كأنو لـ يرزؽ حفظ اآلث ار، قاؿ أبك حى
ٍش. قاؿ النَّسىائي: ثقة إال أنو مرجئ. تكفي سنة  في الثقات، كقاؿ: ًحبَّاف ق، ذكره ابف 120فإذا جاء اآلثار شىكَّ

كىافى مرجئا سمع أنس ٍبف مىالؾ كأٍكثر ًركىايىتو عىف ًإٍبرىاًىيـ النَّخًعٌي كى  التَّاًبًعيف ككىافى الى يىقيكؿ ًبخمؽ القيٍرآف، يخطىء كى
ةن عف إٍبرىاًىيـ الميٍسنىدي كالمىٍقطيكعي كرىٍأمي ًإٍبرى  كىايىة خاصَّ مىٍيمىافى كىًثيري الرّْ مَّادي بفي أًبي سي دّْثي قاؿ ابف عىًدم: كحى . كييحى ـى اًىي

اًلح كيىقىعي ًفي أحى  ًديثو صى ٍيًرًىما ًبحى اًسؾه ًفي الحًديًث ال بأس عىف أًبي كىاًئؿو كعف غى ، كىك ميتىمى اًديًثو أٍفرىادىاته كىغىرىاًئبي
 بو.

ديكؽ لو أكىاـ، مف الخامسة كرمي باإلرجاء. ر: فقيو، صى جى تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالًمًزم،  يينظىر؛ قاؿ ابف حى
عىف(، ابف عىًدم، 160 \4)، الثقات(. ابف ًحبَّاف، 278 -270 \7)، الرجاؿ (، 313\3)، اؿجَىاءَالرَ الكامؿَفيَضي

ر،  جى  (. 173)، تقريبَالتيذيبابف حى
 .ىمَّ سى يي  " ك "ع":ح"في   (1)
 في "األصؿ": فقاؿ. (2)
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نىا  [492] ، عىًف ابًف الميسىيًَّب، عىف أىًبيًو، أىفَّ النًَّبيَّ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ قىاؿى  ،عىف مىٍعمىرو
؟ قىاؿى لو(1)لو ا اٍسميؾى : مى

: الى أيغىيّْري (2) ، قىاؿى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ: بىٍؿ أىٍنتى سىٍيؿه ٍزفه  : حى
كنىةه بىٍعدي  زي   .اٍسمنا سىمَّاًنيًو أىًبي، قىاؿى اٍبفي الميسىيًَّب: فىمىا زىالىٍت ًفينىا حي

                                                           

، ال سيَّما كقد أ في اإلسناد؛ ألف الصكاب عف جدهىذا خطك : "عف أبيو" فيو ىذا اإلسناد. حيحَهصَىَإسناديه [492]
ٍزف،  ،23673الحديث:  ،ندسٍَالمَيجده بعد أبيو كؿُّ مف؛ ابف حنبؿ، كقد أخرجو بإضافة  سألو عف اسمو، فقاؿ: حى

، تحقيؽ: ثانيادَكالمَىاآلحَى أبك بكر أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني،(، كابف أبي عاصـ، 77 \39)
(، كابف 40 \2)، 719ـ، الحديث: 1991 –ق 1411، 1د. باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة، الرياض، دار الراية، ط

راني، أبك القاسـ سميماف بف بى (، كالطَّ 137 \13)، 5822، الحديث: بافمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَابفََحيحَيصَىاف، بَّ حً 
في، القاىرة، مكتبة مى دم بف عبد المجيد السَّ مٍ ، تحقيؽ: حى بيرـَالكَىجَىعٍَالمَيأحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، 

كالبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  (348 \20)، 819د.ت(، الحديث: )، 2ابف تيمية، ط
ٍكًجردم الخراساني،  ٍسرى َالكيبرلنَىالسَ الخي ، 3ا، بيركت، دار الكتب العممية، ططى د عبد القادر عى مَّ حى ، تحقيؽ: مي ف

عميو: أبك عبد اهلل السعيد  ؽى مَّ عى ، اعتنى بو كى اآلدابكفي  .(516 \9)، 19315ـ، الحديث: 2003 -ىػ 1424
، مف طيريؽو عف عبد (158)، 380ـ، الحديث: 1988 -ىػ 1408، 1المندكه، بيركت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

زَّاؽ بو. األدىب، بىابي تىحًكيًؿ ااًلٍسـً إلىى اٍسـ أٍحسىفى ًمنو،  ، كتابي يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَى في ارم،خى البي ك  الرَّ
د فؤاد عبد الباقي، بيركت، دار البشائر اإلسبلمية، مَّ حى ، تحقيؽ: مي ردفٍَاألدبَالمَي(، كفي 43 \8)، 6193الحديث: 

يج عف عبد الحميد بف جبير بف شىٍيبىة، قاؿ: جمست إلى سعيد بف رى ـ مف طريؽ ابف جي 1989 –ق 1409، 3ط
 ب، فحدثني: أف جده...يَّ سى المي 

زىف آخره نكف ، جىٍ ابف أبي كى  -كىحى  فه زى حى  ـى مى ٌد سىًعيد بف المسٌيب، ... أسٍ ب بف عمرك بف عائذ بف عمراف بف مخزـك
ر،  ه عنو.دً لى امة، كال نعرؼ عنو ركاية إال مف كى مى الفتح، كشيد اليى  يكـى  جى ابةابف حى حى ابةيَفيَتمييزَالصَّ  \2، )اإلصى
54.) 

ًشٌي، المخزكميٍ سىعً ك  ، القيرى ٍزف بف أبي كىب بف عمرك بف عائذ بف عمراف بف مخزـك ي، أحد د بف الميسىيَّب بف حى
العمماء األثبات الفقياء الكبار، مف كبار الثانية، اتفقكا عمى أفَّ مرسبلتو أصحُّ المراسيؿ، كقاؿ ابف المديني: ال 

ر، ) ،أعمـ في التابعيف أكسع عممان منو، مات بعد التسعيف كقد ناىز الثمانيف جى َالتيذيبع(. ابف حى ، تقريب
(351.) 
ٍزف بف أبي كىب بفيَّ سى المي  كًمٌي، ييٍكنى أبىا سىًعيد، كالد  ب بف حى عمرك بف عائذ بف عمراف بف مخزـك القرشي اٍلمىٍخزي

َمَى، بايع تحت الشجرة. ابف عبد البر كاف ممف سىًعيد ٍبف المسيب الفقيو، َاألصحابعٍَالستيعابَفي  \3)، رفة
 ، بتصرؼ يسير.(1400

 صؿ"؛ لمناسىبتو السّْيىاؽ.، كما أثبتناه مف "األبدكف لو " ك" ج" ك "ح" ك "ع"ب"في  (1) 

 ، كما أثبتناه مف "األصؿ"؛ لمناسىبتو السّْيىاؽ. كف لوبد ك "ج" ك "ح" ك "ع" "ب"في   (2)
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نىا  [493] ٍفكىافى اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، أىفَّ النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ كىنَّى صى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ، عىف مىٍعمىرو
: انٍ  ، فىقىاؿى   .ًزٍؿ أىبىا كىٍىبو بف أيمىيَّةى كىىيكى ميٍشًرؾه

نىا  [494] ، أىفَّ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، عىف يىحيىى بًف أىًبي كىًثيرو ةى ، كىنَّى اٍلفى (1)عيثماف، عىف مىٍعمىرو رىاًفصى
نىًفيَّ  ؽُّ أىفٍ  (2)اٍلحى : نىٍحفي أىحى كىىيكى نىٍصرىاًنيُّ فىقىاؿى

سَّافى  (3) نىتًَّقيى ذىًلؾى أىبىا حى
(4). 

                                                                                                                                                                      

 ،اـ بف نافع الًحٍميرم اليمانيمَّ اؽ بف ىى زَّ الصنعاني، أبك بكر عبد الرَّ  . أخرجوؿسَىرٍَألنوَمَيَ؛عيؼَههَضَىإسنادَيَ[493]
 \6)، 10195ديث: ق، الحى 1403، 2مس العممي، طجٍ مي، اليند، المى ظى حمف األعٍ الرَّ  بيبي ، تحقيؽ: حى ؼنََّصَىالمَي

(. كجاء في مكطأ مالؾ مف حديث طكيؿ لفظ: "انزؿ أبا كىب". 372 \10)، 19410(، كالحديث: 122
اد ار عكَّ شَّ بى ، تحقيؽ: د. رمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيحي، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر المدني، بى األصٍ 

 (.596 \1)، 1547ىػ، الحديث: 1412بيركت، مؤسسة الرسالة  كد خميؿ،مي حٍ مى كؼ ك ري عٍ مى 
كى ك "ع" ر، كما أثبتناه مف "ح"مى في "األصؿ" ك "ب" ك "ج". عي  (1) اف تزكج ابنتو. كعيٍثماف مى ثٍ اب؛ ألفَّ عي ، كىك الصَّ

ؤمنيف، أبك عبد اهلل، كأبك عيمىر، كأمُّوي األيمىكم، أمير المي  بف عىفَّاف بف أبي العاص بف أمييَّة بف عبد شىٍمس القيرىشي
ق. ابف 35أركل بنت كريز، ككاف ربعة، حسف الكجو، رقيؽ البشرة، عظيـ المحية، بعيد ما بيف المنكبيف، تكفي: 

ر،  جى ابةحى حى ابةيَفيَتمييزَالصَّ  (.377،379\4، )اإلصى
(2)

ؿ: فيراًفصى قمت: بعد التحقيؽ في ىذا االسـ تبيَّف لي    ة بف عمير الحنفي كىك راكو بأفَّ الفرافصة شخصاف، األكَّ
: كىك المقصكد ىنا (، كالثَّاني382، تاريخَالثقاتالًعٍجمي، (، ك 92\7). ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، مف الركاة

ة ىك الَّ ىذا قييّْد بفتح الحاء. ب بضـ الفاء، إرى العى  لغة بف األحكص بف عمرك بف ثعمبة الكمبي، ككؿُّ ما في فىراًفصى
ر، أبك  جى  ، تحقيؽ:وًبَتَىشٍَريرَالمَيحٍَتبوَبتَىنٍَيرَالمَيصًٍَبَتَىد بف أحمد العسقبلني، مَّ حى بف مي  الفضؿ أحمد بف عميٌ ابف حى

(. 1070،1071\3)د.ت(، )د.ط(، )د البجاكم، بيركت، المكتبة العممية، مَّ حى د عمي النجار، مراجعة: عمي مي مَّ حى مي 
كاف ك كذلؾ تزكج ابنتو نائمة ككانت نصرانية ثـ أسممت،  بف عىفَّاف رضي اهللي عنو عثماف ألفَّ  ثَّاني؛كرجَّحتي ال

   .(137-135،135\70)، تاريخَدمشؽابف عساكر،  ، كما في ركايةانصرانين 

 .أفٍ بً  " ك "ع":ب"في  (3)

(4) 
  .افسَّ حى أبا بأف نبقى ذالؾ  ":ح"في  

َاهلليَعنوَكؼ؛َألفقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىَإسناديهَ[494]  .يحيىَلـَييدرؾَعيٍثمىافَبفَعفافَرضيى
اًمٌي، كاف مكلى ًلطىي، قاؿ العقيمي: كاف ييذكر بالتدليس، كٍ ائي، مى يىٍحيىى بف أبي كثير، الطَّ  الىـ، أبك نىٍصر، اليىمى

ا كصحيفة  أخذ مدادن بلن قمنا ليحيى ٍبف أىبي كىًثير: ىذه الميٍرسبلنت عىٍف مف ىي؟ قاؿ: أترل رجي عف حسيف المعمـ: 
ني، غى مى فكتب عمى رىسيكؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ الكذب. قاؿ: قمت: فإذا جاء مثؿ ىذا فأخبرنا. قاؿ: إذا قمت: بى 

 و مف كتاب. فإنَّ 
 .(509 ،504 \31)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿالًمًزم، . ف سعيد: ميٍرسبلت يحيى شبو الريحقاؿ يحيى ب 

ر، قاؿ ابف حى  جى ر: ثقة ثبت لكنو ييدلّْس كييرسؿ، مات سنة اثنتيف كثبلثيف، كقيؿ: قبؿ ذلؾ. ابف حى تقريبَجى
 (. 710)، التيذيب

ر، إالَّ أنو كما قاؿ عنو أبك حاتـ:  جى اب النًَّبيّْ  الـ يدرؾ أحدن قمت: الرجؿ ثقة كما قاؿ عنو الحافظ ابف حى مف أٍصحى
ؤية، كلـ يىٍسمىع ًمٍنوي. فإنو  اإالَّ أنسن صمى اهلل عميو كسمـ  د عبد الرحمف بف مَّ حى أبك مي ابف أبي حاتـ، يينظىر؛ رىآه ري



92 

 

اًؾ بًف اٍلفىٍضًؿ، عىف ًعٍكًرمىةى، أىفَّ رىجيبلن، قىاؿى ًعٍندى اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى نىا أٍخبىرى  [495] ، عىف ًسمى ، عىف مىٍعمىرو
مىٍيًو السَّبلىـي: ـٍ فىاٍحميٍب ىىًذًه النَّاقىةى يىا ميرَّةي، فىقىاؿى النًَّبيُّ  النًَّبيّْ عى ـٍ قي : قي ري : اٍجًمٍس يىا ميرَّةي فىقىاؿى اآلخى

ـى ٍبيىا يىا ميرَّةي، فىقىاؿى النًَّبيُّ فىاٍحمي   .: اٍجًمٍس يىا ميرَّةي، كىأىنَّوي كىًرهى ااًلٍس

نىا  [496] طَّاًب  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى : أىتىى عيمىرى بف اٍلخى ، قىاؿى ، عىًف ابًف ًسيًريفى ، عىف أىيُّكبى عىف مىٍعمىرو
: تىٍرًجميكا ًلي اٍسمىوي؟ فىقىاليكا:  (2)ييقىاؿي لىوي جكانانو (1)ًكتىابه ًمٍف ًدٍىقىافو  فىأىرىادى عيمىري أىٍف يىٍكتيبى ًإلىٍيًو، فىقىاؿى

                                                                                                                                                                      

شكر اهلل نعمة اهلل قكجاني، بيركت، مؤسسة ، تحقيؽ: اسيؿرَىالمَى د بف إدريس بف المنذر التميمي الرازم،مَّ حى مي 
 (. 244) ق،1397، 1الرسالة، ط

مف طريؽ يحيى  ،رمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيمالؾ،  ؛جوأخر  عكرمةَأرسمو،َ؛َألفََّعيؼَهضَىَإسناديهَ[495]
، 652، الحديث: عامًَالجَى. كمف طريقو ابف كىب، (152\2) 2049الحديث: د بنحكه كزيادة فيو، يٍ عً بف سى 

(741   .) 
ر جى ٍكالنٌي، اليىمىانٌي، ًثقىةه، مف السَّادسة، )د ت س(. ابف حى  (.269، )التَّيذيبتقريبَ ،ًسمىاؾ بف الفىٍضؿ، الخى

اًلـه بالتٍَّفسير، لـ يثبت تكذيبو عف ابف عيمى  ٍكلىى ابف عىبَّاس، أٍصميو بىٍربىرم، ًثقىةه ثىٍبته عى ٍبد اهلل، مى ر، كال ًعٍكًرمىة أبك عى
 (.454، )المرجعَالسَّابؽتىٍثبت عنو ًبٍدعىة، مف الثَّالثة مات سنة أربع كمائة، كقيؿ بعد ذلؾ، )ع(. 

، كنيكنيو أصميةه، لقىٍكًليـ : لو. كمعناه: زيادة "في"ح  (1)  راعة، كىك ميعىرَّبه اب الزّْ رئيسي القىٍرية كميقدَّـ التُّنَّاء كأٍصحى
لىو دىٍىقىنىةه بمكًضع كىذا.  ، كى د ابف عبد مَّ حى د بف مي مَّ حى د بف مي مَّ حى ابف األثير، أبك السعادات المبارؾ بف مي تىدىٍىقىفى الرجؿي

ديثَكاألثىرَالن يىايةَيني الجزرم، الكريـ الشيبا ي، احى نى د الطَّ مَّ حى محمكد مي ، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل ك فيَغىريبَالحى
 (.145 \2)، ـ1979 -ىػ 1399د.ط(، )بيركت، المكتبة العممية، 

ا بدكف نقاط، كعمَّؽجكاماتو ":ح"كفي  ،جكاناببو ":ج"في  (2) الميحقؽ  . كفي "ع" مثؿ "ج" لكفَّ الكممة رسمت رسمن
 في اليىامش: كذا في "ص" كلعمَّو "جكانانبو" يعني جكاناف بو.

كرجاؿ إسناده  عنو اهللي  درؾ عمر بف الخطاب رضيى د بف سيريف لـ يي مَّ حى مي  ؛ ألفَّ كؼقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىَإسناديهَ [496]
ابف عكف عف ابف ابف إدريس عف مف طريؽ  ،اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَي، ابف أبي شيبة ؛أخرجو ثقات، 

كىانىاف"،سيريف  بنحكه   (.195\6) ،30616الحديث:  ، كفيو لفظ" اكتب إلى جى

عبد ًرٌم رأل أنس بف مالؾ مف شيكخو: بكر البىصٍ  أبانى كٍ يي يمة، كاسمو كيساف، السختياني، أيُّكب بف أىبي تم
زم، ىػ. المً 131كىشاـ الدستكائي  تكفي:  ر بف راشدمى عٍ د ٍبف سيريف مف تبلمذتو: مى مَّ حى الكريـ بف مالؾ الجزرم كمي 

 ( بتصرؼ يسير.463 -457 \3) ،تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿ

 
مَّد بف سيريف األىٍنصاًرٌم كنيتو أبك بكر بف أبي عيمىرة البٍصًرمٌ   كأبي سعيد  معاكية بف أبي سيٍفيىافمف شيكخو:  ميحى

تيذيبَالكماؿَ. المزم، ىػ110تكفي:  مجمع عمى تكثيقو  كثابت البناني مف تبلمذتو: أيكب السختياني الخدرم
أبك  ،ارمخى خارم: " كلد ًلسنتىيًف بقيتىا مف خبلفىة عيثمىاف". البي قاؿ البي  (.353 347 344 \25) ،فيَأسماءَالرجاؿ

 ،1ط ،دار الكعي ،حمب ،تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد ،طسَىالتاريخَاألكٍَ ،د بف إسماعيؿ الجعفيمَّ حى عبد اهلل مي 
  (.260 \1) ،ـ1977 -ق 1397
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: ًإفَّ ًمفى األىٍسمىاًء أىٍسمىاءن الى يىٍنبىًغي أىٍف ييسىمَّى ًبيى  ٍيري اٍلًفٍتيىاًف، فىقىاؿى عيمىري ًبيًَّة خى ا، اٍكتيٍب ًمٍف ىىذىا ًباٍلعىرى
بًد اهلًل عيمىرى أىًميًر  ٍؤًمًنيفى ًإلىى شىرّْ اٍلًفٍتيىافً عى   .المي

 
 

نىا  [497] ، أىفَّ اٍبنان  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى عىف مىٍعمىرو
 .ًلعيمىرى تىكىنَّى أىبىا ًعيسىى فىنىيىاهي عيمىري  (1)

 

نىا  [498] ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ًني أىيُّكبي : أىٍخبىرى ، قىاؿى ، ًمٍثمىوي، كىزىادى  ، عىف مىٍعمىرو : فىقىاؿى (2)]قاؿ[عىف نىاًفعو
: ًإفَّ ًعيسىى الى أىبى لىوي.  عيمىري

 

نىا  [499] ، عىف ًىشىاـً بًف عيٍركىةى، عىف أىًبيًو، أىفَّ عىاًئشىةى، قىالىٍت ًلمنًَّبيّْ (3)]مىٍعمىرو [، عىف اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى
 :] لىيىا كيٍنيىةه غىٍيًرم، فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي اهلًل  يىا رىسيكؿى اهلًل، كيؿُّ ًنسىاًئؾى [(4) بًد : اٍكتىًني أىٍنًت أيَـّ عى

ـٍ تىًمٍد قىطُّ  لى تَّى مىاتىٍت كى  .اهلًل، فىكىافى ييقىاؿي لىيىا: أيُـّ عىبًد اهلًل حى

                                                                                                                                                                      

طَّاب بف نفيؿ القرشي العدكم رًضيى المَّوي عنو، أبك حفص أمير المؤمنيف، كأمُّو حنتمة بنت ىاشـ بف  عيميري بف الخى
المغيرة المخزكمية، كاف عمر طكيبل جسيما، أصمع أشعر شديد الحمرة، كثير الٌسبمة في أطرافيا صيكبة، كفي 

ابةجىر، عارضيو خٌفة. ابف حى  حى  (.484\4، )اإلصابةَفيَتمييزَالصَّ
طَّاب ر مى رم لـ يدرؾ عي ىٍ الزُّ  ؛ ألفَّ كؼقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىَإسناديهَ[497]  .عنو اهللي  رضيى بف الخى

 " ك "ع"؛ لمكافقتو أصيكؿ الُّمغة العربيَّة.ح"ك  "ج"ك  "ب"، كما أثبتناه مف : ابف"األصؿ"في   (1)

 لـَيدرؾَعمرَبفَالخطابَرضيَاهللَعنو.َكؼ؛َألفَنافعناقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىَإسناديهَ [498]
دًنٌي، مكلى ابف عمر، ثقة ثبت فقيو مشيكر، مف الثالثة، مات سنة سبع عشره كمائة، أك  نافع، أبك عبد اهلل، المى

ر، )بعد ذلؾ،  جى  (.663)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

 "، كفي "ع": فقاؿ.ح"ك  "ب"ال تكجد في   (2)
 .ك "ع" مف "ح"  قىطى سى  قيكفتيفلمىعٍ اما بيف  (3)
 ".ح" مفسقط  قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  (4)

حيحَهَإسناديهَ[499] مف كلو شاىد  ،مف طريقو بو (،42 \42)، 25180الحديث:  ،ندسٍَمَيال أحمد، أخرجو .صى
ث: (. كأيضان مف طريؽ ككيع بو الحدي275 \41)، 24755طريؽ مؤمؿ قاؿ حدثنا حماد بف زيد بو، الحديث: 

، مف طريؽ حماد بف زيد عف (89 \13) ،224، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَي ،رانيبى (. كالطَّ 513 \42)، 25779
 ىشاـ بو.
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نىا  [500]  ، أى اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى مىٍيـو ، عىف لىٍيًث بًف أىًبي سي : الى ، عىف مىٍعمىرو طَّاًب، قىاؿى فَّ عيمىرى بف اٍلخى
ـي، كىالى تيسىمُّكا الطًَّريؽى السّْكَّةى  كى ، فىًإفَّ اهللى ىيكى اٍلحى كىـً ، كىالى أىبىا اٍلحى ـى كى  .تيسىمُّكا اٍلحى

 
نىا  [501] ؿو ًمٍف أىٍىًؿ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، عىف رىجي : أىٍبغىضي ا(1)الكيكفىة، عىف مىٍعمىرو اًء ًإلىى ، قىاؿى ألىٍسمى

اًلؾو  ، كىأىبيك مى اًلؾه  .اهلًل: مى

                                                                                                                                                                      

بير بف العىكَّاـ، األىسىًدٌم، ًثقىةه فىقيوه ربما دىلَّس، مف الخاًمسىة، مات سنة خمسكى   -أك ست -ًىشىاـ بف عيٍركىة ابف الزُّ
ر، كأربعيف كلو سبع كثمانكف سنة  جى  (680، )تقريبَالتيذيبع. ابف حى

اًئشىة كعبد المَّو بف عيمىر، قىاؿى الزُّ كى  ًشٌي األسدم، سىًمعى أباه كعى ٍبد المَّو القيرى بىٍير بف العىكَّاـ، أبك عى : كىافى عيٍركىة بف الزُّ ىرمُّ
دَّثتني عيمىرة صدؽ عىٍندم حديث عيمىرة حديث عيٍركىة، دَّثىًني عيٍركىة ثـ حى فممَّا استخبرتيما إذا عيٍركىة بىٍحره ال  إذا حى

 (.31\7، )التَّاريخَالكىبيرينزؼ. البيخارم، 

صمى اهلل عميو  ة، تزكجيا النَّبييا أـ ركماف بنت عامر بف عكيمر الكنانيَّ مُّ ديؽ، كأي بنت أبي بكر الصّْ  ائشةي عى كى 
ر، 58ع، تكفيت سٍ بنت تً  بيا كىي ؿى خى دى ابعة، كى ادسة كدخمت في السَّ عندما أكممت السَّ  كسمـ جى ابةَق. ابف حى اإلصى

ابة حى  يسير. (، بتصرؼو 235-231 \8، )فيَتمييزَالصَّ

:َعيؼَهضَىَإسناديهَ [500]  َأمكرو ؿه؛2.َكؼقيَكٍَمَى.1ََجدنا،َفيوَثَلثةي بيفَليثَكعمرََراكييفَلكجكدَسقطَ.َميٍعضى
  انيد.األسَىَديثَأنوَيقمباحَىوَفيَاألًمَمىَعًََفمفٍََث،ٍيَلىََؼَيعٍَضَى.3َ.َبفَالخطاب

لىيث بف أىبي سيمىٍيـ بف زنيـ القرشي، أبيك بىكر، كيقاؿ: أىبيك بكير، الككفي، مف شيكخو: أشعث بف أبي الشعثاء، 
تيذيبَالكماؿَفيَكثابت ٍبف عجبلف، مف تبلمذتو: معمر بف راشد، كأبيك عكانة الكضاح بف عىبد المَّو. المزم، 

اف: " ككاف مف العباد كلكف اختمط في آخر عمره؛ حتى كاف بَّ بف حً (. قاؿ ا282 - 279 \24)، أسماءَالرجاؿ
ال يدرم ما يحدث بو؛ فكاف يقمب األسانيد، كيرفع المراسيؿ كيأتي عف الثقات بما ليس مف أحاديثيـ كؿ ذلؾ كاف 

، بَّافابف حً منو في اختبلطو، تركو يحيى القطاف كابف ميدم كأحمد بف حنبؿ كيحيى بف معيف رضي اهلل عنيـ". 
ٍنوي النَّاس. (، قاؿ أحمد: 237 \2)، ثيفدَ حَىكحيفَمفَالمَيرَيجٍَالمَى لىًكف حدث عى ًديث كى العمؿَ، بف حنبؿاميٍضطىرب الحى

(. كاف ابف عيينة ال يحمد حفظ ليث بف أبي سميـ، قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة الرازياف: " 379 \2) ،كمعرفةَالرجاؿ
" ليف الحديث ال تقـك بو الحجة عند اىؿ العمـ  كقاؿ أبك زرعة:"، ليث ال يشتغؿ بو ىك مضطرب الحديث

ا كلـ يتميز اختمط جدن  دكؽه صى (. قاؿ ابف حجر: 178،179 \7)، الجرحَكالتعديؿابف أبي حاتـ، بالحديث". 
ر. (4خت ـ ) ،مات سنة ثماف كأربعيف ،ادسةحديثو فترؾ مف السَّ  جى  (. 545، )تقريبَالتيذيب ،ابف حى

َالقىٍكؿَديهإسناَ[501]  احًب َصى يالة َلجى ؛ عيؼه َمكةضى َأىؿ َمف َرجؿ َعف َلقكلو َمبيـ َكىك ، كىذا يخالؼ ،
قاؿ كرد في بعض  مٌ دً اكي كنقؿ بف التيف عف الدَّ ر: " جى قاؿ ابف حى  ،ي بيذا االسـمً سى األحاديث الكاردة في جكاز التَّ 

 :قاؿ ،ى بيماسمَّ ابة مف تى حى في الصَّ  ألفَّ  ؛اظن ك حفم اهي كما أرى  :قاؿ ،كمالؾه  إلى اهلل خالده  األسماءً  اديث أبغضي األحى 
ف كانكا يمكتكف فإف األركاح ال تفٍ  :قاؿ، اار مالكن خازف النَّ  كفي القرآف تسميةي  ر ابف ى"نى كالعباد كا  جى ارمَالبَىَحَيٍتَفَى، حى

  (.589 \10)، ارمخَىحَصحيحَالبَيرٍَشَى
 "األصؿ" ك "ج": مىكَّة. في  (1)
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نىا  [502] ؿه اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى : أىرىادى رىجي ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىف مىٍعمىرو
ًليدى،  (1) أىٍف ييسىمّْيى اٍبننا لىوي اٍلكى

ؿه ييقىاؿي لىوي: الٍ  فىنىيىاهي النًَّبيُّ  : ًإنَّوي سىيىكيكفي رىجي قىاؿى ا فىعىؿى كى ًليدي يىٍعمىؿي ًفي أيمًَّتي كىمى كى
 ًفٍرعىٍكفي ًفي قىٍكًمًو.(2)

نىا  [503] ، عىف ًىشىاـً بًف عيٍركىةى، عىف أىًبيًو، أىفَّ مىكىاننا، كىافى اٍسميوي بىًقيَّةى اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، عىف مىٍعمىرو
؟ قىاليكا: بىنيك ميغاًكيىةى بىًقيَّةى اٍلييدىل الضَّبلىلىًة، فىسىمَّاهي النًَّبيُّ  ٍف أىٍنتيـٍ : مى ـٍ ، فىقىاؿى لىيي مىرَّ ًبقىٍكـو : كى ، قىاؿى

(3) ،
ـٍ رىسيكؿي اهلًل    ًرٍشدىةى. (4)يبىنً  فىسىمَّاىي

 
نىا  [504] ، كىافى اٍسميوي اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، أىفَّ عىبدى الرٍَّحمىًف بف عىٍكؼو ًف ابًف ًسيًريفى ، عى  ، عىف مىٍعمىرو

اًىًميًَّة   .عىبدى الرٍَّحمىفً  فىسىمَّاهي رىسيكؿي اهلًل ( 5)]ةبى عٍ د الكى بٍ عى [ًفي اٍلجى

: عىًتيؽى بف عيٍثمىافى  [505] ـي أىًبي بىٍكرو كىافى اٍس : كى   .قىاؿى اٍبفي ًسيًريفى

 

                                                           

ا ف عمر مرفكعن ب عيٌ سى مف طريؽ سعيد بف المي  ،ندسٍَالمَيَ،أحمد ؛أخرجو، مرسؿَنو؛َأَلعيؼَهضَىَإسناديهَ[502]
كىذا ا مف طريؽ إسماعيؿ بف عياش : " بعد أف أكرده مرفكعن ًحبَّاف كقاؿ ابف  (،265 \1)، 109بنحكه الحديث: 

كال  ،رم ركاهىٍ كال الزُّ  ،بو ثى دَّ حى ر ركاه كال سعيد مى كال عي  ،كؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ىذاسي ما قاؿ رى  ،ؿاطه بى  ره بى خى 
  (.133 \1) ،ثيفدَ حَىكحيفَمفَالمَيرَيجٍَالمَى ،ابف ًحبَّافديث األكزاعي بيذا اإلسناد". ف حى م كى ىي 
 ، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج". أف يسمي ابنو الكليدبلن جي رى  ":ح"في  (1)

  .عمؿ ":ج"في   (2)

فَالزبيرَأرسمو،َكىكَتابعي،َلَسيماَكأفَركايةَمعمرَعفَىشاـَضعيفة،َعركةَب؛َألفَعيؼَهضَىَإسناديهَ[503]
  حيثَلـَيكجدَمتابع.

كاب؛ ألفَّ الغكاية ضد الرَّ معاكية ":حي "ف (3)  .ادشى ، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج"، كىك الصَّ
كىاب."، كىح"ك  "ج"ك  "ب" "األصؿ" ك "ع": بنك، كىذا خطأ!!، كما أثبتناه مف في (4)  ك الصَّ

َكىكَعيؼَهضَىَإسناديهَ[504] َيٌَفًَخَىَؿَهسَىرٍَمَي؛ َ؛ 1َلسببيف: َألفَّ َابفَسيريفََكَارنَمَىعٍَمَى. ر َيعاصى َلـ .2َسمعَمنو.
ٍعمىر بف راشد كابف سيريف؛ الَّذم بيفى  اكمكالرَّ  كلعدـَسمىاعَابفَسيريفَمفَعبدَالرَّحمفَبفَعىٍكؼ. ىك أيكب  مى

 (.126 \1)، 253، الحديث: بيركَىـَالجَىعٍَمَيال ،رانيبى الطَّ  كما ذكره
دي العشرة  مَّد، أحى عبد الرٍَّحمف بف عىٍكؼ بف عبد عىٍكؼ بف عبد الحارث بف زىرة بف كبلب القرشي الزٍُّىرم، أبك ميحى

ا، تكفي  ق. ابف حىجىر، 32المشيكد ليـ بالجنة، أيمُّو صفية، كيقاؿ: الصفاء، كيقاؿ الشفاء، كىي زىرٌية أيضن
ابةاإلصابةَفيَتمي حى  (.290،293\4، )يزَالصَّ

 " ك "ع".ح"ك  "ب"مف  طى قى سى   (5)
  .رضيَاهلليَعنوَابفَسيريفَلـَيدرؾَأباَبكرَألفََّ؛َكؼقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىَإسناديهَ [505]
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نىا  [506] ًف ابًف الميسىيًَّب، أىفَّ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، عى ؿو ، عىف رىجي ، فىقىاؿى لىوي  ، عىف مىٍعمىرو رىجيبلن أىتىى عيمىرى
 : ؟ قىاؿى ا اٍسميؾى : مى ٍمرىةي [عيمىري ؟ قىاؿى ًمفى (1)]جى : ًمٍف أىٍيفى أىٍنتى ، قىاؿى : اٍبفي ًشيىابو : اٍبفي مىٍف؟ قىاؿى ، فىقىاؿى

ٍرقىًة، : ًبذىاتً  اٍلحى : ًبأىيّْيىا؟ قىاؿى رَّةى النَّاًر، قىاؿى : حى ؟ قىاؿى : أىٍيفى تىٍسكيفي : أىٍدًرٍؾ (2)المَّظىى قىاؿى ، فىقىاؿى عيمىري
يّْ [  الى يىٍحتىًرقيكا.(3)]اٍلحى

                                                           

َبياَرَكىكَرجؿَلَيعرؼ،َكلوَشكاىدَيرتقيمَىعٍَكؼ؛َكىكَضعيؼَلإلبياـَفيَشيخَمَىقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىَإسناديهَ[506]
(. 153/ 2)، 2050بنحكه الحديث:  رمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيفي  ،الؾمى  ا ما أخرجومني .لمحسفَلغيره

في  زيد بف عبيدة بف ريطة النميرم البصرم،كابف شبو، (، 135)، 78، الحديث: جامعالكأخرجو ابف كىب في 
في  ،ابف عساكر(. ك 753 \2) ،ىػ1399 )د.ف(، )د.ـ(، )د.ط(، د شمتكت،مَّ حى فييـ مي تحقيؽ:  ،تاريخَالمدينة
الرجؿ الميٍبيىـ؛ فزاؿ  رجى ابف حى  قد أكضحى . ك بو يحيى بف سعيد(، ثبلثتيـ مف طريؽ 281 \44، )تاريخَدمشؽ

ب، سيَّ ر، عف الٌزىرم، عف ابف المي مى عٍ اؽ عف مى زَّ كركل عبد الرَّ ذكر في ترجمة جمرة قكلو: " اإلشكاؿ، كذلؾ عندما
ر قاؿ: قاؿ عمر". جى د بف مَّ حى ؛ مي رمىٍ يـ الزُّ بٍ ؿ المي جي الرَّ كعميو ف (.638 \1)، ابةحَىييزَالصََّمٍَفيَتَىَابةَيإلصَىا، ابف حى

 . ابيى ـ بف شً مً سٍ مي 
ٍزف بف أبي كىب المىدىني، ميٍجمىع عمى تىٍكثيقو كجبللتو، كمرسبلتو مف أصح المراسيؿ،  كسىًعيد بف الميسىيَّب بف حى

طَّاب رضي اهلل عنيما. كقىد سىيّْدي التَّابعيف، ركل عف عدد مف الصَّ  تىا مف ًخبلفة عمر بف الخى ًلدى لسنتيف مىضى حابة، كي
نىفىى بعض النُّقىاد سماعو مف عيمىر رضيى اهللي عنو، كالبعض أثبتو، فممَّف نفى سماعو ابف معيف كمالؾ، كممَّف 

ٍنبؿ كيحيى بف سىعيد، حتى أفَّ يحيى قاؿ عنو: كاف ييسىمَّى رى  ًكاية عمر بف الٌخطَّاب. يينظىر؛ أثبتو أحمد بف حى
(. قمت: يحمؿ أمره عمى السَّماع؛ ألفَّ الميثبتي مقدَّـ 74-66 \11، )تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿالًمًزم، 

 عمى النَّافي، إالَّ إذا أتى ما يخالؼ ذلؾ مف نكارة كشذكذ، كاهللي أعمـ.

(1)
  ".ب" " كح" سىقىطى مف 

(2)
كسى بف ًعيىاض بف أبك الفىٍضؿ ًعيىاض بف مي  القىاًضي،. ربى يٍ ية خى جً ينة بً يى ازؿ جي نى كمف مى  ،ي سميـنً مف ببلد بى  

َاآلثىارًبي السٍَّبًتي، عمركف اليىٍحص اح ًَصحى َعمى َاألٍنكار ، تحقيؽ: بإشراؼ مكتب البحكث كالدراسات، مىشىارؽي
 (.345\1، )ـ1997 –ق 1418، 1بيركت، دار الفكر، ط

(3)
 ؛ ألنو الذم يناسب السياؽ. "األصؿ"كاب ما أثبتناه مف بالحي، كالصَّ   ":ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

َإفَإسٍََإسحاؽَبفَراشدَوَمنقطعَبيف؛َألنكؼقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىَإسناديهَ[507] َإذ َيدرؾَعَيَاؽحَىكعمر، رَبفَمَىلـ
َالمىشىاىيرَكاألعٍَيينظىر؛ الذَّىىبي، َ.عنوَاهللَيَيَىابَرضطَّالخَى فىياتي كى َاإلسَلـَكى ـتاريخي َ(.24 \4، )َلى

 مرة أخرل منقطعان، كمرة مرفكعنا كمرة ثالثة مرسبلن  -باإلضافة لما سبؽ-قمت: ىذا حديثه معمكؿ؛ ألنو ركم 
ٍجرم عَامًَجَىالَفي ،عند ابف كىبف -كىك الصكاب  - امنقطعن ا أمَّ  كرابعة مكقكفان.  مف طريؽ عبد الرحمف الحى

َاليمافعَىشَي عند البييقي فيا فرفكعن مى كأما (. 0324) ،222: الًمٍصرم، الحديث  \11)، 8397، الحديث: ب
ى بف عبد الممؾ بف عمير؛ فقد ضعفو ابف أبي حاتـ، كقاؿ عف حديثو ىذا بأنو كسى كعمة رفعو مف مي قمت: (. 196

لبفََالعمؿد بف إدريس بف المنذر التميمي الرازم، مَّ حى د عبد الرحمف بف مي مَّ حى منكر. يينظىر؛ ابف أبي حاتـ، أبك مي 
مطابع الحميضي، د.ـ(، )، د.خالد الجريسييف بإشراؼ كعناية د.سعد الحميد ك فريؽ مف الباحثتحقيؽ:  ،أبيَحاتـ

لمبييقي مف طريؽ مجاىد عف عمر  بَاإليمافعَىشَيفي  كأخرل ركم مرسبلن  (.21\6)ـ، 2006 -ىػ 1427، 1ط
أبك بارؾ، عمى عمر مف قكلو كما عند ابف المي ا كمرة رابعة مكقكفن (. 197 \11)، 8398اب، الحديث: طَّ بف الخى ا
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نىا  [507] ًزيرىًة، أىفَّ عيمىرى بف  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ؿه ًمٍف أىٍىًؿ اٍلجى ، رىجي اؽى بًف رىاًشدو ، عىف ًإٍسحى عىف مىٍعمىرو

دَّ أىًخيو  فّْي ًلٍممىٍرًء كي : ييصى طَّاًب، قىاؿى سّْعى لىوي ًفي  :(1)]ثبلثى [اٍلخى أىٍف يىٍدعيكىهي ًبأىحىبّْ األىٍسمىاًء ًإلىٍيًو، كىأىٍف ييكى
مىٍيًو ًإذىا لىًقيىوي. مّْـى عى ييسى ٍجًمًس، كى  المى

 
َ

ََ.وًتَيىَنٍَككَيَبيَالنَََّـًَاسٍََ(2)ابَيبَىَ]109َ[َََََََََََََََََََََََََََ

نىا عى  [508] نىا مىعٍ  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى : قىاؿى أىٍخبىرى يرىةى، قىاؿى ، عىف أىًبي ىيرى ، عىًف ابًف ًسيًريفى ، عىف أىيُّكبى مىره
.  النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ: تىسىمٍَّكا ًباٍسًمي، كىالى تىكىنٍَّكا ًبكيٍنيىًتي، أىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً

 
 

نىا عى  [509] نىا ، قاؿ:اؽزَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى أىٍخبىرى
، عىف مى  (1) ٍعًد، عىف مىٍعمىره ، عىف سىاًلـً بًف أىًبي اٍلجى كرو نصي

: كىاهللً  اري ، فىقىالىًت األىٍنصى ـى اًر غيبلىـه فىسىمَّاهي اٍلقىاًس ؿو ًمفى األىٍنصى ًلدى ًلرىجي : كي بًد اهلًل، قىاؿى اًبًر بًف عى  الى جى
                                                                                                                                                                      

ماَركاهَنعيـَبفَحمادَفيَنسختوَزائداَنالزىدَكالرقائؽَم، ٍركزً عبد الرحمف عبد اهلل بف كاضح الحنظمي التركي المى 
ًزمَعفَابفَالمبارؾ د.ط(، )دار الكتب العممية، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، بيركت،  ،عمىَماَركاهَالمىٍركى

كاب أنو ضعيؼ مكقكؼ.(. 98 \2)، 352الحديث:  د.ت(،)  قمت: كبذلؾ يظير أنو ال يصح مرفكعنا، كالصَّ
رم أبك سيمىيماف، ًثقىة، في حديثو عف الزٍُّىرم بعض الكىٍىـ، مف السَّابعة مات في خبلفة أبي  اؽ بف رىاشد، الجىزى ٍسحى كا 

جىر، 4جعفر، )خ   (.65)، تقريبَالتيذيب(. ابف حى
(1)

 " ك "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ".ح"ك  "ج" ك "ب" فم سىقىطى  

(2)
 " ك "ع".ج" ك "ب"في  ليست 

حيحَهَإسناديهَ[508] باب إثـ مف كذب عمى ، كتاب العمـ، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي  ؛صى
ًصيف عف مف طريؽ (.33\1)، 110النبي صمى اهلل عميو كسمـ، الحديث:  ٍيرىة صالح يأب أبي حى  عف أبي ىيرى

سىٍيف القيشىٍيرم النَّيسابكرم،كميٍسًمـ، ، بزيادة في األلفاظ ؿَدٍَؿَعفَالعَىدٍَبنقؿَالعَىَختصرَيالمَيَالصحيحَيَسندَيالمَي أبك الحي
د.ت(، كتاب )د.ط(، )د فؤاد عبد الباقي، بيركت، دار إحياء التراث العربي، مَّ حى مي  تحقيؽ: ،إلىَرسكؿَاهللَ

مف  (،1684 \3)، 2134عف التكني بأبي القاسـ كبياف ما يستحب مف األسماء، الحديث: اآلداب، باب النيي 
 في كبل الصحيحيف. "أنا أبك القاسـ" :زيادة مف غىٍيرً  عف ابف سيريف بو. لكفٍ أيكب  سفياف بف عييىٍينة عف طريؽ

نما قمت: ال بد مف التنبيو عمى أف ركاية معمر عف البصرييف ليست كميا ضعيفة كما قرر  ناه في الدراسة، كا 
 الضعيؼ منيا ما إذا انفرد معمر كلـ يتابع، أك خالؼ مىٍف ىك أكثؽ منو.

سيطا في دىٍكس، كاف  ٍيرىة بف عامر بف عبد ذم الٌشرل بف ظريؼ بف عتاب بف أبي صعب الدَّكسٌي، كاف كى كأبك ىيرى
ر،57 و في اإلسبلـ عبد المَّو، تكفيس، كاسمي مٍ ة عبد شى رى يٍ رى أبي ىي  اسـي  جى ابة ق. ابف حى حى ابةيَفيَتمييزَالصَّ  ،اإلصى
(7\ 348، 349،362.) 
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: نيكىنّْيؾى ًبًو أىبىدنا، فىبىمىغى ذىًلؾى رىسيكؿى اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ فىأىثٍ  ٍيرنا، ثيَـّ قىاؿى اًر خى مىى األىٍنصى نىى عى
 تىسىمٍَّكا ًباٍسًمي، كىالى تىكىنٍَّكا ًبكيٍنيىًتي.

 
 
 

ََ.يًتَبََّي،َكلَرَىب َرَىَ(2)ؿقَيلَتَىَابَيبَىَ]110[                        

نىا  [510] ، عىف ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، عىًف ابًف ًسيًريفى ، عىف أىيُّكبى : الى  عىف مىٍعمىرو يرىةى، قىاؿى أىًبي ىيرى
فىتىاًتي، كىالى يىقيؿً  (3)يىقيؿٍ  ٍليىقيٍؿ: فىتىامى كى : عىبًدم كىأىمىًتي، كى ـٍ ديكي أىحى

ٍليىقيؿٍ  (4) بًَّتي، كى بّْي، كىالى رى اٍلعىٍبدي: رى
(5) :

سىيّْدىًتي.  سىيًّْدم كى
 
 
 

                                                                                                                                                                      
(1)

 . "ج"ال تكجد في  
حيحَهَإسناديهَ[509]  ،كتاب المناًقب، بابي كيٍنية النَّبي ،يححًَالصَََّندسٍَالمَيَعامًَالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي  ؛صى
ندَسٍَالمَي في ،ـمً سٍ كر القصة، كأخرجو مي دكف ذمف طريؽ شيٍعبىة عف مىٍنصيكر بو  (،186 \4)، 3538 الحديث:

كتاب اآلداب، بابي النيي عف  كر بو مع تقارب في األلفاظ،صي نٍ مى  جرير عف مف طريؽ ،صرختَىيحَالمَيحًَالصََّ
 (.1682 \3)، 2133الحديث:  التَّكىنّْي بأبي القاسـ كبياًف ما يستحب مف األسماء،

مى مً تى عٍ مىٍنصيكر بف المي  ، ثبت، ككاف ال ةه قى الكيكًفٌي، ثً  –بمثناة ثقيمة، ثـ مكحدة  -اب تَّ ًمٌي، أبك عى ر بف عبد اهلل، السُّ
ر، )يدلس، مف طبقة األعمش، مات سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة،  جى   (.648)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

ٍعد: رافع، الغىطىفاني، األشجعي، مكالىـ، الكيكًفٌي، ًثقىة ككاف يي  ا، مف الثالثة، مات سنة رسؿ كثيرن سالـ بف أبي الجى
 (.231)، ابؽالمرجعَالسََّع(. )كتسعيف، كقيؿ: مائة أك بعد ذلؾ، كلـ يثبت أنو جاكز المائة،  -أك ثماف -سبع

ٍبد اهلل بف عمرك بف حراـ األنصارم السَّ جى  ، شيد العقبة الثانية مع أبيو كىك صغير، كلـ يشيد ًميمً ابر بف عى
. ابف عبد ماف في المدينة، كىك أميرىاثٍ ، كصمى عميو أباف بف عي 78، كقيؿ: 77، كقيؿ:  74األكلى، تكفي سنة 

 (.220 ،219 \1، )الستيعابَفيَمعرفةَالصحابالبر، 
(2)

 ، كما أثبتناه مف "األصؿ".ال يقكؿ أحد "ح"ك  "ج"ك   "ب"في  
(3)

  .يقكؿ " ك "ع":ج"في  

(4)
 .كال يقكؿ العبد "ح"في  

(5)
 .ليقؿ كلكفٍ  " ك"ع":ح"ك  "ب "في 

ة مع رى يٍ رى مف طريؽ أبي صالح عف أبي ىي  ،صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ ؛ أخرجو مي حيحَهصَىَإسناديهَ[510]
كالسيد،  باب حكـ إطبلؽ لفظة العبد كاألمة كالمكلىنقص في بعض األلفاظ، كتاب األلفاظ مف األدب كغيرىا، 

  (.1764 \4)، 2249الحديث: 
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نىا  [511] ، عىف ىىمَّاـً  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى يرىةى  بًف مينىبّْوو، عىف مىٍعمىرو ، أىفَّ النًَّبيَّ  أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى دّْثي ييحى
: الى يىقيؿٍ  ٍليىقيٍؿ: سىيًّْدم  (1)صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى ، كى ٍئ رىبَّؾى ، كىضّْ بَّؾى ، اٍسًؽ رى بَّؾى ـٍ رى : أىٍطًع ـٍ ديكي أىحى

مىٍكالىمى كى 
: عىبًدم كىأىمىًتي(2) ـٍ ديكي ، كىالى يىقيٍؿ أىحى

فىتىاًتي، كىغيبلىًمي.(3) ٍليىقيٍؿ: فىتىامى كى  ، كى
 

  .(4)ةمَىائًَكَالقَىَفَ الجًََفَىىَمًَقَىتَّاَيَيمَىَابَيبَىَ]111[َ                        

                                                           
(1)

ـك ببل الناىية، ال ال يقكؿ ":ح"في    ارع مىٍجزي كىاب ما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج"؛ ألنو ًفٍعؿه ميضى ، كالصَّ
يف. ًحيحى   سيَّما كقد كرد في األصؿ، كالصَّ

(2)
 "األصؿ: مكالم بدكف كاك. في 

(3)
 .بدكف كاك ،أمتي": ح"ك   "ج"في  

باب ، كتاب العتؽ، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَعامًَالجَى، في ارمخى عميو؛ أخرجو البي  كىك متفؽه  ؛يحَهحًَصَىَحديثَهَ[511]
يحَحًَندَالصََّسٍَالمَيكميٍسمـ، في  (.150 \3)، 2552كراىية التطاكؿ عمى الرقيؽ كقكلو: عبدم أك أمتي، الحديث: 

يد، الحديث: كالسَّ  لىكٍ باب حكـ إطبلؽ لفظة العبد كاألمة كالمى كتاب األلفاظ مف األدب كغيرىا، ، صرختَىالمَي
زَّاؽ بو مىعى تقديـ في بعض األلفاظ.(1765 \4)، 2249 مَّد بف رافع عف عبد الرَّ  ، كبلىما مف طيريؽو عف ميحى

ٍنعىاني، أبك عتبة، أخك كىٍىب، ًثقىةه، مف الرَّابعة، مىات سنة اثنتيف كثبلثيف، عمى  ىىمَّاـ بف مينىبّْو بف كامؿ، الصَّ
ر،  جى حيح، )ع(. ابف حى   (.682، )تقريبَالتيذيبالصَّ

؛َفقدَتكبعَمىٍعمىر،َإسناديهَ[512] حيحه  جرير عف طريؽ مف ،يححًَالصَََّندسٍَالمَيَعامًَالجَىفي  ،ارمخى البي  أخرجو صى
 (.108 \12) ،5605أبي صالح كأبي سفياف بمثمو، كتاب األشربة، باب شرب المبف، الحديث: عف األعمش 
 ،ـمً سٍ كأخرجو مي  مش عف أبي صالح عف جابر.، كمف طريؽ عمر بف حفص عف أبيو عف األع5606كالحديث: 

باب في شرب كتاب األشربة،  عف جابر،أبي صالح عف ش مى مف طريؽ األعٍ  ،صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي 
  (.1593 \3)، 2011النبيذ كتخمير اإلناء، الحديث: 

ًثقىة حافظ عارؼ بالقراءات كرع لكنو يدلس، د، الكيكفٌي، األعمش، مَّ حى يماف بف ًميراف، األسىًدٌم، الكاىمي، أبك مي مى سي 
ر، ) ،مف الخامسة مات سنة سبع كأربعيف أك ثماف ككاف مكلده أكؿ سنة إحدل كستيف جى َتقريبع(. ابف حى

ر في المرتبة الثَّانية مف مراتب المكصكفيف بالتدلسيف.  (.267)، التيذيب ر، أبك الفضؿ كعدَّه ابف حىجى جى ابف حى
، تحقيؽ: د. راتبَالمٍكصيكفيفَبالتٍَّدليسريؼَأىؿَالتٍَّقًديسَبمَىعٍَتَىد بف أحمد العسقبلني، مَّ حى أحمد بف عمي بف مي 

 (.33، )ـ1983 –ق 1403، 1اف، مكتبة المنار، طمَّ عاصـ بف عبداهلل القىٍرييكًتي، عى 
ديكؽه، مف الرَّابطىٍمحة بف نىاًفعو   (.304) ،المرجعَالسَّابؽ عىة، )ع(.، الكىاسطٌي، أبك سيٍفيىاف، اإلسكاؼ، نىزىؿى مىكىة، صى

(4)
ًَلسَى: كنحك ذلؾ، كما أثبتناه مف "األصؿ". كالقىاًئمىة: ًنصؼي النَّيىار. ابف مىنظيكر، ك "ع" في" ب" ك "ج" ك "ح"  افي

 (.577 \11، )العىرىب
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نىا عى  [512] :  ، قاؿ:اؽزَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى ، قىاؿى اًبرو ، عىف جى ، عىًف األىعمىًش، عىف أىًبي سيٍفيىافى نىا مىٍعمىره أىٍخبىرى
اءى  اًرمُّ ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ ًبقىدىحو ًفيًو لىبىفه يىٍحًمميوي مىٍكشيكفنا،  جى ٍيدو األىٍنصى مى أىبيك حي
مىٍيًو. (1)فىقىاؿى  وي عى لىٍك ًبعيكدو تىٍعًرضي مٍَّرتىوي كى  النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ: أىالى كيٍنتى خى
 

نىا  [513] : قىاؿى رىسيكؿي ، اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، قىاؿى ، عىًف ابًف عيمىرى ، عىف سىاًلـو ، عىًف الزٍُّىًرمّْ عىف مىٍعمىرو
. ـٍ ًحيفى تىنىاميكفى  اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ: الى تىٍتريكيكا النَّارى ًفي بيييكًتكي

 
 
 

نىا  [514] ، عىف أىًبيًو، قى اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ًف ابًف طىاكيكسو ، عى : ، عىف مىٍعمىرو فىعىوي، قىاؿى : الى أيرىاهي ًإالَّ رى اؿى
كجى بىٍعدى ىىٍدأىًة المٍَّيًؿ، فىًإفَّ ًلمًَّو دىكىابان يىبيثُّيىا ري ـٍ كىاٍلخي ًإيَّاكي
ا تيٍؤمىري ًبًو، فىًإذىا سىًمعى  (2) ًفي األىٍرًض تىٍفعىؿي مى

ـٍ نياؽى ًحمىار ديكي أىحى
. ، أىٍك نيبىاحى كىٍمبو فىٍميىٍستىًعٍذ باهللً (3) ٍكفى ٍكفى مىا الى تىرى  ًمفى الشٍَّيطىاًف فىًإنَّييـٍ يىرى

                                                           
(1)

 .لو " ك "ع":ح"ك  "ج"في  
مف طريؽ أبي نعيـ عف سفياف بف عيينة َ،يححًَالصَََّندسٍَالمَيَعامًَالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي ،َحيحَهصَىَإسناديهَ[513]

، الحديث:  ندَسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ (. كمي 65 \8)، 6293بو، كتاب االستئذاف، باب: ال تترؾ النار في البيت عند النـك
نة يٍ يى الناقد كزىير بف حرب ثبلثتيـ عف سفياف بف عي  كشيبة كعمر  أبي مف طريؽ أبي بكر بف ،صرختَىيحَالمَيحًَالصََّ
يكاء السقاءو، كتاب األشربة، باب األب طفاء السراج ك  مر بتغطية اإلناء كا  غبلؽ األبكاب كذكر اسـ اهلل عمييا كا  ا 

  (.1596\3)، 2015ككؼ الصبياف كالمكاشي بعد المغرب، الحديث:  ـكار عند النَّ كالنَّ 
ًشٌي، العىدىكٌم، أبك عي  ٍبد اهلل بف عيمىرى بف الخىطَّاب، القيرى ـي بف عى ٍبد اهلل، المىدىنٌي، أحد الفيقىياء السَّبعة، ساًل مىر، أك أبك عى

ككاف ثبتنا عابدنا فاًضبلن كاف ييشىبَّوي بأبيو في اليدم كالسٍَّمت، مف كبار الثَّالثة مات في آخر سنة ست عمى 
ر،  جى حيح، )ع(. ابف حى   (.231، )تقريبَالتيذيبالصَّ

طَّاب بف نفيؿ  ر كىك ابفي عشر  ة،حيَّ مى كف الجي عي ظٍ و زينب بنت مى مُّ القيرىشي العىدىكم، أي عبد المَّو بف عيمىر بف الخى ىىاجى
جىر، 84تكفي  ًسنيف، ابةق. ابف حى حى ابةَفيَتمييزَالصَّ    (.156 \4، )اإلصى

 (2)
 .ايى ثَّ بى  ":ح"في   

(3)
 " في التنكير.تناسب كممة  "نباح كمب ا؛ ألني" ك "ع"ح"ك   "ج"كما أثبتناه مف في "األصؿ" ك "ب": الحمار،   

ةَاَدَهكاىمرسؿ،َكلوَشَىَإسنادَ[514] َإلىَدىرجى مف  ندسٍَالمَيما أخرجو أحمد، في  منيا .فَلغيرهسَىلحَىيرتقيَبيا
، أنَّو قاؿ: بىمىغىني أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ سيف،حي بف ال يٌ مً عى ر بف مى يزيد بف الياد، عف عي طريؽ 

سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف (، كمف طريقو أخرجو أبك داكد، 130 \23)، 14830الحديث: 
مَّد بممي، ب األرناؤكط ك يٍ عى شي الشَّيخ ، تحقيؽ: اكدسينىفَأبيَدَى شداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني، د.ـ(، دار )محى

، 5103الدّْيؾ كالبياًئـ، الحديثاف:  ـ، باب ما جاء فيك ،  أبكاب النَّ ـ2009 -ىػ 1430، 1الرسالة العالمية، ط
مي، كبو عف شرحبيؿ يف بف عى سى عف عمي بف عمر بف حي  تقارب في المفظ عى مى ، (431، 430 \7)، 5104
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نىا [515] : أىمىرى رىسيكؿي اهلل اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى  أٍخبىرى بًد اهلًل، قىاؿى اًبًر بًف عى ، عىف قىتىادىةى، عىف جى  ، عىف مىٍعمىرو
مَّرى اآلًنيىةي  تيخى ، كى اًبيحي ، كتيٍطفىى المىصى اؼى األىٍبكىابي تيككىى األىٍكًعيىةي، فىًإفَّ الشٍَّيطىافى الى يىٍفتىحي ًبأىٍف تيجى ، كى
ٍيًسقىةى  فَّ اٍلفيكى مىقنا، كىالى يىًحؿُّ ًككىاءن، كىالى يىٍكًشؼي ًغطىاءن، كىاً  غى
مىى  (1) رّْؽي عى ذي اٍلفىًتيمىةى فىتيحى تىٍأًتي الًمٍصبىاحى فىتىٍأخي

  أىٍىًؿ اٍلبىٍيًت.
 

                                                                                                                                                                      

سعيد بف زياد، كشرحبيؿ، كعطاء بف يسار(، )الحاجب، كمف طريؽ سعيد بًف زياد، كعطاء بف يسار، ثبلثتيـ؛ 
 .َفَهسَىحَىَديثَهشعيب:َحَىَاؿكق. ـبي صمى اهلل عميو كسمر عف النَّ عف جاب

(1)
فسادىا في البيكت، كىي تصغير فاسقة. يينظىر،   ٍحًرىا عمى الٌناس، كعيثيا كا  الفىٍأرىة، سيٌميٍت؛ لخيركًجيا مف جي

ى ًبيدم، أبك الفيض محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني،  ميٍرتىضى َالقَىكَىكسَمفَجَىرَياجَالعَىتَىالزَّ ، كسامَياىر
 (.304 \26)د.ت(، )د.ط(، )اليداية، تحقيؽ: مجمكعة،  د.ـ(، دار

،ََإسناديهَ[515] حيحه باب خمس مف الدكاب ، كتاب بىٍدء الخمؽ، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَعامًَالجَى، في ارمخى أخرجو البي صى
، .فكاسؽ يقتمف في الحـر ، 6295، 3316ثاف: الحدي ككتاب االستئذاف، باب ال تترؾ النار في البيت عند النـك

كثير بف شنظير، عف عطاء عف  اد بف زيد، عفمَّ بة؛ كبلىما عف حى يٍ تى د، كقي دَّ سى مف طريؽ مي ، (65، 129 \8)، 4
 .مع تقارب في المفظ جابر

لد أٍكمو، كىك رىٍأسي الطَّبىقة ا طَّاب، البىٍصًرٌم، ًثقىةه ثىٍبته يقاؿ: كي عة، لرَّابقىتىادة بف دىعىامة بف قىتىادة السَّديكًسٌي، أبك الخى
ر،  مات سنة بضع عشرة، )ع(. جى   (.532) ،التيذيبَتقريبابف حى

عبد مف طريؽ  (،424)، 1239، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَيارم في خى أخرجو البي  .كؼقيَكٍَمَىَفَهسَىحَىَإسناديهَ[516]
الحافظ، قاؿ:  مف طريؽ أبي عبد اهلل شيعبَاإليمافكأخرجو البييقي في  .فَهسَى:َحَىقاؿَالشَّيخَاأللباني اؽ بو،زَّ الرَّ 

 (. 406 \6)، 4411اؽ بف إبراىيـ بو، الحديث: حى اني، حدثنا إسٍ عى نٍ د بف عمي الصَّ مَّ حى حدثنا أبك عبد اهلل مي 

ٍحشي، حجازم، مف شيكخو: عبد الرحمف بف جى حٍ عيد بف عبد الرحمف بف جى سى ك  ش؛ كىك أبكه، كعمر بف حٍ ش الجى
اشد، قاؿ ر بف رى مى عٍ مف تبلمذتو: مى ك عمى خبلؼ فيو،  -حـز  د بف عمرك بفمَّ حى عبد العزيز، كأبي بكر بف مي 

ر: جى (، بتصرؼ يسير. كقاؿ ابف حى 525 \10)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿزم، المً سائي: ليس بو بأس. نى الَّ 
ر. يينظىر؛ "صدكؽ" جى  (.247) ،تقريبَالتيذيب ،ابف حى
د، كيقاؿ: اسمو مَّ حى جي، يقاؿ: اسمو أبك بكر، ككنيتو أبك مي د بف عمرك بف حـز األنصارم الخزر مَّ حى أبك بكر بف مي ك 

ائب بف يزيد، كخالتو عمرة بنت عبد الرحمف، كمف تبلمذتو: سعيد بف عبد الرحمف ككنيتو كاحد، مف شيكخو: السَّ 
تيذيبَالكماؿَ، زمالمً . كقيؿ: غير ذلؾ 117ق كقيؿ 120مات سنة  مجمع عمى تكثيقو، شي، كالزىرم،حٍ الجى 
 (، بتصرؼ يسير. 142 -137 \33، )سماءَالرجاؿفيَأ

كيقاؿ: عائذ بف األسكد الكندٌم أك األزدٌم قاؿ ابف أبي دىاكد: ىك آخر مف  -السَّائبي بف يزيد بف سعيد بف ثمامة ك 
ـى يعقكب بف سيٍفيىاف فىذىكره فيمف قيًتؿى يـك الحٌرة. ابة، كىكىًى حى ر،  مات بالمدينة مف الصَّ جى ابةابف حى فيَتمييزََاإلصى

ابة حى  (.23 ،22 \3، )الصَّ
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نىا  [516] ، عىف أىًبي بىٍكًر بًف اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ٍحًشيّْ بًد الرٍَّحمىًف اٍلجى ، عىف سىعيًد بًف عى ، عىف مىٍعمىرو
ٍزـو  مًَّد بًف عىمًرك بًف حى مىٍينىا ًعٍندى  ،ميحى طَّاًب يىميرُّ عى : كىافى عيمىري بف اٍلخى ًف السَّاًئًب بًف يىًزيدى، قىاؿى عى

: قي  ا بىًقيى فىييكى ًلمشٍَّيطىاًف.ًنٍصًؼ النَّيىاًر، أىٍك قيبىٍيمىوي فىيىقيكؿي  كميكا فىًقيميكا فىمى
 
 
 
نىا [ 517] : كىافى اٍبفي عيمىرى يىًسيري ًمٍف مىكَّةى  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، قىاؿى ، عىف نىاًفعو ، عىف أىيُّكبى عىف مىٍعمىرو

، كىرىاًحمىتيوي ًفي عىقىبىو ىىٍرشىى ًدينىًة أىٍربىعى لىيىاؿو  .مَّا كىبيرى سىارى ًستِّا، فىمى (1)ىًإلىى المى
 
 
 
 
 
 
نىا [ 518] : بىمىغىنىا أىفَّ  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أٍخبىرى ، قىاؿى ٍمقىمىةى بًف قىٍيسو ، عىف عى ؿو ، عىف رىجي ، عىف لىٍيثو عىف مىٍعمىرو

ٍبًح. (2)األىٍرضى تىعيجُّ  بلىًة الصُّ ًة اٍلعىاًلـً بىٍعدى صى  ًإلىى اهلًل ًمٍف نىٍكمى

                                                           

َمَىصَىَإسناديهَ[517]  اهلليَعنو.َرَرضيَىمَىكؼَعمىَعبدَاهللَبفَعَيقيَكٍَحيحه

(1)
سكاف ثانيو، بعده شيف معجمة، مقصكر   في "ح" ىنا شاد ... سار سار، كىذا خطأ!!. كىىٍرشى: بفتح أكلو، كا 

بىؿه فى ببلد تيامة، كىك عمى ممتقى طري بة مممممة ضى تكية، ىى سٍ ؽ الشَّاـ كالمدينة، فى أرض مي عمى كزف فعمى، جى
مَّد األندلسي، رى ال تنبث شيئا، كىى مف الجحفة، يي  ل منيا البحر. البكرم، أبك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف ميحى

ـَماَاٍستيٍعًجـَمفَأٍسمىاءَالًبَلدَكالمىكىاًضع   (.1350 \4ىػ، )1403، 3، بيركت، عالـ الكتب، طميٍعجى
دىًنٌي، مكلى ابف عمر، ثقة ثبت فقيو مشيكر، مف الثَّ  الثة، مات سنة سبع عشره كمائة، أك نافع، أبك عبد اهلل، المى

ر، )بعد ذلؾ،  جى  (. 663)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
 (2)

: أم تى   تىت.  ات، كتعج عجيجن كٍ ذم صى  ؿّْ اح مف كي يَّ اج: الصَّ جَّ ، كمنو العى حي يٍ صً تىعيجي كَّ ًبيدم، ميرٍ أم صى ى الزَّ تىضى
كىاىرَالقىاميكس كسَمفَجى   (.91 \6)، تىاجَالعىري

أخرجو البييقي،  كلضعؼَليثَبفَأبيَسيمىيـ،َكىكَمفَالبَلغات.َ،؛َلجيالةَاسـَالرجؿعيؼَهضَىإٍسنىاديهََ[518]
ٍنعىاني بو يمافشعبَاإلفي  مَّد بف عمي الصَّ كقاؿ  (،406 \6، )4410، الحديث: مف طريؽ أبي عبد اهلل ميحى

نما ىك ليث بف أبي سيميـ، كقاؿ فيو أبك محقؽ كتاب شعب االيماف، بقكلو: " ليث ىك ابف سعد  المصرم، ثقة، كا 
أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف ". ى يقكؿ: عامة شيكخو ال ييعرفكفسمعت يىحيداكد: " ك 

، تحقيؽ: جرمَأباَداكدَالسجستانيَفيَالجرحَكالتعديؿسؤالتَأبيَعبيدَاآلشداد بف عمرك األزدم الٌسًجٍستاني، 
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َ

َ.ؿٍَائًَبَىقَىالَابَي[َبَى112]َ

َ

نىا عى  (3)م، قاؿ:الدَّبىرً  (2)اىيـرى بف إبٍ اؽ حى قكب إسٍ عٍ ا أبك يى نى ثى دَّ حى (1)[519]  نىا  :اؿى قى  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى أىٍخبىرى
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ:  يرىةى، قىاؿى ، عىف أىًبي ىيرى ، عىًف ابًف ًسيًريفى ، عىف أىيُّكبى مىٍعمىره

ٍيره ًعٍندى اهلًل يىٍكـى اٍلًقيىامىةً أىٍسمى  ٍينىةى خى ميزى يىٍينىةى، كى شىٍيءه ًمٍف جي ، كى ٍيمىةى، (4)ًمٍف تىًميـو  ـي، كىًغفىاره زى ، كىأىسىًد بًف خي
. ، كىغىطىفىافى  كىىىكىاًزفى

 

                                                                                                                                                                      

ـ، 1983-ىػ1403، 1د عمي قاسـ العمرم، المدينة المنكرة، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، طمَّ حى مي 
(160.) 

ًعي، الكيكًفٌي، ًثقىة ثبت فقيو عابد، مف الثانية، مات بعد ال ٍبد اهلل، النَّخى ٍمقىمىة بف قىٍيس بف عى ستيف، كقيؿ: بعد عى
ر،َتقريبَالتيذيبع(. )السبعيف،  جى       (.455)، ابفَحى

 
(1)

  د.الً بف خى  دي مى ا أحٍ نى ثى دَّ في "ج": حى  

(2)
 !!؛ ألف إبراىيـ بف إٍسحاؽ ييٍكنىى أبا يىٍعقيكب كما تقدمت ترجمتيو.كىك خطأ ظاىر "أبك أيكب" :ح ، ك"جفي " 

(3)
 " ك "ج" ك "ح" ك "ع".ب"، كما أثبتناه مف "األصؿ" مف تليس 

(4)
 .": كتميـ بالكاكب" في 
مَّاد فيما ؛حيحَهصَىَإسناديهَ[519] الفة مىٍعمىر في ركايتو عف أيكب، كقد تابعو حى ، في ارمخى أخرجو البي  كذلؾ لعدـ ميخى

 \4) ،3528باب ذكر أسمـ كغفار كمزينة كجيينة كأشجع، الحديث: اقب، نى كتاب المى ، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَعامًَالجَى
مَّاد عف مف طريؽ ،(182 مف طريؽ بنحكه، صرَختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيكلو شاىد أخرجو ميٍسًمـ، في  أيكب بو، حى

د بف إبراىيـ، عف أبي سممة، كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل تعالى عٍ د بف جعفر، عف شعبة، عف سى مَّ حى مي 
 \4)، 2521زينة، كتميـ، كدكس، كطيئ، الحديث: ار، كأسمـ، كجيينة، كأشجع، كمفى عنيـ، باب مف فضائؿ غً 

1955.) 
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نىا عى [ 520] ، عىفٍ  (1):اؿى ، قى اؽزَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى نىا مىٍعمىره ، عىف أىًبي ىىمَّاـو يىحيىى بًف أىًبي كى  أىٍخبىرى ًثيرو
: كينَّا مىعى (2)الشٍَّعبىاًني اًب رىسيكًؿ اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ، قىاؿى ، ًمٍف أىٍصحى ٍثعىـو ؿو ًمٍف خى ، عىف رىجي
: ًإفَّ اهللى أىعٍ  النًَّبيّْ  ابيوي، فىقىاؿى قىؼى ذىاتى لىٍيمىةو كىاٍجتىمىعى ًإلىٍيًو أىٍصحى ، فىكى ٍيًف، ًفي غىٍزكىًة تىبيكؾى طىاًني اٍلكىٍنزى

، كىالى ميٍمؾى ًإالَّ ًلمًَّو، يىٍأتيكفى  ، كىأىيَّدىًني ًبالميميكًؾ، ميميكًؾ ًحٍميىرى كـً ذيكفى مىاؿى اهلًل،  كىٍنزى فىاًرسى كىالرُّ فىيىٍأخي
 ًفي سىًبيًؿ اهلًل. (3)قىاًتميكفى يي كى 
 

                                                           
 (1)

  " ك "ع".ب" :مف  

بو المي  (2) ، كأشار إلى أنو في النُّسخ ؽ مف كتاب الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـقّْ حى في "ع": الشَّعباني، كقد صكَّ
الشامي بيذه  أبي ىمَّاـ ؼ عمى، كىذا خطأ، ألنني لـ أق"اميالشَّ " ":ح"ك  "ج"ك  "ب"، ك "األصؿ"في و الشَّامي.

نما الصَّ  كفيو أبك ىماـ مي: ثى يٍ قاؿ اليى بيذا الَّفظ. جميع مف أخرج الحديث كرد  اب الشعباني؛ ألفَّ كى الكنية، كا 
مي، أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف، ثى يٍ اليى ح. يٍ حً اؿ الصَّ جى الو رً جى الشٍَّعبىاًني كلـ أعرفو، كبقية رً 

ٍنبىعيَالفكائدمىجٍَ كائدَكمى  ،ـ1994ىػ، 1414 د.ط(،)، تحقيؽ: حساـ الديف القدسي، القاىرة، مكتبة القدسي، مىعيَالزَّ
سىٍيًني (، ك 56\10) ٍجييكؿ قىالىو الحي ٍحبىة كىعنو يحيى بف أبي كثير مى أبك ىماـ الشٍَّعبىاًني عىف رجؿ مف خثعـ لىوي صي

اًرٌم ًفيمىف ال يعرؼ اٍسمو كلـ يذكر ًفيًو جرحن  ذكره الحاًكـ أبك -ر جى أم ابف حى  -قمت:  جىر ا. أحمد تبعا لمبيخى ابف حى
د.  ،اؿَاألئمةَاألربعةجَىفعةَبزكائدَرًَنٍَالمَىَجيؿَيعٍَتَىتحقيؽ:  ،بلنيٌ قى سٍ د بف أحمد العى مَّ حى بف مي  عميٌ  أبك الفضؿ أحمد بف

  (.555 \2)ـ، 1996، 1إكراـ اهلل إمداد الحؽ، بيركت، دار البشائر، ط
(3)

كىاب.ح"ك  "ج"ك  "ب، كما أثبتناه مف "كفمي اتً قى تي ك األصؿ: في    " ك "ع"، كىك الصَّ
َألفََّعيؼَهضَىَإسناديه [520] َىمَََّ؛ َمجيكؿأبا ٍنعاني، أخرجو، اـ اؽ بف ىماـ بف نافع زَّ عبد الرَّ  ؛أبك بكر الصَّ

د.ط(، )براىيـ، القاىرة، مكتبة القرآف، مجدم السيد إتحقيؽ:  ،حابةاألماليَفيَآثارَالصََّفي  ،الًحٍميرم اليماني
، مف طريؽ ندسٍَالمَيَأحمد فيك   .مف طريقو بو، (91)، 131د.ت(، حديث عف الخكارج كأكصافيـ، الحديث: )

َالميٍسند(، 26 \37)، 22335عبد الرزاؽ بو، الحديث:  ًققيك فضائؿَ، كمف نفس الطريؽ في :َضعيؼقاؿَميحى
، فضائؿ أىؿ ـ1983 –ق 1403، 1ؤسسة الرسالة، طد عباس، بيركت، ممَّ حى مي د. كصي اهلل تحقيؽ: ، ابةحَىالصََّ

أحمد بف عبد ـ، يٍ أبك نيعى . كمف طريؽ أحمد أخرجو إال أف في آخره " ثبلثا"، (865 \2)، 1617اليمف، الحديث: 
َالصََّعٍَمَى األٍصبىياني، في افرى يٍ كسى بف مً حاؽ بف مي اهلل بف أحمد بف إسٍ  دؿ بف يكسؼ عاتحقيؽ:  ،ابةحَىرفة
 (.3110 \6، )7177الحديث:  ،ـ1998 -ىػ 1419، 1دار الكطف، طالعزازم، الرياض، 
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مىى أىٍخبىرى  (1):]اؿى قى [، اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى  انى رى بى خٍ [ أى 521] ـى أىبيك ميكسىى األىٍشعىًرمُّ عى : قىًد ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى نىا مىٍعمىره
مىى النًَّبيّْ  ـٍ عى ـٍ يىٍقدى لى اًنيفى رىجيبلن ًمٍف قىٍكًمًو، كى ًمٍف بىًني تىًميـو  النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ ًفي ثىمى

ؿى  مىا رىحى عىشىرىةي رىٍىطو قىاؿى قىتىادىةي: كى
ده.ًإلىى رىسي  (2)  كًؿ اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ ًمٍف بىٍكًر بًف كىاًئؿو أىحى

 
، عىفٍ  عىفٍ  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى  [522] ؿو  مىٍعمىرو ، كىرىجي ؿو ًمٍف بىًني أىسىدو : مىرَّ الشٍَّعًبيُّ ًبرىجي ، قىاؿى ؿو رىجي

عىؿى األىسىًدمُّ يتفمت ًمٍنوي كىالى يىدىعيوي اآل ، فىجى تىٍعًرؼى ًمٍف قىٍيسو ، كى تَّى أيعىرّْفىؾى قىٍكمىؾى : الى كىاهلًل حى ، قىاؿى ري خى
 : نىٍفسىوي، قىاؿى فىوي قىٍكمىوي كى تَّى أيعىرّْ : الى، حى ، قىاؿى ؿى : دىًع الرَّجي : فىقىاؿى لىوي الشٍَّعًبيُّ ، قىاؿى دىٍعوي ًممٍَّف أىٍنتى

ـي، رنا لىٍك كىافى يىٍعمى ٍفخى : اٍجًمسىا فىمىعىٍمًرم ًإنَّوي لىيىًجدي مى : فىأىبىى، قىاؿى الشٍَّعًبيُّ ا الشٍَّعًبيُّ (3)قىاؿى مىسى مىعىييمى ، كىجى
: فىًإفَّ ذىًلؾى قد كىا : الى، قىاؿى ؟ قىاؿى ؿي رىايىةو عيًقدىٍت ًفي اإًلٍسبلىـً ـٍ أىكَّ ، أىكىافى ًفيكي ا قىٍيسو : يىا أىخى فى ًفي فىقىاؿى

: فىيىٍؿ كىانىٍت ًفيكيـٍ  ، قىاؿى : فىًإفَّ ذىًلؾى قىٍد كىافى ًفي  بىًني أىسىدو : الى، قىاؿى ؟ قىاؿى ًنيمىةو كىانىٍت ًفي اإًلٍسبلىـً ؿي غى أىكَّ
: فىًإفَّ ذىًلؾى قىٍد كىافى فً  : الى، قىاؿى ؟ قىاؿى ـٍ سيبيعي المييىاًجًريفى يىٍكـى بىٍدرو : فىيىٍؿ كىافى ًفيكي ، قىاؿى ي بىًني بىًني أىسىدو

: فىيىٍؿ كىافى  ، قىاؿى : فىًإفَّ أىسىدو : الى، قىاؿى نًَّة؟ قىاؿى ؿه بىشَّرىهي رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ ًباٍلجى ـٍ رىجي منكي
اطً  اًء، كىافى اٍلخى يىا اهللي ًمفى السَّمى كَّجى ـي اٍمرىأىةه زى : فىيىٍؿ كىانىٍت ًمٍنكي ، قىاؿى بي رىسيكؿى ذىًلؾى قىٍد كىافى ًفي بىًني أىسىدو

                                                           
(1)

 " ك "ع".ج"ك  "ب"مف   

(2)
 ؿ.تكص ":ح"في   
ق، كتكفي أبك 60فيو انقطاع بيف قتادة كأبي ميكسىى األشعرم، إٍذ إفَّ قتادة كالد سنة  ؛عيؼَهضَىَإسناديه [521]

(، أخرجو أحمد في 516\23، )تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿنظىر؛ الًمزم، ق. يي 44ميكسىى األشعرم سنة 
 \2، )1660، فضائؿ عائشة أـ المؤمنيف رضيى اهللي عنيا كغير ذلؾ في أىؿ اليمف، الحديث: ابةحَىائؿَالصََّضَىفَى

880 .) 
ٍبد المًَّو بف قيس بف سميـ بف ح ى، اختمؼ في كفاتو عمى كسى ى أبا مي نى كٍ يي ٌضار بف حرب ابف عامر األشعرم، عى

 \4)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحاب. ابف عبد البر، 52كقيؿ:  50كقيؿ:  44، كقيؿ: 42أقكاؿ: قيؿ: سنة 
   .يسير ، بتصرؼو (1764 ،1762

اؽ بو، زَّ مف طريؽ عبد الرَّ  ابةحَىفضائؿَالصََّفي  ،كأخرجو أحمد .ـيَىبٍَرَمَيمَىعٍَشيخَمَىَ؛َألفََّعيؼَهضَىَإسناديه [522]
أخبرنا عاـر (، قاؿ 103 \8)، الكيبرلَقاتبَىالطَّفي  ،منو ابف سعد ا(.  كأخرج جزءن 826 \2) ،1506حديث: ال

ىؿ منكـ "، فقاؿ األسدم: بلن جي ؿ، أف رجبل مف بني أسد فاخر رى كى اد بف زيد، عف عاصـ األحٍ مَّ بف الفضؿ، حدثنا حى 
  ش.حٍ يعني زينب بنت جى  "ة زكجيا اهلل مف فكؽ سبع سماكات؟امرأ
كؿ: ما حي كٍ الثة، قاؿ مى ، مف الثَّ ؿه اضً فى  كر فقيوه يي شٍ أبك عمرك، ًثقىة مى  -مة جى عٍ بفتح المي  -بي عٍ احيؿ، الشَّ رى ر بف شى امً عى 

ر، )منو: مات بعد المائة كلو نحك مف ثمانيف،  أفقوى  رأيتي   (. 310) ،تقريبَالتيذيبع(. ابف حىجى
(3)

 .اسى مً فاجٍ  " ك "ع":ب"في   
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ؿّْ عىًف (1)]كىالسًَّفيري [مـ، اهلًل صمى اهلل عميو كس ، خى : فىقىٍد كىافى ذىًلؾى ًفي بىًني أىسىدو : الى، قىاؿى ًجٍبًريؿ؟ قىاؿى
تىرىكىوي  ؿي كى : فىاٍنطىمىؽى الرَّجي ـي، قىاؿى رنا، لىٍك كىافى يىٍعمى ًؿ، فىمىعىٍمًرم ًإنَّوي لىيىًجدي مىٍفخى  .الرَّجي

ٍحشو  (2)ر قاؿ:مى عٍ ا مى نى رى بى خٍ أى : اؿى ، قى اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [523]  الًَّذم بىعىثىوي رىسيكؿي اهلًل  (3)عىبدي اهلًل بف جى
فو  ًؿ رىايىةو، كىعيكَّاشىةي بف ًمٍحصى صمى اهلل عميو كسمـ ًفي أىكَّ
الًَّذم بىشَّرىهي النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ  (4)

نَّةً   .ًباٍلجى
 
، أىنَّوي سىًمعى أىبىا عىف  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى  [524] ًني اٍبفي أىًخي أىًبي ريٍىـو : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى مىٍعمىرو

رىًة، يىقيكؿي: اًب النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ، الًَّذيفى بىايىعيكهي تىٍحتى الشَّجى كىافى ًمٍف أىٍصحى ، كى  ريٍىـو اٍلًغفىاًرمَّ

                                                           
(1)

 .اىدكالشَّ  ":ب"في   
  دَاهلل.بٍَعَىرََكمَىعٍَراكيىٍيفَبيفَمَىطَقٍَلسَىَؿ،ضَىعٍَمَيَإسناديه [523] 

(2)
نما استدركناه مف  ر،مى عٍ كلـ يذكر مى اؽ، قاؿ: زَّ  يكجد أخبرنا عبد الرَّ ال "األصؿ"في   كفي "ع" سقط  ،"ح"ك  "ب"كا 

ًقؽ في اليامش بأنو سقط، ر؛ مى عٍ ىذا بياف كتكضيح لؤلثر السابؽ مف مى  كالذم يظير لي أفَّ  مىٍعمىر، كأشار االميحى
 فمذلؾ كضعتو في المتف، كاهلل أعمـ.  

أخرجو البخارم في  .كؿيَيجٍَكىكَمَىَوَأبيَريٍىـ،تفردَبالركايةَعفَعمَ َ؛َابفَأخيَأبيَريىـعيؼَهضَىَإسناديه [524]
، 754ال يريد الغيبة، الحديث: باب قكؿ الرجؿ: فبلف جٍعده أسكدي أك طكيؿه قصيره يريد الصفة ك ، ردفٍَاألدبَالمَي

َالشٍَّيخَي (.264) َضَىاأللبانيَ َقاؿ َكالمثاني، كأخرجو ابف أبي عاصـ في عيؼ:  \2)، 991، الحديث: األحاد
 ،يفحَىيٍَحًَعمىَالصَََّدرؾتَىسٍَالمَي(، كالحاكـ في 183 \19)، 415الحديث:  بيرـَالكَىجَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى الطَّ (، ك 237

    رم بو.ىٍ مف طرؽ عف الزُّ  ا(، جميعن 685 \3)، 6518ديث: الح ،باختصار في األلفاظ

، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿ، المزمـ، يركم عف عمو أبي ريىـ، كىك مف شيكخ الزىرم. ابف أخي أبي ريىٍ 
جىر: حى ، كقاؿ ابف (598 \4)، ميزافَالعتداؿىىبي، رم" .الذَّ ىٍ ؼ، تفرد عنو الزُّ ال يعر (، كقاؿ الذىىبي: "485 \34

ر،  جى ٍقبيكؿ، مف شيييكخ الزٍُّىرٌم، مف الثَّالثة، )بخ( . ابف حى ، مى جاء في  (.841، )تقريبَالتيذيبابف أخي أبي ريٍىـو
، فقد تىفىردى الزٍُّىرم بالركاية عنو، كلـ يكثقو أحد. شيعىيب كبىشَّار،  َتقريبَالتَّيذيبالتَّحرير: بؿ مىٍجييكؿه ، تحرير

(4\334.) 

 ا،عميو كسمـ المدينة، كلـ يشيد بدرن كر بكنيتو، أسمـ بعد قدـك رسكؿ اهلل صمى اهلل يي شٍ فارم، ىك مى ـ الغىٍ أبك ري 
بي صمى اهلل عميو كسمـ ريًميى بسيـ في نحره، فجاء إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؛ مع النَّ  اكعندما شيد أحدن 
 \3)، ابحَىالستيعابَفيَمعرفةَاألصٍَ، ابف عبد البر  ف بايع تحت الشجرة،ي المنحكر، ككاف ممَّ مً سي فبصؽ فيو، فى 

  .، بتصرؼ يسير(1327

ًميؼ بني عبد شىٍمس.  (3) دة، ابف يعمر األسدم. حى ٍحش األسدم بف رياب، براء كتحتانية كآخره ميكىحى عبد المَّو بف جى
ر،  جى ااإلصَىأحد السَّابقيف، كىك أكؿ أمير في اإلسبلـ. ابف حى حى  (.31\4، )بةابةَفيَتمييزَالصَّ

ٍرثاف، بضـ الميممة كسككف الراء بعدىا (4) ا، ابف محصف بف حي ْـّ أكلو كتشديد الكىاؼ كتخفيفيا أيضن عيكَّاشىة، ًبضى
مثمثة، ابف قيس بف مرة بف بيكىير، بضـ المكحدة، ابف غنـ بف دكداف بف أسد بف خزيمة األسدم، حميؼ بني عبد 

 (.440 ،439 \4)، السَّابؽَالمرجعس، مف السَّابقيف األكليف. مٍ شى 
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ٍكتي مىعى رىسيكًؿ اهلًل صمى اهلل ، فىمىمَّا سىرىل لىٍيمىةن ًسٍرتي قىًريبنا ًمٍنوي غىزى  عميو كسمـ غىٍزكىةى تىبيكؾى
، كىأيٍلًقيى (1)
ٍشيىةى أى  قىٍد دىنىٍت رىاًحمىًتي ًمٍف رىاًحمىًتًو، فىييٍفًزعيًنيى دينيكُّىىا، خى ، فىطىًفٍقتي أىٍستىٍيًقظي، كى مىيَّ النُّعىاسي ٍف أيًصيبى عى

مىٍت رىاًحمىًتي ًرٍجمىوي ًفي ًرٍجمىوي ًفي اٍلغىٍرًز، فىأي  ٍيًني بىٍعضى المٍَّيًؿ، فىزىحى مىبىٍتًني عى تَّى غى ري رىاًحمىًتي، حى ؤىخّْ
: اٍستىٍغًفٍر ًلي يىا رىسيكؿى اهلًل، "، فىقيٍمتي ـٍ أىٍستىٍيًقٍظ ًإالَّ ًلقىٍكًلًو: "حىسّْ ابىٍت ًرٍجمىوي، فىمى : "ًسٍر"  اٍلغىٍرًز، فىأىصى قىاؿى

مَّؼى ًمٍف بىًني ًغفىارو فىأىٍخبىٍرتيوي فىطىًفؽى النَّبً  ، فىقىاؿى ًإٍذ ىيكى (2)يُّ صمى اهلل عميو كسمـ يىستٍخًبريًني عىمٍَّف تىخى
ميري الطّْكىاؿي  ا فىعىؿى اٍلحي :(3)]الثّْطىاطي [يىٍسأىليًني: مى ا فىعىؿى النٍَّفري السُّكدي، أىٍك قىاؿى : فىمى ، قىاؿى ـٍ مًُّفًي دٍَّثتيوي ًبتىخى  ؟ فىحى

اري  ـه ًبشىبىكىًة شىٍرخو  (4)]اٍلًجعىادي [اٍلًقصى ـٍ نىعى اٍلًقطىاطي، الًَّذيفى لىيي
ـٍ (5) ـٍ أىٍذكيٍرىي ، فىمى ؟ فتذىكٍَّرتي ًفي بىًني ًغفىارو

مَّ  قىٍد تىخى ، كى ـى : يىا رىسيكؿى اهلًل، أيكلىًئؾى رىٍىطه ًمٍف أىٍسمى : فىقيٍمتي ، قىاؿى ـى تَّى ذىكىٍرتي رىٍىطنا ًمٍف أىٍسمى فيكا، فىقىاؿى حى
مىى بىًعيرو ًمٍف ًإًبًموً  ، أىٍف يىٍحًمؿى عى مَّؼي ده أيكلىًئؾى ًحيفى يىتىخى ا يىٍمنىعي أىحى  رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ: فىمى

مَّؼى  مىيَّ أىٍف يىتىخى كفى مً  (6)]عىنّْي[اٍمرءنا نىًشيطنا ًفي سىًبيًؿ اهلًل، فىًإفَّ أىعىزَّ أىٍىًمي عى ، المييىاًجري ٍيشو ٍف قيرى
ـي  ، كىأىٍسمى ، كىًغفىاره اري  .كىاألىٍنصى

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 كفي "ع": قريبنا منوي إلٍيو. في "ب" ك "ح": إليو.  

(2)
 ه.رى بى أخٍ فى  ":جفي "  

(3)
نىًكًو. ابف األثير، في "ح":   القطاط. الثّْطىاط: الكىٍكسىج الًَّذم عىًرمى كجييو ًمف الشَّعىر إالَّ طىاقىاتو ًفي أٍسفىؿ حى
 (.211 \1)، رألثديثَكاريبَالحَىيايةَفيَغَىالنَ 

(4)
. ، كيعني قصير الشعررجؿ جعد أم قصيرفي "ح": الجياد، كىذا خطأ. القصار الجعاد نفس المعنى،   

طَّاًبي،  ، تحقيؽ: عبد الكريـ إبراىيـ ريبَالحديثغَىد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي، مَّ حى أبك سميماف حمد بف مي الخى
 (.303 \1)ـ، 1982 -ىػ 1402د.ط(، )ي، دمشؽ، دار الفكر، الغرباكم، تخريج: عبد القيـك عبد رب النب

(5)
يي جى عه بالحً ضً كٍ مى خ: رٍ ة شى كى بى شى   َفيَغَىالنَ ابف األثير،  ـ يقكلو بالداؿ.اًز، كبعضي  \2) ،رريبَالحديثَكاألثياية

457.) 

(6)
 "، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ح" ك "ع".ج"غير مكجكدة في  
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نىا ، قاؿ:اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 525] أىٍخبىرى

رىجى ًمٍف  (1) : خى ، عىف أىًبي ًقبلىبىةى، قىاؿى ، عىف أىيُّكبى مىٍعمىره
، فىمىمَّا قىًدميكا المى  ٍيًد عيمىرى مىى عى ؟ قىاليكا: ىىٍمدىافى أىٍلؼي أىٍىًؿ بىٍيتو عى : أىٍيفى تيًريديكفى ـٍ عيمىري ًدينىةى، قىاؿى لىيي

ًلنىا ، فىًإفَّ ًإلىٍييىا مييىاًجرى أىكَّ ـى : بىًؿ اٍلًعرىاؽى، قىاليكا: بىًؿ الشَّا ، قىاؿى ـى الشَّا
: بىًؿ اٍلًعرىاؽى فىًإفَّ ًبيىا (2) ، فىقىاؿى عيمىري

سىنن  اًجيىادن [ ًبيىا(3)]احى ، قى  (4)قيًنيٌ  ، كى ـٍ يىصًرفيكنىيىا نىٍحكى كىًريؼه ـٍ نىٍحكى اٍلًعرىاًؽ، كىىي عىؿى ييرىدّْدي ًركىابىيي : فىجى اؿى
ٍيثي ًشٍئتى يىا أى  ، فىدىًميى رىٍأسيوي، فىمىمَّا رىأىٍكا ذىًلؾى قىاليكا: فىحى ـٍ اًلًي ابىوي عيكده ًمٍف ًرحى تَّى أىصى ، حى ًميرى الشَّاـً

: فىاٍلًعرىاؽي، فىنىزى  ، قىاؿى ٍؤًمًنيفى ـٍ ألىٍكثىري أىٍىًميىا، كىأىعىزُّهي ًإلىى اٍليىٍكًـ المي  .ليكا اٍلكيكفىةى، قىاؿى أىبيك ًقبلىبىةى: فىًإنَّيي
 

                                                           
(1)

 " ك "ع".ج"ك  "ب"، كما أثبتناه مف " ك "ح"ؿاألص"ليس مف   
(2)

لمياجر، كمياجر  االيمزة فأصبحت تنكينن  ؽى صى مف الناسخ حيث ألٍ  سىبؽ قمـىذا  كلعؿَّ  ،ا كلناح" مياجرن "في  
 ؼ .رٍ ممنكعة مف الصَّ 

(3)
سىف.  كىاب ما أثبتناه كال يىٍستقيـ، جميع النُّسخ: ًجيىاد حى  مف "ع". كالصَّ

(4)
مىى كىٍجو األًرض. ابف القيًنيُّ   تىتابعةن؛ لييٍستىٍخرج مىاؤيىىا كيىًسيح عى ٍمع قىنىاة، كًىيى اآلبىاري الًَّتي تيحفىر ًفي اأٍلىٍرًض مى : جى

ديثَكاألثىراألثير،   (.117 \4، )الن يايىةيَفيَغىريبَالحى
بىةَلـَييدرؾَعَيَألفَََّع؛طًَقَىنٍَمَيَعيؼَهضَىَإسناديه [525] طََّرمَىأباًَقَلى َاهلليَعنوبفَالخى  .ابَرضيى

بىة  ٍيد بف عمرك، كييقاؿ: ابف عاًمر، أبك قً  ىككأبك ًقبلى مي البصرم، مف الَّذيف ركل عنيـ: رٍ ة الجى بى بلى عبد المَّو بف زى
اني، نى اني، كثابت البي يى تٍ خً أيكب السَّ سؿ، مف تبلمذتو: رٍ منيف كييقاؿ: مي عمر بف الخطاب، كلـ يدركو، عائشة أـ المؤ 

 542 \14)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿزم، المً  .يؿ: سنة أربع أك خمس أك سبع كمئةفاتو، فقفي ك اختمؼ 
ائي سى ف النَّ نى اكية كسمرة في سي عى ة كعائشة كمي رى يٍ رى ر كأبي ىي مى حديثو عف عي بي: اؿ الذَّىى قى . كى (، بتصرؼ يسير547 -

الكىاًشٍؼَفيَمىٍعرفةَمىٍفَلوَف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، د بمَّ حى ىىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل مي الذَّ . كتمؾ مراسيؿ
، 1د نمر الخطيب، جدة، مؤسسة عمـك القرآف، طمَّ حى أحمد مي د عكَّامة ك مَّ حى ، تحقيؽ: د. مي ًركايةَفيَالكيتبَالستة

ر،ك  .ثقة فاضؿ كثير اإلرساؿ"ر: "جى قاؿ ابف حى ك  (.556 ،555 \1) ـ،1992 –ق 1413 جى تقريبَ ابف حى
 (.331)، يذيبالت
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اًمري بف  ، قاؿ:اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى  [526] اءى عى : جى ، عىف ًعٍكًرمىةى، قىاؿى ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره أىٍخبىرى
: الى، الطُّفىٍيًؿ ًإلىى النًَّبيّْ صمى  ؟ قىاؿى ًميفىةى ًمٍف بىٍعًدؾى مَّدي كىأىكيكفي اٍلخى ـي يىا ميحى : أيٍسًم اهلل عميو كسمـ فىقىاؿى

ٍيًؿ تيقى  : أيٍعًطيؾى أىًعنَّةى اٍلخى ا تيٍعًطيًني؟ قىاؿى : فىمى : الى، قىاؿى ؟ قىاؿى لىؾى المىدىري بىري كى : فىيىكيكفي ًلي اٍلكى اًتؿي قىاؿى
ؤه  مىٍييىا، فىًإنَّؾى اٍمري ٍيبلن،  عى اًمرو خى مىٍيؾى بىًني عى ٍيًؿ ًبيىًدم؟ كىاهلًل ألىٍمؤلىفَّ عى لىٍيسىٍت أىًعنَّةي اٍلخى : أىكى ، قىاؿى فىاًرسه

ـي قىكٍ  يىٍزعي اًمرنا، قىاؿى ًعٍكًرمىةي: كى لَّى، فىقىاؿى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ: المييَـّ أىٍىًمٍؾ عى االن، ثيَـّ كى ميوي أىفَّ كىًرجى
ٍيرو ًحيفى قىاؿى ًلمنًَّبيّْ النَّبً  : فىقىاؿى لىوي أيسىٍيدي بف حيضى ، قىاؿى : كىأىٍىًمٍؾ بىًني عىاًمرو يَّ صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى

ٍضنىٍيؾى  ٍيؾى الى أيٍنًفذى الرٍُّمحى حي : زىٍحًزٍح قىدىمى ًميفىةى ًمٍف بىٍعًدؾى صمى اهلل عميو كسمـ: كىأىكيكفي اٍلخى
، فىكى اهلًل (1)

ٍضرىاٍلتىنىا سىبابىةن مىا أيٍعًطيتىيىا، يىٍعًني ًبالسَّبلىٍك سىأى   .الى ييٍنتىفىعي ًبيىا (2)ءى ابىًة: بيٍسرىةن خى
 
نىا [ 527] يرىةى،  :اؿى قى  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىًف ابًف الميسىيًَّب، عىف أىًبي ىيرى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ نىا مىٍعمىره أىٍخبىرى

يىبلىءي ًفي اٍلفىدَّاًديفى أىفَّ النًَّبيَّ صمى ا : اٍلفىٍخري كىاٍلخي هلل عميو كسمـ قىاؿى
بىرً  (3) ًمٍف أىٍىًؿ الكى

، كىالسًَّكينىةي (4)
اًنيىةه. ، كىاٍلًحٍكمىةي يىمى ، كىاإًليمىافي يىمىافو  ًفي أىٍىًؿ اٍلغىنىـً

                                                           

عيؼَهإسناديهََ[526] َعكرمةَلـَيدرؾَعىاًمرَبفَالطفيؿ،َيينظىر؛ََ؛ضى َ،تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿزم، المً ألفَّ
 \10)، 10760، الحديث: بيرـَالكَىجَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى أخرجو الطَّ  ،كلوَشاىدَيرتقيَلمحسفَلغيرهَ(.292 ،291 \20)

ـََك(. 312 د كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، القاىرة، دار مَّ حى طارؽ بف عكض اهلل بف مي : ، تحقيؽطسَىاألكٍَالميٍعجى
عبد الرحمف كعبد ، مف طريؽ فيو اختبلؼ في األلفاظ كزيادة عى (، مى 60 \9)، 9127، الحديث: ق1415الحرميف، 

  .سابَّ ابنا زيد بف أسمـ، عف أبييما، عف عطاء بف يسار، عف ابف عى  ؛اهلل
اًمر بف الطُّ  اؽ، كذكر أنَّو كاف كافد قكمو كالقائـ فييـ في فيؿ بف الحى عى دَّة، عف ابف إٍسحى ارث األزدٌم. ذكره كثيمة في الرّْ

ر،  جى ييـ عمى اإلٍسبلـ، كذكر لو قصة طكيمة، كقصيدة حسنة. ابف حى دَّة ييحىرضي مىف الرّْ ابةزى حى ، اإلصابةَفيَتمييزَالصَّ
(3\ 473.) 
(1)

 ؾ".يٍ تى يى صٍ خى : ح""في  
(2)

 كاك.بزيادة  أم ": كال ينتفع،ح"في  
 \4) ،3499ب، الحديث: يٍ عى مف طريؽ شي  ،يححًَندَالصََّسٍَعَالمَيامًَالجَىَفي ،ارمخى ، فقد أخرجو البي حيحَهصَىإسناديهَ [527]

 ؛ شيعىٍيب كيكنس((. مف طريؽ يكنس، كبلىما72\1)، 52، الحديث: صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيَفي ،ـمً سٍ كمي  ،(179
ٍعمىر عف الزٍُّىرم عف ابف الميسىيَّب كأبي سممة الميٍسندَ. كأخرجو أحمد، في رم بوىٍ ف الزُّ ع زَّاؽ عف مى مف طريؽ عبد الرَّ

ٍيرىة مثمو، الحديث:     (.  90 \13، )7651أك أحدىما عف أبي ىيرى
(3)

ٌففىة كاىك   حده فدَّاف، كًىي البىقر الًَّتي يحرث بيىا، كأٍىميىا أىؿ بتىٍشديد الدَّاؿ، قىاؿى أىبيك عىٍمرك: كىىيكى ًفي الفىداًديف ميخى
ار.  ًميدم، أبك عبد اهلل مي جفىاء كقىٍسكة؛ لبعدىـ عىف اأٍلىٍمصى د بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف حميد األزدم، مَّ حى الحى

َغَى َالصََّتفسير َفي َما َالبَيحَىيٍَحًَريب َكمَييف مَّد عبد العى  ،ـمًَسٍَخارم ، 1القاىرة، مكتبة السنة، ط زيز،تحقيؽ: زيبىٍيدة ميحى
 (.300)ـ، 1995 –ق 1415

(4)
كىاب؛ لمناسبتو لمفظ ح"ج ك "ك  "ب" مف ما أثبتناهعريؼ، ك كبر، بدكف أؿ الت "األصؿ"في    " ك "ع"، كىك الصَّ

   ند أحمد.سٍ الغنـ، كىك مثؿ لفظ مي 
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نىا [ 528] : لىمَّ  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى اٍرتىدًَّت اٍلعىرىبي ًإالَّ  ا مىاتى رىسيكؿي اهلًل عىف مىٍعمىرو
ٍيفً  مىٍسًجدى اٍلبىٍحرى ًدينىًة، كى مىٍسًجدى المى ، كى رىاـً  .ثىبلىثىةى مىسىاًجدى، مىٍسًجدى اٍلحى

 
 
نىا [ 529] : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كس ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى مـ: عىف مىٍعمىرو

ٍذكى اإًليمىافي يىمىافو ًإلىى ىىيينىا، كىأىشىارى ًبيىًدًه  حى
ـى  (1) ذىا جي

ـى  (2) ذىا مىى جي مىكىاتي اهلًل عى صى
(3).  

 
 
نىا[ 530] :  ، قاؿ:اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى  أىٍخبىرى يرىةى، قىاؿى ، عىف أىًبي ىيرى ًف ابًف ًسيًريفى ، عى ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره أىٍخبىرى

، قىاؿى رىسيكؿي ا ، اٍلًفٍقوي يىمىافو ـٍ أىرىؽُّ قيميكبنا، اإًليمىافي يىمىافو ـٍ أىٍىؿي اٍليىمىًف ىي هلًل صمى اهلل عميو كسمـ: أىتىاكي
اًنيىةه   .اٍلًحٍكمىةي يىمى

 
 
 
 
 

                                                           

َألفََّعيؼَهضَىَإسناديه [528] َكىكَقتادةَ؛ بمثمو، الحديث:  ابةحَىائؿَالصََّضَىفَىفي  ،، كأخرجو أحمدتابعيَأرسمو،
1510 ،(2\ 828.) 

َكىكَقتادةَألفَََّ؛عيؼَهضَىَإسناديه [529] بمثمو، الحديث:  ابةحَىائؿَالصََّضَىفَىفي  ،، كأخرجو أحمدتابعيَأرسمو،
1510 ،(2\ 828.) 

(1)
 في "األصؿ": حتَّى.  

(2)
ذىاـ: سي   أفَّ جذاـ م أٍصميـ قد قيًطع، كفي ىذا ًقصة، كىي ميت بيذا االسـ؛ ألفَّ أصبع مف إليو ييٍنسىبكف، أجي

ألف كاسمو عامر ك لخـ كاسمو مالؾ كانا أخكيف فاٍقتىتىبل فجذـ أحدىما إصبع صاحبة كلطمو اآلخر فسمى جذامان؛ 
د بف مَّ حى أخاه لطمو، كالمخمة المطمة. أبك الحجاج األشعرم، أحمد بف مي  فَّ ا؛ ألإصبعو جذمت، كسمي اآلخر لخمن 

 ، بتصرؼو يسير.(61)د.ت(، )د.ط(، )د.ف(، )د.ـ(، )، ابسَىالتعريؼَباألنسابَكالتنكيوَبذكمَاألحٍَىيـ، إبرا

(3)
 في كبل المىٍكضعيف. ": حراـحي "ف حزاـ، كالثاني: حراـ، ك :في المكضع األكؿ "ب"في  
َمَىَ؛حيحَهصَىَإسناديه [530] َيَيَارنَمَىعٍَألفَّ َكَىخَىلـ َمتابىعَعَىمَىالؼ، َفإنَّو َندسٍَالمَيَعامًَالجَىفي  ،ارمخى جو البي أخر  .ذلؾ

مف طريؽ شيعيب عف  (،174\5)، 4390كأىؿ اليمف، الحديث: اب المغازم، باب قدـك األشعرييف ، كتيححًَالصََّ
نىاد. حاف أىؿ جٍ باب تفاضؿ أىؿ اإليماف فيو كري  ، كتاب اإليماف،صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيَفي ،ـمً سٍ مي ك  أبي الزّْ

الح. كبلىما؛ أبك (72\1)، 52 لحديث:ف فيو، امى اليى  ، مف طريؽ يعقكب بف إبراىيـ بف سعد عف أبيو عف صى
ٍيرىة بمفظ: "أٍضعىؼ قيمكبنا كأرىؽي أٍفئدة". نىاد كصالح(، عف األٍعرىج عف أبي ىيرى     الزّْ
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نىا [ 531] رى  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : خى ، عىف كىٍىًب بًف عىبًد اهلًل عىف أىًبي الطُّفىٍيًؿ، قىاؿى ٍجتي أىنىا عىف مىٍعمىرو

مىٍيعو  ك بف صي كىعىٍمري
اًرًبيُّ  (1) الميحى

ذىٍيفىةى، فىًإذىا ىيكى ميٍحتىبً (2) مىى حي ٍمنىا عى تَّى دىخى دّْثي ، حى مىى ًفرىاًشًو ييحى ي عى
يىاءي الشَّبىاًب، فىقىعىٍدتي ًفي أىٍدنىاىي  : فىغىمىبىًني حى ك ميجتىنالنَّاسى قىاؿى ـى عىٍمره تىقىدَّ ، كى مىى عي  (3)ائن ـٍ تَّى قىعىدى عى كًدًه حى

دٍّْثنىا يىا : حى ا أىٍعمىـي قىتىٍمتيميكًني،  (4)ًإلىٍيًو، فىقىاؿى ـٍ ًبكيؿّْ مى دّْثيكي : لىٍك أىنّْي أيحى ؟ فىقىاؿى ـٍ دّْثيكي : عىمَّف أيحى ذىٍيفىةي، فىقىاؿى حي
، قىاليكا: فى  ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى دّْقيكًني، قىاليكا: كىحىؽّّ ذىًلؾى ـٍ تيصى : لى دّْثينىاهي فنٍقتيميؾى أىٍك قىاؿى ؽٍّ تيحى ةى لىنىا ًفي حى اجى بلى حى

ـٍ تىغٍ  ـٍ أىفَّ أيمَّكي دٍَّثتيكي : أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك حى ، فىقىاؿى رُّؾى ا يىٍنفىعينىا كىالى يىضي دٍّْثنىا ًبمى لىًكٍف حى مىٍيًو، كى ، ًإذنا عى ـٍ ككي زي
دٍَّقتيميكًني؟ صى
ري  (5) مىعىيىا ميضى ؟ كى ؽّّ ذىًلؾى رىىىا اهللي ًفي النَّاًر، كىأىزد قىاليكا: كىحى مىضَّ

مىتى اهللي  (6) ، سى عىمَّافى
: ًإفَّ قىٍيسنا الى تىزىاؿي تىٍبًغي ًفي ًديًف اهلًل شىرِّا ، ثيَـّ قىاؿى ـٍ أىٍقدىامىيي
تَّى يىٍركىبىيىا اهللي ًبمىبلىًئكىةو، فىبلى يىٍمنىعيكا (7) ، حى

ك: ذى  ـٍ ًمٍف قىٍيًس  (8)ٍذىىٍمتى أى نىبى تىٍمعىةو، قىاؿى عىٍمره ؟ أى اًرًب قىٍيسو : أىًمٍف ميحى عف اٍلقىبىاًئؿى ًإالَّ قىٍيسنا، فىقىاؿى
 ، اًربو ٍذ ًحٍذرىؾى (9)]بارً حى ا مي ا أخى يى [ميحى ًف الشَّاـً فىخي  .، ًإذىا رىأىٍيتى قىٍيسنا تىكىالىٍت عى

                                                           
 (1)

  ، كىذا خطأ.ضميع ":ح"في   

ذيفة بف اليماف في الفتف، كعف عمي ابف أىبي بة، ركل عف: ححٍ يع مف محارب خصفة، لو صي مى عىٍمرك بف صي  (2)
 (.76 \22، )تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿ. الًمًزم، طالب، ركل عىنو: صخر بف الكليد، كأبيك الطفيؿ الميثي

(3)
  .محتبيا ":ح"في  

(4)
 عما. ،يا أبا ...": ح"في   

(5)
نما أ :جممة "ح"ال تكجد في    ، كما أخبرنا... بعدككـ إذا ضؿ :بدلت بجممةأف أمكـ تغزككـ إذا صدقتمكني، كا 

    أثبتناه مف "األصؿ"، ك "ب" ك "ج" ك "ع".
(6)

 كفي "ع": أسد.. أسد عما، كىذا خطأ ":ج"ك  "ح" فيك  ،أسد ":ب"في  

(7)
 ًسرنا. "ح"في  

(8)
  ، أم بالداؿ بدالن مف الذاؿ.أدىمت ": "ب"في   

(9)
 ."األصؿ"أثبتناه مف  ، كما" ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"ال تكجد في  
ىب مع اختبلؼ ، مف طريؽ سيؼ بف ك ردفٍَاألدبَالمَيفي  ،ارمخى ، أخرجو البي كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىَإسناديهَ[531]

 (.387)، 1135يسير، الحديث: 

كقد ينسب  ،كفيالكي  _ كمد ،بضـ الياء كنكف _ الينائي _ غرصى بمكحدة مي _ بف أبي دبي ب بف عبد اهلل ىٍ كى 
ر. عس() ،كركايتو عف سمماف مرسمة ،لخامسةمف ا ،ثقة ،لجده جى  (.696، )تقريبَالتيذيب ،ابف حى

ر: عىمرك، كاألكؿ أكثر مى عٍ ش، قاؿ مى حٍ رك بف جى مٍ مة الكناني بف عبد اهلل بف عى اثً ر بف كى امً عى كأبك الطُّفىٍيؿ ىك 
ابف  .بي ف رأل النَّ مَّ ، ثماني سنيف، يقاؿ: إنو آخر مف مات مكأشير، كلد عاـ أحد كأدرؾ مف حياة النبي 

 (، بتصرؼو يسير.1696 \4، )الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابعبد البر، 
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نىا [ 532] ، أى  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ٍيًر كىاًحدو ، عىف غى : أىٍسمىـي عىف مىٍعمىرو فَّ النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى

يَّةي ًمٍف بىًني سيمىٍيـو  ًت اهللى كىرىسيكلىوي، كىعيصى يَّةي عىصى  .سىالىمىيىا اهللي، كىًغفىاره غىفىرى اهللي لىيىا، كعيصى
 
: بىمىغىًني أىفَّ  اؽ، قاؿ:زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى خٍ [ أى 533] ، قىاؿى نىا مىٍعمىره النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ كىافى  أىٍخبىرى

: قىًد اٍستىمى  ابى السًَّفينىًة، ثيَـّ مىكىثى سىاعىةن، فىقىاؿى : المييَـّ أىٍنًج أىٍصحى ا، فىقىاؿى اًبًو يىٍكمن اًلسنا ًفي أىٍصحى رٍَّت، جى
يىقيكديىيـٍ  اؤيكا كى : قىٍد جى ًدينىًة قىاؿى فىمىمَّا دىنىٍكا ًمفى المى
(1) ، اًلحه اؤيكا ًفي السًَّفينىًة  رىجيؿه صى : كىالًَّذيفى جى قىاؿى

زىاًعيُّ (2)األىٍشعىًريكف ًمًؽ اٍلخي ك بف اٍلحى ـٍ عىٍمري ، كىالًَّذيف قىادىىي
: قىاؿى النًَّبيُّ (3) ؟  ، قىاؿى ًمٍف أىٍيفى ًجٍئتيـٍ

بىٍيدو  ، قىاليكا: كى ، قىاؿى النًَّبيُّ (4)قىاليكا: ًمٍف زي بىٍيدو ، : بىارىؾى اهللي ًفي زي بىٍيدو : بىارىؾى اهللي ًفي زي ، قىاؿى ًفي ًرمىعو
ًفي ًرمىعو  ًفي ًرمىعو يىا رىسيكؿى اهلًل، فىقىاؿى ًفي الثَّاًلثىًة: كى  .قىاليكا: كى

 
                                                           

َعيؼَهضَىَإسناديه [532] َميعٍَألنََّ؛ َالسَََّؿَهضَىو َكأصموبيذا .َند، َندسٍَالمَيَامعالجَى، في ارمخى قد أخرجو البي فَصحيحه
 مف طريؽ، ار كمزينة كجيينة كأشجعأسمـ كغف (. كتاب المناقب، باب ذكر181\4)، 3514، الحديث: يححًَالصََّ

مَّد عف َالصََّسٍَالمَي، في مـسٍ كمي  .ةرى يٍ رى أبي ىي  عبد الكىاب الثَّقىفي عف أيكب عف ميحى طريؽ مف  ،صرختَىيحَالمَيحًَند
ثىٍيـ ىالفىٍضؿ بف ميكس الى عنيـ، عى تى  اهللي  حابة رضيى ائؿ الصَّ ضى ة، كتاب فى رى يٍ رى أبي ىي  ًعرىاؾ عف أًبيو عف بف عف خي

مف طريؽ ، ندسٍَالمَي، في (. كأحمد1953\4)، 2516ـ الحديث: مى ب دعاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ لغفار كأسٍ با
(، 326 \8)، 6198، 6092، 6040، 5968، 5857، 5262، 5108، 4702ديث: احى ابف عمر بمثمو األ

 \16)، 10065: ة، الحديثرى يٍ رى كمف طريؽ أبي ىي  (334، 260، 229، 178، 102 \10)(، 201، 120 \9)
، 19774(، كمف طريؽ أبي برزة، الحديث:  45 \27)، 16517(، كمف طريؽ سممة بف األككع، الحديث: 93
َالكَىامًَالجَى، في (. كالترمذم425 \35)، 21535، الحديث: رو (، كمف طريؽ أبي ذى 19 \33) ، أبكاب بيرع

، 222\6)، 3948، 3941حديث: حنيفة،  ال زينة، باب في ثقيؼ كبنييينة كمي المناقب، باب في غفار كأسمـ كجي 
 ".   يـمى ة مف بني سي يَّ صى عي (، إال جممة "كى 226

ٍعمىرَكالنَّبيَصمىَاهللَعميوَكسمـ.ؿضَىعٍَمَيإسناديهَ[َ[533 ائؿَضَىفَىفي  ،أخرجو أحمد كقدَ؛َلسقطَراكيىٍيفَبيفَمى
        (.863 \2)، 1612ف، الحديث: ادة، فضائؿ اليمتى ر قى مى عٍ نقص في األلفاظ، فذكر بعد مى  عى مى  ابةحَىالصََّ

(1)
 . دىـكلـ يقك  ":ح"في  

(2)
كىاب؛ ألنَّو خبر. ح"ك  "ج"ك  "ب" "األصؿ": األشعرييف، كىذا خطأ!!. كما أثبتناه مف  في   " ك "ع"، كىك الصَّ

(3)
ًبيب الخي  ؽً مً عمرك بف الحى   سكف الشاـ، ثيَـّ انتقؿ ًإلىى بعد الحديبية،  ، ىاجر ًإلىى النًَّبٌي يٌ اعً زى بف الكاىف بف حى

ٍتو، كقيؿ: قىتىمو عىبد الرٍَّحمىًف بف عيٍثمىاف 50الككفة فسكنيا، تكفي في المكصؿ سنة:  ق، قيؿ: بسبب حية لدىغى
 (.1174 ،1173 \3)، ابحَىالستيعابَفيَمعرفةَاألصٍَالثقفي. ابف عبد البر، 

(4)
نما قيؿ لوترجع إلى مينىٌبو بف صعب،  كفة،الكي  أصميـ مف اليمف نزلكا جٍ حً ذٍ كىي قبيمة قديمة مف مى   بىٍيد كا  ؛ ألىنَّوي زي

ابىوي أىٍعمىامو ًميعنا زي  :فىقيؿ ،قىاؿى مف ييٍزًبد لمٍف رفده فىأىجى مف بعدىـٍ يٍ بى لىييـ جى ابىة كى حى د كينسب ًإلىٍييىا خمؽ كثير مف الصَّ
 (.60 \2)، المبابَفيَتيذيبَاألنساب، ابف األثير(، 264 \2)، األنسابعاني، مٍ مف اٍلعممىاء. السَّ 
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، عىف عي  ،(1)]أبيو[، عف اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ [ أى 534] مًَّد بًف كىٍعبو اٍلقيرىًظيّْ ، عىف ميحى مىر بًف أىًبي بىٍكرو
ٍكًج النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ، عىف عىائً  يىٍكـى  (2)]أىنَّيىا سىأىلىًت النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ[شىةى زى

اٍجتىمىعىتٍ  األىٍحزىاًب، كىٍيؼى ًبنىا يىا رىسيكؿى اهلًل لىكً 
؟ فىقىاؿى النًَّبيٌ  (3) ، كىغىطىفىافى مىٍينىا اٍليىمىفي مىعى ىىكىاًزفى : عى

ـٍ بىٍأسه كىبلَّ أيكلىًئؾى قى  مىى أىٍىًؿ ىىذىا الدّْيًف ًمٍنيي  .ٍكـه لىٍيسى عى
 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 عنو قاؿ ،، كاألخيركلفَكلـَيتابعابَيقٍَاَمَىمَىىَيرَبفَأبيَبكر،َكَىمَىعَيافع،ََكـَبفَنَىامََّ؛َفيوَىَىضعيؼَهَإسناديهَ[534]
  (.257 \3)، بيرفاءَالكَىعَىالضَ مي، يٍ قى ، كقد أخرجو في كتابو. العي ره ظى ديثو نى مي: في حى يٍ قى العي 
قاؿ ابف معيف: ثقة، سكل كلده، كىك قديـ الكفاة،  اعنو راكين  اؽ، ما عممتي زَّ د عبد الرَّ اني، كالعى نٍ صَّ اـ بف نافع المَّ ىى ك 

، ميزافَالعتداؿالذَّىىبي،  قيمي: أحاديثو غير محفكظة.عند الترمذم، قاؿ العي  ديثه حى  :لو في الكتب بي:ىى قاؿ الذَّ 
ٍقبيك 308 \4) ر: مى جى قىاؿى ابف حى  (.682) ،تقريبَالتيذيب ،ابف حىجىرؿ. (، بتصرؼ يسير. كى
ر بف أبي بكر بف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ القرشي، ركل عف: عبد الرحمف األعرج، كأبيو أبي بكر مى عي كى 

اؽ بف زَّ رم كالد عبد الرَّ يى مٍ ع الحً افً نى ىىمَّاـ بف نو: سعيد بف أبي سعيد المقبرم، ك بف عبد الرحمف، كممَّف ركل ع
، كذكره البخارم في تاريخو كلـ يذكر فيو (282، 281 \21)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿم، زً المً  ىماـ.

ارم،  . البيخى ا كال تعديبلن  \7، )الثقات(. كذكره ابف ًحبَّاف في الثقات. ابف ًحبَّاف، 144 \6، )التاريخَالكبيرجرحن
ر،  .ادسةمف السَّ  ،كؿبي قٍ مى  ر:جى قاؿ ابف حى ك  (.167 جى  .(472)، تقريبَالتيذيب ،ابف حى

د بف مَّ حى ة، كعائشة، كممَّف ركل عنو: كمي ٍيرى رى ظي، أبك حمزة، ممَّف ركل عنيـ: أبك ىي رى ب بف سميـ القي عٍ د بف كى مَّ حى مي ك 
تيذيبَالكماؿَفيَزم، المً  .ثمانيف سنة ، كىك ابف117، كقيؿ 120در مات سنة كى نٍ د بف المي مَّ حى قيس المدني، كمي 
اًلـ. (347، 342، 340 \26)، أسماءَالرجاؿ ر: ًثقىةه عى جى قىاؿى ابف حى ر. كى جى  (.595)،َتقريبَالتيذيب ،ابف حى

 ." ك "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ ك "ج"ح"ك  "ب"سقط مف  (1)
(2)

قؽ في اليامش: سقطى مف ىنا شيء نحك "أنيـ ح"ك  "بمف " سقط قيكفتيفالمىعٍ ما بيف    " ك "ع"، كقاؿ الميحى
  أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج". قالكا". كما

(3)
 .تٍ عى جى رى  ، كفي "األصؿ":ك "ع" "ح"ك  "ج"ك "ب" ما أثبتناه مف  
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 َ.شٍيَرَىقَيَ(1)ؿائًَضَىفَىَابَي[َبَى113]                       

ٍثمىةى ، قاؿ: اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ [ أى 535] مىٍيمىافى بًف أىًبي حى ، عىف سي ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا مىٍعمىره أىٍخبىرى
، أىفَّ (2)

ٍيشنا، كىالى تىتىأى  رىسيكؿى  تىعىمَّميكا ًمٍنيىا، كىالى تىتىقىدَّميكا قيرى ٍيشنا، كى : الى تيعىمّْميكا قيرى كا اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى خَّري
ٍنيىا، فىًإفَّ ًلٍمقيرىًشيّْ  ، يىٍعًني: ًفي الرٍَّأمً  (3)]مثؿى [عى ـٍ ٍيًرًى مىٍيًف مف غى  .قيكًَّة الرَّجي

 
 
 

                                                           
(1)

يمف ، كاألخيرة عمى ىامشيا األ"ح"ع" ك " ك "ج"ك  "ب"، كما أثبتناه مف "األصؿ"ليست مف  ائؿضى فى  :كممة 
 .تعالى عنيـ اهللي  ؿ قريش رضيى فضائبي صمى اهلل عميو كسمـ في في ذكر ما كرد عف النَّ  ، ىكذا:مكتكب

كلوَشاىدَمفَحديثََبيَصمىَاهللَعميوَكسمـ،سميمافَابفَأبيَحثمةَلـَيدرؾَالنَََّ؛َألفََّؿَهسَىرٍَمَيَإسناديه [535]
بىٍيرَبفَميٍطًعـ،َ  ،اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيابف أبي شيبة في ؛ أخرجو ميٍرسىبلن  .يرتقيَلدرجةَالحسفَلغيرهجي
(، 402 \6)، 32385، الحديث: األعمى بو، إالَّ أنو عف سىٍيؿ ابف أبي حثمة، كليس سيمىيمافمف طريؽ عبد 

 ، إالَّ أنو قاؿ ابف أبي حثمة،(، مف طريؽ عبد الرزاؽ بو172 \3)، 5297الحديث:  ،السنفَالكبرلالبييقي في ك 
أخرجو ابف أبي صنؼ، منيا: ما كقد ركم مرفكعان عند أكثر مف مكقاؿ: ىذا مرسؿ، كركم مكصكالن كليس بالقكم، 

ا شيبة ندَسٍَمَي في ،كأبك يعمى المكصمي(، 402 \6)، 32385الحديث:  ،اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ؛أيضن
، 7400 الحديث: ،ـ1984–ق1404، 1دار المأمكف لمتراث، ط حسيف سميـ أسد، دمشؽ، ، تحقيؽ:مىعٍَأبيَيَى

(، كالطبراني 161 \14)، 6265، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَفَحيحَابصَىفي  ،افبَّ كابف حً . (397\13)
(، 568 \1)، 1811، الحديث: لرىَبٍَفَالكَينَىسَ الالبييقي في (، ك 114 \2)، 1490، الحديث: بيرـَالكَىجَىعٍَمَيالفي 

ف أٍزىىر عف عف الزُّىرم عف طىٍمحة بف عبد اهلل بف عكؼ عف عبد الرحمف ب عف ابف أبي ذئب ؽو ري جميعيـ مف طي 
بىٍير بف ميٍطًعـ  .عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جي

اه  ابف أبي ذئب عف الزىرم مرفكعان، كالصكاب كى كرى  .عف الزىرم مرسبلن  بف راشد اه معمركى فيو فرى  ؼى مً تي قد اخٍ 
يضعؼ في حديث الزىرم، كفي ركايتو عف الزىرم شيء، كخاصة   -كىك ثقة   -اإلرساؿ؛ ألف ابف أبي ذئب 

 -673\2)، شرحَعمؿَالترمذمإذا خالؼ مف ىك أكثؽ في الزىرم منو مثؿ معمر بف راشد؛ يينظىر؛ ابف رجب، 
675.)      

 !.!!اف بف أبي خيثمة، أم: بالخاء، كىذا خطأمى يٍ مى سي في "ح":  (2)
بلء ضى مف في  مع أمو الشفاء، ككاف اامر بف عبد اهلل  ... ىاجر صغيرن مة بف غانـ بف عثٍ ماف بف أبي حى يٍ مى سي  
، (649 \2، )الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابابف عبد البر،  في كبار التابعيف. كده دي عٍ مميف كصالحييـ، كىك مى سٍ المي 

ٍندىه: "  ٍندىه، أبك عبد اهلل مي حى ذكر في الصَّ كقاؿ ابف مى د بف يحيى، مَّ حى د بف إسحاؽ بف مي مَّ حى ابة، كال يصح". ابف مى
، 1دة، طحً تَّ ة المي ارات العربيَّ عامر حسف صبرم، مطبكعات، اإلمارات، جامعة اإلمى  ، تحقيؽ:ابةحَىالصَََّمعرفةَي
  (.  734)ـ، 2005 -ىػ 1426

(3)
 " ك "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج".ح"ك  "ب سىقىطى مف "  
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: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  عىفٍ ، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى  انى رى بى خٍ أى [ 536] ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى اري أىًعفَّةه مىٍعمىرو : األىٍنصى
بيره  ـٍ تىبىعه ًلفىاًجًرًىـٍ (1)صي فىاًجريىي ، كى ـٍ ، ميٍؤًمنيييـٍ تىبىعه ًلميٍؤًمًنًي ٍيشو  .، كىالنَّاسي تىبىعه ًلقيرى

 
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل مىعٍ  عىفٍ ، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى [ 537] يرىةى يىقيكؿي ، عىف ىىمَّاـً بًف مينىبّْوو، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى مىرو

ٍيشو  : أي  صمى اهلل عميو كسمـ: النَّاسي تىبىعه ًلقيرى ـٍ تىبىعه ًفي ىىذىا الشٍَّأًف، قىاؿى ـٍ يىٍعًني اإًلمىارىةى، ميٍسًممييي رىاىي
ـٍ تىبىعه  كىاًفريىي ، كى ـٍ  .ًلكىاًفًرًىـٍ  ًلميٍسًمًمًي

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى [ 538] ، قىاؿى ـى ٍيًد بًف أىٍسمى ، عىف زى ، عىف مىٍعمىرو ٍيشه ٍمبي النَّاًس قيرى : صي
؟ ٍمبو ؿي ًبغىٍيًر صي  .كىىىٍؿ يىٍمًشي الرَّجي

                                                           

، حسفَلغيرهىَالإليرتقيَبشكاىدهََكرمَلـَيدرؾَالنبيَصمىَاهللَعميوَكسمـ،َىٍَالزَ َ؛َألفََّعيؼَهضَىَإسناديه [536]
 \6، )3903الحديث: َار كقريش،صى أبكابي المىنىاًقب، بابه في فىٍضؿ األنٍ ،َبيرعَالكَىامًَالجَى، في الترمذم أخرجوفقد 
: مف طريؽ أنس بف مالؾ عف أبي طىٍمحة رضيى اهللي عنيما نحكه، (،197 .َقاؿ التّْرمذمُّ ًحيحه َصى سىفه َحى ًديثه  ىىذىاَحى

ة، رى يٍ رى رم، عف يزيد بف كديعة األنصارم، عف أبي ىي ىٍ ، مف طريؽ عف الزُّ حادَكالمثانياألفي  ،ـاصً ابف أبي عى ك 
حيحَصَىفي  ،افبَّ (، كابف حً 349 \3)، 1740بي صمى اهلل عميو كسمـ: " األنصار أعفة صبر"، الحديث: عف النَّ 
َالشََّفي  ،يانً رى بى (، كالطَّ 159 \14)، 6264، الحديث: اتامِّ  ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَابفَ ، تحقيؽ: امييفمسند

، (255 \4)، 3218ـ، الحديث: 1984 –ق 1405، 1في، بيركت، مؤسسة الرسالة، طمى حمدم عبد المجيد السَّ 
 بو. رمىٍ مف طريؽ الزُّ كبلىما 

(1)
بيره   بر، كىك جمع صبكر.صي مىٍجمىعَد طاىر بف عمي الصديقي اليندم الكجراتي، مَّ حى الفىتًَّني، مي  مأخكذه مف الصَّ

ارَاألٍنكارَفيَغىرائبَالتٍَّنزيؿَكلطىائؼَاألٍخبىار  ـ،1967 -ىػ  1387، 3د.ـ(، دائرة المعارؼ العثمانية، ط)، ًبحى
(3\ 626.) 
ًحيحفي  ،خارم؛ فقد أخرجو البي حيحَههَصَىإسنادَي [537] امعَالميٍسندَالصَّ باب قكؿ اهلل تعالى: ، كتاب المناقب، الجى

 :لتعارفكا إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ{ كقكلو ا كقبائؿى كبن عي كأنثى كجعمناكـ شي  رو كى ذى  فٍ مقناكـ مً اس إنا خ}يا أييا النَّ 
، 3495الحديث:  ا( كما ينيى عف دعكل الجاىمية،اءلكف بو كاألرحاـ إف اهلل كاف عميكـ رقيبن سى كاتقكا اهلل الذم تى )
ًحيحَالميٍختىصرفي  (، كمسمـ،178 \4) ، كالخبلفةي في قريش،اإلمارة،  كتاب ،الميٍسندَالصَّ  باب الناسي تبعه لقريشو

ارج، ك اد، عف األعٍ نى (، مف طرؽ عف أبي الزّْ 1451 \3)، 1818الحديث:  ، في نفس الكتاب كالباب، أيضن
ة بمثمو، غير رى يٍ رى األعرج، كىماـ( عف أبي ىي ) ؛و، كبلىمابّْ نى اـ بف مي مَّ (، مف طريؽ ىى 1451 \3)، 1818الحديث: 

   قاؿ: أراىـ يعني اإلمارة"." لفظة:
َإسنادَي [538] َأرسمويؼَهعًَضَىه َبفَأسمـ َزيد َألفَّ ، مف طريؽ ندسٍَالمَيفي  ،ا ما أخرجو أحمديكاىد منكلو ش .؛
مىٍيكىةى كسى مي  األلفاظ،  ، عف عائشة بنحكه، كزيادة في بعضى بفي داكدى عف عبًد اهلل بًف المؤمؿ، عف ابف أبي مي

ارفي كالبىزَّار، (. 513،514 \40)، 24457الحديث:  ، 221الحديث: ، ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
ى بف كسى مي  ريؽو عفمف طي ، كبلىما (253 \3)، 3066، الحديث: جـَاألكسطعٍَمَيالفي  ،رانيبى كالطَّ  (،218 \18)

 بو. داكد
مات  ،مف الثالثة ،ة عالـ ككاف يرسؿقى ثً  ،نيٌ أبك أسامة المد ك ،أبك عبد اهلل ،مكلى عمر ،ـ العدكممى بف أسٍ زيد ك 

ر.  (ع) ،سنة ست كثبلثيف جى     (.226)، تقريبَالتيذيب ،ابف حى
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نىا [ 539] ثىٍيـو  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ًف ابًف خي ، عى نىا مىٍعمىره اًر، عىف أىًبيًو، أىفَّ أىٍخبىرى ؿو ًمفى األىٍنصى ، عىف رىجي
ـٍ ًفي  مىعىيي ٍيشنا، قاؿ: فىجى : اٍجمىٍع ًلي قىٍكمىؾى يىٍعًني قيرى رىسيكؿى اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى ًلعيمىرى

ده مً  ـٍ أىحى : ىىٍؿ ًفيكي ـٍ رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ فىقىاؿى مىٍيًي رىجى عى ؟ قىاليكا: الى، المىٍسًجًد، فىخى ـٍ ٍيًركي ٍف غى
مىفىاؤينى  ٍكلنى، فىقىاؿى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ: اٍبفي أيٍخًتنىا ًمنَّا، كىحي ، أىٍك مى ًميؼه ، أىٍك حى ا ًمنَّا، ًإالَّ اٍبفي أيٍختو

: أىالى إً  ، ثيَـّ قىاؿى ـٍ اىي ـٍ ًبتىٍقكىل اهلًل، كىأىٍكصى مىكىاًلينىا ًمنَّا، ثيَـّ أىمىرىىي فىعى يىدىٍيًو كى ، ثيَـّ رى ـي الميتَّقيكفى ا أىٍكًليىاًئي ًمٍنكي نَّمى
ٍف أىرىادىىىا أك قاؿ: أىٍك بىغىاىىا اٍلعىكىاًثرى  انىةو، فىمى ٍيشنا أىٍىؿي أىمى : المييَـّ ًإفَّ قيرى فىقىاؿى
كىبَّوي اهللي ًفي النَّاًر  (1)

ًرهً   .ًلًمٍنخى

                                                           
(1)

ا:ايركى الغى  ":ح" في     .ويٍ رى خى نٍ لمي  ، ك فييا أيضن
َإسنادَي [539] َكلإلرساؿعيؼَهضَىه َلإلبياـ فقد  و.ييـ كأببٍ ؿ المي جي كيرتقي بشكاىده لمحسف لغيره، كقد عرفنا الرَّ  ،؛

اإلماـََدنَىسٍَمَيفي  ،ع افً اف بف شى مى ثٍ اس بف عي بَّ د بف إدريس بف العى مَّ حى أبك عبد اهلل مي ، افعيالشَّ مرفكعنا أخرجو 
شر كالتكزيع، ؿ، رتبو: سنجر بف عبد اهلل الجاكلي، الككيت، شركة غراس لمنحٍ اىر ياسيف فى مى تحقيؽ: د.  ،يٌَعًَافًَالشََّ
ثىٍيـبف مف طريؽ ا (53 \4)، 1779الحديث:  ـ،2004 -ىػ 1425، 1ط ف رفاعة عف إسماعيؿ بف عبيد ب خي

ثىٍيـ بو، الحديث: ندسٍَالمَيكأخرجو أحمد، في  باختصار شديد، األنصارم عف أبيو عف جده ، مف طريؽ ابف خي
ارفي  ،ارزَّ البى ك  (،326 \31، )18992 َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار نحكه، بف خثيـ ب، مف طريؽ اميٍسند
ثىٍيـ، مف طريؽ ابف بيرـَالكَىجَىعٍَالمَيفي  ،برانيالطَّ (، ك 176 \9)، 3725الحديث:  مع اختبلؼ في األلفاظ، بو  خي
  .  (46 \5)، 4547الحديث: 

ثىٍيـ ىك:  : إسماعيؿ ٍبف عيبىيد مف شيكخوـ القارم، مف القارة، أبك عثماف المكي، يٍ ثى عىبد المًَّو بف عثماف بف خي كابف خي
قاؿ ابف معيف كالًعٍجمي:  انة،كى ر بف راشد، كالكضاح أبك عى مى عٍ مى كمف تبلمذتو: اعة، كسعيد بف أبي راشد، بف رف

، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿق. يينظىر؛ المزم، 132ثقة، قاؿ النسائي: ثقة، كمرةن: ليس بالقكم، تكفي سنة 
النَّسىائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شيعىٍيب بف ث. (،  كقاؿ النَّسائي في الميٍجتبى: ليف الحدي281 -279 \15)

رىاسىاًني،  مىب، مكتب المطبكعات اإلسبلمية، طدَّ ، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غي فنَىتبىَمفَالسَ جٍَالمَيعمي الخي ، 2ة، حى
ديكؽ". ، ك (149 \8)ـ، 1986 –ق 1406 ر: "صى جى رقاؿ ابف حى جى  (. 343، )تقريبَالتيذيب ،ابف حى

سٍ ك  يد، كيقاؿ: عبيد اهلل، بف رفاعة بف رافع بف العجبلف األنصارم، ركل عف: أبيو، عف جده، ركل بى عي  اعيؿ بفمى ا 
(، بتصرؼ يسير. كذكره 151 \3، )تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿ. الًمزم،  ـيٍ ثى عنو: عبد اهلل بف عثماف بف خي 

ٍقبيكؿ. (. كقاؿ ابف حىجىر28 \6، )الثقاتابف ًحباف في الثقات. ابف ًحباف،  ر: مى جى  (.77) ،تقريبَالتيذيب ،ابف حى

بي صمى اهلل عميو كسمـ ع بف مالؾ بف العجبلف األنصارم الزرقي المدني، ركل عف: النَّ ة بف رافً يد بف رفاعى بى عي كى 
ممَّف ركل عنو: ابناه: إبراىيـ بف عبيد بف  ابيو رفاعة بف رافع، بعضن د ؽ( ، كعف رافع بف خديج، كأ)مرسبل 
سماعيؿ بف عبيد بف رفاعة. المزم،  رفاعة، (، قاؿ الًعٍجمي: " مدني، تابعي، 206 ،205 \19)، تيذيبَالكماؿكا 

َفَىديثَكمًَـَكالحَىمٍَالعًََؿًَاؿَأىٍَجَىاتَمفَرًَقَىالثَ َرفةَيعٍَمَىثقة". الًعٍجمي، أبك الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح الككفى، 
، 1المدينة المنكرة، مكتبة الدار،  ط عبد العميـ عبد العظيـ البستكم،ؽ: ، تحقيـىًَارًَـَكأخبَىيًَاىبًَمذَىَفاءَكذكرًَعَىالضَ 

. ابف أبي ست لو صحبة كال ألبيو كال ألخيوعبيد بف رفاعة لياتـ: (. قاؿ أبك حى 116 \2)ـ، 1985 –ق 1405
  (.406 \5)، الجرحَكالتعديؿحاتـ، 
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، عى  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ [ عى 540] : أىٍخًبٍرًني عىف عىف مىٍعمىرو : قىاؿى رىجيؿه ًلعىًميٍّ ، قىاؿى ، عىًف ابًف ًسيًريفى ف أىيُّكبى
نينىا : أىٍكزى ، فىقىاؿى ٍيشو قيرى
أىٍحبلىمنا، ًإٍخكىانينىا بىنك (1)

مىكىٍت  (2) دينىا ًبمىا مى انىا أىٍنفيسنا ًعٍندى المىٍكًت، كىأىٍجكى يَّةى، كىأىٍسخى أيمى
ُـّ يىًمينيوي، فىنىٍحفي بىنيك ىىا ٍيشو الًَّتي تيشى انىةي قيرى ٍيحى ، كىرى ]ايى نٍ مً فى [ًشـو

ًؿ: ًإلىٍيؾى عىنّْي  (3) بىنيك الميًغيرىًة، ثيَـّ قىاؿى ًلمرَّجي
 .سىاًئرى اٍليىٍكـً 

 
 
 
طَّاًب اٍمرىأىةن ًفي ًزيّْيىا،  عىفٍ  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى [ 541] : رىأىل عيمىري بف اٍلخى ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى : مىٍعمىرو فىقىاؿى

ٍنًؾ ًمفى اهلًل شىٍيئنا؟ فىذىكىرىٍت ذىًلؾى ًلمنًَّبيّْ  ٍيفى قىرىابىتىؾى ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ؛ تيٍغًني عى تىرى
دىاءه (4)صمى اهلل عميو كسمـ فىقىاؿى  ك شىفىاعىًتي صي ٍميىبه (5): ًإنَّوي لىيىٍرجي  .، أىٍك سى

 
 
 

                                                           
 (1)

 صؿ" ك "ج" ك "ع".، كما أثبتناه مف "األأكمنا ":ح"كفي  "ب"غير منقكطة في   

(2)
   " ك "ع.ج"ك  "ب" ف األصؿ، كما أثبتناه مفليس م 

(3)
 ، كىذا خطأ!! كسقطت مف "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج".بينيا ":ح"في   
د ؛ فقد قيؿ أفَّ أصحَّ األسانياهلليَعنوَرضيَىَمعَمفَعميٌَسٍَابفَسيريفَلـَيَىَطكع؛َألفََّقٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَي[240َ]

ابف سيريف عف عيبىيدة عف عمٌي، فابف سيريف يركم عف عمٌي بالكاسطة باإلضافة إلى أنَّو بصرٌم. يينظىر؛ 
َالنَّكىاًكم، السُّييكًطي َتىٍقريب َشىٍرح َفي َالرَّاكم َتىٍدريب الحديث:  ؼنََّصَىمَيالفي  ،اؽزَّ أخرجو عبد الرَّ  (.78 \1)،
 .ر بنحكهمى عٍ مف طريؽ مى ، (451 \5)، 9768

(4)
 " ك "ع".ح" ج ك"ك  "ب" ، كما أثبتناه مف"األصؿ"يس مف ل 

(5)
كىاب ما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج". أما اصدرن  ":ح"في   . كلعمو سبؽ قمـ مف الناسخ رحمو اهلل، كالصَّ
بطف مف كيبلف مف القحطانية، كىـ بنك صدا بف يزيد بف حرب بف جمد بف أد بف زيد بف عريب بف زيد داء: صي 

ف، قاؿ أبك عبيد: كسمكا صدا؛ ألنيـ قد صدكا عف بني يزيد بف حرب كجانبكىـ كحالفكا بني الحارث بف يبلبف ك
َاألرىبَفيَمَىأبك العباس أحمد بف عمي بف أحمد،  كعب. القىٍمقىشىٍنًدم، ، تحقيؽ: إبراىيـ رفةَأنسىابَالعىرىبعٍَنيايةي

 (.314 ،313)ـ، 1980 - ىػ1400، 2اإلبيىاًرم، بيركت، دار الكتاب المبنانيف، ط
ائؿَضَىفَىفي  ،، أخرجو أحمدعنوَاهللَيَبفَالخطَّابَرضيَىَرمَىرؾَعَيدتادةَلـَيقَىَ؛َألفََّطعَهقَىنٍَمَيَعيؼَهضَىهَإسنادَي [541]

 . (878 \2)، 1653، الحديث: اؽ بوزَّ مف طريؽ عبد الرَّ  ابةحَىالصََّ
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: كىأىٍخبىرى  [542] بًد الرٍَّحمىًف، عىف أىًبيوً قىاؿى مىٍعمىره بلَّدي بف عى ًني خى
ًف النًَّبيّْ (1) : ، عى ، ًمٍثمىوي، ًإالَّ أىنَّوي قىاؿى
ـه  كى ا، كىحى ك شىفىاعىًتي حى : ًإنَّوي لىيىٍرجي قىاؿى ، كى ٍرأىةى أيُـّ ىىاًنئو ًإفَّ ًتٍمؾى المى
 .قىًبيمىتىافً  ،(2)

 
 
يرىةى  :اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دً بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 543] : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى ، قىاؿى ًف ابًف ًسيًريفى ، عى ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره أىٍخبىرى

رى -يىقيكؿي  ًديثى سىارىةى، كىىىاجى اًء السَّمىاءً : فىًتٍمؾى أيمُّ (3)-ًحيفى ذىكىرى حى ـٍ يىا بىًني مى كي
، كىانىٍت  .(4) يىٍعًني اٍلعىرىبى

اؽ  .أىمىةن أليْـّ ًإٍسحى
 

                                                           
 (1)

اًمع، مف [815]الرقـ: كسيذكىري اسمو عند لـ أقؼ لو عمى ترجمة،    ىذا الجى

(2)
، قىاؿى أىبيك ميكسىى: مى ى اليى صى أقٍ كىما قبيمتاف مف   ٍمؿ يىٍبًريفى يَّاف ًمفى اليىمىف ًمٍف كىرىاء رى ف، كقاؿ ابف األثير: ىيمىا حى

ًذفىت قىٍد حي كَّة، كى ا؛ ًمف الحي يىجيكزي أىٍف يىكيكفى ًمف، الميو يىجيكزي أىٍف يكيكفى حى كىل يىٍحًكم. السَّ  كى  \4)، األنسابي، انعى مٍ حى
ديثَكاألثرابف األثير،  (.202  (.466 \1، )الن يايةَفيَغىريبَالحى

ٍندىة؛َفيوَانقطَىعيؼَهضَىهَإسنادَي [542] َوَيلىََؼٍَ،َكلـَأقًَبيَصمىَاهللَعميوَكسمـالنََّبيفََكَاعَبيفَعبدَالرحمفَبفَجي
َأعمـ.َعمىَترجمة  أـٌ  ااؽ بو كقد ذكر المرأة بأنيزَّ رَّ مف طريؽ عبد ال ابةحَىائؿَالصََّضَىفَىفي  ،أخرجو أحمد فيما

ـي ميٍذًحجه، الحديث: انئ ابنة أبي طى ىى  ٍك فى كىحي ٍكالى اءي خى ـي، قىًبيمىتىاًف: خى ٍك اءي كىحي زَّاًؽ خى ٍبدي الرَّ : عى ، 1654الب، كفيو: قىاؿى
(2\ 879.) 

مف  ،ظافً ة حى قى ثً  _ ة بعدىا نكفدى حَّ كى لمي كف اكي سي كى  ،زةمٍ بفتح اليى _ اكم نى األبٍ  ،انيعى نٍ الصَّ  ،بف عبد الرحمفد بلَّ خى  
رد س(. )ادسة، السَّ  جى  (.195)، تقريبَالتيذيب ،ابف حى

[543َ ًحيحفي  ارم،خى ، كقد أخرجو البي كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَي[ امعَالميٍسندَالصَّ باب اتخاذ ح، اى كتاب النكّْ  ،الجى
.  اد بف زيدمَّ مف طريؽ حى ، (6 \7)، 5084الحديث: السرارم كمف أعتؽ جاريتو ثـ تزكجيا،  اـز ًرير بف حى كجى

{بىابي قىٍكؿ المَّو تىعىالاديث األٍنًبيىاء، (، ككتاب أحى 140 \4)، 3357كالحديث:  ًميبلن ـى خى ذى المَّوي ًإٍبرىاًىي مف  ،ى: }كىاتَّخى
مَّاد بف زيد. ًحيحَالميٍختصرفي  مـ،سٍ كمي  طريؽ حى ميؿ ضائًؿ إبراىيـ الخى بابي مف فكتاب الفضائؿ،  ،الميٍسندَالصَّ

اـز ير بف حى رً جى ) ؛كبلىما .اـزرير بف حى جى  يؽ(، مف طر 1840 \4)، 2371 الحديث:صمى اهلل عميو كسمـ، 
ارمُّ في الطريؽ األكلى كميٍسمـ قصة كىًذب إبراىيـ عميو السَّبلـ عف أيكب بو،  ،اد بف زيد(مَّ حى ك  كقد ذىكىرى البيخى

ٍعمىر إلييا مي   ختصرنا.مطكالن، كأشار مى

(3)
 .ك "ع" بعد كممة ىاجر يكجد قاؿ مف "ب" ك "ج" ك "ح"  

(4)
طَّابي:   نما نيسبكا إلى مى مى يريد العرب كىـ أكالد إسٍ قاؿ الخى اء السَّماء؛ ألنيـ يىٍنًزلكف البىكىادم كالقفار كحيث اعيؿ كا 

أمَّا القاضي  اركا كأنَّيـ أكالده كبنكه.ال ماء بو مف البقاع إنما يتتبعكف مكاقع قطر السَّماء كيىًعيشكف بمائيا فصى 
ارفقاؿ: ًعيىاض  ًميع اٍلعىرىب كىاأٍلكلىى ًعٍنًدم أىنو أىرىادى اأٍلىٍنصى مى ىىذىا ييًريد جى اًرثىة بف ثىٍعمىبىة ـ ينتسبي يي ألىنَّ  ؛كعى كف ًإلىى حى

طَّابي، غىريب الحديبف عىٍمرك بف عىامر كعامر ىىذىا يعرؼ ًبمىاء السَّماء مىشىارؽيَ، (، كالقىاًضي426 \2ث، ). الخى
احَاآلثىار  (. 466\1)، األٍنكارَعمىًَصحى
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:  عىفٍ  اؽ،زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 544] ، قىاؿى ٍيشو دٍّْثًني عىف قيرى : حى ؿه ًلعىًميٍّ : قىاؿى رىجي ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى مىٍعمىرو
اده أىٍجكىاده، كىأىمَّا بىني (1)أىمَّا نىٍحفي بنك ىاشـ اده أىٍمجى يٍ (2)ذىادىةه  ةه ك أيمىيَّةى: فىقىادىةه أىدىبى ؛ فىأىٍنجى انىةي قيرى ٍيحى شو الًَّتي ، كىرى

 .بىنيك الميًغيرىةً  (3)]يانى يٍ بى [ُـّ تيشى 
 
، عىف سى  عىفٍ  اؽ،زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 545] ، عىًف ابًف أىًبي ًذٍئبو ، عىف أىًبي عيًد بًف أىًبي سىعيدمىٍعمىرو

ٍيشو  مىى قيرى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ: ًإفَّ ًلي عى يرىةى، قىاؿى ىيرى
قِّ  (4) ـٍ حى مىٍيكي ٍيشو عى فَّ ًلقيرى ا، كىاً 

كىميكا فىعىدىليكا، كى  قِّا، مىا حى ـٍ فىعىمىٍيًو لىٍعنىةي اهللً أحى ـٍ يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى ًمٍنيي ٍف لى  .تيًمنيكا فىأىدٍَّكا، كىاٍستيٍرًحميكا فىرىًحميكا، فىمى
 
 
، عىف لىٍيًث بًف أىًبي عىفٍ  اؽ،زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 546] مىٍيـو  مىٍعمىرو مىرَّ ًبنىفىرو ًمٍف  ، أىفَّ النًَّبيَّ (5)سي

، كىكي  ٍيشو ا اتَّقىٍيتيـي اهللى، (6)لذَّىىباجيكىيييـٍ كىأىنَّيىا سىبىاًئؾي قيرى ٍيرو مى ـٍ لىٍف تىزىاليكا ًبخى : ًإنَّكي ، فىقىاؿى ـٍ عىؿى ييكًصيًي ، فىجى

                                                           

 ، مفؼنََّصَىالمَيفي  اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أخرجو  .عنوَاهللَيَرضيَىَاادةَلـَييدرؾَعميَنتىَقَىَطع؛َألفََّقَىنٍَمَيَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[544]
  .[540]نحكه في الحديث  كقد تقدـى  (.452 \5)، 9769ر قاؿ رجؿ لعمي بمثمو، الحديث: مى عٍ طريؽ مى 

(1)
  ، كىذا خطأ!!؛ ألنو إذا ذكر قريشان مرتيف؛ يصبح الحديث مف دكف معنى، فتأمىؿ. قريش" ك "ع": ح"ك  "ب"في  

(2)
ييكش. األدبة:   د كنىًجد كىىيكى الشجاع. األمجاد: جمع ماجد كشاىد كأشياد. قادة: يىقيكديكف الجي اد: جمع نىجي األٍنجى

ًريـ.جمع آدب مف المأ َ(.408 \3)،َرديثَكاألثَىريبَالحَىائؽَفيَغَىالفَى، مرً شى خٍ مى الزَّ  ديبىة. الذَّادىة: الذَّاًئديكف عىف اٍلحى
ـٍ فىعىمىٍيًو لٍعنىةي اهلل"، دكف آخره " ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد، حيحَهصَىهَإسنادَي[545َ]  ، الحديث:فىمىف لىـ يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى ًمٍنيي

 ، (442 \10)، 4581: الحديث ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَحيحَابفَصَىفي  ،افبَّ كابف حً  (،91 \13)، 7653
ميعنا (، 225 \3)، 2988 ، الحديث:جـَاألكسطعٍَالمَيفي  ،رانيبى كالطَّ   بو. ر مى عٍ مى  عف ؽو ري مف طي جى

اًرث بف أبي ًذٍئب، القيرشي، العىاًمرٌم، أب ٍبد الرٍَّحمىف بف المغيرة بف الحى مَّد بف عى ارث، المىدىًنٌي، ًثقىةه فىقيوه ميحى ك الحى
، مف السَّابعة، مات سنة ثماف كخمسيف، كقيؿ: سنة تسع، )ع(.  رفىاًضؿه جى  (.581) ،تقريبَالتيذيب ،ابف حى

ٍقبيًرم، أبك سعد ،كيساف :عيدبف أبي سى عيد سى  تغير قبؿ مكتو بأربع سنيف كركايتو عف  ،الثة، ثقة، مف الثَّ المدنيٌ  ،المى
  (.245المرجع السَّابؽ، )ع(. )سممة مرسمة، مات في حدكد العشريف كقيؿ: قبميا كقيؿ: بعدىا،  عائشة كأـ

(3)
 سقط مف "ع". 

(4)
 .يشرى لقي  يَّ مى عى  إفَّ  ":ح"ك  "ج"ك  "ب"في   
ندَسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد، ـٍيَمَىثَبفَأبيَسَيٍيَلىََلضطرابَحديثطَاثنيفَمفَالركاة،ََكقٍَ؛َلسَىؿَهضَىعٍَمَيهَإسنادَي [546]

األلفاظ، بنحكه عمى اختبلؼ في  عكدسٍ ابف شياب عف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة عف ابف مى مف طريؽ 
عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة لـ يسمع مف عـ أبيو عبد اهلل بف  ؛ ألفَّ نقطعه مي كىذا ، (388 \7)، 4380الحديث: 
 ند.سٍ المي  كقي قً حى ، كما قاؿ مي مسعكد

(5)
 !! لعمَّو سىٍبؽي قمـ مف النَّاسخ، ألفَّ الرَّاكم ىنا ىك ليثي بفي أبي سيمىٍيـ.ىذا خطأسالـ، ك  ":ج"في  

(6)
 في "األصؿ": لمذَّىىب.  
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اهي  ـٍ لىحى ٍف تىرىؾى ذىًلؾى ًمٍنكي ًفٍظتيـٍ أىٍمرىهي، مى كىحى
عىؿى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو  (1) ا ىىذىا اٍلعيكدى، كىجى ا لىحى اهللي كىمى

ـٍ يىٍتريٍؾ ًفيًو شىٍيئنا ك عيكدنا كىافى ًفي يىًدًه، لى  .كسمـ يىٍمحي
 
كىاًفري  [547] ، كى ـٍ ٍؤًمًنًي ، فىميٍؤًمفي النَّاًس تىبىعه ًلمي ٍيشو : األىًئمَّةي ًمٍف قيرى ًميّّ قىاؿى عى : كى قىاؿى

نَّاًس تىبىعه ال (2)
 .ًلكىاًفًرًىـٍ 

 

                                                           
(1)

  .لجاء ":ح" في  

 (2)
  .يفعى ضً كٍ تابع  في المى  ":ح"كتكررت في  .ابعكتى  ":ح" ك "ب"في   

 عنو.َاهللَيَرضيَىَلـَيدرؾَعمينافوَعٍَضَىَعَىـَمَىثَبفَأبيَسيمىيٍٍَيَلىََ؛َألفََّكؼَهقيَكٍَمَىَعيؼَهضَى هإسنادَيَ[547]
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، فىقىاؿى  اؽ،زَّ د الرَّ بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 548]  دو ، أىفَّ رىجيبلن ًمٍف ثىًقيؼو قيًتؿى يىٍكـى أيحي ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى عىف مىٍعمىرو
ٍيشنان   .النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ: أىٍبعىدىهي اهللي، فىًإنَّوي كىافى يىٍبغىضي قيرى

 
اًلؾو  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 549] ، أىفَّ سىٍعدى بف مى ، عىف عيمىرى بًف سىٍعدو ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى عىف مىٍعمىرو

(1) ،
ٍيشنا ييًيٍنوي اهللي  : مىٍف ييًيٍف قيرى : سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ يىقيكؿي  َ.قىاؿى

                                                           

عيؼَههَإسنادَي[548َ] َإٍذَإفََّ؛َضى َكاىدهَإلىشَى.َكيرتقيَبًَبيَصمىَاهللَعميوَكسمـرمَلـَييدرؾَالنََّىٍَالزَ َألنَّوَمرسؿه
ة بير ج، مف طريؽ ابف أبي ذئب عف اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَي، بةيٍ ابف أبي شى أخرجو  ،فَلغيرهسَىالحَىَدرجى

، 32399الحديث: ، ا، دكف ذكر لفظ" يـك أحد "رفكعن بف أبي صالح، عف الزىرم، عف سعد بف أبي كقاص م
تحقيؽ:  ،ةنَىالسَ في  أبك بكر أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني، ـاصً (، كابف أبي عى 403 \6)
، (638 \2)، 1525، الحديث: ق1400 ،1مي، طاني، بيركت، الكتب اإلسبلبى ف األلٍ يٍ ر الدّْ د ناصً مَّ حى ثمة مبلَّ العى 

ارفي  ارزَّ البى ك  .مف طريؽ ابف أبي ذئب بو د بف سعد عف مَّ حى مف طريؽ مي  ،ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
  .(11\4)ؿ، تً قي  يَّ فً قى نان الثَّ بلى إف في  :يوعنو، كف اهللي  اص رضيى قى أبيو سعد بف أبي كى 

الؾ بف أىيب كيقاؿ لو ابف كىيب بف عبد مناؼ بف زىرة بف كبلب القرشٌي الزىرٌم، أبك إسحاؽ، سىٍعدي بف مى  (1) 
بف أبي كقاص: أحد العشرة كآخرىـ مكتنا، كأمو حمنة بنت سفياف بف أمية بنت عـ أبي سيفياف بف حرب بف أمية، 

ر، ، كالثَّاني أشير56، كقيؿ: 15ككاف مجاب الدعكة مىشييكرنا بذلؾ، مات سنة  جى ابةَفيَتمييزَ. ابف حى اإلصى
ابة حى  (.62 ،61 \3، )الصَّ

َإسنادَيَ[549] َعَيفَهسَىحَىه َألفَّ َحَىعٍَرَبفَسَىمَى؛  \3)، 1521، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،. أخرجو أحمدديثالحَىَفَيسَىد
106.) 

رم، ركل عف: أبيو سعد بف أبي كقاص، كأبي سعيد ىٍ ر بف سعد بف أبي كقاص القرشي الزُّ مى أبك حفص، عي 
د بف مسمـ الزىرم، كقاؿ عبد الرحمف بف يكسؼ مَّ حى رم، كممَّف ركل عنو: ابنو إبراىيـ بف عمر بف سعد، كمي دٍ الخي 

سعد. فبكى، كقاؿ: ال بف خراش:... عف عمر بف سعد فقاـ إليو رجؿ، فقاؿ: أما تخاؼ اهلل تركم عف عمر بف 
ف الخطاب، قتمو المختار بف أبي عبيد سنة ، قاؿ يحيى بف معيف: كلد عاـ مات عمر بادن أعكد أحدث عنو أب

 (، بتصرؼو 360 - 356\21)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿم، زً المً  .خمس كستيف، كقيؿ: سنة ست كستيف
الحسيف، قمت: كاف  ؿى اس عنو كىك الذم قتى مدني ثقة كاف يركم عف أبيو أحاديث كركل النَّ قاؿ الًعٍجمي: ك  ،يسر

ـَيًَاءَكذكرَمذاىبًَفَىعَىيثَكمفَالضَ دًَـَكالحَىمٍَالعًََاتَمفَرجاؿَأىؿًَقَىالثَ َرفةَيعٍَمَىالًعٍجمي،  .قتموأمير الجيش كلـ ييباشر 
:  اؿى قى كى  (.166 \2)، ـىًَارًَكأخبَى بي، ىى الذَّ  .يؿاعً األفى  ؿى عى ف كفى يٍ سى اؿ الحي تى ر قً اشى و بى ـ، لكنَّ يى تى ىك في نفسو غير مي الذَّىىبيُّ

ر: صى  ابفي  اؿى قى كى  (،198 \3)، ميزافَالعتداؿ جى عمى الجيش الذيف  الككنو كاف أميرن  ؛اسالنَّ  وي تى قى مى  كلكفٍ  ،كؽدي حى
  (.475)، تقريبَالتيذيبابف حىجىر،  .س()انية، مف الثَّ  ،بف عميٌ ف يٍ سى قتمكا الحي 
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َفي[َبَى114]َََََََََََََََََََََََََََ ائًَ[َابه َ.(2)ارصَىاألنٍَ (1) َ]ؿفىضى

اًبر، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ [ أى 550] ، عىف جى اًبرو ، عىًف اٍبنىٍي جى رىاـً بًف عيٍثمىافى ، عىف حى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
مىى اٍلًيٍجرىًة، فى  : بىاًيٍعًني عى اءى النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ فىقىاؿى اًر جى  قىاؿى النًَّبيُّ أىفَّ رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

                                                           
(1)

  (.59\11ما أثبتناه مف "ع" فقط ) 

(2)
، مكتكب: " "ح"انب األيمف لمنسخة كفي الجى  ،"ح"ك  "ج"ك  "ب"كما أثبتناه مف  بدكف حرؼ في. ،"األصؿ" في 

ـ مف الفضائؿ" كذا في ىامش في ذكر ما كرد عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في حؽ األنصار رضي اهلل عني
    .األصؿ

رىاـَبفَعَينكرَهمَيهَإسنادَيَ[550] ابةضَىفَىفي  ،أخرجو أحمدَديث.الحَىَكرَينٍَاف،َكىكَمَيمَىثٍَ؛َفيوَحى حى ، الحديث: ائؿَالصَّ
ًليد عف ىً 790 \2، 1411 اع بف الكى عمى القكؿ الثَّاني دكف  سف مرسبلن ميٍقتىصرنااـ عف الحى شى ، مف طريؽ شيجى
ار، في ارزَّ البى ك  األكؿ. مَّاد بف 189 \9)، 3736، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ (، مف طريؽ حى

رَّاؼ عف ابف سعد ًحيحَفي  مـ،سٍ مي كأخرج  .بادة عف أبيو بنحكه ميٍختىصرنابف عي  زيد عف سىعيد الصَّ َالصَّ الميٍسند
اًتو ، كتابي اإليماف، الميٍختصر مى اًف كعىبلى ٍنييـ مف اإليمى ًمٌي رًضيى اهللي عى اًر كعى بابي الدًَّليؿ عمى أفَّ حيبَّ األٍنصى

ماًت النّْفىاؽ، ـٍ ًمف عبلى دّْثي عىًف عىدً ف طريؽ (، م85 \1، )75الحديث:  كبيٍغًضًي : سىًمٍعتي اٍلبىرىاءى ييحى ، قىاؿى مّْ ٍبًف ثىاًبتو
بَّ  النًَّبيّْ  ـٍ أىحى بَّيي ٍف أىحى ـٍ ًإالَّ مينىاًفؽه، مى يي ، كىالى ييٍبًغضي ـٍ ًإالَّ ميٍؤًمفه اًر: "الى ييًحبُّيي ـٍ أىنَّوي قىاؿى ًفي اأٍلىٍنصى يي ٍف أىٍبغىضى مى وي اهللي كى

وي اهللي". قىاؿى شي  .أىٍبغىضى دَّثى : ًإيَّامى حى : سىًمٍعتىوي ًمفى اٍلبىرىاًء؟، قىاؿى  ٍعبىةي: قيٍمتي ًلعىًدمٍّ
ركل عف ابني جابر بف عبد اهلل  ،بف عثمافكاسمو عمرك  ،مةاـ بف عثماف األنصارم السممي أحد بني سمً رى حى ك 

اـ رى ف عندم عف حى مالؾ: ليس بثقة، قاؿ أنس بف عياض: كا عياش كجرير، قاؿ معمر كأبك بكر بف :ركل عنو
عثماف  اـ بفرى حى  ، قاؿ أبك حاتـ:راـه حى  بف عثمافى  اـً رى عف حى  بف عثماف شيء كثير؛ فطرحتو، قاؿ الشافعي: الحديثي 

اـ بف رى حى يث، كأتى عمى حديث لً دً يؼ الحى عً اـ بف عثماف ضى رى ، قاؿ أبك زرعة: حى يثدً ركؾ الحى تٍ مى  ،ر الحديثكى نٍ مي 
يسير.   (، بتصرؼو 282،283\3)، ديؿعٍَحَكالتَّرٍَالجَىابف أبي حاتـ،  لـ يقرأه عمينا.ك عثماف فقاؿ: اضربكا عميو 

ديث،ك  اًبر  قاؿ البيخارم: ميٍنكىر الحى مَّد ٍبف جى اًبر كميحى رىاـ بف عثماف: عبد الرحمف ابف جى كقىاؿى يحيى القىطَّاف قيمت لحى
: إف شئت جعمتيـ عشرة. ، فيما  اؿى قى كى  (.101\3)، بيرالكَىَاريخَيالتَّالبيخارم،  كأىبيك عتيؽ ىـ كاحد؟ قىاؿى النَّساًئيُّ

رى  مد بف العباس، عنو: قاؿ حى قاؿ ابفي  أمكف يركم عًف ابف جابر.مى  اـ بف عثماف مديني ليس بثقة، كالأخبرني ميحى
رىاـ بف عثماف أحاديث صى  :عىًدم فيََامؿَيالكَىابف عىًدم،  ة حديثو مناكير.ة تشاكؿ ما قد ذكرتو كعامَّ الحى كلحى

عفاءَالرَ    (.200،205\4)، اؿجَىضي
ابر:  عبد الرحمف بف جابر بف عبد اهلل، األنصارم، أبك عتيؽ، المدنٌي، ثقة، لـ يصب ابف سعد في  امى ىي اٍبنىا جى

ديكؽ، مف الخى مَّ حى مي ع(، ك ) ،الثةتضعيفو، مف الثَّ  صد(. ابف ) ،امسةد بف جابر بف عبد اهلل، األنصارم، المدنٌي، صى
جى    . (375،554)، تقريبَالتيذيبر، حى

ٍبد اهلل بف عمرك بف حراـ األنصارم، كنيتو أبك عبد الرحمف، شيد مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ ك  جابر بف عى
الستيعابَفيَعنو. ابف عبد البر،  اهللي  بالمدينة، رضيى  78، كقيؿ: 77. كقيؿ 74ثماف عشرة غزكة، كتكفي سنة 

 يسير. (، بتصرؼو 219،220\1)، ابحَىمعرفةَاألصٍَ
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ـ مىٍيو السَّبلى ، عى ـٍ ا اٍلًيٍجرىةي ًإلىٍيكي مىى الًجيىادً : ًإنَّمى قىاؿى النًَّبيُّ كلىًكنّْي أيبىاًيعيؾى عى ـ ، كى اري عمىٍيو السَّبلى : األىٍنصى
ةه ًحنَّ مى 

، فىًببيٍغًضي أىٍبغىضى (1) ييـٍ ٍف أىٍبغىضى مى ، كى ـٍ بَّيي بّْي أىحى ، فىًبحي ـٍ بَّيي ٍف أىحى  .ييـٍ ، فىمى
، عىف ىىمَّاـً ، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 551] عىف مىٍعمىرو

: قىاؿى رىسيكؿي  (2) بًف مينىبّْوو، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرىيرىةى يىقيكؿي
لىٍك يىٍندىًفعي النَّاسي ًفي اًر، كى شيٍعبىةو، أىٍك  اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ: لىٍكالى اٍلًيٍجرىةي لىكيٍنتي اٍمرىءنا ًمفى األىٍنصى

اًر ًفي شيٍعبىًتًيـ اري ًفي شيٍعبىةو، اٍندىفىٍعتي مىعى األىٍنصى ، كىاألىٍنصى  .كىادو
، أىفَّ نىاسنا ًمفى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 552] ًني أىنىسي بفي مىاًلؾو : أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىف مىٍعمىرو

نى  اًر قىاليكا يىٍكـى حي ، فىطىًفؽى النًَّبيُّ األىٍنصى مىى رىسيكًلًو أىٍمكىاؿى ىىكىاًزفى ، ًحيفى أىفىاءى اهللي عى االن   ٍيفو ييٍعًطي ًرجى
، فىقىاليكا: يىٍغًفري اهللي ًلرىسيكؿً  ـٍ ؿو ًمٍنيي ٍيشو الًمئىةى ًمفى اإًلًبًؿ، كيؿَّ رىجي ًمٍف قيرى
اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ،  (3)

يىٍتريكي  ٍيشنا كى دٍَّثتي رىسيكؿى اهلًل صمى اهلل عميو ييٍعًطي قيرى : فىحى ، قىاؿى أىنىسه ـٍ اًئًي سيييكفينىا تىٍقطيري ًمٍف ًدمى نىا كى
ٍيرىىي  دنا غى ـٍ يىٍدعي مىعىييـٍ أىحى ، لى مىعىييـٍ ًفي قيبَّةو ًمٍف أىدىـو اًر فىجى ، فىأىٍرسىؿى ًإلىى األىٍنصى ـٍ قىالىًتًي ، فىمىمَّا كسمـ ًبمى ـٍ

اءىىي  : اٍجتىمىعيكا جى اري ؟ فىقىالىًت األىٍنصى ـٍ ٍنكي ًديثه بىمىغىًني عى : مىا حى ـٍ رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ فىقىاؿى
كىذىا، ًلمَّذً  ، فىقىاليكا: كىذىا كى ًديثىةه أىٍسنىانيييـٍ ـٍ يىقيكليكا شىٍيئنا، كىأىمَّا أينىاسه حى :أىمَّا ذىكيك رىٍأًينىا، فىمى  م قىاليكا، فىقىاؿى النًَّبيُّ

دىثىاءى  االن حي ا أيٍعًطي ًرجى ٍكفى أىٍف يىٍذىىبى النَّاسي  (4)]عىٍيد[ ًإنَّمى ، أىكىالى تىٍرضى ـٍ : أىٍستىٍأًلفييي ، أىٍك قىاؿى ، أىتىأىلَّفيييـٍ ًبكيٍفرو
تىرجعكف ًباألىٍمكىاًؿ، كى
ٍيره ًممَّ  (5) ا تىٍنقىًمبيكفى ًبًو خى ، فىكىاهلًل لىمى ـٍ اًلكي : (6)ا يىٍنقىًمبيكفى ًبًو؟ قىاليكاًبرىسيكًؿ اهلًل ًإلىى ًرحى

ٍؿ يىا رىسيكؿى اهلًل، قىٍد رىًضينىا، فىقىاؿى ليـ رىسيكؿي اهلًل  : سىتىًجديكفى بىٍعًدم أىثىرىةن أىجى
كا  (7) شىًديدىةن، فىاٍصًبري

ـٍ يى  : فىمى ٍكًض، قىاؿى أىنىسه مىى اٍلحى ـٍ عى تَّى تىٍمقىكيا اهللى كىرىسيكلىوي، فىًإنّْي فىرىطيكي كاحى   .ٍصًبري
                                                           

 اؽ، كاهللي أعمـ.يى السّْ  ؛ ألنَّو يناسبي ك "ع" كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ًحبَّة،مى ، كفي "ج": محبتو ":ح"في  (1)
 (2)

 .تىٍصًحيؼه مف النَّاسخ رحموي اهللي تعالىىشاـ، كىذا  ":ح"ي ف 
حيحَهَإسناديهَ[551[  \13)، 8169اؽ بو، الحديث: زَّ بد الرَّ مف طريؽ ع ،ندسٍَالمَيفي  ،؛ فقد أخرجو أحمدصى

ًحيحفي  ،ارمخى (، كالبي 503 امعَالميٍسندَالصَّ نىاد عف مف طريؽ ،الجى نحكه، كتاب  ةرى يٍ عف أبي ىيرى  جرى األعٍ  أبي الزّْ
 .(86 \9)، 7244الحديث:  كزي مف المٍَّك،باب ما يىجي التمني، 

(3)
 ." ك "ع"ج"ك  "ب"ك  "األصؿ"ما أثبتناه مف لرسكلو، ك  ":ح"في  

(4)
  !!.كىذا خطأ احديثن  ":ح"كفي " ك "ع"، ح"ك  "ج"ك  "ب" سىقطى مف "األصؿ"، كما أثبتناه مف قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  

(5)
 ."ج"ك  "صؿاأل"بكف، كما أثبتناه مف ىى ذٍ كتى  " ك "ع":ح"ك  "ب"في  

(6)
  .الكاقى فى  ":ح"في  

ـٍ فيي أ (7) مىٍيكي ؿرىادى أنَّو ييٍستىٍأثىري عى الن يايىةيَ. ابف األثير، ٍئثىار: االٍنًفرىادي ًبالشٍَّيءكاالٍستً  ،غيريكـ ًفي نىصيبو ًمف الفىٍيء فضَّ
ديثَكاألثىر  (.22 \1، )فيَغىريبَالحى

حيحَهَإسناديهَ[552] مف طريؽ عبد  (،123، 122 \20)،12696، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد ،صى
ارم، في  زَّؽ بو. كالبيخى ًحيحاالرَّ امعَالميٍسندَالصَّ  \5، )4331الحديث:  المىغىازم، بابي غىٍزكة الطَّائؼ، كتابي ،َلجى

ًحيحَالميٍختىصر(، مف طريؽ ىشاـ عف مىٍعمىر بو.كميٍسًمـ، في 158 ، كتابي الزَّكاة، بابي إعطاًء المؤلَّفىة الميٍسندَالصَّ
انيو، الحد ٍف قىكمى إيمى بًُّر مى  =(، مف طريؽ ييكنس عف733 \2، )1059يث: قمكبيـ عمى اإلٍسبلـ كتىصى
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، أىفَّ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 553]  ًقيًؿ بًف أىًبي طىاًلبو مًَّد بًف عى بًد اهلًل بًف ميحى ، عىف عى ، عىف مىٍعمىرو
ـٍ غىٍيرى  : تىمىقَّاًني النَّاسي كيمُّيي ، فىقىاؿى اًرمُّ ًدينىةى لىًقيىوي أىبيك قىتىادىةى األىٍنصى ـى المى ـٍ يىا مىٍعشىرى ميعىاًكيىةى لىمَّا قىًد كي

؟  ، قىاؿى ميعىاًكيىةي: فىأىٍيفى النَّكىاًضحي ـٍ تىكيٍف لىنىا دىكىابُّ : لى ـٍ أىٍف تىٍمقىٍكًني؟ قىاؿى نىعىكي اًر، فىمىا مى قىاؿى أىبيك األىٍنصى

                                                                                                                                                                      

، كتابي المىنىاًقب، الس نىفَالكيبرل، النَّسىائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شيعىٍيب بف عمي الخيرىاسىاًنيالزٍُّىرم بو. ك  =
ار رضي اهللي عنيـ، الحديث:   .بو الزٍُّىرم(، مف طريؽ صالح عف 381 \7، )8277التٍَّشًديدي في بيٍغض األٍنصى

بترتيبَابفًَحبَّافَصحيحَابفَفي  ،افبَّ كابف حً (، 282 \6)، 3594، الحديث: ىمَىأبيَيىعٍََندسٍَمَيى في مى عٍ كأبك يى 
ـ، يٍ أبك نيعى ك (، 131 \4)، 2920، الحديث: امييفندَالشََّسٍَمَيراني في بى (، كالطَّ 267 \16)، 7278الحديث:  ،افبىٍَمَبَى

يحَحًَخرجَعمىَصَىتَىسٍَندَالمَيسٍَالمَيفي  األٍصبىياني، افرى يٍ كسى بف مً حاؽ بف مي بف أحمد بف إسٍ اأحمد بف عبد اهلل 
َمَي ، ـ1996 -ىػ 1417، 1كتب العممية، طافعي، بيركت، دار الد الشَّ مَّ حى د حسف مي مَّ حى تحقيؽ: مي  ،ـمًَسٍَاإلماـ
ا في كتاب (، ك122، 121 \3)، 2361، 2358الحديث:  حقيؽ: د. عمي ت ،ةضَىافًَعمىَالرََّدَ كالرَََّةَيامَىاإلمَى أيضن

، 116، الحديث: ـ1987 -ىػ 1407، 1عمـك كالحكـ، طد بف ناصر الفقييي، المدينة المنكرة، مكتبة المَّ حى بف مي 
 رم بو.ىٍ عف الزُّ  ؽو ري مف طي  اميعن (، جى 314)
رىاـ بف جندب بف عاًمر بف غنـ بف عدم بف النَّجار، أبك كى  أنسي بف ماًلؾ بف النٍَّضر بف ضمضـ بف زيد بف حى

ر، حمزة األنصارٌم الخزرجٌي، خادـ رسكؿ المَّو  جى كايىة عنو. ابف حى اإلصابىةَفيَتمييزَ، كأحد المكثريف مف الرّْ
حابة  (.276 ،275 \1، )الصَّ

 ،أخرج الَّمىفظ المرفكع منو أحمد .،َكلَشيدَالقصةاكيةعَىلـَييدرؾَمَيَطع؛َألفَعبدَاهللقَىنٍَمَيَعيؼَهضَىَإسناديه[553َ]
ًققيك دكف ذكر القصة، قاؿ  ميٍختصرنا، ندسٍَالمَيَفي  \37)، 22591، الحديث: حيحَلغيرهالمرفكعَمنوَصَىند: سٍ المي ميحى

 (. 549 \9)، 7084، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،(، كأخرجو مع القصة البييقي282
ًقيؿ بف أىبي طالب، القي ك  مد ٍبف عى ف عىبد المًَّو، ، كجابر بف مالؾأنس بمي، مف شيكخو: اشً شي اليى رى عىبد اهلل ٍبف ميحى

بف سعد: كاف منكر الحديث، د مَّ حى قاؿ مي  .ر بف راشدمى عٍ ياف الثكرم، كمى فٍ تو: سي رم، كىك مف أقرانو، مف تبلمذىٍ كالزُّ 
قاؿ ابف المديني: لـ يدخؿ مالؾ في كتبو ابف عقيؿ، كال ابف أبي فركة، ك ال يحتجكف بحديثو، ككاف كثير العمـ، 

ؿ صدكؽ، كفي قكب: كابف عقيعٍ حدث نفسو، فحممتو عمى أنو قد تغير، قاؿ يى نة: رأيتو يي يٍ يى فياف بف عي قاؿ: سي ك 
 فظو، كقاؿ: كاف ابف عقيؿ في حفظو شيء، فكرىت أفٍ نة ال يحمد حً يٍ يى كاف ابف عي  ، كادن جً  يده دً شى  ؼه عٍ حديثو ضى 

 يؼي عً كقاؿ مرة: ضى ديثو، بحى  تجُّ حٍ يؿ ال يي قاؿ ابف معيف: ابف عقك ديث، كر الحى نٍ قاؿ ابف حنبؿ: ابف عقيؿ مي ك  ،وقى ألٍ 
ديث، كقاؿ ابف عؼ الحى كقاؿ: ابف عقيؿ كعاصـ بف عبيد اهلل متشابياف في ضى ، ديث، كقاؿ: ليس بذاؾالحى 
و ركيما يى  ةي عنو، عامَّ  ؼى قً كي ي : تي انً جى زى كٍ كقاؿ الجى  ائز الحديث،جى  عيابً تى  مي: مدنيه جٍ قاؿ العً ك ، عيفان ني: كاف ضى يٍ دً المى 
 تجُّ حٍ ديث، ليس بالقكم، كال بمف يي ف الحى يّْ رعة: يتخمؼ عنو في األسانيد، كقاؿ أبك حاتـ: لى ريب، كقاؿ أبك زي غى 
ة: ال مى يٍ زى سائي: ضعيؼ، كقاؿ أبك بكر بف خي كقاؿ النَّ  مف تماـ بف نجيح، ديثو، كىك أحب إليَّ كتب حى ديثو، يي بحى 

سحاؽ بف إبراىيـ يحتجَّ اكـ أبك أحمدفظو، كقاؿ الحى كء حً أحتج بو لسي  بحديثو، ليس بذاؾ اف : كاف أحمد بف حنبؿ كا 
ديثو ًلٍيف، كيقاؿ:  قاؿ خميفة بف خياط: مات بعد األربعيف كمئة. .المتيف المعتمد ديكؽه في حى ر: صى جى قاؿ ابف حى

عيؼه ييٍعتبىري بو. الًمًزم،  رىةو. جاء في التحرير: بؿ: ضى َفيَأسمتغيَّر ًبأىخى َالرجاؿتيذيبَالكماؿ  -78\16، )اء
بىشَّار، 354، )تقريبَالتيذيب(، بتصرؼ. ابف حىجىر، 84 (. قمت: 264\2، )تحريرَتقريبَالتيذيب(. شيعىيب كى

بطو، كحفظو؛ كلذلؾ نزلت مىرتبتو.  كحه في ضى  يىتًضحي مف أقكاًؿ النُّقىاد السَّابقة أنو مىٍجري
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: ثيَـّ قىاؿى أىبيك قىتىادى  ، قىاؿى طىمىًب أىًبيؾى يىٍكـى بىٍدرو ، كى قىٍرنىاىىا ًفي طىمىًبؾى ةى: ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل صمى اهلل قىتىادىةى: عى
نىا أىٍف نىٍصًبرى  : أىمىرى ؟ قىاؿى ـٍ كي تَّى نىٍمقىاهي، عميو كسمـ قىاؿى لىنىا: ًإنَّا لىنىرىل بىٍعدىهي أىثىرىةن، قىاؿى ميعىاًكيىةي: فىمىا أىمىرى حى

سَّ  بدي الرٍَّحمىًف بف حى : فىقىاؿى عى تَّى تىٍمقىٍكهي، قىاؿى كا حى : فىاٍصًبري  :افى ًحيفى بىمىغىوي ذىًلؾى قىاؿى
َبفَى ٍربَوَأىلىَأىٍبًمٍغَميعىاًكيىةى َحى

َََََ
َ. ـٍ َكىَلى َلىنىا َالميٍؤًمًنيفى َأىًميرى

َ َََ ـٍ ككي ميٍنًظري ،َكى كفى اًبري َفىًإنَّاَصى
َََََ

اـٍََ َالتَّغىابيًفَكىاٍلًخصى ًَإلىىَيىٍكـً
َ ، عىًف الاؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 554] بًد الرٍَّحمىًف، كىعيبىٍيًد اهلًل ، عىف مىٍعمىرو مىمىةى بًف عى ، عىف أىًبي سى زٍُّىًرمّْ

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ: أىالى  بًف عىبًد اهلًل بًف عيٍتبىةى، أىنَّييمىا سىًمعىا أىبىا ىيرىيرىةى يىقيكؿي
اًر؟ قىاليكا: بىمىى يىا رىسيك  ٍيًر ديكًر األىٍنصى ـٍ ًبخى ـٍ رىٍىطي سىٍعًد بًف أيٍخًبريكي بًد األىٍشيىًؿ، كىىي : بىنيك عى ؿى اهلًل، قىاؿى

: ثيَـّ  اًر، قىاليكا: ثيَـّ مف يىا رىسيكؿى اهلًل! قىاؿى : ثيَـّ بىنيك النَّجَّ ، قىاليكا: ثيَـّ مف يىا رىسيكؿى اهلًل! قىاؿى  بىنيك ميعىاذو
ٍزرىًج، قىاليكا: ثيَـّ  اًرًث بًف اٍلخى : ثيَـّ بىنيك سىاعدىةى ، قىاليكا: ثيَـّ مفيىا رىسي  مىفٍ  اٍلحى يىا رىسيكؿى  (1)كؿى اهلًل؟ قىاؿى

                                                           

لو،  ابةحَىائؿَالصََّضَىفَى(، كفي 66 \13)، 7627حديث: ، الندسٍَالمَيفي  ،أحمد أخرجو .حيحَهصَىَإسناديه [554]
ارفي  ،ار(، كمف طريقو البزَّ 800 \2)، 1436الحديث:  َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار ، الحديث: ميٍسند
اؽ اإلسٍ أبك عىكىانة، ك  (،286 \14)، 7890 ٌرجَعمىَصَىالمَيفي  ،رىايينيٌ فى يىعقيكب بف إسحى حيحَالميخى ًحيحَسنىدَالصَّ
، 1ة، طامعة اإلسبلميَّ ة، الجى كة العربية السعكديَّ مى مٍ ة، المى امعة اإلسبلميَّ ب الجى بلَّ ، تحقيؽ: مجمكعة مف طي مـميسٍَ

، افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَحيحَابفَصَىفي  ،افبَّ (، كابف حً 188\19)، 10979ـ، الحديث: 2014 -ىػ 1435
ار لـ يذكرا زَّ ند كالبى سٍ أحمد في المي  اؽ بو، إالَّ أفَّ زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري مف طي  اميعن (، جى 275 \16)، 7286الحديث: 

، ندسٍَالمَيَفي ،عنو أخرجو أحمد اهللي  مف حديث أنس بًف مالؾ رضيى  ديثَشاىدَهكلمحَى. األخير قكؿ سعد بف عبادة
أبك د، يٍ مى بف حي د بٍ (، كعى 803 \2)، 1446لو، الحديث:  ابةحَىائؿَالصََّضَىفَى(، كفي 82 \19)، 12025الحديث: 

ٍيدالميٍنتىخىبَفي  ي،سّْ ر الكى صٍ يد بف نى مً الحى  دي بٍ د عى مَّ حى مي  مى  كم،دى صطفى العى يخ مي : الشَّ تحقيؽ ،مفَميٍسندَعىٍبدَبفَحي
أبك عبد الرحمف ، ائيسى (، كالنَّ 322 \2)، 1398ـ، الحديث: 2002 -ىػ 1423، 2، طالرياض، دار بىمىٍنسية

يخ بي، أشرؼ عميو: الشَّ مى سف عبد المنعـ شى تحقيؽ: حى  ،برلفَالكَينَىالسَ في  ،رىاسىاًنيأحمد بف شيعىٍيب بف عمي الخي 
، كتاب المناقب، ذكري خيًر دكًر األنصار ـ2001 -ىػ 1421، 1سسة الرسالة، طعيب األرناؤكط، بيركت، مؤ شي 

، الحديث: افبىَمٍَيبَابفَبَىبترتًحبَّافَصحيحَابفَفي  ،افبَّ كابف حً  (،382 \7)، 8280رضي اهلل عنيـ، الحديث: 
ًحيحفي  ،ارمخى البي أخرجو ك  الطَّكيؿ. يدمى حي  عف ؽو ري مف طي  جميعنا (،274 \16)، 7285 امعَالميٍسندَالصَّ ، كتاب الجى

، أبكاب المناقب، باب ما جاء بيرعَالكَىامًَجَىالفي  ،ترمذم(، كال52 \7)، 5300الطبلؽ، باب المعاف، الحديث: 
َالكَينَىالسَ في  ،ائيسى (، كالنَّ 199 \6)، 3910الحديث: في أم دكر األنصار خير،  ، 8278، الحديث: برلف

ارفي  ،اركالبزَّ  (382 \7)، 8279 ، كأبك (332 \12)، 6202، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
ًحيحَميسٍَسٍَالمَيعىكىانة، في  ٌرجَعمىَصى َالميخى حيح َالصَّ (، 180،181 \19، )10972 ،10971، الحديث: ـمًَنىد

ٍيد الطَّكيؿ، كيىٍحيى بف سىًعيد( عف أنىس عف النَّبي  مى ميعنا مف طيريؽو عف يىٍحيى بف سىًعيد، كبلىما؛ )حي نحكه،  جى
 =دكف ذكر قكؿ سعد بف عبادة.  
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نىا رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو  ، فىقىاؿى سىٍعدي بف عيبىادىةى: ذىكىرى ٍيره اًر خى : ثيَـّ ًفي كيؿّْ ديكًر األىٍنصى اهلًل! قىاؿى
ـٍ رىسيكؿي اهلًل  ، فىذىكىرى ذىًلؾى ، ألي كسمـ آًخرى أىٍربىعىًة ديكرو سىمَّاىي ، فىمىًقيىوي رىجيؿه كىمّْمىفَّ رىسيكؿى اهلًل ًفي ذىًلؾى

ـٍ آًخرى أىٍربىعىًة أىٍدكيرو  كي ى أىٍف يىٍذكيرى ا تىٍرضى : أىكى مى ؿي لىوي، فىقىاؿى لىوي الرَّجي
ٍف تىرىؾى رىسيكؿي اهلًل صمى (1) ، فىكىاهلًل لىمى

ـٍ يىٍذكيٍرهي  اًر لى عى سىٍعده. اهلل عميو كسمـ ًمفى األىٍنصى ، فىرىجى  أىٍكثىرى ًممٍَّف ذىكىرى
نىا عى [ 555] : قىاؿى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى ، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرىيرىةى يىقيكؿي ، عىف ثىاًبتو اٍلبينىاًنيّْ نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى

ٍيبىًتي ارى عى رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ: ًإفَّ األىٍنصى
، الًَّتي أى  (2) ـٍ ٍيتي ًإلىٍييىا، فىاٍقبىميكا ًمٍف ميٍحًسًنًي كى

. ـٍ بىًقيى الًَّذم لىيي ، كى ـٍ مىٍيًي ، فىًإنَّييـٍ قىٍد أىدَّكيا الًَّذم عى ـٍ  كىاٍعفيكا عىف ميًسيًئًي

                                                                                                                                                                      

ثر، مف كٍ مي  ةه قى ثً اعيؿ، مى رم، المدنٌي، قيؿ: اسمو عبد اهلل، كقيؿ: إسٍ ىٍ أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ، الزَّ ك   =
ر، ع() ،أربع كمائة، ككاف مكلده سنة بضع كعشريف الثو، مات سنة أربع كتسعيف، أكالثَّ  جى تقريبَ. ابف حى

 (.768، )التيذيب
الثة، مات سنة ، مف الثَّ ته بٍ ثى  فقيوه  ةه قى لي، أبك عبد اهلل، المدني، ثً ذى كد، اليي عي سٍ عيبىيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة بف مى و 

 (.419)ابؽ، ع(. المرجع السَّ )كتسعيف، كقيؿ: سنة ثماف، كقيؿ: غير ذلؾ،  أربع
(1)

ٍف بعد ثـ كجديال     (. 61\11"، كالمطبكع "ع" )ح"ك  "ج"ك  "ب" النسخالمكاضع األربعة مف في  حرؼ: مى

(1)
بَّبى     ر.كي دي "": ، كفي ج" ك "ع"ح"ك  "ب"، كما أثبتناه مف "األصؿ" عمييا في ضى
، جـَاألكسطعٍَالمَيفي  ،رانيبى أخرجو الطَّ . عنوَاهللَيَةَرضيَىرىٍَيَرَىلـَيسمعَمفَأبيَىَيَاثابتَنَ؛َألفََّسؿَهرٍَهَمَيدَيإسناَ[555]

زَّاؽ بنحكه.225 \3)، 2989الحديث:   ،أخرجو أحمد .حيحَلغيرهكلوَشكاىدَيرتقيَإلىَالصََّ (، مف طريؽ عبد الرَّ
عنيـ،  اهللي  لو، فضائؿ األنصار رضيى  ابةحَىالصَََّائؿضَىفَى(، كفي 92\20)، 12650، الحديث: ندسٍَالمَيَفي

زَّاؽ عف مىٍعمىر عف (، مف طريؽ802 \2)، 1440الحديث:   اهللي  ثابت البينىاني عف أنس بف مالؾ رضيى  عبد الرَّ
ًحيحفي  ،ارمخى عنو بنحكه، كالبي  َالصَّ َالميٍسند امع باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو ، كتاب مناقب األنصار، الجى

ادة عف تى قى  شيٍعبة عف (، مف طريؽ35 \5)، 3801الحديث:  ،«اقبمكا مف محسنيـ كتجاكزكا عف مسيئيـ» كسمـ:
   .بزيادةعنو  اهللي  أنس رضيى 

ٍيرىة،  امع، حيث جعمو ثابت عف أبي ىيرى قمت: ىذه أحد أكىاـ اإلماـ مىٍعمىر بف راشد عف ثىابت البينىاني، في ىذا الجى
كىاب: ثابت عف أنس ك  ما في ميٍسند أحمد كغيره.كالصَّ

ابعة، مات سنة بضع ابد، مف الرَّ د، البىٍصرٌم، ًثقة عى مَّ حى أبك مي  -دة، كنكنيف حى كى بضـ المي  -ي ـ، البينىانً مى ابت بف أسٍ ثى 
ر؛ )كعشريف كلو ست كثمانكف،  جى سمعت قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: " (. 110)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

بت البينىاني عف أبي ىريرة مرسؿ، سمعت أبي يقكؿ: ثابت البينىاني سمع مف أنس كابف عمر أبا زرعة يقكؿ: ثا
 .(22)، اسيؿرَىالمَىابف أبي حاتـ،  .ف بفي كاًقد عف ثابت عف عبد اهلل بف مغفؿ فبل ندرم لقيو أـ ال" يٍ سى كركل الحي 

(2)
ا ييًريد أىٍف أم مىكًضع ًسًرم الًَّذم أًثؽي بيـ ًفي ًحفظو كًكتمانو كذىًلؾى أ  رَّ ًثيىابو كمى ٍيبىًتو حي ؿى يىضع ًفي عى فَّ الرَّجي

ًميدم،  يفَالبيخارمَكميٍسًمـيىحفظو كيىحيكطيو. الحى ًحٍيحى  (.251)، تفسيرَغىريبَماَفيَالصَّ
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، عىف أىًبيًو، أىفَّ النًَّبيَّ عميو الاؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 556] ًف ابًف طىاكيكسو ، عى سبلـ قىاؿى ، عىف مىٍعمىرو
بلن كىاٍلقى  ارى كىالمييىاًجرىة، كىاٍلعىٍف عىضى ـً األىٍنصى ٍندىًؽ: المييَـّ الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىة فىاٍرحى ارىة يىٍكـى اٍلخى

كىىيـٍ 
ارىة. (1)  كمَّفيكنىا نىٍنقيؿي اٍلًحجى
نىا عى [ 557] ، عىف قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى نىا مىٍعمىره : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل ، قاؿ: أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف أىنىسو : تىادىةى، عى

اًر،  اًر، كىألىٍبنىاًء األىٍنصى ارً [المييَـّ اٍغًفٍر ًلؤلىٍنصى  .(2)]كىألىٍبنىاًء أىٍبنىاًء األىٍنصى
نىا عى [ 558] ، عىف أىًبي ًقبلىبىةى، عىفً ا مى نى رى بى خٍ : أى اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى ، عىف أىيُّكبى ، عىًف  ٍعمىره أىنىسو

 .(3)، ًمٍثمىوي النًَّبيّْ 

                                                           
(1)

  : فيـ."ح"في   

َكيسافَاليمانيَأرسؿَالحديثهَإسنادَيَ[556] ؛َألفَّ عيؼه ، 1429، الحديث: ابةحَىائؿَالصََّضَىفَىفي  ،. أخرجو أحمدضى
بيٍغيةَ في اليىٍيثىمي، أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف،ك  اؽ بو،زَّ لرَّ ا(، مف طريؽ عبد 798 \2)

ارث كائدَميٍسندَالحى ، تحقيؽ: د. حسيف أحمد صالح الباكرم، المدينة المنكرة، مركز خدمة السنة كالسيرة البىاحثَعفَزى
َإلَأفََّ(، 703 \2)، 691كس بمثمو، الحديث: ك ـ، مف طريؽ ابف عيينة عف ابف طا1992 –ق 1413، 1النبكية، ط

ًحيحفي  ،ارمخى ، أخرجو البي يححًَديثَصَىؿَمفَالحَىرَاألكََّطٍَالشََّ امعَالميٍسندَالصَّ ، كتاب الرقاؽ، باب: ال عيش إال الجى
ًحيحَ في ،ـمً سٍ (، كمي 88 \8)، 6414عيش اآلخرة، الحديث:  ، كتاب الجياد كالسّْيىر، باب غزكة الميٍختىصرالميٍسندَالصَّ

د عٍ ؿ بف سى يٍ اـز عف سى أبي حى عف  ؽو ري (، بمفظ: " فاغفر"، مف طي 1431 \3)، 1804األحزاب كىي الخندؽ، الحديث: 
نى  صمى اهلل عميو كسمـكينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  :عنو اهللي  دم رضيى اعً السَّ  ٍندىًؽ، كىىيكى يىٍحًفري كى يىميرُّ ًفي الخى ، كى ٍحفي نىٍنقيؿي التُّرىابى

اًر كىالمييىاًجرىٍه"، كالمفظ لمبيخارٌم. : "المَّييَـّ الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىٍه، فىاٍغًفٍر ًلؤٍلىٍنصى  ًبنىا، فىقىاؿى
 (2)

 صكؿ."، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ح" ك "ع"، كىك المكافؽ لكتب األج"في  ةير مكجكدىذه الجممة غ 
َصَىإسنادَي [557] َالبىزَّارَفي  ،ار(. كالبزَّ 92 \20)، 12650، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد ،حيحَهه ميٍسند

ار حيحَصَىفي  ،افبَّ اؽ مثمو. كابف حً زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 380 \13)، 7052، الحديث: المنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
في  ،ـمً سٍ أخرجو مي كيشيد لو ما (، 269 \16)، 7280ريؽ قتادة مثمو، الحديث: ، مف طافبىَمٍَابفًَحبَّافَبترتيبَابفَبَى

ًحيحَالميٍختىصر َالصَّ  اهللي  باب مف فضائؿ األنصار رضيى تعالى عنيـ،  اهللي  ابة رضيى حى ، كتاب فضائؿ الصَّ الميٍسند
َبفي  ،ار(، كالبزَّ 1948 \4)، 2506الحديث:  تعالى عنيـ، َالمنشكر َالبىزَّار ارميٍسند َالزَّخَّ َالبىٍحر ، الحديث: اسـ

ر بف ضٍ عف النَّ  ؽو ري ا مف طي ميعن جى  (205 \5)، 5102، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى (، كالطَّ 221 \10)، 4309
   ـ مثمو.قى د بف أرٍ يٍ س عف زى أنى 

 (3)
  ".ج"جميع الحديث غير مكجكد في  

ميٍسندَالبىزَّارََفي ،زاركالبَّ (، 93 \20) ،12651بع لمحديث: تا ،ندسٍَالمَيفي  ،، أخرجو أحمدهَصحيحَهإسنادَيَ[558]
ار مّْص، 469 \13، 7258، الحديث: المنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ د بف عبد الرحمف بف مَّ حى مي (، كأخرجو أبك طاىر الميخى

م صيَّاتفي  اس بف عبد الرحمف بف زكريا البغدادم،بَّ العى  رار، قطر، كزارة األكقاؼ ، تحقيؽ: نبيؿ سعد الديف جالميخى
اؽ مثمو. زَّ ا مف طيريؽو عف عبد الرَّ ميعن جى (، 219\3)، 2370ـ، الحديث: 2008 -ىػ 1429، 1كالشؤكف اإلسبلمية، ط

حابيقمت:   اهللي  رضيى  بف مالؾ سأنى  الجميؿ كىذه تعتبر مف الميتىابعات، حيث إفَّ أبا ًقبلبىة تابىع قىتادة في شيخيما الصَّ
 .ذم قبمومَّ كىذا إسناد نازؿ بالنسبة لً  تابعةه تامة؛ الشتراكيما في شيخو كاحد.كىذه مي  عنو،
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نىا عى [ 559] مًَّد بًف عىمًرك بًف اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى بًد اهلًل بًف أىًبي بىٍكًر بًف ميحى ، عىف عى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
ٍيًرم. ا بىًقيى ًمٍف أىٍىًؿ الدٍَّعكىًة غى : مى : كىافى أىًبي، يىقيكؿي ، قىاؿى ٍزـو  حى

:  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 560] ، قىاؿى اًبرو ، عىف جى اًبرو ًف اٍبنىٍي جى ، عى رىاـً بًف عيٍثمىافى ، عىف حى مىٍعمىرو
،  أىتىى رىسيكؿي اهلًل  ـٍ ًنسىاءه ًمٍف ًنسىاًئًي ، كى ـٍ عى اٍجتىمىعى ًصٍبيىافه ًمٍف ًصٍبيىاًنًي ، فىمىمَّا رىجى ـٍ كريىي ًممىةى يىزي بىًني سى

ـٍ ألىحىبُّ النَّاسً يىٍنظيري  ٍبتيميكًني ًإنَّكي : أىمىا كىاهلًل لىًئٍف أىجى ـٍ فىقىاؿى يىٍتبىعيكنىوي، فىاٍلتىفىتى ًإلىٍيًي .  كفى ًإلىٍيًو كى  ًإلىيَّ
بًد الرٍَّحمى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 561] ًني عىبدي اهلًل بف عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ًف بًف مىٍعمىرو

اًب ال ؿو ًمٍف أىٍصحى ، عىف رىجي ـٍ مىٍيًي دى الثَّبلىثىًة الًَّذيفى ًتيبى عى كىافى أىبيكهي أىحى ، عىف أىًبيًو، كى اًلؾو نًَّبيّْ كىٍعًب بًف مى
 َّأىفَّ النًَّبي ،  مىٍيًو، كىاٍستىغىفىرى ًلمشُّيىدىاًء الًَّذيفى قي ًمدى اهللى، كىأىٍثنىى عى ًطيبنا، فىحى ـى خى ، ثيَـّ قىا دو ًتميكا يىٍكـى أيحي

ـٍ  : ًإنَّكي ٍيتي  (1)]يىا[ قىاؿى ٍيبىًتي الًَّتي أىكى ارى عى فَّ األىٍنصى ، كىاً  اري الى يىًزيديكفى ، كىاألىٍنصى مىٍعشىرى المييىاًجًريفى تىًزيديكفى
. ـٍ كا ًمٍف ميًسيًئًي اكىزي تىجى ، كى ـٍ  ًإلىٍييىا، فىأىٍكًرميكا كىًريمىيي

                                                                                                                                                                      

ر عف ابف لعبد مى عٍ ، مف طريؽ مى ىمىَعٍَميٍسندَأبيَيَىفي  ،ى المكصميمى عٍ أخرجو أبك يى  .مىٍقطكعَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[559]
 (. 376 \)5، 3032اهلل مثمو، الحديث: 

مَّد ٍبف عىٍمرك بف حـز األىٍنصاًرٌم، المىدىني، قاؿ مالؾ: كىافى كثير األحاديث، ككىافى عىبد المًَّو بف أىبي بكر ٍبف ميحى ك 
اتـ: ثقة ًديثو شفاء، قاؿ يحيى بف معيف ك أبك حى قاؿ النَّسىائي: ثقة ثبت، قاؿ  ،رجؿ صدؽ، قاؿ أحمد بف حنبؿ: حى

ق، كىك ابف سبعيف سنة، كليس 130ق، كييقاؿ: 135ا، تكفي سنة المن ديث، عى ة، كثير الحى قى ثً  كىافبف سىٍعد: د مَّ حى مي 
 (.351 -349 \14)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿلو عىًقب. الًمًزم، 

رىاـَبفَعَيَ؛َألفََّكرَهنٍَمَيهَإسنادَيَ[560] َ.تركؾَهاف،َكىكَمَىمَىثٍَفيوَحى
 (1)

 " ك "ع".ح"ك  "ج"ك  "ب" ما أثبتناه مف 
في  ،أخرجو أحمد .عبدَاهللَبفَعبدَالرحمفَبفَكعبَبفَمالؾدرؾَرمَلـَيَيىٍَالزَ َ؛َألفََّعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[561]
ا (،283 \36)، 21951، الحديث: ندسٍَالمَي رم عف عبد ىٍ مف طريؽ الزُّ  (،790 \2)، 1412الحديث:  كأيضن

 \2)، 1412لو، الحديث:  ابةحَىائؿَالصََّضَىفَى، كفي ، بزيادة في آخر الحديث األكؿالرحمف بف كعب بف مالؾ
 رم بو. ىٍ طريؽ الزُّ (، مف 790

ة يركم عف أبيو ركل عنو عبد اهلل بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف كعب بف مالؾ األنصارم مف أىؿ المدينك 
رم مف عبد اهلل بف ىٍ سمع الزُّ : ابف مىعيفكقاؿ  (.3 \7) ،الثقاتاف، بَّ ابف حً  ـ بف عبيد اهلل.اصً د بف عقيؿ كعى مَّ حى مي 

يفَعًَتاريخَابفَمَى ،يفعً ابف مى ك  .أبيو عبد الرحمف مف األب كاالبف"مف  اىرم أيضن الرحمف بف كعب، كسمع الز عبد 
ف قاؿ: قاؿ أحمد بف صالح: لـ يسمع الزٍُّىًرٌم سى اتـ: حدَّثىنىا عمي بف الحى بف أبي حى اقىاؿ ك  .(3 \7) ،(مكرًَايةَالدَ كَىرًَ)

ٍبد الرحمف ٍبف كعب ٍبف مالؾ لصمبو شيئا ٍبد الرٍَّحمىف بف عىبد المًَّو ب الذم يركم عنو كىك ،مف عى ف كعب بف عى
ر، (، ك 190، )اسيؿرَىالمَى. ابف أبي حاتـ، مالؾ جى ر: " فيو نظر". ابف حى جى ةَكائدَاألئمَىفعةَبزَىنٍَعجيؿَالمَىتَىقاؿ ابف حى

قىاؿ السَّخاكم: 750 \1، األربعة عبد  د بفمَّ حى السخاكم، أبك الخير مي  " كمات مقتكال يـك الدار مع عثماف".(، كى
، بيركت، الكتب ريفةينةَالشََّدًَاريخَالمَىةَفيَتَىمطيفَىالََّفةَيحٍَالتَ د، مَّ حى د بف أبي بكر بف عثماف بف مي مَّ حى الرحمف بف مي 
 =.(52\2)ـ، 1993-ىػ1414، 1العممية، ط
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، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 562] ٍدًرمّْ ، عىف أىًبي سىعيدو اٍلخي اًلحو ، عىًف األىعمىًش، عىف أىًبي صى ، عىف مىٍعمىرو

نىا، فىبىمىغى ذىًلؾى النَّ  مىٍينىا غىٍيرى اًر فىقىاليكا: ييٍؤًثري رىسيكؿي اهلًل عى : اٍجتىمىعى نىاسه ًمفى األىٍنصى و يٍ مى عى  (1)يبً قىاؿى
، بلى السَّ  ـٍ طىبىيي دىؽى ـ، فىخى ـي اهللي كىرىسيكليوي؟ قىاليكا: صى ـٍ تىكيكنيكا أىًذلَّةن فىأىعىزَّكي اًر، أىلى : يىا مىٍعشىرى األىٍنصى ثيَـّ قىاؿى

ـٍ تىكي  : أىلى دىؽى اهللي كىرىسيكليوي، قىاؿى ـي اهللي؟ قىاليكا: صى ـٍ تىكيكنيكا ضيبلَّالن، فىيىدىاكي : أىلى  كنيكا فيقىرىاءى اهللي كىرىسيكليوي، قىاؿى
: أىالى تيًجيبيكًني؟ أىالى تىقيكليكا: أىتىٍيتى  دىؽى اهللي كىرىسيكليوي، ثيَـّ قىاؿى ـي اهللي كىرىسيكليوي؟ قىاليكا: صى نىا طىًريدنا فىأىٍغنىاكي

ٍكفى أىٍف يىٍذىىبى النَّاسي ًبالشَّاًء كىاٍلبىًعيًر،  ، أىالى تىٍرضى اًئفنا فىأىمَّنَّاؾى ، كىأىتىٍيتىنىا خى ٍينىاؾى تىٍذىىبيكفى ًبرىسيكًؿ اهلًل فىآكى كى
مىٍكتيـٍ كىاًدينا، أىٍك ًشٍعبنا ـٍ سى ، لىٍك أىنَّكي ـٍ كي ميكفى ًبًو ديكرى ،  ،(2)]ابن عٍ ا أك شً ين ادً كى  اسي كالنَّ  [ ، تىٍدخي ـٍ مىٍكتي كىاًديىكي لىسى

                                                                                                                                                                      

ؿى ًخبلؼه في سىمىاع الزٍُّىرم مف عبد اهلل بف عبد الرحمف=  ا تىقىدَّـ يظيري لي بأنَّو حىصى بف كعب بف مالؾ،  قمت: ممَّ
، فىٍضبلن عف سىمىاعو منو؛ ألفَّ الزٍُّىرم كلد  ، 51، سنة -عمى خبلؼ في مكلده -كالَّذم أرجحيو عدـ إدراكو أصبلن

تيكفي عبد اهلل مقتكالن مع عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو، كال يخفى أف كفاة عثماف 58، كقيؿ: 56كقيؿ:  ، كى
 ق، كاهلل أعمـ.35سنة: 

مة، بكسر البلـ، ابف سعد بف ب بف سكاد بف غنـ بف كعب بف سمً عٍ بف القيف بف كى  بعٍ ؾ بف أبي كى الً بف مى  بي عٍ كى 
مف، حٍ أبك عبد الرَّ  :اؿقى يي ر، كى يٍ شً أبك بى  :قاؿيي بفتحتيف، كى  ميٌ مى عمي بف أسد بف ساردة، أبك عبد المَّو األنصارم السَّ 

ر، رضي اهللي عنو الببف أبي طى  ؿ عميٌ أياـ قت اتى اكية، مى عى بلفة مي ه في خً ري صى بى  بى ىى ذى  جى اإلصابةيَفيَتمييزَ. ابف حى
ابة حى  ، بتصرؼو يسير.(456،457\5، )الصَّ

بىاح، كعبد 105 \18)، 11547، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .حيحَهصَىهَإسنادَيَ[562] بف (، مف طريؽ رى
ٍيد مى ٍيدالميٍنتىخىبََفي ،حي مى بىاح رى ) ؛كبلىمااؽ، زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 90 \2) ،913ث: ، الحديمفَميٍسندَعىٍبدَبفَحي

باب غزكة ، كتاب المغازم، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىَفي ،ارمخى البي كلو شاىد: أخرجو ر بو، مى عٍ اؽ( عف مى زَّ كعبد الرَّ 
ٍيد بف  يـ، عف عبدمً يى، عف عبَّاد بف تى حٍ رك بف يى مٍ عى (، مف طريؽ 157\5)، 4330الحديث:  الطَّائؼ، اهلل بف زى

  ـ بنحكه.اصً عى 
قمت: لـ ييخالؼ مىٍعمىر فيما ركاه عف األٍعمش في ىذه الركاية، كذلؾ بأنَّو كافؽى في ركايتو ما ركاه غيره مف 

 الثقات، كاهللي أعمـ.
دىًنٌي، ًثقىة ثبت، ككاف يجمب الزيت إلى الككفة، مف الثَّ  اًلح، السماف، الزيات، المى لثة، مات سنة اذىٍككىاف، أبك صى

ر، ) ،إحدل كمائة جى  (.203)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
دؽ، كغزا مع نٍ بكنيتو، أكؿ مشاىده الخى  يكره شٍ رم، مى دٍ ؾ بف سناف بف عبيد بف ثعمبة، أبك سعيد الخي الً د بف مى عٍ سى 

ابف عبد  لتابعيف.ركل عنو جماعة مف الصحابة كمف ا ،تكفي سنة أربع كسبعيفاثنتي عشرة غزكة،  رىسيكؿ المًَّو 
 (.602 \2، )الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابالبر، 

(1)
 (.64\11، كفي "ع": رسكؿ رسكؿ اهلل، ): رسكؿ اهلل"ب"في  

(2)
 سقط مف "األصؿ".  
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ـٍ  نَّكي اًر، كىاً  لىٍكالى اٍلًيٍجرىةي لىكيٍنتي اٍمرىءنا ًمفى األىٍنصى ، كى ـٍ تَّى  أىٍك ًشٍعبىكي كا حى سىتىٍمقىٍكفى بىٍعًدم أىثىرىةن، فىاٍصًبري
 تىٍمقىٍكًني.

نىا [ 563] ، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى اًبرو ، عىف جى اًبرو ، عىًف اٍبنىٍي جى رىاـً بًف عيٍثمىافى ، عىف حى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
اًر: سىٍعدي بف عيبىادى  : النُّقىبىاءي كيمُّييـٍ ًمفى األىٍنصى سىٍعدي بف قىاؿى ك ًمٍف بىًني سىاًعدىةى، كى ٍنًذري بف عىٍمرو ةى، كىالمي

ًبيًع، كىأسىٍعدي  سىٍعدي بف الرَّ ، كى ٍيثىمىةى ًمٍف بىًني عىمًرك بًف عىٍكؼو خى
اًر، كىأيسىٍيدي بف  (1) رىارىةى ًمٍف بىًني النَّجَّ بف زي

اًمتً  ، كىعيبىادىةي بف الصَّ ٍيرو كىاحى (2)حيضى ٍبدي اهلًل بف رى ك ، كىعى ٍبدي اهلًل بف عىٍمرو ةى، كىأىبيك اٍليىٍيثىـً بف التٍَّييىاًف، كىعى
رى  اًلؾو الزُّ ًممىةى، كىرىاًفعي بف مى كرو ًمٍف بىًني سى ًممىةى، كىاٍلبىرىاءي بف مىٍعري بًد اهلًل ًمٍف بىًني سى اًبًر بف عى .أىبيك جى  ًقيُّ

                                                           
 (1)

 .سعد ك "ع" ج"" في 

(2)
 .!!!كىذا خطأ ظاىر .الصميت ":ج" في 
رىاـَبفَعثماف،َكىكؼقيَكٍَمَىَكرَهنٍَمَيهَإسنادَيَ[563] اؽ زَّ عاني، أبك بكر عبد الرَّ نٍ الصَّ . أخرجو ديثالحَىَرَيكَىنٍَكَمَي؛َفيوَحى

زَّاؽ ،اـ بف نافع الًحٍميرم اليمانيمَّ بف ىى  َعىبدَالرَّ ، 1، دار الكتب العممية، طد عبده، بيركتمَّ حى د. محمكد مي  ،تفسيري
كأبا جابر  عىٍمرك بف ، إال أنو جعؿ عبد اهللو عف مىٍعمىر بو(، مف طريق409 \1)، 444، الحديث: ىػ1419

(، مف طريؽ 1245 \3)، 3115الحديث:  ،ابةحَىالصَََّرفةَيعٍَمَى ـ،يٍ أبك نيعى ك  .)عبد اهلل كأبا جابر( شخصيف مختمفيف
ار: سعد بف عبادة"، كذكرىـ كميـ لكف كؿ كاحد في متف مستقؿ صى األنٍ  يـ مفى مُّ كي  باءي قى النُّ اؽ، إال أنو ذكر: "زَّ عبد الرَّ 

  بنفس اإلسناد.
ٍعد بف عيبىادة بف دليـ بف حارثة بف حراـ بف حزيمة بف ثعمبة بف طريؼ بف الخزرج بف سىاعدة بف كعب بف سى 

ر، 16ق، كقيؿ: 15الخزرج األنصارٌم، سٌيد الخزرج، مات سنة  جى ابةاإلصَىق. ابف حى حى  \3، )ابةَفيَتمييزَالصَّ
55، 56.) 
ارثة بف لكذاف بف نٍ المي كى  عبد كٌد بف زيد بف ثعمبة بف الخزرج بف ساعدة بف كعب بف ذر بف عىٍمرك بف خنيس بف حى

 (.171 \6) ،المرجعَالسَّابؽ. الخزرج األنصارٌم الخزرجي الٌساعدمٌ 
ابف كعب بف حارثة بف غنـ بف  -بالنكف كالميممة -ثمة بف الحارث بف مالؾ بف كعب بف النحاطيٍ سىٍعد بف خى كى 

المرجعَ ارٌم األكسي، ييٍكنىى أبا خيثمة، ككاف أحد النُّقباء بالعقبة.الٌسمـ بف امرئ القيس بف مالؾ بف أكس األنص
 (.46 \3) ،السَّابؽ

د بف الربيع بف عىٍمرك بف أبي زيىىير بف مالؾ بف امرئ القيس بف مالؾ األغٌر بف ثعمبة بف كعب بف الخزرج عٍ سى كى 
 (.49 \3) ،المرجعَالسَّابؽ األنصارٌم الخزرجٌي، أحد نقباء األنصار.

رىارة بف عدس بف عبيد بف ثعمبة بف غنـ بف مالؾ بف النجار، أبك أمامة األنصارم الخزرجٌي كى  أٍسعىد بف زي
النجارٌم، قديـ اإلسبلـ، شيد العقبتيف، ككاف نقيبنا عمى قبيمتو، كلـ يكف في النُّقىباء أصغر سٌنا منو، كيقاؿ: إنَّو 

 (.208 \1) ،المرجعَالسَّابؽ أكؿ مف بايع ليمة العقبة.
ير بف سماؾ بف عتيؾ بف امرئ القيس بف زيد بف عبد األشيؿ األنصارم األشيمي، ييٍكنىى أبا كى  أيسىيد بف الحيضى

يحيى، كأبا عتيؾ، ككاف أبكه حضير فارس األكس كرئيسيـ يـك بعاث، ككاف أيسىيد مف السابقيف إلى اإلسبلـ، كىك 
 (.234 \1) ،المرجعَالسَّابؽ ميٍصعب بف عيمىٍير قبؿ سعد بف معاذ. باء ليمة العقبة، ككاف إسبلمو عمى يدقى أحد النُّ 

ؼ كٍ ؼ بف عمرك بف عى كٍ امت بف قيس بف أصـر بف فير بف قيس بف ثعمبة بف غنـ بف سالـ بف عى ادة بف الصَّ بى عي كى 
 =(.506 ،505 \3) ،المرجعَالسَّابؽبف الخزرج األنصارٌم الخزرجٌي، أبك الكليد. 
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َ.ؼيٍَقًَار،َكثَىصَىش،َكاألنٍٍَيَرَىقَيَ(1)ائؿضَىفَىَابَي[َبَى115]ََََََََََََََََ

نىا[ 564] نىااؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى  أىٍخبىرى : كىىىبى رىجيؿه  ، قاؿ: أىٍخبىرى ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ، عىًف ابًف طىاكيكسو مىٍعمىره
ـٍ يىٍرضى  ًلمنًَّبيّْ  ، فىزىادىهي فىمى ـٍ يىٍرضى نىاقىةن، فىأىثىابىوي فىمى

أىتًَّيبى ًإالَّ ًمٍف  : لىقىٍد ىىمىٍمتي أىالَّ ، فىقىاؿى النًَّبيُّ (2)
قيرىًشيٍّ 
(3) . ، أىٍك ثىقىًفيٍّ اًرمٍّ  ، أىٍك أىٍنصى

                                                                                                                                                                      

رك بف امرئ القيس ابف مالؾ األغر بف ثعمبة بف كعب بف مٍ احة بف ثعمبة بف امرئ القيس بف عى كى ف رى د المَّو ببٍ عى كى =
كنيتو أبك ركاحة.  :كيقاؿ ،دمَّ حى ى أبا مي نى كٍ يي ، الخزرجٌي، الشاعر المشيكرالخزرج بف الحارث بف الخزرج األنصارم 

 (.72 \4) ،عَالسَّابؽالمرج باء ليمة العقبة.قى رك، ككاف أحد النُّ مٍ أبك عى  :كيقاؿ
يثـ بف الٌتٌيياف، بفتح المثناة الفكقانية مع كسر الياء، ابف مالؾ بف عتيؾ بف عمرك بف عبد األعمـ بف أبك اليى كى 

كزعكراء أخك عبد األشيؿ، كيقاؿ التيياف لقب، كاسمو مالؾ، كىك مشيكر  عامر بف زعكراء األنصارم األكسٌي،
 (.365 \7) ،المرجعَالسَّابؽ بكنيتو.

اًبر بف عبد المَّو الٌصحابي كى  عبد المَّو بف عمرك بف حراـ بف ثعمبة بف حراـ األنصارٌم الخزرجٌي الٌسممٌي، كالد جى
 (.162 \4) ،المرجعَالسَّابؽ د.حي المشيكر، مىٍعديكد في أىؿ العقبة كبدر، ككاف مف النقباء، كاستشيد بأي 

اف بف عبيد بف عدم بف غنـ بف كعب بف سممة بف سعد بف عمي كر بف صخر بف خنساء بف سنري عٍ راء بف مى كىالبى 
 \1) ،المرجعَالسَّابؽ بف أسد بف ساردة بف تزيد بف جشـ بف الخزرج األنصارٌم الخزرجٌي الٌسممٌي، أبك بشر.

415.) 
 قباء.كىرىاًفعي بف مالؾ بف العجبلف  بف عمرك بف عامر بف زريؽ األنصارٌم الزرقٌي شيد العقبة. ككاف أحد النُّ 

 (.369 \2) ،المرجعَالسَّابؽ
(1)

 ، كفي "ع" دكف لفظ باب.، كاألخيرة فييا االسـ كامبلن "ح"ك  "ج"ك  "ب"مف ليس مف األصؿ كما أثبتناه  
َإسنادَي564] ]َ مف طريؽ  ؼنََّصَىمَيالفي  ،اؽزَّ أخرجو عبد الرَّ  ،ابعيفمفَالتَّأرسموَكىكََااككسَنطَىَ؛َألفََّعيؼَهضَىه
ثى مىرَّاتو فىقىاؿى النًَّبيُّ فيو"  ر بو إال أفمى عٍ مى  : ثىبلى : أىالَّ « لىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف الى أىٍقبىؿى ًىبىةن : »أىٍحسىبيوي قىاؿى ا قىاؿى مىٍعمىره كريبَّمى

اًرٌم أك ثىقىًفٌي"، كتاب المىكىاًىب، باب الًيبات، الحديث:  (. 105\9)، 16521اتًَّيبى ًإالَّ ًمٍف قيرىًشيٍّ أىٍك أٍنصى
ٍيًدم، كا مى مىٍيًدم، أبك بكر عبد اهلل بف الزبير بف عيسى بف عبيد اهلل القرشي األسدملحي  تحقيؽ: حسيف ،ميٍسندَالحي

(، مف طريؽ عمرك كابف 238\2)، 1083، الحديث: ـ1996، 1ط قا،ني، دمشؽ، دار السَّ سميـ أسد الدَّارىا
َشَىصمى اهلل عميو كسمـ.  بياككس عف النَّ طى  َبَاىدَهكلو َإلىيرتقي َلغيره؛َدىرجةَو سىف في  ،كأحمد أخرجو الحى
ارفي  ،ار(، كالبزَّ 424\4)، 2687، الحديث: ندسٍَالمَي ، 4712، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
  اس نحكه.  بَّ اككس عف ابف عى رك بف دينار عف طى مٍ (، مف طريؽ عى 31\11)
(2)

  ، كما أثبتناه مف "األصؿ".ات فمـ يرضرَّ أف قاؿ: ثبلث مى  تي بٍ سً حى  ك "ع": "ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

(3)
، كىذا خطأ كفيو مخالفة لممعنى الذم أثبتناه مف "األصؿ" ك"ب" لقد ىممت أف أتيب إال مف قريش ":ح"في  

  ك"ج" ك "ع".

 



132 

 

نىا [ 565]  يرىةى، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف أىًبي ىيرى ، عىف سىعيدو ًف ابًف عىٍجبلىفى ، عى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
. : أىٍك دىٍكًسيٍّ  قىاؿى

 

                                                                                                                                                                      

مىر عٍ مف طريؽ مى (، 105 \9)، 16521الحديث: ، ؼنََّصَىالمَيفي  ،اؽزَّ عبد الرَّ  أخرجو .حيحَههَصَىإسنادَيَ[565]
مَّد بف إسحاؽ عند  ، الحديث: ثانيادَكالمَىاآلحَىفي  ،اصـابف أبي عى كابف عييىٍينة بو، كفيو: "بمثمو". كقد تىابعو ميحى

مَّد بف إسحاؽ عف سعيد بو.  (، مف185\3)، 1517 ، كى طريؽ ميحى اؽ بف يسار، أبك بىٍكر، المىٍطمىًبيُّ مَّد بف إٍسحى ميحى
دىًنٌي، ديكؽه ييدىلس كىريًميى بالتَّشيع كالقىدىر، مف ًصغىار الخامسىة، مات سنة  مكالىـ، المى نزيؿ الًعراؽ، إماـ المغازم، صى

ر، 4خمسيف كمائة، كيقاؿ: بىٍعدىا، )خت ـ  جى  (.549، )تقريبَالتيذيب(. ابف حى
 (، كفي202\6)، 6558الحديث: ا، كتابي العيٍمرىل، عطيةي المرأًة بغير إذًف زكجي، برلفَالكَينَىالسَ  في ،ائيسى النَّ ك  
اؽ مثمو إال أف فيو" أال زَّ (، عف عبد الرَّ 279\6)، 3759، الحديث: مىايسي فٍ الكتاب كالباب نى ، مفَالس نىفَجتبىالمَي

 .أقبؿ ىدية ..."
( مف طريؽ 413 \6)، 32498، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَي في ،ابف أبي شيبةكتابعو ًمٍسعىر عند  
بف ظيير، -بكسر أكلو، كتخفيؼ ثانيو  -ًمٍسعىر بف كداـك ٍسعىر عف سىًعيد بو إال أف فيو" أال أقبؿ ىدية ...". مً 

، مف السَّابعة مات سنة ثبلث ًلٌي، أبك سممة، الكيكًفٌي، ًثقىةه ثىٍبته فىاًضؿه كخمسيف، )ع(. ابف  -أك خمس -الًيبلى
ر،  جى  (.624، )تقريبَالتيذيبحى

مَّد بف عى  ٍبد المًَّو المى بلف القي جى ميحى ا، قاؿ أحمد: ثقة، قاؿ ابف معيف: ثقة، ا، فقيين ا ناسكن دني، كاف عابدن رشي، أبيك عى
ديؽ كسىط، قاؿ النَّسىائي كأبك حاتـ: ثقة، قاؿ مي  رعة: صى د بف سعد: مَّ حى قاؿ يعقكب بف شيبة: مف الثقات، قاؿ أبك زي

ديكؽ،كاف ثقة كثير الحديث ر: صى جى ق. الًمًزم، 148 إالَّ أنو اختمطت عميو أحاديثي أبي ىيريرة، ، قاؿ ابف حى
ر،  (.107 -102 \26)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿ ًحبَّاف ره ابف كى ذى كى  (.585)، تقريبَالتيذيبابف حىجى

ٍف أىًبياؿى قى كى  (،386 \7) ،الثقاتفي  ٍف أىًبيو عى ٍقبيرم بىٍعضيىا عى ٍف أىًبي  : ًعٍندىهي صحيفىة عىٍف سعيد المى بىعضيىا عى ٍيرىةى كى ىيرى
ٍيرىةى نىفسو  .ىيرى

ٍقبيرم عف أبي ىريرة؛ كذلؾ بسبب اختبلطيا عميو.  نما ضيعّْؼى في حديث سعيد المى قمت: ابف عىٍجبلف ىك ثقة، كا 
ٍف أًبيو عى  كما ٍقبيرم يحدث عى ف يىقيكؿ كىافى سعيد المى مَّد ٍبف عجبلى ٍيرىةقىاؿى يىٍحيىى اٍلقىطَّاف سىًمعت ميحى كىعىف  ،ٍف أًبي ىيرى

ٍيرىةى  ؛فاختمط عم ،أًبي ىيرى ٍيرىةفجعمتي  يَّ ٍقبيرم مف  .يا كميىا عىف أًبي ىيرى قد سمع سعيد المى اًتـ رىًضي اهلل عىنوي كى قىاؿى أىبيك حى
م ا اٍختىمىط عى ٍيرىةى فىمىمَّ ٍف أىًبي ىيرى ٍف أىًبيو عى ٍيرىةى كىسمع عى ًحيفىتو  ىأىًبي ىيرى ف صى ا اٍختىمىط ًفييىا ٍبف عجبلى لـ ييمىٌيز بىينيمى كى

لىٍيسى ىىذىا ًممَّا ييى ٍيرىةى كى ٍف أىًبي ىيرى ٍنسىاف ًبو ]ييكىىىى[ كىجعميىا كميىا عى ة أًلفَّ  ؛اإٍلً ًحيحى ًحيفىة كميىا ًفي نىفسيىا صى ا  ؛الصَّ فىمى
فاقىاؿى  ٍيرىةى فىذىاؾ ًممَّ  :ٍبف عجبلى ٍف أىًبي ىيرى ٍنو قًديمان عىٍف سعيد عىٍف أىًبيو عى مىٍيوً  ا حمؿ عى ًحيفىتو عى ط صى ا  ،قبؿ اٍخًتبلى مى كى

بىعضيىا ميٍنقىطع أًلىنَّوي أسقط أىبىاهي ًمٍنيىا فىبلى يجب ااًل  ًحيح كى ٍيرىةى فبعضيا ميتًَّصؿ صى ٍف أىًبي ىيرى اج قىاؿى عىٍف سعيد عى ٍحًتجى
ٍنوي  ا يركم الثّْقىات المتقنكف عى نَّمىا كىافى ييي أمره كيضعؼ  ًعٍند ااًلٍحًتيىاط ًإالَّ ًبمى ٍيرىةى كىاً  ٍف أىًبي ىيرى ٍف أىًبيو عى عىٍف سعيد عى

ٍيرىةى فىًإنَّوي لىك قىاؿى ذىًلؾ لىكىافى كىاًذبنا ًفي اٍلبىٍعض اٍلكؿ لـ يسمعوي سعيد عىف أًبي  أًلفَّ  ؛لىك قىاؿى ًفي اٍلكؿ سعيد عىٍف أىًبي ىيرى
ٍيرىة فىمىك قىاؿى ذىًلؾ لىكىافى ااًل  اج ًبًو سىاًقطان ىيرى ا ذىكٍرنىاه ٍحًتجى  (.386،387 \7)، الثقاتَ. ابف ًحبَّاف،عمى حسب مى

ة حيف ينفرد أك يخالؼ حتى يتابعو الثقات رى يٍ رى عيد عف أبي ىي في ركاية ابف عىٍجبلف عف سى  كقؼي التَّ  بلصة: يجبي الخي 
 قنكف كما تقدـ، كاهللي أعمـ.تٍ المي 
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نىا[ 566] : أىتىى النًَّبيَّ  عىفٍ ، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى  أىٍخبىرى ٍيًف، قىاؿى ، عىف قىتىادىةى، عىف ًعٍمرىافى بًف اٍلحيصى  مىٍعمىرو
يىاده ًمٍف ثىمي  ، كىاً  : ثىًقيؼه ًمٍف ًإيىادو : ًممٍَّف أىٍنتيمىا؟ فىقىاالى: ثىقىًفيَّاًف، فىقىاؿى ، فىقىاؿى كدى، فىكىأىفَّ رىجيبلىًف ًمٍف ثىًقيؼو

مىييما نيكا مىعىوي،  (2)ىجَّ ا؟ ًإنَّمىا نى مى كي يٍ مى عى  ؽي شي ؿ: ما يى ، قا(1)ذىًلؾى شىؽَّ عى ا كىالًَّذيفى آمى اًلحن اهللي ًمٍف ثىميكدى صى
. ٍيفى اًلحى يًَّة قىٍكـو صى   فىأىٍنتيـٍ ًمٍف ذيرّْ

                                                           
مىيىف. : ك "ع" في" ب" ك "ج ك "ح" (1)   عمى الرَّجي
، كفي األخيرة مف المطبكع عمَّؽى الميحقؽي الميحدّْث حبيب الرىحمف األعظمي رحموي اهلل : يجيءك "ع" في "ح" (2)

فة،  الح"، كيحتمؿ أف تككف كممة "يجيء" مصحَّ في اليامش: كذا في "ص" كاألظير "يجيء اهلل مف ثمكد بصى
كىاب ما أ65\11)  ثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك ج"، كاهللي أعمـ.(، قمت: ككما قاؿ كالصَّ
ٍنعىفٍَقَىنٍَهَمَي[َإسنادَي566] ٍيف،َكقىتىادةَمدلسَكقدَعى َقىتىادةَلـَييدرؾًَعٍمرىافَبفَالحيصى في  ،. أخرجو أحمدطع؛َألفَّ
َالصََّضَىفَى ٍيف مكقكفن ادة عف رجتى (، مف طريؽ قى 884 \2)، 1669، الحديث: ابةحَىائؿ ا، ؿ عف ًعٍمرىاف بف حيصى
، اف زرارة عف عمراف بف حصيف مكقكفن ماف بف داكد عف ًعٍمراف بف داكد عف قتادة عيٍ مى مف طريؽ سي  اأيضن ك 

 (.  884 \2)، 1670الحديث: 
مىؼ بف عبد نيـ بف ساًلـ، أسمـ مع أبي ىي  ٍيف بف عيبىٍيد بف خى عنيـ عاـ خيبر، سكف  ة رضي اهللي رى يٍ رى ًعٍمرىاف بف حيصى

َاألصحابق، ًفي خبلفة ميعىاكية. ابف عبد البر، 52سنة ة، كمات بيا رى صٍ في البى  َمعرفة َفي ، الستيعاب
(3\1208.) 

كاب أفَّ ىذا الحديث مىٍكقيكؼ عمى ًعٍمرىاف بف حيصى  ؛ ألف مىٍعمىر -اكفي كقفو ضعؼ أيضن  -ٍيف مف قكلوقمت: الصَّ
ـى فيو  بي صمى اهلل عميو كسمـ كأسقط شيخ قىتادة ، فرفعو إلى الن-ككما مرَّ بأف في ركايتو عف قىتىادة أكىاـ  -كىًى

ٍف كاف –كىك زرارة. أًضٍؼ إلى ذلؾ بأفَّ ىذا الطريؽ الَّتي سيًميى فييا شيخ قتادة، ىي مف ركاية ًعمراف بف داكد كا 
 (.132 \08) تيذيبَالتيذيب،عف قىتىادة، إالَّ أنو مف أخص أصحاب قىتادة. ابف حىجىر،  -عؼفيو ضى 
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َ.ـٍَجَىالعَىَؿًَائًَبىَقَىَابَي[َبَى116]
نىا[ 567] رً  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى  أىٍخبىرى زى ٍعفىرو اٍلجى ، عىف جى ْـّ، عىف أىًبي ىيرىيرىةى، مىٍعمىرو ، عىف يىًزيدى بًف األىصى مّْ

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، ًمٍف أىٍبنىاًء قىاؿى اؿه : ًرجى ، أىٍك قىاؿى ؿه يَّا، لىذىىىبى ًإلىٍيًو رىجي : لىٍك كىافى الدّْيفي ًعٍندى الثُّرى
ليكهي. تَّى يىتىنىاكى  فىاًرسى حى

نىا[ 568] : قىاؿى النَّ  فٍ ، عى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى  أىٍخبىرى ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى ـ: بىٍينىا أىنىا نىاًئـه، بلى و السَّ يٍ مى عى  (1)بيمىٍعمىرو
ٍلتى ذىًلؾى يىا رىسيكؿى اهلًل؟ قى  ا أىكَّ ، قىاليكا: فىمى ٍتيىا غىنىـه عيفيره ، فىعىارىضى : اٍلعىرىبي رىأىٍيتي كىأىنّْي أىٍنًعؽي ًبغىنىـو سيكدو اؿى

مىٍف لىًحؽى ًبًيـٍ  . كى  ًمفى األىعىاًجـً

                                                           

ًحيحَالميٍختىصرفي  ،ـمً سٍ أخرجو مي  .يحَهحصَىإٍسناديهََ[567] ائؿ الصَّ الميٍسندَالصَّ ابة رضي اهللي تىعالى حى ، كتاب فىضى
، 8080، الحديث: ندسٍَالمَيفي ، (، كأحمد1972\2546،4 الحديث: بابي فىٍضًؿ فارس،عنيـ، 

تاريخَ ،اف األٍصبىيانيأحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إٍسحاؽ بف ميكسى بف ًمٍيرى أبك نيعىٍيـ، ك (، 444،445\13)
 اميعن (، جى 22\1)، ـ1990-ىػ 1410، 1سيد كسركم حسف، بيركت، دار الكتب العممية، ط، تحقيؽ: أصبياف

زَّاؽ بو.   مف طىريؽ عبد الرَّ
رٌم: ىك  زى عفري الجى ٍعفىر بف بيٍرقىاف جى ٍبد اهلل، الرًَّقي، –بضـ المكحدة، كسككف الراء بعدىا قاؼ  -جى  الكبلبي، أبك عى

ديكؽ يىًيـ في حديث الزىرم، مف السابعة مات سنة خمسيف، كقيؿ: بعدىا،  ر، 4بخ ـ )صى جى تقريبَ(. ابف حى
 (.120)، التيذيب

جاء في التحرير: بؿ: ثقة، أحاديثيو عف الزُّىرم مضطربةه، فيك فييا ضعيؼ، إٍذ أجمع أىؿ الجرح كالتعديؿ عمى 
 (.216\1)، تحريرَتقريبَالتيذيبار، شَّ كبى  بٍ يى ى بف معيف ... شعي أنو ثقة في غير الزُّىرم أحمد بف حنبؿ، كيحي

أبك عكؼ ككفي، نزؿ  -بفتح المكحدة، كالتشديد -يىًزيد بف األصـ، كاسمو عىٍمرك بف عبيد بف ميعىاًكية البكائي
قة، كىك ابف أخت ميمكنة، أـ المؤمنيف، يقاؿ: لو رؤية، كال يثبت، كىك ثقة، مف الثَّ  ت سنة ثبلث الثة، ماالرَّ

 (.  714)، تقريبَالتيذيب(. 4بخ ـ )كمائة، 
 (1)

 .رسكؿ اهلل ":ح"ك  "ج"ك  "ب"في  
َإسنادَيَ[568] َأرسمو.َ؛عيؼَهضَىه َقىتىادة (، مف 27 \1) ،تاريخَأصبياففي  ،أخرجو أبك نيعيـ األصبياني ألفَّ

بف إسماعيؿ، عف داكد بف ى عف أحمد بف األصفر، عف إبراىيـ السجزم، عف إبراىيـ كسى طريؽ أحمد بف مي 
  بنحكه . عـ، عف أبيو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل طٍ الحصيف، عف نافع بف جبير بف مي 
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نىا[ 569] اًحبو لىوي، أىفَّ النًَّبيَّ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى  أىٍخبىرى ، عىف صى ـً ًباإًلٍسبلىـً  مىٍعمىرو : أىٍسعىدي اٍلعىجى قىاؿى
 ، ـً تىٍغًمبي كىاٍلًعبى فىاًرسي ٍسبلى كـي، كىأىٍشقىى اٍلعىرىًب ًباإٍلً ـً الرُّ ٍسبلى ـً ًباإٍلً   .(1) ادي كىأىٍشقىى اٍلعىجى

َة.ضََّبَكالفًَىَىةَالذََّيَىاج،َكآنًَبىَيٍَ،َكالدَ يرًَرًَالحَىَابَي[َبَى117]

نىا [ 570] ٍكلىى أيْـّ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى رَّاًح، مى ، عىًف اٍلجى ، عىف نىاًفعو ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
مىمىةى، قىالىٍت: سىًمٍعتي رىسيكؿى  ًبيبىةى، عىف أيْـّ سى ًة، ًإنَّمىا  اهلًل  حى : ًإفَّ الًَّذم يىٍشرىبي ًفي آًنيىًة اٍلًفضَّ يىقيكؿي

ـى. يىنَّ ٍرًجري ًفي بىٍطًنًو نىارى جى  ييجى

                                                           
 (1)

ـ باإلٍسبلـ تغمب، كالًعباد .فارسي  ":ح"ك  "ج"ك  "ب"في   ال تكجد  ، ككممة: فارسيكفي "األصؿ": كأٍشقىى العىجى
كىانيكا كالعباد. رسفاكممة: ا فبل تكجد فييا نيائين  "ح". أما "ب"إال في  : كىـ عدَّة بطيكف مف قبائؿ شىتَّى نزليكا اٍلحيرىة كى

مَّاد بف زيد اٍبف أىيُّكب بف مجركؼ بف عىامر بف عصبىة بف  ارىل يٍنسب ًإلىٍيًيـ كثير ًمٍنييـ عدم بف زيد بف حى نىصى
نىاة بف تىًميـ التًَّميًمي اٍلعىبَّاًدٌم الشَّاًعر كميـٍ ييقىاؿ  اٍمًرئ اٍلقىٍيس بف زيد مى اٍلمىٍشييكر ككؿ مف اٍلعباد يٍنسب ًإلىى قبيمتو كى

    (.311 \2) ،ابسَىيذيبَاألنٍَفيَتَىَابَيالمبَى، ابف األثير. لىوي عباد
(، مف 29\1)، تاريخَأصبيافيـ في أخرجو أبك نيعى  .رمَىعٍَ،َكلجيالةَشيخَمَىؿَهضَىعٍَ؛َألنوَمَيعيؼَههَضَى[َإسنادَي569]

أبي شيبة، عف عمو القاسـ، عف عمراف بف أباف، عف أبي المنذر السامي، عف  د بف عثماف بفمَّ حى مي طريؽ 
كؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، مع االختبلؼ د بف طمحة األنصارم، عف أبيو، عف جده، عف رسي مَّ حى إسماعيؿ بف مي 

 .كأشقى العرًب ىذا الحيّّ مف بيراءى كتغمب"" كفيو: في الشطر الثاني،
عيؼَهَإسنادهَيَ[570] سىفَلغيره.ضى ٍقبيكؿ.َكيرتقيَبشكاىدهَإلىَدىرجةَالحى َفيوَالجراحَكىكَمى  ،الؾمى أخرجو  ؛َألفَّ

، باب النيي عف الشرب في آنية الفضة كالنفخ في الشراب، كتاب الجامع، رمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيفي 
كتاب األشربة، باب آنية ،َيححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىَفي ،ارمخى البي أخرجو  كمف طريقو (،98 \2)، 1937الحديث: 

ًحيحَالميٍختىصرفي  ،ـمً سٍ (، كمي 113 \7)، 5634الفضة، الحديث  باب تحريـ ، كتاب المباس كالزينة، الميٍسندَالصَّ
 ،أحمدك  .(1634 \3)، 2065الحديث:  اؿ كالنساء،جى ة في الشرب كغيًره عمى الرّْ ضَّ ب كالفً ىى استعماؿ أكاني الذَّ 

ٍيف.(192 \44)، 26567، الحديث: ندسٍَالمَيفي  يحه عمى شىرًط الشٍَّيخى حى قّْقهك الميٍسند: إسناديه صى  ،ائيسى كالنَّ  ، قاؿ ميحى
فَنَىسَيفي  د بف يزيد القىٍزًكيني،مَّ حى أبك عبد اهلل مي كابف ماجو، (، 301 \6)، 6843، الحديث: الكبرلالس نىفَفي 
، الحديث: ـ2009 -ىػ 1430، 1لة العالمية، طدار الرسا د.ـ(،)كف، يب األرناؤكط كآخر عى تحقيؽ: شي  ،واجَىابفَمَى
عف نافع عف زيد بف عبد اهلل بف عمر، عف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف  ؽو ري طي ، جميعنا مف (485 \4)، 3412

     أبي بكر عف أـ سممة، مثمو.
راح، مى  ٍقبيكؿ، مف الثَّ  بير، كقيؿلى أـ حبيبة، أـ المؤمنيف، قيؿ: اسمو الزُّ كٍ أبك الجَّ د )الثة، فيو: الجراح، كىك كٍىـ، مى

ر،  جى  (. 748)، تقريبَالتيذيبس(، ابف حى
زكج النبي صمى اهلل  ىند بنت أبي أمية، تكنى بأـ سممة، اسـ كالده حذيفة، يعرؼ بزاد الراكب، كىي أـ المؤمنيف

َاألصحابَالستيعابابف عبد البر، . 59، كقيؿ: 60فيت سنة ك ، قيؿ: تي عميو كسمـ َمعرفة  ،في
 .رؼبتص (،1920،1921\4)
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نىا [ 571] ، عىف قىتىادىةى، عىف أىًبي شىٍيخو اٍليينىاًئيّْ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
، أىفَّ ميعىاًكيىةى (1)

اًب النًَّبيّْ عى قىاؿى لً  ميكًد النُّميكًر أىٍف  ـ: تىٍعمىميكفى أىفَّ رىسيكؿى اهلًل بلى السَّ  وً يٍ مى نىفىرو ًمٍف أىٍصحى نىيىى عىف جي
تىٍعمىميكفى أىنَّوي نىيىى عىف ًلبىاًس الذَّىىًب ًإالَّ ميقىطَّعنا؟ قىا : كى ، قىاؿى ـٍ مىٍييىا؟ قىاليكا: المييَـّ نىعى ييَـّ ليكا: المييٍركىبى عى
. قىا ـٍ ًة؟ فىقىاليكا: المييَـّ نىعى ًف الشٍُّرًب ًفي آًنيىًة الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ تىٍعمىميكفى أىنَّوي نىيىى عى : كى . قىاؿى ـٍ تىٍعمىميكفى نىعى : كى ؿى

: بىمىى ًإنَّوي ًفي ىى  ، قىاليكا: المييَـّ الى، قىاؿى جّْ ًديًث، قىاليكا: الى.أىنَّوي نىيىى عىًف الميٍتعىًة؟ يىٍعًني ميٍتعىةى اٍلحى  ذىا اٍلحى
  

نىا[ 572] اءىهي ًدٍىقىافه ًبًإنىاءو ًمٍف اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى  أىٍخبىرى ذىٍيفىةى اٍستىٍسقىى، فىجى ، عىف قىتىادىةى، أىفَّ حي ، عىف مىٍعمىرو
ذىفىوي بو ةو، فىحى : ًإنّْي قىٍد كيٍنتي نىيىٍيتيوي قىٍبؿى ىىًذًه المىرَّةً (2)ًفضَّ  ، ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل (3)، ثيَـّ أىتىاًني ًبوً ، ثيَـّ قىاؿى

                                                           

ًؽَالحديثماعَصرحَبالسََّ،َكلـَيَيفٍَعَىنٍَادةَكىكَمدلسَكقدَعَىتَىفيوَقَىَألفَََّ؛عيؼَههَضَىإسنادَيَ[571]َ ،َفيَجميعَطيري
رَفيَالمرتبةَالثالثةَمفَمراتبَالتٍَّدليس،َكىـَمفَأكثرَمفَالتٍَّدليس،َفمـَيىٍحتىجَاألئمةَ جى كقدَذكرهَالحافظَابفَحى

َبالسماع َفيو رحكا َصى َبما َإلَّ َأحاديثيـ ر. يي مف جى َبمَىعٍَتَى، نظىر؛ ابف حى َالتٍَّقًديس َأىؿ َالمٍكصيكفيفَريؼ راتب
الميٍنتىخىبَفي  ،(، كعبد بف حميد45 \28)، 16833، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد (.43 ،13) ،بالتٍَّدليس

ٍيد مى ٍبدَبفَحي ًققيك الميٍسندادة بو. قاؿ تى (، مف طريؽ قى 337 \1)، 418، الحديث: مفَميٍسندَعى َحيحَهصَىَديثَهحَى :ميحى
ائي،َسَىاؿَأبيَداكدَكالنََّجَىائي؛َفمفَرًَيخيف،َغيرَأبيَشيخَاليينَىرجاؿَالشَََّسف،َرجالوَثقاتَهلغيره،َكىذاَإسنادَحَى

َحَى َالس نىفَجتبىالمَيفي  ،ائيسى النَّ أخرجو ك  .ديثالحَىَفَيسَىكىك ـي الذىب عمى الرجاؿ، مف ، كتاب الزينة، تحري
حيى بف أبي كثير عف عمي بف المبارؾ، عف يحيى، (، مف طريؽ ي163، 162 \8)، 5159،  5153الحديث: 

بىٍييىس( عف أبي شيخ اليينىائي بو، كأخرجو يحيى ك ) ؛كمف طريؽ النضر بف شميؿ، عف بىٍييىسي بف فىٍيداف،  كبلىما
ا في أحمد (، مف طريؽ يحيى بف أبي كثير، عف أبي شيخ اليينىائي، 90\28)، 16877، الحديث: ندسٍَالمَي، أيضن

 \19)، 824، الحديث: بيرالكَىَجـعٍَالمَي في ،رانيبى الطَّ ك  ، دكف ذكر متعة الحج.عف معاكية بو مَّاف،عف أخيو حً 
 .اؽ بوزَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 352
ابف خالد،  -بالميممة، أك المعجمة -البىٍصًرٌم، قيؿ: اسمو حيكاف -بضـ الياء، كتخفيؼ النكف، -خ اليينىائييٍ أبك شى 

ر، )كىك ثقة، مف الثالثة،  جى  ( .772)، تقريبَالتيذيبد س(. ابف حى
ه ب بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ، المكنى بأبي عبد الرحمف كاف ىك كأبك رٍ ر بف حى خٍ اكيةي بفي صى عى مي كى 

َاألصحابق. ابف عبد البر،  60ة كأخكه مف مسممة الفتح، تكفي سن َمعرفة َفي  \3)، الستيعاب
 يسير. (، بتصرؼو 1416،1420

(1)
  .، كىذا خطأ!!ابف شرع اليمامي ":ح"في  

(2)
 : بو.ال تكجد" ك "ع"، ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

(3)
 .مى اهلل عميو كسمـ نيانا عف لباسثـ أنبأني بو رسكؿ اهلل ص ":ح"في  
َإسنادَي572] َمَي[ َكقتادة.َطع؛قَىنٍَه َعنو َاهللي َرضيى َحذيفة امعيَالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي  .يححًَكالحديثَصَىَبيف
باب الشرب في آنية الذىب، ككتاب المباس، باب ليٍبس الحرير كافترىاًشو لمرجاؿ ، كتاب األشربة، يححًَالصَََّندَيسٍَالمَي

ٌرجَعمىَفي  ،أبك عىكىانة(، 149، 112 \7)، 5831، 5632الحديث:  كقٍدًر ما يجكز منو، حيحَالميخى المسنىدَالصَّ
ًحيحَميسمـ  =،بة، عف الحكـ. كأحمدعٍ عف شي  ؽو ري مف طي  اميعن (، جى 450،551 \16، 23464، 8933، الحديث: صى
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، لىيي  : دىعيكىيفَّ قىاؿى ًة، كى ًريًر، كىالدّْيبىاًج، كىعىًف الشٍُّرًب ًفي آًنيىًة الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ ـٍ ًفي نىيىانىا عىف ًلبىاًس اٍلحى
ـٍ ًفي اآلًخرىًة.  الدٍُّنيىا، كىىيفَّ لىكي

نىا [ 573] : رىأىل اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىًف ابًف عيمىرى ، عىف نىاًفعو ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
طَّاًب  مَّةن ًمٍف ًديبىاجو  (2)عيطىاًردنا (1)]اهلل وي مى حً رى [عيمىري بف اٍلخى يىًبيعي حي

: يىا  ، فىأىتىى رىسيكؿى اهلًل (3) فىقىاؿى
لٍمًعيدً رىسيكؿى اهلًل، ًإنّْي رىأىٍيتي عيطىاًردن  ٍفًد، كى لىًبٍستىيىا ًلٍمكى ٍيتىيىا كى ، فىمىًك اٍشتىرى مَّةن ًمٍف ًديبىاجو ا يىًبيعي حي

ميعىًة،  (4) لٍمجي كى

                                                                                                                                                                      

د عبد مَّ حى أبك مي زياد. كالدَّاًرًمي، بف أبي (، مف طريؽ مجاىد كيزيد 385 \38)، 23364، الحديث: ندسٍَالمَيفي =
َالدَّاًرمي اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد التميمي، ،  تحقيؽ: حسيف سميـ أسد سنف

، كتاب األشربة، باب الشرًب في ـ2000 -ىػ 1412، 1المممكة العربية السعكدية، دار المغني، ط اني،ارى الدَّ 
ًحيحَفي  ،ـمً سٍ مى نحكه. كمي يٍ (، جميعان مف طريؽ ابف أبي لى 1353 \2، 2176الميفىضَّض، الحديث:  الميٍسندَالصَّ

كالفضًة عمى الرجاؿ كالنساء كخاتىـ الذىب  ، كتاب المباس كالزينة، بابي تحريـً استعماًؿ إناًء الذىبً الميٍختىصر
باحة العىمىـ كنحًكه لمرجؿ ما لـ يزد عمى أربع أصابع، الحديث:  باحتو لمنساء كا  ؿ كا   \3)، 2067كالحرير عمى الرجي

مف  كبلىما(، 156 \12)، 5339، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ (، كابف حً 1637
يىني، عف عبد اهلل بف عيكىٍيـ يٍ يى ياف بف عي فٍ سي  عف ؽو ري طي  ذيفة رضيى اهللي عنو نة، عف أبي فىركة الجي  نحكهعف حي
ٍبد اهلل، كاليماف لقب، كاسمو حسيؿ بف جابر، كىك معركؼ في الصحابة بصاحب نى كٍ ذيفة بف اليماف، يي حي كى  ى أبا عى

كؿ خبلفة عمي، كقيؿ: سنة خمس كثبلثيف. ابف ، كمات سنة ست كثبلثيف بعد قتؿ عثماف في أسر رسكؿ اهلل 
 .، بتصرؼو يسير(335، 334\1)، ابحَىالستيعابَفيَمعرفةَاألصٍَعبد البر، 

نىدَسٍَالمَيفي  ،أبك عىكىانة(، ك 412 \10)، 6339، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .حيحَههَصَىإسنادَي[573َ] 
ًحيحَميسمـ ٌرجَعمىَصى حيحَالميخى  ،كأحمد اؽ بو، زَّ (، كبلىما مف طريؽ عبد الرَّ 225 \5)، 8492، الحديث: الصَّ

(، مف طريؽ ابف سيريف، عف ابف 161 381 \14، 9)، 8444، 5545الحديث:  اختصرن مي دَنَىسٍَالمَيا في أيضن 
ميعة، بابي يمبس  ،يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي ك عمر، كمف طريؽ ابف سيريف عف أبي ىريرة،  كتاب الجي

ًحيحَالميٍختىصرفي  ،ـمً سٍ كمي  (، مف طريؽ مالؾ عف نافع.4 \2، )886فى ما يجد، الحديث: أحس ، الميٍسندَالصَّ
كتاب المباس كالزينة، بابي تحريـً استعماًؿ إناًء الذىًب كالفضًة عمى الرجاؿ كالنساء كخاتـى الذىب كالحرير عمى 

باحة العىمىـ كنحًكه لمرجؿ م باحتو لمنساء كا  ؿ كا  مف  (،1639\3)، 2068الحديث:  ا لـ يزد عمى أربع أصابع،الرجي
باب الرخصة لمنساء في ليٍبًس الحرير ، كتاب صبلة الخكؼ، برلنفَالكَيالسَ ير بف حاـز كالبييقي في رً جى طريؽ 

 . يسيربو مع اختبلؼ  ريؽ عف نافعطي مف   (389 \3)، 6110الحديث:  كالديباج كافترىاًشًيمىا كالتحمي بالذَّىىب،
(1)

  ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"كجد في تال  

طىارد بف حاجب بف زرارة بف عدس بف زيد بف عبد المَّو بف داـر بف مالؾ بف حنظمة بف مالؾ بف زيد كىك عي  (2)
ابف  مناة بف تميـ التميمٌي، أبك عكرمة، كفد عمى النَّبٌي صمى اهلل عميو كسمـ، كاستعممو عمى صدقات بني تميـ.

ر،  جى ابةاإلصَىحى حى  (.419 \4، )ابةيَفيَتمييزَالصَّ
(3)

 ، كلعمو تقديـ.كعمييا تضبيب فمك اشتريتيا " ك "ع":ج"في  

(4)
  .: العيد" ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"في  
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ًسٍبتيوي أنو بلىؽى لىوي، حى ًريرى مىٍف الى خى : إنما يىٍمبىسي اٍلحى : ثيَـّ أيٍىًدمى ًلرىسيكًؿ  (1)فىقىاؿى : ًفي اآلًخرىًة، قىاؿى قىاؿى
مىؿه ًسيىرىاءي اهلًل عميو السبل ـ حي

مَّةن، كىأىٍعطىى أيسىامىةى بف  (2) ًميَّ بف أىًبي طىاًلبو حي ، فىأىٍعطىى عى ًريرو ًمٍف حى
ميرنا، قىا : شىقٍّْقيىا بىٍيفى النّْسىاًء خي قىاؿى ًلعىًميٍّ مَّةو، كى طَّاًب ًبحي بىعىثى ًإلىى عيمىرى بًف اٍلخى مَّةن، كى ٍيدو حي اءى زى : كىجى ؿى

: ًإنّْي لىـٍ عيمىري ًإلىى النَّ  مَّةو، قىاؿى ٍمتى ًإلىيَّ ًبحي ، ثيَـّ أىٍرسى ا قيٍمتى : يىا رىسيكؿى اهلًل!، سىًمٍعتيؾى قيٍمتى ًفييىا مى  ًبيّْ فىقىاؿى
عىؿى رى  : كىأىمَّا أيسىامىةي فىمىًبسىيىا فىرىاحى ًفييىا، فىجى لىًكٍف ًلتىًبيعىيىا، قىاؿى كؿي اهلًل يىٍنظيري سي أيٍرًسٍؿ بيا ًإلىٍيؾى ًلتىٍمبىسىيىا، كى

: شىقٍّْقيىا بى  : يىا رىسيكؿى اهلًل!، كىسىٍكتىًنييىا؟ قىاؿى ، قىاؿى ٍيفى النّْسىاًء ًإلىٍيًو، فىمىمَّا رىآهي أيسىامىةي ييًحدُّ ًإلىٍيًو الطٍَّرؼى
ميرنا، أىٍك كىالًَّذم قىاؿى رىسيكؿي اهلًل عى   ـ.بلى و السَّ يٍ مى خي

نىا [ 574] ، عىف اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف سىعيًد بًف أىًبي ًىٍندو ، عىف نىاًفعو ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
، أىفَّ النًَّبيَّ عى  ـى بلى و السَّ يٍ مى أىًبي ميكسىى األىٍشعىًرمّْ رّْ ًريري ًلئًلنىاًث ًمٍف أيمًَّتي، كىحي : أيًحؿَّ الذَّىىبي كىاٍلحى ـ قىاؿى

مىى ذيكيكًرىىا.  عى
نىا أى [ 575] نىا مىٍعمىره ، قاؿ: اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ٍخبىرى ، عىف أىًبي  عىبدً  فٍ عى أىٍخبىرى اهلًل بف سىعيًد بًف أىًبي ًىٍندو

فىعى النًَّبيُّ عى  : رى ـى بلى و السَّ يٍ مى ميكسىى، قىاؿى رّْ : أيًحؿَّ إًلنىاًث أيمًَّتي، كىحي قىاؿى اًلًو، كى ذىىىبنا ًبًشمى ًريرنا ًبيىًميًنًو، كى ـ حى
مى   .(3)ى ذيكيكًرىىـعى

                                                           
(1)

 ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"في  ال تكجد أنو 

(2)
كىاب كالمكاا: سترن "ح"في   فؽ لكتب األصكؿ السابقة في ، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج" ك "ع"، كىك الصَّ

كًد ييخاًلطالتخريج. كالسّْيىرىاء:  رير كالسُّييكر. ابف األثيرنىٍكع ًمفى البيري ديثَكاألثىر، و حى  \2)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى
433.)   

َمَيمٍَدَلـَيَىنٍَعيدَبفَأبيَىًَ؛َسَىطعَهقَىنٍَهَمَي[َإسنادَي574]  َأبا ، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .ىَاألشعرمكسَىؽى
ًققيكَالميٍسندقاؿ  ؿ عف أبي مكسى األشعرم مثمو،جي عيد عف رى (، مف طريؽ نافع عف سى 259 \32)، 19503 : ميحى

ـي الذىًب عمى الرجاؿ،، كتاب الزينة، الكبرلَالس نىف في ،ائيسى كالنَّ  .اىدهكى بشى  حيحه صى  ديثه حى  ، 9387الحديث:  تحري
االكتاب كالباب نفٍ  ،فنَىتبىَمفَالسََّجٍَالمَي(، كفي 358 \8) في  ،(، كالبييقي161 \8)، 5148، الحديث: سيييمى

   .جميعنا مف طريؽ نافع عف سعيد بو ،(390، 596 \2،3) ،6112، 4220: افديث، الحى برلالكَيالس نىفَ
ا، سىًعيد بف أبي ىند، الفزارم، مكالىـ، ًثقىة، مف الثالثة أرسؿ عف أبي ميكسىى، مات سنة ست عشرة كقيؿ: بعدى

ر، ) جى ى األشعرم كال أبا كسى ككما نص أبك حاتـ الرازم عمى أنو لـ يمؽى أبا مي  (.252)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
اتـبف أبي  ة، كعف عميٌ رى يٍ رى ىي   (. 75)، راسيؿالمَى ،طىًالب مرسؿ. يينظىر؛ ابف أبي حى
 (3)

   ، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج".ذككرىا ":ح"في  

َنادَيإسَ[575] َه عيؼه َطعَهقَىنٍَمَيضى َكىماَ، َعنو َاهللي َميكسىىَاألٍشعىرمَرضيى َأبا َيىٍمؽى َلـ َبفَأبيًَىند َسعيد َكىافى إذا
َ ةَالصَّحيحَلغيره. َإلىَدرجى َيرتقيَبشكاىده َكالحديثي َاهلل!!. َفكيؼَبابنوَعبد أحمد، في الميٍسند،  أخرجوتىقدَّـ،

ًققيك الميٍسند259 \32، )19503الحديث:  اًمعَالكىبير،ََكالترمذٌم، فيَ،كاىدهبشَىَحيحَهصَىَديثَهحَى: (، قاؿ ميحى الجى
َعف رسكًؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أبكابي المّْبىاس رير كالذَّىىب،،  \3، )1720الحديث: َبابي ما جاءى في الحى

269)َ : َالت رمذم  َقاؿ َأ، ًديثي حى حكى َصى سىفه َحى دًيثه َحى َميكسىى .ًبي َجٍَالمَيَالنىسىائٌي، فيك  يحه َالسََّتبى  كتابي َ،فنَىمف
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نىا [ 576] مّْي اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، أىفَّ اٍبفى عيمىرى كىافى ييحى ، عىف نىاًفعو ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
يىكسيك ًنسىاءىهي اإًلٍبرى (1)بىنىاًتًو الذَّىىبى  ـى ، كى ٍيسى

 .(3)ٍز كسّْية الخى أ، كى (2)
نىا [ 577] ك، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف ًبٍنًت أىًبي عىٍمرو ، عىًف ابًف ًسيًريفى ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى

مىٍييى  ٍنوي، قىالىٍت: فىأىٍكثىٍرنىا عى ًة، فنىيىٍتنىا عى ، كىاألىٍقدىاًح الميفىضَّضى ًميّْ اًئشىةى عىًف اٍلحي ٍت قىالىٍت: سىأىٍلنىا عى ا، فىرىخَّصى
ًة. لىنىا ًفي شىٍيءو ًمفى  ٍص لىنىا ًفي األىٍقدىاًح الميفىضَّضى ـٍ تيرىخّْ لى ، كى ًميّْ  اٍلحي

 
                                                                                                                                                                      

ينىة، ـي ليٍبًس الذَّىىب، الحديث: = الزّْ (، كبلىيما مف طيريؽو عف نىاًفع عف سعيد بف أبي ًىند 190 \8، )5265تحري
 :  . صىحيحَهعف أبي ميكسىى األشعرٌم رضيى اهللي عنو. قاؿ الشَّيخي األلبانيُّ

ٍبد اهلل بف سىًعيد بف أبي ىند، الفزارم، مكالىـ أبك بكر ديكؽ ربما كىًىـ، مف السَّ عى دىًنٌي، صى ادسة، مات سنة ، المى
ر، )بضع كأربعيف،  جى  (.  333)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

، -كفي ركاية: ثقة مأمكف  –ار فقاال: بؿ ثقةه، فقد قاؿ أحمد بف حنبؿ: ثقة ثقة شَّ بى  يب كالدُّكتكر.عى شي  يخي أما الشَّ 
أبك داكد، كيعقكب بف سفياف، كابف سعد، كالعجمي، كابف البرقي، كابف عبد ككثَّقو عمي بف المديني، كابف معيف، ك 
مـ في "صحيحييما". كلـ يضعفو سكل أبي سٍ مي ارم كى خى بي. كأخرج لو البي ىى الرحيـ، كابف شاىيف، كابف خمفكف، كالذَّ 

لؾ فيك لـ يذكر فيو إال اف: كاف صالحان تىٍعًرؼ كتيٍنًكر. كيحيى القطاف معركؼ بتشدده، كمع ذطَّ حاتـ، كقاؿ القى 
 (.216\2، )تحريرَتقريبَالتيذيبشيعىيب كبىشَّار، الكىـ بقكلو: تىٍعًرؼ كتيٍنًكر. ككؿ ثقة ربما يىًيـ. 

 (1)
  ، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ح".كالفضة ":ج"في  

ٍيسىـيٍ كّْ كاإلبريسـ: معرب، كفيو ثبلث لغات، قاؿ يعقكب بف السّْ  (2) بكسر اليمزة كفتح الراء. كقاؿ  ت: ىك اإلبرى
ىك األىٍبًريسـ بفتح اليمزة ككسر الراء، كقاؿ ابف األٍعرىابي: ىك اإلبًريسىـ بكسر اليمزة كفتح السيف. كىك غيره: 

ًرير الصَّ  قيؿ: ًىيى ثيابي الحى زّْ الخالص الَّذم ال شائبة فيو، كى فىدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ، ضربه مف الخى
َالتٍَّحريؼتىٍصحيحَالتَّ ، تحقيؽ: السيد الشرقاكم، راجعو: د. رمضاف عبد التكاب، القاىرة، مكتبة ٍصحيؼَكتىحريري
، الميخىصَّص(. ابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي، 74،75)ـ، 1987 -ىػ 1407، 1الخانجي، ط

(، بتصرؼ 384 \1)ـ، 1996 -ىػ1417، 1تحقيؽ: خميؿ إبراىـ جفاؿ، بيركت، دار إحياء التراث العربي، ط
 يسير.

(3)
كفي "ع" بدال مف: أكسية الخز، مكتكب: كالسيو، سر، كعمؽ في اليامش: قد انطمس . "ح"ال يكجد الخز في  

 (.69\11في أكؿ الكممة، )
ٍعد،  .حيحَهصَىهَإسنادَي[576َ] ٍكىىرم البغدادم،أخرجو ابف الجى ٍعد عمي بف عيبىيد الجى امر ع، تحقيؽ: ميٍسندَابفَالجى

ٍخر بف  (،443)، 3016ـ، الحديث: 1990 –ق 1410، 1أحمد حيدر، بيركت، مؤسسة نادر، ط مف طريؽ صى
ٍيًريى  كى  ة عف نافع عف ابف عمر باختبلؼ.  جي

(، مف طريؽ ابف 46 \1)، 111، الحديث: برلفَالكَينَىالسَ في  ،أخرجو البييقي .كؼَهقيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[577]
 ذكر السؤاؿ في البداية .  ة، دكفرى مٍ سيريف عف عى 

ريف يٍ د بف سً مَّ حى بة، ركل عنيا مي حٍ حة العبدرية، ليا صي مٍ حة بف أبي طى مٍ ارث بف طى ة بنت الحى يَّ فً صى  ،ركمٍ أبي عى  بنتي 
ر،  جى  (.209 \8)، ابةحَىابةَفيَتميزَالصََّاإلصَىكغيره. ابف حى
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نىا [ 578] : رىأىٍيتي عيمىرى كىىيكى ييعىاًتبي اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف أىنىسو ، عى ، عىف ثىاًبتو نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
ًريرو تىحٍ  بدى الرٍَّحمىًف بف عىٍكؼو ًفي قىًميصو ًمٍف حى ا قىًميصه ًمٍف عى مىٍيًو أىٍيضن ، كىعى بىٍيري مىعىوي الزُّ تى ًثيىاًبًو، كى

، ًمثٍ  : لىٍك أىطىٍعتىنىا لىًبٍستى يىقيكؿي ، كى ؾي ًف يىٍضحى بدي الرٍَّحمى عىؿى عى : فىجى ٍنؾى ىىذىا، قىاؿى : أىٍلًؽ عى ، فىقىاؿى ًريرو مىوي، حى
: فىنىظىٍرتي ًإلىى قىًميًص عيمىرى فىرىأىٍيتي بىٍيفى  ا. قىاؿى يىا بىٍعضن ا ييٍشًبوي بىٍعضي  كىًتفىٍيًو أىٍربىعى ًرقىاعو مى

 
 
نىا [ 579] يرىةى يىقيكؿي اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ، عىًف ابًف طىاكيكسو ، عىف مىٍعمىرو

مًّْني الذَّىىبى ييخٍ  (1)اًلٍبنىًتًو: قيكًلي يىا ٌر المَّ ى عى شى أىًبي ًإٍف تيحى  يىًب.مىيَّ حى
نىا [ 580] : كىافى يىٍكرىهي الميفىضَّضى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى سىًف، قىاؿى ، عىف قىتىادىةى، عىًف اٍلحى ، عىف مىٍعمىرو

ٍف (2) ، كىاً 
كىافى اٍبفي عيمىرى ًإذىا سيًقيى ًفيًو كىسىرىهي. .سيًقيى ًفيًو  شىًربى  : كى  قىاؿى

                                                           

أخرجو  . اهلليَعنوَرَرضيَىمَىيَفيَقميصَعَي،َكىكَالرقعَالت.َأخرجَالشطرَاألخيرَمنوحيحَههَصَى[َإسنادَي578]
أبك تميـ ياسر بف ابراىيـ ك أبك ببلؿ غنيـ ، تحقيؽ: دىٍَالزَ في  سيمىيماف بف األٍشعىث السجستاني األٍزًدم،أبك داكد، 

(، مف طريؽ إسحاؽ بف عبد 74)، 56ديث: ـ، الحى 1993 -ىػ 1414، 1اس، حمكاف، دار المشكاة، طبَّ بف عى ا
نَّؼَفي  ،(، كابف أبي شيبة208 \1)، 588، الحديث: دَكالرقائؽىٍَالزَ َفي ،ارؾبى كابف المي  .حةمٍ طى  بف أبيااهلل  الميصى

اديثَكاآلثار م صيَّاتفي  ،أبك طاىر المخمص(، ك 94 \7)، 34447، الحديث: فيَاألحى ، 366، الحديث: الميخى
َ .رضيى اهللي عنو عف أنسو  ثابت(حاؽ ك إس) ؛كبلىما .ثابت سيمىيماف بف الميًغيرة عف (، مف طريؽ256 \1)
 (1)

 "، كما أثبتناه مف األصؿ ك"ع".أبا" :ك ح كفي ج  ،أما ":ب"في  
ة نى يٍ يى ياف بف عي فٍ (، مف طريؽ سي 380 \1)، حميةَاألكلياءفي  ،يـأخرجو أبك نيعى  .ؼَهكَيكقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[579]

 س عف أبيو مع اختبلؼ يسير .ك اك عف ابف طى 
(2)

. شيءه مي   ة ًفضىضه ٍمع الفضَّ ة؛ ألفَّ جى عه بالفضَّ ة أك ميرىصَّ : ميمىكَّه بالًفضَّ  \7)، ًلسىافَالعىرىب، ابف مىٍنظيكرفىضَّضه
 يسير. (، بتصرؼو 208

َمىٍقطيكع،َأمَّاَالشٍَّطرَالثَّانيَالشَََّ[580] ؿَصحيحه َمىٍكقيكؼ.صَىفَىٍطرَاألكَّ  ،البييقي -يفرى طٍ أم الشَّ –أخرجيما  حيحه
زَّاؽ بو. 383 \8)، 5968، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي   (، مف طريؽ عبد الرَّ

سىف، البىٍصًرٌم، كاسـ أبيو يى  سىف بف أبي الحى اًرم، مكالىـ، ًثقىة فقيو فاضؿ  –بالتحتانية، كالميممة  -ارسى الحى األنصى
ز كيقكؿ: حدثنا كَّ جى تى يى فى  ، قاؿ البزار: كاف يركم عف جماعة لـ يسمع منيـسي لّْ دى يكر، ككاف يرسؿ كثيران كيي شٍ مى 

دّْثكا كخيطبكا بالبصرة، ىك رأس أىؿ الطبقة الثالثة مات سنة عشر كمائة، كقد قارب  كخطبنا يعني قكمو الذيف حي
ر، )التسعيف،  جى  ( . 148،147)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

سىف قادح إذا كاف عف صى  ابي، أما إذا كاف عف تابعي فبل، كال بد جاءى في التَّحرير، " ينبغي التنبو أفَّ تىٍدًليس الحى حى
 (. 271،270، )تحريرَتقريبَالتيذيبمف ىذا القيد". شيعىيب كبىشَّار، 
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نىا [ 581] ًف ابًف اؽً زَّ لرَّ ا دي بٍ عى أىٍخبىرى ًف بًف يىًزيدى، عى اؽى، عىف عىبًد الرٍَّحمى ، عىف أىًبي ًإٍسحى ، عىف مىٍعمىرو
ـي ميٍعجىبه ًبقىًميًصًو، فىمىمَّا دىنىا ًمفٍ  ، كىاٍلغيبلى ًريرو مىٍيًو قىًميصه ًمٍف حى : أىتىاهي اٍبفه لىوي، كىعى ، قىاؿى بًد اهلًل  مىٍسعيكدو عى

: اذٍ  قىوي، ثيَـّ قىاؿى رى ٍيرى ىىذىا.خى ا غى  ىىٍب ًإلىى أيمّْؾى فىقيٍؿ لىيىا فىٍمتيٍمًبٍسؾى قىًميصن
 
نىا [ 582] يرىةى كىافى يىقيكؿي  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، أىفَّ أىبىا ىيرى ، عىًف ابًف ًسيًريفى ، عىف أىيُّكبى مىٍعمىرو

مىٍيؾً  اؼي عى ، فىًإنّْي أىخى رَّ الَّ  اًلٍبنىًتًو: الى تىٍمبىًسي الذَّىىبى  ميىًب.حى
 
نىا [ 583] ـى اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى اؽى، عىف ىيبىٍيرىةى بًف يىًري ، عىف أىًبي ًإٍسحى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى

(1) ، ًميٍّ ، عىف عى
: أيٍىًدمى ًلمنًَّبيّْ عى  بىعىثى بً بلى و السَّ يٍ مى قىاؿى ًريرو فىكىًرهى أىٍف يىٍمبىسىيىا، كى مَّة ًمٍف حى ، فىمىًبٍستييىا، فىرىآىىا ـ حي يىا ًإلىيَّ

: فىفىعىمٍ  ٍقيىا بىٍيفى النّْسىاًء، قىاؿى رّْ ، فىخى ا أىٍكرىهي ًلنىٍفًسي شىٍيئنا ًإالَّ أىنىا أىٍكرىىيوي لىؾى : مى ، فىقىاؿى مىيَّ .عى  تي ذىًلؾى
                                                           

 .تمط؛َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمعمرَهلس،َكقدَاخدَىعيَمَيٍيَبًَأباَإسحاؽَالسَََّكؼ؛َألفََّقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديهََ[581]
 .اؽ بوزَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 157 \9)، 8786ديث: ، الحبيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى أخرجو الطَّ 

بفتح  -يرة، اليىٍمدىاًنٌي، أبك إسحاؽ، السًَّبيًعيُّ عً عىٍمرك بف عبد اهلل بف عبيد، كيقاؿ: عمي، كيقاؿ: ابف أبي شى 
قبؿ  الثة، اختمط بأخرة، مات سنة تسع كعشريف كمائة، كقيؿثقة مكثر، عابد، مف الثَّ  -الميممة، ككسر المكحدة 

ر، )ذلؾ،  جى  .(489)، تقريبَالتيذيبع(، ابف حى
ٍبد الرٍَّحمىف بف يىًزيد بف قيس، النَّ  ع(. ) ،الثة، مات سنة ثبلث كثمانيفخعي، أبك بكر، اٍلكيكًفٌي، ًثقىة، مف كبار الثَّ عى

 (.395)، ابؽالمرجعَالسََّ
ابة، مات حى اء الصَّ رى بلمو قديمان، مف قي ي، كاف إسٍ لً ذى ب، أبك عبد الرحمف بف اليي يٍ بً ؿ بف حى افً عكد بف غى سٍ عبد اهلل بف مى 
 .(، بتصرؼ987،994\3)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابق. ابف عبد البر، 32بالمدينة سنة 

ر كحماد بف مى عٍ مى  (، مف طريؽ380 \1)، ميةَاألكلياءحًَفي  ،يـأخرجو أبك نيعى  .كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[582]
 .(380\1)مثمو، زيد، كبلىما عف أيكب ب

(1)
  !! كلعمو سبؽ قمـ مف النَّاسخ رحموي اهللي تعالى.: مريـ"ح"ك  "ج"في  
ٍعمىرَهلس،َكقدَاخدَىاؽَالسًَّبٍيعيَمَيحَىأباَإسٍََكؼ؛َألفََّقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديهََ[583] .َتمط،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمى

َمَي َلمتابعة َلغيره َحسف َفي  ،ارأخرجو البزَّ َ.اىدجَىكىك ارَبىزَّارالميٍسند َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ  \2)، المنشكر
بة عف أبي إسحاؽ عٍ كمف طريؽ شي  .ىمى يٍ اىد عف ابف أبي لى جى بي بشر عف مي مف طريؽ شعبة عف أ ،(222،301

 نحكه. عف عميٌ  ؛ )ابف أبي لىٍيمىى كىيبىٍيرىة(،ماكبلىي  .رةيٍ بى عف ىي 

بمعجمة  -كيقاؿ: الخارفي  –بمعجمة، ثـ مكحدة خفيفة  –امي بى الش -بتحتانية أكلو كزف عظيـ  -ـ يٍ رً ة بف يى رى يٍ بى ىي 
ر، 4)أبك الحارث، الكيكًفٌي، ال بأس بو، كقد عيب بالتشيع، مف الثانية،  -كفاء  جى ، تقريبَالتيذيب(، ابف حى

ال، ىك شبيو  يحتج بحديثو؟ قاؿ:اتـ: سألت أبي عف ىبيرة بف يريـ قاؿ عبد الرحمف ابف أبي حى  .(677)
 =الب، كابنو الحسف، ركلمف شيكخو: عمي بف أبي طى  (.110 \9)، ديؿعٍَحَكالتَّرٍَالجَىاتـ، كليف. ابف أبي حى يي جٍ بالمى 
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نىا [ 584] اؽى، عىف عىٍمرو اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف أىًبي ًإٍسحى ًميِّا، أيًتيى ًبًبٍرذىٍكفو ، عىف مىٍعمىرو ك، أىفَّ عى
(1) 

: مىا ىى  ٍنوي، فىقىاؿى لٍَّت يىديهي عى ذى ًبالسٍَّرًج زى عى ًرٍجمىوي ًفي الرّْكىاًب، كىأىخى ، فىمىمَّا كىضى مىٍيًو ًصفىةي ًديبىاجو ذىا؟ قىاليكا: عى
: كىاهلًل الى أىٍركىبيوي. . قىاؿى  ًديبىاجه

نىا [ 585] ، شىكىا ًإلىى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ٍيًرًه، أىفَّ عىبدى الرٍَّحمىًف بف عىٍكؼو ، عىف قىتىادىةى، أىٍك غى ، عىف مىٍعمىرو
ًريرو تىٍحتى الثّْيىابً بلى و السَّ يٍ مى النًَّبيّْ عى  ، فىرىخَّصى لىوي ًفي قىًميصو ًمٍف حى ـ اٍلقىٍمؿى

(2). 
نىا [ 586] نىا مى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى اًلؾو يىٍمبىسي رىايىتىٍيًف ، قاؿ: أىٍخبىرى : رىأىٍيتي أىنىسى بف مى ، قىاؿى ، عىف ثىاًبتو ٍعمىره

.  ًمٍف ًديبىاجو ًفي فىٍزعىةو فىًزعىيىا النَّاسي

                                                                                                                                                                      

أبيك إسحاؽ السبيعي، كأبيك فاختة، قاؿ أحمد: ال بأس بحديثو، ىك أحسف استقامة مف غيره يعني الذيف عنو: =
َأسماءَم، زً ليس بالقكم. المً  ركل عنيـ أىبيك إسحاؽ، كتفرد بالركاية عنيـ، قاؿ النسائي: َفي َالكماؿ تيذيب

 .  ، بتصرؼ يسير(151 \30)، الرجاؿ

عمٌي بف أبي طىاًلب الياًشمٌي رضيى المَّوي عنو ابف عبد المطمب بف ىاًشـ بف عبد مناؼ القرشٌي الياشمٌي، أبك 
سىف، أكؿي النَّاس إٍسبلمنا في قكؿ كثير مف أٍىؿ العمـ، كلد قبؿ البعثة بع شر سنيف عمى الصَّحيح، فرٌبي في الحى

ر،  ق.40كلـ يفارقو تكفي: سنة  ًحٍجر النَّبٌي  جى ابةابف حى حى ابةَفيَتمييزَالصَّ   (.468 ،464 \4) ،اإلصى
ٍيؿ، يقاؿ: كيؿُّ ًبٍرذىٍكف فىرى الًبٍرذىٍكف:  (1) ٍيؿ؛ ألنيىا ًمف الخى بّْي،س، كليس كيؿُّ فىرىس ًبٍرذىٍكنن ًخسىاس الخى َريبًَغَىَحَيرٍَشَى ا. الجي

 (.57)ـ، 2005 -ىػ 1425، 2، طبلميٌ ب اإلسٍ رٍ د محفكظ، بيركت، دار الغى مَّ حى ، تحقيؽ: مي ةنىَكََّدَىالمَيَاظًَألفَى
َمىٍكقيكؼ؛َألفََّإسناديهََ[584] ٍعمىرَه،َكقدَاخسهَل َدَىاؽَالسًَّبٍيعيَمَيحَىأباَإسٍََضعيؼه . تمط؛َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمى

 .  اؽ بوزَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 196\8)، 5687، الحديث: فبَاإليماعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي
خ ـ د ت س(. )ـ، مات سنة ثبلث كستيف، رى ضٍ خى عىٍمرك بف شرحبيؿ، اليىٍمدىاًنٌي، أبك ميسرة، الكيكًفٌي، ثقة عابد، مي 

ر،  جى   (.488)، تقريبَالتيذيبابف حى
(2)

   ."ب "الثياب في  :انطمست كممة 

َقتادةَلـَييدرؾَعبدَالرَّحمفَبفَعكؼَرضيَىهَميٍنقطع؛َإسنادَيَ[585] أخرجو  كالحديثَصحيح،َعنو.َاهللَيَألفَّ
(، كتاب الجياد كالسّْيىر، باب الحرير في 42\4)، 2920الحديث:  ،يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ارم،خى البي 

 .الحرب، مف طريؽ قتادة عف أنس بزيادة الزبير
َمىٍكقيكؼ؛َألفََّإسناديهََ[586]َ بَعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي.َرَتفردَبالركايةَعفَثابتَكلـَيتابعوَأحدمَىعٍَمَىَضعيؼه

 اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 209 \8)، 5705، الحديث: اإليماف



143 

 

نىا [ 587] : كىافى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف ًىشىاـً بًف عيٍركىةى، عىف أىًبيًو، قىاؿى نىا مىٍعمىره  وي لى [، قاؿ: أىٍخبىرى
ٍرًب. (1)]قىبىاءه  ًريرو يىٍمبىسيوي ًفي اٍلحى ، أىٍك قاؿ: سيٍنديسو حى  ًمٍف ًديبىاجو
نىا [ 588] : رىأىل النًَّبيُّ عى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ مىمىةى بلى السَّ  وً يٍ مى ، عىف مىٍعمىرو مىى أيْـّ سى ـ عى

ـٍ يىٍنظيٍر ًإلىٍييىا، ، فىمى ا. قيٍرطىٍيًف ًمٍف ذىىىبو تَّى أىٍلقىٍتييمى  حى
: كىرىأىل النًَّبيُّ عى 589] مىى عىاًئشىةى قيبلى بلى السَّ  وً يٍ مى [ قىاؿى الزٍُّىًرمُّ ، فىأىمىرىىىا ـ عى نىٍيًف ًبذىىىبو ةو ميمكَّ بىٍيًف ًمٍف ًفضَّ
تىٍجعىؿى قيبلأى  . (2)بىٍيفً ٍف تيٍمًقيىييمىا كى ا ًبزىٍعفىرىافو فّْرىىيمى تيصى ةو كى  ًمٍف ًفضَّ
نىا [ 590] ، أى اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ًني أىنىسي بف مىاًلؾو : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا مىٍعمىره نَّوي رىأىل : أىٍخبىرى

ٍينىبى ا مىى زى ا ًسيىرىاءى ًمفٍ  ةً ٍبنى عى : قىًميصن ، أىٍك قىاؿى ًريرو  رىسيكًؿ اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ بيٍردنا ًسيىرىاءى ًمٍف حى
. ًريرو  حى

 

                                                           
(1)

   (.71\11في "ع": كاف قباء، ) 

َمَىإسناديهََ[587]َ َمىٍكقيكؼ؛َألفَّ بَعَىشَيفي  ،بييقيأخرجو ال.َكلـَيتابعوَأحدَىشاـرَتفردَبالركايةَعفَمَىعٍَضعيؼه
 اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 209 \8)، 5706، الحديث: اإليماف

في  ،ى المكصميمى عٍ أبك يى أخرجو  فَلغيره.سَى؛َألفَالز ٍىرمَأرسمو.َكيرتقيَبشاىدهَإلىَالحَىعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[588]
 رضيى اهللي عنو سرم عف أنى ىٍ ـ بف سعد عف الزُّ (، مف طريؽ إبراىي262 \6)، 3565، الحديث: ىمىَعٍَندَأبيَيَىسٍَمَي

 . ميطىكالن 
 (2)

 "ب" ك "ج". في "ح": قبلدتيف، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك 
َإسنادَي589] َضَى[ َألفََّعيؼَهه َلغيره.َالز ٍىرمَأرسمو.َ؛ َالحسف َدرجة َإلى َبشاىد في  ،ائيسى أخرجو  النَّ  كيرتقي

ينة، الكىراىية لمنساء في إظيالس نىفَالكيبرل ًمٌي: الذَّىىب، الحديث: ، كتاب الزّْ كالميجتبىَ(، 357 \8)، 9381ار الحي
ًمٌي كالذَّىىب، الحديث: مفَالس نىف ينة، الكىراىية لمنساء في إظيار الحي قاؿَأبكَعبدَ(. 159 \8)، 5143، كتاب الزّْ

َأعمـ" َكاهللي َمحفكظ َغير َ"ىذا َفيَلىَالدََّفي، كٍ قاسـ بف ثابت بف حـز العى  دمَّ حى سطي، أبك مي قى رى السَّ ك  ،الرحمف: ئؿ
ديث ـ، 2001 -ىػ 1422، 1د بف عبد اهلل القناص، الرياض، مكتبة العبيكاف، طمَّ حى مي  ، تحقيؽ: د.غىريبَالحى

رم عف عيٍركة عف عائشة، كفيو: ىٍ ر عف الزُّ مى عٍ ابف معاذ عف مى  عف ؽو ري (. مف طي 1151 \3)، 636الحديث: 
  قيٍمبىٍيًف.
ديث ميعىمَّؽ؛ كذلؾ بسبب كجكد قاؿ في بداية السَّند ىذا: قد يظفُّ البعض بأفَّ تنبيوه  ؛ ألفَّ اإلماـ كذلؾ كليسى  الحى

 بالسَّند السَّابؽ رمىٍ مىٍعمىر يركم عف الزُّ 
(، مف طريؽ 371 \5)، 2973، الحديث: ادَكالمثانياألحَىفي  ،اصـأخرجو ابف أبي عى  .حيحَههَصَىإسنادَيَ[590]

 رمٌ ىٍ رم عف الزُّ يٍ بى (، مف طريؽ الزُّ 437 \22)، 1065، الحديث: بيرالكَىَعجـمَيالفي  ،رانيبى الطَّ ك اؽ بو، زَّ عبد الرَّ 
  ...أك قاؿ الـ يذكر  ماىي بو، كبل
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نىا [ 591] ، عىف عىاًئشىةى، أىنَّيىا كىًرىىًت اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى مَّدو ، عىًف اٍلقىاًسـً بًف ميحى ، عىف أىيُّكبى ، عىف مىٍعمىرو
 الشَّرىابى ًفي اإًلنىاًء الميفىضًَّض.

مىـه، يىعٍ 592] مىى اٍلقىاًسـً ثىٍكبنا ًفيًو عى : كىرىأىٍيتي عى ًريرنا.[ قىاؿى أىيُّكبي  ًني: حى
نىا [ 593] : أىٍىمىكىييفَّ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى يرىةى، قىاؿى سىًف، عىف أىًبي ىيرى ، عىًف اٍلحى ؿو ، عىف رىجي ، عىف مىٍعمىرو

، يىٍعًني: النّْسىاءى.   األىٍحمىرىاًف: الذَّىىبي كىالزٍَّعفىرىافي
نىا [ 594] ، عى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى كس، عىف مىٍعمىرو اًعيؿى بًف شىرُّ ف ًإٍسمى

(1) : ، قىاؿى اًلدو ، عىف ًعٍكًرمىةى بًف خى
ثَّؿى  اءىهي الشٍَّيطىافي ًليىٍفًتنىوي، فىاٍزدىادى ًعبىادىةن، فىتىمى ؿه يىتىعىبَّدي، فىجى كىافى رىجي
؟ فىقىاؿى  (2) بيؾى : أىٍصحى ، فىقىاؿى ؿو لىوي ًبرىجي

ًحبىوي، فىكىافى  : فىصى ، قىاؿى ـٍ مىكنا، فىمىمَّا رىآهي الشٍَّيطىافي  اٍلعىاًبدي: نىعى ييًطيؼي ًبًو، فىأىٍنزىؿى اهللي مى ٍنوي كى مَّؼي عى يىتىخى
، فىمىدَّ المىمىؾي يىدىهي نىٍحكى الشٍَّيطى  مَّؼى الشٍَّيطىافي ، فىكىافى ًإذىا مىشىى تىخى ـٍ يىٍعًرٍفوي اإًلٍنسىافي لى فىوي، كى اًف فىقىتىمىوي، عىرى

: مىا رى  ؿي ، قىتىٍمتىوي كىىيكى أىٍيتي كى فىقىاؿى الرَّجي اليوي مى اٍليىٍكـً ليكىيمىا  !!،ٍف حى تَّى نىزىالى قىٍريىةن، فىأىٍنزى ثيَـّ اٍنطىمىقىا حى
تَّى أىٍمسىيىا فىنىزىالى قىٍريىةن أيٍخرى  ةو، ثيَـّ اٍنطىمىقىا حى ـٍ ًإنىاءن ًمٍف ًفضَّ ذى المىمىؾي ًمٍنيي ا، فىأىخى يَّفيكىيمى ـٍ ييبىيّْتي كىضى كىيمىا، ل فىمى

                                                           

َ.َكؼَهقيَكٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[591]َ
ديؽ، التيمي، ثقة، أحد الفقياء بالمدينة، قاؿ أيكب: ما رأيت أفضؿ منو، مف د بف أبي بكر الصّْ مَّ حى اسـ بف مي القى 
جىر،)حيح، الثة، مات سنة ست كمائة عمى الصَّ ار الثَّ بى كً   .(529)، تقريبَالتيذيبَع(. ابف حى
َكع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[592]
 (1)

"، كىكى ج"كمف  "األصؿ"كما أثبتناه مف  (.72\11. كفي "ع": سركش، ): سدكس"ح" في ك سركس :"ب"في  
كىاب.   الصَّ

(2)
 ." ك "ع"ج"ك  "ب"ك  "األصؿ"ف ، كما أثبتناه م: فيتمثؿ"ح"في  
[593]ََ َكؼَهقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديه ، 10113 ، الحديث:بَاإليمافعَىشَيفي  ،، أخرجو البييقيرمَىعٍَإلبياـَشيخَمَى؛
   رضيى اهللي عنو. ، عف مكالتو نمرة مف قكؿ أبي بكراـزكر عف أبي حى صي نٍ عبة عف مى شي مف طريؽ  (،164 \13)
كسَكىكَاعيؿَبفَمَىفيوَإسٍََكع؛َألفََّطَيقٍَمَىَجدناَعيؼَهضَىإسناديهََ[594]  ،أخرجو البييقي .ذبعَكالكَىضٍَبالكَىَتيَـهمَيشىري

اؽ بمثمو، كفيو تكرار لفظ "مف حاليوي" زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 71 \13)، 9969، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي 
 مرتيف.

ٍنعاني، ييٍكنىى أبا الًمٍقداـ، مى إسٍ  كس الصَّ طىاكس كىكىٍىب بف مينىًبو، ركل عنو: بشر بف ة ك ركل عف: عكرماعيؿ بف شىري
زَّاؽ: قمت مى عٍ مى قاؿ ر، مى عٍ رافع المكنى بأبي األسباط كالحكـ بف أباف كمى  ر:" كاف يضع الحديث"، كقاؿ عبد الرَّ

الىؾى لـ تكتب مى عٍ لمى  ر، . ر فيومى عٍ ه أحد أقكاؿ مى ىذ ،ديثع الحى ضى عف ابف شركس قاؿ: كاف يى ر مى جى ًلسافَابف حى
د بف أحمد بف عثماف بف مَّ حى ىىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل مي الذَّ  .ا: كىذَّابأيضن  مىٍعمىر اؿى قى كى  . (133 \2)، الميزاف
عىفاءقىاٍيماز،  مىبي، ، تحقيؽ: د. الميٍغنيَفيَالض   اؿى قى كى  .(83\)1د.ت(، )د.ط(، )د.ـ(، )د.ف(، )نكر الديف ًعٍتر الحى
ٍنعىاني قى ابف عىًدمٌ  كاية ًميؿي : ىذا صى عىفاءَالر جاؿالكَىابف عىًدم، . الرّْ كره ابف شاىيف في ذى كى  (.139\2)، امؿَفيَضي

ًدٍينيٌ    (.27)، تاريخَأسماءَالثقاتابف شاىيف، . : " ًثقىة مف أىؿ اليمف"الثقات، كقاؿ عمي بف المى
كًمٌي، ًثقىة، مف الثَّ  اًلد بف العاص بف ىشاـ، المىٍخزي ر، )مات بعد عطاء، الثة، ًعٍكًرمىة بف خى جى خ ـ د ت س(. ابف حى

 (.454)، تقريبَالتيذيب
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، كىأىمَّ  ـٍ ٍذتى ًإنىاءىىي افىنىا فىأىخى ـي المىمىؾي اإًلنىاءى، فىقىاؿى لىوي: أىمَّا مىٍف أىضى ا، فىأىٍعطىاىي يّْفيكىيمى ـٍ ييضى لى ـٍ كى ٍف لى ا مى
ا الًَّذم قىتىٍمتي فىًإنَّوي  : أىمَّ بىًني، فىقىاؿى ، فىمىٍف تىٍصحى ًريفى ـٍ ًإنىاءى اآلخى ،  ييضيٍّْفنىا فىأىٍعطىٍيتىيي شىٍيطىافه أىرىادى أىٍف يىفًتنىؾى

كىافى ىىؤيالى  ، كى ـٍ ـٍ يىكيٍف يىٍنبىًغي لىيي ، فىمى اًلحيكفى ـٍ قىٍكـه صى ٍذتي ًمٍنييـي اإًلنىاءى، فىًإنَّيي ، كىأىمَّا الًَّذيفى أىخى ًء قىٍكـ فىاًسًقكفى
ؿي يى  اًء، كىالرَّجي ؽَّ ًبًو، ثيَـّ عيًرجى ًبًو ًإلىى السَّمى  ٍنظيري ًإلىٍيًو.فىكىانيكا أىحى

نىا [ 595] ، عىفٍ اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى نىا مىٍعمىره ، عىف أىًبي : أىٍخبىرى ؿو ، عىف رىجي  يىحيىى بًف أىًبي كىًثيرو
ًبيّْ [ اءمى أسٍ  ، أىفَّ فيبلىنىةى اًبنٍ ، عىف ثى (1)]الرَّحى اءىتىا ًإلىى النَّبً  ةى ٍكبىافى اًحبىةن لىيىا جى ، كىصى ـ، بلى و السَّ يٍ مى يّْ عى اٍلقىاًسـً

ًفي أىٍيًديًيمىا كىاًتـ كى ا يىدىىىا،  بو ىى ذى  فٍ ، مً خى ٍت ًإٍحدىاىيمى ، فىأىٍخرىجى ، فىسىأىلتىاهي عىف شىٍيءو : اٍلفىتىخى تىدىعيكىىا اٍلعىرىبي
كىاتً بلى و السَّ يٍ مى فىرىأىل النًَّبيُّ عى  رىبى يىدىىىا ًبعىًسيبو مىعى (2)ـً ـ بىٍعضى ًتٍمؾى اٍلخى اتىـً ًإلىى ، فىضى وي ًمٍف ًعٍنًد اٍلخى

مٍسكىنيىا
قىٍد (3) ٍنكيمىا، كى ا ًلي الى أيٍعًرضي عى مى : كى ا، فىقىالىتىا: مىا شىٍأنيؾى تيٍعًرضي عىنَّا؟ فىقىاؿى ، ثيَـّ أىٍعرىضى عىٍنييمى

مىتى  تىا فىدىخى ا تىٍجًمسىاًف أىمىاًمي، فىقىامى ٍمرنا، ثيَـّ ًجٍئتيمى ا أىٍيًديىكيمىا جى ٍربىةى مىؤٍلتيمى مىى فىاًطمىةى، فىشىكىتىا ًإلىٍييىا ضى ا عى
، فى  سىفو ، فىقىالىٍت: أىٍىدىاىىا ًلي أىبيك حى ا فىاًطمىةي ًسٍمًسمىةن ًمٍف ذىىىبو ٍت ًإلىٍيًيمى أىٍقبىؿى النًَّبيّْ عميو السبلـ، فىأىٍخرىجى

ـٍ تىٍفًطفٍ بلى و السَّ يٍ مى النًَّبيُّ عى  لى كىافى  ـ يىٍمًشي كىأىنىا مىعىوي، قاؿ: كى اًنًب اٍلبىاًب، كى مَّـى ًمٍف جى ، فىسى فىاًطمىةي ًلذىًلؾى
مىسى  ًفي  قىٍبؿى ذىًلؾى يىٍأًتي اٍلبىابى ًمٍف ًقبىًؿ كىٍجًيًو، فىاٍستىٍأذىفى فىأيًذفى لىوي، كىأىٍلقىٍت فىاًطمىةي لىوي ثىٍكبنا، فىجى مىٍيًو، كى عى

ٍمًسمىةي، فىقىاؿى  ًفي يىًدًؾ، أىٍك يىًدىىا، أىٍك عينيًقيىا ًتٍمؾى السّْ : ًإنًَّؾ اٍبنىةي رىسيكًؿ اهلًل ، كى نًَّؾ أىٍف يىقيكؿى النَّاسي : أىيىغيرَّ
ـٍ يىٍجًمٍس،  رىجى النًَّبيُّ عميو السبلـ لى ٍينىاىىا، كىخى ، كىعىرىمىيىا ًبًمسىاًنًو، فىيىممىٍت عى عينيًقًؾ، طىبىؽه ًمٍف نىارو

مىٍت فىاًطمىةي ًإٍنسىاننا ًمٍف أى  اءى ًبًو ًإلىٍييىا، فىأىٍرسى ، فىجى ًصيؼو ، فىبىاعىيىا ًبكى ا أيٍعًطيتى ٍىًميىا، فىقىالىٍت: ًبٍعيىا ًبمى
ى فى  ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم أىٍنجى : اٍلحى بىرى الطٍَّكًؽ، فىقىاؿى كهي خى ميكا ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل، فأىٍخبىرى اًطمىةى ًمفى فىأىٍعتىقىٍتوي، فىأىٍرسى

 النَّاًر.

                                                           
 (1)

ًضح كيٍنيتو. ح"ج ك "ك  "ب" ليس مف "األصؿ"، كما أثبتناه مف      " ك "ع"، كىذه زيادة تيكى

(2)
كىاًتيـ"األصؿ":  في     ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب" مف ، كما أثبتناهالمكضعيف خى

(3)
  .مسكتيا ":ح"في  

حيحَهادَيإسنَ[595] َالرَّجؿَالميبيـَقدَسيم يَفيَركايةََ؛هَصى ، كتاب الزينة، مفَالس نىفَجتبىالمَيفي  ،ائيسى النَّ إذَإفَّ
ًميٌ  ( مف طريؽ يحيى بف أبي كثير عف زيد 158 \8)، 5140الحديث:  ب،ىى كالذَّ  الكراىية لمنساء في إظيار الحي

قَى. فيو عف أبي سبلـ عف أبي أسماء الرٍَّحبي بنقصو  حيحَهكى َاأللباني:َصى َالشَّيخي  .اؿى
ٍشًقٌي، كيقاؿ: اسمو عبد اهلل، ثقة، مف الثَّ عىٍمرك بف مٍرثىد، أبك أسماء الثة، مات في خبلفة عبد ، الرٍَّحًبي، الدّْمى

ر، 4بخ ـ )الممؾ،  جى  (.493)، تقريبَالتيذيب(، ابف حى
مى اهلل عميو كاف ممف حفظ عف رسكؿ اهلل صكباف بف بجدد، مف أىؿ السراة، كىي مكضع بيف مكة كالمدينة، ك ثى كى 

 (، بتصرؼ يسير.218 \1)، ابحَىالستيعابَفيَمعرفةَاألصٍَابف عبد البر،  .ق54كسمـ، تكفي سنة 
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َ.بًَكٍَيَالثَّفًََـًَمَىالعَىَ(1)بىابَي[118َ]

انى أٍ رى [ قى 596]
طَّاًب: رىخَّصى ًفي اؽً زَّ د الرَّ بٍ عى ى مى عى  (2) ، عىف قىتىادىةى، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى ، عىف مىٍعمىرو

ًريًر. ، ًمٍف أىٍعبلىـً اٍلحى ، كىأىٍربىعو ثىبلىثو ٍصبىعىٍيًف، كى ، كىاً  ٍكًضًع ًإٍصبىعو  مى
 
نىا [ 597] : قاؿ: زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى ـٍ  (3)]عيمىر[اؽ، عىف مىٍعمىرو لىٍكالى أىفَّ عيمىرى كىًرهى السّْرَّ لى

ًريًر ًفي الثٍَّكًب. (4)تسييرَّ  :أىرى ًبًو بىٍأسنا، يىٍعًني  اٍلحى
 

                                                           
(1)

ىا مف ىذه النسخ ا:  باب عمـ الثكب. كأثبتنك "ع" في "ب" ك "ج" ك "ح"ا في "األصؿ" ال يكجد: باب، كأمَّ  
  مـ.ليتكافقا في التعريؼ، كاهللي أع

 .اهلليَعنوَتادةَلـَييدرؾَعمرَبفَالخطَّابَرضيَىقَىَ؛َألفََّمىٍكقيكؼَهَطعَهقَىنٍَهَمَي[َإسنادَي596]
ًحيحفي  ،ارمكقد أخرج البيخى  قمت: َالصَّ َالميٍسند امع ، كتاب في خالؼ ذلؾما يي  رضيى اهللي عنو رمى عف عي َ،الجى

الميٍسندَفي  ،ـمً سٍ (، كمي 149 \7، 5828منو، الحديث: المباس، بابي ليٍبس الحرير كافتراشو لمرجاؿ كقىٍدر ما يىجيكز 
ًحيحَالميختىصر اتىـ الصَّ اؿ كالنّْسىاء كخى ة عمى الرّْجى ، كتابي المباس كالًزٍينة، بابي تٍحريـ استعماؿ إناء الذَّىىب كالًفضَّ

ؿ  ة العىمىـ كنىٍحكه لمرَّجي باحى ًتو لمنّْسىاء كا  باحى رير عمى الرَّجيؿ كا  ابعى، الحديث: الذَّىىب كالحى ـٍ يىًزٍد عمى أٍربًع أصى ما ل
، (،  كبلىي 1643 \3، 2069 : أتىانىا ًكتىابي عيمىرى ما مف طريؽ شيٍعبىة عف قىتىادىة، قىاؿ: سىًمعتي أبا عيٍثمىافى النٍَّيًدمَّ

: أفَّ رىسيكؿى المَّو  افى ًبيجى ًريًرَ" كنىٍحف مىعى عيٍتبىةى ٍبف فىٍرقىدو ًبأٍذرى ًَبإٍصبىعىٍيًوَالمَّتىٍيًفَتىًميىافَنىيىىَعىفَالحى َىىكىذىا،َكىأىشىارى إلَّ
" ـى ًمٍمنىاَأىنَّويَيٍعًنيَاألٍعَلى ،َقىاؿ:ًَفيماَعى ـى ارمٌ ل. كالمفظ اإلبيىا  .مبيخى

قمت: يتبيَّفي ممَّا سبؽ أنَّو ركم عف عمر مف قكلو ما خالؼ ركايتو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كاألصؿ في 
ال سيما كأفَّ قكلو ضعيؼ. قاؿ الخطيب  نأخذى بركايتو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كنترؾ قكلو، ىذه الحالة أفٍ 

اًبيُّ عىف رىسيكؿ الالبىٍغدىاًدمٌ  حى ًديثن : إذىا ركىل الصَّ حاًبٌي ًخبلؼى  مى كً ا، ثيَـّ ري مَّو صمى اهلل عميو كسمـ حى  عىف ذىًلؾى الصَّ
كىل، فىًإنَّوي يىنٍ  ]خبلفنا[ ٍنو ًمف ًفٍعًمو، أٍك فيٍتيىاهي، ألفَّ اٍلكىاًجبى عمىٍينىا قىبيكؿي نىٍقًمًو لما رى ًكمى عى بىًغي األٍخذي ًبًركىايىًتو، كتىٍرؾي ما ري

ٍقت فيٍتيىاه. ًكم ًفي كى اًحب قىٍد يىٍنسى ما ري ًتو عف النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ ال قىبيكؿى رىٍأًيو... كأًلفَّ الصَّ  ..كألفَّ كنىذىارى
لىٍت أُـّ الميؤ  ؿي فيو تىٍأكيبلن يىٍصًرفيو عىف ظىاًىًره، كىما تىأىكَّ ًكمى إالَّ أنَّوي يىتىأىكَّ اًبيَّ قىد ذىكىرى ما ري حى اًئشىةي في ًإٍتمىاـ الصَّ ًمًنيفى عى

ة في السَّفىر".  بلى ، وَكالميتىفىًقوالفىًقيٍَ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم ،مٌ ادً دى غٍ يب البى طً الخى الصَّ
  (.372 -370 \1)ق، 1421، 2عادؿ بف يكسؼ الغرازم، السعكدية، دار ابف الجكزم، طتحقيؽ: 

(2)
 ، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج".أخبرنا": ح"ك  "ب"في  
    .اهلليَعنوَرَبفَالخطَّابَرضيَىمَى؛َألفَقتادةَلـَيدرؾَعَيطعَهقَىنٍَهَمَيإسنادَيَ[597]

(3)
اب، كى ، كىك األقرب لمصَّ ك "ع" ب" ك "ج" ك "ح"ما أثبتناه مف " .رمى عي  عمر لكال أفَّ  قاؿ إفَّ قاؿ في "األصؿ":   

في األصكؿ؛ ألف ناسخ النسخة "ح" عمَّؽى كممة: قاؿ عمر خطأ امة، ك عى و مف كبلـ قىتادة بف دى أنَّ  لي كالَّذم يظير
     عف قتادة قاؿ: لكال أفَّ عمر ... صكبكلعؿَّ األ ،في الجانب األيمف بقكلو: ىكذا ككأنو استثقؿ العبارة

(4)
. .بيف ":ح"في    كفي "ع": سرَّ
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نىا [ 598]  اجي يى سً  بً يَّ سى المي  ى ابفً مى عى كى  ،بيَّ سى المي  ى ابفى تى أى  وي ، أنَّ ةى دى اى تى قى  فٍ عى  ٍر مى عٍ مى  فٍ اؽ، عى زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى
 اج. بى يٍ ر بالدّْ يٍ رً حى 
 
  .عٍ ابً أصى  عً بى أرٍ  فٍ مً  كه حٍ نى  ـه مى وي عى لى  ان انى ركى بي  افى مى ميٍ بًف أبي سي  ادً مَّ ى حى مى أيتي عى : كرى ره مى عٍ [ قاؿ مى 599]
 
نىا [ 600] ًف الزٍُّىًرمّْ أفَّ  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عى  فى مً  رى يٍ رً الحى  ـى مى العى  عي طى قٍ يى  افى كى  رى مى عي  ابفى مىٍعمىرو
.وتً امى مى عً 

(1)  
 
نىا [ 601] مىى النًَّبيّْ عى زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ـى عى : قىًد ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ٍفده ًمٍف بلى و السَّ يٍ مى اؽ، عىف مىٍعمىرو ـ كى

اًنيىةه، قىٍد كىفُّكا ـٍ ًجبىابه يىمى مىٍيًي مىٍيًو، فىقىاؿى النًَّبيُّ عى  ًكٍندىةى، كىعى مَّميكا عى ًريًر، فىسى يكبىيىا ًباٍلحى و يٍ مى أٍكمىامىيىا كىجي
ًريًر؟ بلى السَّ  : فىمىا شىٍأفي ىىذىا اٍلحى ؟ قىاليكا: بىمىى، قىاؿى : فى ـ: أىلىٍستيـٍ ميٍسًمًميفى ،  (2)هك عي زى نى قىاؿى ـٍ اًمًي ًحينىًئذو ًمٍف أىٍكمى

، ثيَـّ قىاليكا ـٍ ييكًبًي نىاؼو ًمنَّا، أىٍنتيـٍ بىًني آًكًؿ الًمرىاًر، بلى و السَّ يٍ مى ًلمنًَّبيّْ عى  كىجي يّّ ًمٍف [ـ: أىٍنتيـٍ بىًني عىبًد مى حى
اًىًميَّةً  ٍمطىةه ًفي اٍلجى نىاؼو خي بًد مى بىٍيفى بىًني عى ـٍ كى ـ: اٍذىىبيكا بلى و السَّ يٍ مى ، فىقىاؿى لىييـي النًَّبيُّ عى ]ًكٍندىةى، كىافى بىٍينىيي

: فىنىٍحفي بىنيك النٍَّضًر بًف ًكنىانىةى، الى إً  ، قىاؿى ، قىاليكا: الى، بىٍؿ أىٍنتى ـٍ ، كىأىًبي سيٍفيىافى يينىاًسبيككي بَّاسو  لىى عى
ٍيًر أىًبينىا. (3)نىٍقفيكا  أيمَّنىا، كىالى نىدًَّعي إًلى غى
نىا [ 602] ، عىف قىتىادىةى، أىفَّ  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ًريًر الًَّتي ًفي  مىٍعمىرو ـى اٍلحى ، كىافى يىٍكرىهي أىٍعبلى اٍبفى عيمىرى

 .(4)اٍلثيابً 
                                                           

 َكع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[598] 

َمىٍقطيكع.َصَىإسناديهََ[599] َحيحه
، المراسيؿيينظىر؛ ابف أبي حاتـ،  رمَلـَيصحَسماعوَمفَابفَعمر.ىٍَالزَ َكؼ؛َألفََّقيَكٍَمَىَضعيؼَهإسناديهََ[600]
(190،192.)َ
(1)

 كما أثبتناه مف "األصؿ" فقط. .(75\11" ك "ع" )ح"ك  "ج"ك  "ب"ف قبمو مف اف المذناكاالثحديثي قط ىذا الس 
(2)

مىعيكه. ح"ك  "ب" ما أثبتناه مف  كىاب. كفي "األصؿ" ك "ج": فىخى  " ك"ع"، كىك الصَّ

 ة.األخير  ]أىًبينىا [ :كممة  "ح"كجد في تكال  .ال نفقكا: ك "ع" "ج"ك  "ب"في  (3)
طريؽ عبد الكاحد (، مف 22 \1)، برلبقاتَالكَيالطَّفي  ،أخرجو ابف سعد .سؿَهرٍَوَمَي؛َألنََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[601]

  .اتصرن خٍ بف زياد مي 

َعنو. َ[602] َاهللي َيسمعَمفَابفَعيمىرَرضيى َلـ َألفَقتادة َمىٍكقيكؼ؛ عيؼه اًتـ،  ؛يينظىر إسناديهَضى ابف أبي حى
 (.175)، المىرىاسيؿ

(4)
 الميكىافؽ لعنكف الباب. كابك الصَّ ، كى"ح"ك  "ج"، كما أثبتناه مف األصؿ ك مف اب: البى ك "ع" "ب"في  
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َ.(1)رفَىصٍَالميعَى،َكَىزَ الخَىَابَي[َبَى119]

نىا [ 603] اًلؾو اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى مىى أىنىًس بًف مى : رىأىٍيتي عى بًد اٍلعىًزيًز، قىاؿى ، عىف عى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
. ثىٍكبىٍيفً  ا اٍلعيٍصفيري  ميكىرَّدىٍيًف قىٍد مىسَّييمى

نىا [ 604] ٍمرىاءى، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى فىةن حى : كىافى أىًبي يىٍمبىسي ًمٍمحى ، عىف ًىشىاـً بًف عيٍركىةى، قىاؿى ، عىف مىٍعمىرو
. تَّى مىاتى ًبغىٍت ًباٍلعيٍصفيًر حى  صي

نىا [ 605] ، قىالىٍت: رىأىٍيتي ، قاؿ: أىخٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف عىاًئشىةى اًبٍنًت سىٍعدو ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره بىرى
(2) 

. (3)ـ يىمبىٍسفى بلى و السَّ يٍ مى ًستِّا ًمٍف أىٍزكىاًج النًَّبيّْ عى   الميعىٍصفىرى
ًف ابًف ًسيرً نى رى بى خٍ : أى اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى خٍ [ أى 606] ، عى ، عىف أىيُّكبى ، عىف ًدٍقرىةى ا مىٍعمىرو يفى

، عىف أيْـّ (4)
. ميبي كَّري ًفييىا الصُّ مَّبىةى، يىٍعًني الًَّتي تيصى مىمىةى: أىنَّيىا كىًرىىًت الثّْيىابى الميصى  سى

سىًف ًكسىاءن 607] مىى اٍلحى : كىأىٍخبىرىًني مىٍف رىأىل عى [ قىاؿى مىٍعمىره
مَّبنا. (5)  ميصى

                                                                                                                                                                      

ََكؼ.قيَكٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[603]
ٍبد العىًزيز بف صي  ع(. ابف )ابعة، مات سنة ثبلثيف، البىٍصًرٌم، ًثقىة، مف الرَّ  –بمكحدة كنكنيف  -ي ب، البينىانً يٍ يى عى

ر،  جى    (.401)، بتقريبَالتيذيحى
(1)

  ، كما أثبتناه مف "األصؿ".رفي صٍ كالعي  " ك "ع":ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

[604]ََ َألفََّصَىإسناديه َمىٍقطيكع؛ َمَىَاشريكَنَحيحه َرىاشدَرمَىعٍَتابع ٍعدأخرجو ابف الجعد في  .بف َالجى َابف ، ميٍسند
 .(، مف طريؽ شريؾ عف ىشاـ نحكه335، 2301الحديث: 

َمَىَ[605]  عيؼه َإسناديهَضى ٍعمىرَنٍكقيكؼ؛َألفَّ َفيَركايتوَعفَأيكبَضعؼ.َ.لـَيتابىعَفيَركايتوَامى أخرجو َإٍذَإفَّ
َالس نَّةفي  د بف الفراء،مَّ حى كد بف مي عي سٍ د الحسيف بف مى مَّ حى أبك مي السُّنَّة  يالبىغىًكم، ميٍحي شيعىيب ، تحقيؽ: شىٍرح
قالَفيَ (.23\12)ـ، 1983 -ىػ 1403، 2سبلمي، طالمكتب اإلبيركت، د زيًىير الشَّاًكيش، مَّ حى مي األرناؤكط ك 

 .هَصحيحاليامش:َإسنادَي
اًئشىة بنت سى  رت حتى أدركيا مالؾ، ككًىـ مف زعـ أف مٌ ابعة، عي رية، المدنية، ثقة، مف الرَّ ىٍ اص الزُّ قى د بف أبي كى عٍ عى

ر، )ليا رؤية،   (899)، تقريبَالتيذيبخ د ت س(. ابف حىجى
 ثبتناىا مف "األصؿ" ك "ب" ك "ح" ك "ع".ليست مف "ج"، كأ رأيت (2)

(3)
  .تمبس ":ح"في  

(4)
 ، كما أثبتناه مف "األصؿ".تصحيؼ، كىذا "دفرة " " ك "ع":ح"ك  "ج"ك  "ب"في  
َرَعفَأيكب،َكلـَيتابىع.َمَىعٍَ؛َلجيالةًَدٍقرة،َكلضعؼَركايةَمَىعيؼَههَضَىإسنادَيَ[606]
عنيا في التصميب، ركل  ابف أبي حاتـ: ركت عف عائشة رضي اهللي  اسبية البىٍصًرٌية، قاؿب الرَّ الً رة بنت غى ًدقٍ 

َالرجاؿم، زً د بف سيريف، المً مَّ حى عنيا: بديؿ بف ميسرة، كمي  َفيَأسماء (، بتصرؼ 168 \35)، تيذيبَالكماؿ
  (.895) ،تقريبَالتيذيبابف حىجىر،  ر: كىـ مف جعميا رجبل كىي مقبكلة،جى يسير. قاؿ ابف حى 

 ؛َلجيالةَالرائي.َضعيؼَهَأثرَهَ[607]
(5)

 .اثيابن  ":ح"في  
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زٍّ  فٍ ، عى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 608] مىى أىًبي ىيرىيرىةى ًكسىاءى خى : رىأىٍيتي عى ، قىاؿى مًَّد بًف ًزيىادو ، عىف ميحى مىٍعمىرو
، كىسىاهي  مىٍركىافي  إيَّاهي أىٍغبىرى

(1). 
 
مىى أىنىًس بًف مى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 609] : رىأىٍيتي عى ، قىاؿى ًرمّْ زى بًد اٍلكىًريـً اٍلجى ، عىف عى اًلؾو مىٍعمىرو

بىيرو  ، كىأىنىا أىطيكؼي مىعى سىعيًد بًف جي زٍّ ًكسىاءى خى ، كى زٍّ بَّةى خى جي
ًباٍلبىٍيًت فىقىاؿى سىعيده: لىٍك أىٍدرىكىوي السَّمىؼي  (2)

عيكهي.  ألىٍكجى
 
 
 

                                                                                                                                                                      

(، مف طريؽ 267 \8)، 5797، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي كؼ.قيَكٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[608]
بة عف عٍ (، مف طريؽ شي 333 \4) ،الطَّبقاتَالكيبرلفي  عبد الرزاؽ بو، بمفظ: " كساه إياه مركاف"، كابف سعد،

 .أغبر، كساه أبك مركاف" د دكف لفظة: "مَّ حى مي 
دىًنٌي، نزيؿ البصرة، ثقة ثبت ربما أرسؿ، مف الثَّ مَّ حى مي  مىًحٌي، مكالىـ، أبك الحارث، المى ع(. ابف )الثة، د بف زياد، الجي

ر،  جى   (.563)، تقريبَالتيذيبحى
ر رحمو اهلل: "ربما أرسؿ" ىؿ قاليا أحد قبموحى قمت: بى  جى ما قالو  حي جً د. كأرى جً فمـ أ ؟،ثتي عف قكؿ الحافظ ابف حى

نَّما قاليا، لقكلو في "تيذيب التيذيب": "كعندم أفَّ ركايتو عف شَّ بى يب كىالدُّكتكر عى يخ شي الشَّ  ار: لـ يقميا أحد قبمىو، كا 
ـزً اس ذكره المً بَّ مة"، كالفضؿ بف عى سى رٍ الفضؿ بف عباس مي  كال  ، كلـ يذكر فيو شيئنا]لو[ م فيمف ركل عنو الميتىٍرجى

رّْج لو شيئنامف أصحاب ال أحد مف المتقدميف، عمى أفَّ أحدنالؾ ذكر ذ ب يٍ عى مف ركايتو. شي  كيتيب الستة لـ ييخى
  (.  244\3)، يذيبتحريرَتقريبَالتَّار، شَّ بى كى 
(1)

كاب؛ ألنَّو أحد بني أمىيَّة ح"ك  "ج"ك  "ب"األصؿ": كساهي أبك مىركاف. كما أثبتناه مف " في  " ك "ع"؛ كىك الصَّ
دىًنٌي، كليى الًخبلفة في آًخر سنة أربع ك كى كىـ بف أبي العاص بف أمىيَّة، أبك عبد الممؾ، األمىكٌم، المى مىٍركىاف بف الحى

اف، كلىو ثبلث أك إحدل كستكف سنة، ال تثبت لو صحبة، مف الثَّانية  (.4)خ  ،كستيف كمات سنة خمس، في رىمىضى
ر،  جى  (.621) يب،تقريبَالتيذابف حى

.َحيحَهصَىناديهَإسَ[609]   مىٍكقيكؼه

اًلؾ، الجزرم، أبك سىًعيد، مكلى بني أمية، كىك الخضرمي  نسبة  -بالخاء كالضاد المعجمتيف  -عبد الكريـ بف مى
ر، )ادسة، مات سنة سبع كعشريف، إلى قرية مف اليمامة، ًثقىة متقف، مف السَّ  جى َالتيذيبع(. ابف حى ، تقريب

 سناأنى  الؾ فقاؿ: نعـ، قاؿ: قد رأيتي س بف مى رم مف أنى زى ى سمع عبد الكريـ الجى يحي كرم: سألتي كقاؿ الدُّ . (405)
  (.456\4، )مكرًَيفَركايةَالدَ عًَتاريخَابفَمَى. ابف مىًعيف، كؼ بالبيت كعميو ثكب خزطي يى 
(2)

بىٍير، األىسىًدٌم، مىٍكالىـ، الكيكًفٌي، ًثقىةه ثىٍبته فقيوه، مف الثَّالثة، كركايت  و عف عىائشة كأبي ميكسىى كنحكىما سىًعيد بف جي
اج سنة خمس كتسعيف كلـ يكمؿ الخمسيف، جَّ ر،  ميرسمة، قيًتؿى بيف يدم الحى جى َالتيذيب)ع(. ابف حى ، تقريب

(242.) 
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ًني ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 610] : أىٍخبىرى ، قىاؿى ـي بف عيتىٍيبىةى  مىٍعمىرو كى اٍلحى
ٍيحو ، قىا(1) مىى شيرى : رىأىٍيتي عى ؿى

(2) 
زٍّ خضر، كىىيكى يىٍقًضي. فنا ًمٍف خى  ًمٍطرى

بىٍيًر اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 611] مىى عىبًد اهلًل بًف الزُّ : رىأىٍيتي عى ، عىف ًىشىاـً بًف عيٍركىةى، قىاؿى ، عىف مىٍعمىرو
، كىسىٍتوي ًإيَّاهي عىاًئشى  رى زٍّ أىٍخضى فنا ًمٍف خى  ةي.ًمٍطرى

: كىافى اٍبفي عيمىرى يىرىل بىًنيًو اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 612] ، قىاؿى ، عىف نىاًفعو ، عىف أىيُّكبى ، عىف مىٍعمىرو
. ـٍ مىٍيًي ، فىبلى يىًعيبي عى زَّ  يىٍمبىسيكفى اٍلخى

ًنياؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 613] : أىٍخبىرى ، قىاؿى : رىأىٍيتي  ، عىف عىبًد اهلًل بًف عيمىرى ، قىاؿى كىٍىبي بف كىٍيسىافى
قَّاصو  : سىٍعدي بف أىًبي كى زَّ اًب النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ يىٍمبىسيكفى اٍلخى ٍمسىةن ًمٍف أىٍصحى ،  ،خى كىاٍبفي عيمىرى

اًبري بف عىبًد اهلًل، كىأىبيك ىيرىيرىةى، كىأىنىسه  كىجى
(3).  

                                                           
 (1)

ا؛ إشارة لخطئيا كضبب عميي، عبد الكريـ عـ الحكـ :"ب"في ك . : عـ الحكـ بف عتيبة"ج"ك  "األصؿ"في  
ٍحيىا. حّْ ، كىذا بةيٍ تى ـ بف عي كى الحى ىكى ريح كم عف شي رٍ يى  ذمالَّ  ، ككميا خطأ؛ ألفَّ ـ بف عيينةكى : الحى "ح" ك في كلـ ييصى

كىاب. )    (.76\11األخير يىركم عنو مىٍعمىر، كاهللي أعمـ. كما أثبتناه مف "ع"، كىك الصَّ

(2)
ًعي، القاضي، أبك أيمية، مي   اًرث بف قيس، الكيكًفٌي، النَّخى ٍيح بف الحى ، ًثقىة كقيؿ: لو صي خى شيرى بة مات قبؿ حٍ ضـر

ـى سبعيف سنة،  كى ر، )الثمانيف، أك بعدىا كلو مائة كثماف سنيف أك أكثر، يقاؿ: حى جى تقريبَبخ س(. ابف حى
 (.281)، التيذيب

 أنو ربما دلس، دم، الكيكًفٌي، ًثقىة ثبت فقيو، إالنٍ د، الكً مَّ حى أبك مي  - اصغرن بالمثناة، ثـ المكحدة مي  –بة عيتىي بفي  ـي كى الحى 
ر، )ة، مات سنة ثبلث عشرة، أك بعدىا، كلو نيؼ كستكف، امسى مف الخى  جى   (.168)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

َمىٍقطيكع.َ[610] َصحيحه
َمىٍكقيكؼ.صَىَ[611]  \5)، 24633، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،أخرجو ابف أبي شيبةَحيحه

َمة عف ىشاـ بزيادة فيو.سىا(، مف طريؽ أبي أي 150
بىٍير ٍبف العكاـ ٍبف خكيمد، يكنى أبا بكر، كقيؿ: أبا بكير، أكؿ مكلكد في اإلسبلـ بعد اليجرة لممدينة.  عبد اهلل ٍبف الزُّ

 (، بتصرؼ يسير .905 \3)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابابف عبد البر، 
ٍعمىرَلـَيتابىعَفيَرَكَ[612] َمى َمىٍكقيكؼ؛َألفَّ َفيَركايتوَعفَأيكبَضعؼضعيؼه  ،أخرجو البييقي .ايتو.َإٍذَإفَّ

زَّاؽ268 \8)، 5799، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي   بو.  (، مف طريؽ عبد الرَّ
َمىٍكقيكؼَ[613] ، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي ؛َلضعؼَعبدَاهللَبفَعمرَبفَحفص.ضعيؼه

زَّاؽ بو268 \8)، 5800  . (، مف طريؽ عبد الرَّ
ٍبد اهلل بف عمر بف حفص بف عىاًصـ بف عمر بف الخطاب، أبك عبد الرحمف، العي  دىًنٌي، ضعيؼ عابد، رً مى عى م، المى

ر، 4ـ )ابعة، مات سنة إحدل كسبعيف، كقيؿ: بعدىا، مف السَّ  جى  (.344)، تقريبَالتيذيب(. ابف حى
دىًنٌي، المي كىب بف كيساف، القرشي، مكالىـ، أبك ني  ـ، ثقة، مف كبار الرابعة، مات سنة سبع كعشريف، مّْ عى عيـ، المى

  (.697)ابؽ، ع(. المرجع السَّ )
(3)

ابيٌ  بعد كجد زيادةت ك "ع": "ح"ك   "ج"ك   "ب"في   حى د، كىذه خطأ؛ ألنَّيا تصير أبك سعي ، كىي:ابرجى  الصَّ
 =بذلؾ ستنا.
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ستيفَكَىَةَأربعَونَىرَسَىفَىر،َكذلؾَفيَصَىمَىعٍَعَمَىامًَجَىَفٍَمًََ؛ومًَرَىبكَىنو،َكَىكٍَدَاهلل،َكعَىمٍَحَى،َبًَابعَيءَالرَّزَيالجَيَََـّتَى
نىٍيف.َبفًََدَاهللبٍَعَىَفٍَيـَعَىاىًَإبرَىَفٍَرمَعَىىٍَالزَ َفًَرَعَىمَىعٍَمَىَ:سامًَالخَىَؿًَهَفيَأكََّكَيميَتٍَئة،َيَىمًََكثَلثًَ َحي

ميعىوي عمى أبي عى  مىٍت مف رى  ةن مى يٍ عشرة لى  د بف عىٍمرك، كذلؾ الثنتيٌ مَّ حى د اهلل مي بٍ قرأتي جى ع األكَّؿ يٍ بً خى
بلى عٍ بى  ئة، كذلؾى مً  ستيف كثبلثكى  أربعو  ةى نى سى  حَّ جى  ةً د صى د بف صبرة بف مَّ حى و مي عى مً كسى  .وميعي الًعشىاء، فىصى

 نفسو. اريخً د في التَّ مَّ حى د بف مي يٍ عً سى يعو، كى مً جى  وي عى مً ؿ سى يٍ د بف سى مَّ حى عمـ، كمي 

مىٍت منو سى  ةن مى يٍ ل عشرة لى دى بيع األكَّؿ إلحٍ لؾ في رى ذى د بف عىٍمرك، كى مَّ حى د اهلل مي بٍ ى أبي عى و عمى أتي رى قى  ة نى خى
مَّد معو سى ئة، كى مً  كستيف كثبلثً  أربعو  مَّدعو عىٍمرك بف مً سى بف صبرة بف عمـ، كى ميحى ، كسىًعيد بف ميحى
مَّد مَّد ، ميحى مىؼ بف عيسى بف سى  بف سىٍيؿ إجازةى كميحى  ر.   يٍ يد الخى عً خى

مة خى ميع ىذا الًكتىاب عمى ى بف عيسى جى كسى عيسى بف مي  أى رى قى  ر يٍ عيد الخى ؼ بف عيسى بف سى مى ى العىبلَّ
فىر سى وي نٍ اهللي عى  يى ضً رى   ئة.مً  كتسعيف كثبلثً  سبعو  ةى نى ، في صى

ر سى  مىؼ بف عى اعى مى كحىضى ؼ بف مى كخى  ،ىكسى اف، كالعمر بف عيسى، كمي مى يٍ مى د بف سي مى د اهلل، كأحٍ بٍ و خى
مَّد بيع، عيسى بف رى ك  ،عيسى مىٍيماف بف عى لى، كى كٍ د المى بٍ بف عى كميحى د اهلل بٍ ى أبي عى و عمى قرأتي  د اهلل.بٍ سي

دَّثى ازةن رك بف عىٍيشيكف إجى مٍ د بف عى مَّ حى مي  مَّد ا أبك نى ، حى اؽ قي عٍ ف بف أسىد عف أبي يى مى حٍ د الرَّ بٍ عى ميحى كب إٍسحى
زَّاؽ بفً  دً بٍ عى  فٍ اىيـ، عى بف إبرى   .     اهللي  ـي يي مى حً رىاشدو رى  مىٍعمىر بفً  فٍ اـ عى مَّ ىى  الرَّ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

نَّؼ = اًمع مىٍعمىر بف رىاشد كىك ممحؽه بالميصى دّْث الشَّيخ حبيب الرحمف قمت: كالمطبكعي مف جى "ع"، بتحقيؽ: الميحى
اؼ إلى أنَّو لـ يطًَّمع 77\11األٍعظىمي رحمو اهلل، ) (: "...رأيتي خمسة..." كعدَّ ستنا، كىذا أحدي األدلىًة الَّتي تيضى

 عمى ىذه النٍُّسخة، كاهللي أٍعمـ. 
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َمًَامًَالخَىَءيَزٍَالجَي َمَىامًَجَىَفٍَس َبفًَمَىعٍَع َرًَرىََر َكَىاشد َأبي َاية: مَّد َأَىحٍَدالرََّبٍَعَىميحى َبف َالفَىسَىمف ارسيَد
اـَبفَمََّبفَىَىاؽَزَّالرَََّدبٍَعَىَفٍَادَالدَّبىرم،َعَىبََّـَبفَعَىيٍَاىًَاؽَبفَابرَىحَىكبَإسٍَقَيعٍَبيَيَىأىََفٍَكني،َعَىرَيازَىالكَى
َ.اشدَورىََرَبفًَمَىعٍَمَىَفٍَع،َعَىافًَنَى

مَّداب بف ىٍ الكى  دبٍ عى  ؽى فَّ كى  اهللي  د يٍ عً كسؼ بف عبداهلل بف سى اركة يي شى مي كى  .بوسٍ حى  كمو كىكى كى يو تى مى عى كى  ،ميحى
  .وبً  اهللي  عى فى نى  ،اهلل بف عبد

 .ادمرى د المي عٍ ؼ بف سى مى ر بف خى يٍ شً : بى وي بى تى كى 

 رحموي  ابيٌ رى س ابف األعٍ مً جٍ ابنا في مى صحى أى  ضي عٍ بى  دشى نٍ رك، قاؿ: أى مٍ د بف عى مَّ حى  مي اهلل دعب كد أبشى نٍ أى 
 :اهللي 

ََ.(1)فَيزٍَاَحزفَفَلَفارقؾَالحَيأخَىَتَىحٍَبَىصٍَأىَفَىََََََفَياألمٍَكَىَةَيحََّالصَ كَىَؾَىلىََيًتٍَأَتَىَكتَيالقَياَإذَىََََََََ
ا مى أنَّ كى ، فى موكٍ يى  كتي ده قي نٍ نو، عً دى ي بى فً  افىن عى مي  بو،رٍ ا في سً نن مً آح بى صٍ أى  فٍ مى  صمى اهلل عميو كسمـ: كلوكق
  .(2)اافيرىى ذى حى ا بً يى نٍ الدُّ  ت لوي زى يٍ حً 

 

َبسـَاهللَالرحمفَالرحيـ

                                                           
(1)

افعى ككاف يتفٌقو عمى مذىب اإلماـ الشَّ بف إسماعيؿ بف عيسى بف عمر التيمي الفقيو، لمنصكر  ىذا البيتي  
، اباأللبَىَمرَيثىَكَىَاآلدابًََىرَيزَىعنو. الحيصرم، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف تميـ األنصارٌم القيركاني،  اهللي  يى رض

عمى  -خسى النُّ  لو فى أكثرً  كرأيتي الكتاب: كقاؿ صاحبي  (.884 ،883 \3بيركت، دار الجيؿ، )د.ط(، )د.ت(، )
ا عند اس يركيو إلبراىيـ بف الميدل، كىك الصحيح.النَّ  أٌف أكثر ًبٍيدم، أبك الفىٍيض مي  ككرد أيضن ى الزَّ د مَّ حى ميٍرتىضى
َالدَ مَياءَعَييَىاديثَإحٍَأحَىَريجَيخٍَتَىاؽ الحسيني، زَّ د بف عبد الرَّ مَّ حى بف مي  ىػ 1408، 1، طدار العاصمة، الرياض، فيٍَـك
، سبيؿ قراءتو ما بكسعي في ف مرجع ليذا البيت، كقد بذلتي ر لي م(. قمت: ىذا ما تيسَّ 1803 \4)ـ، 1987 -

ديؽ األستاذ ، إلى أٍف أرشدني مشككرنا الصَّ عمى شيء مف ذلؾ كعزكه لمصدرو أك حتى مرجعو فمـ أستطع الكقكؼ
فؽ.حى    اـز أبك حمَّاد إلى الًكتاب الَّذم ذكر فيو، كاهللي الميكى

نما ىك مف سى امً ىذا الحديثي ليس مف أصؿ الجى  (2) اًمس، أخرجو الترمذم، في مى ع كا  سينىفَاعات بداية الجيزء الخى
، الحديث: الترمذم : -(، 152\4، )2346، أبكابي الزُّىد، بابه ،قاؿ الترمذمُّ سىفه غىًريبه ًديثه حى و،  ىىذىا حى كابف ماجى

وفي  مىمةى بًف كبلىما مف طيريؽو (. 253\5، )4141، أبكابي الزُّىد، بابي القناعىة، الحديث: سينىفَابفَماجى عف سى
، عىف أًبيو. ك  ٍطًميّْ فو الخى ديث كالسَّماعات ممَّا تفردت بو النٍُّسخة "األصؿ" عف بقيَّة عيبىٍيد اهلل بًف ًمٍحصى ىذا الحى

اًمع لمىٍعمىر بف راشد، كاهللي أعمـ.المخطكطة كالمطبكعة النُّسىخ   ، كفي ذلؾ إثباته مادمه ًبًصحة نسبة الجى
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َ.(1)رفَىصٍَ،َكالميعَىزَ الخَىَابًَبَىَةَييََّقًَ[َبَى119]
مف بف حٍ دالرَّ بٍ د؛ عى مَّ حى ا أبكمي نى رى بى اؿ: أخٍ كف، قى شي يٍ رك بف عى مٍ د بف عى مَّ حى اهلل مي  دبٍ عى  ا أبكنى ثى دَّ حى [ [614]
اؽ حى ا إسٍ نى ثى دَّ : حى اؿى ئة قى مً  بلثً كثبلثيف كثى  عو سٍ دة تً عٍ ، في ذم القى ويٍ مى ي عى نّْ ة، قراءةن مً كى بمى  يٌ سً ارً د الفى أسى 
، عىف ًإبزَّ الرَّ  دً بٍ عى  فٍ عى  (2)]اءعى نٍ اد الدَّبىرم بصى بَّ اىيـ بف عى رى بف إبٍ ا ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ـى بًف اؽ، عىف مىٍعمىرو رىاًىي

: نىيىاًني رىسيكؿي اهلًل  ، قىاؿى ًميّْ بًف أىًبي طىاًلبو ، عىف أىًبيًو، عىف عى نىٍيفو بًد اهلًل بًف حي عىف ًلبىاًس  عى
 الميعىٍصفىًر.

: رىأىل النًَّبيُّ عى  ، عىفٍ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 615] ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ، عىًف ابًف طىاكيكسو ـ بلى السَّ  ويٍ مى مىٍعمىرو
: أيمُّؾى أىٍلبىسىٍتؾى ىىذىٍيفً  ٍيًف، فىقىاؿى مىى عىبًد اهلًل بًف عىمًرك بًف اٍلعىاًص ثىٍكبىٍيًف ميعىٍصفىرى ـٍ يىا (3)عى : نىعى ؟ فىقىاؿى

امى يً يٍ قً لٍ رىسيكؿى اهلًل!، أىالى أي 
ٍقييمىا.(4) : بىٍؿ خرّْ  ؟ قىاؿى

                                                           
(1)

" ك "ع"، كال يكجد إالَّ في األصؿ فقط. قمت: كلعموي ييشيري بقكلو: بىًقيىة باب ح"ك  "ج"ك  "ب"مف  لفظ البابسقط  
نَّما أتبعتو  الخز كالمعصفر في ىذه النسخة "األصؿ" إلى ترابط النسخة فيما بينيما كلذلؾ لـ أٍعطو رقمان مستقبلن، كا 

تب في عصر كاحد، كال أدؿَّ عمى ذلؾ مف كثرة السَّمىاعات التي سبؽ لسابقو، كمف ذلؾ ييٍستىٍنتىج أنيا لـ تك
 ككتبناىا. 

(2)
 "، كال يكجد إالَّ في األصؿ فقط.ح"ك  "ج"ك  "ب"مف السَّند  ىذا سقطى  
ي عف ليٍبًس يٍ باب النَّ ، كتاب المباس كالزينة، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ أخرجو مي  .حيحَهصَىَحديثَهَ[614]
 (،246 \2)، 924، الحديث: ندسٍَالمَيَفي ،(، كأحمد1648 \3)، 2078الحديث:  ب الميعىٍصفر،كٍ ؿ الثَّ جي الرَّ 

اتىـ الذىب،، أبكاب المباس، الكبير امعجى الكالترمذم في  ( 278 \3)، 1737الحديث:  باب ما جاء في كراىية خى
ًحيحَميسالمَيكأبك عىكىانة في  ٌرجَعمىَصى حيحَالميخى مف طريؽ  ا(، جميعن 595 \16)، 8990، الحديث: مـسنىدَالصَّ

 .اؽ بو بزياداتزَّ عبد الرَّ 
دىًنٌي، أبك إسحاؽ، ًثقىة، مف الثالثة، مات بعد المائة،  يٌ مً ف، الياشً يٍ نى إبراىيـ بف عبد اهلل بف حي  ع(. ابف )مكالىـ، المى

ر،  جى   (.49)، تقريبَالتيذيبحى
نىٍيف، الياشمي، مكالىـ،  مدني، ًثقىة، مف الثالثة، مات في أكؿ خبلفة يىًزيد بف عبد الممؾ في أكائؿ عبد اهلل بف حي

  (.327)ع(. المرجع السابؽ، )المائة الثانية، 

 (3)
 "، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج" ك "ح" ك "ع".ب"طمست في  

(4)
كىاب ألفَّ الياامى "ح": أيٍلقيً "ب" "ج" ك  في  ء أصمية في الكممة التي أثبتناىا، . كما أثبتناه مف "األصؿ" كىك الصَّ

 كاهللي أعمـ.
[615]َ. َميٍرسىؿه َألنو ؛ عيؼه َضى َلغيره؛َإسناديه سىف َالحى َإلى َبيا َيرتقي َشىكاًىده ندَسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ أخرجو مي  كلو

َالمَيحًَالصََّ ، 2077الحديث:  ؿ الثكب الميعىٍصفر،جي ي عف ليٍبًس الرَّ يٍ باب النَّ ، كتاب المباس كالزينة، صرختَىيح
ؿ كى ماف األحٍ يٍ مى مف طريؽ سي  (، كبلىما219 \2)، 1788، الحديث: طسَىجـَاألكٍَعٍَالمَيفي  ،يٌ رانً بى كالطَّ  (،1647\3)

ر. يٍ فى ر بف ني يٍ بى خالد بف معداف عف جي (، مف طريؽ 62\11)، 6513، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،اككس. كأحمدعف طى 
 . كهعف عبد اهلل بف عمرك نح ،ر(يٍ بى جي ؛ )طىاككس ك كبلىما
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ًني يىحيىى بف أى 616] : كىأىٍخبىرى ، أىفَّ النًَّبيَّ [ قىاؿى مىٍعمىره مىٍيًو،  ًبي كىًثيرو دَّ ًإلىٍيًو النَّظىرى ًحيفى رىآىيمىا عى أىحى
ٍمرىةى. فَّ الشٍَّيطىافى ييًحبُّ اٍلحي ٍمرىةى ًمٍف ًزينىًة الشٍَّيطىاًف، كىاً  : ًإفَّ اٍلحي قىاؿى  كى

 
، عىف يىحيىى بًف أىًبي كىثً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 617] ، كىافى يىٍمبىسي اؽ، عىف مىٍعمىرو ، أىفَّ اٍبفى عيمىرى يرو

]وائً سى نً  فى يٍ بى  وي سى بً ا لى مى بَّ : ري اؿى قى  أكٍ [الميعىٍصفىرى بىٍيفى ًنسىاًئًو، 
(1).  

 
: آًخري اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 618] ، قىاؿى سىٍيفو ًميّْ بًف حي مًَّد بًف عى ، عىف ميحى ، عىف أىبىافى ، عىف مىٍعمىرو

بلَّىى  بلىةو صى فىةو ميكىرَّسىةو.صى  ا رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ ًفي ًمٍمحى
 
، أىفَّ اٍبفى عيمىرى كىافى يىٍأميري ًبشىٍيءو ًمٍف اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 619] ، عىف نىاًفعو ، عىف أىيُّكبى ، عىف مىٍعمىرو

ًمٍشؽو  زىٍعفىرىافو كى
 ، فيىٍصبيغي ًبًو ثىٍكبىوي، فىيىٍمبىسيوي.(2)

                                                                                                                                                                      

اص بف كائؿ بف ىاشـ بف سعيد بف سيـ بف عمرك بف ىصيص بف كعب بف لؤٌم رك بف العى مٍ عبد المَّو بف عى 
ر،  جى مَّد. ابف حى ابةالقرشٌي الٌسيمي، أبك ميحى حى ابةَفيَتمييزَالصَّ  (.165 \4، )اإلصى

َنبيَصمىَاهللَعميوَكسمـََراكييف.ضؿ؛َألنوَسقطَبيفَيحيىَكالعٍَهَمَيإسنادَيَ[616]
َيحيىَلـَييدرؾَأحدناَمفَأصحابَالنبيَصمىَاهللَعميوَكسمـَإلَأنسناَفإنوَرآهَكؼقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىَ[617] ؛َألفَّ

ؤيةَكلـَيسمعَمنوَكماَقاؿَأبكَحاتـَالرَّازم.  (.240، )المىراسيؿيينظىر؛ ابف أبي حاتـ،  ري

(1)
  ."ج"ك  "صؿاأل"كما أثبتناه مف  " ك "ح" ك "ع".ب"في  ليست قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  

باب ما يكفي الرجؿ مف ، كتاب الصبلة، مصنؼالَاؽ فيزَّ أخرجو عبد الرَّ  ،ؿَهسَىرٍَوَمَي؛َألنََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[618]
  .حان بيا" في آخرهر بمثمو بزيادة لفظ: "متكشمى عٍ (، مف طريؽ مى 350\1)، 1368الحديث:  الثياب،

فيو لمتشيع، مف  ـى مّْ كي ر البلـ، أبك سعد الكيكًفٌي، ًثقىة تي بفتح المثناة، كسككف المعجمة، ككس -أباف بف تىٍغًمب 
ر،  .(4ـ )السابعة، مات سنة أربعيف،  جى  (.42)، تقريبَالتيذيبابف حى

اتـ، كأنٍ كثقو أحمد بف حى  شىيع، كقاؿ السعدم: زائغ في التَّ  اكرده ابف عىًدم، كقاؿ: كاف غالين بؿ، كابف مىًعيف، كأبك حى
 (.5،6 \1، )زافَالعتداؿَفيَنقدَالرجاؿميالذَّىىبي،  مجاىر.

ابعة، مات سنة بضع ر، ثقة فاضؿ، مف الرَّ اقً الب، أبك جعفر، البى بف أبي طى  يٌ مً ف بف عى يٍ سى د بف عمي بف الحي مَّ حى مي 
ر، ع(. )عشرة،  جى  (.587)، تقريبَالتيذيبابف حى

ؾ، إنما ىك أباف بف تىٍغًمب؛ ألف ابف أبي عيَّاش تنبيوه: قد يظيفُّ البعضي أفَّ ىذا ىك أباف بف أبي عيَّاش، كليس كذل
نما أكثر ركاياتو عف أنس رضيى اهللي عنو، كاهللي أعمـ. سىٍيف، كا  مَّد بف عمي بف الحي  ال تعرؼ لو ركاية عف ميحى

َفيَركايتوَعفَأيَ[619] َسابقانَأفَّ َمعمرَلـَيتابعوَأحدَمفَالركاة،َككماَمرَّ َمىٍكقيكؼ؛َألفَّ عيؼه كبَإسناديهَضى
َضعؼ.

(2)
بالكىٍسر: المىغىرىةي كثكبه ميمىشَّؽه: مصبكغه ًبو. صبغ الثٍَّكب الًمٍشؽي كأمَّا . كذا :أك سؽ، كفي اليامش قاؿ :"ح"في  

قيؿ ىيكى اٍلمغرىة. ديثَكاألثرابف األثير،  بالمشؽ كىىيكى طيف أىٍحمىر يٍصبغ ًبًو كى  (.334 \4)، الن يايةَفيَغىريبَالحى
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بَّمىا رىأىٍيتي مىٍعمىرنا يىٍمبىسيوي.620] زَّاًؽ: كىري  [ قىاؿى عىبدي الرَّ
 
، ًمٍف أىٍىًؿ الشَّاـً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 621] ؿو ، عىف رىجي ، ًمفى األىٍشعىًريّْيفى ؿو ، عىف رىجي اؽ، عىف مىٍعمىرو

: الى يىًبيتىفَّ بلى و السَّ يٍ مى يىٍرفىعيوي ًإلىى النًَّبيّْ عى  اًسدي  ـ قىاؿى مىٍيًو مىجى ؿي كىٍحدىهي ًفي اٍلبىٍيًت، كىعى الرَّجي
، فىًإفَّ ًإٍبًميسى (1)

نَّييـٍ  ٍمرىًة، كىاً  أىٍسرىعي شىٍيءو ًإلىى اٍلحي
ٍمرىةى. (2)  ييًحبُّكفى اٍلحي

مى  ، عىفٍ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 622] طَّاًب، رىأىل عى ، عىف قىتىادىةى، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى ؿو ثىٍكبنا مىٍعمىرو ى رىجي
: دىعيكا ىىًذًه اٍلبىرَّاقَّاًت ًلمنّْسىاًء.  ميعىٍصفىرنا، فىقىاؿى

، كىافى ييعىٍصًفري  ، عىفٍ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 623] ، أىفَّ اٍبفى عيمىرى ، عىف سىاًلـو ، عىًف الزٍُّىًرمّْ مىٍعمىرو
 ًلبىٍعًض ًنسىاًئًو.

كىانى 624] : كى .[ قىاؿى الزٍُّىًرمُّ اًئشىةي تىٍمبىسي الميعىٍصفىرى   ٍت عى
بًد اهلًل بًف اؿى ، قى اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ [ أى 625] ًف أبي اٍلعىبلىًء بًف عى ، عى ، عىف بيدىٍيؿو اٍلعيقىٍيًميّْ نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى

يرو  : رىأىل عيمىري بفي (3)الًشخّْ ، قىاؿى زىاًعيّْ دو اٍلخي رى ؿو ثىٍكبىٍيًف الٍ  ، عىف سيمىٍيمىافى بًف صي مىى رىجي طَّاًب عى خى
ٍيفً  رى ميمىصَّ
ـٍ أىٍلبىٍسييمىا قىٍبؿى يىٍكًمي ىىذىا، (4) ! أىمىا ًإنّْي لى : يىا أىًميرى الميٍؤًمًنيفى ، فىقىاؿى : أىٍلًؽ ىىذىٍيًف عىٍنؾى ، فىقىاؿى

                                                                                                                                                                      

، تحقيؽ: د. يحيى عبد ييَكاٍفًتراؽَالمىعىانًَبىانًَاٍتفىاؽَالمَىميماف بف بنيف بف خمؼ بف عكض الًمٍصًرم، كالدًَّقيقي، س
 (.230)ـ، 1985ىػ 1405، 1الرؤكؼ جبر، األردف، دار عمار، ط

 الثكب المصبكغ بالزعفراف كالًمٍشؽ. سي بى مٍ كىك يقصد أفَّ شيخو معمر بف راشد يى َ.حيحَهصَىَأثرَهَ[620]
 (1)

 (.90\2)،َالميخىصَّص، ابف سيده. ٍجسىدكىاًحدىىا مى عفرافي زَّ المىٍصبيكغة بالًجسىاد كىىيكى الاًسد: كًىي الثّْياب مىجى  

(2)
  ، كال يستقيـ المعنى بيا.: كأنتـ"ح" في 

َجدناَ[621] عيؼه  ند.َفيَالسَََّميٍبيىمىٍيف؛ًَلكيجكدَرجمىٍيفَإسناديهَضى

أبك سعيد أحمد بف محمد بف  ،أخرجو ابف األعرابي .فَقىتىادةَلـَييدرؾَعمرع؛َأَلطًَقَىنٍَمَيَعيؼَهضَىإسناديهَ[622َ]
َاألعرابيجَىعٍَمَي زياد بف بشر بف درىـ البصرم، َابف عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد تحقيؽ كتخريج:  ،ـ

(، 274\1)، 512الحديث:  ،ـ1997 -ىػ 1418، 1ابف الجكزم، طالحسيني، المممكة العربية السعكدية، دار 
 كز بنحكه. جي مف طريؽ تميـ الخزاعي قاؿ حدثتنا عى 

َمىٍكقيكؼ.إسناديهََ[623] حيحه َصى
َالز ٍىرمَلـَيدرؾَعائشةَرضيَاهلليَعنيامىٍكقيكؼَعيؼَهضَىإسناديهََ[624]َ الطَّبقاتَفي  ،. أخرجو ابف سعد؛َألفَّ

لرحمف بف قاسـ عف أبيو. كىذا (، مف طريؽ الفىٍضؿ بف ديكىٍيف عف سيفياف الثَّكرم عف عبد ا70 \8)، الكيبرل
َمَىصَى هإسنادَي  ََكؼقيَكٍَحيحه

 (3)
 كفي "ع": العبلء. .رشخي ":ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

(4)
ٍفرةه قىًميمىة  ٍرًبي، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف إسحاؽ بف بشير بف عبد اهلل البغدادم،ثىٍكبه مىٍصبيكغه ًفيو صي غىريبَ . الحى

ديث  (. 1205 \3)ق، 1405، 1رل، طعايد، مكة الميكىرمة، جامعة أـ القي تحقيؽ: د. سميماف إبراىيـ ال ،الحى
َ=.َكؼَهقيَكٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[625]
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ؿي  كىذىا، فىقىاؿى الرَّجي مىٍيؾى يىٍكـى كىذىا كى : قىٍد رىأىٍيتيييمىا عى : لىعىمَّؾى أىٍف فىقىاؿى عيمىري ، أىٍستىٍغًفري اهللى، فىقىاؿى عيمىري : نىًسيتي
مىٍيؾى ًمٍف ىىذىا.  تيكىىّْفى ًمٍف عىمىًمؾى مىا ىيكى أىشىدُّ عى

 
بًد اٍلعىًزيًز  ، قاؿ: عىفٍ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 626] مَّى مىعى عيمىرى بًف عى : أىٍخبىرىًني رىجيؿه صى ، قىاؿى مىٍعمىرو

مىٍيًو ميمىيَّةه ًفي ًخبلى  مّْي ًبنىا عى كىافى ييصى : كى فىًتًو، قىاؿى
ٍيطىةن. (1) ٍفرىاءي، يىٍعًني: رى   لىوي صى

 
، عىفٍ  ، عىفٍ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 627] ،  مىٍعمىرو ـى التٍَّيًميّْ مًَّد بًف ًإبرىاًىي ، عىف ميحى يىحيىى بًف أىًبي كىًثيرو

، عىف ٍعدىافى اًلًد بًف مى ، أىفَّ النًَّبيَّ  عىف خى ك النَّظىرى ًحيفى  عىبًد اهلًل بًف عيمىرى بًد اهلًل بًف عىٍمرو دَّ ًإلىى عى أىحى
مىٍيوً  رىآىيمىا عى
ا ًمٍف ًثيىاًب اٍلكيفَّاًر.(2) قىاؿى لىوي: أىٍلًؽ ىىذىٍيًف عنؾ، فىًإنَّييمى  ، كى

، ، عىفٍ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 628] ؿو ، عىف رىجي سىًف، أىفَّ النًَّبيَّ عى  مىٍعمىرو ٍمرىةي بلى و السَّ يٍ مى عىًف اٍلحى : اٍلحي ـ قىاؿى
ٍمرىةى. فَّ الشٍَّيطىافى ييًحبُّ اٍلحي   ًمٍف ًزينىًة الشٍَّيطىاًف، كىاً 

                                                                                                                                                                      

ابف ميسرة البىٍصًرٌم، ًثقىة، مف الخامسة، مات سنة خمس كعشريف  -بضـ العيف  -العيقىٍيمي  -مصغر  –بيدىٍيؿ =
ر، 4ـ )أك ثبلثيف،  جى  (.  94)، تقريبَالتيذيب(. ابف حى

بلء، البىٍصًرٌم، ثقة، مف العىاًمًرٌم، أبك العى  –بكسر المعجمة، كتشديد المعجمة  -خير بف عبد اهلل بف الشّْ  يىًزيد
ع(. )الثانية، مات سنة إحدل عشرة كمائة، أك قبميا، ككاف مكلده في خبلفة عمر، فىكىًىـ مف زعـ أف لو رؤية، 

 (.718) ،ابؽالمرجعَالسََّ
يماف، مى سي  ا فسماه رسكؿ اهلل اعي، كاف اسمو في الجاىمية يسارن زى بف أبي الجكف، الخي  د بف الجكفرى ماف بف صي يٍ مى سي 
  (.650 ،649 \2)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحاب ي بأمير التكابيف. ابف عبد البر،سيم

؛َلكجكدَرجؿَمَيضَىإسناديهََ[626]  ند.َـَفيَالسََّيَىبٍَعيؼه

(1)
 .عمامة ":ح"في  

 (2)
ٍيفثىٍكبىٍيف المي أم ال   ، كما عند ميٍسمـ في صحيحو.عىٍصفىرى
[627]ََ َالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ أخرجو مي  .حيحَهصَىإسناديه كتابي المباس كالزينة، بابي النٍَّيي عف ،َصرختَىيحَالمَيحًَند

، الحديث:  ؿ الثٍَّكبى الميعىٍصفىرى ( مف طريؽ يحيى عف محمد بف إبراىيـ عف ابف 1647 \3)، 2077ليٍبس الرَّجي
بىٍير بف نيفىير عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص نحكه كفيو أنَّو صمى اهلل عميو كسمـ رأل عميو ثىٍكبىٍيف مىٍعدى  اف عف جي

ٍيف ًحيحَميسمـالمَيفي  ،أبك عىكىانة .ميعىٍصفىرى ٌرجَعمىَصى حيحَالميخى (، مف 592 \16)، 8986، الحديث: سنىدَالصَّ
  يحيى بف أبي كثير بإسناده".  طريؽ عبد الرزاؽ مثمو، إال أنو في سنده: " عف 

دىًنٌي، ثقة لو أفراد، مف الرابعة، مات سنة عشريف مَّ حى مي  اًرث بف خالد، التيمي، أبك عبد اهلل، المى د بف إبراىيـ بف الحى
ر، )حيح، عمى الصَّ  جى  (.546)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

عي، الحمصي، أبك عى  اًلد بف مىٍعداف، الكىبلى ، مف الثالثة، مات سنة ثبلث كمائة اعابد يرسؿ كثيرن بد اهلل، ًثقىة خى
  (.188)، ابؽالمرجعَالسََّع(. )كقيؿ: بعد ذلؾ، 

ٍعد، في  .ؿ،َكإلرسالوجَي؛َإلبياـَالرََّضعيؼَهَإسنادهَيَ[628] ٍعدسٍَمَيأخرجو ابف الجى   ،3202، الحديث: ندَابفَالجى
ٍمرة".ارؾ عف الحسف عف النبي صمى اهلل عبى (، مف طريؽ ابف المي 464)  ميو كسمـ: "الشيطاف يحبي الحي
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َ.ابيَىالثَ َةًَرىَيٍَ:َشَيابَي[َبَى120]

، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 629] نىا مىٍعمىره ، عىف  ، قاؿ: أىٍخبىرى ٍف لىًبسى لىٍيثو : مى ، قىاؿى ٍكشىبو شىٍيًر بًف حى
مىٍيًو كىًريمنا ٍف كىافى عى ٍنوي، كىاً   .ثىٍكبى شيٍيرىةو، أىٍك رىًكبى مىٍرًكبى شيٍيرىةو، أىٍعرىضى اهللي عى

مىى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 630] ؿى عى ، أىفَّ رىجيبلن دىخى ، عىًف ابًف ًسيًريفى ، عىف أىيُّكبى عيمىرى بًف مىٍعمىرو
مىٍيًو ثىٍكبه يى  طَّاًب، كىعى مىٍيًو، فىتىطىايىرى ًفي أىٍيًدم النَّاًس.(1)ألى ؤلى تى اٍلخى  ، فىأىمىرى ًبًو عيمىري فىميزّْؽى عى

ًريران. : أىٍحًسبيوي حى   قىاؿى مىٍعمىره
، ًفي الَّ  فٍ ، عى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 631] ، عىف طىاكيكسو ، عىف لىٍيثو مىى رىٍأًسًو مىٍعمىره ًذم يىٍمًكم اٍلًعمىامىةى عى

: ًتٍمؾى ًعمَّةي الشٍَّيطىافً   .كىالى يىٍجعىمييىا تىٍحتى ذىٍقًنًو، قىاؿى
 
 

                                                           

تيذيبَم في زً . أخرجو المً بشَىكٍَرَبفَحَىيٍَشَىَضعؼليثَبفَأبيَسيميـََكَضطرابَحديثلكع،َطَيقٍَمَىَضعيؼَهَ[629]
َالرجاؿ َفيَأسماء َالنبَلءكالذَّىبي في  (،587\12)، الكماؿ َأعَلـ مف  (، في ترجمة شىٍير.375 \4)، سير

ًمٍيًح قكؿ شىٍير، كعمؽ عميو: طريؽ ليث بتقديـ في ألفاظو. ق ييٍرًغـ اؿ الذَّىبي عنو: كًمٍف مى ، كى ٍف فعىمىوي ًلييًعزَّ الدٍّْيفى مى
، كمىف فىعىموي بىٍذخان كًتٍييان كفىٍخران، أذىلَّوي اهللي  ،المينىاًفًقٍيف ، كيىٍحمىدى ربَّ العىاًلًمٍيف، فىحىسفه يىتىكاضعى مع ذًلؾ ًلمميؤًمًنيفى  كى

ٍنو ٍكر كأٍعرىضى عى ٍنو، فىإنَّوي أٍحمىؽه مىٍغري ، كادَّعى أنَّوي لىٍيسى ًبميٍختىاؿ كال تىيَّاهو، فأٍعًرٍض عى ، فىإٍف عيكًتبى كىكيًعًظ، فىكابرى
ٍكًزم، أبك الفىرىج عبد الرحمف بف عمي كً كقدر ري  ًبنىٍفًسو. م مف طريؽ ليث عف شىٍير مف قكؿ أبي الدرداء. ابف الجى
ـ، 2013-ق1434، 2، تحقيؽ: د. حامد أحمد الطاىر، القاىرة، دار الفجر لمتراث، طٍبًميستىٍمًبيسَإد، مَّ حى بف مي 

(221.)  
ٍكشىب، األشعرم، مكلى أسماء بنت يىًزيد بف السكف األنصارية، اختمؼ في كنيتو كفي كفاتو قيؿ: سنة  شىٍير بف حى

كه. قاؿ النضر: نزككه. أم اٍبف عكف: أف شيرا نزكق. قاؿ 112ق، كقيؿ: 111ق كقيؿ: 101ق كقيؿ: 100
طعنكا فيو. قاؿ مكسى بف ىاركف: ضعيؼ، قاؿ النَّسىائي: ليس بالقكم، قاؿ أحمد: ليس بو بأس، قاؿ ابف معيف 

ر: كالعجمي كيعقكب بف سفياف: ثقة، أبك زرعة: ال بأس بو.  جى ديكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـقاؿ ابف حى . الًمًزم، صى
ر، (، ك 588 -582 \12، )ؿتيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجا  (.286)، تقريبَالتيذيبابف حىجى

قمت: الراجح فيو الضعؼ كما جاء في التحرير: لك قاؿ: ضعيؼ يعتبر بو، لكاف أحسف، إٍذ ال يحتجُّ بشٍير إذا 
مره انفرد، كلكٍف يعتبر بو في المتابعات كالشكاىد... كال بدَّ مف دراسة كؿ حديث مف أحاديثو عمى ًحدىة؛ ليتبيف أ

 (.122\2، )تحريرَتقريبَالتيذيبفي كؿ حديث، كركل لو مسمـ مقركنان. شيعىٍيب كبىشَّار، 
 (1)

   ".ب"ك  "األصؿ"حبلال، كما أثبتناه مف  ":ح"مبلال، كفي  " ك "ع":ب"في  

َإسنادَيَ[630] َضَىه َألفََّقَىنٍَمَيعيؼه َالخطابمََّحَىمَيَطع؛ َبف َعمر َيدرؾ َلـ َسيريف َبف َرضَد َاهللَعنو. َر؛يينظى ي
 (.260\1)،َالتَّاريخَاألكسط،َالبيخارم

َمىٍقطيكع؛َهَإسنادَيَ[631] عيؼه  .َيـليثَبفَأبيَسيمَىَضطرابَحديثلضى
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ٍف لىًبسى ثىٍكبى  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 632] : مى ، قىاؿى ًف ابًف عيمىرى ، عى ؿو ، عىف رىجي ، عىف لىٍيثو عىف مىٍعمىرو
 (1)َ.أىٍلبىسىوي اهللي ذيالِّ يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  شيٍيرىةو ًفي الدٍُّنيىا،

                                                           

َمىٍكقيكؼ.هَضَىإسنادَيَ[632] َعيؼه
(1)

(، 476 \9)، 5664، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،أخرجو أحمد ؛اركمَمرفكعَنقمت: ىذا الحديث ممَّا اختمؼ فيو:  
(، كابف ماجو في 43\4)، 4029 الحديث: باب في لبس الشٍُّيرىة،، كتاب المباس، يَداكدأبَفنَىسَيي كأبك داكد ف

د في عٍ (، كابف الجى 601 \4)، 3606الحديث:   باب مف لبس شيرة مف الثياب،، أبكاب المباس، ابفَماجوَنفسَي
ٍعدَندسٍَمَي َالجى َالكيبرلنَىسَ الائي في سى ( كالنَّ 315)، 2143، الحديث: ابف تحب مف سٍ ما يي  ري كٍ ذي زينة، ، كتاب الف

 \10) ،5، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَي(، كأبك يعمى المكصمي في 389\8)، 9487الحديث:  ه،رى كٍ الثياب كما يي 
 جميعيـ(، 198، )484، الحديث: اآلداب(، كفي 274\8، )5817، الحديث: شعبَاإليمافكالبييقي في (، 62

رٍ  عف ؽو ري مف طي  سنفَ. كابف ماجو في عة، عف ميًياجر عف ابف عمر عف النبي شىًريؾ، عف عثماف بف أبي زي
ٍيتىة إذا ديبغىت، الحديث: ابفَماجو ميكد المى اءَفَىعَىالضَ (، كالعقيمي في 602\4، )3608، أبكاب المباس، بابي ًلٍبس جي

بىٍيش عف أبي ذىر عف النبي صمى اهلل (،328 \4، )الكبير ٍيـ عف ًزر بف حي عميو كسمـ:  مف طريؽ عثماف بف الجى
كىايىةي ًفي ىذىا البىاًب ًفي عىوي"، كقاؿ: الرّْ عىوي مىتىى مىا كىضى تَّى يىضى ٍف لًبسى ثىٍكبى شيٍيرىةو أٍعرىضى المَّوي عىٍنو حى  يىا ًليف.مى

اديثَكاآلثىار: أخرجو ابف أبي شيبة في كركمَمكقكفنا نؼَفيَاألحى (، مف 205 \5، )25266، الحديث: الميصى
مىيَّة عف ليث عف المياجر عف ابف عمر. كالبييقي في طريؽ إسماعيؿ  ، الحديث: شعبَاإليمافبف إبراىيـ بف عي

 (، مف طريؽ عبد الرزاؽ بو كقاؿ عًقبىو: ىذا مىٍكقيكؼه كميٍنقىطع. 274\8، )5816
ؿى الميبيـ؛ شيخ ل ٍفتي الرَّجي ٍقبيكؿ، مف  -ةبنكف، كميكىحدة ثقيم -مياجر بف عىٍمرك النَّباؿيث. كىك قمت: قد عىرى شىاًميه مى
ر،  جى ا، )د س ؽ(. ابف حى ديث ضعيؼ مكقكؼ كما . (649، )تقريبَالتيذيبالرَّابعة أيضن قاؿ كاألصكب أفَّ الحى

 \4، )اتـالعمؿَلبفَأبيَحَى. ابف أبي حاتـ، ىىذىا الحديثي مىٍكقيكؼه أصحُّ : -ئؿ عف ىذا الحديثعندما سي -أبك حاتـ 
 (.198، )اآلدابلبييقي: كركم مف أكجو أخرل ضعيفة. البييقي، قاؿ ا(. كقاؿ البييقي: 342
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َ.(1)اراإلزَىَاؿًَبَىإسٍََابَي[َبَى121]

نىا عى [ 633] : اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى : سىًمٍعتي اٍبفى عيمىرى يىقيكؿي ، قىاؿى ـى ٍيًد بًف أىٍسمى ، عىف زى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
رَّ  سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل  : مىٍف جى ـٍ يىٍنظيًر اهللي ًإلىٍيًو. يىقيكؿي يىبلىًء، لى  ًإزىارىهي ًمفى اٍلخي

، أىفَّ النًَّبيَّ عى  دّْثي قىٍد كىافى اٍبفي عيمىرى ييحى ٍيده: كى مىٍيًو ًإزى بلى السَّ  وً يٍ مى قىاؿى زى ، (2)ادن يٍ دً جى  :اره يىتىقىٍعقىعي، يىٍعًنيـ رىآهي كىعى
 : : مىٍف ىىذىا؟ قيٍمتي بدي اهللً  (3)]أنا[فقىاؿى : ًزٍد، عى فىٍعتيوي، قىاؿى : فىرى ، قىاؿى : ًإٍف كيٍنتى عىبدى اهلًل فىاٍرفىٍع ًإزىارىؾى . قىاؿى

رَّ ثىٍكبىوي ًمفى اٍلخي  : مىٍف جى ، فىقىاؿى تَّى بىمىغى ًنٍصؼى السَّاًؽ، ثيَـّ اٍلتىفىتى ًإلىى أىًبي بىٍكرو فىٍعتيوي حى : فىرى ـٍ قىاؿى يىبلىًء لى
ًة، يىٍنظيًر اهللي ًإلىٍيًو يىكٍ  : لىٍستى (4)]قاؿ[ـى اٍلًقيىامى : ًإفَّ ًإزىاًرم يىٍستىٍرًخي أىٍحيىاننا، فىقىاؿى النًَّبيُّ : فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو

 .ًمٍنييـٍ 
نىا [634] : قىاؿى  (5)]فٍ عى  اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى [ أىٍخبىرى ، عىف ىىمَّاـً بًف مينىبّْوو، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرىيرىةى، يىقيكؿي  مىٍعمىرو

 .يىٍعًني: ًإزىارىهي  .: ًإفَّ اهللى الى يىٍنظيري ًإلىى الميٍسًبؿً رىسيكؿي اهلًل 
نىا [ 635] اؽى، عىف أىًبي تىًميمىةى التًَّميًميّْ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف أىًبي ًإٍسحى مىٍعمىرو

اءى (6) : جى ، قىاؿى
: إلى مى ـ فى بلى و السَّ يٍ مى أىٍعرىاًبيّّ ًإلىى النًَّبيّْ عى  : أىٍدعيكؾى ًإلىى الًَّذم ًإذىا يىًبسىٍت أىٍرضيؾى قىاؿى ا تىٍدعيك؟ فىقىاؿى

                                                           
 (1)

  في ح: "إرساؿ اإلزار" . 
(2)

    ."ج"ك  "األصؿ"، كما أثبتناه مف ا: حريرن " ك "ع"ح"ك " ب"في  

(3)
  ." ك "ع"ح"ك  "ب" مف يستل 

  .ك "ع" "ح"ك  "ج"ك  "ب" مف ليست (4)

مع  .(، مف طريؽ معمر بو413 \10)، 6340، الحديث: ندسٍَمَيلافي  ،أخرجو أحمد ،حيحَههَصَىإسنادَيَ[633]
، 5644مف طريؽ ابف عيينة عف زيد بو، الحديث:  مىعٍَأبيَيَىَندسٍَمَيفي  ،ىمى عٍ . كأبك يى لكحده فقط زيد ذكره قكؿ

اديثَكاآلثارفي  ،(، كابف أبي شيبة16 \10) نَّؼَفيَاألحى  في ،واجى ( كابف مى 165 \5)، 24809، الحديث: الميصى
َالبىزَّارَفي  ،ار(، كالبزَّ 581 \4)، 3569الحديث:  باب مف جر ثكبو مف الخيبلء،سننو، أبكاب المباس،  ميٍسند

ار  يمش عف عطية عف أب(، جميعيـ مف طريؽ األعٍ 12 \12)، 5374، الحديث: المنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
  .سعيد بمثمو

 .ك "ع" "ح"ك  "ج"ك  "ب"ثبتناه مف يس مف األصؿ، كما أل قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  (5) 
.َإسناديهَ[634] حيحه زَّاؽ بو إال 535\13، )8229، الحديث: الميٍسندأخرجو أحمد، في  صى (، مف طريؽ عبد الرَّ

ٍعد، في  ٍعدأف في آخره زيادة: "يـك القيامة"، كابف الجى َالجى َابف (، مف طريؽ 328، )2249 ، الحديث:ميٍسند
بىٍير عف ابف عىبَّاس بمثمو . االٍشعىث عف سىًعيد بًف    جي

يينظىر؛  .كر بيايي شٍ اب إٍذ ىك المى كى ي. كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج" كىك الصَّ مً يٍ : التَّ ك "ع" في "ب" ك "ح" (6)
د مَّ حى ، تحقيؽ: مي الميٍقتىنىَفيَسىٍردَالكينىىد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، مَّ حى الذىىىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل مي 

  (.135\1) ىػ،1408، 1ة، طنكرة، المجمس العممي بالجامعة اإلسبلميَّ دينة المي مصالح المراد، ال
َأباََبيَصمىَاهللَعميوَكسمـ.يمةَلـَيدرؾَالنََّمًَتىََفيوَعمتاف:َاألكلى:َأبيك؛َؼَهيٍَعًَهَضَىإسنادَي[635َ] كالثَّانية:َألفَّ

سىفَلغىٍيره.َمىر؟.إسحاؽَالسَّبيعيَقدَاختمطَكلَندرمَمتىَركلَعنوَمىعٍَ في  ،أخرجو أحمد كيرتقيَإلىَدرجةَالحى
 =.اء عف أبي تميمة عف رجؿ مف قكمو نحكهذَّ (، مف طريؽ خالد الحى 163\27) ،16616، الحديث: ندسٍَمَيال
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، كى  ٍنؾى ٍكتىوي فىكىشىفىو عى رُّ دىعى ، كىأىٍدعيكؾى ًإلىى الًَّذم ًإذىا نىزىؿى ًبؾى الضُّ أىٍدعيكؾى كىأىٍجدىبىٍت، دىعىٍكتىوي فىأىٍنبىتى لىؾى
الَّةن  :  ًإلىى الًَّذم ًإذىا أىٍضمىٍمتى ضى ـى تىٍأميريًني؟ قىاؿى : فىًب ، قىاؿى الَّتىؾى مىٍيؾى ضى كىأىٍنتى ًبأىٍرًض فىبلىةو دىعىٍكتىوي فىرىدَّ عى

اؾى فكىمٍّْموي كىكىٍجييؾى ميٍنبىًسطه إً  ذىا كىمٍَّمتى أىخى كًؼ، كىاً  دنا، كىالى تىٍحًقرىفَّ شىٍيئنا ًمفى المىٍعري ذىا الى تىسيبَّ أىحى لىٍيًو، كىاً 
ٍرتى فىٍميىكيٍف ًإزىاريؾى فً  اٍستىٍسقىاؾى  ذىا اتَّزى ، فىاٍصبيٍب لىوي، كىاً  ًنٍصًؼ السَّاًؽ ًإلىى اٍلكىٍعبىٍيًف،  فى يٍ ا بى مى يٍ ًمٍف دىٍلًكؾى

ًخيمىةى  فَّ اهللى الى ييًحبُّ المى ًخيمىًة، كىاً  ٍسبىاؿى اإًلزىاًر، فىًإفَّ ًإٍسبىاؿى اإًلزىاًر ًمفى المى يَّاؾى كىاً   .كىاً 
 
نىا أىٍخبى [ 636] : قىاؿى رىسيكؿي اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى رى يرىةى، يىقيكؿي ، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى مًَّد بًف ًزيىادو ، عىف ميحى ، عىف مىٍعمىرو

ًتوً اهلًل  مَّ بنا ًبجي مَّةو، ميٍعجى ؿه يىتىبىٍختىري ًفي حي : بىٍينىا رىجي
، فىييكى (1) ًسفىٍت ًبًو األىٍرضي ، قىٍد أىٍسبىؿى ًإزىارىهي، خي

ًة.يى  : يىٍيًكم، ًفييىا ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى ، أىٍك قىاؿى ؿي ٍمجى  تىجى

                                                                                                                                                                      

في  بف مصعب بف أبي بكر بف شبر بف صعفكؽ بف عمرك بف زرارة،اأبك السًَّرم ىناد بف السًَّرم، أخرجو ك =
 \2) ق،1406، 1يت، دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي، طكى عبد الرحمف عبد الجبار الفريكائي، الكي قيؽ: ، تحدىٍَالزَ 

ًبٌي، ا(، مف طريؽ أبي تميمة مختصرن 429 اد بف سعيد بف مسمـ مَّ د بف أحمد بف حى مَّ حى أبك ًبٍشر مي ، كالدُّكالى
ىػ 1421، 1د الفاريابي، بيركت، دار ابف حـز ، طمَّ حى أبك قتيبة نظر مي ، تحقيؽ: اءمَىالكينىىَكاألسٍَفي  األنصارم،

   (، مف طريؽ زىير عف أبي تميمة نحكه . 55\1)، 135ـ، الحديث: 2000 -
يمي، أبك تميمة جى طىًريؼ بف مي  يكر بكنيتو مات سنة سبع شٍ الثة، مى البىٍصًرٌم، ًثقىة، مف الثَّ  –بفتح أكلو  -الد، الييجى

ر، (4خ ) ،كتسعيف أك قبميا أك بعدىا جى   (.302)، تقريبَالتيذيب. ابف حى

ٍنًكبىٍيفً مَّ الجي  (1)  ٍنسىاف ميٍجتىمع شعر ناصيتو كىًىي جمة ًإذا بمغت اٍلمى ًميدم. ة مف اإٍلً َغَى، الحى َفيَتفسير َما ريب
 (.340) ،ـمًَسٍَخارمَكمَييفَالبَيحَىيٍَحًَالصََّ
َإسنادَيَ[636] حيحَهه اؽ بو، زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 68 \13) ،7630، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،أخرجو أحمد. صى
يو، ك  يوندَإسٍَسٍَمَيفي  ،أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ الحنظمي المركزمابف رىاىىكى ، حاؽَبفَرىاىىكى

 ـ،1991 –ق 1412، 1د.عبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكشي، المدينة المنكرة، مكتبة اإليماف، طتحقيؽ: 
كتاب المباس، بابي مىٍف جىرَّ ،َيححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَى(، كالبخارم في 145 \1، )80 الحديث: ،1965الحديث: 

يىبلء، الحديث:  (، مف طيريؽو عف 205، )503، الحديث: اآلدابكالبييقي، في  (،141 \7، 5789ثكبو مف الخي
باب تحريـ التبىٍختير في مباس كالزينة، ، كتاب الصرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيكمسمـ في د بف زياد بو. مَّ حى شيعبة عف مي 

ابو بثيابو، رج عف أبي ىريرة اد عف األعٍ نى (، مف طريؽ أبي الزّْ 1654 \3)، 2088الحديث:  المشي مع إٍعجى
  .نحكه
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نىا عى [ 637] : قىاؿى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىًف ابًف عيمىرى ، عىف نىاًفعو ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى

يىبلى بلى السَّ  وً يٍ مى النًَّبيُّ عى  رَّ ثىٍكبىوي ًمفى اٍلخي ـٍ يىٍنظيًر اهللي ًإلىٍيًو يىٍكـى اٍلًقيىامىةً ـ: مىٍف جى مىمىةى: فىكىٍيؼى  ًء، لى فىقىالىًت أيُـّ سى
: ييٍرًخينىو ًشٍبرنا. قىالىتٍ  ؟ قىاؿى : (1)يىٍصنىعي النّْسىاءي يىا رىسيكؿى اهلًل ًبذيييكًلًيفَّ ، قىاؿى : ًإذنا تىٍنكىًشؼي أىٍقدىاميييفَّ

مىٍيًو.فىييٍرًخينىوي ًذرىاعنا، الى يىًزدٍ   فى عى
نىا [ 638] مىٍيمىافى عى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ٍفًص بًف سي ، عىف حى  ، أىفَّ النًَّبيَّ (2)فً سى الحى  فً ، عىف مىٍعمىرو

رى  أزَّ
: ىىكىذىا. (3) اهي ًشٍبرنا، ثيَـّ قىاؿى  فىاًطمىةى فىأىٍرخى
، عى 639] ك بف عيبىيدو نىا عىٍمري : كىأىٍخبىرى اهي ًشٍبرنا، ثيَـّ بلى السَّ  وً يٍ مى أىفَّ النًَّبيَّ عى  (4)فً سى حى ال فً [ قىاؿى مىٍعمىره ـ أىٍرخى

: ىىًذًه سينَّةه ًلمنّْسىاًء ًفي ذيييكًلًيفَّ   .قىاؿى

                                                           
 (1)

   ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "األصؿ"قاؿ، كما أثبتناه مف  ":ب"في  

يو، في  .حيحَههَصَىإسنادَيَ[637] يوإسٍََندسٍَمَيأخرجو ابف رىاىىكى كالترمذٌم،  (،177 \4)، 1965، الحديث: حاؽَبفَرىاىىكى
اًمعَالكىبيرفي  رّْ ذيييكًؿ النّْسىاء، الحديث: الجى اءى في جى النسائي في (، ك 275 \3، )1731، أبكاب المباس، بابي ما جى
. كأمَّا بد الرزاؽ بو(، كبلىما مف طريؽ ع444 \8)، 9652الحديث:  ذيييكؿ النساء،، كتاب الزينة، فَالكيبرلنَىسَ ال

يو، في  َإسٍَسٍَمَيسؤاؿ أـ المؤمنيف أـ سممة رضيى اهللي عنيا فأخرجو ابف رىاىىكى يوند ، 1841الحديث:  ،حاؽَبفَرىاىىكى
(، عيبىٍيد اهلل بف عمر عف نافع عف سميماف بف يىسىار عف أـ سممة رضي اهللي عنو ميٍقتصرنا عمى السؤاؿ. كأخرج 79\4)

ارم، في  الشٍَّطر األكؿ منو اب النَّبي صمى اهلل عميو كسمـ، بابي قكؿ النبي يححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَىالبيخى ، كتابي أٍصحى
ميبلن، الحديث:  ؿي كتاب سينىفَأبيَدىاكد(، كأبك دىاكد، في 6 \5، )3665صمى اهلل عميو كسمـ: لك كنتي متًخذان خى ، أكَّ

اء في إٍسباؿ اإلزار، الحديث (؛ جميعنا مف طيريؽو عف ميكسىى بف عيٍقبة عف سالـ 183 \6، )4085: المباس، بابي ما جى
رّْ اإلزار، الحديث: الجامعَالكبيرلترمذم في بف عبد اهلل عف ابف عمر. كا اءى في كراىية جى ، أبكاب المباس، بابي ما جى

ٍف كابف ماجو في سينىف ابف ماجو، أبكا (، مف طريؽ مالؾ عف نافع عف ابف عمر.275 \3، )1730 ب المباس، بابي مى
يىبلء، الحديث:  رَّ ثىكبو مف الخي  (، مف طريؽ عيبىٍيد اهلل عف نافع عف ابف عمر. 581 \4، )3569جى

حيحقمت: كبالجممة  ٍعمىرنا لـ ينفرد في ركاية الحديث، كاهللي أعمـ.  فالحديثَصى  ؛ ألفَّ مى
 (2)

 . : عف الحسف"ح"ك  "ج"ك  "ب، كما أثبتناه ""األصؿ"ليس مف  
(3)

  : رأل إزار ..."ح"في  

َالبىٍصًرم،َ[638] َىك سىف َكالحى َمرسؿ. َألنو ؛ َضعيؼه َاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،أخرجو ابف أبي شيبة إسناديه اديثَؼَفي
: شىبَّرى لفاطمةى عباد بف العكاـ عف يكنس عف الحسف، أف النبي (، مف طريؽ 173 \24) ,8925، الحديث: كاآلثار

  ٍدر ذٍيًمؾ".ًشبران، ثـ قاؿ: "ىذا ق
، التميمي، البىٍصًرٌم، ًثقىة، مف السَّ  ٍفص بف سميماف، الًمٍنقىًرمُّ ر، )ابعة، مات سنة ثبلثيف، حى جى تقريبَبخ(. ابف حى

  (.164)، التيذيب

ديث.ََ[639] ٍتركؾَالحى َجدنا؛َإلرسالو،َكلعمركَبفَعبيدَكىكَمى عيؼه َإسناديهَضى
لي المشيكر، كاف داعية زً تى عٍ ًميًمٌي، مكالىـ، أبك عثماف، البىٍصًرٌم، المي التَّ  –بمكحدتيف  –عىٍمرك بف عبيد بف باب 

ف بقد فؽ(. ا)إلى بدعتو، اتيمو جماعة مع أنو كاف عابدان، مف السابعة، مات سنة ثبلث كأربعيف أك قبميا، 
ر،  جى ٍنبؿ: ليس بأىؿ أٍف ييحدَّثى عنو. قاؿ ابف مى (. 490)، تقريبَالتيذيبحى  =ًعيف: ليس بشيء.قاؿ أحمد بف حى
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نىا [ 640] اؽى، عىف ًشٍمًر بًف عىًطيَّةى، ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف أىًبي ًإٍسحى ر، عىف يٍ رً جى  عىف مىٍعمىرو
ؿو ًمٍف بىنً  ؛ أىفَّ رىسيكؿى اهلًل رىجي : ًإفَّ كىاًحدىةن  ي أىسىدو ، قىاؿى : لىٍكالى أىفَّ ًفيؾى اٍثنىتىٍيًف كيٍنتى أىٍنتى أىٍنتى قىاؿى

ـى، كىاهلًل الى أىٍفعىؿي  رى : الى جى ، قىاؿى فّْري شىٍعرىؾى تيكى ، كى : تيٍسًبؿي ًإزىارىؾى  .لىتىٍكًفيًني، قىاؿى

                                                                                                                                                                      

ديث. قاؿ النَّسىائي: ليس بثقة كال = اتـ: مىتركؾ الحى كؾ الحديث، صاحبي بٍدعىة. قاؿ أبك حى قاؿ عمرك بف عمٌي: مىٍتري
مىمة:  ديثو. قاؿ حمَّاد بف سى ٍيد مف أكفيـ عنو ييكتب حى مى ٍيد: ال تأخذ  -يعني عىٍمرك ٍبف عيبىيد  -كاف حي مى فقاؿ لي حي

إنو يكذب عمى الحسف. كاف عىٍمرك يسكف البصرة. كجالس الحسف البىٍصًرٌم، كحفظ عنو، كاشتير عىٍف ىذا شيئا ف
بصحبتو، ثـ أزالو كاصؿ ٍبف عطاء عىٍف مذىب أىؿ السنة، فقاؿ بالقدر، كدعا إليو، كاعتزؿ أصحاب الحسف. 

اءى في الت (.131-124 \22)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿالًمًزم،  اتـ –حرير كأرجح ما جى كىك قكؿ أبي حى
ٍرح -كعمرك بف عمٌي الفبلس مف قبؿ ديث بإجماع الجيميكر مف أىؿ الجى كؾ الحى ٍتري : لـ ييذكر لو مرتبة، كىك مى

 (.100\3، )تحريرَتقريبَالتيذيبكالتَّعديؿ. شيعىٍيب كبىشَّار، 
(4)

  ."األصؿ"، كما أثبتناه مف " ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "بليس مف " 

قبؿَالختَلطَأـَبعده،ََرَهمَىعٍَ،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمَىميٍختمطأباَإسحاؽَالسًَّبيعيََألفََّ؛ عيؼَههَضَىإسنادَيَ[640]
(، مف طريؽ عبد الرزاؽ عف معمر عف 195 \31)، 18899أخرجو  أحمد في مسنده، الحديث:  إلََّأنَّوَمتابع.

ٍيـ رجؿ مف بني أسد بمثمو.  رى  .حسف بطرقو، كىذا إسناد ضعيؼ: ك الميٍسندقاؿ محًققي أبي إسحاؽ عف ًشٍمر عف خي
(، 285 \2، )1044، الحديث: ثانيحادَكالمَىاآل(، كابف أبي عىاًصـ في 38 \6، )الطَّبقاتَالكيبرلابف سعد في 
، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابابف عبد البر، ك  (،207 \4، )4156، الحديث: جـَالكبيرعٍَالمَيكالطَّبراني في 

ٍيـ باختبلؼ في بعض األلفاظ.، مف طري(446 \2) رى  ؽ إسرائيؿ عف أبي إسحاؽ عف ًشٍمر بف عطية عف خي
ي لـ أقؼ عمى رجؿ اسمو جرير يركم عف ًشٍمر لـ أعرفو!! كلعؿَّ ىذا تصحيؼ؛ ألنَّ  .قكلو: "عف جرير" :تنبيو

ٍيـ" رى ر بنفس السندبف عطية، كالصكاب " خي جى اؽ، حدثنا زَّ عبد الرَّ  حدثنا: . كما جاء في كتاب ابف كثير كابف حى
ريـ ر، عف أبي إسحمى عٍ مى  كىًثير، أبك الًفدىاء إسماعيؿ بف عمر في برجؿ مف بني أسد. ا -اؽ، عف شمر، عف خي

َسىنىفٍَالقيرىشي البىٍصرم ثـ الدّْمىشقٌي،  ـً َكالس نىفَاليىاًدمَألىٍقكى اًمعَالمىسىانيد ، تحقيؽ: د عبد الممؾ بف عبد اهلل جى
ر، أبك الفضؿ ك (. 637 \2)، 2835ـ، الحديث: 1998 -ىػ 1419، 2ركت، دار خضر، طالدُّىىٍيش، بي ابف حىجى

ٍنبىًميد بف أحمد العىٍسقىبلنٌي، مَّ حى أحمد بف عمي بف مي  َالميٍسًنًدَالميعتىًميَبأٍطرىاؼَالميٍسنىًدَالحى ، تحقيؽ كتعميؽ: إٍطرىاؼي
ًققيو 306 \2)، 2312د.ت(، الحديث: )ط(، د.)د. زيىير بف ناصر النَّاصر، دمشؽ، دار ابف كىثير،  ( كأشار ميحى

كىاب. -جزاه اهللي خيران -  في اليىامش إلى التحريؼ مىعى ذكر الصَّ
ٍيـ بف األٍخـر بف شىدَّاد بف عىٍمرك بف الفاتؾ بف القميب بف عىٍمرك، عداده في الشامييف، مف حيسف  كعميو فيك  رى خي

ي شيدا بدران كنيياني أف أقىاًتؿى ميٍسًممان. مّْ أبي كعى  معو بمرج راىط: إفَّ  ؿى اتً قى يي  كبلمو: أنو قىاؿى لمركاف حيف سألو أفٍ 
 ، بتصرؼ يسر.(446 \2)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابابف عبد البر، 

ديكؽ، مف السَّ يَّ طً ابف عى  -بكسر أكلو، كسككف الميـ  -ًشٍمر  (. مد ت س)ادسة، ة، األسىًدٌم، الكاىمي، الكيكًفٌي، صى
ر،  جى  (.285)، تقريبَالتيذيبابف حى
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نىا [ 641] ا  ، عىفٍ ؽً ازَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : مى يرىةى، قىاؿى ، عىف أىًبي ىيرى ، عىف أىًبي رىاًفعو ٍدعىافى ، عىًف ابًف جي مىٍعمىرو

 .تىٍحتى اٍلكىٍعبىٍيًف ًمفى اإًلزىاًر ًفي النَّارً 
 
 
نىا [ 642] : اإًلزىاري فىٍكؽى الٍ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ، عىًف ابًف طىاكيكسو كىٍعبىٍيًف، مىٍعمىرو

  .، كىالرّْدىاءي فىٍكؽى اٍلقىًميصً (1)]اإًلزىارً [كىاٍلقىًميصي فىٍكؽى 
 

                                                           

َضَىإسنادَيَ[641] َكالحَىعيؼَهه ٍدعاف، َجي َابف َلضعؼ َالمَيامًَالجَى، في ارمخى فقد أخرجو البي . حيحَهصَىَديثَي؛ ندَسٍَع
(، مف طريؽ 141\7)، 5787الحديث:  باب ما أسفؿ مف الكعبيف فيك في النار،بنحكه، كتاب المباس،  يححًَالصََّ

ٍقبيرم، كأ ، كتاب الزينة، الكيبرلَالس نىف (، كالنسائي في433 \12)، 7466، الحديث: ندسٍَالمَيَفي ،حمدسعيد المى
عف  ؽو ري (، مف طي 437 \8)، 9628الحديث:  ذكري اختبلؼ ألفاظ الناًقًميف لخبر عبد الرحمف بف يعقكب فيو،

ا سعيد، كيعقكب( عف أبي ىريرة بمثمو. كأخرجو أحمد؛ )يعقكب، كبلىما ، 26204الحديث:  ،ندسٍَمَيالفي  ،أيضن
عف  نيبىٍيومف طريؽ أبي  1016 \3)، 1759الحديث:  ،يوكَىاىَىحاؽَبفَرَىإسٍَميٍسندَفي  يو،كى اىى بف رى كا(، 272 \43)

، كتاب فَالكيبرلنَىسَ ال(، كالنسائي في 341 \33)، 20168، الحديث: مسندالعائشة مثمو. كأخرجو أحمد في 
ار في (، كالبزَّ 440 \8)، 9639الحديث:  يف لخبر عبد الرحمف بف يعقكب فيو،ذكري اختبلؼ ألفاظ الناًقمً الزينة، 

ار َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار َالكَىعٍَمَيالفي  ،رانيبى كالطَّ  (،394 \10، 4532، الحديث: ميٍسند ، بيرجـ
ف األٍسمىع عف سمرة بف ع بند عف أبي قىزىعىة عف األٍسقداكد بف أبي ىً  عف ؽو ري (، جميعان مف طي 233\7)، 6971

 .  جندب مثمو
ٍبد اهلل بف جي  ٍبد اهلل بف زىير بف عى ًمٌي بف زيد بف عى كؼ بعىًمٌي ري عٍ مي، البىٍصًرٌم، أصمو حجازم، كىك المى يٍ عاف، التى دٍ عى

بخ ـ ) ة، مات سنة إحدل كثبلثيف، كقيؿ: قبميا،ابعى ، مف الرَّ عيؼه عاف، ينسب أبكه إلى جد جده، ضى دٍ بف زيد بف جي ا
 (.460)، تقريبَالتيذيب(. ابف حىجىر، 4

دىًنٌي، نزيؿ البصرة، ثقة ثبت مى ع، الصَّ يٍ فى ني كأبك رىاًفع ىك  المرجعَع(. )انية، بكنيتو، مف الثَّ  شيكره ائغ، أبك رافع، المى
 (.671) ،ابؽالسََّ
، 24843، الحديث: ثَكاآلثاراديؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،أخرجو ابف أبي شيبة .كعطَيقٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[642]
كاف قميصو فكؽ اإلزار، كالرداء فكؽ اككس بمفظ اإلخبار: "ياف عف أبي ىاشـ عف طى فٍ (، مف طريؽ سي 168\5

 القميص".

(1)
 ".ح"في  يستل 
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نىا [ 643] : رىأىٍيتي اٍبفى عيمىرى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، قىاؿى ، أىًخي الزٍُّىًرمّْ بًد اهلًل بًف ميٍسًمـو ، عىف عى مىٍعمىرو
اًؼ سىاقىٍيًو، كىالٍ   .قىًميصي فىٍكؽى اإًلزىاًر، كىالرّْدىاءي فىٍكؽى اٍلقىًميصً ًإزىاريهي ًإلىى أىٍنصى

 
 
نىا [ 644] نىا عىبدي اهلًل بف عيبىٍيًد بًف  عىفٍ  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : أىٍخبىرى ، قىاؿى كَّادو عىبًد اٍلعىًزيًز بًف أىًبي رى

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، قىاؿى ٍيرو رى  عيمى اًبًو: اٍرفىعيكا أيزي ـي اٍرفىعيكا اٍرفىعيكا، اٍرفىعيكاألىٍصحى كي
فىعيكىىا ًإلىى  (1) : فىرى قىاؿى

: ًإنّْي رىأىٍيتي  ، ثيَـّ قىاؿى ـٍ اًؼ سيكًقًي كىىا ًإلىى أىٍنصى فىضي كا فىخى كا، اٍخًفضي كا، اٍخًفضي : اٍخًفضي ، ثيَـّ: قىاؿى ـٍ ًبًي  ريكى
ـٍ ىىكىذىا ريىي ـٍ ىىكىذىا، أىٍك أيزي ًلبىاسييي  .المىبلىًئكىةى كى

 
 
نىا [ 645] : أىرىأىٍيتى قىٍكؿى النًَّبيّْ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : قيٍمتي ًلنىاًفعو ا قىاؿى : مىا عىبًد اٍلعىًزيًز، أىٍيضن

ا ذىٍنبي اإًلزىاًر؟. مى : كى ؟ قىاؿى ـٍ ًمفى اٍلقىدىـً  تىٍحتى اٍلكىٍعبىٍيًف ًمفى اإًلزىاًر ًفي النَّاًر، أىًمفى اإًلزىاًر أى
 
 
 
 
 
 

                                                           

(، مف طريؽ 225 \8)، 5732، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي .كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[643]
(، مف 166 \5)، 24820: ، الحديثاديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،ابف أبي شيبةك  مو .عبد الرزاؽ مث
 .كر نحكهفي عٍ ص عف أبي يى كى طريؽ أبي األحٍ 

دىًنٌي، أبك مي  اًرث بف زىرة، الزىرم، المى ٍبد اهلل بف شياب بف الحى ٍبد اهلل بف ميٍسًمـ بف عيبىٍيد اهلل بف عى د، أخك مَّ حى عى
ر، )ـ ًثقىة، مف الثالثة، مات قبؿ أخيو، الزىرم، اإلما جى  (.356)، تقريبَالتيذيبخت ـ د ت س(. ابف حى

(1)
  .مرتيف فقط " ك "ع"ح"ك  "بكيًررىٍت في "  

؛َألنَّوَهإسنادَيَ[644] عيؼه َ.ؿَهسَىرٍَمَيَضى
ٍبد العىًزيز بف أبي ركَّاد  ديكؽ عابد، ربما كىـ كرمي باإل  -بفتح الراء، كتشديد الكاك  -عى ابعة، رجاء، مف السَّ صى
  (.400)، تقريبَالتيذيب(. ابف حىجىر، 4خت )مات سنة تسع كخمسيف، 

 (.367\2، )تحريرَتقريبَالتيذيبجاء في التحرير: "بؿ ثقة". شيعىٍيب كبىشَّار، 
ٍبد اهلل بف عي  ازيان د غى يً شٍ استي مير الميثي، المىكٌّْي، ًثقىة، مف الثالثة، ابف عي  -بالتصغير أيضان بغير إضافة  -د يٍ بى عى

ر، (.4ـ )سنة ثبلث عشرة،    (.342)، تقريبَالتيذيب ابف حىجى
 كؿَصمىَاهللَعميوَكسمـ.َسَيعَلحديثَالرََّكع،َكىكَتكضيحَمفَاإلماـَنافًَطَيقٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[645]
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نىا [ 646] ى ًفي تىٍذًييًميىا،  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : كىانىًت الشٍُّيرىةي ًفيمىا مىضى ، قىاؿى ، عىف أىيُّكبى مىٍعمىرو
  .كىالشٍُّيرىةي اٍليىٍكـى ًفي تٍقًصيًرىىا

 
 

َ.(1)فٍَكالس مَىَـًَعَ نَىالتََّابَي[َبَى122]
 

نىا [ 647] نىٍحفي اؽ، عىف مىعٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، كى ؿه مىسى ًإلىٍينىا رىجي : جى ، قىاؿى ، عىًف ابًف ًسيًريفى ، عىف أىيُّكبى مىرو
كا، كىاٍرتىديكا، كىاٍنتىًعميكا،  كىذىا أىًف اتًَّزري طَّاًب زىمىفى كىذىا كى : كىتىبى ًإلىٍينىا عيمىري بف اٍلخى ، فىقىاؿى قىاًبميكا ًغٍممىافه كى

ـٍ ًبعىٍيًش مىعى  مىٍيكي ، كىعى ، قىاًبميكا النّْعىاؿى النّْعىاؿى اًجـً ، كىًزمَّ األىعى ـى كا التَّنىعُّ ذىري  .ًزمىامىٍيفً  :يىٍعًني .دٍّ، كى
 
نىا [ 648] طَّاًب، كىتىبى ًإلىى أىًبي ميكسىى: اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف  مىٍعمىر، عىف قىتىادىةى، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى

كا، كىاٍرتىديك  قىاًبميكا بىٍينىييمىا، أىمَّا بىٍعدي، فىاتًَّزري ، كىاٍحتىفيكا، كىاٍنتىًعميكا، كى ا، كىأىٍلقيكا السَّرىاًكيبلىًت، كىأىٍلقيكا اٍلًخفىاؼى
تىمىٍعدىديكا كىاٍخشينيكا، كىاٍخشىٍكًشنيكا، كىاٍخمىٍكًلقيكا، كى
(2) ، ، كىاٍقطىعيكا الرٍَّكبى ـٍ مىعىدّّ، كىاٍرتىميكا األىٍغرىاضى ، فىًإنَّكي

مى  كا عى ٍيًؿ نىٍزكناكىاٍنزي ى ظيييكًر اٍلخى
ـٍ كىًزمَّ (3) يَّاكي مَّامىاتي اٍلعىرىًب، كىاً  ، فىًإنَّيىا حى ـي الشٍَّمسى كًىكي ، كىاٍستقًبميكا ًبكيجي

. ـٍ ًإٍسمىاًعيؿى ـٍ ًبًمٍبسىًة أىًبيكي مىٍيكي ، كىعى ـٍ تنىعُّمىيي ، كى اًجـً  األىعى
                                                           

 األلفاظ باختبلؼ في مف قكؿ أيكب(،248َ \7،َ)الطَّبقاتَالكيبرلابف سعد، في أخرجوََحيح.صَىَأثرَهَ[646] 
حَّؼ مى  ٍعمىر. ر إلى معبد!!.مى عٍ لكٍف تصى كاب مىٍعمىر؛ بدليؿ أنو قاؿ لو يا أبا عيٍركة، كىذه كيٍنيىةي مى  كالصَّ

(1)
 ب.اب لفظ دكف ذكر " ك "ع"ج"في  
َمىٍكقيكؼ؛َإلبياـَالرجؿَالذمَحدثَابفَسيريفضَىهَإسنادَيَ[647]  افرى مٍ كد بف عً عي سٍ أبك مى  ى،افى عى المي . أخرجو عيؼه

عامر حسف صبرم، بيركت، دار البشائر اإلسبلمية، ، تحقيؽ: د.الزىدي، مً صً ك دم المابر األزٍ بف جى اؿ يٍ فى بف ني 
، مف طريؽ يزيد بف إبراىيـ عف محمد بف سيريف، قاؿ أتانا (288)، 191ـ، الحديث: 1999 -ىػ 1420، 1ط

... فقاؿ قاؿ عمر، فذكره ميختصرنا.   رجؿه
: التَّ  (2)  ليكا عف مىعىدى قاؿ المَّيثي كَّ ذا ذىكىٍرت أفَّ قىٍكمان تىحى ًر، قىاؿ: كا  ٍبري عمى عىٍيًش مىعىد في السَّفىر كالحىضى مىٍعديدي: الصَّ

عيكا قٍمت: تىمىٍعدىدي  ًبٍيدم، أبك الفىٍيض محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، كا. إلى اليىمف ثَـّ رىجى ى الزَّ َميٍرتىضى تىاجي
كسًَمٍفَجَى  (.181\9)د.ت(، )د.ط(، )د.ـ(، دار اليداية،  )، تحقيؽ: مجمكعة،كىاًىرَالقىاميكسالعىري

(3)
مىٍيًو. كقىٍد يىكيكفي في األىٍجسىاـً كالمىعىاًني. ابف األثير،   ك نىٍزكان، إذىا كثىٍبتى عى مى الشٍَّيء أٍنزي ٍكتي عى الن يايةَفيَغىريبَنزى

ديثَكاألثىر  (.44 \5)، الحى
َقتادةَلـَيدرؾَعمرناكؼَهقيَكٍَمَىَعيؼَههَضَىإسنادَي[648َ] ٍعد في  مىٍكقيكؼ؛َحيحَهصَىَأصؿَمتنو.َ؛َألفَّ أخرجو ابف الجى
ٍعدسٍَمَي َالجى َابف َميسمـسٍَالمَيفي  ،كأبك عىكىانة(، 156)، 995، الحديث: ند ًحيح َصى َعمى ٌرج َالميخى حيح َالصَّ ، نىد

، اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي مف طريؽ شعبة عف قتادة. كابف أبي شيبة،  (،574 \16، 8964الحديث: 
ٍيًرم. كأحمد في (، مف طريؽ الجي 170 \5)، 24869الحديث:   =(، 394 \1، )301، الحديث: الميٍسندرى
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نىا  [649] ، عى زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى طَّاًب اؽ، عىف مىٍعمىرو : رىأىل عيمىري بف اٍلخى ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ًف ابًف طىاكيكسو
؟  (1)يىًزيدى بًف أىًبي سيٍفيىافى  : أىًجٍمدىةي كىاًفرو قىاؿى مىٍيًو الدّْرَّةى، كى فىعى عى كىاًشفنا عىف بىٍطًنًو، فىرىأىل ًجٍمدىةن نىًقيَّةن، فىرى

 .: فىسىكىتٍ (3)طىيّْبىةي اٍلعىٍيًش، قاؿ ًإفَّ أىٍرضى الشَّاـً أىٍرضه  (2):]فىًقٍيؿى لىوي [

                                                                                                                                                                      

،َـَابفَاألعرابيجَىعٍَمَي(، كابف األعرابي، في 189 \1، )213، الحديث: ميٍسندَأبيَيىٍعمىىكأبك يىٍعمىى المكصمي، في =
َ َ)702الحديث: َالكيبرلكالبييقي، في  ،(362 \1، (، مف طريؽ عىاًصـ 25 \10، )19738، الحديث: الس نىف

ٍيرم ك عىاًصـ( مف طيريؽو عف أبي عيٍثماف النٍَّيًدم عف عيمىر نحكه.      ؿ. ثبلثتيييـ؛ قىتادة كالجيرى  األٍحكى
أف نعمـ أبناءنا مثؿ ىذه القيـ  كىذا الكتاب الَّذم كتبو عمر بف الخطَّاب ىك مف الكتب الميمَّة، كحرمّّ بنا قمت:

َـّ إليو كتابو رضي اهللي عنو الَّذم أ ًحيحَميٍسًمـ في  وباقي خرجى كنيٍنشئيـ عمييا في صغرىـ، كأٍف نىضُّ َالصَّ الميٍسند
اؿ كالنّْسى الميختىصر ًة عمى الرّْجى ٍينىة، بابي تىحًريـً اٍسًتعماًؿ إنىاًء الذَّىىب كالًفضَّ اتىـ الذَّىىب كالحًريًر ، كتابي المباس كالزّْ اء كخى

اًبعى، الحديث: ـٍ يىًزٍد عمىى أٍربىًع أصى ًة العىمىـً كنىٍحًكًه ًلمرَّجيؿ ما لى بىاحى ًتًو ًلمنّْساء كا  بىاحى مف  (1642 \3، )2069َعمىى الرَّجيؿ كا 
ؿ عف أبي عيٍثماف النٍَّيًدم، كلكفَّ عمر بف الخطَّاب رضي اهللي عنو ك بف تب ىذا الكتاب لعيٍتبة طريؽ عىاًصـ األٍحكى

ًكم رحمو اهلل عندما قاؿ:  نَّما ىي إشارة مف النَّكى فٍرقىد. كالقكؿ بضميما لبعضيما البعض لـ أقٍمو مف تمقاء نفسي كا 
افىظىًتًيـ عمىى" ثُّييـٍ عمىى خيشيكنىًة العىٍيًش كصبلبتيـ في ذىًلؾى كميحى كدي عمىرى رىًضيى المَّوي تىعىالى عىنوي حى ًب في  كمىٍقصي طىًريقىة العىرى

ًحيح...".  ٍيًرًه ًبإٍسنىاد صى كىانىًة اإلٍسفىرىاًيًنيّْ كغى اء في ىىذا الحًديًث ًزيىادةه في ميٍسنىد أًبي عى أبك زكريا محيي النَّكىًكم، ذىًلؾ كقىد جى
ق، 1392، 2العربي، ط ، بيركت، دار إحياء التراثاججََّـَبفَالحَىمًَسٍَيحَمَيحًَصَىَحًَرٍَاجَشَىيَىنٍَالمًَالديف يحيى بف شرؼ، 

 فانظيره. (. كذكر قكلو، كقد خرٍَّجناه مف ميٍسند أبي عىكىانة47 ،46 \14)
 (1)

كىاب الميكىاًفؽي لممصادر ياففٍ : شرحبيؿ بف أبي سي "ح"في   ، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج" ك "ع"، كىك الصَّ
مية بف عبد شمس القرشٌي األمكٌم، أميري الشَّاـ، كأخك الخميفة ب بف أرٍ كيزيد بف أبي سيٍفيىاف صخر بف حى الَّتي أخرجتو. 

ٍسمىمة الفىٍتح، يي  ابة، مف مى حى بلء الصَّ كقاؿ  ،اس سنة ثماف عشرةكى مٍ كف عً اعي و مات في طى إنَّ  :قاؿميعىاكية، كاف مف فيضى
ر،  :الكليد بف مسمـ جى ابةاإلبؿ تأخر مكتو إلى سنة تسع عشرة بعد أف افتتح قيسارية. ابف حى حى ابةَفيَتمييزَالصَّ ، صى

(6\ 516، 517.) 
(2)

نما المكجكد بيا"   " ك "ع"، كىك ح"ك  "ج"ك  "ب" . كىذا خطأ!!!. كما أثبتناه مفقاؿ معمر لوليست مف "األصؿ"، كا 
  الصَّكاب الميطابؽ لمسّْيىاؽ، كاهللي أعمـ.

(3)
نما مف "األصؿ".ح"ك  "ج"ك  "ب" ليست    " ك "ع". كا 

َمىٍكقيكؼ؛َألفَطاككسناَلـَييدرؾَعمرناإسنادَيَ[649] عيؼه (، مف 106)، 94، الحديث: دىٍَالزَ في  ،اكدأخرجو أبك دى ، هَضى
 \65، )تاريخَدمشؽكابف عىساكر، في  (،203 \1)، 577، الحديث: دىٍَالزَ في  ،ارؾبى طريؽ ىشاـ بف يكسؼ. كابف المي 

 فقيؿ لو:...إلخ. ر نحكه، دكف مى عٍ عف مى  بىارؾ(؛ )ىشاـ كابف المي ارؾ، كبلىمابى مف طريؽ ابف المي  (،250
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نىا عى [ 650] : قىاؿى النًَّبيُّ عى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى ٍيري أيمًَّتي اٍلقىٍرفي بلى و السَّ يٍ مى مىٍعمىرو ـ: خى
، ثيَـّ الًَّذيفى يىميك  ، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ ـٍ ، الًَّذيفى بيًعٍثتي ًفيًي ، ثيَـّ يىٍظيىري اٍلكىًذبي فىيىٍحًمفيكفى كىالى ييٍستىٍحمىفيكفى نىييـٍ

. ـي السّْمىفي يىٍفشيك ًفيًي ، كى كفى كىالى يىفيكفى يىٍنذيري ، كى يىٍشيىديكفى كىالى ييٍستىٍشيىديكفى  كى
 
نىا [ 651] ٍيمي  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف مى ٍعفىًر بًف بيٍرقىافى ، عىف جى : ديًعيى مىٍعمىرو ، قىاؿى كًف بًف ًمٍيرىافى

، ، ثيَـّ قيرّْبى لىوي فىاًكيىةه فىأىكىؿى ، ثيَـّ قيرّْبى لىوي ًشكىاءه فىأىكىؿى ، فىقيرّْبى لىوي ثىًريده فىأىكىؿى  دا ثيَـّ قيرّْبى لىوي  اٍبفي مىٍسعيكدو
ٍبتي (1)الجكج ٍبتيـٍ لىنىا ثىًريدنا فىأىكىٍمنىا، ثيَـّ قىرَّ : قىرَّ ٍبتيـٍ فىاًكيىةن فىأىكىٍمنىا، ثيَـّ أىتىٍيتيـٍ ، فىقىاؿى ـٍ لىنىا ًشكىاءن فىأىكىٍمنىا، ثيَـّ قىرَّ

ـٍ يىٍأكيٍموي. ، فىمى  ًبيىذىا، أىٍىؿى ًريىاءو
 
نىا  [652] ؿى عي  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : دىخى ، قىاؿى ٍيًد بًف ًىبلىؿو مى ٍيًرًه، عىف حي ، أىٍك غى ، عىف أىيُّكبى بىٍيدي مىٍعمىرو

تَّ ااهلًل  ا أىنىا ًبآًكًمًو حى مىٍيًو لىٍحـه، فىقىاؿى عيبىٍيدي اهلًل: مى مىى أىًخيًو عىبًد اهلًل، فىقىرَّبى لىوي ثىًريدنا عى ى بف عيمىرى عى
؟ فىقىاؿى اٍلقىكٍ  ًمٍمتى أىفَّ أىبىاؾى قىٍد نىيىى عىف ذىًلؾى بدي اهلًل: أىمىا عى ، تىٍجعىميكا ًفيًو سىٍمننا، فىقىاؿى عى اؾى ـٍ أىخى ـي: أىٍطًع

، فىأىٍىكىل ًبيىًدًه، فىأىكىؿى ليٍقمىةن، ثيَـّ رىفىعى  ؿى عيمىري مىى ذىًلؾى دىخى ـٍ عى نىعى ًفيًو سىٍمننا، فىبىٍينىا ىي : فىصى رىٍأسىوي فىنىظىرى  قىاؿى
                                                           

ًحيحَ[650] ديثَصى َأصؿَالحى َقىتىادةَأرسمو.َلكفَّ ، يححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَى ارم فيخى أخرجو البي ، إسناديهَميٍنقىطع؛َألفَّ
اًب النبي صمى اهلل عميو كسمـ،  ، 3650: الحديثكتاب أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، بىابي فىضائًؿ أصحى

ٍعدَندسٍَمَيفي  ،دعٍ (، كابف الجى 2\5) ٌرجَعمىَنىدَالصَّحيحَسٍَالمَيأبك عىكىانة في (، ك 196)، 1289، الحديث: ابفَالجى الميخى
ًحيحَميسمـ رّْب  عف شعبة عف أبي جمرة عف ؽو ري مف طي  اميعن جى  (؛248 \19)، 11061، الحديث: صى ـى بف ميضى زىٍىدى

  . اهلل عميو كسمـعف ًعمراف بف حيصيف عف النبي صمى 
حيح، يبيف لنا كىٍىـ مىٍعمىر كمخالفتو لمثقات في ركاية الحديث عف  ٍتنو صى ديث مع أفَّ أصؿ مى رساؿ ىذا الحى قمت: كا 

 قتادة، كفي حديثو عنو خطأ كما بحثنا ذلؾ في الدراسة، كاهللي أعمـ.

(1)
نؼ: دا الحرح، كعمؽ الشيخ كفي الطبعات الثبلث لممص .كفي ح: كرا يخرج. : دالحرح"ج"ك  "ب"في  

( كأما دار التأصيؿ كذا رسمو في األصؿ كلـ 87\11األعظمي في اليامش، بقكلو: كذا في )ص: دا الحرح( . )
 (.128\10(. كأما العممية فمـ يعمقكا بشيء )514\8نتبينو )

َو.َعنَاهللَيَكدَرضيَىعَيسٍَمكفَلـَييدرؾَابفَمَىيٍَمَىَكؼ؛َألفََّقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[651]
قىة، ثقة فقيو، كلي الجزيرة لعمر بف عبد العزيز،مي يٍ مى   كف بف ًمٍيراف، الجزرم، أبك أيكب، أصمو ككفي، نزؿ الرَّ

  (.660)، التيذيبَتقريب(. 4بخ ـ )ابعة، مات سنة سبع عشرة، ؿ، مف الرَّ سً رٍ ككاف يي 
عيؼَههَإسنادَيَ[652] َب.َكؼ؛َلـَييتىابىعَمىٍعمىرَفيَركايتوَعفَأيَكقيَكٍَمَىَضى

ٍيد بف ىبلؿ، العدكم، أبك نصر، البىٍصًرٌم، ًثقىة عالـ، تكقؼ فيو ابف سيريف لدخكلو في عمؿ السمطاف، مف  مى حي
ر، )الثة، الثَّ  جى  (. 178)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
أحمد  وي مى قدَّ رم، المدني أبك عيثماف، ًثقىة ثبت، مى اب، العي طَّ عيبىٍيد اهلل بف عمر بف حفص بف عىاًصـ بف عمر بف الخى ك 
الحا ة عنيا، مف كى رٍ رم عف عي ىٍ يف في القىاًسـ عف عائشة عمى الزُّ عً عمى مىالؾ في نافع، كقدمو ابف مى  :بف صى

 (.421)، ابؽالمرجعَالسََّع(. )ة، مات سنة بضع كأربعيف، امسى الخى 
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رىبى عيبىٍيدى اهلًل، ثيَـّ أىرىادى أىفٍ  فىعى الدّْرَّةى فىضى ، ثيَـّ رى كًه اٍلقىٍكـً ا ذىٍنًبي؟ أىنىا  ًفي كيجي اًريىةى، فىقىالىٍت: مى يىٍضًربى اٍلجى
ـٍ يىقيٍؿ ًلعىٍبًد اهلًل شىٍيئنا. لى رىجى كى ٍأميكرىةه، فىخى  مى

 
 

َث.يٍَكالغَىَحًَيٍَالرَ َابَي[َبَى123]َ
َ

نىا [ 653] ًف اٍلقىاًسـً بًف ميحى اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عى ، عىف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره اًئشىةى أىفَّ : أىٍخبىرى ، عىف عى مَّدو
يّْبنا ىىًنيئنا.بلى و السَّ يٍ مى النًَّبيَّ عى  : المييَـّ صى  ـ كىافى ًإذىا رىأىل اٍلغىٍيثى قىاؿى

 
نىا [ 654] ، عف عيبىٍيدً : أى اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى نىا مىٍعمىره اًئشىةى، أىفَّ النًَّبيَّ  ٍخبىرى ، عىف عى ًف اٍلقىاًسـً اهلًل، عى
يّْبنا سىٍيبنا ىىًنيئناـ بلى و السَّ يٍ مى عى  : المييَـّ صى كىافى ًإذىا رىأىل اٍلغىٍيثى قىاؿى

(1).  
                                                           

يوأخرجو  .حيحَهصَىهَإسنادَي[653َ]  يوفي  ،ابف رىاىىكى  ،(، كأحمد402 \2)، 954يث: ، الحدميٍسندَإٍسحاؽَبفَرىاىىكى
د بف سيؿ بف شاكر مَّ حى فر بف مي عٍ د بف جى مَّ حى أبك بكر مي ائطي، رى كالخى  (،205 \42)، 25336، الحديث: ندسٍَالمَيفي 

َاألخَلؽكَىمَىفي  السامرم،  -ىػ 1419، 1أيمف عبد الجابر البحيرم، القاىرة، دار اآلفاؽ العربية، ط، تحقيؽ: اـر
، اءعَىالدَ (، كفي 225\3)، 2990الحديث: الميٍعجـَاألكسط،َفي  ،رانيبى (، كالطَّ 333)، 1024الحديث:  ـ،1999
(، مف 308)، 1005ق، الحديث: 1413، 1مصطفى عبد القادر عطا، بيركت، دار الكتب العممية، طتحقيؽ: 

 مثمو.اؽ زَّ طريؽ عبد الرَّ 
يو في   يوميٍسندَإٍسحاؽَبفَرَىكقد تيكبع مىٍعمىر؛ أخرجو ابف رىاىىكى ائي في سى (، كالنَّ 401 \2)، 953، الحديث: اىىكى

ر كًذٍكري االختبلؼ عمى األكزاعي فيو، الحديث: طى ، كتابي عمؿ اليكـ كالميمة، ما يقكؿ إذا رأل المى الس نىفَالكيبرل
َاألخَلؽكَىمَىفي  ،ائطيرى (، كالخى 336 \9)، 10687 ـَا(، كابف األٍعرابي في 333)، 1023الحديث:  ،اـر بفَميٍعجى
َاألكسط(، كالطَّبراني في 1039 \3)، 2236، الحديث: الزىرم نافع إال أنو في سنده بعد األٍعرابي ، الميٍعجـ
  .د عف عائشةمَّ حى (، مف طريؽ األكزاعي عف الزىرم عف القاسـ بف مي 137\8)، 8202الحديث: 

 (1)
 . كما أثبتناه مف "األصؿ".ك "ع" ك "ج" ر سقط مف "ب"مى عٍ في "ح". كاإلماـ مى  اغير مكجكد نيائين  ديثي ىذا الحى  
َإسنادَيَ[654] َامعالجَىكالبخارم في  (،370 \41)، 24877، الحديث: المسندأخرجو أحمد في  .حيحَهصَىه
مف طريؽ عبد اهلل بف  (،32 \2، )1032أبكاب االستسقاء، بابي ما ييقىاؿ إذا مىطىرت، الحديث:  ،يححًَالصَََّندسٍَالمَي
، كتابي عمؿ اليـك كالميمة، برلفَالكَينَىسَ الائي في سى كالنَّ  عف عائشة. هلل عف نافع عف القاسـيد ابى ارؾ عف عي بى المي 

د اهلل يٍ بى (، مف طريؽ ابف المبارؾ عف عي 337 \9)، 10691ًذٍكري االختبلؼ عمى عبيد اهلل بف عمر فيو، الحديث: 
(، مف طريؽ عبد الرزاؽ بو 308، )1004حديث: ، الالدعاءكأخرجو الطَّبىراني في  .بو إال أنو ال يكجد فيو: سيبان 

 إال أنو لـ يذكر مىٍعمىر في السند. 
مىٍيدم في  مىٍيدمكأخرجو الحي  (، مف طريؽ مسعر عف أبيو عف عائشة.296 \1، )272، الحديث: مسندَالحي

 قمت: كىذه متابعة لمسند السَّابؽ.
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نىا [ 655] اًئشىةى، قىالىٍت: كىافى زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف أىًبيًو، عىف عى ، عىًف ابًف طىاكيكسو اؽ، عىف مىٍعمىرو
ًخيمىةن  النًَّبيُّ  ًإذىا رىأىل مى

ٍنوي، فىذىكىٍرتي ذىًلؾى تىغىيَّرى كى  (1) ، فىًإذىا مىطىرىٍت سيرّْمى عى ، كىأىٍقبىؿى كىأىٍدبىرى ؿى دىخى ٍجييوي، كى

ا قىاؿى اهللي:  ا أىًمٍنتي أىٍف تىكيكفى كىمى : مى ًإلىى قىٍكًلًو َّيثىثنثمثزثُّٱٱلىوي: فىقىاؿى

   (2)ٱٱَّرنممامُّ
 
نىا [ 656] ، عى اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف أىًبيًو، أىفَّ النًَّبيَّ عى ، عىف مىٍعمىرو : بلى و السَّ يٍ مى ًف ابًف طىاكيكسو ـ قىاؿى

اده ًبالدَّبيكرً  بىا، كىأيٍىًمكىٍت عى  .(3)نيًصٍرتي ًبالصَّ

                                                           
(1)

ابة الًَّتي يقكل الظَّف أىفَّ ًفييىا مىطىرن   ـ اٍلًميـ، السَّحى ًخٍيمة. إذا تىغىيَّمت كتكىـ المىطىر كىىىًذه ًبضى الت السَّمىاء فىًييى مى ا كأخى
ميدم،   (.544)، ـمًَسٍَارمَكمَيخَىيحيفَالبَيحًَريبَماَفيَالصََّتفسيرَغَىكىالًَّتي قبميىا ًبفىٍتح اٍلًميـ. الحى

(2)
 . 24سكرة األٍحقىاؼ، اآلية:  
يوندَإسٍَسٍَمَيَفي ،يوكى ىى ابف رى و اأخرج .حيحَهصَىهَإسنادَيَ[655] كأحمد  (،639 \3)، 1221، الحديث: حاؽَبفَرىاىىكى

 القكؿ عند المطر،، كتاب االستسقاء، برلفَالكَينَىسَ الائي في سى كالنَّ  (،210 \42)، 25342، الحديث: المسندفي 
(، 163 \43)، 26036، الحديث: المسندكأحمد في (، مف طريؽ عبد الرزاؽ مثمو. 325 \2)، 1845الحديث: 

َالميختىصركمسمـ في  ًحيح َالصَّ باب التعكذ عند رؤية الريح كالغيـ كالفرح ، كتاب صبلة االستسقاء، الميٍسند
باب: كمف سكرة ، أبكاب تفسير القرءاف، الكبيرَجامعال(، كالترمذم في 616 \2)،  899الحديث:  بالمطر،
 َََ.طاء عف عائشة نحكهبف جريج عف ع(، مف طريؽ ا235 \5)، 3257الحديث:  األحقاؼ،

 (3)
لىٍيسى ًبشىٍيء. ابف  با كالقىبيكؿ. ًقيؿ سيمّْيت ًبو أًلىنَّيىا تىٍأًتي ًمٍف ديبيًر اٍلكىٍعبىًة، كى الن يايةَاألثير،  الٌريحي الًَّتي تيقاًبؿ الصَّ

ديثَكاألثىرفيَغَى  (.98 \2)، ريبَالحى
َإسنادَيَ[656] ًحيح،َ.عيؼَهضَىه ديثَصى َالحى (، 461 \3)، 2013، الحديث: مسندالخرجو أحمد في فقد أ كلكفَّ

 باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ نصرت بالصبا،، أبكاب االستسقاء، يححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَىارم في خى كالبي 
ًحيحَالميختىصرـ في مً سٍ (، كمي 33 \2)، 1035الحديث:  باب في ريح الصبا ، كتاب صبلة االستسقاء، الميٍسندَالصَّ

(، 365 \4)، 2763، الحديث: أبيَداكدَمسندالسي في يى (، كأبك داكد الطى 617 \2)، 900الحديث:  دبكر،كال
ار ار فيكالبزَّ  َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار فَنَىسَ ال(، كالنسائي في 160 \11)،  4894، الحديث: ميٍسند
(، كابف 311 \10)، 11553الحديث: ر عاتية{، قكلو: }كأما عاد فأىمككا بريح صرص، سكرة الحاقة، برلالكَي

، معجـَالكبيرالراني في بى (، كالطَّ 331 \14)، 6421، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَصحيحَابفَحباف في 
  (، مف طريؽ شعبة عف الحكـ عف مجاىد عف ابف عباس مثمو.60 \11)، 11044الحديث: 
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نىا [ 657] ، أىفَّ اٍبفى عىبَّ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ٍيرو اٍلقىٍيًسيّْ يَّافى بًف عيمى ، عىف قىتىادىةى، عىف حى ، مىٍعمىرو اسو
ٍكهي. ـٍ تىرى نيكبه قىطُّ ًإالَّ سىاؿى ًفي كىادو رىأىٍيتيميكهي، أىٍك لى ٍت جى : مىا رىاحى  قىاؿى

 
نىا [ 658] يرىةى، زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، أىفَّ أىبىا ىيرى دَّثىًني ثىاًبتي بف قىٍيسو : حى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ اؽ، عىف مىٍعمىرو

ذىًت النَّاسى ًريحه  : أىخى ، فىقىاؿى عيمىري ًلمىٍف  قىاؿى ـٍ مىٍيًي ، فىاٍشتىدٍَّت عى اجّّ طَّاًب حى ًبطىًريًؽ مىكَّةى، كىعيمىري بف اٍلخى
: فىبىمىغىًني الًَّذم سىأىؿى عىٍنوي عيمىري  ـٍ ييٍرًجعيكا ًإلىٍيًو شىٍيئنا، قىاؿى يًح، فىمى دّْثينىا عىًف الرّْ ٍكلىوي: مىٍف ييحى ، حى  ًمٍف ذىًلؾى

رىاًحمىًتيفىاٍستىٍحثىٍثتي 
نّْي سىًمٍعتي  (1) ، كىاً  يحى ! ًإنَّؾى سىأىٍلتى عىًف الرّْ : يىا أىًميرى الميٍؤًمًنيفى ٍكتيوي، فىقيٍمتي تَّى أىٍدرى حى

                                                           

بف جعفر بف حياف  مَّدحى د عبد اهلل بف مي مَّ حى أبك مي اني، يى بى خ األصٍ يٍ أبك الشَّ أخرجو  .كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[657]
، 1اركفكرم، الرياض، دار العاصمة، طبى د إدريس المي مَّ حى رضاء اهلل بف مي ، تحقيؽ: ةمَىظَىالعَىفي  األنصارم،

 اؽ مثمو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 1341،1349 \4)ق، 1408
يَّاف بف عمير، القيسي، الك  ٍيرم حى رى ـ )أبك العبلء، البىٍصًرٌم، ًثقىة، مف الثالثة، مات قبؿ المائة،  -بضـ الجيـ  -جي

ر،    (.181)، تقريبَالتيذيبد س(. ابف حىجى
ْـّ رىسيكؿ المَّو المَّو بفي  دي بٍ كعى  ًشٌي، الياًشًمٌي، أبك العىبَّاس، ابفي عى  العىبَّاس بف عبد الميطىمب بف ىاًشـ بف عبد مىنىاؼ القيرى

مىٍيو كآلو كسٌمـ. أمُّو أـ الفضؿ لبابة بنت الحارث اليبللية، كاتفقكا عمى أنو مات بالطَّائؼ سنة ثماف  صمَّى المَّوي عى
ر،  جى ابةكستيف. ابف حى حى ابةَفيَتمييزَالصَّ  (.121،122،131\4، )اإلصى

 (1)
يرة رضي اهللي " ك "ع"، كىك الصَّ ج"ك  "ب"ك  "األصؿ"، كما أثبتناه مف فيٍ تى مى : راحً "ح"في   كىاب. كالقائؿ: أبك ىيرى

 عنو، كاهللي أعمـ.
َصَىإسنادَيَ[658] َكَىمَىائطي في رى (، كالخى 69 \13)، 7631، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .حيحَهه اـر

اؽ زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 301)، 971، الحديث: عاءالدَ في  ،رانيبى كالطَّ  (،325)، 990الحديث:  ،األخَلؽ
 مثمو.

ارم َأبيَصمي في كٍ (، مف طريؽ يكنس. كأبك يعمى المى 312)، 906، الحديث: فرداألدبَالمَيفي  ،كالبيخى ميٍسند
مىَانة، في (، مف طريؽ األكزاعي. كأبك عىكى 526 \10)، 6142، الحديث: يعمى ٌرجَعى َالميخى حيح َالصَّ الميسنىد

ًحيحَميسمـ ـ؛ )يكنس كاألكزاعي ك زياد(، عف الزٍُّىرم مع . ثبلثتييي مف طريؽ زياد (،58 \7)، 2563الحديث:  ،صى
 ذكر القصة.

ارم في  َالمفردكالبيخى َالكيبرلفي النَّسىائي، ك  .(، مف طريؽ األكزاعي251)، 720، الحديث: األدب ، الس نىف
 مؤسسة الرسالة،بيركت،  ادة،مى تحقيؽ: د. فاركؽ حى ، عىمىؿَاليىٍكـَكالَّميمةفي ك  (،341 \9)،  10701الحديث: 

 ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَصحيحَابفَفي  بَّاف،. كابف حً زياد(، مف طريؽ 520)، 931الحديث:  ق،1406، 2ط
. دكف ذكر القصةمف طريؽ األكزاعي. كبلىما؛ )األكزاعي كزياد(، عف الزُّىرم بو (، 38 \13)، 5732الحديث: 

(، مف طريؽ ًعٍمراف القىطَّاف عف 240 \14)، 7812، الحديث: ارميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخََّ ،البىزَّارك 
 دكف ذكر القصة. ب عف أبي ىريرةيَّ سى قىتادة عف سعيد بف المي 

اًرم، الزرقي، المى  ر، )، االثة أيضن دىًنٌي، ًثقىة، مف الثَّ ثىاًبت بف قيس، األٍنصى ، تقريبَالتيذيببخ د س ؽ(. ابف حىجى
(111.)  
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تىٍأًتي ًباٍلعىذىاًب، فىًإذىا رىأىٍيتيميكىىا فىبلى تىسيبُّ  رىسيكؿى اهلًل  ًة، كى كًح اهلًل، تىٍأًتي ًبالرٍَّحمى يحي ًمٍف ري : الرّْ كىىا، يىقيكؿي
ٍيرىىىا، كىاٍستىًعيذيكا ًبًو ًمٍف شىرّْىىا. ميكا اهللى خى سى  كى

َمَى[َبَى124] َ(1).دعٍَالرََّعَىمًَاؿَإذاَسَىقَىاَيَيابي

نىا [ 659] : زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف أىًبيًو، أىنَّوي كىافى ًإذىا سىًمعى الرٍَّعدى، قىاؿى ، عىًف ابًف طىاكيكسو اؽ، عىف مىٍعمىرو
افى مى   ٍف سىبٍَّحتى لىوي.سيٍبحى

نىا [ 660] ذىٍيفىةى، أىنَّوي كىافى ًإذىا  ، عىفٍ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، أىنَّوي بىمىغىوي، عىف حي ًرمّْ زى ٍعفىرو اٍلجى ، عىف جى مىٍعمىرو
، كىعىافً  ، كىالى تيٍيًمٍكنىا ًبعىذىاًبؾى طىؾى مىٍينىا سىخى مٍّْط عى : المييَـّ الى تيسى .سىًمعى الرٍَّعدى قىاؿى  نىا قىٍبؿى ذىًلؾى

                                                           
(1)

، 29212:، الحديثاديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،أخرجو ابف أبي شيبة كع،طَيقٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[659] 
َالكَينَىالسَ في  ،(، كالبييقي304)، 983، الحديث: اءعَىالدَ في  ،رانيبى (، كالطَّ 27 \6) ، 6472، الحديث: برلف
  اككس مثمو.فياف عف ابف طى (؛ مف طريؽ سي 505\3)
، تحقيؽ كتخريج: د. رفعت األـيد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع ، مَّ حى عبد اهلل مي  أبكأخرجو الشَّاًفًعي، ك 

بسنده عف  (557\2)، 600ـ، الحديث: 2001-ق1422، 1ب، اإلسكندرية، دار الكفاء، طمّْ طى فىٍكزم عبد المي 
ًقبىوافً سيٍفياف بف عييىٍينة مف قكؿ التابعي طاككس. كقاؿ الشَّ  ؿَّ  : كىأىنَّوي ًعي عى َيىٍذىىبي إلىى قىٍكًؿ المًَّو عىزَّ كىجى ييسىب حي }كى

ٍمًدهًَ  (، مع قكؿ آخر.5 \4، )كلياءحميةَاأَلكمف طريؽ سفياف أيضان أخرجو أبك نيعىيـ، في  [.13{ ]الرعد: الرٍَّعديًَبحى
حى النَّكىًكم إسناده. يينظىر، النَّكىًكم،  ، تحقيؽ: عبد القادر كىاراألذٍََأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ،كصحَّ

  (.181)ـ، 1994 -ىػ 1414 د.ط(،)األرنؤكط، لبناف، دار الفكر، 
َاهلليَعنو.َقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[660] رٌمَكىكَابفَبيرقىافَلـَييدرؾَحذيفةَرضيى زى َجعفرَالجى ذيفة كؼ؛َألفَّ إٍذ إفَّ حي

َمعرفةَ. ابف عبد البر، جميعنارىضيى اهللي عنيـ ، يٌ مً بلفة عى ثماف في أكؿ خً بعد قتؿ عي مات  َفي الستيعاب
 (335، 334\1)، األصحاب

، كقد ترجمنا لو. كأخطأ مف ظنو قتادة بف دعامة أبك قىتىادة العىدىكمقمت: الَّذم ركل عنو ابف سيريف ىنا: ىك  (1) 
طَّاب. كىذا بعيده جدنا. لكٍف قد ييٍشتىبى  و عمى البعض بأفَّ الراكم ىك أبك السَّديكًسٌي؛ ألفَّ ىذا األخير ييٍكنى أبا الخى

ابي رضي اهللي عنو كما في ىامش  حى ٍيف شيعىٍيب  ةنََّشرحَالسَ قىتىادة االنصارم الصَّ لمبغكٌم فقد زؿ قمـ العالمىٍيف الشٍَّيخى
ميؿ فارس رسك  حابي الجى . ؿ اهلل األرناؤكط كزيىىٍير الشَّاكيش رحمىييمىا اهللي تعالى، حيث قاال: كأبك قىتىادة ىك الصَّ

ا تابعا في ذلؾ قىٍكؿ أبي : كلعمَّييمى اتً  قمتي و قاؿ إذا نَّ أ اارم حديثن صى نٍ ادة األتى قى  يبأريف مف يٍ سً  ابفي  عى مً قد سى : الرَّازمٌ  ـحى
اركـ ككاف أبك قتادة نزؿ عمى ابف سً  اتـ، يٍ انقض الكككب فبل تتبعكه أٍبصى رحَكالتعديؿريف. ابف أبي حى  \7)، الجى

كيؿُّ شىٍيء ييٍركل عىف  :تبيا إلى قكؿ اإلماـ الناقد الكبير ابف مىًعيف رحمو اهلل، كقد حسـ األمر، فقاؿكلـ ين (.281
بف ًسيًريف كىعىف البىصًرييف عىف أبي قىتىادىة؛ فىييكى أىبيك قىتىادىة العىدكم. كقاؿ في غير ىذا المكضع اسمو: تىًميـ بف ا

ًعيفَ)نىًذير.  ابف مىًعيف،    (.114،202 \4) ًركىايةَالد كًرم(،تاريخَابفَمى
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َاتَ [َبَى125] َ.َـىجٍَالنَََّرًَصَىالبَىَاعًَبَىابي

نىا [ 661] : تىعىشَّى أىبيك قىتىادىةى  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىًف ابًف ًسيًريفى ، عىف أىيُّكبى مىٍعمىرو
فىٍكؽى  (1)

، فىنىظىٍرنىا ًإلىٍيًو، فىقى  .ظىٍيًر بىٍيتو لىنىا، فىريًميى ًبنىٍجـو ، فىًإنَّا قىٍد نيًيينىا عىف ذىًلؾى ـٍ كي ارى : الى تيٍتبعيكهي أىٍبصى  اؿى

                                                           

َ (.396\4)، 1155، الحديث: شرحَالس نَّةفي  ،كمغى أخرجو البى َكؼ.قيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[661]َ
كقيؿ: ابف زبير، كقيؿ: اسمو ندير بف قنفذ، ًثقىة،  -بنكف مصغر -اسمو تميـ بف نيدىٍير أبك قىتىادة العىدىكم، البىٍصرمٌ 

ر، )ؿ: إف لو صحبة مف الثَّانية، كقي جى  (. 793)، تقريبَالتيذيبـ د س(. ابف حى
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َمَى[َبَى126] َ.اسالنَََّةًَلىَأَىسٍَابي

نىا عى [ 662] : اؽزَّ الرَّ  دي بٍ أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىف ًكنىانىةى اٍلعىدىًكمّْ كفى بًف ًرئىابو ، عىف ىىاري نىا مىٍعمىره ، قاؿ: أىٍخبىرى
اًلسنا ًعٍندى قىبً  ، فىأىبىى كيٍنتي جى ـٍ اءىهي نىفىره ًمٍف قىٍكًمًو يىستعينيكنىوي ًفي ًنكىاًح رىجيؿو ًمٍنيي اًرؽو، ًإٍذ جى ةى بًف ميخى يصى

ـٍ أىٍف ييٍعًطيىييـٍ شىٍيئنا، فىاٍنطىمىقيكا ًمٍف ًعٍنًدًه، قىاؿى ًكنىانىةي: فىقيٍمتي لىوي: أىٍنتى سىيّْده كىأىتىٍكؾى يىٍسأىليكنى  ـٍ تيٍعًطًي ، فىمى ؾى
: أىمَّا ًفي ىىذىاشىيٍ  مىوي  أيٍعًطي شىٍيئنا[ فىبلى  ،ئنا، قىاؿى تَّى يىٍقحى وي ًبقىدٍّ حى لىٍك عىضَّ كى

ٍيرنا لىوي ًمٍف أى  (1) ٍف يىٍسأىؿى كىافى خى
الىةو  (2)]ىىذىا النَّاسى ًفي ًمٍثؿً  مى مٍَّمتى ًبحى : ًإنّْي تىحى سىأيٍخًبريؾى عىف ذىًلؾى كى

  ؿى اهلًل ًفي قىٍكًمي، فىأىتىٍيتي رىسيك  (3)
: بىٍؿ نىٍحًمميوي  الىةو ًفي قىٍكًمي، كىأتيتيؾى لتيعينىًني ًفييىا، قىاؿى مى مٍَّمتي ًبحى : يىا رىسيكؿى اهلًل، ًإنّْي تىحى ٍنؾى يىا فىقيٍمتي عى

رّْمى  ٍسأىلىةى حي ةي! ًإفَّ المى : يىا قىًبيصى دىقىًة، ثيَـّ قىاؿى ـٍ ًمفى الصَّ نيؤىدّْييىا ًإلىٍيًي ةي! كى : قىًبيصى ٍت ًإالَّ ًفي ًإٍحدىل ثىبلىثو
ةه  اًئحى ابىٍتوي جى ؿو أىصى ًفي رىجي
تَّى ييًصيبى ًقكىامنا (4) الىوي، فىيىٍسأىؿي حى ٍت مى ًفي  (5)فىاٍجتىاحى ، كى يًشًو ثيَـّ ييٍمًسؾي ًمٍف عى

تَّى شىًيدى لىوي ثىبلىثىةي نىفىرو ًمٍف ذىًكم اٍلًحجى  ةه حى اجى ابىٍتوي حى ؿو أىصى مٍَّت لىوي، ًمٍف قىكٍ  (6)ارىجي ٍسأىلىةى قىٍد حى ًمًو؛ أىفَّ المى
تَّى ًإذىا  الىةو فىيىٍسأىؿي حى مى مَّؿى ًبحى ؿو تىحى ًفي رىجي ، كى تَّى ييًصيبى ًقكىامنا ًمفى اٍلعىٍيًش ثيَـّ ييٍمًسؾي بىمىغى فىيىٍسأىؿي حى

مىا كىافى غىٍيرى ذىًلؾى فىًإنَّوي سيٍحته  ، كى أىٍمسىؾى
اًحبيوي سي (7)   ٍحتنا.، يىٍأكيميوي صى

                                                           
(1)

يعني أنو لك عضَّ مف يريد النَّكاح ذىكىرىه بأسنانو حتى شىقَّو طكالن أك قطَّعىو ًقطىعنا فيككف يابسنا أك يككف جمد ذكره  
َمقاييسَال مغةيابسنا ما أعطيو شيئنا. يينظىر؛ ابف فىاًرس،  ـ طَّابي، كال (،48 \4، )ميٍعجى ديثغَىخى َالحى  \1، )ريب

 (، 344 \3، )ربالعَىَافَيلسَىكابف مىنظيكر،  ،(437

(2)
 ،  كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب"ك "ج" ك "ح".(90\11) .سقطى ىذا مف "ع" 

(3)
ٍيًرًه ًمف ًديىة أك غىرامة، ًمٍثؿى أٍف يىقىعى   ٍنسىافي عىف غى ميوي اإٍلً مَّ ا يىتىحى الىة بالفىٍتًح: مى مى حىرب بىٍيفى فىًريقيف تيٍسفىؾ ًفييىا الحى

ـٍ عى  ٍنيي مُّؿ: أٍف يىٍحًممىيىا عى مَّؿ ًديىاًت القىٍتمىى؛ لييٍصمح ذىاتى البىٍيف. كالتَّحى ؿ يىتىحى ابف  مىى نىٍفسو.الدّْمىاءي، فيىدخؿ بينىييـ رجي
 (.442\1، )رديثَكاألثَىالن يايةَفيَغىريبَالحَىاألثير، 

اًئحة.الجاًئحةي: اآلفىةي ال (4) أبك  تي تىٍجتاح الثّْمار: أم تىٍستىٍأًصمييا كتىٍيًمكييا، ككيؿُّ ميًصيبىة عىظيمة كًفٍتنىة ميًبٍيرة: جى
ًدٍيني، َالقيرآفَد األٍصبىيىاني، مَّ حى د بف عمر بف أحمد بف عمر بف مي مَّ حى مي  ميكسىى المى ًرٍيبىٌي المىٍجميكعَالميًغيثَفيَغى

ًديث ـ، 1986 -ىػ 1406، 1ًعٍزبىاكم، المىٍممكة العربيَّة السُّعكديَّة، دار المدني، ط، تحقيؽ: عبد الكريـ الكالحى
(1\369.) 
: فيبلف ًقكاـ أىٍىًؿ بىٍيًتو، كقً  (5) ادهي الًَّذم يىقيـك ًبو، ييقاؿي ـي الشٍَّيًء: ًعمى كًرية، كًقكىا رُّ ا يىقيـك بحاجًتو الضَّ كاـ األمًر: أٍم مى

ديثَكاألثىرالن ياًمبلكيو. ابف األثير،   (.124 \4)، يةَفيَغىريبَالحى
(6)

 (.348 \1)ابؽ، أم: ًمٍف ذىكم العىٍقؿ. يينظىر؛ المرجع السَّ  

(7)
رىاـ سمي بذلؾ؛ أًلىنَّوي يسحت المىاؿ أم يىذىب ببركتو. القىاًضي،   : اٍلحى احَالسٍُّحتي َعمىًَصحى َاألٍنكار مىشىارؽي

 (.258\2)، اآلثىار
َإسنادَيَ[662] بنقص يسير، الحديث:  ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَصحيحَابفَفي  ،ابف ًحبَّاف رجوأخ .حيحَهصَىه

  =اؽ مثمو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 370 \18)، 946، الحديث: جـَالكبيرعٍَمَيالفي  ،رانيبى الطَّ ك  (،85 \8)، 3291
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نىا عى 663] ، أىفَّ زَّ الرَّ  دي بٍ [ أىٍخبىرى ، عىف أىًبي اٍلعىاًليىًة، عىف ثىٍكبىافى مىٍيمىافى ، عىف عىاًصـً بًف سي اؽ، عىف مىٍعمىرو
نًَّة؟ قىاؿى ثىٍكبىافي مىٍكلىى النًَّبيَّ  ٍف يىتىكىفَّؿي ًلي أىالَّ يىٍسأىؿى شىٍيئنا، كىأىتىكىفَّؿي لىوي ًباٍلجى : مى : رىسيكًؿ اهلًل  قىاؿى

: فىكىافى يي  دنا شىٍيئنا.عٍ أىنىا، قىاؿى  مىـي أىفَّ ثىٍكبىافى الى يىٍسأىؿي أىحى

                                                                                                                                                                      

 ،صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيي مـ، فسٍ (، كمي 1044 \2)، 1720، الحديث: سينىفَالدَّاًرميفي  ،الدَّارمي أخرجو=ك 
ٍسألة، الحديث:  ٍف تىًحؿُّ لو المى ، كتاب اكدسينىفَأبيَدَىفي  ،اكد(، كأبك دى 722 \2)، 1044كتاب الزَّكاة، بابي مى

ٍسألة، الحديث:  ٍيد عف  جميعنا مف طيريؽو (، 81 ،80 \3)، 1640الزَّكاة، بابي ما تىجيكز فيو المى مَّاد بف زى عف حى
ٍرفيكع. رئىاب بو دكف ذكر القصة ىىاركف بف  الَّتي في بدايتو، كاقتصرت ركايتييـ عمى المى
ميدم كأخرجو مىيدمَندسٍَمَيفي  ،الحي  \25)، 15916، الحديث: الميٍسندفي  ،كأحمد (،64\2)، 838، الحديث: الحي
كد، أبك مي  (،258 ،257 اري ، تحقيؽ: عبد مفَالس نىفَالميٍسنىدةَالميٍنتىقىد عبد اهلل بف عمي النٍَّيسىابكرم، مَّ حى كابف الجى

ابف ك (، 100)، 367ـ، الحديث: 1988 –ق 1408، 1اهلل عمر الباركدم، بيركت، مؤسسة الكتاب الثقافية، ط
ٍيمىة،  زى ٍيمىةصَىخي زى تَّى كفييا " (،65 \4)، 2360الحديث: ، حيحَابفَخي وي حى ـٍ عىمىدى ًإلىى ذىكىًرًه فىعىضَّ اًحبىيي لىٍك أىفَّ صى

ٍسأىلىًة الًَّتي سىأىليكًني ..."يىيٍ  ٍيرنا لىوي ًمفى اٍلمى أبك الحسف عمي بف عمر بف  ،سينىفَالدَّارقيٍطنيفي  ،كالدَّارقيٍطني بىسى لىكىافى خى
بيركت، مؤسسة  ب األرناؤكط كآخركف،يٍ عى تحقيؽ: شي  ،أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم

َالكيبرلفي  ،(، كالبييقي25\3)، 1996ـ، الحديث: 2004 -ىػ 1424، 1الرسالة، ط ، الحديث: الس نىف
الَّتي في  مف طيريؽو عف سيٍفيىاف بف عييىٍينة عف ىىاركف بف ًرئىاب نحكه دكف ذكر القصة ا(؛ جميعن 122\6)، 11400
 . بدايتو

كف بف رئاب  ، عابد، مف بكر، أك أبك الحسف، ثقةه بكسر الراء، كتحتانية ميمكزة، ثـ مكحدة، التًَّميًمٌي، أبك  -ىىاري
ر، . ـ س()في سماعو مف أنس،  ؼى مً ادسة، اختي السَّ  جى  (.674)، تقريبَالتيذيبابف حى

 (.543)ـ د س(. المرجع السابؽ، ) دكم، أبك بكر، البىٍصًرٌم، ثقة، مف الرابعة،ًكنىانة بف نيعىيـ، العى 
اًرؽ بف عبد المَّو بف شداد  بفي  ةي قىبيصى كى  ة عى صى عٍ بف ميعىاكية بف أبي ربيعة بف نييؾ بف ىبلؿ بف عامر بف صى الميخى

ـ، ركل عنو كلده قطف، ككنانة بف نعيـ، كأبك عثماف مَّ سى يو كآلو كى مى عى  ى المَّوي اليبللي، أبك بشر، ركل عف النَّبٌي صمَّ 
ر،  جى ابةالنيدم، كغيرىـ. ابف حى حى ابةَفيَتمييزَالصَّ   (.312 \5، )اإلصى

َإسنادَيَ[663] َاإليمافالبييقي، في  أخرجو .حيحَهصَىه (، مف طريؽ عبد 166 \5، )3245، الحديث: شيعىب
زَّاؽ بو.  الرَّ
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دنا شىٍيئنا،664] ، فىًإنَّوي الى يىٍسأىؿي أىحى : تىعىاىىديكا ثىٍكبىافى اًئشىةى كىانىٍت تىقيكؿي بىمىغىًني أىفَّ عى : كى :  [ قىاؿى مىٍعمىره قىاؿى
كىانىٍت تىٍسقيطي ًمنٍ  ذىهي كى تَّى يىٍنًزؿى فىيىٍأخي دنا أىٍف يينىاًكلىوي ًإيَّاهي، حى ا يىٍسأىؿي أىحى ا، أىًك السٍَّكطي فىمى   .وي اٍلعىصى

 
نىا [ 665] ، عىف ًىشىاـً بًف عيٍركىةى، عىف أىًبيًو، أىفَّ النًَّبيَّ عى  ، عىفٍ اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : بلى السَّ  وً يٍ مى مىٍعمىرو ـ قىاؿى

نىعيكهي.ألىٍف يىٍأخي  ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍسأىؿى النَّاسى أىٍعطىٍكهي، أىٍك مى مىى ظىٍيًرًه، خى ـٍ أىٍحبيمىوي فىيىٍحتىًطبى عى ديكي  ذى أىحى
 
نىا [ 666] ، أىفَّ النًَّبيَّ عى  عىفٍ  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ـى ٍيًد بًف أىٍسمى ، عىف زى : بلى السَّ  وً يٍ مى مىٍعمىرو  مىٍف كىانىتٍ [ـ قىاؿى

ٍدلييىا، ثيَـّ سىأىؿى ا، (1)]ًعٍندىهي أيكًقيَّةه  افنا ـٍ لناس فىقىٍد سىأىلىيي أىٍك عى   .(2)ًإٍلحى
                                                           

باب كاة، ، كتاب الزَّ اكدأبيَدَىَفنَىسَيفي  ،اكدأبك دى ك  (،57 \37)، 22374، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمدكأخرجو 
كياني (،84 \3)، 1643الحديث:  في االستعفاؼ، كف،مَّ حى كر مي أبك ب، كالرُّ كيانيَندسٍَمَيفي  د بف ىىاري تحقيؽ:  ،الر 

في  ،رانيبى كالطَّ  (،421\1، )646الحديث:  ،ق1416، 1القاىرة، مؤسسة قرطبة، ط أيمف عمي أبك يماني،
 \1)، 1500، الحديث: يفحَىيٍَحًَرؾَعمىَالصََّدٍَتَىسٍَالمَيفي  ،اكـكالحى (، 98 \2)، 1433، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَي

أبك داكد سيمىٍيماف بف داكد بف كالطَّيالًسي،  .نحكه بف سيمىٍيماف ـاصً بة عف عى عٍ شي طرؽ عف مف ميعان (؛ ج571
، 1د بف عبد المحسف التركي، مصر، دار ىجر، طمَّ حى مي ، تحقيؽ: ميٍسندَأبيَداكدَالطَّيالسي ،الجاركد البصرمٌ 

، أبكابي الزَّكاة، بابي كىرىاًىية اجوابفَمَىَسينىف(، كابف مىاجو في 334 \2، )1087الحديث:  ـ،1999 -ىػ 1419
ٍسألة، الحديث:  مَّد بف قيس عف عبد الرحمف بف  (،46 \3، )1836المى مف طريؽ ككيع عف ابف أبي ذئب عف ميحى

 يزيد عف ثكباف نحكه.
ال القطاف فكأنو بسبب ابعة، لـ يتكمـ فيو إؿ، أبك عبد الرحمف، البىٍصًرٌم، ًثقىة، مف الرَّ كى ماف، األحٍ يٍ مى عىاًصـ بف سي 
ر، )الية مات بعد سنة أربعيف، دخكلو في الكً  جى  (.307)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

فىٍيع  انية، ًثقىة كثير اإلرساؿ، مف الثَّ  -بكسر الراء، كالتحتانية  -ابف ًميراف، أبك العالية، الرّْياحي  -بالتصغير  –ري
َ(.212)، ابؽالمرجعَالسََّع(. )د ذلؾ، مات سنة تسعيف، كقيؿ: ثبلث كتسعيف، كقيؿ: بع

َشاًسع.ضؿَهعٍَمَيهَإسنادَيَ[664] ٍعمىرَكعىائشةَرضيَاهللَعنياَبىٍكفه ، شيعىبَاإليمافالبييقي، في  أخرجوَ.َفبيفَمى
(، 117 \6)، 1620محديث: تابع ل، شرحَالس نَّةفي  ،كمغى البى (، كمف طريقو 166 \5، )3245تابع لمحديث: 

زَّاؽ بو. كبلىما مف طيريؽو عف  عبد الرَّ
باب ، كتاب البيكع، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي  يح،حًَديثَصَىالحَىَلكفََّ.َرسؿَههَمَيإسنادَيَ[665]

(، كأبك 43 \3)، 1430، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،(، كأحمد57 \3)، 2075الحديث:  كسب الرجؿ كعممو بيده،
 ،(، كأبك يعمى المكصمي46 \3)، 1836الحديث:  ية المسألة،اىً رى باب كى كاة، لزَّ ، أبكاب ااكدأبيَدَىَفنَىسَيفي  ،اكددى 

  كة عف أبيو عف جده.رٍ ككيع عف ىشاـ بف عي  عف ؽو ري (، مف طي 36 \2)، 675، أبيَيعمىَندسٍَمَيفي 
 (1)

 . لو أك عنده أكقية مف كانت " ك "ع":ح"ك  "ب"في  
افااليقىاؿ: أىٍلحىؼى ًفي ٍم بالىغى ًفييىا، أ (2) ٍسأىلىًة ييٍمًحؼ ًإٍلحى الن يايةَفيَغىريبَابف االثير،  ا.، ًإذىا ألىحَّ فييا كلىًزمىيمى

ديثَكاألثىر  (.237 \4، )الحى
َكالحديثَصحيح؛َ[666] الحديث:  ،اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيأخرجو ابف أبي شيبة في  إسنادهَمرسؿ.

 =نة عف زيد يف أسمـ عطاء بف يسار يبمغ بو. كىذا مرسؿ أيضان.(، مف طريؽ سيٍفياف بف عييىيٍ 425 \2)، 10680
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نىا [ 667] ٍمزىةى بًف عىبًد  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف حى ، أىًخي الزٍُّىًرمّْ ، عىف عىبًد اهلًل بًف ميٍسًمـو مىٍعمىرو
، عىف أىًبيًو، قىاؿى  ـٍ : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل اهلًل بًف عيمىرى ًدكي ٍسأىلىةي ًبأىحى : الى تىزىاؿي المى

لىٍيسى  (1) تَّى يىٍمقىى اهللى، كى حى
.  ًفي كىٍجًيًو ميٍزعىةي لىٍحـو

 
نىا [ 668] ، عىف أىًبيًو، أىفَّ النًَّبيَّ عى  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىًف ابًف طىاكيكسو : بلى و السَّ يٍ مى مىٍعمىرو ـ قىاؿى
ٍببلن فىيىٍحتًطبى ألى  ـٍ حى ديكي ذى أىحى ٍف يىٍأخي

نىعيكهي، فىًإفَّ (2) ، أىٍعطىٍكهي، أىٍك مى ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍسأىؿى النَّاسى مىى ظىٍيًرًه، خى عى
ٍسأىلىةى اٍلغىًنيّْ خيديكشه  مى
 .ًفي كىٍجًيًو يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  (3)

                                                                                                                                                                      

(، كمف طريقو أخرجو أبك داكد في 179 \2، )2111الحديث:  ،رمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَي=مالؾ في 
دقة كحدُّ الًغنى، الحديث: سينىفَأبيَداكد ٍف ييٍعطىى مف الصَّ كالنَّسىائي في (، 70 \3، )1627، كتاب الزَّكاة، بابي مى
َالكيبرل ـٍ يكٍف ًعٍندىه درىاىـي ككاف ًعٍندىه ًعٍدلييا، كفي 78 \3، )2388، الحديث: الس نىف (، كتاب الزَّكاة، إذا ل

ٍدلييا، الحديث: الميٍجتبىَمفَالس نىف ـٍ يكٍف لوي درىاىـي ككاف لو عى (، مف طيريؽو 98 \5، )2596، كتاب الزَّكاة، إذا ل
. كبلىما؛ )مالؾ (، مف طريؽ سيٍفياف الثَّكرم337 \26)، 16411، الحديث: الميٍسندفي أحمد عف مالؾ. ك 

 عطاء بف يىسىار عف رجؿ مف بني أسد باختبلؼ يسير. عف ف أٍسمىـكسفياف( مف طيريؽو عف زيد ب
ٍدرم أخرجو  الحديث:  ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَصحيحَابفَفي  ،ابف ًحبَّافكلو شىاًىده مف حديث أبي سعيد الخي

ًزيَّة عف عبد الرحمف بف أبي سىعيد 184 \8)، 3390 (، مف طريؽ عبد الرحمف بف أبي الرّْجاؿ عف عيمىارىة بف غى
ٍدرم عف أبيو بزيادة فيو. َقمت:  الخي   الحديثَصحيح.كبعدَإخراجوَمفَمصادرهَيتبيفَلناَأفَّ

 (1)
 ك "ع". كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج" .: تأخذكـ"ح"في  
 اس،ألة لمنَّ سٍ باب كراىة المى كاة، ، كتاب الزَّ صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،مـسٍ أخرجو مي  .حيحَهصَىهَإسنادَيَ[667]

 \2)، 10668، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيَفي ،(، كابف أبي شيبة720 \2)، 1040الحديث: 
اؽ، كمف زَّ لرَّ عبد ا عف (، مف طريؽ261\8)(، 438 \9)، 4638، 5616، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،(، كأحمد424

َفي  ،يدمى كعبد ابف حي ا، يؿ أيضن طريؽ إسماعً  ٍيدالميٍنتىخىب مى َحي َبف ٍبد َعى َميٍسند (، 49\2) ،826، الحديث: مف
سماعيؿ( عف عبد األعٍ اؽ كعبد األعمى ك زَّ عبد الرَّ ؛ )ـيي ثبلثتي    ر مثمو.مى عٍ ى عف مى مى ا 

ٍبد ٍمزىة بف عى دىًنٌي، شقيؽ سالـ، ًثقىة، مف الثالثة،  حى ر، )اهلل بف عمر بف الخطاب، المى جى ، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
(175.) 
(2)

 ."ح" "ج" ك ك "األصؿ"كما أثبتناه مف  في "ب" ك "ع": فيحطب.  

(3)
ٍدًش؛ ألىٌنو سيمّْيى ًبو األثىر  ٍمعي الخى ، كًىيى جى : اآلثىاري كالكيديكحي ديكشي ًبيدمميرٍ . الخي ى الزَّ اىرَكَىكسَمفَجَىرَياجَالعَىتَى، تىضى
َ(.172 \17،َ)كسامَيالقَى
ؿَسبؽَتخريجوَعندَالحديثَرقـ:َؿَهسَىرٍَمَيهَإسنادَيَ[668] َصحيح[665].َكالشَّطرَاألكَّ فراجعوََ-،َكىكَحديثه

 ، فيالطَّيالسي :َكىيَمسألةَالغىًنٌيَفقدَجاءَفيَمعناىاَأحاديث،َمنياَماَأخرجو.َأمَّاَالشَّطرَالثَّاني-إٍفَشئت
َالطَّيالسي َداكد َأبي َاألحَىنََّصَىالمَيابف أبي شيبة في (، 252 \1)، 320، الحديث: ميٍسند ، اديثَكاآلثارؼَفي

امعَالكبيركالترمذم في  (،404 \2)، 10432الحديث:  ٍف تىًحؿُّ لو الزَّكاة، الحديث: الجى ، كتابي الزَّكاة، بابي مى
و في 33\2)، 650 وَسينىف(، كابف مىاجى ، 1840، أبكاب الزَّكاة، بابي مىٍف سأؿى عىٍف ظىٍير ًغنى، الحديث: ابفَمىاجى

ار ،البىزَّارك (، 48\3) الس نىفَكالنَّسىائي في (، 294 \5)، 1913، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
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نىا [ 669] ، عىف أىًبي سىعيدو مىٍعمىرو  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف عىطىاًء بًف يىًزيدى المٍَّيًثيّْ ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى
اًر فىسىأىليكا رىسيكؿى اهلًل  اءى نىاسه ًمفى األىٍنصى : جى ، قىاؿى ٍدًرمّْ ده  اٍلخي عىؿى الى يىٍسأىليوي أىحى : فىجى ، قىاؿى ـٍ فىأىٍعطىاىي

ا ًعنٍ  تَّى نىًفدى مى ـٍ ًإالَّ أىٍعطىاهي، حى ا يىكيٍف ًعٍندىنىا ًمٍف ًمٍنيي ـٍ ًحيفى أىٍنفىؽى كيؿَّ شىٍيءو ًعٍندىهي: مى دىهي، ثيَـّ قىاؿى لىيي
مىٍف يى  مىٍف يىٍستىٍغًف ييٍغًنًو اهللي، كى ٍف يىٍستىٍعًفٍؼ ييًعفَّوي اهللي، كى نَّوي مى ، كىاً  ـٍ ٍنكي ، فىمىٍف نىدًَّخرىهي عى ٍيرو بٍّْرهي خى بٍَّر ييصى تىصى

لىٍف تيٍعطى  ٍبًر.اهللي، كى ٍيرنا، كىأىٍكسىعى ًمفى الصَّ  ٍكا عىطىاءن خى
 
 
نىا [ 670] ، أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النًَّبيَّ عى  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ـى ٍيًد بًف أىٍسمى ، عىف زى ـ، بلى و السَّ يٍ مى مىٍعمىرو

ذى ًإالَّ ًقٍطعىةن  ا أىخى : مى ، فىقىاؿى ًمفى النَّاًر، قىاليكا: يىا رىسيكؿى اهلًل، أىفىتىٍقطىعي لىنىا فىأىٍعطىاهي، فىًقيؿى لو: ًإنَّوي غىًنيّّ
بّْي. : ذىًلؾى أىحىبُّ ًإلىيَّ ًمٍف أىٍف أىٍعًصيى رى ؟ قىاؿى ، كىأىٍنتى تىٍعمىـي ذىًلؾى  النَّارى

 
 
نىا [ 671] : مىسٍ  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، يىٍرًكيًو قىاؿى سىفى ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحى ًفي  (1)أىلىةي اٍلغىًنيّْ شىٍيفه مىٍعمىرو

كىٍجًيًو يىٍكـى اٍلًقيىامىةً 
(2). 

                                                                                                                                                                      

، الحديث: الكيبرل دُّ الًغنى ما ىيكى ، أبيَيعمىَندسٍَمَيكأبك يعمى المكصمي في (، 77\3)، 2384، كتابي الزَّكىاة، حى
بىٍير عف مي  عف ؽو ري (، مف طي 138 \9)، 5217الحديث:  كيـ بف جي د بف عبد الرحمف بف يىًزٍيد عف أبيو عف مَّ حى حى

   بد اهلل بف مٍسعيكد نحكه بزيادة.ع
 َره،َكاهلليَأعمـ.يٍَيحَلغَىحًَديثَإلىَدرجةَالصََّقمت:َفبالجممةَيرتقيَىذاَالحَى

مف طريؽ عبد الرزاؽ   (،387 \18)، 11890، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،أخرجو أحمد .حيحَهصَىهَإسنادَيَ[669]
 \8)، 6470الحديث:  باب الصبر عف محاـر اهلل،، كتاب الرقاؽ، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي  .مثمو
َالصََّسٍَالمَيفي  ،مـسٍ (، مف طريؽ شعيب. كمي 99  باب فضؿ التعفؼ كالصبر،، كتاب الزكاة، رصختَىيحَالمَيحًَند

 رم نحكه.ىٍ عف الزُّ  مالؾ(،ك  )شعيب ؛كبلىما ؛(، مف طريؽ مالؾ729 \2)، 1053الحديث: 
دىًنٌي، نزيؿ الشَّ  انيف، مى الثَّ  ازى اـ، ًثقىة، مف الثالثة، مات سنة خمس أك سبع كمائة كقد جى عىطىاء بف يىًزيد، الميثي، المى

ر، ) جى  (.449)، يبَالتيذيبتقَرع(. ابف حى
َ.ؿَهسَىرٍَمَيهَإسنادَيَ[670]
 (1)

ٍيف، كالشيف: القبيح. يينظىر، ابف مىٍنظي كىك   ؼي الزَّ كؼه ًخبلى  (.244 \13)، ًلسىافَالعىرىبر، ك مىٍعري

(2)
   . كما في اليامش "كلو تعالى: كأما السائؿ فبل تنيرلق النسخة "ح": الجانب األيسر مفكتب عمى  

 ، كىك البىٍصرٌم.كع؛َلجيالةَالَّذمَسمعَالحسفطَيقٍَمَىَيؼَهعضَىهَإسنادَيَ[671]
ًققيك الميٍسند:  (،55\33)، 19821، الحديث:ندسٍَالمَيجاء مرفكعنا؛ أخرجو أحمد، في كقد  قمت: َقاؿ ميحى صحيحه
يو، . لغيره كى ٍنجى كر ذيب شاتحقيؽ: ، كاؿاألمٍَي ف اني،سى رى أبك أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اهلل الخي كابف زى
 ،البىزَّارك (، 1116 \3، )2068 ، الحديث:ـ1986 -ىػ 1406، 1الممؾ فيصؿ، ط السعكدية، مركز ،فياض

ار َالبىٍحرَالزَّخَّ َالبىزَّارَالمنشكرَباسـ َميٍسند ٍيوَالكبيركالطبراني في  بزيادة (،49 \9)، 3572الحديث: ، ، معجمى
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نىا [ 672] ، أىفَّ النًَّبيَّ عى  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ـى ٍيًد بًف أىٍسمى ، عىف زى : أىٍعطيكا بلى و السَّ يٍ مى مىٍعمىرو ـ قىاؿى
. مىى فىرىسو اءى عى ٍف جى   السَّاًئؿى كىاً 

 
نىا [ 673] : يىا  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : قيٍمتي دًّْه، قىاؿى ، عىف أىًبيًو، عىف جى ًكيـو ، عىف بىٍيًز بًف حى مىٍعمىرو

ؿي ًفي اٍلًفتىًف يكيكفي بىٍينىوي كى  ، يىٍسأىؿي الرَّجي ـٍ : نىعى بىٍيفى قىٍكًمًو، فىًإذىا رىسيكؿى اهلًل! ًإنَّا نىتىسىاءىؿي أىٍمكىالىنىا بىٍينىنىا، فىقىاؿى
أىٍك كىرىبى  بىمىغى،

(1) .  أىٍمسىؾى
 
نىا [ 674] ًف أيمًّْو،  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى اًر، عى ، ًمفى األىٍنصى ؿو ـى، عىف رىجي ٍيًد بًف أىٍسمى ، عىف زى مىٍعمىرو

مىا كىافى مىعىيىا، فى  ، فىكىانىٍت تيٍعًطيًو ًمٍف سىًكيًقيىا، كى : كىانىٍت الى تىريدُّ سىاًئبلن ًبمىا كىافى ـٍ قىاؿى قيٍمتي لىيىا: لى
؟ قىالىٍت: ًإنّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل  ـٍ تىكيٍف ًعٍندىؾى لىٍك  تىتىكىمًَّفيفى ىىذىا ًإذىا لى ، كى : الى تىريدُّكا السَّاًئؿى يىقيكؿي

ًبًظٍمؼو ميٍحرىؽو 
(2).  

                                                                                                                                                                      

ف سى الحى  عف ؽو جميعنا مف طيري (، 156\7)، 7145: ، الحديثاألكسط( بزيادة فيو، ك175\18)، 400الحديث: 
  . ف عف النبي يٍ صى اف بف حي رى مٍ رم عف عً صٍ البى 
(، مف 175 \2)، 2102الحديث:  ،رمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيَأخرجو مالؾ في .ؿَهسَىرٍَمَيهَإسنادَيَ[672]

ـى ًفي ًإٍرسى قاؿ ابف عبد البر:  طريؽ مالؾ عف زيد مثمو. اًلؾو كلىٍيسى في ىذىا ال أٍعمى كىاة مى فنا بىٍيفى ري ًديًث ًخبلى اًؿ ىذىا الحى
ًمٍمت. ابف عبد البر،  طأَمفَالمىعىانيَكاألسىانيدالمَّفًظ ميٍسنىده ييٍحتىجُّ ًبو ًفيما عى  (.294 \5)، التَّمييدَلمىاَفيَالميكى

(1)
  ": كذب. كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج" ك "ع".ح"ك  "ب" في 
 \19)، 965، الحديث: الميٍعجـَالكبيرراني في بى أخرجو الطَّ ، ؛َألفَكالدَبىٍيزَحسفَالحديثفَهسَىحَىهَسنادَيإ [673]

  اؽ مثمو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 406
ديكؽ، مف السادسة، مات قبؿ الستيف،  ، أبك عبد الممؾ، صى ًكيـ بف ميعىاًكية القيشىٍيًرمُّ (. ابف 4خت )بىٍيز بف حى

ر،  جى  (.106)، تيذيبتقريبَالحى
ًكيـ بف ميعىاًكية بف حى  ديكؽ، مف الثالثة، دى يٍ حى  (.170)، ابؽالمرجعَالسََّ(. 4) (خت)ة، القشيرم، كالد بىٍيز، صى

غزا خراساف، كمات مىٍعدكده في أىؿ البىٍصرة، بف كىٍعب القشيرم،  ف قشيردة بيٍ دة بف ميعىاًكيىة بف حى يٍ اكية بف حى عى مي 
 (.1415\3)، تيعابَفيَمعرفةَاألصحابالسبيا. ابف عبد البر، 

(2)
، كالميٍحرؽ:   ا اٍجتىرَّ البىاًجي، أبك الكليد سميماف بف يينظىر؛ المىٍشًكم المنتفع ًبًو. الظٍّْمؼي بالكىٍسًر ىيكى ظيٍفري كيؿّْ مى

سعادة، ، مصر، مطبعة الطأكَىىَشرحَالمَيقَىتىَنٍَالمَيخمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي األندلسي، 
، تحقيؽ: عدناف الكيميَّاتالكىفىًكم، أبك البىقاء أيكب بف مكسى الحسيني القريمي، ك  (.234 \7)ىػ، 1332، 1ط

  (.786)د.ت(، )د.ط(، )د المصرم، بيركت، مؤسسة الرسالة، مَّ حى دركيش ك مي 
َحَىإسنادَيَ[674] َألفََّسفَهه َقدَ؛ ؽَوَيَىسيمَ َالمبيـ َأبيَمَيكَىالمَيَفي ،، أخرجو مالؾأخرلَفيَطيري َبركاية عبَصٍَطأ
ًققيك الميٍسند ،(440 \45)، 27450، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،(، كأحمد96 \2)، 1933الحديث:  ،رمىٍَالزَ  : قاؿ ميحى

َكالمَىاألحَىـ في اصً كابف أبي عى  ف.سَىحَىَحديثَه َالبىزَّارَ ،البىزَّارك (، 152 \6)، 3381، الحديث: انيثَىاد ميٍسند
ارالمنشكرَباسـَالبىٍحرَال َ=بترتيبَابفًحبَّافَصحيحَابفَفي  ،افبَّ بف حً ا(، ك 392 \14)، 8130، الحديث: زَّخَّ
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نىا [ 675] ، اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف يىحيىى بًف أىًبي كىًثيرو بًد اهلًل بًف  مىٍعمىرو عىًف الميطًَّمًب بًف عى
، أىفَّ النًَّبيَّ عى  ٍنطىبو لىٍك ًبًظٍمؼو ميٍحتىًرقىةو بلى و السَّ يٍ مى حى ، كى : الى تىريدُّكا السَّاًئؿى ـ قىاؿى

(1). 
 
نىا [ 676] اءى ًإلىى أىًبي ذىرٍّ  عىفٍ  ،اؽزَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : بىمىغىًني أىفَّ رىجيبلن جى ، قىاؿى ، فىسىأىلىوي، فىأىٍعطىاهي مىٍعمىرو

قِّا، ا تىقيكليكفى حى ٍف يىكيٍف مى فَّ ًلمسَّاًئًؿ حقان كىاً  ، كىاً  : ًإنَّوي سىأىؿى ، فقىاؿى فىمىيىتىمىنَّيىفَّ يىٍكـى  شىٍيئنا، فىًقيؿى لىوي: ًإنَّوي غىًنيُّ
ًة أىفَّ ًفي يىًدًه رىٍضفىةن  اٍلًقيىامى
 مىكىانىيىا. (2)

 
نىا [ 677] ًني  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيميكًف بًف ًمٍيرىافى ، عىف جعفر بف بيٍرقىاف عىف مى مىٍعمىرو

اءىٍتوي اٍمرىأىةه تىٍسأىليوي، فىقىاؿى لىيىا: ًإٍف كىافى ًعٍندىؾى عىٍدؿي أيكًقيَّ  طَّاًب، فىجى ةو فىبلى مىٍف كىافى ًعٍندى عيمىرى بًف اٍلخى
دىقىةي  ـٍ الى.تىًحؿُّ لىؾى الصَّ : فىبلى أىٍدًرم أىٍعطىاىىا أى ٍيره ًمٍف أيكًقيَّةو، قىاؿى  ، فىقىالىٍت: بىًعيًرم ىىذىا خى

 

                                                                                                                                                                      

 ،(، كالبييقي219 \1)، 716، الحديث: جـَاألكسطعٍَالمَيفي  ،رانيبى (، كالطَّ 168 \8)، 3374، الحديث: افبىٍَمَبَى=
، عف عبد الرَّحمف ف ـ عمى عف زيد بف أسٍ  ؽو ري (، مف طي 296 \4)، 7749، الحديث: برلفَالكَينَىالسَ في  ٍيدو بًف بيجى
دًَّتو  حكَّاء.  جى

 (1)
ديث كامبلن سقط     "، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج" ك "ع". ح"مف ىذا الحى

َالميطَّمبَأرسمو.عيؼَههَضَىإسنادَيَ[675] َ؛َألفَّ
ديكؽه طى نٍ ب بف حى مً طَّ ب بف عبد اهلل بف المي مً المطَّ ك  كًمٌي، صى اؿ، مف كثير التدليس كاإلرسى  ب بف الحارث، المىٍخزي

ر، 4 ،ر)الرابعة،  جى أضافو الدُّكتكر عاًصـ القريكتي ميحقؽ الكتاب دكف ذكر  (.632)، تقريبَالتيذيب(. ابف حى
ر،  جى  (.66، )راتبَالمٍكصيكفيفَبالتٍَّدليسريؼَأىؿَالتٍَّقًديسَبمَىعٍَتَىالمرتبة. يينظىر؛ ابف حى

(2)
ارىة المحماة، ك   ٍضفىة. الزَّمىًخشىًرم، الرٍَّضؼ: الًحجى ديثَكاألثىرالكاحدة رى   (.449 \1)، الفىائؽَفيَغىريبَالحى
ؿَههَإسنادَيَ[676] َشاًسعَأبيَذرَرضيَاهللَعنوفبيفَمىٍعمىرََك؛ ميٍعضى ؼَفيَنََّصَىالمَيأخرجو ابف أبي شيبة في  .بىٍكفه

(، 1128 \3)، 2095الحديث: ، ؿكااألمٍَيو في كى جى نٍ ابف زى ك (، 425 \2)، 10679، الحديث: اديثَكاآلثاراألحَى
  اىد عف عبد الرحمف بف أبي ليمى نحكه.جى كبلىما مف طريؽ مي 

أخرجو القىاسـ بف سىبلَّـ، عنو.ََابَرضيَاهللَيطَّدرؾَعمرَبفَالخَىكفَلـَيَيمَييٍَكؼ؛َألفَمَىقيَكٍَمَىَضعيؼَههَإسنادَيَ[677]
د.ط(، )ميؿ محمد ىراس.، بيركت، دار الفكر، خ، تحقيؽ: األٍمكاؿفي  بف عبد اهلل اليركم البغدادم،أبك عيبىٍيد 

يو، في661)، 1736الحديث:  ط.ت(،) كى ٍنجى  \3)، 2083، الحديث: األٍمكاؿَ(، مف طريؽ كثير بف ًىشاـ. كابف زى
 كثير كزيىىٍير( عف جعفر بو بزيادة فييما.)(، مف طريؽ زيىىٍير، كبلىما؛ 1122
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نىا [ 678] ، عىمٍَّف سىًمعى  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى كىـً بًف أىبىافى ، عىًف اٍلحى ًعٍكًرمىةى  مىٍعمىرو
: ًإذىا (1) ، يىقيكؿي

اءىؾى سىاًئؿه  دَّؽى ًبيىا.فىأىمىرٍ  ](2)يسأؿ[جى تَّى تتىصى ، فىاٍعًزٍليىا الى تىٍأكيٍميىا، حى  تى ًبًكٍسرىةو، فىسىبىقىؾى فىذىىىبى
 
[679. ًني عىف أىًبيًو، ًمٍثؿى ذىًلؾى ، ًإالَّ قىٍد أىٍخبىرى : كىالى أىٍعمىـي اٍبفى طىاكيكسو  [ قىاؿى مىٍعمىره
 

                                                           
كـ بف أبىاف كبيف عً  ًىـ الباحث بأف ىناؾ كاسطةه ، تيك "عمٍَّف سىمع عكرمة"ىذه العبىارة:  (1)  لى بف كٍ رمة مى كٍ بيف الحى

ىػ 115ىػ، كقيؿ: 107ىػ، كقيؿ: 106ىػ، كالثَّاني تكفي: سنة 80عبَّاس. كىذا الكىـ مدفكع بأفَّ األكؿ كلد سنة: 
 (.292 \20)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿ. يينظىر؛ الًمًزم، كما قاؿ الًمًزم ـىٍ كذلؾ كى 

كىاب.ح"ك  " ك "ج"ب" ليست في (2)  " ك "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ"، كىك الصَّ
َكع.طَيقٍَمَىَصحيحَههَإسنادَيَ[678]

كىـ بف أباف، العىدىنٌي، أبك عيسى، كالد إبراىيـ بف الحكـ، ركل عف عكرمة ٍكلىى الحى بف عباس، كطاككس بف  مى
بف رىاشد كغيرىـ. قاؿ ابف مىعيف كالنَّسىائي: ثقة، قاؿ أبك زرعة: كىٍيساف. ركل عنو: ميعتىًمر بف سيميماف كمىٍعمىر 

اًلح، أثنى عميو سيٍفياف بف عييىٍينة،  ًدٍيني: مات مىٍعمىر سنة أربع كخمسيف كمئة، كمات الحكـ بف صى قاؿ عمي بف المى
: ذاؾ سىيّْدينا. ذىكىره أبىاف بعده بسنة. عف سيٍفياف بف عييىٍينة سىألتي يكسؼ بف يىٍعقكب كيؼ كىافى الحكـ بف أ باف؟ فىقىاؿى

ٍبرى  نىاًكير ًفي ًركىايىتو مف ًركىايىة اٍبنو ًإٍبرىاًىيـ بف الحكـ عىنوي كىاً  قع المى نَّمىا كى ًعيؼ. ابف ًحبَّاف، كقاؿ: كريبمىا أخطىأ كا  اًىيـ ضى
ٍيمىة  زى بىًره. : قىٍد تىكىمَّـى أىٍ -الكريـعاطفنا عمى قىبيكؿ خبر الركام عبد -قاؿ ابفي خي اًج ًبخى ًدٍيث في االٍحًتجى ٍعًرفىًة بالحى ؿي اٍلمى
ًمٍيمي:  اًلحه قاؿ الخى ، كيىٍسًندي عىنوي ما يىًقفيوي غىٍيريه، كىيكى صى اًديثى ـي بفي أبىافى العىدىًنيُّ عىف ًعٍكًرمىةى بأحى كى دى الحى ، لىٍيسى كقىٍد تىفىرَّ

ًديثي التٍَّسًبيح ، ًمٍنيىا: حى كؾو ابده كلو أٍكىىاـ. الًمزم، قاؿ ابف  .ًبمىٍتري ديكؽ عى ر: صى جى َأسماءَحى َفي َالكماؿ تيذيب
ارم، التاريخ الكبير، 88-86 \7)، الرجاؿ ٍيمىة، (، 186 \6)، الثقات(. ابف ًحبَّاف، 337 \2)(، البيخى زى ابف خي

ٍيمىة، زى ًمٍيمي، أبك يعمى خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ بف (،426 \1) صحيحَابفَخي ني، يٍ كً زٍ الخميؿ القى  الخى
ديث، مىماءَالحى ق. 1409، 1د سعيد عمر إدريس، الرياض، مكتبة الرشد، طمَّ حى تحقيؽ: د. مي  اإلرشاديَفيَمىٍعرفةَعي

ر،  جى  (. 167)، تقريبَالتيذيبكابف حى
غيرىـ ممَّف ذكرنا، قمت: كأرجحي ما جاء في التحرير: بأنَّو ًثقىة؛ لتكثيًؽ األئمة لو مف أمثاؿ ابف مىًعيف كالنَّسائي ك 

نَّما مف ابنو كما قاؿ ابف ًحبَّاف. شيعىيب كبىشَّار،  َتقريبَكأما تضعيفو، فتبيَّف أفَّ الذٍَّنب ليس منو، كا  تحرير
َ(، بتصرؼ.307\1، )التيذيب

 .َكعطَيقٍَمَىَصحيحَههَإسنادَيَ[679]
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نىا [ 680] ، عىف  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ـٍ مىٍعمىرو مىٍيكي : عى اًصـو بىًنيًو فىقىاؿى ى قىٍيسي بف عى : أىٍكصى قىتىادىةى، قىاؿى
، ًإذىا أىنىا ًمتُّ  ييٍستىٍغنىى ًبًو عىًف المًَّئيـً ، كى ٍنبىيىةه ًلٍمكىًريـو اًؿ، كىاٍصًطنىاًعًو، فىًإنَّوي مى ٍمًع ىىذىا المى ديكا ًبجى  فىسىكّْ

دي  ، فىًإفَّ اٍلقىٍكـى ًإذىا سىكَّ ـٍ كي ـٍ أىٍكبىرى يَّاكي ، كىاً  ـٍ ـٍ أىٍزرىل ذىًلؾى ًبأىٍحسىاًبًي ديكا أىٍصغىرىىي ذىا سىكَّ ، كىاً  ـٍ مىفيكا أىبىاىي ـٍ خى كا أىٍكبىرىىي
، فىًإنّْي كينٍ  ٍسأىلىةى، فىًإنَّيىا آًخري كىٍسًب المىٍرًء، ًإذىا أىنىا ًمتُّ فىغىيّْبيكا قىٍبًرم ًمٍف بىٍكًر بًف كىاًئؿو ،كىالمى ـٍ  تي أيىىاًكشييي

: أينىاًكشيييـٍ  أىٍك قىاؿى
اًىًميًَّة.(1)  ، ًفي اٍلجى

 
نىا [ 681] ًفيفنا  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : تىٍمقىى الميٍؤًمفى عى ، قىاؿى ًرمّْ مىٍيدو اٍلعىصى ، عىف قىتىادىةى، عىف خي مىٍعمىرو

تىٍمقىاهي ذىًليبلن عىًزيزنا، أىٍحسىفي النَّاًس مىعيكنىةن، كىأى ك سىؤي  في النَّاًس مىؤيكنىةن.الن، كى   ٍىكى

                                                           

َقىتىادةَلـَييدرؾَقىٍيسَبفَعاًصـَرضيَاهللَيقَىنٍَمَيهَإسنادَيَ[680] أحمد،  ، أخرجوكؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىىكََكَعنو.َطع؛َألفَّ
ًققيك الميٍسند: 217 \34، )20612بنقصو فيو، الحديث:  الميٍسندفي  َلمتَّحٍَ(، قاؿ ميحى َميٍحتىًمؿه . كابف يفسًَإسناديه

ارم في 36 \7سعد، في الطَّبىقات الكيبرل بزيادة، ) ابف أبي (، 132، )361بزيادة، الحديث:  األدبَالمفرد(، كالبخى
َكالمثانيـ في اصً عى  مف طيريؽو عف شيعبة عف قىتىادة عف ميطىرّْؼ بف (، 377 \2)، 1163، الحديث: األحاد

مىٍيوفي  ،رانيبى كالطَّ  .الشًّْخير عف حكيـ بف قيس بف عىاًصـ عف أبيو (، 341 \18)، 871، الحديث: بيرالكَىَ؛مٍعجى
فضؿ بف عبد الممؾ عف أبيو عبد الممؾ اٍلًمٍنقىًرمّْ العبلء بف ال(، مف طريؽ 181 \6)، 6127، الحديث: طسَىكٍَاأَلك

  .بزيادة
د مَّ حى ، تحقيؽ: مي إصَلحَالمىاؿد بف عبيد اهلل بف سيٍفياف القيرىشي، مَّ حى أبك بكر عبد اهلل يف مي ابف أبي الدٍُّنيا، كأخرجو 

(، مف طريؽ 35)، 52ـ، الحديث: 1993 -ىػ 1414، 1عبد القادر عطا، بيركت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط
مَّد بف يىًزيد بف ًزيىاد اٍلجىصَّاص عف الحسف عف قىٍيس ب  . اختصرن ف عاًصـ الًمٍنقىرم مي ميحى

اًرث، قاؿ لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ىذا يٍ قى  اًلد ٍبف ًمٍنقىر ٍبف عيبىٍيد ٍبف اٍلحى س بف عىاًصـ ٍبف سناف بف خى
: مف قىٍيس ٍبف مٍ الحً  تى عممٍ تى  فٍ ـ. قيؿ لؤلحنؼ ٍبف قىٍيس: ممَّ مٍ ا بالحً كرن يي شٍ ا مى  حميمن عاقبلن كافى بر، سيد أىؿ الكى  ـ؟ قىاؿى

ٍبدة بف الطًَّبٍيب في رثائوقاؿ  عىاًصـ الًمٍنقىًرم. قاؿ  ،امى دَّ يى تى  ـو كٍ قى  نيافي و بي ... كلكنَّ  احدو كى  ؾى مٍ ىي  وي كي مٍ ىي  سه يٍ قى  : كما كافى عى
رابٌي: ىك قائـ بنفسو، ما لو نظير في الجاىمية كال قاؿ ابف األعٍ بيتو قيؿ، ك أبك عمرك بف العبلء: ىذا البيت أرثى 

ر، ك  (.1295 ،1294 \3)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابابف عبد البر،  اإلسبلـ. جى اإلصابةَفيَتمييزَابف حى
 . (88 \5)، ابةحَىالصََّ

(1)
ا ًفي اٍلًقتىاؿ. ك   : تناكليـ فيو. المي تىنىاكش القىٍكـ: ًإذا تنىاكؿ بىعضيـ بىٍعضن ة: المخالطة عمى شى اكى يى نىاكش الرَّجيؿي القىٍكـى

ٍفسىاد مف اليكش.  ديثَكاألثىر، الزَّمىٍخشىًرمكىجو اإٍلً  (.32 \4)، الفىائؽَفيَغىريبَالحى
 ، مف طريؽ عبد الرزاؽ مثمو.(233 \2)، حميةَاألكلياءفي  ،رجو أبك نيعىيـأخ، كعطَيقٍَمَىَفَهسَىحَىهَإسنادَيَ[681]
ٍعمىر شىٍيباف بف عبد الرحمف، أخرجو أحمد، في كت (، مف طريؽ شىٍيباف عف 193، )1318، الحديث: الز ٍىدابع مى

مىٍيد بزيادة فيو.  قىتىادة مف قكؿ خي
ٍبد اهلل، العىصىرم  مىيد بف عى ديكؽ دى رٍ أبك سميماف، البىٍصًرٌم، يقاؿ إنو مكلى ألبي الدَّ  -بفتح الميممتيف  -خي اء، صى

ر، )مف الرابعة، سؿ، رٍ يي    (.193)، تقريبَالتيذيبـ د(. ابف حىجى
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نىا [ 682] دّْثي أىفَّ اٍمرىأىةن سىأىلىٍت رىسيكؿى اهلًل  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، ييحى سىفى ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحى  مىٍعمىرو
ا ًعٍندىنىا شىٍيءه، قىالىٍت: فىًعٍدًني يىا رىسيكؿى اهلًل، فىقىاؿى رى  : مى ـ: ًإفَّ بلى و السَّ يٍ مى سيكؿي اهلًل عى أىٍف ييٍعًطيىيىا، فىقىاؿى

 .(1)اٍلًعدىةى عىًطيَّةه 
 
نىا [ 683] : قىاؿى النًَّبيُّ  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ : لىٍيسى الًمٍسًكيفي الًَّذم مىٍعمىرو

تىريدُّهي 
تى  (2) ـي مىكىانيوي، (3)افكىاأليٍكمىةي كىاأليٍكمىتى ، افالتٍَّمرىةي كىالتٍَّمرى ، كىالى ييٍعمى لىًكفَّ الًمٍسًكيفى الًَّذم الى يىٍسأىؿي ، كى

مىٍيًو. دَّؽى عى   فىييتىصى
                                                           

 (1)
ًبيدم، أم يى   ى الزَّ اًع العىًطيَّة. ميٍرتىضى كىاىرَالقىاميكسٍقبيح إٍخبلىفييىا كاستًرجى كسَمفَجى  (.310 \9)، تىاجَالعىري
َجدناَ[682] عيؼه ماف بف األشعث بف يٍ مى سي ، اكدأخرجو أبك دى  ؛َلنقطاعوَبيفَمعمرَكالحسف،َكإلرسالو.إسناديهَضى

عيب األرناؤكط، بيركت، مؤسسة شي تحقيؽ: ، اسيؿرَىالمَىَ،إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني
د مَّ حى أبك بكر عبد اهلل يف مي ، يانٍ (، مف طريؽ خالد. كابف أبي الدُّ 352)، 522، الحديث: ق1408 ،1الرسالة، ط

َالمسافمٍَالصََّ ،شيرى ياف القي فٍ بف عبيد اهلل بف سي  َكآداب ت، دار الكتاب تحقيؽ: أبك إسحاؽ الحكيني، بيرك ، ت
َاألخَلؽكالخرائطي في  د بف أبي عدم.مَّ حى مف طريؽ مي  (،230) ق،1410، 1العربي، ط ، الحديث: مكاـر

كأخرجو  سبلن.رٍ د( عف ييكنس عف الحسف مي مَّ حى كىيب كخالد كمي ) ؛ـيي ثبلثتي  .(، مف طريؽ كىىٍيب بف خالد82)، 206
أبك حاتـ  ، كقاؿش عف شًقيؽ عف ابف مىٍسعيكد مرفكعنامى (، مف طريؽ األعٍ 259 \8)، يةَاألكلياءٍمَحًَفي  ،أبك نيعىيـ

 (.  628 \6)، العمؿَلبفَأبيَحاتـ". يينظىر؛ ابف أبي حاتـ، عف المىرفكٍع: "ىذا حديثه باطؿ

(2)
  ب عمييا.طى في "ح": المقمة. كشى  

(3)
ألؼ في "األصؿ" كأصمحيا بكضع بَّبى عمييا ضى "ح" ك"األصؿ": التمرتيف .. األكمتيف كى  في "ب" ك  "ج" ك 

 اب.كى كىك الصَّ  فكقيا
حيحَهَؿ.سَىرٍَهَمَيإسنادَيَ[683] ديثَصى َالحى ، (503 \12)، 7539، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،فقد أخرجو أحمد ،لكفَّ

ميٍسندَفي  ،ار(، كالبزَّ 85 \5)، 2573المسكيف، الحديث: ، كتاب الزكاة، تفسير ميجتبىَمفَالس نىفالائي في سى كالنَّ 
ار بترتيبًَحبَّافَيحَابفَحًَصَىَفي ،افبَّ (، كابف حً 280 \14)، 7875، الحديث: البىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ

ًحيسٍَالمَيفي  ،أبك عىكىانة(، 138 \8)، 3351الحديث:  ،افبىَمٍَابفَبَى ٌرجَعمىَصى حيحَالميخى ، الحديث: حَميسمـنىدَالصَّ
َبركايةَأبيَمَيكَىالمَيكمالؾ في ممة. ر عف الزىرم عف أبي سمى عٍ مى  عف ؽو ري مف طي  (،108 \3) ،2319 عبَصٍَطأ

باب قكؿ  ، كتاب الزكاة ،يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىارم في خى البي طريقو كمف  (،95 \2، )1932الحديث: ،َرمىٍَالزَ 
، الس نىفَالكيبرلكالنَّسىائي في  (،125 \2)، 1479الحديث:  ككـ الغنى، اهلل تعالى: }ال يسألكف الناس إلحافا{

في  ،ج. كأحمدرى اد عف األعٍ نى أبي الزّْ  عف ؽو ري مف طي  (،68 \3، )2364كتابي الزَّكاة، تفسير الًمٍسكيف، الحديث: 
اكد (، أبك دى 1006 \2)، 1656، الحديث: الدَّاًرميَفنَىسَيفي  ،ارمي(، كالدَّ 71 \15)، 9139، الحديث: ندسٍَمَيال

(، كأبك 73 \3)، 1631الحديث:  دقة، كحدُّ الغنى،باب مف يعطى مف الصَّ ، كتاب الزكاة، أبيَدىاكدَفنَىسَيفي 
(، مف طريؽ عطاء بف يسار. كأحمد في 265 \11)، 6378، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَييعمى المكصمي في 
ٍيو البغدادم مَّ حى مي ز، كأبك بكر البزَّا(، 54 \15)، 9110مسنده، الحديث:  د بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف عىٍبدكى

 ،افمى مٍ ف آؿ سى سى كر بف حى يي شٍ مى الشيخ عميو:  ؽى مَّ ادم، قدـ لو كعى مي عبد اليى مٍ حً د. تحقيؽ:  ،اتنيَََّلىَيٍَالغَىفي  الشافعي،
 =شمى األعٍ  ف ع ؽو ري (، مف طي 432 \1)، 484، الحديث: ـ1997 -ىػ 1417، 1ابف الجكزم، ط السعكدية، دار
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كـي.684] : فىذىًلؾى المىٍحري قىاؿى الزٍُّىًرمُّ : كى  [ قىاؿى مىٍعمىره
َاؿ.كَىاألمٍََابًَحَىأصٍََابَي[َبَى127]

نىا مى اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى خٍ [ أى 685] ، عىف ًىبلىًؿ بًف أىًبي : أىٍخبىرى ، عىف يىحيىى بًف أىًبي كىًثيرو ٍعمىره
: بىٍينىا رىسيكؿي اهلًل  ، قىاؿى ٍدًرمّْ ، عىف أىًبي سىعيدو اٍلخي ٍيميكنىةى، عىف عىطىاًء بًف يىسىارو : ًإفَّ  مى يىٍخطيبي ًإٍذ قىاؿى

ـٍ زىىىرىاتي الدُّنٍ  ٍت لىكي ـٍ ًإذىا فيًتحى مىٍيكي كَّؼي عى ، ًممَّا أىتىخى ـٍ ًزينىتييىا، فىتىنىافىسيكىىا كىمىا تىنىافىسىيىا مىٍف كىافى قىٍبمىكي يىا، كى
: يىا رىسيكؿى اهلًل، كىىىٍؿ يىٍأًتي الٍ  ، فىقىاؿى ؿه كىاألىٍعرىاًبيّْ ـى ًإلىٍيًو رىجي ، فىقىا ـٍ ا أىٍىمىكىٍتيي ـٍ كىمى ؟ فىتيٍيًمكىكي ٍيري ًبالشَّرّْ خى

اءى سىاعىةن، حى  فىسىكىتى رىسيكؿي اهلًل  تَّى ظىنىنَّا أىنَّوي أيكًحيى ًإلىٍيًو، ثيَـّ قىاؿى كىىيكى يىٍمسىحي الرُّحىضى
ًبيًنًو:  (1) عىف جى

ًبيعي يىٍقتي  فَّ ًممَّا ييٍنًبتي الرَّ ٍيًر، كىاً  ٍيرى الى يىٍأًتي ًإالَّ ًباٍلخى ؟ ًإفَّ اٍلخى ُـّ، ًإالَّ آًكمىةى أىٍيفى السَّاًئؿي ، أىٍك ييًم  ؿي
ٍضرىاءً  ثىمىطىتٍ (2)اٍلخى تىاىىا، ثيَـّ اٍستىٍقبىمىٍت عىٍيفى الشٍَّمًس، فىبىالىٍت كى اًصرى ٍت خى تَّى اٍنتىفىخى ـى (3)، أىكىمىٍت حى ًنٍع ، كى

ا قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ذىا اٍلقيٍربىى، أىٍك كىمى ، كى ٍف أىٍعطىى ًمٍنوي الًمٍسًكيفى كىاٍلفىًقيرى ، ًلمى اًحبي المىاؿي  .الصَّ

                                                                                                                                                                      

ابف أبي ًذئب  (. مف طريؽ125 \4)، 2492، الحديث: ميٍسندَأبيَداكدَالطَّيالسيفي  ،كأبك داكد عف أبي صالح.=
ًلٍيد(، .ديٍ لً أبي الكى  عف   عنو. اهللي  ة رضيى رى يٍ رى عف أبي ىي  أربعتيييـ؛ )أبك سممة كاألٍعرج كأبك صالح كأبك الكى
َمىٍقطيكع.إسناديهَ[684َ] ًحيحه ٍنعاني، أ صى زَّاؽخرجو الصَّ َعىبدَالرَّ (، مف 237\3، )2982، جزء مف الحديث: تفسيري

عىبل المحركـى ًمف كىبلـ الزٍُّىرم، كىك قاؿ أبك دىاكد: قكؿ الزٍُّىرم.  ٍعمىر، جى ركل ىذا ميحمَّدي بفي ثكر كعبدي الرزاؽ عف مى
، 1631تابع لمحديث:  طى مف الصدقة، كحدُّ الغنى،باب مف يع، كتاب الزكاة، سينىفَأبيَدىاكدفي  ،أبك دىاكد .أصحُّ 

كىافقو األلباني رحمو اهلل  (.75 \3) حيحه مف الطَّريقىيف، كىىيما عمى فقاؿ: كى يىادة صى ديثي بدكف ىذه الزّْ ا قاؿ، كالحى كىك كمى
حيحي أنَّ  اه مف طيريؽو أخرل ًبديكنيا، فىيي زيادىةه شاذىةه، كالصى  يا مىٍقطيكعة مف كبلـ الزٍُّىرٌم.شىرط الشٍَّيخيف، كقد أخرىجى

اتي بف آدـ، األلباني،  مَّد ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجى ، 1، الككيت، مؤسسة غراس، طاكدأبيَدَىَحيحَيصَىميحى
ًحيحَابفًَحبَّافَبترتيبَابفَبىٍمبىاف في ،ابف ًحبَّافأخرجو ك (. 333 \5، )1442ـ، الحديث: 2002 -ىػ 1423 ، صى

 .(138 \8)، 3351الحديث: 
ديث السابؽ امو ميٍدرىجن عى جى أمَّا ابف ًحبَّاف فى قمت: النسخة "األصؿ" ىي الكحيدة التي فصمت ىذا األثر.   .في الحى

(1)
ميدم،   : غسمتو ًباٍلمىاء. الحى يفَالبيخارمَكميٍسًمـالعىرىؽ الكىثير كًمٍنو رىحٍَّضتي الثٍَّكبى ًحٍيحى ، تفسيرَغىريبَماَفيَالصَّ
(232.)  
(2)

يًّْدىىا. ابف األثير، صد الدَّابة التي تأكؿ الخضراء: كىك يق  الن يايةَفيَغىريبَنىٍكعه ًمفى البيقكؿ. لىٍيسى ًمٍف أٍحرىاًرىىا كجى
ديثَكاألثر  ، بتصرؼ.(40 \2)، الحى

(3)
ثىمىطىٍت:اب. كأما كى ، كىك الصَّ ك "ع" في "ب": كماطت. كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج" ك "ح"  البىًعيري يىٍثًمط ًإذىا ثىمىطى  كى

قيقان. ديثَكاألثرابف األثير،  أٍلقى رىًجيعو سىٍيبلن رى   (.40 \2)، الن يايةَفيَغىريبَالحى
كمف أرادى فيـ الحديث فمييراًجع كتب الشَّرح؛ ألفَّ الشَّرح يطكؿ كىك ليس مف مقصدنا في الرسالة، كىذا الحديث  قمت:

ًديثي يىٍحتىاجي ًإلىى شىٍرح ألفىاًظو ميٍجتمعةن، فىإنَّوي ًإذىا فيرّْؽ الى يىكىادي ييفيـ : وعنقاؿ ابف األثير  مترابط مع بعضو كما ىىذىا الحى
ديثَكاألثراٍلغىرىضي ًمٍنو. ابف األثير،   (.40 \2)، الن يايةَفيَغىريبَالحى

باب فضؿ النفقة اد كالسير، ، كتاب الجييححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي  .يحَهحًَصَىهَإسنادَيَ[685]
باب تخكؼ ما ، كتاب الزكاة، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،مـسٍ ( كمي 26 \4)، 2842الحديث:  في سبيؿ اهلل،
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: أىٍف يىا  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 686] ٍممىافى اًحبو لىوي أىفَّ أىبىا الدٍَّردىاًء، كىتىبى ًإلىى سى ، عىف صى مىٍعمىرو
، قىٍبؿى أىٍف يىٍنًزؿى ًبؾى ًمفى اٍلبىبلىًء مىا الى يىٍستىًطيعي اٍلًعبىادي رىدَّهي، كىاغٍ  فىرىاغىؾى تىؾى كى ـٍ ًصحَّ ـٍ دىٍعكىةى أىًخي اٍغتىًن تىًن

بٍ  ، فىًإنّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل المي يىا أىًخي ًليىكيًف المىٍسًجدي بىٍيتىؾى ،  تىمىى، كى : ًإفَّ المىٍسًجدى بىٍيتي كيؿّْ تىًقيٍّ يىقيكؿي
رىاًط ًإلىى ًرضٍ  مىى الصّْ كىاًز عى ًة كىاٍلجى ٍكًح كىالرٍَّحمى ـٍ ًبالرَّ ًمفى اهللي ًلمىٍف كىانىًت المىسىاًجدي بيييكتىيي قىٍد ضى كىاًف اهلًل كى
، فىًإنّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى  ، كىاٍمسىٍح ًبرىٍأًسًو، كىأىٍطًعٍموي ًمٍف طىعىاًمؾى ، كىأىدًنًو ًمٍنؾى ـى ـً اٍليىًتي يىا أىًخي اٍرحى   اهلًل كى

ؿه يىٍشكيك قىٍسكىةى قىٍمًبًو، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي اهلًل  مَّـى كىأىتىاهي رىجي سى مىٍيًو كى ، : أىتيًحبُّ أىٍف عى ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى يىًميفى قىٍمبيؾى
، كى  ، فىًإفَّ ذىًلؾى ييمىيّْفي قىٍمبىؾى ، كىاٍمسىٍح ًبرىٍأًسًو، كىأىٍطًعٍموي ًمٍف طىعىاًمؾى ـى ًإلىٍيؾى : فىأىٍدًف اٍليىًتي مىى قىاؿى تىٍقًدري عى

ٍع مىا الى تىٍستىًطيعي شيٍكرىهي، فىًإنّْي سىًمٍعتي  يىا أىًخي الى تىٍجمى ًتؾى كى اجى اًحًب  رىسيكؿى اهلًل حى اءي ًبصى : ييجى يىقيكؿي
ا تىكىفَّ  ٍمفىوي، فىكيمَّمى اليوي خى مى اًلًو، كى ًة، الًَّذم أىطىاعى اهللى ًفييىا ىيكى بىٍيفى يىدىٍم مى رىاطي  (1)أى الدٍُّنيىا يىٍكـى اٍلًقيىامى ًبًو الصّْ

                                                                                                                                                                      

مىٍيدمَندسٍَمَييدم في مى (، مف طريؽ عطاء بف يسار. كالحي 728 \2)، 1052الحديث:  يخرج مف زىرة الدنيا، ، الحي
وَفنَىسَيو في جى (، كابف ما9\2)، 757الحديث:   \5)، 3995الحديث:  باب فتنة الماؿ،، أبكاب الفتف، ابفَمىاجى

ًحيحَ(، كابف حباف في 84 \7)، 34381، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَي(، كابف أبي شيبة في 131 صى
هلل؛ جميعان عف أبي اض بف عبد ايى عً  عف ؽو ري (، مف طي 20 \8)، 3226لحديث: ، ابترتيبَابفَبىٍمبىافًحبَّافَابفَ

 نحكه. رضي اهللي عنو رمدٍ سعيد الخي 
دىًنٌي، كقد ينسب إلى جده، ثقة، مف الخامسة، مات سنة بضع عشرة،  ىبلؿ بف عمي بف أسامة، العىاًمرىٌم، المى

ر، ) جى  (.684)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
ًلٌي، أبك مي  دىًنٌي، مى مَّ حى عىطىاء بف يسار، اًليبلى ار غى ادة، مف صً بى اعظ كعً كى مى  احبي كنة، ًثقىة فاضؿ صى مي يٍ لى مى كٍ د، المى

    (.449)، ابؽالمرجعَالسََّع(. )ة، مات سنة أربع كتسعيف، كقيؿ: بعد ذلؾ، انيى الثَّ 
(1)

رىاط كىك مأخكذ مف   مىٍيًيـ مراكبيـ ًفي اٍلبىٍحر قىاؿى شمر أصؿ الككؼ: اٍلميؿ كالجكر. أم مىاؿ عف الصّْ تكفأ عى
ٍكزً  ديثد، مَّ حى م، أبك الفىرىج عبد الرحمف بف عمي بف مي ابف الجى ، تحقيؽ: د. عبد المعطي أميف القىٍمعىًجي، غىريبَالحى

  (، بتصرؼ.481 \2)ـ، 1985 –ق 1405، 1بيركت، عبد المعطي أميف القمعجي، ط
َمىٍكقيكؼ؛َلإلبياـَفيَشيخَمعمرَلكجكدَسقطَبيفَصاحبَمعمرَكأبيََ[686] الدرداء؛َالجزءَاألكؿَمنوَضعيؼه

َكالباقيَإسنادهَضعيؼَلمسببَالَّذمَسبؽ. َمفَشيكخَمىٍعمىرَمفَسمعَمفَأبيَالدَّردىاء. َلَيكجد أخرجو  إٍذ
  (، مف طريؽ عبد الرزاؽ بو.215 ،214 \1)، ًحٍميةَاألكلياءبتمامو أبك نيعىيـ في 

ًكمى بعضو، كىك المفظ ك  ؿري اري البزَّار، ف .: "المسجدي بيتي كيؿّْ تىًقي"األكَّ ، ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
َالكبيركالطَّبراني، في (، 505 \6)، 2546الحديث:   \6)، 6143بزيادة فيو عمى البزَّار، الحديث:  الميعجـ

اًعي، 254 دم ، تحقيؽ: حمميٍسنىدَالش يىابكف، مي كٍ د بف سبلمة بف جعفر بف عمي بف حى مَّ حى أبك عبد اهلل مي (، كالقيضى
مف طيريؽو عف  (78 \1)، 73ـ، الحديث: 1986 –ق 1407، 2عبد المجيد السَّمفي، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

مىًحي عف صالح بىًشير الميرّْم عف ٍبد اهلل بف ميعىاكية الجي ٍممىاف إلى  سىعيد عى رىٍيرم عف أبي عثماف قاؿ: كىتىبى سى الجي
 أبي الدَّردىاء.

ضعفو ابف معيف كابف المىديني، كقاؿ ابف معيف:  .صالح بىًشير الميرّْم األكلى: ضعؼ كىذا المفظ فيو عمتاف، العمة
، ضعيؼ ضعيؼ. قاؿ الجى  كمرةن: ليس بو بأس، ليس بشيء، اني: كاف قاصن كقاؿ ابف المىديني: ليس بشيءو  =اٍكزىجى
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، قى  مىٍيؾى ؽَّ الًَّذم عى اليوي بىٍيفى قىاؿى لىوي: اٍمًض، فىقىٍد أىدٍَّيتى اٍلحى مى ـٍ ييًطًع اهللى ًفيًو، كى ًر الًَّذم لى اءي ًباآلخى ييجى : كى اؿى
؟ فىبلى يىزىاؿي كىذىًلؾى يى  اًلؾى ًة اهلًل ًفي مى ًمٍمتى ًبطىاعى ، ىىبلَّ عى ٍيمىؾى : كى يىقيكؿي اليوي، كى ٍيًؿ كىًتفىٍيًو، فيييٍعًثريهي مى ٍدعيك ًباٍلكى

دّْ  يىا أىًخي ًإنّْي حي نّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل كىالثُّبيكًر كى اًدمنا، كىاً  ٍيتى خى : الى يىزىاؿي اٍلعىٍبدي  ٍثتي أىنَّؾى اٍشتىرى يىقيكؿي
فَّ أيَـّ الدٍَّردىاًء سىأىلىٍتنً  ، كىاً  مىٍيًو اٍلًحسىابي ، كىجىبى عى ـى ًد ، فىًإذىا خي ـٍ ـٍ ييٍخدى ا لى اًدمنا، كىأىنىا ًمفى اهلًل كىىيكى ًمٍنوي مى ي خى

ًئذو  ًة، يىٍكمى لىؾى ًبأىٍف نيكىاًفيى يىٍكـى اٍلًقيىامى ٍف ًلي كى يىا أىًخي مى ًشيتي ًمفى اٍلًحسىاًب، كى ، فىكىًرٍىتي ذىًلؾى لىيىا، خى ميكًسره
ابىًة رىسيكًؿ اهلًل  حى يىا أىًخي الى تىٍغتىرَّفَّ ًبصى اؼى ًحسىابنا، كى كىاهللي ، فىًإنَّا قىٍد ًعٍشنىا بىٍعدىهي دىٍىرنا طىًكيبلن، كىالى نىخى

ٍبنىا بىٍعدىهي. ـي ًبالًَّذم أىصى  أىٍعمى
 

                                                                                                                                                                      

ارم: منكر الحديث، قىاؿ النَّسىائي: ضعيؼ الحديث، لو أح= اديث مناكير. كمرةن: متركؾ كاىي الحديث، قاؿ البيخى
مَّد البغدادم: كاف يقص كليس ىك شيئان في الحديث، يركم أحاديث مناكير عف ثابت  الحديث. قاؿ صالح ٍبف ميحى

َالرجاؿيينظىر، الًمًزم، البناني، كعف الجريرم...  َأسماء َفي َالكماؿ العمة الثانية:  (.20-17 \13، )تيذيب
ٍممىاف إلى أبيمخالفتو  ٍيرم مناكير. الدَّردىاء. كىتىبى سى رى  كىك يركم عف الجي

ًكمى بعضو، كىك المفظ الثَّاني:ك  نَّؼَابف أبي شيبة في  "المسجدي بيتي كيؿّْ تىًقي"قكؿ أبي الدَّرداء مع زيادة  ري الميصى
اديثَكاآلثار (، مف طريؽ إسماعيؿ بف أبي خالد عف رجؿ عف محمد بف 114 \7)، 34610، الحديث: فيَاألحى

اًعي، في مف قكؿ أبي الدَّرداء البنو بزيادة فيو. ك  كاسع  مف طريؽ (،77 \1)، 72، الحديث: ميٍسنىدَالش يىابالقيضى
ٍيًره عف مي  اًعيؿ بف عىيَّاش عف ميٍطًعـً بًف الًمٍقدىاـ كىغى ًبيع بف ثىٍعمىب عف إٍسمى اؽ بف ًإٍبرىاًىيـ بف ييكنيسى عف الرَّ مَّد إٍسحى حى

ٍممىاف. بف كىاًسع قىاؿ: كىتى   بى أبك الدٍَّردىاء إلى سى
. ذكر عمي ابف المديني محمد مع مرسؿأبا الدرداء. فيك  يسمعد بف كاسع لـ مَّ حى فيو انقطاع إٍذ إفَّ مي  كىذا المفظ

م بف عبد اهلل دً مى كى يٍ بلئي، أبك سعيد خميؿ بف كى ا مف الصحابة. العى جماعة كقاؿ ال أعمـ أحدا منيـ لقي أحدن 
، 2، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، بيركت، عالـ الكتب، طؿيٍَاسًَرَىاـَالمَىكَىيؿَفيَأحٍَصًَحٍَعَالتَّامجَىالدمشقي، 

 (.271)ق، 1986 –ـ 1407
ًكمى بعضو، كىك المفظ الثَّالث: الَّذم يتحدث عفك  رىائًطي في  ري ؽاليتيـ الخى َاألٍخَلى (، 218)، 661، الحديث: مىكىاـر

د بف كاسع األٍزدم أفَّ أبا الدٍَّردىاء كىتىب إلى مَّ حى رحمف بف يزيد بف جابر عف مي مف طريؽ صدقة بف خالد عف عبد ال
ٍممىاف. كالبييقي في  د بف مَّ حى ة عف مي مى مى اد بف سى حمَّ  عف ؽو ري (، مف طي 100 \4)، 7095، الحديث: الس نىفَالكيبرلسى

 .كاسع أفَّ أبا الدٍَّردىاء كىتىب إلى سىٍممىاف
 ابقو مرسؿ.المفظ الثالث: فيك كس

، عف  والدَّارقطني في كتاب االختبلؼ فيو ذكر ٍنعىاًنيُّ ـي ٍبفي اٍلًمٍقدىاـً الصَّ ميٍطًع مىمىةى، كى مَّادي ٍبفي سى كىاهي حى العمؿ، كقاؿ: كرى
دنا، كاٍلميٍرسىؿي ىي  ا أحى : أفَّ أبىا الدٍَّردىاًء كىتىبى إلى سمماف، كلىـ يىٍذكير بىٍينىييمى ًد بًف كىاًسعو مَّ َؿَيمَىالعًَكى اٍلمىٍحفيكظ. الدَّارقيٍطني، ميحى

زم في كتابو العمؿ، ناقبلن قكؿ الدَّارقيٍطني. كٍ (. كذكر الحديث ابف الجى 230 \6)، ةبكيََّاديثَالنََّفيَاألحَىَالكاردةَي
ٍكزم، أبك الفىرىج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف مي  َاألحاد، مَّ حى يينظىر؛ ابف الجى َفي َالمتىناىية ديثَالًعمىؿي

 (.411 \1)ـ، 1981-ق 1401، 2، تحقيؽ: إرشاد الحؽ األثرم، باكستاف، إدارة العمـك األثرية، طالكىاىية
اًمر، أبك الدَّ مً يٍ كى عي  ق، كقيؿ: 31حكـ مأثكرة مشيكرة، تكفي سنة  بي احً كر بكنيتو، صى يي شٍ اء األنصارم، مى دى رٍ ر بف عى

  (.1230 - 1227 \3) ،الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابق. ابف عبد البر، 32
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، عىف أىًبيًو، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل مىرَّ ًبقىٍكـو  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 687] ، عىًف ابًف طىاكيكسو مىٍعمىرو
؟ قىاليكا: كينَّا نىتىذىاكىري الدٍُّنيى  كفى ا كيٍنتيـٍ تىذىاكىري : مى ، فىقىاؿى كفى : ألىنىا يىتىذىاكىري ، فىقىاؿى نىٍخشىى اٍلفىٍقرى ا كىىيميكمىيىا، كى

؟ قىاؿى النَّبً  ٍيري ًبالشَّرّْ ـٍ ًمنّْي ًلٍمفىٍقًر، قىاليكا: يىا رىسيكؿى اهلًل، كىىؿ يىٍأًتي اٍلخى مىٍيكي يُّ عميو ًلٍمًغنىى أىٍخكىؼي عى
؟.السبلـ: أىكى  ٍيره ىيكى  خى

 
اءي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة ًبالمىاًؿ  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 688] : ييجى ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ، عىًف ابًف طىاكيكسو مىٍعمىرو

ًفي سىاعىًة كىذىا؟ فىيى  ٍعتيؾى ًفي يىٍكـً كىذىا، كى مى اًؿ: أىلىٍيسى قىٍد جى اًحبي المى اًف، فىيىقيكؿي صى اجَّ اًحًبًو، فىيىتىحى قيكؿي كىصى
ا ٍيتى ًبي حى : قىٍد قىضى اًؿ: ًإفَّ ىىذىا الًَّذم تيعىدّْدي لىوي المىاؿي اًحبي المى ةى كىذىا، كىأىٍنفىٍقتىًني ًفي كىذىا، فىيىقيكؿي صى جى

ثَّ عى  ا أىمىرىؾى اهللي؟.مىيَّ ًحبىاؿه أيكى بىٍيفى أىٍف تىٍصنىعى ًبي مى ٍمتي بىٍينىؾى كى : أىنىا حي  ؽي ًبيىا، فىيىقيكؿي المىاؿي
 
 
ًديثى ًإلىى النًَّبيّْ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 689] فىعى اٍلحى ، عىف أىًبي ًقبلىبىةى، رى ، عىف أىيُّكبى  مىٍعمىرو

مىى اٍلكى  مىٍف مىنىعى ذىًلؾى فىييكى شىرّّ لىوي، كىالى يىميكـي اهللي عى ٍيره لىوي، كى اًلًو فىييكى خى ٍف أىٍعطىى فىٍضؿى مى : مى  .(1)فىاؼً قىاؿى
 

                                                           

َكيسافعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[687] أخرجو .َكيرتقيَبشاىدهَإلىَدرجةَالحسفَلغيره.َالتابعيَأرسموَاليمانيَ؛َألفَّ
 \2)، 1052الحديث:  باب تخكؼ ما يخرج مف زىرة الدنيا،، كتاب الزكاة، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيـ في مً سٍ مي 

ٍدرم لىٍيث عف سعيد بف أ (، مف طريؽ728 ٍقبيًرم عف ًعيىاض بف عبد اهلل بف سعد عف أبي سعيد الخي بي سعيد المى
َنحكه. 

َمىٍقطيكعصَىهَإسنادَيَ[688]  (، مف طريؽ عبد الرزاؽ مثمو.10 \4)، ًحٍميةَاألكلياء، في أخرجو أبك نيعىيـ .حيحه

 (1)
اجة كىالى تىٍقًصيرالكىفىاؼ:   ميدم، كىأىصمو اٍلميسى  ،مىا الى فضؿ ًفيًو عىف الحى مىٍيًو. الحى تفسيرَغىريبَماَاكىاة الى لىوي كىالى عى

يفَالبيخارمَكميٍسًمـ ًحٍيحى  (.38)، فيَالصَّ
.هَإسنادَيَ[689] ، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،مـسٍ أخرجو مي  ؛ىَدرجةَالحسفَلغيرهيرتقيَبشكاىدهَإلَميٍرسىؿه

أف اليد العميا خير مف اليد السفمى، كأف اليد العميا ىي  باب بياف، كتاب الزكاة، ندسٍَمَيالفي  ،الحديث: ، كأحمد
، 2343، الحديث: بيرعَالكَىامًَالجَىفي  ،، كالترمذم(718\2)، 1036، الحديث: المنفقة كأف السفمى ىي اآلخذة

عف عكرمة بف عمار عف  ؽو ري (، مف طي 305 \4)، 7781الحديث:  ،برلفَالكَينَىالسَ  في لبييقي،ا(، ك 151 \4)
 عبد اهلل عف أبي أمامة نحكه.شداد بف 
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َ.هًًَرَيٍَكغَىَـًََلىَالكَىَعًَامًَكَىجَىَابَي[َبَى128]

انى أٍ رى [ قى 690]
مىمىةى، عىف  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دً بٍ ى عى مى عى  (1) ًف ابًف الميسىيًَّب، كىأىًبي سى ، عى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى مىٍعمىرو

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  يرىةى، قىاؿى بىٍينىا أىنىاأىًبي ىيرى ، كى كىاًمعى اٍلكىبلىـً ـه ًإٍذ  : نيًصٍرتي ًبالرٍُّعًب، كىأيٍعًطيتي جى نىاًئ
يرىةى: لىقىٍد ذىىىبى رىسيكؿي اهلًل كىأىٍنتيـٍ  ، قىاؿى أىبيك ىيرى ًضعىٍت ًفي يىدىمَّ زىاًئًف األىٍرًض، فىكي فىاًتيًح خى ًجيءى ًبمى

تىٍنتىًثميكنىيىا
(2). 

: قىا ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 691] ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ًف ابًف طىاكيكسو ، عى : ؿى رىسيكؿي اهلًل مىٍعمىرو
تَّى أىرى  يٍّْرتي بىٍيفى أىٍف أىٍبقىى حى ، كىخي زىاًئفى ، كىأيٍعًطيتي اٍلخى كىاًمعى اٍلكىبلىـً ل مىا نيًصٍرتي ًبالرٍُّعًب، كىأيٍعًطيتي جى

. بىٍيفى التٍَّعًجيًؿ فىاٍختىٍرتي التٍَّعًجيؿى مىى أيمًَّتي كى  ييٍفتىحي عى
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 692] ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ًف ابًف طىاكيكسو ، عى : لىٍك مىٍعمىرو

ديهي  دو ذىىىبنا ألىٍحبىٍبتي أىٍف الى يىميرَّ ًبي ثىبلىثه كىًعٍنًدم ًمٍنوي شىٍيءه ًإالَّ شىٍيءه أىٍرصي . كىافى ًعٍنًدم ًمٍثؿي أيحي  ًلدىٍيفو
 

                                                           
 (1)

 أخبرنا. كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج"، كال يكجد كبير فرؽ بينيما.  ":ح"ك  "ب" في 

(2)
ا ًفييىا كتتمتعكف ًبًو.   احَاآلثىارالقىاًضي،  أم تستخرجكف مى  (.5\2)، مىشىارؽيَاألٍنكارَعمىًَصحى
َصَىإسنادَيَ[690] َالبىزَّارَفي  ،ار(، كالبزَّ 70 \1، 7632الحديث:  ،ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .حيحَهه ميٍسند

ار َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ بترتيبَابفًَحبَّافَصحيحَابفَفي  ،افبَّ (، كابف حً 129 \14، 7638، الحديث: المنشكر
(، مف طريؽ عبد 76 \7، 13318، الحديث: برلفَالكَينَىالسَ في  ،(، كالبييقي277 \14، 6363، الحديث: افبىٍَمَبَى

 اؽ مثمو. زَّ الرَّ 
 باب جعمت لي األرض مسجدان  ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة،صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيـ في مً سٍ مي كأخرجو 
ؼَنََّصَىالمَيكابف أبي شيبة في  .(، مف طريؽ عمرك بف الحارث عف أبي يكنس372 \1)، 523الحديث:  ،كطيكران 
كأبك يعمى . د بف عمر عف أبي سممةمَّ حى (، مف طريؽ مي 303 \6)، 31644، الحديث: اديثَكاآلثارفيَاألحَى

كأبك عىكىانة في (، مف طريؽ عبد الرحمف األعرج.  176 \11)، 6287، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَيالمكصمي في 
ًحيحَميسمـسٍَالمَي ٌرجَعمىَصى حيحَالميخى عف يكنس عف ابف شياب  ؽو ري (، مف طي 411\3)، 1215، الحديث: نىدَالصَّ

 ة نحكه. رى يٍ رى عف أبي ىي  ًميعنامسيب؛ جى ابف ال

َإسنادَيَ[691] َكيسافعيؼَهضَىه َألفَّ َأرسموَاليمانيَ؛ َصَىمَيديثَأصٍَالحَىَكلكفَََّ.التابعي َسابقناحًَو َكرد َفقد . يح،
؛ أخرجو   (.77\7، )13319، الحديث: الس نىفَالكيبرلَفي البييقي مرسبلن

َكَىيؼَهعًَهَضَىإسنادَيَ[692]  ،ارمخى فقد أخرجو البي ، حيٍَحًَوَصَىمَيديثَأصٍَالحَىَابعيَأرسمو.َلكفََّتَّسافَاليمانيَاليٍَ؛َألفَّ
 دو أف لي مثؿ أحي ما أحب "قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  باب، كتاب الرقاؽ، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي 
، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،مـسٍ (، مف طريؽ ابف شياب عف عبيد اهلل. كمي 95 \8)، 6445الحديث:  ،"اذىبن 

، الحديث: ندسٍَالمَي(، كأحمد في 687 \2)، 991الحديث:  باب تغميظ عقكبة مف ال يؤدم الزكاة،كتاب الزكاة، 
، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَصحيحَابفَكابف حباف في د بف زياد. مَّ حى (، مف طريؽ مي 550 \15)، 9893
 .عف أبي ىريرة نحكه او. جميعن بّْ نى اـ بف مي مَّ ر عف ىى مى عٍ ريؽ مى (، مف ط260 \14)، 6350
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َالدَ [َبَى129] َاف.يكَىابي

:  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 693] ، قىاؿى ًف بًف عىٍكؼو بًد الرٍَّحمى ـى بًف عى ، عىًف ًإبرىاًىي ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى مىٍعمىرو
: أىالى تىٍجعىمييىا ًفي بىٍيًت المىا تَّ لىمَّا أيًتيى عيمىري ًبكينيكًز ًكٍسرىل، قىاؿى لىوي عىبدي اهلًل بف األىٍرقىـً الزٍُّىًرمُّ ى ًؿ حى

ٍرًح المىٍسًجًد، كبىاتيكا  ًضعىٍت ًفي صى تَّى أيٍمًضيىيىا، فىأىمىرى ًبيىا، فىكي : الى ييًظمُّيىا سىٍقؼه حى تىٍقًسمىيىا؟ قىاؿى
ا يىكىادي  اًء مى ٍمرىاًء كىاٍلبىٍيضى ٍنيىا، فىرىأىل ًفييىا ًمفى اٍلحى ألي ًمٍنوي يىتىؤلٍ يىٍحريسيكنىيىا، فىمىمَّا أىٍصبىحى أىمىرى ًبيىا فىكيًشؼى عى

؟ فىكىاهللً  ٍؤًمًنيفى ا ييٍبًكيؾى يىا أىًميرى المي : مى بدي الرٍَّحمىًف بف عىٍكؼو ، فىقىاؿى لىوي عى : فىبىكىى عيمىري ، قىاؿى ري  ًإٍف اٍلبىصى
ـٍ ييٍعطىوي  : كىبلَّ، ًإفَّ ىىذىا لى ، فىقىاؿى عيمىري يىٍكـى فىرىحو ، كى كرو يىٍكـى سيري ، كى ًإالَّ  (1)]طٍ قى [قىٍكـه  كىافى ىىذىا لىيىٍكـى شيٍكرو
: بى  ًميّّ ؟ فىقىاؿى عى اًع أىٍك  نىٍحثيكى ـٍ ًبالصَّ : أىنىًكيؿي لىيي اءي، ثيَـّ قىاؿى ، ثيَـّ أيٍلًقيى بىٍينىييـي اٍلعىدىاكىةي كىاٍلبىٍغضى ـٍ ًؿ اٍحثيكا لىيي

سىٍيننا ثيَـّ  ثىا لىوي، ثيَـّ دىعىا حي ؿى النَّاًس فىحى ًميٍّ أىكَّ سىفى بف عى فىرىضى  دىعىا حى ، كى فى الدَّكىاًكيفى دىكَّ ، كى أىٍعطىى النَّاسى
ؿو ًمٍنييـٍ أى  اًر ًلكيؿّْ رىجي ًلؤلىٍنصى ٍمسىةى آالىًؼ ًدٍرىىـو ًفي كيؿّْ سىنىةو، كى ؿو ًمٍنييـٍ خى ٍربىعىةى آالىًؼ ًلٍممييىاًجًريفى ًلكيؿّْ رىجي

فىرىضى ألىٍزكىاًج النًَّبيّْ  ، كى ٍيًريىةى، فىرىضى ًلكيؿّْ اٍمرىأىةو  ًدٍرىىـو كى ًفيَّةى كىجي ، ًإالَّ صى ًمٍنييفَّ اٍثنىٍي عىشىرى أىٍلؼى ًدٍرىىـو
. ا ًستَّةى آالىًؼ ًدٍرىىـو  ًلكيؿّْ كىاًحدىةو ًمٍنييمى

 
قىتىادىةى، قىاالى: فىرىضى عيمىري ألىٍىًؿ بىٍدرو ًلٍممييىاجً  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ [ عى 694] ، كى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ًريفى مىٍعمىرو

. ؿو ًمٍنييـٍ ًستَّةى آالىًؼ ًدٍرىىـو ـٍ ًلكيؿّْ رىجي  ًمٍنيي

                                                           
 (1)

   " ك "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ".ح"ك  "ج"ك  "ب" مف ليست 

َإسنادَيَ[693] َكالرقائؽفي  ،أخرجو ابف الميبىارؾ .كؼَهقيَكٍَمَىَحيحَهصَىه  (،265 \1)، 768، الحديث: الزىد
رىائطي في  َاألخَلؽكالخى  \6، )13035، الحديث: الس نىفَالكيبرليقي، في (، كالبي300، )920، الحديث: مىكاـر

 . بو ميٍختصرنا رمى عٍ مى  عف ؽو (، مف طيري 582
ٍبد الرٍَّحمىف بف عكؼ، الزُّ  رم، قيؿ: لو رؤية، كسماعو مف عمر أثبتو يعقكب بف شيبة، مات سنة ىٍ إٍبرىاًىيـ بف عى

ر، )خمس كقيؿ: ست كتسعيف،  جى   (.50)، تقريبَالتيذيبخ ـ د س ؽ(. ابف حى
طَّابَرضيَاهلليَعنو.ضَىهَإسنادَيَ[694] َمىٍكقيكؼ؛َألفَقتادةَكالز ٍىرمَلـَيدركاَعمرَبفَالخى كىذا مخالؼ لما  عيؼه

ييف رً دٍ البى  عطاءي  كافى (، مف طريؽ إسماعيؿ عف قيس"86\5)، 4022، الحديث: يححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَىكرد في 
  ـ".ىي دى عٍ بى  فٍ يـ عمى مى نَّ مى ضّْ "ألفى كقاؿ عمر:  آالؼو  ةى سى مٍ ، خى آالؼو  سةى مٍ خى 
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: اٍنكىسىرىٍت قىميكصه  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 695] ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ مىٍعمىرو

دىقىًة،  (1) ًمٍف ًإًبًؿ الصَّ
فنىيىا فجى
مىٍييىا، فىقىاؿى لىوي  (2) ا النَّاسى عى دىعى ، كى : ًإنَّا عيمىري : لىٍك كيٍنتى تىٍصنىعي ًبنىا ىىكىذىا، فىقىاؿى عيمىري اٍلعىبَّاسي

ؽٍّ  ؽٍّ، كىالى ييٍمنىعى ًمٍف حى عى ًفي حى ييكضى ذى ًمٍف حىؽٍّ كى اًؿ سىًبيبلن، ًإالَّ أىٍف ييٍؤخى ٍدنىا ًليىذىا المى  .كىاهلًل مىا كىجى
 
، عى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 696] دىثىاًف، أىنَّوي سىًمعى مىٍعمىرو اًلًؾ بًف أىٍكًس بًف اٍلحى ، عىف مى ًف الزٍُّىًرمّْ

مىكىٍت  ؽّّ ًإالَّ مىا مى ـه ًإالَّ لىوي ًفي ىىذىا اٍلفىٍيًء حى مىى كىٍجًو األىٍرًض ميٍسًم : مىا عى طَّاًب، يىقيكؿي عيمىرى بف اٍلخى
. ـٍ انيكي  أىٍيمى

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

ديثَكاألثىركًىيى النَّاقىةي الشابَّة. ابف األثير،    (.100 \4)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى

(2)
مىٍيو.  مىعى الناسى عى ٍفنىةو كجى ذى ًمٍنيىا طىعىامنا في جى  (.100 \1، )المرجعَالسَّابؽ أم اتَّخى
َإسنادَيَ[695] َيَيىٍَالزَ َألفَََّكؼ؛قيَكٍَمَىَعيؼَهضَىه طَّابدرؾَرمَلـ . أخرجو البييقي في عنوَرضيَاهللَيَعمرَبفَالخى

َاإليماف قَّيا" بدال مف 170 \13)، 10127، الحديث: شعب (، مف طريؽ عبد الرزاؽ مثمو، إال أف فيو "فىحى
  ."فجفنيا"

(، مف طريؽ 137 \11)، 2739الحديث:  شرحَالس نَّة،َفيَ،أخرجو البىغكمَكؼ.قيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[696]
زَّاؽ بو.  عبد الرَّ
لىوي ًمٍف ىىذا الفىٍيًء جاء في الفتح:  مىى األٍرًض ميٍسًمـه إالَّ كى اؽ بف مىٍنصيكر: قيٍمت أًلىٍحمىد في قىٍكؿ عيمىرى مىا عى قاؿى إٍسحى

ـٍ قىاؿ: يىقيكؿ الفىٍيء لمغىني كالفىًقير ككىذىا قىا انيكي ا ممىكىٍت أٍيمى ؽّّ إالَّ مى ر، حى جى ٍيو. ابف حى اؽ بف رىاىىكى فتحَالبىارمَؿى إٍسحى
ارم ًحيحَالبيخى  (.269 \6)، شرحَصى

اًلؾ بف أكٍ  دىًنٌي، لو ري  -رم صٍ النَّ  -تيف، كالمثمثة مى مى يٍ بفتح المي  -اف ثى دى س بف الحى مى ؤية، كركل بالنكف أبك سعيد، المى
ر، ع(. ابف حى )عف عمر، مات سنة اثنتيف كتسعيف، كقيؿ: سنة إحدل،   (.610)، تقريبَالتيذيبجى
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اًلًؾ بًف أىٍكًس بًف  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 697] ، عىف مى اًلدو ، عىف ًعٍكًرمىةى بًف خى ، عىف أىيُّكبى مىٍعمىرو
: قىرىأى عيمىري  دىثىاًف، قىاؿى تَّى بىمىغى ( جحنيميزيري):(1)]ابً طَّ الخى  بفي [اٍلحى ك كحى

ًكيـه{ ًميـه حى }كاهلل عى
(2)

: ىىًذًه ًليىؤيالىًء ثيَـّ قىرىأى:    ىمممخمحمجميلىلمل)ثيَـّ قىاؿى

تَّى بىمىغى } : ىىًذًه ًليىؤيالىًء، ثيَـّ قىرىأى:  ،(3){ينىنحى ىقيفىفيثىثنثمث)ثيَـّ قىاؿى

( يق
 (4)

تَّى بىمىغى      (يلىلملخل)حى
(5)

: ىىًذًه اٍستىٍكعىبىًت الميٍسًمًميفى عىامَّةن،   ثيَـّ قىاؿى
فىمىًئٍف ًعٍشتي لىيىٍأًتيىفَّ الرَّاًعي كىىيكى ًبسىٍرًك ًحٍميىرى 
ًبينيوي. (6) ٍؽ ًفييىا جى ـٍ يىٍعرى  نىًصيبيوي ًمٍنيىا، لى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (1)

  سقط مف "ب" ك "ح" ك "ع". قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  

 .60ية رقـ: سكرة التكبة، اآل (2)
 .41األنفاؿ، اآلية:  سكرة (3)
ٍشر، االية:  (4)  .7سكرة الحى
ٍشر، االية:  (5)  .10سكرة الحى
(6)  : ل السٍَّيؿ كانحدر عف غمظ الجبؿ، كمنو سرك حمير الشرؼ، كالسٍَّرك مف الجبؿ: ما ارتفع عف مىٍجر السٍَّركي

  (.217 \3)، افدَىمٍَـَالبَيجَىعٍَمَيم، كً مى الحى  كته ياقي لمنازليـ كىك الٌنعؼ كالخيؼ،... كىك منازؿ حمير بأرض اليمف. 
َإسنادَيَ[697] زَّاؽ، في  أخرجو كؼ.قيَكٍَمَىَحيحَهصَىه زَّاؽعبد الرَّ َالرَّ َعبد  (،298 \3، )3190، الحديث: تفسير
زَّاؽ بو138 \11)، 2740الحديث:  شرحَالس نَّة،َكم فيالبىغى ك   .(، مف طريؽ عبد الرَّ

؛ (، مف طريؽ إٍسماعيؿ بفي 22)، 41، الحديث: األٍمكاؿفي القىاسـ بف سىبلَّـ، أخرجو  قمت: كقد تكبع مىٍعمىره
الد عف  اًلؾإبراىيـ عف أيكب عف ًعٍكرمة بف خى اًلؾكبعض الحديث عف أيكب عف الزُّ  مى س بف بف أكٍ  ٍىرم عف مى

(، كفيو قصة دخكؿ عمي كالعباس 273)، 526ر مثمو. كأيضان مف نفس الطريؽ الحديث: عف عيمى  افثى دى الحى 
 .يس ييراجع لمفائدة لطفنا ال أمرنايختصماف عند عمر. كأتبعو القاسـ بف سبلَّـ بكبلـ نف
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سىعيًد بًف الميسىيًَّب،  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 698] بىٍيًر، كى ، عىف عيٍركىةى بًف الزُّ ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى مىٍعمىرو
، عىف أىًبيًو، أىفَّ النًَّبيَّ  ـى بف  كىعىٍف ًىشىاـو ًكي ًكيـه: يىا أىٍعطىى حى ابىوي، فىقىاؿى حى ا أىٍعطىى أىٍصحى ًحزىاـو ديكفى مى

، فىزىادىهي النًَّبيُّ  دو رى ًبي ديكفى أىحى ، رىسيكؿى اهلًل، مىا كيٍنتي أىظيفُّ أىٍف تىٍقصي تَّى رىًضيى ، ثيَـّ اٍستىزىادىهي فىزىادىهي، حى
 : ؟ قىاؿى ٍيره : يىا رىسيكؿى اهلًل، أىمُّ عىًطيًَّتؾى خى ، بلى و السَّ يٍ مى األيكلىى، ثيَـّ قىاؿى النًَّبيُّ عى فىقىاؿى ـي بف ًحزىاـو ًكي ـ: يىا حى

ذىهي بً  مىٍف أىخى ٍسًف أيٍكمىةو بيكًرؾى لىوي ًفيًو، كى ، كىحي اكىًة نىٍفسو ذىهي ًبسىخى ٍمكىةه، فىمىٍف أىخى ًضرىةه حي ًإٍشرىاًؼ ًإفَّ المىاؿى خى
ٍؾ لىوي  ـٍ ييبىارى سيكًء أيٍكمىةو لى ، كى ٍيره ًمفى اٍليىًد السٍُّفمىى، نىٍفسو كىافى كىالًَّذم يىٍأكيؿي كىالى يىٍشبىعي، كىاٍليىدي اٍلعيٍميىا خى ًفيًو، كى

ؽّْ الى أىٍرزىأي  : كىالًَّذم بىعىثىؾى ًباٍلحى ًمنّْي، قىاؿى : كى ًمٍنؾى يىا رىسيكؿى اهلًل؟ قىاؿى : كى قىاؿى
ـٍ  (1) دنا شىٍيئنا، فىمى بىٍعدىؾى أىحى

: المييَـّ يىٍقبىٍؿ عىطىاءن  ذى ًمٍنوي فىيىٍأبىى، فىيىقيكؿي عيمىري تَّى مىاتى فىكىافى عيمىري يىٍدعيكهي بىٍعدى ذىًلؾى ًليىٍأخي  ، كىالى ًديىكىاننا حى
نّْي أىٍبرىأي إً  اًؿ فىيىٍأبىى، كىاً  قًّْو ًمٍف ىىذىا المى ًكيـً بًف ًحزىاـو أىنّْي أىٍدعيكهي ًإلىى حى مىى حى اهلًل ًمٍنوي،  لىىًإنّْي أيٍشًيديؾى عى

نَّوي لىًمٍف أىٍكثىرً  ، كىاً  : فىمىاتى ًحيفى مىاتى ًكيـه: كىاهلًل، الى أىٍرزىأيؾى كىالى غىٍيرىؾى شىٍيئنا أىبىدنا، قىاؿى  قيرىٍيشو فىقىاؿى حى
 مىاالن.
 
، عى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 699] ٍعفىري بف بيٍرقىافى دَّثىًني جى : حى ، قىاؿى ، مىٍعمىرو ٍيميكًف بًف ًمٍيرىافى ف مى

ا تىٍكرىهي أىٍف الى  ، فىقىاؿى ًلي: أىمى مَّدي بف مىٍركىافى ًإلىى أىٍف يىٍكتيبىًني ًفي الدّْيكىاًف، فىأىبىٍيتي اًني ميحى : دىعى  يىكيكفى قىاؿى

                                                           
ٍعنىاهي النٍَّقص رزأتو كرزئتو إذا نىقصو، كىالى أ (1) َاألٍنكارَعمىَالقىاًضي، رزأ بٍعدؾ أحدنا أىم آخذ ًمٍنوي شىٍيئنا. مى مىشىارؽي

احَاآلثىار  (.360\1)، ًصحى
َإسنادَيَ[698] ، كتاب الزكاة، باب االٍسًتٍعفىاؼ عف يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَى في ارم،خى ، أخرجو البي حيحَيصَىه

رّْقاؽ، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: "ىذا (، كأيضان مختصرنا كتاب ال123 \2)، 1472المسألة، الحديث: 
مكة"، كالحديث:  ًضرةه حي ، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،(، مف طريؽ يكنس. كميٍسمـ93 \8)، 6441الماؿي خى

 السيفمى: ىي اآلخذة، بابي بياًف أفَّ اليىٌد العيميىا خيره مف اليىًد السيفمى كأفَّ اليىدى العيميا: ىي الميٍنفقة كأفَّ كتاب الزكاة، 
عف عركة عف  رمٌ ىٍ فياف( مف طيريؽو عف الزُّ يكنس كسي )(، مف طريؽ سفياف. كبلىما؛ 717 \2)، 1035الحديث: 

أبك كابف ًبٍشرىاف،  ب أفَّ حكيـ بف حزاـ قاؿ سألتي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فأعطاني...يَّ سى سعيد بف المي 
ضبط نصو: أبك عبد الرحمف ، اليَابفًَبٍشرىافأمَى د بف ميراف،مَّ حى ف عبد اهلل بف مي د بمَّ حى القاسـ عبد الممؾ بف مي 

، مف طريؽ (286)، 660الحديث:  ـ،1997 -ىػ 1418، 1عادؿ بف يكسؼ العزازم، الرياض، دار الكطف، ط
زَّاؽ مرفكعن    .اعبد الرَّ

ٍيًمد، األسىًدٌم، أبيٍ بى عيٍركىة بف الزُّ كى  كى دىًنٌي، ًثقىة فقيو مشيكر، مف الثَّ ر بف العىكَّاـ بف خي ٍبد اهلل، المى الثة، مات سنة ك عى
ر، )يح، كمكلده في أكائؿ خبلفة عيٍثمىاف، حى أربع كتسعيف عمى الصَّ  جى  (.444)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

مى اهلل عميو يمد بف أسد بف عبد العٌزل بف قصٌي األسدٌم، ابف أخي خديجة زكج النبٌي صكى اـ بف خي زى كيـ بف حً حى كى 
ر،  رىا في الجاىمية في اإلسبلـ.طٍ ف عاش مائة كعشريف سنة شى مَّ كسمـ. قيؿ: ماتى سنة ستيف، كىك مً  جى ابف حى

ابة، ) حى ابة في تمييز الصَّ  (. 98 ،97 \2اإلصى
 كع.َطَيقٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[699]
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ٍف لىـٍ  : ًإفَّ ًلي ًفي الميٍسًمًميفى سىٍيمنا، كىاً  : قيٍمتي : فىيىٍؿ  لىؾى ًفي الميٍسًمًميفى سىٍيـه؟ قىاؿى أىكيٍف ًفي الدّْيكىاًف، قىاؿى
ـي بف ًحزى  ًكي : حى ؟ قيٍمتي : مىٍف ىيكى ، قىاؿى ـٍ : نىعى : قيٍمتي ـٍ يىكيٍف ًفي الدّْيكىاًف؟ قىاؿى دنا ًمفى السَّمىًؼ لى ـي أىحى .تىٍعمى  اـو

 
 
عيٍركىةى، عىف أىًبيًو، شىاـً بًف عىف ىً  (1)]مىـأسٍ  بفً  دً يٍ زى [، عىٍف مىٍعمىرو عف اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 700]

: بىٍيًر نىٍفسىوي ًحيفى قيًتؿى  قىاؿى بدي اهلًل بف الزُّ ا عى مىحى ، كى بىٍيري نىٍفسىوي ًمفى الدّْيكىاًف ًحيفى قيًتؿى عيمىري ا الزُّ مىحى
عيٍثمىافي 
(2). 

 
ـى، عى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 701] ٍيًد بًف أىٍسمى ، عىف زى ، أىفَّ النًَّبيَّ مىٍعمىرو بىعىثى  ف عىطىاًء بًف يىسىارو

ذى ألى  ًدنىا أىالَّ يىٍأخي ٍيرنا ألىحى : يىا رىسيكؿى اهلًل، أىلىٍيسى أىٍخبىٍرتىنىا أىفَّ خى قىاؿى دو شىٍيئنا؟ فىقىاؿى ًإلىى عيمىرى ًبشىٍيءو فىرىدَّهي كى حى
ٍسأىلىةو، ف ا ذىًلؾى عىف مى قىكىوي اهللي، النًَّبيُّ عميو السبلـ: ًإنَّمى زى ٍسأىلىةو، فىًإنَّمىا ىيكى ًرٍزؽه رى ٍيًر مى أىمَّا مىا كىافى مف غى

ٍذتيوي. ٍسأىلىةو ًإالَّ أىخى ٍيًر مى دنا شىٍيئنا، كىالى يىٍأًتيًني ًمٍف غى ؽّْ الى أىٍسأىؿي أىحى : كىالًَّذم بىعىثىؾى ًباٍلحى  قىاؿى
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

نما أثبتناه مف "األصؿ" فقط.ح"ك  "ج"ك  "ب" سىقىطى مف    " ك "ع"، كا 

بىٍيري نىٍفسىوي ًحيفى قيًتؿى عيٍثمىافي "األصؿ":  في (2) ا الزُّ كاب.ح"ك  "ج"ك  "ب" كما أثبتناه مف ،مىحى   " ك "ع"، كىك الصَّ
َإسنادَيَ[700] َقيَكٍَمَىَحيحَهصَىه الميٍعجـَ(، كالطَّبىراني، في 107 \3)، الطَّبقاتَالكيبرلأخرجو ابف سعد، في كؼ.

بىٍير بف العىكَّاـً ا: "مى ييً س بف ًعيىاض عف ىشاـ بو. كفي كممف طريؽ أن(، 122 \1)، 240، الحديث: الكبير أفَّ الزُّ
ا نىٍفسىو ًمف الدّْيكىاف" كالمفظ البف سعد. ا قيًتؿى عيمىري مىحى َالس نَّةَكأخرج البىغىكم، في لىمَّ ، 2743، الحديث: شرح

 (، مف طريؽ مىٍعمىر عف ىشاـ. لفظ النسخ األخرل. 147\11)
َسنادَيإَ[701] َأرسموه َعطاء َألفَّ ؛ عيؼه ؛ أخرجو .ضى َالز ٍىرم،مىالؾ في  مرسبلن َميصعب َأبي َبركاية طىأ  الميكى

 (، مف طريؽ مالؾ عف زٍيد بف أٍسمىـ مثمو. 178 \2)، 2109الحديث: 
اديثَكاآلثار؛ أخرجو ابف أبي شيبة، في كجاءَمكصكلَن نَّؼَفيَاألحى (، كأبك 446 \4)، 21975الحديث:  ،الميصى

َاإليمافعَىشَي(، كالبييقي في 156 \1)، 167يعمى المكصمي، في ميٍسند أبي يعمى، الحديث:  ، الحديث: ب
ٍيد بف أسمـ عف أبيو عف عمر. كفي 179 \5)، 3268 الس نىفَ(، كبلىما مف طيريؽو عف ًىشاـ بف سىعد عف زى
 ف أبيو باختبلؼ كزيادة.  (، مف طريؽ جامع بف أبي رىاشد عف زيد ع304 \6)، 12042، الحديث: الكيبرل

ًحيحَهاأللباني:  الشَّيخي قاؿ   اتي بف آدـمَّ حى مي األلباني، . يينظىر؛ لغيرهَصى صحيحََ،د ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجى
 (.206 \1)، 846الحديث:  د.ت(،)، 5، الرياض، مكتبة المعارؼ، طالتىرغيبَكالتىرىيب
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: لىًقيى عيمىري بف مى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 702] ، عىًف السَّاًئًب بًف يىًزيدى، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ٍعمىرو

بدى اهلًل بف السٍَّعًدمّْ  طَّاًب عى ، ثيَـّ تيٍعطىى (1)اٍلخى اًؿ الميٍسًمًميفى دٍَّث أىنَّؾى تىًمي اٍلعىمىؿى ًمٍف أىٍعمى ـٍ أيحى : أىلى ، فىقىاؿى
الىتىؾى  عيمى
ٍنيىا، فأيًحبُّ أىٍف يىكيكفى فىبلى تىٍقبىمييىا؟ قىا (2) ، كىأىنىا غىًنيُّ عى ًقيؽه كىأىٍفرىاسه ًلي رى ، كى ٍيرو : فًإنّْي ًبخى ؿى

: الى تىٍفعىٍؿ، فىًإفَّ رىسيكؿى اهلًل  ، فىقىاؿى عيمىري مىى الميٍسًمًميفى دىقىةن عى كىافى ييٍعًطيًني اٍلعىطىايىا  عىمىًمي صى
: يىا نىًبيَّ اهلًل أىٍعًطًو غى  ٍذهي يىا فىأىقيكؿي : خي : يىا نىًبيَّ اهلًل أىٍعًطًو غىٍيًرم، فىقىاؿى تَّى أىٍعطىاًني مىرَّةن، فىقيٍمتي ٍيًرم، حى

ٍيري ميشٍ  اًؿ كىأىٍنتى غى ا آتىاؾى اهللي ًمٍف ىىذىا المى مى دَّؽى ًبًو، كى مَّا أىٍف تىصى لىوي، كىاً  ، فىًإمَّا ًإٍف تىتىمىكَّ ، كىالى عيمىري ًرؼو
ٍذهي،  .سىاًئؿو فىخي مىا الى فىبلى تيٍتًبٍعوي نىٍفسىؾى   كى

 
:  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 703] ، قىاؿى ، عىًف األىٍحنىًؼ بًف قىٍيسو ، عىًف ابًف ًسيًريفى ، عىف أىيُّكبى مىٍعمىرو

يَّةي  اًريىةه، فىقيٍمنىا: ىىًذًه سيرّْ مىٍينىا جى ٍت عى رىجى ميكسنا ًعٍندى بىاًب عيمىرى فىخى كينَّا جي
، فىقىالىٍت: كىاهلًل  (3) ٍؤًمًنيفى أىًميًر المي

                                                           
م؛ ألنو كاف اٍستيٍرضيع في بني سعد بف دً عٍ امة. قيؿ لو السَّ دى داف، كقيؿ قي قٍ م كى دً عٍ م، كاسـ السَّ دً عٍ عبد المَّو بف السَّ  (1)

ر، 57اب حديث العمالة، كىك في الصحيح. تكفي: سنة طَّ ر بف الخى مى بكر، كركل عف عي  اإلصابةَفيَق. ابف حىجى
ابة حى  .(99 ،98 \4)، تمييزَالصَّ

(2)
الى   دىقى ة: العيمى ميدم، ةأيٍجرىة اٍلعىاًمؿ عمى الصَّ  (.38) ،ـمًَسٍَخارمَكمَييفَالبَيحَىيٍَحًَريبَماَفيَالصََّتفسيرَغَى. الحى
مىٍيدم، في  كؼ.قيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[702] مىٍيدمأخرجو الحي (، مف طريؽ 158 \1)، 21، الحديث: ميٍسندَالحي

ٍيطب بف عبد العيزَّل عف ابف السَّعٍ  كى ًَدم مثمو.مىٍعمىر عف الزٍُّىرم عف السَّائب بف يىزيد عف حي
ارم، 258 \1)، 100، الحديث: الميٍسندفي  ،أخرجو أحمد ، كتاب األٍحكىاـ، بابي يححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَى(، كالبيخى

كَّاـ كالعىامميف عمييا، الحديث:  ٍف آتاهي اهللي الس نىفَالكيبرل(، كالنَّسىائي في 67 \9)، 7163ًرٍزًؽ الحي ، كتابي الزَّكاة، مى
، كتابي الزَّكاة، مىٍف آتاهي اهللي عز كجؿَّ الميجتبىَمفَالس نىف(، كفي 83 \3)، 2399مسألة، الحديث: ماالن مف غير 

ب عف الزٍُّىرم عف السَّائب بف يزيد عف يٍ عى شي  عف ؽو مف طيري  (،104 \5)، 2607ماالن مف غير مسألة، الحديث: 
ٍيطب بف عبد العيزَّل باختبلؼ في بعض األلفاظ. كى ، كتابي الزَّكاة، بابي صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  كميٍسمـ  حي

ٍيمة في 723 \2)، 1045إباحًة األخًذ لمٍف أيٍعطي مف غيًر مسألةو كال إٍشرىاؼ، الحديث:  زى صحيحَابفَ(، كابف خي
ٍيمة زى ارث عف الزٍُّىرم عف 67 \4)، 2366، الحديث: خي يو سالـ بف عبد اهلل عف أب(، مف طريؽ عىٍمرك بف الحى

 ميٍختىصرنا. 

 (3)
لـ يقك   ْـّ كى يَّة ًبالضَّ قىاليكا: سيرّْ ـ السّْيف: مف السٌّْر كىيكى اٍلًجمىاع سمي سرنا؛ أًلىنَّوي يفعؿ سرنا كى يَّة ًبضى لكىا بالكىٍسًر السُّرّْ

ة.  ٍكجى ، تحقيؽ: عبد الغني يوبنٍَاظَالتَّألفَىَريرَيحٍَتَىأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، النَّكىًكم، ليفرقكا بىيف الزَّ
 (.250)ق، 1408، 1الدقر، دمشؽ، دار القمـ، ط

َمىٍكقيكؼ.َكقدَتكبعَمعمرَفيَركايتوَعفَأيكبصَىهَإسنادَيَ[703] نَّؼَفيَابف أبي شيبة، في  أخرجو. حيحه الميصى
اديثَكاآلثار كف عف ًىشىاـ. كابف شبو، في459 \6، )32912الحديث:  ،األحى تاريخَ (، مف طريؽ يىزيد بف ىىاري

مف طريؽ عبد الكىاب بف عبد المىجيد عف أيكب. كبلىما؛ )ًىشىاـ كأيكب(، عف ابف ًسٍيًريف عف األٍحنىؼ  ،ينةدًَالمَى
 =و فييٍ كى جى نٍ (، مف طريؽ ابف يحيى، كابف زى 405 \1)، 624، الحديث: ابةحَىفضائؿَالصََّفي  ،أحمدك  يف قىٍيس.



194 

 

مىٍينىا عيمىري  رىجى عى مىٍت فىخى : ثيَـّ دىخى اًؿ اهلًل، قىاؿى ٌنًني لىًمٍف مى مىا أىًحؿُّ لىوي، كىاً  يَّةو، كى ا أىنىا لو  ًبسيرّْ : مىا  مى فىقىاؿى
: ًمٍف ىىذىا المىاؿً  اًؿ اهلًل؟ أىٍك قىاؿى ٍكنىوي يىًحؿُّ ًلي ًمٍف مى ٍؤًمًنيفى أىٍعمىـي ًبذىًلؾى ًمنَّا، تىرى : قيٍمنىا: أىًميري المي ؟ قىاؿى

ـٍ مىا : ًإٍف ًشٍئتيـٍ أىٍخبىٍرتيكي ًؿ، فىقىاؿى : ثيَـّ سىأىلىنىا فىقيٍمنىا لىوي ًمٍثؿى قىٍكًلنىا األىكَّ ًسٍبتيوي قىاؿى : حى أىٍستىًحؿُّ ًمٍنوي: مىا  قىاؿى
مىٍيًو ًمفى الظَّ  جُّ كىأىٍعتىًمري عى ، أىحي قيكتي ًعيىاًلي ًشبىعيييـٍ ٍيًؼ، كى مًَّتي ًفي الصَّ مًَّتي ًفي الشّْتىاًء، كىحي ٍيًر، كىحي
، فىًإنَّمىا أى  سىٍيًمي ًفي الميٍسًمًميفى .كى ؿه ًمفى الميٍسًمًميفى  نىا رىجي

 
 
يىٍعتىًمري بىًعيرنا كىاًحدن 704] مىٍيًو كى نَّمىا كىافى الًَّذم يىحيجُّ عى : كىاً    ا.[ قىاؿى مىٍعمىره
 
 
طَّاًب  عىفٍ  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 705] : لىًقيى عيمىري بف اٍلخى ، قىاؿى ، عىًف ابًف ًسيًريفى ، عىف أىيُّكبى مىٍعمىرو

بىرىهي  اًؿ، فىاٍنتىيىرىهي عيمىري كىزى ذىا قىرىابىةو لىوي، فىعىرىضى ًلعيمىرى أىٍف ييٍعًطيىوي ًمفى المى
(1)، ؿي ثيَـّ لىًقيىوي  ، فىاٍنطىمىؽى الرَّجي

اًئننا؟ أى  ًمكنا خى اذىا أىقيكؿي ًلمًَّو ًإذىا لىًقيتيوي مى فىبلى كيٍنتى عيمىري بىٍعدي، فىقىاؿى لىوي: أىًجٍئتىًني أليٍعًطيىؾى مىاؿى اهلًل؟ مى
: عىشى  ًسٍبتي أىنَّوي قىاؿى : حى اًلًو مىاالن كىًثيرنا، قىاؿى اًلي، فىأىٍعطىاهي ًمٍف مى .سىأىٍلتىًني ًمٍف مى  رىةى آالىًؼ ًدٍرىىـو

 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

ف( عف ابف كٍ ابف عى بف يحيى ك ا) ؛ماكبلىي  بف عكف نحكه.(، مف طريؽ ا600 \2)، 989، الحديث: كاؿاألمٍَ=
 سيريف باختبلؼ يسير.

زَّاؽ بو.85\10، )2492: الحديث شرحَالس نَّة،َفيَ،البىغكمكأخرجو   (، مف طريؽ عبد الرَّ
يف، التًَّميًمي السَّ  مخضـر  ر، اسمو الضحاؾ، كقيؿ: صخر،حٍ م، أبك بى دً عٍ األٍحنىؼي بف قىٍيس بف ميعىاًكية بف حيصى

ر، )انية، قيؿ: مات سنة سبع كستيف، كقيؿ: اثنتيف كسبعيف، ثقة، مف الثَّ  جى  (. 59)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
ٍقطيكع.َهَإسنادَيَ[704] َمى حيحه (، مف طريؽ 86\10)، 2492: محديثل تابعشرحَالس نَّة،ََفيَالبىغكمأخرجو صى

زَّاؽ بو. قمت: كىذا تكضيح مف اإلماـ مىعٍ  عبد مىٍيًو ًمفى الظٍَّيرمىر لقكؿ عمر السابؽ:" الرَّ ا أىحيجُّ كىأىٍعتىًمري عى "، مى
ا إلى الذٍّْىف أنو يى  مؾ عددنا مف مٍ فيتبادر إلى الذٍّْىف أنَّو يممؾ بعيريف، كاحدنا لمحج كآخر لمعمرة، أك يتبادر أيضن

ٍيف إلى الذٍّْىف، كاهللي    أعمـ. الظير أم اإلبؿ. فشرح مىٍعمىر اإلشكاليف المتبادرى
 (1)

ًبيدم، . يينظىر؛ عنٍ ي كالمى يٍ ىك الزٍَّجر النَّ  :الزٍَّبر  ى الزَّ  (.399 \11،َ)كسامَياىرَالقَىكَىكسَمفَجَىرَياجَالعَىتَىميٍرتىضى
طَّابَرضيَاهلليَعنوَ؛َألفََّكؼَهقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[705] ٍيو ابفَسيريفَلـَيدرؾَعمرَبفَالخى كى ٍنجى . أخرجو ابف زى

ٍيد عف أيكب عف مي 517 \2)، 826الحديث:  ،األٍمكاؿفي    د بف سيريف نحكه.مَّ حى (، مف طريؽ حمَّاد بف زى
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ـى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 706] ًم : قىٍد عى ، قىاؿى : لىمَّا اٍستيٍخًمؼى أىبيك بىٍكرو ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ مىٍعمىرو
قىٍد شيًغٍمتي ًفي أيميكًر ا ـٍ تىكيفى ًلتىٍعًجزى عىف مىؤيكنىًة أىٍىًمي، كى رَّؼي قىٍكًمي أىفَّ ًحٍرفىًتي لى ، فىسىأىتىحى لميٍسًمًميفى

سىيىٍأكيؿي آؿي أىًبي بىٍكرو ًمٍف ىىذىا المىاؿً  ، كى ًلٍمميٍسًمًميفى ًفي أيميكرو
(1). 

 
مًَّد بًف اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 707] ، عىف ميحى مَّدو ، عىف عيمىرى بًف ميحى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى

بىيًر بًف مي  : لىمَّا قىفىؿى رىسيكؿي اهلًل جي ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ، تىًبعىوي األىٍعرىابي يىٍسأىليكنىوي،  ٍطًعـو نىٍيفو ًمٍف غىٍزكىًة حي
ؤيكهي ًإلىى سى  ةرى مي فىأىٍلجى

مىيَّ (2) مىيَّ ًردىاًئي، أىتىٍخشىٍكفى عى : ريدُّكا عى مىى رىاًحمىًتًو، فىقىاؿى طىفىٍت ًردىاءىهي كىىيكى عى ، فىخى
، فىكىاهلًل لىٍك كىافى ًلي عىدىدي ىىًذًه الٍ  بىاننا،  (3)اةً ضى العً بيٍخؿى ، ثيَـّ الى تىًجديكًني بىًخيبلن، كىالى جى ـٍ ا لىقىسىٍمتيوي بىٍينىكي نىعىمن

 كىالى كىذَّابنا.

                                                           
(1)

ديثىذا ال طى قى سى      "، كأثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج" ك "ع".ح"كامبلن مف  حى

َبكرَرضيَاهللَعنو.َكىكَصَىهَضَىإسنادَيَ[706] َييدرؾَأبا َمىٍكقيكؼ؛َألفَالز ٍىرمَلـ ابف خرجو كقد أ .حيحَهعيؼه
ٍعمىر 597 \2)، 983، الحديث: األٍمكاؿ، في مكصكالن  يوكى جى نٍ زى  عف الزٍُّىرم عف (، مف طريؽ ابف الميبارؾ عف مى

بىٍير عف عائشة بزيادة  .عيٍركة بف الزُّ
مً يححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَىارم في خى أخرجو البي  كلو متابعة مف حديث و بيىًده، ، كتاب البيكع، بابي كٍسب الرٍَّجؿ كعىمى

يكنس  عف (، مف طيريؽو 574 \6)، 13006، الحديث: السنفَالكبرل(، كالبييقي في 57 \3)، 2070الحديث: 
بىٍير عف عائشة بتقديـ كتأخير في بعض األلفاظ.   عف الزٍُّىرم عف عيٍركة بف الزُّ
رَرح جى َنبَّوَاإلماـَابفَحى َمىٍكقيكؼ.َكاهلليَأعمـ.َلكفَّ َلوَحكـَالرَّفعقمت:َيتبيَّفَأنوَصحيحه ، حيث قاؿ: موَاهللَبأفَّ

ٍقؼى لىًكنَّوي ًبما اٍقتىضاهي ًمٍف أنَّوي قىبؿى أٍف ييٍستىٍخمىؼى كافى يىٍحتىرً  ٍف كىاف ظىاىريهي الكى ًديثي أًبي بىكرو ىذىا كا  ؼي ًلتىٍحصيًؿ ميٍؤنىًة حى
اًبيّْ كينَّ  حى ٍرفيكعنا؛ ألنَّوي يىًصيري كىقىٍكًؿ الصَّ ٍيًد النًَّبيّْ أىًمو يىًصيري مى مىى عى ٍو كغىٍيريهي ًمف  ا نىٍفعىؿي كىذىا عى كىل بف مىاجى كقىٍد رى

ٍيًد النًَّبيّْ  رىجى تىاًجرنا إلىى بيٍصرىل ًفي عى مىمةى أفَّ أبىا بىكرو خى ديًث أْـّ سى ر،  ...حى جى يحَحًَارمَشرحَصَىالبَىَحَيٍتَفَىابف حى
 (.305 \4،َ)ارمخَىالبَي

 (2)
  ".ح"ك  "ج"ك  "با أثبتناه مف "مك  شجرة، "األصؿ": في 

(3)
قيؿ دي ؾ كاحً كٍ ر ًذم شى جى شى  ؿُّ ىك كي   ه عضة حذفت ًمٍنيىا اٍليىاء كشفة ثَـّ ردٍَّت ًفي اٍلجمع فىقىاليكا عضاه كشفاه... كى

الو أي  احَاآلثىارالقىاًضي،  .ة تبقى عمى الشتىاءكمى ري ىيكى مف شجر الشكؾ مى  (.121\2)، مىشىارؽيَاألٍنكارَعمىًَصحى
ًحيحَهإسنادَيَ[707] زَّاؽ، في  أخرجو .هَصى زَّاؽعبد الرَّ نؼَعبدَالرَّ َأحمد فيك  (،242 \5، )9497، الحديث: ميصى
َالصََّسٍَامعَالمَيالجَىفي  ،ارمخى (، كالبي 333\27)، 16775، الحديث: ندسٍَمَيال باب ، كتاب الجياد كالسّْيىر، يححًَند

ٍبف، ٍرب كالجي ار(، كالبزار في 22\4)، 2821: الحديث الشجاعة في الحى ، ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
(، كابف 401\13)، 7404، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَي في المكصمي، كأبك يعمى (،344\8)، 3419الحديث: 
َحًَصَىفي ًحبَّاف  َابف َيح َبَىًحبَّاف َابف ، ٍمكاؿاأل، في يوكى جى نٍ ابف زى ك  (،149\11)، 4820، الحديث: افبىَمٍَبترتيب

(، جميعان مف طرؽ عف 130\2)، 1551، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى كالطَّ  (،1280 \3، )9 الحديث:
 بو.=رم ىٍ الزُّ 
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َة.قَىدَى:َالصََّابَي[َبَى130]

نىا [ 708] ، عىف أى اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى نىا مىٍعمىره يرىةى، : أىٍخبىرى ، عىف أىًبي ىيرى مَّدو ًف اٍلقىاًسـً بًف ميحى ، عى يُّكبى
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ذىىىا بً : قىاؿى دَّؽى مف طىيّْبو تىقىبَّمىيىا اهللي ًمٍنوي، كىأىخى ، كرباىا كىمىا وً نً يٍ مً يى ًإفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا تىصى

فَّ الرَّ  ـٍ ميٍيرىهي، أىٍك فىًصيمىوي، كىاً  ديكي بّْي أىحى دَّؽي ًبالمٍُّقمىةً ييرى ؿى لىيىتىصى : ًفي كىؼّْ  ، فىتىٍربيك(1)جي ًفي يىًد اهلًل، أىٍك قىاؿى
دَّقيكا. بىًؿ، فىتىصى تَّى تىكيكفى ًمٍثؿى اٍلجى  اهلًل، حى

 
 
 

                                                                                                                                                                      

رم، مف السادسة، ىٍ طعـ، ثقة، ما ركل عنو غير الزىرم، كىك أصغر مف الزُّ بير بف مي د بف جي مَّ حى عيمىر بف مي =ك 
ر، ) جى  (. 481)، تقريبَالتيذيبخ(. ابف حى
بير بف ميطعـ بف عدم بف نكفؿ، النكفمي، ثقة عارؼ بالنسب، مف الثالثة، مات عمى رأس المائة، مَّ حى مي ك  د بف جي
 (.554)ع(. المرجع السابؽ، )
بير بف ميطٍ ك  ، مٌ دً د، كقيؿ: أبا عى مَّ حى ى أبا مي نى كٍ القرشي النكفمي، يي  يٌ صى م بف نكفؿ بف عبد مناؼ بف قي دً عـ بف عى جي

َمعرفةَبالمدينة. ابف عبد البر،  اانن سى مى يٍ لفتح، عارؼ باألنساب، أكؿ مف لىبس طى أسمـ عاـ ا َفي الستيعاب
  (، بتصرؼ يسير.233 ،232 \1)، األصحاب

 (1)
  خ.اسً في "ح" مكررة مرتيف. كىذا خطأ مف النَّ  

ابفََصحيحمة في يٍ زى كابف خي   (،73\13)، 7634، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،أخرجو أحمد .يحَهحًَهَصَىإسنادَيَ[708]
ٍيمة زى َاألكسطكالطَّبىراني، في  (،1164\2)، 2426، الحديث: خي ديث: الميٍعجـ مف  (،225 \3، )2991، الحى

 اؽ مثمو. زَّ طريؽ عبد الرَّ 
يوَبفأخرجو اكقد تيكبع أيكب؛  يوندَإسٍَسٍَمَي ،َفيرىاىىكى في  ،افبَّ كابف حً  (،404 \2)، 957الحديث: ،َحاؽَبفَرىاىىكى

، ندسٍَمَيالفي  ،أحمد مف طريؽ ثابت البينىاني. (،111 \8)، 3317الحديث: ،َافبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَبفَيحَاحًَصَى
اًمعَالكبير في ،الترمذم(، ك 138 \15، )9245: الحديث  قة،دى ؿ الصَّ ضٍ اء في فى ما جى  بابي  اة،كى كتاب الزَّ  ،الجى

كر. صي نٍ اد بف مى بَّ (، مف طريؽ عى 758\2)، 1302ديث: ، الحكاؿاألمٍَفي  ،كيوجى نٍ (، كابف زى 43\2)، 662الحديث: 
ارفي  ،اركالبزَّ  (، مف طريؽ عبد الكاحد بف 360\14)، 8062، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
 عف القاسـ عف أبي ىريرة نحكه. ،عبد الكاحد(اد ك بَّ عى . ثبلثتيييـ؛ )ثىاًبت ك ةرى بٍ صً 

َالصََّسٍَالمَيي كأخرجو ميٍسًمـ، ف دقة مف الكىٍسب الطٌَّيًب كتىٍرًبيىًتيا،  ،صرختَىيحَالمَيحًَند كتابي الزَّكىاة، بابي قىبيكًؿ الصَّ
ديث:  و في 702 \2، )1014الحى و(، كابف مىاجى َمىاجى َابف ديث: سينىف دىقة، الحى ، أبكابي الزَّكىاة، بابي فىٍضؿ الصَّ
ميكؿ، الحديث: كيبرلالس نىفَال(، كالنَّسىائي، في 50 \3، )1842 دىقةي ًمٍف غي (، 46 \3، )2316، كتابي الزَّكىاة، الصَّ
ديث: الميجتبىَمفَالس نىفكفي  ميكؿ، الحى دىقًة ًمٍف غي (، جميعنا مف طيريؽو 57 \5، )2525، كتابي الزَّكىاة، بابي الصَّ

ٍقبيرم عف سىًعيد بف يىسىار عف أبي ىي  ٍيرة باختبلؼ يسير.عف لىٍيث عف سىًعيد بف أبي سىًعيد المى  رى
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نىا [ 709] :  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، قىاؿى ًميٍّ اًرًث، عىف عى ًف اٍلحى اؽى، عى ، عىف أىًبي ًإٍسحى اءى ثىبلىثىةي مىٍعمىرو جى
: نىفىرو ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل  ري قىاؿى اآلخى : كىانىٍت ًلي ًمئىةي أيكًقيَّةو، فىأىٍنفىٍقتي ًمٍنيىا عىٍشرى أىكىاؽو، كى ـٍ ديىي ، فىقىاؿى أىحى

، فىتى  دٍَّقتي ًمٍنيىا ًبعىشىرىًة كىانىٍت ًلي ًمئىةي ًدينىارو : كىانىٍت ًلي1]دىنىاًنيرى [صى ري قىاؿى اآلخى عىشىرىةي دىنىاًنيرى  ، كى
(2) 

، فىقىاؿى النًَّبيُّ عى  دٍَّقتي ًمٍنيىا ًبًدينىارو دَّؽى بلى السَّ  وً يٍ مى فىتىصى ـٍ تىصى ـ: أىٍنتيـٍ ًفي األىٍجًر سىكىاءه، كيؿُّ ًإٍنسىافو ًمٍنكي
اًلًو.   ًبعيٍشًر مى

 
 
 
 
 

                                                           
1
كاب ما أثبتناه مف "ع". )   (.106\11في "األصؿ" ك "ب" ك "ج" ك "ح": الدَّنىانير، كالصَّ

 (2)
  ".ح"ك  "ج"ك  "بفي "األصؿ": الدَّنىانير، كما أثبتناه مف "  
قبؿَالختَلطَأـَبعده،ََرَهمَىعٍَ،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمَىميٍختمطأباَإسحاؽَالسًَّبيعيََألفََّ؛َعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[709]

 ( مف طريؽ عبد الرزاؽ بنحكه.246\2)، 925، الحديث: ندسٍَمَيالأخرجو أحمد في  كلضعؼَالحارثَبفَاألعكر.
ًققيكقاؿَ ًعٍيؼ.َميحى َالميٍسند:َإسنادهَضى

ارثَرمَىعٍَكتكبعَمَى في  السي،يى اكد الطَّ أبك دى  أخرجو ؛فيَركايتوَعفَأبيَإسحاؽَإلََّأنَّوَماَزاؿَضعيفنا؛َلضعؼَالحى
ـ.(، مف طريؽ 146 \1)، 172الحديث:  ،اكدميٍسندَأبيَدَى ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَكالبزار في  سىبلَّ

ار فَنَىالسَ (، كالبييقي في 769 \2)، 1335، الحديث: كاؿاألمٍَو في يٍ كى جى نٍ (، كابف زى 77 \3)، 841، الحديث: الزَّخَّ
عف أبي إسحاؽ بو.  ،سفياف(سىبلَّـ، ك ؛ )كرم، كبلىماياف الثَّ فٍ (، مف طريؽ سي 305 \4)، 7780، الحديث: برلالكَي
محمد بف إٍسماعيؿ بف عيَّاش  مف طريؽ (،292 \3)، 3439، الحديث: جـَالكبيرعٍَالمَيفي  ،رانيبى الطَّ أخرجو ك 

ٍرعة عف شيريح بف عيبىٍيد عف  عف أبيو عف ـ بف زي ٍمضى ؛ لضى  ا سنده كىذ أبي مالؾ األٍشعىرم بنحكه.ضى ؼ عٍ ضعيؼه
ًمٍيًمي: ثقةه لكنَّو صاحب غرائب. الذَّىىبي، ثد الطَّبىرانياشـ بف ًمرٍ ىى  زاف يٍ مً ، قاؿ ابف ًحبَّاف: ليس بشيء، كقاؿ الخى

ًمٍيًمي،  (.290 \4)، اؿجَىدَالرَ قٍَداؿَفيَنَىالعتًَ ديثالخى مىماءَالحى كضعؼ محمد بف  (484 \2) ،اإلرشاديَفيَمىٍعرفةَعي
اتـ: إسماعي قاؿ ابف حىجىر: عابكا عميو  ث.دَّ حى عنو فى  ثى حدّْ يي  فٍ أعمى  هك مي مى بيو شيئا حى ألـ يسمع مف ؿ، قاؿ أبك حى

اتـ،  دَّثى عف أبيو بغير سماع. ابف أبي حى تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالًمًزم،  (،190 \7)، الجرحَكالتعديؿأنَّو حى
جىر، ك  (،484 \24)، الرجاؿ  (.550)، تقريبَالتيذيبابف حى
كـى عميو  كال يرتقي بيذه الطريؽ، كاهللي أعمـ، فالحديث ضعيؼه كبالجممة قمت:  األلباني بالضعؼ.  الشَّيخكقد حى

اتي بف آدـ، مَّ حى مي يينظىر؛ األلباني،  كعةَضَيكٍَفةَكالمَىيٍَعًَاديثَالضََّاألحَىَمةَيسًَمٍَسًَد ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجى
 (.452 \7) ،3449الحديث:  ـ،1992 -ىػ 1412، 1المعارؼ، الرياض، ط ، دارئَفيَاألمةيَ رىاَالسََّكأثَى
ٍبد اهلل األعكر، مف الثانية اليىٍمداني ك  اًرث بف عى كًتي  –بسككف الميـ  -الحى  –بضـ الميممة، كبالمثناة فكؽ  -الحي

ليس لو عند مي بالرفض، كفي حديثو ضعؼ، ك الكيكًفٌي، أبك زىير، صاحب عمي، كذَّبو الشعبي في رأيو، كري 
 (.129)، تقريبَالتيذيب(. ابف حىجىر، 4)ائي سكل حديثيف، مات في خبلفة ابف الزبير، سى النَّ 
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َاهلل.َؿًٍَيَبًَيَسَىفًََةًَقَىفَى:َالنََّابَي[َبَى131]َ

نىا [ 710] يرىةى،  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ٍيًد بًف عىبًد الرٍَّحمىًف، عىف أىًبي ىيرى مى ، عىف حي ، عىًف الزٍُّىًرمّْ مىٍعمىرو
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  اًلًو قىاؿى ٍيًف ًمٍف مى ٍكجى ٍف أىٍنفىؽى زى نًَّة،  (1)]ؿ اهلليٍ بً في سى [: مى ديًعيى ًمٍف أىٍبكىاًب اٍلجى

، فىمى  نَّةي أىٍبكىابه لٍمجى مىٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ الصَّ [ٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ الصَّبلىًة ديًعيى ًمٍف بىاًب الصَّبلىًة، كى قة دى كى
مىٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ (2)]قةدى ديًعيى ًمٍف بىاًب الصَّ  مىٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًجيىاًد ديًعيى ًمٍف بىاًب اٍلًجيىاًد، كى ، كى

يىاـً ديًعيى ًمٍف بىاًب الرَّ  كرىةو الصّْ ري دو ًمٍف ضى مىى أىحى : كىاهلًل يىا رىسيكؿى اهلًل، مىا عى : فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو يَّاًف، قىاؿى
ك أىٍف تىكيكفى  نّْي ألىٍرجي ، كىاً  ـٍ : نىعى ده يىا رىسيكؿى اهلًل! قىاؿى ، فىيىٍؿ ييٍدعىى ًمٍنيىا كيمّْيىا أىحى . ًمٍف أىيّْيىا ديًعيى  ًمٍنييـٍ

 
نىا [ 711] ًؿ ًمٍف  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى مىى الرَّجي : مىا شىٍيءه أىٍجيىدي عى ، يىقيكؿي سىفى ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحى مىٍعمىرو

ٍكًؼ المٍَّيًؿ. بلىةو ًمٍف جى ؽٍّ، أىٍك صى   مىاؿو أىٍنفىقىوي ًفي حى
 
 
 

                                                           
 (1)

 ".ج"ك  "ب"ك  "األصؿ" مف كما أثبتناه ك "ع"،سقطى مف "ح"  قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  

(2)
 . "ج"ك  "ب"ك  "األصؿ" مف كما أثبتناه ك "ع"،سقطى مف "ح"  قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  
ابفََصحيحمة في يٍ زى (، كابف خي 72 \13)، 7633، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،أخرجو أحمد .حيحَهصَىهَإسنادَيَ[710]
اركالبزار في  .اؽزَّ عبد الرَّ  (،1187 \2)، 2480، الحديث: مةٍيَزَىخَي َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار ، ميٍسند

 . بو رمى عٍ عف مى  كعبد األٍعمىى( اؽزَّ عبد الرَّ . كبلىما؛ ىمى (، مف طريؽ عبد األعٍ 368 \14)، 8078الحديث: 
َأبيَمَيكَىالمَيأخرجو مىالؾ، في  َبركاية ارم في خى البي مف طريقو؛ ك  (،353 \1)، 910، الحديث: رمىٍَعبَالزَ صٍَطأ

َالمَيالجَى َالصََّسٍَامع َالكبيرامًَالجَىكالترمذم في  (،25 \3)، 1897، الحديث: يححًَند ، أبكابي المىنى ع اقب، ، بابه
يىاـ، ذٍكري االختبلؼ عمى محمد بف أبي يعقكب كالنَّسىائيَفيَالميجتبى (،55 \6)، 3674الحديث:  ، كتابي الصّْ

ائـ، الحديث:  ديث أبي أيمامىةى في فىٍضًؿ الصَّ ندَسٍَالمَيكميٍسًمـ في  الؾ.مف طريؽ مى  (،168 \4)، 2238في حى
دىقةى كأعماؿى الًبٌر، ، كتابي الزَّكىاة، بابي مىفٍ صرختَىيحَالمَيحًَالصََّ (، مف طريؽ 711 \2)، 1027الحديث:  جمعى الصَّ
 عف الزٍُّىرم بو. . كبلىما؛ مىالؾ كييكنس(،كنسيي 

َالشََّنَىسٍَمَيراني في بى كالطَّ  (، مف طريؽ أبي اليماف عف شعيب عف الزىرم 182 \4)، 3062، الحديث: امييفد
 بنحكه.

ٍبد الرٍَّحمف بف عكؼ، الزُّ حي  ٍيد بف عى دىًنٌي، ًثقىة، مف الثَّ ىٍ مى يح كقيؿ: حً انية، مات سنة خمس كمائة عمى الصَّ رم، المى
ر، )إف ركايتو عف عمر مرسمة،  جى   (.177)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

 .ََالبىٍصرمٌََفسَىالحَىَمفَيالةَالَّذمَسمعكع؛َلجَىطَيقٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[711]
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نىا [ 712] ، عىًف األىعمىًش، عىف أىًبي عىمٍ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىف أىًبي مىٍسعيكدو مىٍعمىرو ك الشٍَّيبىاًنيّْ رو
اءى رىجيؿه ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل عى  : جى ، قىاؿى اًرمّْ : ًإنَّوي أيٍبًدعى ًبيبلى و السَّ يٍ مى األىٍنصى ، فىاٍحًمٍمًني، فىقىاؿى (1)ـ فىقىاؿى

لىًكًف ايٍ ـ: بلى و السَّ يٍ مى النبي عى  ا ًعٍنًدم شىٍيءه، كى ، فىذىىىبى ًإلىٍيًو، ًت فيبلىننا، فىاٍسأىٍلوي فى مى معىمَّوي أىٍف يىٍحًممىؾى
مىى النًَّبيّْ عى  مىوي، ثيَـّ مىرَّ عى مى مىوي، فىقىاؿى النَّ بلى و السَّ يٍ مى فىحى مى ـ: مىٍف دىؿَّ بلى و السَّ يٍ مى عى  يُّ بً ـ، فىأىٍخبىرىهي أىنَّوي قىٍد حى
ٍيرو فىمىوي ًمٍثؿي أىٍجًر فىاًعًمًو. مىى خى  عى

 
نىا [ 713] ، عىف أىًبيًو،  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى مَّدو اًؾ بًف اٍلفىٍضًؿ، عىف عيٍركىةى بًف ميحى ، عىف ًسمى مىٍعمىرو

: سىًمٍعتي رسكؿ اهلل  دًّْه، قىاؿى ٍنًطيىةي  عىف جى : اٍليىدي المي يىقيكؿي
ٍيره ًمفى اٍليىًد السٍُّفمىى. (2)   خى

                                                           
 (1)

ؿ  ٍكزم،  .كرىاًحمىتي ابيكى رً  أم تىعىب أىم اٍنقىطع ًبي لكىبلى ديثابف الجى  ، بتصرؼ.(61 \1)، غىريبَالحى
ًحيح.هَإسنادَيَ[712] ، كتاب اإلمارة، باب فضؿ صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،مـسٍ مي  أخرجو ؛تكبعَمىٍعمىرَصى

كابف ًحبَّاف،  (،1506 \3)، 1893ازم في سبيؿ اهلل بمىٍرككب كغيره كخبلفتو في أىمو بخير، الحديث: إعانة الغى 
، الحديث: برلفَالكَينَىالسَ كالبييقي في  (،554 \4، )1668الحديث:  ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي 

(، كأبك 94، )242، الحديث: األدبَالميٍفرد. أخرجو البيخارم في اكيةعى (، مف طريؽ أبي مي 48 \9)، 17843
ؿي كتاب األدسينىفَأبيَدىاكدداكد في   (،447 \7، )5129ب، بابه في الدَّاؿ عمى الخير كفاعمو، الحديث: ، أكَّ

ًحيحَميسمـسٍَالمَيأبك عىكىانة في ك  ٌرجَعمىَصى حيحَالميخى رائطي، في  (،385 \15)، 7844، الحديث: نىدَالصَّ كالخى
َاألخَلؽ (، مف 450 \2)، 879، الحديث: ابفَاألٍعرابيَجـعٍَمَيرابي في كابف األعٍ  (،52، )104، الحديث: مىكاـر
عَامًَالجَىكالترمذم في (، 8 \2، )645، الحديث: ميٍسندَأبيَدىاكد. أخرجو أبك داكد الطَّيالسي، في طريؽ سفياف

اء  ،الكبير ديث: َالدَّاؿ عمى الخير كفاعمو،أبكابي العمـ، بابي ما جى  مف طريؽ شيٍعبة. (،338 \4)، 2671الحى
 . بو شمى عف األعٍ  ،(شيٍعبة ك سفيافك اكية عى أبك مي ) ؛ثبلثتيييـ

، مف الثانية، مات سنة خمس ضٍ خى باني، الكيكًفٌي، ًثقىة، مي يٍ رك، الشَّ مٍ سىٍعد بف إياس، أبك عى كأبك عىٍمرك؛  أك ست  -ـر
ر، )كتسعيف كىك ابف عشريف كمائة سنة،  - جى  (.237)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
اًرمٌ كى  رؼ بأبي عٍ كر بكنيتو، كيي يي شٍ مف بني الحاًرث بف الخزرج، ىك مى ، قبة بف عىٍمرك بف ثعمبةعي  ؛أبك مىٍسعيكد األنصى

 ،1074 \3)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحاب. ابف عبد البر، امىٍسعيكد البدرم؛ ألنو كاف يسكف بدران كلـ يشيدىى 
1075.)  

 (2)
: أٍنًطًنيفي "ب" ك "ج": المنبسطة" في "ح": البسيطة. ك    م،رً شى خٍ مى الزَّ . : أىم أىٍعًطًنيىىًذه ليغىة بني سعد يىقيكليكفى
 (.442 \3)، رديثَكاألثَىريبَالحَىائؽَفيَغَىالفَى
َإسنادَيَ[713] َكالحَىيؼَهعًَضَىه َبشاىدهَديثَي. ًحيحه َكالمَىاألحَىفي  ،ـاصً أخرجو ابف أبي عى . صى الحديث:  ،انيثَىاد

مىٍيوفي  ،رانيبى (، كالطَّ 463 \2)، 1264 َمعجى ، الحديث: طسَىكاألكٍَ(، 166 \17)، 441، الحديث: بيرالكَى؛
  اؽ مثمو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 226 \3)، 2992

 نزيؿ اليمف.  امىٍعمىرن عمى اعتبار أفَّ ييف، نؿه باليىمى سى مٍ سى مي  قمت: ىذا إسناده 
اكـ، في 513 \2)، ينةدًَتاريخَالمَى(، كابف شبو، في 430 \7)، الطَّبقاتَالكيبرلابف سعد، في كأخرجو  (، كالحى

،= الس نىفَالكيبرلكالبييقي، في  (، قاؿ الذَّىىبي: صحيح.363 \4)، 7930ديث: ، الحى فيٍَحَىيٍَحًَعمىَالصََّالميٍستدرؾَ
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َإحٍَ[َبَى132] َ.ةقَىدَىاءَالصََّصَىابي

، عىفٍ اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى خٍ [ أى 714] نىا مىٍعمىره ًف ابًف أىًبي ميمىٍيكىةى، عف عى  : أىٍخبىرى ، عى ا يى أنَّ  ائشةى أىيُّكبى
ى صى حٍ يي ي فى صً حٍ تي  ـ: الى بلى و السَّ يٍ مى عى  يُّ بً النَّ  اؿى ، فقى ـٍ يي تٍ طى أعٍ  فى الَّذيٍ  تٍ صى حٍ ، كأى وي تٍ صى ا فأحٍ ئن يٍ شى  تٍ طى أعٍ 
 .(1)ؾً يٍ مى عى 

                                                                                                                                                                      

ة صى د بو، كفيو قً مَّ حى ابر عف عيٍركة بف مي مف بف يىزيد بف جى حٍ عبد الرَّ  (، مف طىريؽ332 \4، )7884=الحديث: 
 كمَّمىًني ًبميغىًتنىا". كىذا لفظ ابف شبو.صمى اهلل عميو كسمـ، ... قاؿ: ف بيٌ ه عمى النَّ دّْ قدـك جى 

ارم، في  َالمَيالجَىكلو شاىد أخرجو البيخى َالصََّسٍَامع دىقةى إالَّ عف ظىٍير ًغننى، يححًَند ، كتابي الزَّكىاة، بابي ال صى
العيميا خيره  ، كتابي الزَّكىاة، بابي بياًف أفَّ اليدى صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيمـ في سٍ مي (، ك 112 \2، )1429الحديث: 

ٍنًفقىة كأفَّ السيٍفمىى ىي اآلخذة، الحديث:  مف  كبلىما (،717 \2)، 1033مف اليد السيٍفمىى كأفَّ اليىدى العيميا ىي المي
 طيريؽو عف مىالؾ عف نىاًفع عف ابف عيمىر رضي اهللي عنيما نحكه.  

ٍبد الد بف عطية، السٍَّعًدٌم، عامؿ عي مَّ حى عيٍركىة بف مي  ٍقبيكؿ، ممر بف عى ادسة، مات بعد ف السَّ عزيز عمى اليمف، مى
ر،  .العشريف، د( جى  (.445)، تقريبَالتيذيبابف حى

ديث، فقد ركل عنو جمع، كذكره ابف ًحبَّاف في الثقات، كيقكم حالو أنو   ديكؽه حىسىفي الحى جاء في التحرير: بؿ صى
 (.10\3، )تيذيبتحريرَتقريبَالكىاؿو لعمر بف عبد العىزيز. شيعىيب كبشَّار، 

ديكؽ، مف الثالثة، مات عمى رأس المائة، كىكىًىـ مف زعـ أف لو صحبة، مَّ حى مي  د )د بف عطية بف عيٍركىة، السٍَّعًدٌم، صى
ر،  جى ارم،  (.586)، تقريبَالتيذيبكف(. ابف حى ارم كلـ يىقيؿ أك يىٍنقيؿ فيو تكثيؽ أك تجريح. البيخى التاريخَذكره البيخى

 .(197 \1، )الكبير
بف عطية، كذكره ابف ًحبَّاف كىٍحدىه في د مَّ حى مي جاء في التحرير: بؿ مىٍجييكؿ، فقد تفرد بالركاية عنو ابنو عيٍركىة بف 

 (.291\3، )تحريرَتقريبَالتيذيبالثقات. شيعىٍيب كبىشَّار، 
ٍنوي أىدمٌ عٍ طية ٍبف عيٍركىة السَّ عى كى  كىل عى عيٍركىة  دُّ ؿ اليمف كأىؿ الشاـ. ىيكى جى ، كيقاؿ: عطية ٍبف عىاًمر، كاألكؿ أكثر، رى

مَّد ٍبف عطية، كى  ٍمزىة الخارجي، كطالب مو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بمى مَّ ٍبف ميحى غتو لغة أىؿ اليمف، قتؿ أىبىا حى
َاألصحابالحؽ األعكر القائـ باليمف. ابف عبد البر،  ، بتصرؼ (1071 ،1070 \3)، الستيعابَفيَمعرفة

 .يسير
 (1)

ديثي مفسق    " ك "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج".ح"ك  "ب" طى ىذا الحى

َإسنادَيَ[714] َتَيحيحَهصَىه يوإسحاؽََندسٍَمَييو في كى اىى بف رى اأخرجو  .كبعَمىعىمىرَفيَركايتوَعفَأيكب، ، بفَرىاىىكى
زَّاًز، عف أبي يزيد المدىني عف عائشة753 \3)، 1366الحديث:  كأحمد في  .(، مف طريؽ أبي عامر اٍلخى

َالبىزَّارََار فيالبزَّ . بو ةكى يٍ مى (، مف طريؽ نافع عف ابف أبي مي 290 \41)، 24773، الحديث: ندسٍَمَيال ميٍسند
ار ة كى يٍ مى عبد الجبار بف الكرد عف ابف أبي مي (، مف طريؽ 227 \18)، 237، الحديث: المنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ

  .كسمـمقتصران عمى قكؿ النَّبي صمى اهلل عميو 
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، عىًف ابًف أى  ا مىٍعمىر عىفٍ نى رى بى خٍ أى  اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 715] ي أبً  تًبي ميمىٍيكىةى أفَّ أسماءى ابنأيكبى
بىٍير، أفأيٍنًفؽ مً عميَّ  ؿي ٍدخً ا يي إالَّ مى  ءه يٍ ! مىاًلي شى اهلل كؿى سي ا رى : يى التٍ ، قى رو كٍ بى  ي ككً  تي ي كالى قً فً نٍ أ؟ قاؿ: وي نٍ الزي

مىيٍ   . (1)ؾً فىييككىى عى

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

ٍبد اهلل بف أبي مي  ٍبد اهلل بف عيبىٍيد اهلل بف عى ٍبد اهلل بف جي كى يٍ مى عى ة زىير، كى يٍ مى عاف، يقاؿ اسـ أبي مي دٍ ة، بالتصغير، بف عى
دىًنٌي، أدرؾ ثبلثيف مف الصحابة، ًثقىة فقيو، مف الثالثة، مات سنة سبع عشرة،  ر، )التٍَّيًمٌي، المى جى تقريبَع(. ابف حى

 (. 342)، التيذيب
(1)

ا ًفي الًككىاء. القىاًضي،   يّْؽ عمى نىٍفسؾ ًفي نىفىقىتؾ كىعبر عىنوي بالربط عمى مى َاألٍنكارَأىٍم: الى تشتد كتيضى مىشىارؽي
احَاآلثىار  (.360 ،359 \2)، عمىًَصحى

َإسنادَيَ[715] َأيكبتَي ،حيحَهصَىه َعف َركايتو َفي َمىعىمىر َالرَََّنؼصَىمَيفي  ،اؽزَّ عبد الرَّ  أخرجو. كبع ، اؽزَّعبد
(، مف طريؽ إسماعيؿ، 540 \44، )2,5، الحديث: ندسٍَمَيالأحمد في أخرجو ك (، 126 \9)، 16614الحديث: 

باب ، كتاب الزكاة، أبيَدىاكدَفنَىسَياكد في أبك دى ك (، مف طريؽ سيٍفياف بف عييىٍينة. 481 \44، )26912 الحديث:ك 
، سماعيؿك اؽ زَّ عبد الرَّ ؛ )كبلىما .(، مف طريؽ إسماعيؿ124 \3)، 1699الحديث:  في الشُّحّْ (؛ مف طريؽ ا 

َالكبيرفي  ،كالترمذم .معمر اًمع اء،ة، مى كالصّْ  ، أبكاب البرّْ الجى  \3)، 1960الحديث:  بىابي ما جاء في السَّخى
ٍردىاف(، مف طريؽ حاتـ بف 406 . كيىىٍيب(، مف طريؽ 273 \8)، 9148، الحديث: برلالكَيَالس نىف سائي في، كالنَّ كى

زَّاؽ عف معمر. (93، 92 \24) 247، 246، 245، الحديث: جـَالكبيرعٍَمَيالفي  ،يرانبى الطَّ ك  . مف طريؽ عبد الرَّ
ٍيد، كمف طريؽ عبد الكىىَّاب الثىقىفي. اتـ كىيب كحمَّاد كعبد  كمف طريؽ حمَّاد بف زى ستَّتيييـ؛ )سيٍفياف كمىٍعمىر كحى

    .بو باختبلؼ يسيرعف أيكب  الكىىَّاب(،
ارم، في  أيضان  رجوأخ ، كتابي الًيبىة كفىٍضًميا كالتىٍحريًض عمٍييىا، بابي ًىبىة المرأًة لغىٍير يححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَىالبيخى

ٍز، الحديث:   \3)، 2590زٍكًجيا كًعٍتًقيا إذا كاف ليا زكجه فيـى جائزه إذا لـ تتكٍف سفييةن فإذا كانٍت سىفييةن لـ يىجي
َالصََّسٍَلمَيافي  ،مـسٍ مي ك (، 158 َالمَيحًَند اء، صرختَىيح ، كتابي الزَّكىاة، بابي الحىثّْ عمى اإلنفاًؽ ككىرىاىة اإلٍحصى

بىٍير عف 714 \2)، 1029الحديث:  ٍيج عف ابف أبي ميمىٍيكىة عف عبَّاد بف عبد اهلل بف الزُّ رى (، مف طريؽ ابف جي
 اهللي عنيا بزيادة باختبلؼ في المفظ. يى أسماءى رضً 
عبد المَّو بف عثماف التيمية، ذاتي النّْطاقىٍيف، كالدة عبد المَّو بف الزبير بف العـك التيمية، كىي بنت أبي  أسماءي بنتي 
يـ األصبيانٌي: كلدت قبؿ عى ا بمكة، كقاؿ أبك ني يؽ، كأٌميا قتمة أك قتيمة بنت عبد العزل، أسممت قديمن دً بكر الصّْ 

ا، كقيؿ غير ت بعد ابنيا عشريف يكمن اشى أربع كعشريف. قيؿ: عى  اليجرة بسبع كعشريف سنة، كعاشت إلى أكائؿ سنة
ر،  ابةذلؾ.. ابف حىجى حى ابةَفيَتمييزَالصَّ   (.14 ،12 \8، )اإلصى
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َ(1)ابطَّالخَىَبفًََرًَمَىعَيَةَييََّصًَ[َكَى133]

، فىسىأىؿى النًَّبيَّ عى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 716] ؿه اءى رىجي : جى ، قىاؿى ـى ٍيًد بًف أىٍسمى ، عىف زى و يٍ مى مىٍعمىرو
مىٍينىا، فىقىاؿى بلى السَّ  لىًكًف اٍبتىٍع عى ا ًعٍندىنىا شىٍيءه، كى : مى ، كىالى تىتىكىمَّؼي مىا  ـ فىقىاؿى ا ًعٍندىؾى : ىىذىا تيٍعًطي مى عيمىري

ؿه ًمفى األىٍنصى  ، فىقىاؿى رىجي ٍؼ ًمٍف ًذم اٍلعىٍرًش ًإٍقبلىالن، فىقىاؿى اًر: أىٍنًفٍؽ يىا رىسيكؿى اهللً لىٍيسى ًعٍندىؾى ! كىالى تىخى
بّْي.بً : رىسيكؿي اهلًل  ًني رى  يىذىا أىمىرى

 
: أيكًصي  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 717] طَّاًب، ًحيفى طيًعفى قىاؿى ، عىف قىتىادىةى، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى مىٍعمىرو

ٍيرنا، أى  ٍيرنا، كىأيكًصيًو ًبالمييىاًجًريفى خى ًميفىةى ًمٍف بىٍعًدم خى ،اٍلخى قيكقىييـٍ مىى (2)]كأفٍ [ ٍف يىٍعًرؼى حي ـٍ عى ييٍنًزلىيي
، كىأيكًصيًو بً  ـٍ نىاًزًلًي ، مى ـٍ ٍيرنا، أىٍف يىٍقبىؿى ًمٍف ميٍحًسًنًي اًر الًَّذيفى تىبىكَّؤيكا الدَّارى كىاإًليمىافى ًمٍف قىٍبؿي خى األىٍنصى

ـٍ ًرٍدءي  ٍيرنا، فىًإنَّيي اًر خى ، كىأيكًصيًو ًبأىٍىًؿ األىٍمصى ـٍ اكىزى عىف ميًسيًئًي يىتىجى كى
بىٍيتي  (3) ، كى ، كىغىٍيظي اٍلعىديكّْ اإًلٍسبلىـً

اًؿ، ، كىأيكًصيًو بىأىٍعرىاًب اٍلبىاًديىًة،  المى ـٍ ـٍ ًإالَّ ًبًطيًب أىٍنفيًسًي دىقىاًتًي أىٍصؿي  (4)]فىًإنَّييـ[كىالى يىٍرفىعي فىٍضؿى صى

                                                           
(1)

ٍنو، كما أثبتناه مف ونٍ عى  اهللي  رضيى  ":ح"ك  "ج"اهلل، كفي  وي مى حً رى  ":ب"في   ، كفي "ع" رضيى اهللي تعالىى عى
 "األصؿ".

َزيدَأرسمو،َكيرتقيَبشاىدهَإلىَدرجةَالحَىعيؼَههَضَىإسنادَيَ[716] أبك عيسى  ،أخرجو الترمذم .فَلغيرهسَى؛َألفَّ
، د. مىاىر يىاسيف الفىٍحؿ: حقَّقىو كخرَّج أحاديثو، النبيَصمىَاهللَعميوَكسمـَائؿمَىشََّفي  ،د بف عيسى السمميمَّ حى مي 

كؼ، بيركت، دار ال ، 355الحديث:  ،ـ2000، 1، طغىرب اإلٍسبلميٌ أٍشرىؼى عميو كراجعو: أ.د. بشَّار عكَّاد مىٍعري
، تحقيؽ: األٍخَلؽَارَـيكَىمَىبف عبيد اهلل بف سيٍفياف القيرىشي، د مَّ حى مي عبد اهلل يف أبك بكر ابف أبي الدٍُّنيا، ك  (،197)

رائطٌي، في  د.ت(،)د.ط(، )مجدم السيد إبراىيـ، القاىرة، مكتبة القرآف،  َاألخَلؽ،كالخى ، 565الحديث:  مىكاـر
بزيادة  نحكه رضيى اهللي عنو ابطَّ ر بف الخى مى ـ عف أًبيو عف عي د بف أٍسمى يٍ د عف زى عٍ اـ بف سى شى ىً  ؽو ري مف طي  (،188)

  .فيو

 (2)
نما زيادة مف   " ك "ع".ح"ك  "ب" ليست مف "األصؿ"، كا 

(3)
ٍدءي: ىك العىٍكفي كالنَّاًصر. ابف األثير،   ديثَكاأَلالرّْ  (.213 \2)، ثىرالن يىايةَفيَغىريبَالحى

(4)
   ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"، كما أثبتناه مف "األصؿ"مف  تليس 

طَّابَرضيَاهلليَعنوعيهَضَىإسنادَيَ[717] َقتادةَلـَيدرؾَعمرَبفَالخى َميٍنقىطع؛َألفَّ َديثَأصموَصحيحَهالحَىَ،َلكفََّؼه
باب ب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ، كتاب أصحا يححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَىفي  ،ارمخى فقد أخرجو البي  مىٍكقيكؼ.

 \5) ،3700الحديث:  اب رضي اهلل عنيما،طَّ تؿ عمر بف الخى قٍ صة البيعة كاالتفاؽ عمى عثماف بف عفاف كفيو مى قً 
َكاآلثارَنؼصَىمَيال(، كابف أبي شيبة في 15 اديث َاألحى َفي ،افبَّ (، كابف حً 435 \7)، 37059، الحديث: في
، ك  (،350 \15)، 6917، الحديث: افبىَمٍَبفَبَىبترتيبَاًحبَّافَيحَابفَحًَصَى أبك بكر محمد بف الحسيف بف اآلجيرّْمُّ

ٍيًجي، الرياض، دار الكطف، طالشريعةفي  عبد اهلل البىٍغدىاًدٌم، ـ، 1999 -ىػ 1420، 2، تحقيؽ: د. عبد اهلل الدُّمى
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، كى  ـٍ مىى فيقىرىاًئًي تيرىدَّ عى ، كى ـٍ كىاًشي أىٍمكىاًلًي دىقىاتيييـٍ ًمٍف حى ذى صى ، أىٍف تيٍؤخى ادَّةي اإًلٍسبلىـً مى يًو ًبأىٍىًؿ أيكصً اٍلعىرىًب، كى
، كىأىٍف يىًفيى لىييـٍ ًبعىٍيدً  ـٍ ، كىأىٍف ييقىاًتؿى ًمٍف كىرىاًئًي ـٍ ـٍ ًإالَّ طىاقىتىيي ٍيرنا، أىالَّ ييكىمّْفىيي .الذّْمًَّة خى ـٍ  ًى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 ؽو ري (، جميعان مف طي 259 \8) ،16579، الحديث: برلفَالكَينَىالسَ في  ،كالبييقي (،1920 \4)، 1398الحديث: 
    .الن كَّ طى مي  ابطَّ كف قاؿ رأيت عمر بف الخى مي يٍ رك بف مى مٍ ف عف عى يٍ عف حيصى 

ؿ، أبك بكر أحمد بف مي  بلَّ ، تحقيؽ: د. عىًطيَّة الزٍَّىرىاني، الس نَّةد بف ىاركف بف يزيد البىٍغدىاًدٌم، في مَّ حى كأخرجو الخى
ًكيع عف116 \1)، 62ـ، الحديث: 1989 -ىػ 1410، 1الرياض، دار الراية، ط إٍسماعيؿ بف  (، مف طريؽ كى

بىٍيد اإل  ٌي عف عمر باختبلؼ يسير. يىامً خالد عف زي
ر رحمو اهلل كبلمن  جى ميعى الطَّكىاًئؼ؛ ألفَّ النَّاسى  اا نفيسن قاؿ ابف حى أنقمو ىنا لمناسبتو: كقىًد اٍستىكفىى عيمىري في كًصيًَّتًو جى

ـي: ًإمَّا مييىاًجًرمّّ إمَّا ميٍسًمـه كا   قىٍد ذىكىرىهي، كاٍلميٍسًم ا ًذمّْيُّ كى مَّ ى ًبًو، كىاً  ٍرًبيّّ كالى ييكصى : إمَّا حى ، فالكىاًفري اًرمّّ مَّا كىافره ا أىٍنصى مَّ  كىاً 
ر،  جى ًميع. ابف حى مَّا حىضىرمّّ كقىد بىيَّفى الجى ا بىدًكمّّ كا  َالبىارمأىٍك غىٍيريىيمىا ككيمُّييـ إمَّ ارمَفىٍتحي ًحيحَالبيخى  \7)، شرحَصى

68.) 
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َ.ابٍَتَىالكًََؿًَأىٍََثًَيٍَدًَحَىَ(1)ابَي[َبَى134]

ًني اٍبفي أىًبي نىٍممىةى : أىٍخبىرى اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى  انى رى بى [ أخٍ 718] : أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ نىا مىٍعمىره
اًلسه ًعٍندى رسكؿ اهلل  مىةى أىٍخبىرىهي أىنو بىٍينىما ىيكى جى ، أىفَّ أىبىاهي أىبىا نىمى اًرمُّ ؿه ًمفى اٍليىييكًد،  األىٍنصى اءىهي رىجي جى

مَّدي، ىىؿٍ  : يىا ميحى ميرَّ ًبًجنىازىةو، فىقىاؿى ـي، فىقىاؿى اٍليىييكًدمُّ: تىكىمَّـي ىىًذًه اٍلًجنىازىةي؟ فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  كى : اهللي أىٍعمى
قي  ، كى ـٍ ، كىالى تيكىذّْبيكىي ـٍ دّْقيكىي ـٍ أىٍىؿي اٍلًكتىاًب فىبلى تيصى دَّثىكي نَّا باهلل ًإنَّيىا تىتكىمَّـي، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل: مىا حى كليكا: آمى

كيتيًبًو كى  ًموً كى ريسي
ـٍ تيكىذّْبيكهي.(2) قِّا لى ٍف كىافى حى دّْقيكهي، كىاً  ـٍ تيصى  ، فىًإٍف كىافى بىاًطبلن لى

                                                           
(1)

   ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"مف ، كما أثبتناه "األصؿ"ليس مف  

(2)
عمى  "ح": كقكلكا ءامنَّا باهلل إلى قكلو ككتبو كرسمو.كفي : كقكلكا ءامنَّا إلى ككتبو كرسمو. ك "ع" في "ب" ك "ج" 

  ؿ".اعتبار أنيا آية مف سكرة البقرة، كما أثبتناه مف "األص

اؿَكماَقاؿَابفَالقىطَّاف.َأكهَإسنادَيَ[718] َأبيَنىٍممىةَمىجهيكؿَالحى َابفى ؛َألفَّ عيؼه َقاؿمقبكؿ،َكلـَييتابع،َكماََضى
ر. جى (، كأبك دىاكد 460 \28، )17225، الحديث: الميٍسندأحمد، في  أخرجو كعمىَكَلَالقكلىٍيفَضعيؼ.َابفَحى

(، مف طريؽ 174 \1)، اءمَىالكينىىَكاألسٍَفي  ،كالبيالدُّ ك  (،488 ،487 \5، )3644، الحديث: سينىفَأبيَدىاكدفي 
اؽ بف راشد. (، مف 151 \14)، 6257، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً  إٍسحى

اؽ ثبلر. مى عٍ (، مف طريؽ مى 349 \22)، 874، الحديث: بيرالميٍعجـَالكَىفي  ،رانيبى كالطَّ  طريؽ ييكنس. ثتيييـ؛ )إٍسحى
 بو.   رمٌ ىٍ عف الزُّ كييكنس كمىٍعمىر(، 

َقاؿ الشَّيخي األلبانيٌ  . عيؼه َضى َيينظىر: اتي بف آدـاج ني يف بف الحى د ناصر الدّْ مَّ حى مي األلباني، ؛ َعًَضَى، كح بف نجى يؼي
امًَ غيرَكزيادتوالجى َ(.730) ، )د.ط(، )د.ت(،إشراؼ: زيىير الشَّاكيش، بيركت، المكتب اإلسبلمي، عَالصَّ

ا مثمي قاؿ ابف القىطَّاف:  مى عمي بف محمد  أبك الحسفابف القىطَّاف،  ...فىًإنَّوي ًإنَّمىا يركيًو معمر، عىف الزٍُّىًرمٌ  حى حّْ و صي كى
َالكىٍىـَكاإلٍييىاـَفيًَكتىابَاألٍحكىاـاسي، بف عبد الممؾ الحميرم الفى  ، تحقيؽ: د. الحسيف آيت سعيد، الرياض، بيافي

  (.82 \4) ـ،1997-ىػ1418، 1دار طيبة،ط
ٍقبيكؿ، مف الثانية، ك  دىًنٌي، مى اًرٌم، المى ر،  د(.)نىٍممة بف أبي نىٍممة، األنصى جى ره ابف كى (.  ذى 671)، تقريبَالتيذيبابف حى

اؿ، (. قاؿ ابف القىطَّاف: 485 \5)، الثقاتابف ًحبَّاف،  في الثقات.ًحبَّاف  كىالى يعرؼ كىاٍبف أبي نممة ىىذىا مىٍجييكؿ اٍلحى
الًو. لـ يخرج بذلؾ ًإلىى حد اٍلمعرفىة ًبحى َالكىٍىـَكاإلٍييىاـَفيًَكتىابَاألٍحكىاـ، ابف القىطَّاف ًبغىٍير ىىذىا... كى  \4)، بيافي

تحريرَتقريبَجاء في التحرير: مىٍستكر فقد ركل عنو خمسة، كلـ يكثقو كلـ يجرحو أحد. شيعىٍيب كبشَّار،  (.83
 (.24 \4، )التيذيب

جىر جعؿ مجيكؿ  كأرجحي ما قالو ابف القىطَّاف بأنو مىٍجيكؿ الحاؿ، ككذلؾ ما جاء في التَّحرير؛ ألفَّ الحافظ ابف حى
ثَّؽ، كاهللي أعمـ.    الحاؿ كالمستكر في المرتبة السَّابعة؛ كىي مىٍف ركل عنوي أكثري مف كاًحدو كلـ ييكى

رىارة بف عىٍمر أبك نممة؛  ارث بف مرة بف ظفر األنصارم الٌظفرم، عىمَّار بف ميعىاذ بف زي ًدٌم ابف الحى ك بف غىنىـ بف عى
ا كما بعدىا، حديثو عند ابف شياب في أىؿ الكتاب مف ركاية نممة بف أبي نممة، دن حي ا مع أبيو، كشيد أي شيد بدرن 

ر،  جى ابةعف أبيو، كتكفي في خبلفة عبد الممؾ بف مركاف. ابف حى حى   (.342 ،341 \7، )اإلصابةَفيَتمييزَالصَّ
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، عىف عيبىٍيًد اهلًل بًف  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 719] ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى بًد اهللً [مىٍعمىرو :  (1)]عى ٍتبىةى، قىاؿى بًف عي
: ـٍ  سىًمٍعتي اٍبفى عىبَّاسو يىقيكؿي ا لى ـٍ مىٍحضن ًكتىابي اهلًل بىٍيفى أىٍظييًركي كىٍيؼى تىٍسأىليكفى أىٍىؿى اٍلًكتىاًب عىف شىٍيءو كى

ـٍ كىتىبيكا كتبنا ًبأىٍيدً  ـي اهللي عىًف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب أىنَّيي كي قىٍد أىٍخبىرى ؟ فىقىاليكا: ييشىٍب، كىىيكى أىٍحدىثي األىٍخبىاًر باهلًل، كى ـٍ يًي
اءىكيـٍ ىىذىا ًمٍف ًعنٍ  ـٍ مىا جى ا يىٍنيىاكي ٍكا ًبيىا ثىمىننا قىًميبلن، أىفىمى رَّفيكىىا عىف مىكىاًضًعيىا، كىاشتىرى بدَّليكىىا، كىحى  ًد اهلًل، كى

ـٍ عىًف الدّْيًف الًَّذم أينٍ  ـٍ يىٍسأىليكي دنا ًمٍنيي ، فىكىاهلًل مىا رىأىٍينىا أىحى ـٍ ٍسأىلىًتًي .ًمفى اهلًل عىف مى ـٍ  ًزؿى ًإلىٍيكي

اءىٍت ًإلىى النًَّبيّْ عى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 720] ةى جى ٍفصى ، أىفَّ حى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ـ بلى و السَّ يٍ مى مىٍعمىرو
ًص ييكسيؼى ًفي كىًتؼو  مىٍيًو، كىالنًَّبيُّ عى (2)ًبكتاب ًمٍف قىصى ؤيهي عى عىمىٍت تىٍقرى ـ يىتىمىكَّفي كىٍجييوي، بلى و السَّ يٍ مى ، فىجى

.فى  مىٍمتيـٍ ٍكتيميكًني لىضى تىرى ـٍ فىاتَّبىٍعتيميكهي كى ـٍ ييكسيؼي كىأىنىا بىٍينىكي : كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىٍك أىتىاكي  قىاؿى

                                                           
 (1)

ري السقط؛ ألف السٍَّقط ح"ك  "ج"ك  "ب"مف  قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  طى قى سى   "، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ع". كال يىضي
 ال يضر في التعريؼ، كالزيادة مقدمو عمى النقص في التعريؼ، كاهللي أعمـ.

زَّاؽَنؼصَيمَيفي  ،اؽزَّ عبد الرَّ  أخرجو، كؼَهقيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[719]  (.110 \10)، 10159، الحديث: عبدَالرَّ
َالمَيالجَىفي  ،ارمخى البي كأخرجو  مف طريؽ مىٍعمىر. َالصََّسٍَامع ، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، ك كتاب يححًَند

، باب قكؿ اهلل تعالى: }كؿ يـك "ال تسألكا أىؿ الكتاب عف شيء"ـ: باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمالتكحيد، 
اؿَعَىؽَأفٍٍَمَخَى(، مف طريؽ إبراىيـ ك شعيب. كفي 153، 111،  \9)، 7523، 7363الحديث:  شأف{،ىك في 

 (،93)د.ت(، ) د.ط(،)د. عبد الرحمف عميرة، الرياض، دار المعارؼ السعكدية، تحقيؽ: لو أيضان،  ادبَىالعًَ
الميٍستدرؾَعمىَ. كالحاكـ، في ـإبراىي عف ؽو ري مف طي  (،434 \8، )17127، الحديث: الس نىفَالكيبرلكالبييقي في 
ٍيف ًحٍيحى (، مف طيريؽو 172 \7، )4839، الحديث: شيعبَاإليماف(، كالبييقي في 289 \2، )3041، الحديث: الصَّ

براىيـ كشعيب( عف الزٍُّىرم بو. زَّاؽ عف مىٍعمىر. كبلىما؛ )مىعىمىر كا    عف عبد الرَّ
(2)

ظـه عريضه يككف في أٍصًؿ نيا: باألصؿ في كتؼ. ىك عفي "ج": في كتاب، كعمؽ عمى الجانب األيسر م 
ديثَالحيىكىاف مف النَّاس كالدَّكاب، كانكا يٍكتبكف فيو؛ ًلقمَّة القىرىاًطٍيس عندىـ. ابف األثير،  كتؼً  الن يىايةيَفيَغىريبَالحى
 (.150 \4)، كاألثر

َقَىنٍَمَيَضعيؼَهَ[720] َيَيىٍَالزَ َألفََّطع؛ َلـ َحفصةدٍَرم َاهللَعنيَرؾ َاإليماففي  ،أخرجو البييقيَ.ارضي ، شيعىب
كم،  (،173 \7)، 4840الحديث:  ـَكأٍىًمود بف عمي األنصارم، مَّ حى أبك إسماعيؿ عبد اهلل بف مي كاليىرى َالكىَلى ، ذـ 

 \3)ـ، 1998-ىػ 1418، 1تحقيؽ: عبد الرحمف عبد العزيز الشبؿ، المدينة المنكرة، مكتبة العمـك كالحكـ، ط
زَّاؽ بو. عف مف طيريؽو (، 270  عبد الرَّ

طَّاب رضي اهلل عنيما، أـ المؤمنيف، كانت قبؿ أٍف تىتىزكَّج النبي صمى اهلل عميو كسمـ  حفصة بنتي عمر بف الخى
ذىافة السٍَّيمٌي، تكفيت سنة  نٍيس بف حي َمعرفةَق. ابف عبد البر، 45ق، كقيؿ: 41تحت خي َفي الستيعاب

 (. 1812 ،1811 \4، )األصحاب
د ناصر الديف مَّ حى مي األلباني، ة. صى فٍ رم كحى ىٍ كرجالو ثقات، لكنَّو منقطع؛ بؿ معضؿ بيف الزُّ : األلبانيُّ  يخي الشَّ قاؿ 

اتي بف آدـ، بف الحى ا َتَىمًَالغَىَكاءَيإرٍَاج نكح بف نجى َفي َأحَىخٍَيؿ َمَىريج َالسََّنَىاديث ير الشَّاكيش، ، إشراؼ: زيىى ؿٍيَبًَار
كليس كما قاؿ؛ ألفَّ الميٍعضؿ ما سقط منو=  (.37 \6)ـ، 1985 -ىػ 1405، 2يركت، المكتب اإلسبلمي، طب
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طَّاًب مىرَّ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 721] ، عىف أىًبي ًقبلىبىةى، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى ، عىف أىيُّكبى مىٍعمىرو

ًؿ: أىتىٍكتيبي ًلي ًمٍف ىىذىا اٍلًكتىاًب؟ قىاؿى ًبرىجي  ، : نىعى ؿو يىٍقرىأي ًكتىابنا، فىاٍستىمىعىوي سىاعىةن، فىاٍستىٍحسىنىوي، فىقىاؿى ًلمرَّجي ـٍ
ا فىيى  بىٍطًنًو، ثيَـّ أىتىى ًبًو ًإلىى(1)هي يىأفىاٍشتىرىل أىًديمن اءى ًبًو ًإلىٍيًو فىنىسىخى لىوي ًفي ظىٍيًرًه كى و يٍ مى عى  يّْ بً النَّ  ، ثيَـّ جى

عىؿى كىٍجوي النَّ بلى السَّ  مىٍيًو، كىجى ؤيهي عى عىؿى يىٍقرى اًر ًبيىًدًه بلى و السَّ يٍ مى عى  يّْ بً ـ، فىجى ؿه ًمفى األىٍنصى رىبى رىجي ، فىضى في ـ يىتىمىكَّ
طَّاًب، أىالى تىرىل كىٍجوى رىسيكًؿ اهللً  : ثىًكمىٍتؾى أيمُّؾى يىا اٍبفى اٍلخى قىاؿى ، كى ـ ميٍنذي اٍليىٍكـً كىأىٍنتى بلى و السَّ يٍ مى عى  اٍلًكتىابى

كى  اتىمنا، كىأيٍعًطيتي جى ا كىخى ا بيًعٍثتي فىاًتحن : ًإنَّمى ؟ فىقىاؿى النًَّبيُّ ًعٍندى ذىًلؾى مىٍيًو ىىذىا اٍلًكتىابى اًمعى اٍلكىبلىـً تىٍقرىأي عى
. ـي الميٍشًركيكفى وي، فىبلى ييٍيًمكىنَّكي فىكىاًتحى ارن  يى كاٍختيًصرى لً  [ كى ديثي اٍخًتصى   .(2)] الحى

 
 
 

                                                                                                                                                                      

ق، كركىل عف أنس كجابر شيئنا قميبلن، كرأل أبا 51ق، كقيؿ: 50=اثناف. كتكجيو الجكاب: ألفَّ الزَّىرم كلد عاـ 
ٍيرىة. الذَّىىبي،  َالن بىَلءىيرى َأعَلـ ابي أك ر 326 \5، )ًسيىري حى اكم بيف الزُّىرم (. فعمى كؿّْ االحتماالت، يكجد صى

 كحفصة رضي اهلل عنيـ، كبالتالي فالركاية ميٍنقىطعة، كاهللي أعمـ.  
(1)

كابفيناه، كما أثبتناه مف "ا ك "ع": في "ب"   ، كالمعنى جيزه لمكتابة عميو.ألصؿ" ك "ج" ك "ح"، كىك الصَّ

كما أثبتناه مف  .اارن صى تً ثى اخٍ يٍ دً الحى  ـي تي كأخٍ ، "األصؿ" فيمف "ب" ك "ج" ك "ح" ك "ع"،  قيكفتيفالمىعٍ سقطى ما بيف (2)
كاب، كاهلل أعمـ.   البييقي، كىك الصَّ

طَّابَرضيَاهلليَعنو،َكلـَييتابعَمعمرَفيَركايتوَطعَهقَىنٍَمَيهَإسنادَيَ[721] ًَقَلبةَلـَييٍدرؾَعمرَبفَالخى َأبا ؛َألفَّ
َأيكب. زَّاؽَنؼصَىمَياؽ في زَّ أخرجو عبد الرَّ  عف َالرَّ بَعَىشَي، كالبييقي في (112 \6)، 10163الحديث:  ،عبد

ديثي مى عٍ مف طريؽ مى (، كبلىما 171 \7)، 4837، الحديث: اإليماف ر بو. كعند البييقي: كاٍختيًصرى لي الحى
ارنا. كقد أخرجو مطكالن؛ العيقىٍيمي، في  عىفىاءَالكىًبٍيراٍخًتصى (، كقاؿ: كفي ىىذىا ًركىايىةه أٍخرىل ًمف غىيًر ىىذا 21 \2)، الض 

ا ًليفا ٍعنىى ًبإٍسنىادو ًفيو أٍيضن َالمَيأبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد، دسي، قٍ الضياء المى ك  .لمى َأكَخٍَاألحاديث تارة
َممََّخٍَرجَمفَاألحاديثَالمَيخٍَتَىسٍَالمَي َالبَيتارة َيخرجو َلـ َفيَصَىسٍَارمَكمَيخَىا ، تحقيؽ: د. عبد الممؾ بف امَىيًَيٍَحَىيٍَحًَمـ

نكر الييثمي، (، ك 216 ،215 \1)، 215ـ، الحديث: 2000 -ىػ 1420، 3دار خضر، ط، بيركت، ديىىٍيش
كىائدَأبيَيىٍعمىَالمكصميالديف عمي بف أبي بكر، في  ، تحقيؽ: سيد كسركم حسف، بيركت، المىٍقصدَالعىًميَفيَزى

عبد الرحمف بف إٍسحاؽ عف  عف ؽو ري ، مف طي (60 ،59 \1)، 62د.ت(، الحديث: )د.ط(، )دار الكتب العممية، 
م  .عف عمر ةطى الد بف عيٍرفي ٍيفة بف قىٍيس عف خى خى

حيحة، يينظىر؛ تخريج الحديث:  قمت: كأمَّا الجزء األخير مف الحديث: جكامع الكبلـ. فقد ثبت في األحاديث الصَّ 
  ع.امً مف ىذا الجى  (690)
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َ.(1)ردَىيَالقَىفًََابَه[َبَى135]

ًف ابًف الميسىيًَّب، أىفَّ عيمىرى بف اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 722] ، عى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى
: يىا نىًبيَّ اهللً اٍلخى  ا نىٍعمىؿي ؟ أىأًلى  !طَّاًب قىاؿى : مٍ أىرىأىٍيتى مى ـٍ ألىٍمرو نىٍستىٍقًبميوي اسًتٍقبىاالن؟ قىاؿى رو قىٍد فيًرغى ًمٍنوي، أى

؟ فىقىاؿى النَّ  ـى اٍلعىمىؿي : فىًفي ـ: كيؿّّ الى يينىاؿي ًإالَّ ًباٍلعىمىًؿ، بلى و السَّ يٍ مى عى  يُّ بً بىٍؿ ألىٍمرو قىٍد فيًرغى ًمٍنوي، قىاؿى عيمىري
: ًإنَّا نىٍجتىًيدي.   فىقىاؿى عيمىري

 
 
: سيًئؿى النَّ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 723] ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ، عىًف ابًف طىاكيكسو و يٍ مى عى  يُّ بً مىٍعمىرو

ـى اٍلعىمىؿي يىا رىسيكؿى اهلًل؟ أىًفي شىٍيءو نىٍأتىًنفيوي بلى السَّ  : ًفي ـ، فىًقيؿى
ا قىٍد فيًرغى (2) : ًفيمى ا قىٍد فيًرغى ًمٍنوي؟ قىاؿى ـٍ ًفيمى  ؟ أى

: ًإنَّوي كيؿّّ مييىسَّره قىاليكا: اآلفى نىٍجتىًيدي. ؟ قىاؿى ـى اٍلعىمىؿي  ًمٍنوي، قىاليكا: فىًفي
 
 

                                                           
 (1)

  (.111\11في "ع": بابي القىدىر، ) 
[722َ َإسنادَي[ َابفَسعيد إبراىيـ بف شيٍعبة الخيرىاسىاًنى اليركم، أبك أخرجو ابف طىٍيمىاف،  .حيحَهصَىه مشيىخة

، 91ـ، الحديث: 1983 -ىػ 1403د.ط(، )د طاىر مالؾ، دمشؽ، مىٍجمىع الُّمغىةي العىربية، مَّ حى ، تحقيؽ: مي طىٍيمىاف
اهلل بف حمد عبد تحقيؽ:  ،ردَىالقَىفي  د بف الحسف بف الميٍستىفاض،مَّ حى أبك بكر جعفر بف مي الًفٍرياًبي، ك (، 149)

كابف أبي عىاًصـ، في  (،45)، 29ـ، الحديث: 1997 -ىػ 1418، 1المنصكر، السعكدية، أضكاء السمؼ، ط
أبك (، ابف بطة، 16 \3)، 1710، الحديث: ميٍسندَالشَّامييف(، كالطَّبىراني في 71 \1)، 161، الحديث: ةنََّالسَ 

تحقيؽ: رضا معطي كآخركف، ، انةَالكيبرلاإلبَىفي  ف العيٍكبىرم،د بف حمدامَّ حى د بف مي مَّ حى عبد اهلل عبيد اهلل بف مي 
 مف طيريؽو عف الزٍُّىرم بو. (، 303 \3)، 1323ىػ، الحديث: 1415، 1دار الراية، طالرياض، 

، في اآلجيرّْمُّ (، 312 \1، )108: ، الحديثافبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىَفي ،افبَّ ابف حً كلو شاىد، أخرجو 
مف طيريؽو أنس بف ًعيىاض عف األٍكزاعي عف الزٍُّىرم عف ابف الميسىيّْب عف  (،743 \2، )325، الحديث: شَّرٍيعةال

 أبي ىريرة نحكه.

 (2)
َالعَى. ابف مىٍنظيكر، كاٍستىٍأنىؼى الشيءى كٍأتىنىفىوأم نىٍستىٍقًبميو،    (.14 \9، )ربلسافي
أرسمو.َكيشيدَلوَالحديثَالسَّابؽ،َفيرتقيَإلىَدرجةَالحسفََكيسافَكالدَطاككسَ؛َألفََّعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[723]

كتابي القىدىر، بابي كىيفيًة خمًؽ اآلدمٌي ،َصرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيما أخرجو ميٍسًمـ، مف  كمف شكاىده أيضان  لغيره.
ٍيثىمىة (2040 \4)، 2648في بىٍطًف أمّْو ككتابًة رزقو كأجمو كعمًمو كشقاكًتو كسعادًتو، الحديث:  ، مف طريؽ أبي خى

بىٍير عف جابر نحكه  عف أبي الزُّ
َالكبيرأخرجو الطَّبىراني، في  كشاىد (، مف طريؽ يحيى بف سىعيد 18 \11)، 10899، الحديث: الميٍعجـ

 ر عف طىاككس عف ابف عبَّاس نحكه.األٍنصارم عف عىٍمرك بف دينا
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بًد الرٍَّحمىًف، عىفً  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 724] ٍيًد بًف عى مى ، عىف حي ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ًو أيْـّ كيٍمثيكـو  مىٍعمىرو أيمّْ
كىا تً اٍبنى  مىٍيًو غىٍشيىةن، ظىنُّكا أىفَّ عيٍقبىةى، كى ًؿ، أىفَّ عىبدى الرٍَّحمىًف بف عىٍكؼو غيًشيى عى نىٍت ًمفى المييىاًجرىاًت األيكى

ٍت ًإلىى المىٍسًجًد  رىجى ٍبًر كىالصَّبلىًة، فىمىمَّا  (1)] ًبوً  تىٍستىًعيفي ًبمىا أيًمرىٍت أىٍف تىٍستىًعيفى [نىٍفسىوي ًفييىا، فىخى ًمفى الصَّ
مىكىاًف ًفي غىٍشيىًتي ىىًذًه، فىقىاالى: أىالى أىفىاؽى،  ، ًإنَّوي أىتىاًني مى دىٍقتيـٍ : صى ، قىاؿى ـٍ ؟ قىاليكا: نىعى مىيَّ : أىغيًشيى عى  قىاؿى

: أىٍرًجعىاهي فىًإفَّ ىىذىا ًممٍَّف كيًتبى لىوي السَّ  ري اًكمىؾى ًإلىى اٍلعىًزيًز األىًميًف؟ فىقىاؿى مىمىؾه آخى ـٍ عىادى تىٍنطىًمؽي فىنيحى ةي، كىىي
سىييمىتّْعي اهللي ًبًو بىًنيًو مىا شىاءى اهللي، قىاؿى  ، كى ـٍ .ًفي بيطيكًف أيمَّيىاًتًي   : فىعىاشى شىٍيرنا ثيَـّ مىاتى

 
دَّثىًني اٍبفي  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 725] : حى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى : سىًمٍعتي (2)]ىينىٍيدىة[مىٍعمىرو ، قىاؿى
اا اـً ميٍعًرضن مىؽى اهللى النَّسىمىةى، قىاؿى مىمىؾي األىٍرحى : ًإذىا خى ، يىقيكؿي ٍبفى عيمىرى

ـٍ أيٍنثىى؟ (3) ، أىذىكىره أى : أىٍم رىبّْ
ـٍ سىعيده؟ فىيىٍقًضي اهللي ًإلىٍيًو أىمٍ  ، أىشىًقيُّ أى : أىٍم رىبّْ ، ثيَـّ يىقيكؿي . رىهي فىيىٍقًضي اهللي ًإلىٍيًو أىٍمرىهي ًفي ذىًلؾى  ًفي ذىًلؾى

                                                           
 (1)

ك  "بكما أثبتناه مف "ع" ك ".  "أف تستعيف بو بما أمرت تستعيف كتأخير في ىذه الجممة: تقديـفي "األصؿ"  
 . بو :بدكف "، لكٍف األخيرةح" ك "ج"
(، مف طريؽ 143 \4)، 1586الحديث: ، انةَالكيبرلاإلبَىفي  ،ةطَّ بى أخرجو ابف كؼ،َقيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[724]

، مختصرنا الطَّبىقاتَالكيبرلكابف سعد، في (، 277)، 436الحديث:  ،ردَىالقَىفي  ،الًفٍرياًبي. ك مثموب بو اؽزَّ عبد الرَّ 
ٍيفَتدرؾسٍَالمَيفي  ،اكـكالحى (، 134 \3) ًحٍيحى أبك بكر أحمد بف ، (، كالبييقي296 \2)، 3066، الحديث: عمىَالصَّ

ٍكًجردم الخراساني ٍسرى محمد بف عبد اهلل آؿ عامر، الرياض، تحقيؽ:  ، ردَىالقَىفي  ،الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
رم مع اختبلؼ ىٍ الزُّ  عف ؽو ري مف طي جميعنا (، 157)، 109الحديث:  ،ـ2000 -ىػ 1421، 1بة العبيكاف، طمكت

 في األلفاظ. 
اء، كانت سى ر مف النّْ اجى ط؛ كاسـ أبي معيط أباف بف أبي عمرك، ىي أكؿ مف ىى يٍ عى بة بف أبي مي قٍ أـ كمثـك بنت عي 

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كبيف المشركيف مف قريش، كىي  ىجرتيا في سنة سبع في اليدنة التي كانت بيف رسكؿ
  (.1954 ،1953 \4)، الستيعابَفيَمعرفةَالصحاب. ابف عبد البر، رضي اهلل عنيما ألمو مافثٍ أخت عي 

(2)
ادر كمراجع، تبيَّف لي بكقك تنبيوَه   امعؼ في نسخ الجى صحيع ت: بعد البحث كالتحرم بما تكفرى لدمَّ مف مىصى

اؽ بف سكيد بف ىيبىيرة إ، كىك عبد الرحمف، كليس كما ييتكىىـ أنو ىينىٍيدىةاب ابف كى ة، كالصَّ رى يٍ بى ف ىي ابلمراكم  ٍسحى
كخرَّج  الًمًزم ذكره كنبَّو عمى طريقو، إفَّ  ىذا لـ ييذكر في شيكخ الزىرم، كالصكاب كما ذكرنا، حيث ؛ ألفَّ بصرمال

كممَّا يقكم ما ذىبنا إليو  (.472 \17)، اؿَفيَأسماءَالرجاؿتيذيبَالكميينظىر؛ المزم، الحديث بسنده إليو. 
ا أفَّ جميع مف أخرىجى الحديث ذكر ىذا الركام، أضؼ إلى ذلؾ عمى سبيؿ االستئناس أفَّ ابف ىينىٍيدة كالزٍُّىرم  أيضن

  مدنياف، كاهللي أعمـ.

(3)
  .ا: مغرضن "ب"في  

في  ،(، كأبك يعمى المكصمي118)، 138، الحديث: ردَىالقَىفي  ،يأخرجو الًفٍريابً . كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[725]
، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىَفي ،افبَّ كابف حً  (،154 \10)، 5775، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَي

، الحديث: لكيبرلانةَااإلبَىة في طَّ كابف بى  (،782 \2، 363، الحديث: الشَّريعىة، في اآلجيرّْمُّ ك  (،54 \14)، 6178
لىكىاًئي، أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم، في ك ، (29 \4)، 1410 َ=شرحَأصيكؿاٍلبلى
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: قىاؿى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 726]  مىمىةى، عىف أىًبي ىيرىيرىةى، قىاؿى ، عىف أىًبي سى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ مىٍعمىرو
يَّتىؾى النَّ  (1): اٍحتىجَّ رىسيكؿي اهلًل  ٍمتى ذيرّْ ـي الًَّذم أىٍدخى : أىٍنتى آدى ـى ميكسىى، فىقىاؿى ميكسىى آلدى ـي كى ؟ فىقىاؿى آدى ارى

ٍدتى أىنّْي أى  مىٍيؾى التٍَّكرىاةى، فىيىٍؿ كىجى ًبكىبلىًمًو، كىأىٍنزىؿى عى ـي: يىا ميكسىى! اٍصطىفىاؾى اهللي ًبًرسىالىًتًو، كى : آدى ٍىًبطي؟ قىاؿى
ـي. وي آدى جَّ : فىحى ، قىاؿى ـٍ  نىعى

 
، عىف ىىمَّاـً بفً  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 727] : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  مىٍعمىرو يرىةى، قىاؿى مينىبّْوو، عىف أىًبي ىيرى
 ًنًَّة ًإلىى األىٍرض ٍيتى النَّاسى كىأىٍخرىٍجتىييـٍ ًمفى اٍلجى ميكسىى، فىقىاؿى ميكسىى: أىٍنتى الًَّذم أىٍغكى ـي كى اجَّ آدى ، : تىحى

ـى كيؿّْ شىيٍ  ـي: أىٍنتى الًَّذم أىٍعطىاؾى اهللي ًعٍم ، فىقىاؿى لىوي آدى ـٍ : نىعى مىى النَّاًس ًبًرسىالىًتًو؟ قىاؿى ، كىاٍصطىفىاؾى عى ءو
: فى  : ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف أيٍخمىؽى، قىاؿى مىى أىٍمرو كىافى قىٍد كيًتبى قىٍبؿى أىٍف أىٍفعىمىوي، أىٍك قىاؿى : أىفىتىميكميًني عى ـي قىاؿى جَّ آدى حى

 ميكسىى.
 
 

                                                                                                                                                                      

َالس نَّة= َأٍىؿ  -ىػ 1423، 8ة، دار طيبة، طتحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم، السعكدي ،اعتقىاد
مف يف ىينىٍيدة عف عف عبد الرح الزٍُّىرمكنس عف عف يي  ؽو ري مف طي  جميعنا (،656 \4، )1050: ، الحديثـ2003

 ابف عمر نحكه.
دىًنٌي، رضيع عبد الممؾ، ًثقىة، مف الرابعة، قد(. ابف نى يدة، أك ابف أبي ىي نى عبد الرحمف بف ىي  يدة، العدكم، مكالىـ، المى

ر،  جى   (.394)، تقريبَالتيذيبحى

(1)
ا في العالـ العي   ب كالبلئمة نٍ كط الذَّ قي ميؼ، كسي كٍ ب، كرفع التَّ سٍ عد اندفاع مكاجب الكى كم الركحاني بمٍ أم تحاجَّ

َفيَالفىتًَّني، . باب الذم لـ يجز فييا قطع النظر عف الكسائطبالمغفرة، ال في عالـ األسٍ  َاألٍنكار ار ًَبحى مىٍجمىع
 (.452 ،451 \1)، غىرائبَالتٍَّنزيؿَكلطىائؼَاألٍخبىار

ندَسٍَامعَالمَيالجَىفي  ،ارمخى (، كالبي 75 \13)، 7635، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمدأخرجو  .حيحَهصَىهَإسنادَيَ[726]
ندَسٍَالمَيـ في مً سٍ (، كمي 148 \9)، 7515الحديث: باب قكلو: }ككمـ اهلل مكسى تكميما{، ، كتاب التكحيد، يححًَالصََّ
َالمَيحًَالصََّ (، 2044 \4)، 2652الحديث:  باب حجاج آدـ كمكسى عمييما السبلـ،، كتاب القدر، صرختَىيح

َالبىزَّارَالمنشكرَ في ،ار، كالبزَّ نحكه مف طريؽ الزىرم عف حميد بف عبد الرحمف عف أبي ىريرةكبلىما  ميٍسند
ار اؽ زَّ كلى: مف طريؽ عبد الرَّ (، مف طريقىٍيف األي 372، 285 \14)، 8084، 7888، الحديث: باسـَالبىٍحرَالزَّخَّ

مف، عف أبي ىريرة باختبلؼ حٍ د بف عبد الرَّ يٍ مى رم عف حي ىٍ ة عف الزُّ زى مٍ أبي حى  ب بفيٍ عى انية مف طريؽ شي بو، كالثَّ 
 يسير.

َإسنادَيَ[727] (، مف طريؽ عبد 496، 495 \13)، 8158، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد، حيحَهصَىه
َأبيَمَيكَىالمَيفي  ،الؾاؽ بو، كمى زَّ الرَّ  َبركاية ندَسٍَالمَيفي  ،مـسٍ ، كمي (68 \2)، 1872، الحديث: رمىٍَعبَالزَ صٍَطأ
اج آدـي كمي ، كتاب القدر، صرختَىيحَالمَيحًَالصََّ (، مف 2043 \4)، 2652، الحديث: ـبلى ا السَّ ى عمييمى كسى باب ًحجى

لىكىاًئي في أخرجو رة باختبلؼ في بعض األلفاظ، ك يٍ رى ج عف أبي ىي رى اد عف األعٍ نى طريؽ أبي الزّْ  كؿَشرحَأصَياٍلبلى
 اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 643 \4)، 1034الحديث:  ،ةنََّؿَالسَ ادَأىٍَاعتقَى



211 

 

يرىةى، نىٍحكىهي. مىٍعمى  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 728] ، عىف أىًبي ىيرى ًف ابًف ًسيًريفى ، عى ، عىف أىيُّكبى  رو

، عىف أىًبيًو، قىاالى: لىًقيى  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 729] ، كىعىًف ابًف طىاكيكسو ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى مىٍعمىرو
ًمٍمتى أىنَّوي الى  : أىمىا عى ـى ًإٍبًميسى فىقىاؿى ٍريى : فىأىٍكًؼ ًبًذٍركىًة  ًعيسىى اٍبفي مى ؟ فىقىاؿى ًإٍبًميسي ا قيدّْرى لىؾى ييًصيبيؾى ًإالَّ مى

ـٍ الى؟. دَّ ًمٍنوي، فىاٍنظيٍر أىتىًعيشي أى بىًؿ، فتىرى  ىىذىا اٍلجى

بًدم، فىًإنّْي أىٍفعى   بيًني عى رّْ : الى ييجى ًمٍمتى أىفَّ اهللى قىاؿى : أىمىا عى .قىاؿى اٍبفي طىاكيكسو عىف أىًبيًو، قىاؿى ا ًشٍئتي  ؿي مى

مىوي.  : فىخىصى بدىهي، قىاؿى لىكيفَّ اهللى يىٍبتىًمي عى بَّوي، كى : ًإفَّ اٍلعىٍبدى الى يىٍبتىًمي رى قىاؿى الزٍُّىًرمُّ : كى  قىاؿى

دي اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 730] : بىمىغىًني أىنَّييـٍ كىجى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا مىٍعمىره قىاـً : أىٍخبىرى كا ًفي مى
ـى عى  ًؿ: أىنىا اهللي ذيك بىكَّةى بلى السَّ  وً يٍ مى ًإبرىاًىي ٍفًح األىكَّ ، ًفي الصَّ ٍفحو ًمٍنيىا ًكتىابه فيكحو ًفي كيؿّْ صى  (1)ـ ثىبلىثىةى صي

ٍغتي الشٍَّمسى  ٍغتييىا يىٍكـى صي ]رمى القى كى [صي
بىارىٍكتي ألى (2) فىٍفتييىا ًبسىٍبعىًة أىٍمبلىؾو حفِّا، كى ٍىًميىا ًفي المٍَّحـً ، كىحى

                                                           

ًحٍيح؛َمىعىمىرَمتابعَفيَالطرؽَالسََّهَإسنادَيَ[728] َ.ابقةصى
َمىٍقطيكعضَىهَإسنادَيَ[729] َمثؿَىذهَالقىصىصَمفَالغيبيَّاتَالَّتيَلَييخبرَعنياَإلََّنبٌي.عيؼه أخرجو عبد َ؛َألفَّ
زَّاؽ، في اؽزَّ الرَّ  ، 1777: الحديث، انةَالكيبرلاإلبَىفي  ،ةطَّ بى ابف ك  (،239 \2)، 1390الحديث: ، تفسيرَعبدَالرَّ
لىكىاًئيك  (،215 \4) يةٍَمَحًَ(، كأبك نيعيـ في 684 \4)، 1102، الحديث: ةنََّؿَالسَ كؿَاعتقادَأىٍَشرحَأصَيفي  ،اٍلبلى

 اؽ بو.زَّ عبد الرَّ  عف ؽ(، مف طيري 12 \4)، األكلياء

قيؿ: بىكَّة بطف مىكَّة، كقيؿ: مىكًضع البىٍيت، كقيؿ: البىٍيت  كىك قكؿي أٍىؿ المغة. لبىاء مف اٍلًميـ،ًىيى مىكَّة تيٍبدؿي ا (1) 
اـ البىٍيت: أىم  كىالمىٍسًجد كمىكَّة مىا كىرىاءه، هي قيؿ سيمّْيى بىكَّة؛ لتىبىاًؾ النَّاس بأقداميـ أمى مىا كىاالى كقيؿ: مىكَّة البىٍيت كى

بىاًبرىة أىم تذليـ.ازدحاميـ، كقيؿ: أًلىنَّ  احَاألثارالقىاًضي،  يىا تىبيؾُّ أٍعنىاؽ الجى  (.149\1، مشارؽيَاألنكارَعمىًَصحى
 (2)

   ما أثبتناه مف "األصؿ" فقط. 

 ،اؽزَّ أخرجو عبد الرَّ  كىكَحسفَبشاىده.ََلغاتَالز ٍىرٌم.ضؿ،َكىكَبَلغَمفَبَىعٍَ؛َألنَّوَمَييؼَهعًَضَىهَإسنادَيَ[730]
َالرََّفي  نؼَعبد  \4)، 1905، الحديث: اإلبىانةَالكيبرلفي  ،ةطَّ (، ابف بى 149 \5)، 9219 ، الحديث:زَّاؽميصى
في  ،كالًفٍريابياؽ بو. زَّ عبد الرَّ  عف ؽو (، مف طيري 467 \5، )3728، الحديث: بَاإليمافشيعَىكالبييقي، في  (،277
اجىٍ (، مف طريؽ الزُّ 236)، 338، الحديث: الىقىدر  ب، بزيادة يسيرة.رم عف ميسىافع بف الحى

أخبارَأبك الكليد محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف الكليد بف عقبة بف األزرؽ،  أخرجو األٍزرىقي،لو شاىد ك 
َاألثار َمف َفييا َجاء َكما ، 1د.ـ(، مكتبة األسدم، ط)، تحقيؽ: د. عبد الممؾ بف عبد اهلل بف ديىىٍيش، مكة

ٍيج عف (، مف ط137)، 122ـ، الحديث: 2003-ق1424 رى ريؽ سعيد بف سالـ عف عيٍثماف بف ساج عف ابف جي
اىد  نحكه. ميجى

رم؛ ضعيؼ يىٍصمح لممتابعات كالشكاىد،  قمت:  زى ٍيج بالتٍَّحديث. كعثماف بف عىٍمرك بف سىاٍج الجى رى كقد صرَّحى ابف جي
ر: فيو ضعؼ، جاء في التحرير جى اتـ: ييٍكتب حديثو كال يحتج بو، قاؿ ابف حى : ضعيؼ يعتبر بو في= قاؿ أبك حى
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ا ًمًف اٍسًمي، فىمى  شىقىٍقتي لىيىا اٍسمن ، كى ـى مىٍقتي الرًَّح ٍفًح الثَّاًني: أىنىا اهللي ذيك بىكَّةى، خى ًفي الصَّ ٍف كىالمَّبىًف، كى
مىٍقتي الٍ  ًفي الثَّاًلًث: أىنىا اهللي ذيك بىكَّةى خى مىٍف قىطىعىيىا بىتىتُّوي، كى ٍمتيوي، كى مىيىا كىصى ، فىطيكبىى ًلمىٍف كىصى ٍيرى كىالشَّرَّ خى

مىى يىدىٍيًو. ٍيؿه ًلمىٍف كىافى الشَّرُّ عى مىى يىدىٍيًو، كىكى ٍيري عى  كىافى اٍلخى

: قيٍمتي اًلٍبًف  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 731] ، قىاؿى ، عىف يىحيىى بًف يىٍعمىرى يافى ، عىف سىعيًد بًف حى مىٍعمىرو
: ًإفَّ نىاسن  : عيمىرى ٍيرى كىالشَّرَّ ًبقىدىرو [ا ًعٍندىنىا يىقيكليكفى ٍيري بقىدر كىالشَّرُّ لىٍيسى ، (1)]ًإفَّ اٍلخى : اٍلخى نىاسان يىقيكليكفى كى

: ًإفَّ اٍبفى عيمىرى يىقيكؿي (2)ًبقىدىرو  ـٍ ـٍ فىقيٍؿ لىيي ٍعتى ًإلىٍيًي : ًإذىا رىجى ـٍ [ ، فىقىاؿى اٍبفي عيمىرى ـٍ بى (3)]لىكي ًرمءه : ًإنَّوي ًمٍنكي
كىأىٍنتيـٍ ًمٍنوي بىرىاءه 
(4). 

                                                                                                                                                                      

اتـ، =المتابعات كالشكاىد. يينظر؛  ر، 162 \6، )ديؿعٍَحَكالتَّرٍَالجَىابف أبي حى جى (، 439، )تقريبَالتيذيب(، كابف حى
    (.444\2، )تحريرَتقريبَالتيذيبشيعىٍيب كبشَّار، 

رىائطي،  َاألخَلؽَ، في د بف سيؿ بف شاكر السامرممَّ حى د بف جعفر بف مي مَّ حى أبك بكر مي كأخرجو الخى مساكئ
ـ، الحديث: 1993 -ىػ 1413، 1، تحقيؽ: مصطفى بف أبك النصر الشمبي، جدة، مكتبة السكادم، طكمىٍذميكًميىا

بىٍير134)، 272 الد بف كىٍيسىاف عف ابف الزُّ د. كىذا سند  (. مف طريؽ أيكب بف ثابت عف خى أنَّو ىك الَّذم كىجى
ا ر: لىيّْفي ضعيؼ؛ لضعؼ أيكب بف ثابت، قاؿ أبك حى جى بَّاف في الثقات، قاؿ ابف حى ديثو. ذكره ابف حى تـ: ال ييٍحمىدي حى

اًتـ،  ديث. ابف أبي حى ر، 60 \6، )الثقات(، ابف ًحبَّاف، 242 \2، )الجرحَكالتعديؿالحى جى ، تقريبَالتيذيب(. ابف حى
(90 .) 
(1)

 مف "ج". قيكفتيفالمىعٍ سىقىطى ما بيف  

(2)
 . كاألخيرة فييا كناس، ىكذا.الخير كالشر ليس بقدرإف  " ك "ج" ك "ع":ب"في  

(3)
  زيادة مف "ب" ك "ع". 

(4)
ديث  طى قى سى     ". ح"كامبلن مف ىذا الحى

[731]َ. حيحه ، نَّةالسَ يبانٌي، في ؿ الشَّ بى نٍ د بف حى مَّ حى أبك عبد الرحمف بف مي أخرجو عبد اهلل بف أحمد، َإسناديهَصى
 \2)، 926ـ، الحديث: 1986 -ىػ 1406، 1اني، الدماـ، دار ابف القيـ، طد بف سعيد القحطمَّ حى تحقيؽ: د. مي 

زَّاؽ بو.422 َ(، مف طريؽ عبد الرَّ
اؽ عف سعيد بف حياف زَّ رَّ (، مف طريؽ عبد ال155 \4)، 1609، الحديث: ةَالكيبرلاإلبانَىفي  ،ةطَّ خرجو ابف بى كأ

  .رمى عٍ بف عمر نحكه، دكف ذكر مى ار عف مى عٍ عف يحيى يى 
ثَّقىوي الًعٍجًمٌي، مف الثَّالثة، )د ت(.سىعً  يَّاف، التٍَّيًمٌي، الكيكًفٌي، كالد يىٍحيىى، كى ر،  يد بف حى جى  ، تقريبَالتيذيبابف حى
(242.) 
ك كقاضييا، ثقة، فصيح ككاف رٍ البىٍصًرٌم، نزيؿ مى  –بفتح التحتانية، كالميـ بينيما ميممة  -ر، مى يىٍحيى بف يىعٍ كى 

 (.713) المرجع السَّابؽ، ع(.)مات قبؿ المائة، كقيؿ: بعدىا، يرسؿ، مف الثالثة، 
َالصََّسٍَالمَيـ في مً سٍ مي كالمتابعة أخرجيا  َالمَيحًَند ، كتاب اإليماف، بابي معرفة اإليماف كاإلسبلـ كالقىدىر صرختَىيح

مًة السَّاعة، الحديث:  ٍيدة عف يحيى ب36 \1)، 8كعىبلى ف ابف عمر نحكه ف يىٍعمىر ع(، مف طريؽ عبد اهلل بف بيرى
  .ميطىكَّالن 
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:  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 732] بَّاسو ، عىف أىًبيًو، أىفَّ رىجيبلن قىاؿى اًلٍبًف عى ، عىًف ابًف طىاكيكسو مىٍعمىرو
بى  : فىبىٍينىنىا كى ، فىقىاؿى اٍبفي عىبَّاسو : ًإفَّ الشَّرَّ لىٍيسى ًبقىدىرو ٍيفى أىٍىًؿ اٍلقىدىًر ىىًذًه اآليىةي: ًإفَّ نىاسنا يىقيكليكفى

تَّى ( حيجييهىهمهجهينىن) اكيقىقيف)حى

  .(1)( لك
 
، عىف سىٍعًد بًف عيبىٍيدىةى، عىف أىًبي عىبًد اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 733] كرو ، عىف مىنصي نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى

ًميّْ بًف أىًبي طىا ، عىف عى مىًميّْ ًف السُّ رىجى الرٍَّحمى مىى ًجنىازىةو، فىبىٍينىا نىٍحفي ًفي اٍلبىًقيًع ًإٍذ خى رىٍجنىا عى : خى ، قىاؿى ًلبو
مىٍينىا رىسيكؿي اهلًل  رىةه عى ًبيىًدًه ًمٍخصى ، كى

: مىا (2) ، ثيَـّ نىكىتى  ًبيىا ًفي األىٍرًض سىاعىةن، ثيَـّ قىاؿى مىسى اءى فىجى ، فىجى
ٍنفيكسىةو ًإالَّ قىٍد كيًتبى  :  ًمٍف نىٍفسو مى الَّ قىٍد كيًتبىٍت شىًقيَّةن، أىٍك سىعيدىةن قىاؿى نًَّة، أىًك النَّاًر، كىاً  مىكىانييىا ًمفى اٍلجى

مىى ًكتىاًبنىا : أىفبلى نىتًَّكؿي عى ؿه فىقىاؿى رىجي
ميكا، فىكيؿّّ  (3) لىًكًف اٍعمى : الى، كى ؟ قىاؿى نىدىعي اٍلعىمىؿى يىا رىسيكؿى اهلًل، كى

، أىمَّا أىٍىؿي  كفى ًلعىمىًؿ أىٍىًؿ مييىسَّره كفى ًلعىمىًؿ أىٍىًؿ الشَّقىاًء، كىأىمَّا أىٍىؿي السَّعىادىًة فىيييىسَّري الشَّقىاكة فىيييىسَّري
جس مخجخمح جحمجحج مثهتمتختحت) اآليىةى: السَّعىادىًة، ثيَـّ تىبلى ىىًذهً 

 .(4)( ىلملخل جضمصخص حصمسخسحس

                                                           
 (1)

 اـ.عى كرة األنٍ مف سي  148،149اآليتاف  
 (، مف طريؽ ابف الميبارؾ.235، )336، الحديث: القىدىرالًفٍريىابي، في  . أخرجوكؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[732]
اكـ،  (،158، 278 \4) ،3، 1616، 1294، الحديثاف: اإلبانةَالكيبرلفي  ،ةطَّ ابف بى ك  الميٍستدرؾَعمىَفي كالحى

ٍيف ًحٍيحى ارم كميٍسًمـ -(، 347 \2، )3237بزيادة قكؿ البف عبَّاس، الحديث:  الصَّ  -قاؿ الذَّىىبي: عمى شرط البيخى
لىكىاًئيك  أبك بكر أحمد بف الحسيف ، كالبييقي (،607 \3)، 970،َالحديث:َشرحَأصيكؿَاعتقىادَأٍىؿَالس نَّة، في اٍلبلى

ٍكًجردم الخراسانيبف عمي بف مكسى الخيسٍ  فَىفي  ،رى عبد اهلل بف محمد الحاشدم، تقديـ: ، تحقيؽ: اتاألٍسمىاءَكالص 
دَّة، مكتبة السكادم، ط مف  (،454 \1)، 380الحديث:  ـ،1993 -ىػ 1413، 1ميٍقبؿ بف ىادم الكادعي، جي

زَّاؽ(، عف مىٍعمىر بو.زَّ طريؽ عبد الرَّ   اؽ. كبلىيما؛ )ابف الميبارؾ كعبد الرَّ
(2)

مىيٍ   ا، أك عيكَّازةو، أك ًمٍقرىعىةو، أك قىًضٍيب، كقد يٌتكي عى رىة: ما يىٍختىًصريه اإلنسىافي ًبيىًده فىييمًسكو. ًمف عىصن و. ابف الًمٍخصى
ديثَكاألثىراألثير،   (.36 \2)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى

(3)
  . كىذا خطأ. كتابيا ":ح" في 

(4)
 كرة الميؿ.رة مف سي اشً امسة إلى العى الخى  ات مفاآلي 
دًّْث عند ، كتاب الجنائز، يححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي  .يحَيحًَصَىإسناديهََ[733] بابي مكعظة الميحى

، كتاب القىدىر، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ (، كمي 96 \2)، 1362الحديث: القبر كقعكًد أصحابو حكلىو، 
 \4)، 2647الحديث:  اآلدىمٌي في بطف أمو ككتابًة رزقًو كأجًمًو كعمًمًو كشقاكًتًو كسعادًتًو،بابي كيفيًة خمًؽ 

الحديث:  باب كمف سكرة كالميؿ إذا يغشى،، أبكاب تفسير القرءاف، بيرالكَىَامعجَىالفي  ،(، كالترمذم2039
 =يسير. باختبلؼو  بو عف منصكر ؽو ري مف طي  (،298 \5)، 3344
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،زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 734] ـى ًفي  اؽ، عىف مىٍعمىرو : اٍجتىًنبيكا اٍلكىبلى ، عىف أىًبيًو، قىاؿى عىًف ابًف طىاكيكسو
.  اٍلقىدىًر، فىًإفَّ الميتىكىمًّْميفى ًفيًو يىقيكليكفى ًبغىٍيًر ًعٍمـو

 
، عىفٍ اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 735] نىا مىٍعمىره اؽى، عىفٍ  : أىٍخبىرى ًف ا أىًبي ًإٍسحى بًف أىًبي األىٍحكىًص، عى

ا اٍثنىتىاًف: اٍلييدىل : ًإنَّمىا ىيمى ، قىاؿى مىٍسعيكدو
ـي اهلًل، كىأىٍحسىفي اٍليىٍدًم ىىٍدم  (1) ـي؛ فىأىٍحسىفي اٍلكىبلىـً كىبلى كىاٍلكىبلى

مَّدو  كيؿَّ ميٍحدىثىةو ضى ميحى ـٍ كىالميٍحدثاًت كىاٍلًبدىع، فىًإفَّ شىرَّ األيميكًر ميٍحدىثىاتييىا، كى بلىلىةه، أىالى الى ، أىالى ًإيَّاكي
ا لىٍيسى آتو  ، أىالى ًإفَّ اٍلبىًعيدى مى ، أىالى كيؿُّ مىا ىيكى آتو قىًريبه ـٍ ـي األىمىدي فىتىٍقسيكى قيميكبيكي مىٍيكي ، أىالى ًإفَّ يىطيكلفَّ عى

فَّ  فَّ السًَّعيدى مىٍف كيًعظى ًبغىٍيًرًه، أىالى كىاً  كىايىا اٍلكىًذًب، أىالى  الشًَّقيَّ مىٍف شىًقيى ًفي بىٍطًف أيمًّْو، كىاً  كىايىا رى شىرَّ الرَّ
ؿي  ، كىالى أىٍف يىًعدى الرَّجي فَّ اٍلكىًذبى الى يىٍصميحي ًفي ًجدٍّ كىالى ىىٍزؿو فَّ  (2)]ـكي نٍ مً [كىاً  ًبيَّوي ثيَـّ الى ييٍنًجزي لىوي، أىالى كىاً  صى

كرى يىٍيًدم إً  فَّ اٍلفيجي كًر، كىاً  فَّ اٍلًبرَّ اٍلكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى اٍلفيجي ، كىاً  ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى اٍلًبرّْ فَّ الصّْ لىى النَّاًر، كىاً 
نّْي سىمً  ، كىاً  رى فىجى ييقىاؿي ًلٍمكىاًذًب: كىذىبى كى ، كى بىرَّ دىؽى كى اًدًؽ: صى نَّوي ييقىاؿي ًلمصَّ نًَّة، كىاً  ٍعتي يىٍيًدم ًإلىى اٍلجى

: ًإفَّ اٍلعىٍبدى لىيىٍكًذبي  رىسيكؿى اهلًل  ـٍ يىقيكؿي : ًإيَّاكي تَّى ييٍكتىبى ًصدّْيقنا ثيَـّ قىاؿى يىٍصديؽي حى تَّى ييٍكتىبى كىذَّابنا، كى حى
ةي  ا اٍلًعضى كفى مى ةى، أىتىٍدري كىاٍلًعضى
اًديًث.(3) نىٍقؿي األىحى  ؟ النًَّميمىةي، كى

                                                                                                                                                                      

ع(. )يرة عمى العراؽ، بى ، السُّممي أبك حمزة، الكيكًفٌي، ثقة، مف الثالثة، مات في كالية عمر بف ىي سىٍعد بف عيبىيدة=
ر،  جى  .(238)، تقريبَالتيذيبابف حى

ٍبد اهلل بف حبيب بف ريبىيّْعة ف ىك: محٍ أبك عبد الرَّ كى  مىمي،  -حدة، كتشديد الياء كى بفتح المي  -عى أبك عبد الرحمف، السُّ
ر، )انية، مات بعد السبعيف، حبة، ًثقىة ثبت، مف الثَّ بكنيتو، كألبيو صي  كره يي شٍ ميٍقًرلء، مى الكيكًفٌي، ال جى ع(. ابف حى

 (.326)، المرجعَالسَّابؽ

َمىٍقطيكعصَىهَإسنادَيَ[734] (، مف طريؽ 214 \4)، 1774، الحديث: اإلبانىةَالكيبرل. أخرجو ابف بىطَّة، في حيحه
 اهلل. (، مف قكؿ طىاككس اليىمىاني رحموي 145 \1)، شرحَالس نَّةفي اؽ بو. كالبىغىكم، زَّ عبد الرَّ 

 (1)
  .: اليىٍدم" ك "ع"ب"في  

(2)
 " ك "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ".ح"ك  "ج"ك  "ب" ليست مف 

(3)
تجمع عمى عضيف.   أىٍصميىا العضية فعمة مف العضو كىىيكى البيٍيت فحذفت المو كىمىا حذفت مف الٌسنة كالشفة كى

ديثالزَّمىٍخشىرم،    (.443 \2)، الفائؽَفيَغىريبَالحى
عيؼَهإسنادَيَ[735] َاختمط،َكلندرمَمتىَركلَعنوَمعمرَقبؿَالختَلطَأـَهَضى َكقد ، َإسحاؽَمدًلسه َأبا ؛َألفَّ

أكلوَمكقكؼَعمىَابفَمسعكدَمفَكَلموَرضيَاهللَعنو.َبعده؟.َكتكبعَمىعمر،َفيرتقيَإلىَدرجةَالحسفَلغيره.َ
وَفنَىسَيو في اجى مى  أخرجو ابف (، 32، 31 \1)، 46الحديث:  باب اجتناب البدع كالجدؿ،، أبكاب السنة، ابفَمىاجى

   مف طريؽ مكسى بف عيٍقبة عف أبي إسحاؽ نحكه.
ارم، في  ًحيحقمت: الكبلـ عف الصدؽ كالكذب، ثبت مرفكعان؛ أخرجو البيخى َالصَّ امعَالميٍسند ، كتابي األدب، الجى

{،  بابي قىٍكًؿ المَّ  اًدًقيفى كيكنيكا مىعى الصَّ (، كميٍسًمـ، 25 \8)، 6094الحديث: ًو تىعىالىى: }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى
ًحيحَالميختىصرفي  مة كاآلداب، الميٍسندَالصَّ دؽ كفىضًمو،، كتابي البرّْ كالصّْ ٍسًف الصّْ الحديث:  بابي قيبًح الكىذًب كحي

 =(، مف طيريؽو عف مىٍنصيكر عف أبي كىائؿ عف عبد اهلل بف مسعكد مرفكعنا.2012 \4)، 2607
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، عىف عىطىاًء بًف يى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 736] ، عىًف الزٍُّىًرمّْ : مىٍعمىرو يرىةى، قىاؿى ًزيدى، عىف أىًبي ىيرى
ـي  سيًئؿى رىسيكؿي اهلًل  : اهللي أىٍعمى ، فىقىاؿى ًف أىٍطفىاًؿ الميٍشًرًكيفى اًمًميفى بعى مىا كىانيكا عى

(1). 
 
 
: سيًئؿى رىسيكؿي اهلًل  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 737] ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ، عىًف ابًف طىاكيكسو عىف  مىٍعمىرو

اًمًميفى  ـي ًبمىا كىانيكا عى : اهللي أىٍعمى ذىرىاًرمّْ الميٍشًرًكيفى فىقىاؿى
(2). 

                                                                                                                                                                      

ًحيحَالميختىصرميٍسًمـ، في =ككذلؾ الكبلـ عف النميمة قد ثبت مرفكعان؛ أخرجو  مة ،َالميٍسندَالصَّ كتابي البرّْ كالصّْ
اؽ عف أبي (، مف طريؽ شيٍعبة عف أ2012 \4)، 2606بابي تحريـ النَّميمة، الحديث:  ،كاآلداب بي إسحى

 َ.األٍحكىص عف عبد اهلل بف مىٍسعكد
اًلؾ بف نى كأبك األحكص ىك:  بضـ الجيـ، كفتح  -ي مً شى الجي  -بفتح النكف، كسككف المعجمة،  -مة ضٍ عىٍكؼ بف مى
(، 4 بخ ـ)ؿ في كالية الحجاج عمى العراؽ، تً ص، الكيكًفٌي، مشيكر بكنيتو، ثقة، مف الثالثة، قي كى المعجمة، أبك األحٍ 

ر،  جى    (.503)، تقريبَالتيذيبابف حى
(1)

 أم بدكف حرؼ الباء. .ما كانكا " ك "ع". كفي "األصؿ":ح"ك  "ج"ك  "ب" ما أثبتناه مف 
، ةنََّالسَ في  ،ـ(، كابف أبي عاصً 76 \13)، 7636، الحديث: ندسٍَالمَيَفي ،أخرجو أحمد، حيحَههَصَىإسنادَيَ[736]

 .د الرزاؽ بو(، مف طريؽ عب92 \1) ،210الحديث: 
ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَكالبزَّار، في  (،136 \4)، 2504، الحديث: أبيَدىاكدَندسٍَمَييالسي في كأبك داكد الطَّ 
ار ، عىف الزٍُّىًرٌم، عىف عىطاء بف يزيد-،َالبىٍحرَالزَّخَّ كىاهي غىٍيري كىاًحدو ًديثي قىٍد رى ، 8263الحديث: . -كقاؿ: كىىىذىا اٍلحى

نائز، أكالد الميٍشركيف، الحديث: طريؽ ابف أبي ذئبمف  (،49 \15) . كالنسَّائي في الميجتبى مف السُّنىف، كتابي الجى
 \1)، 131الحديث: ،َافبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَى(، مف طريؽ سفياف. كابف ًحبَّاف، في 58 \4، )1949
 يكنس(، عف الزٍُّىرم بو.ابف أبي ذئب كسفياف ك )(، مف طريؽ يكنس. ثبلثتيـ؛ 340

ًحيحفي  ،ارمخى كالبي   امعَالميٍسندَالصَّ  \2)،  1383الحديث:  باب ما قيؿ في أكالد المشركيف،، كتاب الجنائز، الجى
مف طريؽ  (،95 \7)، 4711الحديث:  المشركيف، مباب في ذرار (، كأبك داكد في سننو، كتاب السنة، 100

بير عف ابف عباس بمثمو.  سعيد بف جي
ميدم، في  أخرجوك  مىٍيدمالحي ًحيحَالميختىصرفي  ،ـمً سٍ مي ك  (،265 \2، )1143، الحديث: ميٍسندَالحي ، الميٍسندَالصَّ

الحديث:  باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة كحكـ مكت أطفاؿ الكفار كأطفاؿ المسمميف،كتاب القىدىر، 
  ريرة بزيادة فيو،ىي رج عف أبي ناد عف األعٍ (، مف طريؽ أبي الزّْ 2049 \4)، 2659

(2)
 .: بما كانكا عميو"ح"في  
عيؼَههَإسنادَيَ[737]  َحيحَكقدَتقدـَقبؿَىذا.،َكالحديثَأصموَصَىإلرسالو؛َضى
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: أىٍكالىدي الميٍشًرًكيفى  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 738] ، قىاؿى ٍممىافى سىًف، أىفَّ سى ، عىف قىتىادىةى، عىًف اٍلحى مىٍعمىرو
نَّةً  ـه ألىٍىًؿ اٍلجى دى بيكفى أىٍكرىمىييـي اهللي ثيَـّ قىاؿى الٍ  .خى ا تٍعجى : مى سىفي . ،حى ـٍ   كىأىٍكًرـٍ ًبًي

 
:  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 739] ، قىاؿى بَّاسو ، عىف أىًبيًو، عىًف ابًف عى ًف ابًف طىاكيكسو ، عى مىٍعمىرو

، كىاٍلكىٍيسي  اٍلعىٍجزي
(1) .   ًبقىدىرو

                                                           

ؿََ[738] َمىٍكقيكؼ؛َألنَّوَمَيضَىالجزءَاألكَّ َخفيَ سَىرٍَعيؼه َالحَىَ.ؿه مافَمٍَمفَسَىَماعَهرؼَلوَسَىعٍَلَيَيَفَالبىٍصرمٌَسَىإٍذَإفَّ
ًفٌيَكعَلقىتيوَبالتَّدليسَ)دراسَىرٍَالمَيـ بف عىارؼ، اتً ريؼ حى . يينظىر؛ العكني، الشَّ وعنَاهللَيَرَرضيَىيٍَالخَى َالخى ةهَنظريَّةهَسىؿي
َعمىَمَىكَى أمَّاََ(.1135-1133ـ، )1997-ق1418، 1)د.ـ(، دار ىجر، طَرٌم(،صٍَفَالبَىسَىكياتَالحَىرٍَتطبيقيَّةه

سىفَالبَى َمىٍقطيكعَمفَقكؿَالحى ٍَصرمَرحمويَاهلل.الجزءَالثَّاني؛َفيكَصحيحه
ؿََ ،أخرجَالجزءَاألكَّ ٍيفه ٍيًصي، يٍ مى د بف سي مَّ حى أبك جعفر مي  ليكى يثَدًَفيوَحَىَجزءَهماف بف حبيب بف جبير األسدم المىصّْ

ٍيًصي ـ، 1997 -ىػ 1418، 1، تحقيؽ: مسعد بف عبد الحميد السعدني، الرياض، أضكاء السمؼ، طالمىص 
  نة عف قىتىادة عف أبي ميرىاكح عف سمماف قكلو.عىكىا ي(، مف طريؽ أب55، 33)الحديث: 

. أم "أطفاؿ المشركيف خدـ أىؿ الجنة" قاؿ: يٌ ارسً ماف الفى مٍ أبي ميرىاكح، فقاؿ: عىف: سى كقد عىزىاه الًمًزم في ترجمة 
دىر ، ككتاب القى (273 \34)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿر ألبي داكد صاحب السُّنىف. الًمًزم، دى في كتاب القى 

 ما زاؿ مخطكطنا، كاهللي أعمـ. 
كياني مرفكعنا؛ أخرجو كرد قدكى  كيانيَندسٍَمَي ،َفيالرُّ في الميٍعجـ الكبير،  الطَّبىراني،ك  (،63 \2، )837الحديث: ،َالر 

عف عيسى ابف  ؽو (، مف طيري 302\2)، 2045الحديث:  الميٍعجـَاألكسط،في ك  (،244 \7، )6993الحديث: 
ٍنديب مثؿ الجزء األكؿ. عىبَّا شيعىٍيب عف ، 2972كالحديث: د بف منصكر عف أبي رىجاء العيطىاردٌم عف سىميرىة بف جي

كىـ بف مىٍيسىرة عف ميقىاًتؿ بف سيمىٍيماف عف قىتىادة عف أنس 220\3) . كىك صحيح مثؿ الجزء األكؿ(، مف طريؽ الحى
اتي بف آدـمَّ حى مي األلباني، كما قاؿ العبلَّمة األلباني رحموي اهلل؛ يينظىر؛  ، د ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجى

َكزيادتو غير َالصَّ اًمع َالجى ًحٍيح َصى  \1، )د.ط(، )د.ت(، )إشراؼ: زيىير الشَّاكيش، بيركت، المكتب اإلسبلمي،
235.)   

: إنو مكلى رسكؿ اهلل يٌ سً ارً الفى  افي مى مٍ سى كى  ارس مف أصمو مف فى ر، كاف يٍ اف الخى مى مٍ سى ، كيعرؼ بً ، أبك عبد اهلل، يقىاؿي
  (.638 ،634 \2)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابق. ابف عبد البر، 33رامىييٍرميز، تكفي سنة 

 (1)  : ا يىًجبي فٍعميو بالتَّسكيؼ، كىىيكى عاّـّ ًفي أيميكر الدُّنيا كالدّْيف.العىٍجزي كالكيس ىك ضد ذلؾ، كىك النَّشاط  تىرؾ مى
ديثَكاألثركالحذؽ في األمكر. ابف األثير،  ارَاألٍنكارَفيَ، الفىتًَّني(، 186 \3، )الن يايةَفيَغىريبَالحى مىٍجمىعًَبحى
 (.524 \3) ،غىرائبَالتٍَّنزيؿَكلطىائؼَاألٍخبىار

َإسنادَيَ[739] في  ،ةطَّ (، كابف بى 870 \2)، 448، الحديث: ةريعَىالشََّفي  ،اآلجيرّْمُّ أخرجو  .كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىه
َالكيبرلاإلبَى ، الحديث: القىدىركالًفٍريابي في  .اؽ بوزَّ عبد الرَّ  عف ؽو ري (، مف طي 158 \4)، 1617ديث: ، الحانة

لىكىاًئيك (، 223)، 305 (، مف طرؽ عف 740 \4)،  1221، الحديث: ةنََّشرحَأصكؿَاعتقادَأىؿَالسَ في  ،اٍلبلى
 =ابف جريج عف ابف طاككس نحكه.
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:  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 740] اًرًث، عىًف ابًف مىٍسعيكدو أىنَّوي قىاؿى اؽى، عىًف اٍلحى ، عىف أىًبي ًإٍسحى مىٍعمىرو
، كى  يىٍعمىـى أىنَّوي مىيّْته تَّى ييٍؤًمفى ًباٍلقىدىًر، كى مىى ًفيًو حى عى يىدىهي عى ـى اإًليمىاًف، كىكىضى ؿه طىٍع .لىٍف يىًجدى رىجي  أىنَّوي مىٍبعيكثه

 
: ثىبلىثه مىٍف كيفَّ ًفيًو يىًجدي  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 741] ، قىاؿى ، عىف قىتىادىةى، أىفَّ اٍبفى مىٍسعيكدو مىٍعمىرو

ابىوي لىـٍ  ا أىصى يىٍعمىـي أىفَّ مى ًة، كى ؽّْ، كىاٍلكىًذبي ًفي الميزىاحى يىكيٍف  ًبًيفَّ حىبلىكىةى اإًليمىاًف: تىٍرؾي الًمرىاًء ًفي اٍلحى
ا مى ًلييٍخًطئىوي، كى
ـٍ يىكيٍف ًلييًصيبىوي. (1)  أىٍخطىأىهي لى

 
اؽى،  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 742] ، عىف أىًبي ًإٍسحى اجً مىٍعمىرو جَّ ، رىجيؿه ًمفى األىٍزدً عىًف أبي اٍلحى

(2) ،
: أىٍف يىٍعمى  بًد اهلًل؟ قىاؿى : كىٍيؼى اإًليمىافي ًباٍلقىدىًر يىا أىبىا عى ٍممىافى : سىأىٍلتي سى ؿي ًمٍف ًقبىًؿ نىٍفًسًو أىفَّ مىا قىاؿى ـى الرَّجي

ـٍ يىكيٍف ًلييًصيبىوي، فىذىًلؾى اإًليمىافي ًباٍلقىدىًر. ا أىٍخطىأىهي لى ـٍ يىكيٍف ًلييٍخًطئىوي، كىأىفَّ مى ابىوي لى  أىصى

                                                                                                                                                                      

ًحيحَالميختىصرَالميٍسندفي  ؛َأخرجوَميٍسًمـ،امرفكعَنَثبتكقدَ= ر، الحديث: دى بقى  شيءو  كؿُّ  ،  بابي ، كتاب القىدىرالصَّ
(، مف طريؽ قتيبة بف سعيد عف مالؾ عف زياد بف سعد عف عمرك بف مسمـ عف طاكس، 2045 \4)، 2655

 أنو قاؿ: أدركت ناسان مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكلكف كؿ شيء بقدر ...

َإسنادَيَ[740] َألفََّمىٍكقيكؼَعيؼَهضَىه َإسٍََ؛ َعنعف،حَىأبا َكلَنعرؼَمتىَركلَعنوََاؽَمدلسَكقد كىكَمختمط،
ٍعمىرَقبؿَالختَلطَأـَبعده؟ اًمع709َ،َكردَتضعيفوَعندَالحديث:َركَىارثَبفَاألعٍَكلضعؼَالحَىَمى ، مفَىذاَالجى

َالكبيرالطَّبىراني، في  أخرجو َالكيبرل في ،ةطَّ ابف بى ك  (،157 \9، )8788، الحديث: الميٍعجـ ، الحديث: اإلبانىة
زَّاؽ بو.(، 57 \4)، 1455  مف طيريؽو عف عبد الرَّ

، الحديث: الشَّرٍيعىة، في اآلجيرّْمُّ  (، مف طريؽ زيىىٍير. ك156، )198، الحديث: القىدىركأخرجو الًفٍريابي، في 
اؽ بو. عف أب (، مف طريؽ أبي األٍحكىص. كبلىما؛ )زيىىٍير كأبك األٍحكىص(،849 \2، )425  ي إٍسحى

 (1)
  ، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ح" ك "ع".ما كأفَّ  ":ج"ك  "ب"في  

َمىٍكقيكؼ؛َألفَقَىضَىهَإسنادَيَ[741] اًتـ، ؛َيينظىرَابفَمسعكد.َادةَلـَييٍدرؾَتَىعيؼه َ(.168، )المىراسيؿابف أبي حى
َالكىبيرفي  ،رانيبى أخرجو الطَّ  َالكيبرلفي  ،ةطَّ بى  (، كابف157 \9)، 8790، الحديث: الميٍعجـ ، الحديث: اإلبانىة

 أبك عبد اهلل محمد بف يحيى ابف أبي عمر،نحكه. كأخرجو العىدىني، اؽ زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري مف طي  (،57 \4)، 1456
مفيَّة، طاإليماففي  ربي، الككيت، الدار السَّ ، مف (81)، 15ق، الحديث: 1407، 1، تحقيؽ: حمد الجابرم الحى

عف تىميـ بف سىمىمىة عف أبي عيبىٍيدة عف أبيو ابف مسعكد مف قكلو ميٍختصرنا ميٍقتصرنا عمى الجزء طريؽ األٍعمىش 
 األخير منو. 

(2)
كىاب.  .: األسد" ك "ع"ج"ك  "ح"ك  "ب"في     كما أثبتناه مف "األصؿ"، كىك الصَّ

َإسنادَيَ[742] َمىٍكقيكؼ؛ضَىه َإسٍََألفَََّعيؼه َعنعف،حَىأبا َكلَنعرؼَمتىَركلَعنوَكىكَمختمطَاؽَمدلسَكقد ،
َلجيالة َككذلؾ َبعده، َأـ َالختَلط َقبؿ َالحَىَمعمر َالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى أخرجو الطَّ ، اججََّأبي ، الحديث: بيرجـ

 =.اؽ بوزَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 170 \4)، 1653، الحديث: ةَالكيبرلاإلبانَىفي  ،ةطَّ (، كابف بى 220 \6)، 6060
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: لىمَّا ري  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 743] ، يىقيكؿي سىفى ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحى ةي بف عيبىٍيًد اهلًل مىٍعمىرو ًميى طىٍمحى
 : ٍدًرًه، كىىيكى يىقيكؿي ـى عىف صى عىؿى يىٍمسىحي الدَّ مىًؿ جى  .(1)( مثهتمتختحتجت)يىٍكـى اٍلجى

 

                                                                                                                                                                      

شىٍرحَميٍشًكؿَد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم، في مَّ حى أحمد بف مي  أبك جعفراكم، كأخرجو الطَّحى =
 \1)، 263ـ، تابع لمحديث: 1994 -ىػ1415، 1، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، بيركت، مؤسسة الرسالة، طاآلثىار
اؽ بو.240  (، مف طريؽ شيٍعبة عف أبي إٍسحى

ٍنبىعيَمي، ثى يٍ حيح". اليى عرفو، كبقية رجالو رجاؿ الصَّ اج لـ أجَّ ركاه الطبراني، كأبك الحى قاؿ الييثمي: " كائدَكمى مىٍجمىعيَالزَّ
 (.199 \7)، الفكائد

اج األٍزدم جاء ذكره في العمؿ ألحمد:  جَّ : لىقيتو ًبمىا سبذاف فىقمت لىوي.أبك الحى كذكره اإلماـ ميٍسًمـ في  عىف سممىاف قىاؿى
ٍنده:الكينىى ركل عف سمماف كعنو أبك إسحاؽ. كقاؿ  دَّثى عىف:  ابف مى اج: األىٍزًدٌم، كافى بأٍصبىياف، حى أىبيك اٍلحجَّ

ٍممىاف الفىاًرًسي. اؽ السبيًعي. سى  (،601 \2)، العمؿَكمعرفةَالرجاؿَركايةَابنوأحمد،  يينظىر؛ ركل عىنوي: أبيك ًإٍسحى
سىٍيف القيشىٍيرم النَّيسابكرمميٍسًمـ،  د القشقرم، المدينة المنكرة، مَّ حى بد الرحيـ مي ، تحقيؽ: عالكينىىَكاألسماء، أبك الحي

ٍندىه، أبك عبد اهلل مي ك  (.263)ـ، 1984-ىػ1404، 1عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، ط د بف مَّ حى ابف مى
َالبىابَفيَالكينىىَكاأللقىابد بف يحيى، مَّ حى إسحاؽ بف مي  اض، د الفاريابي، الريمَّ حى ، تحقيؽ: أبك قتيبة نظر مي فىٍتحي

  (.267)ـ، 1996 -ىػ 1417، 1مكتبة الكىكثر، ط
رَّح كاهللي أعمـ. اج األزدم مىٍجييكؿ؛ ألنو لـ يرك عنو غير كاحد، كلـ ييكثَّؽ أك ييجى جَّ  يتبيَّف لنا أفَّ أبا الحى

ًميٍ  ديث بعد ترجمتو لو. مف طريؽ ًفٍطر بف خى ـى أٍصبىياف، كخرَّج الحى فىة عف أبي كقاؿ عنو أبك نيعىيـ: كيكفيه قىًد
اؽ بو. ، تاريخَأٍصبيافأحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إٍسحاؽ بف ميكسى بف ًمٍيرىاف األٍصبىياني، أبك نيعىٍيـ،  إٍسحى

  (.345 \2)ـ، 1990-ىػ1410، 1تحقيؽ: سيد كسركم حسف، بيركت، دار الكيتب العممية، ط

(1)
 .38اب اآلية: زى كرة األحٍ سي  
َإسنادَيَ[743] َالحسفكؼَهقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىه َالَّذمَسمع َلجيالة ، أخرجو ابف بطة في اإلبانة الكيبرل، الحديث: ؛

(، مف طريؽ أبي أيُّكب عف الكىاًقدم 98 \1)، 380، الحديث: ابةحَىرفةَالصََّعٍَمَىكأبك نيعىٍيـ، في  (.88 \4)، 1498
ة نحكه. اؽ بفي طىمحى ر، قمت: فيو الكىاًقدم، كىك متركؾ مع سىعىة ًعٍممو. يين قاؿ إسحى جى ، تقريبَالتيذيبظىر؛ ابف حى

(588.) 
شٌي رى اف بف عمرك بف كعب بف سعد بف تيـ بف مرة ابف كعب بف لؤٌم بف غالب القي مى ثٍ ة بف عيبىٍيد المَّو بف عي طىٍمحى 

مَّد، أحد العشرة المبشريف بالجنَّة، كقى النَّ  ه بي صمى اهلل عميو كسمـ بنفسو، كاتقى النبؿ عنو بيدالتيمٌي، أبك ميحى
ر، 36ى شٌمت إصبعو، تكفي حتَّ  جى ابةاإلصَىق. ابف حى حى   ، بتصىرؼو يسير. (432 ،430 \3، )ابةَفيَتمييزَالصَّ
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: مىٍف كىذَّبى ًباٍلقىدىًر، فىقى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 744] سىًف، قىاؿى ًف اٍلحى ، عىف قىتىادىةى، عى ٍد كىذَّبى مىٍعمىرو
 (1)ًباٍلقيٍرآًف.

،  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 745] اؿي : اآلجى سىًف، أىنَّوي كىافى يىقيكؿي ًف اٍلحى ، عى ٍيًر كىاًحدو ، عىف غى مىٍعمىرو
مً  سىنىاتي ًبقىدىرو ًمفى اهلًل، كىالسَّيّْئىاتي ًمٍف أىٍنفيًسنىا، كى ، كىاٍلحى اًئبي  فى الشٍَّيطىاًف.كىاألىٍرزىاؽي، كىاٍلبىبلىءي، كىالمىصى

                                                           
(1)

زَّاؽ، في  أخرجو كع،طَيقٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[744]  زَّاؽعبد الرَّ (، 240 \2، )1391، الحديث: تفسيرَعبدَالرَّ
 \4)، 1666، الحديث: ةَالكيبرلاإلبانَىفي  ،ةطَّ ابف بى  (،425 \2)، 934، الحديث: الس نَّةكعبد اهلل بف أحمد، في 

ٍكًجردم الخراسانيالبييقي، ك  (،180 ٍسرى َكالقَىَ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي  ،ردَىالقضاء
حديث: ال ـ،2000 -ىػ 1421، 1هلل آؿ عامر، طد بف عبد امَّ حى د بف عبد اهلل آؿ عامر، الرياض، مي مَّ حى تحقيؽ: مي 

زَّاؽ  عف ؽو ري مف طي  (،313، )516   .بوعبد الرَّ
(، 189 \4)، 1695الحديث:  ،ةَالكيبرلاإلبانَىفي  ،ةطَّ ابف بى كقد تكبع مىٍعمىر في ركايتو عف قتادة، أخرجو 

لىكىاًئي في (، ك 885 \2)، 468، الحديث: ةعَىريٍَالشََّفي  ،اآلجيرّْمُّ ك  (، 755 \4)، شرحَأصكؿَاعتقادَأىؿَالسنةاٍلبلى
عف عاصـ األحكؿ عف الحسف بزيادات  ؽو ري مف طي  (، جميعان 313)، 515الحديث:  ،ردَىالقضاءَكالقَىَ،البييقيك 

َفيو.
دَّثَعنوَمَىطَيقٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[745]َ  ر.مَىعٍَكع؛َإلبياـَمفَحى
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، عىًف ابًف الميسىيًَّب،  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ  [746] ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ]ةرى يٍ رى أبي ىي  فٍ عى [مىٍعمىرو
(1)  : قىاؿى

رىاًنوً قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  دىاًنًو، أىٍك يينىصّْ مىى اٍلًفٍطرىًة، فىأىبىكىاهي يييىكّْ ٍكليكدو ييكلىدي عى ا تيٍنتىجي : كيؿُّ مى سىاًنًو كىمى ، أىٍك ييمىجّْ
ٍدعىاءى (2)]اٍلبىًييمىةى [ ٍلبىًييمىةي ا ، ىىٍؿ تيًحسُّكفى ًفييىا ًمٍف جى

(3) : ؤيكا ًإٍف ًشٍئتيـٍ : ثيَـّ يىقيكؿي أىبيك ىيرىيرىةى: كىاٍقرى ، قىاؿى
دّْثي بً  .(4)( جغحسجسمخجخمحجحمج) : كىٍيؼى تيحى : فىقيٍمتي ًلمزٍُّىًرمّْ ٍعمىره يىذىا كىأىٍنتى قىاؿى مى

دّْثي ًبمىا سىًمٍعنىا : نيحى ٍيًرًه؟ قىاؿى مىى غى عى
(5). 
                                                           

(1)
كىاب.ح"ك  "ج"ك  "ب"، كما أثبتناه مف "األصؿ"مف  سقط    " ك "ع"، كىك الصَّ

(2)
رى   ، كىذا ليس كيًررىت في "األصؿ" مرتيف، ك "جفي " نيائينا كال تكجد ة ليست مكجكدة في "ب" ك "ح" ك "ع"،الميكىرى

ًحيحَالميختىصر،َمتابعةَميٍسًمـ، في  المركاية التي أخرجي ؽه كافً و مي ألنَّ خطأ؛  (، 2047 \4)، 2658لمحديث: الميٍسندَالصَّ
ا تيٍنتى  زَّاؽ بو، كقاؿ: "كىمى  جي اٍلبىًييمىةي بىًييمىةن".مف طريؽ عبد الرَّ

(3)
احَاآلثىار. القىاًضي، المقطكعةي اأٍليذيف   (.182 \1، )مشارؽيَاألٍنكارَعمىًَصحى

(4)
، اآلية:     .30سكرة الرـك

(5)
كقد أشرتي إلى ذلؾ عند  ةإالَّ أبك عىكىان، -بعد البحث حسب عممي كاهللي أعمـ -كجكاب الزٍُّىرم رمى عٍ مى سؤاؿ ج رّْ خى لـ يي  
اـ الزُّىرم بتحديثو لمحديث يكافؽ لتخريجا ديث شيخو الزٍُّىرم رحميما اهلل: ىك أفَّ اإلمى ٍعمىر عف حى . كأمَّا تكجيو سؤاؿ مى

ديث ييعتبر دليبلن عمى قكليـ. كىذا ييشبو قدرينا. القدرية فيما ذىبكا إليو ككأنو يؤيد مذىبيـ، كىك ليس  ألفَّ ىذا الحى
كف عمينا كىٍىب: ئلماـ مىالؾ رحموي اهلل: قاؿ ابف السؤاؿ الَّذم سألو أحدىـ ل سمعتي مالكنا، قيؿ لو: إفَّ أىؿى األىكاًء يىٍحتىجُّ

، قاؿ: غيره : اٍحتىجَّ عمييـ بآًخًره، قالكا: أرىأيتى مىف يىمكتي كىك صى الؾه ديث، قاؿ مى اًمًميف" بيذا الحى ـي بما كانكا عى . "اهللي أعم
 (.99، 98 \7، )4715ؿي كتاب السُّنَّة، بابه في ذىرىارم الميشركيف، الحديث: ، أكَّ سينىفَأبيَدىاكدأبك دىاكد، 

اس ار النَّ يـ صى كلً ديث عمى قى كف بيذا الحى حتجُّ رية يى دى القى  ارى كلما صى ـ: قاؿ ابف القىيّْ كأمَّا كجو احتجاجيـ بو، فيك كما 
 ؿي ضً انو ال يي حى بٍ سي  بلـ كاهللي كلد عمى اإلسٍ لكد يي كٍ مى  ؿُّ ة كي ريَّ دى القى  :تفقال ،اهضى تى قٍ و بيا عف مي كنى جي رً خٍ و عمى تأكيبلت يي كنى لي تأكَّ يى 

نما أبكاه يي أحدن  ٍعؿ الييدىل أك الضَّبلؿ في قىٍمب  ..بلنو.ضً ا كا  ةه عميكـ فىغىٍيري اهلل ال يىٍقدر عمى جى ة لكـ بؿ ىك حيجَّ جَّ ال حي
ديث دعكة األبكيف إلى ذلؾ كتربيتيم ـي كالميربي كخصَّ أحد؛ بؿ المرادي بالحى ا لو كتربيتيما عمى ذلؾ ممَّا يفعمو المعم

ال فقد يقع مف أحدىما أك مف غيرىما. عىؿ أبكاف كا  يف بالذكر عمى الغالب أنو جى ٍكًزيَّة، محمد بف أبي  األبىكى ابف قىيّْـ الجى
َكابكر بف أيكب بف سعد،  َكالًحٍكمىة َكالقىدىر اء َالقىضى َفيَمىسىاًئؿ َالعىًمٍيؿ ، بيركت، دار المعرفة، د.ط(، لتٍَّعًميؿًشفاءي

      (.287)ـ، 1978-ىػ1398
حيحَهَ[746] َصى ( ، 138 \13)، 7711رة، الحديث: يٍ رى قكؿ أبي ىي ل ذكره مع ندسٍَالمَيَفي ،أخرجو أحمد. إسناديه

ارفي  ،اركالبزَّ  يحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ حً  (، كابف180 \14)، 7728، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
ٌرجَسٍَالمَيفي  ،كأبك عىكىانة(، 339 \1)، 130مع قكؿ أبي ىريرة، الحديث:  ،افبىَمًٍَحبَّافَبترتيبَابفَبَى نىدَالصَّحيحَالميخى
ًحيحَميسمـ ٍعمىر ،عمىَصى  .ر بومى عٍ عف مى  ؽو ري (؛ مف طي 265 \20)، 11656الحديث:  مع ذكره قكؿ مى

، 1385الحديث:  باب ما قيؿ في أكالد المشركيف،كتاب الجنائز،  ،يححًَندَالصََّسٍَمعَالمَياالجَىفي  ارم،خى أخرجو البي ك  
(، مف طريؽ الزىرم عف أبي 115 \4)، 2480، الحديث: أبيَدىاكدَندسٍَمَيفي  ،السييى (، كأبك دكاد الطَّ 100 \2)

 .سممة عف أبي ىريره نحكه دكف قكؿ أبي ىريرة
أبيََفنَىسَيفي  ،اكد(، كأبك دى 393 \1)، 995، الحديث: رمىٍَصعبَالزَ ةَأبيَمَيطأَبركايكَىالمَيفي  ،الؾمى =كأخرجو  

كالبييقي في السُّنىف الكيبرل،  (،136)، 161، الحديث: درقَىالَىفي  ،(، كالًفٍريابي97 \7)، 393، الحديث: دىاكد
 .=ج بزيادة فيورى اد عف األعٍ نى عف أبي الزّْ  ؽو ري مف طي  (،333 \6، )12137الحديث: 
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يًر، اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 747] بًد اهلًل بًف الشّْخّْ ، عىف قىتىادىةى، عىف ميطىرًّْؼ بًف عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى
: قىاؿى رىسيكؿي  ، قىاؿى اًشًعيّْ ًيٍمتيـٍ اهلًل  عىف ًعيىاًض بًف ًحمىارو الميجى ـٍ مىا جى مّْمىكي ًني أىٍف أيعى : ًإفَّ اهللى أىمىرى

ٍمتي ًعبادم : ًإفَّ كيؿَّ مىاؿو نىحى مَّمىًني يىٍكًمي ىىذىا، كىأىنَّوي قىاؿى ًممَّا عى
مىٍقتي ًعبىاًدم  (1) نّْي خى ، كىاً  بلىؿه ـٍ حى فىييكى لىيي

، فأىتىٍتييـي الشَّيىاًطيفي فىاجٍ  ـٍ نىفىاءى كيمَّيي تىالىٍتييـٍ حي
ـٍ أىٍف  (2) ٍتيي ا أىٍحمىٍمتي ليـ، كىأىمىرى ـٍ مى مىٍيًي رَّمىٍت عى ، كىحى ـٍ عىف ًديًنًي

فَّ اهللى نىظى  ٍؿ ًبًو سيٍمطىاننا، كىاً  ـٍ أينىزّْ ا لى بً ييٍشًركيكا ًبي مى مً يً رى ًإلىى أىٍىًؿ األىٍرًض عىرى ـٍ ًإالَّ بىقىايىا ًمٍف يً ـٍ كىعىجى
فَّ  ٍيشنا، أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب، كىاً  رّْؽى قيرى ًني أىٍف أيحى : يىا رىبّْ ًإذنا يىثٍ  اهللى أىمىرى تَّى يىدى  (3)كاغي مى فىقيٍمتي ٍبزىةن، رىٍأًسي حى عيكهي خي

مىٍيؾى ًكتىابنا الى يىٍغًسميوي المىاءي، تى  ٍلتي عى قىٍد أىٍنزى ، كى ، كىأىٍبتىًميى ًبؾى ا بىعىٍثتيؾى ألىٍبتىًميىؾى : ًإنَّمى ؤيهي فً فىقىاؿى نىاـً ٍقرى ي المى
قى  ، كى ـٍ ٍمسىًة أىٍمثىاًلًي ٍيشنا نيٍمًدٍدؾى ًبخى ، كىاٍبعىٍث جى مىٍيؾى ، كىأىٍنًفٍؽ ييٍنفىٍؽ عى ـٍ نيٍغًزؾى اًتٍؿ ًبمىٍف كىاٍليىقىظىًة، فاٍغزيىي

ًقي ؿه رىًحيـه رى نًَّة ثىبلىثىةه: ًإمَّاـ ميٍقًسطه، كىرىجي : أىٍىؿي اٍلجى ، ثيَـّ قىاؿى اؾى ؽي اٍلقىٍمًب بكيؿّْ ًذم أىطىاعىؾى مىٍف عىصى
ؿه غىًنيّّ قيرٍ  ، كىرىجي ميٍسًمـو ٍبرى  بىى كى ًعيؼي الًَّذم الى زى ٍمسىةه: الضَّ دّْؽه، كىأىٍىؿي النَّاًر خى عىًفيؼه ميتىصى

لىوي، الًَّذيفى  (4)
ؿه ًإٍف أىٍصبىحى أىٍصبىحى  ـٍ تىبىعه الى يىٍبتىغيكفى ًبذىًلؾى أىٍىبلن كىالى مىاالن، كىرىجي ـٍ ًفيكي ،  ىي اًلؾى مى اًدعيؾى عىف أىٍىًمؾى كى ييخى

ٍف دىؽَّ ًإالَّ ذىىىب ًبًو، كىالشٍّْنًظيري  ؿه الى يىٍخفىى لىوي طىمىعه كىاً  كىرىجي
(5) . ذىكىرى اٍلبيٍخؿى كىاٍلكىًذبى : كى ، قىاؿى  اٍلفىاًحشي

                                                                                                                                                                      

لىكىاًئي في (، ك 282 \11)، 6394، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَيفي  ،بك يعمى المكصميكأ = شرحَأصكؿَاعتقادَاٍلبلى
مىيد بف عبد الرحمف عف أبي  ؽو ري (، مف طي 622 \3)، 996، الحديث: أىؿَالسنة عف الزىرم عف االكزاعي عف حي
 ىريرة نحكه.

ٍكلكدو ييكلدي عمى الًفٍطرة كحكـً مٍكًت ك ،صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيكأخرجو ميٍسًمـ، في  تابي القىدىر، بابي معنى كؿّْ مى
بىٍيًدم عف الزٍُّىرم بو مع ذكره لقكؿ 2047 \4)، 2658الحديث:  أٍطفاًؿ الكيفَّار كأٍطفاًؿ الميٍسًمميف، (، مف طريؽ الزُّ

ٍيرة.   أبي ىيرى
 (1)

  ي.الً يى عً " ك "ع": ح"ك  "ب"في  

(2)
فَّ   اليكا مىعيـ ًفي الضَّبلىؿ. ابف األثير، أىًم اٍستَّخى ديثَكاألثىرٍتيـ فىجى  (.317 \1)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى

(3)
َاألٍنكارًَإذا ضربو ًبًو فشقَّو ًنٍصفىٍيًف. القىاًضي،  ،و ًبالسٍَّيؼً رىأسى  عى مى كا، كفيًسر، يشقكا بنصفيف قىاؿى فى خي دى شٍ يى   مشارؽي

احَاآلثىار  (.168 \1)، عمىًَصحى

(4)
ًميدم،   ا لىوي عقؿ. الحى بىر أىم مى ا لىوي زى ييقىاؿ مى يفَالبيخارمَكميٍسًمـأم الى عقؿ لىوي كى ًحٍيحى ، تفسيرَغىريبَماَفيَالصَّ
(499 .) 

و الخميؿ بالرجاؿ، أم أنو الفاحش الغمؽي مف الرّْجاؿ: الخميؿ بف أحمد قاؿ (5) ا الحداد المى  .خصِّ دكم، فقاؿ: يٍ كأمَّ
ٍرأىة الس ميؽ. اٍلمى ًميدم كغيره: ىيكى السَّ قمت: يّْئةي الخي  يينظىر؛ ؽ.مي خي ال يءي كأرجح أنو عاُـّ في كبل الًجنسىٍيف، كما قاؿ الحى

َؼًَرٍَحَىَرَيصٍَحَىي، نً الى كٍ د بف ثابت الخى مَّ حى دكم، أبك الحسف عمي بف مي يٍ اد المى دَّ الحى (. 301 \6)، العىٍيفالفىرىاًىٍيدم، 
اتـ أ.، تحقيؽ: اءالظَّ اًمف، دمشؽ، دار البشائر، طد. حى ًميدم،  (. 22)ـ، 2003 -ىػ 1424، 1الضَّ تفسيرَالحى

يفَالبيخارمَكميٍسًمـ ًحٍيحى   (.499)، غىريبَماَفيَالصَّ
حيحَههَإسنادَيَ[747] َمىٍعمىرَنصى رَّحَبالتحديثَا؛َألفَّ في  ،رانيبى الطَّ . أخرجو تكبعَفيَركايتوَعفَقىتادة،َكقىتىادةَصى

َالكىبير المرشد باهلل، يحيى بف الحسيف بف إسماعيؿ بف زيد الحسني (، 358 \17)، 987الحديث:  ،الميٍعجـ
 =، رتبيا: القاضي محمد بف أحمد القرشي العبشمي، تحقيؽ: محمدمًرَجَىةَلمشََّيََّسًَيٍَمًَاليَالخَىترتيبَاألمَىم، رً جى الشَّ 
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، عىف قىتىادىةى، عىف ميطىرًّْؼ بف ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 748] ـٍ يىًكًؿ النَّاسى  مىٍعمىرو بًد اهلًل: ًإفَّ اهللى لى عى

. ،ًإلىى اٍلقىدىرً  لىٍيًو يىعيكديكفى  كىاً 
 

                                                                                                                                                                      

مف (، 171 \1)، 643 ـ، الحديث:2001 -ىػ 1422، 1حسف إسماعيؿ، بيركت، دار الكتب العممية، ط=
زَّ  ، كتابي فىضائؿ القيٍرآف، قراءةي القيٍرآف عمى كؿّْ األٍحكىاؿ، الحديث: الس نىفَالكيبرلكالنَّسىائي، في  .اؽطريؽ عبد الرَّ

مَّد بف ثكر. كبلىما؛ )278 \7، )8016 زَّ (، مف طريؽ ميحى مَّد بف ثكر( عف مىٍعمىر بو.  اؽعبد الرَّ  كميحى
ًحيحَالميختىصرميٍسًمـ، في (، 404 \2، )1175: ، الحديثأبيَدىاكدَندسٍَمَيفي  ،السييى كأبك دكاد الطَّ  ،َالميٍسندَالصَّ

فات الَّتي ييٍعرؼي بيا في الدنيا أىؿي الجنًَّة كأىؿي النَّار َكتابي الجنًَّة كصفًة نعيًميىا كأىًميىا، بابي الصّْ الحديث: ،
رّْحي بسماعو  آخرهائي عف قىتىادة بو.  قمت: كجاء في طريؽ ًىشىاـ الدٍَّستىك  مف (،2197 \4)، 2865 عف قىتادة ييصى

ا  فانتفت التيمة، : كمى ، فقاؿى ييكنيسي اليىدىاًدمُّ ًديثى : كينَّا ًعند قىتىادةى فذىكىٍرنىا ىذىا الحى اـه قاؿى دَّثىنا ىىمَّ كىاف قاؿى أبيك دىاكدى: فحى
: فاٍسأىليكهي فًيٍبنىاهي. قاؿى ًفينىا أحده أحفىظى ًمٍنو: إفَّ قىتىادةى لىـ يى  : فًعٍبنىا عمىٍيو ذًلؾى قاؿى ًديثى ًمف ميطىرّْؼو قاؿى ٍسمىٍع ىذىا الحى

: سىٍؿ قىتىادةى عىف خيطبىًة النًَّبيّْ  اءىهي أٍعرىاًبيّّ فقيٍمنىا لؤلىٍعرىاًبيّْ ؟.  كجى ًديًث ًعيىاًض بًف ًحمىار أسىًمٍعتىوي ًمٍف ميطىرّْؼو عىف حى
طَّاًب أٍخًبٍرًني عىٍف خيطبىًة النًَّبيّْ فقاؿى األىعٍ  : يا أبىا الخى ؟، فىغىًضبى  رىاًبيُّ يىعًني حًديثى ًعيىاض أسىًمٍعتىوي ًمٍف ميطىرّْؼو

دَّثىًنيًو العىبلى  يًر، كحى ٍبًد المًَّو بًف الشّْخّْ كهي اٍبفي عى دَّثىًنيًو يىًزيدي أىخي ٍنوي حى ثىةه عى دَّثىًنيًو ثىبلى : حى ٍنوي كذىكىرى  ءي بفي كقىاؿى ًزيىاد العىدىًكمُّ عى
 ثىاًلثنا لىـ يىٍحفىٍظوي ىىمَّاـ.

اركالبزَّار، في  (، مف طريؽ ىمَّاـ عف قىتىادة 419 \8)، 3491، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
اف، بَّ أخرجو ابف حً  بو بزيادة في آخره.حدَّثو أربعة منيـ يزيد بف عبد اهلل كالعبلء بف زياد عف ميطىرّْؼ عف ًعيىاض 

ىمَّاـ عف قىتىادة حدثني العبلء  (، مف طريؽ422 \2)، 653، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي 
 ار باختبلؼ يسير.مى اض بف حً يى ؼ عف عً رّْ طٌ يزيد بف عبد اهلل عف مي  بف زيىاد عف

بكسر الشيف المعجمة، كتشديد المعجمة المكسكرة بعدىا تحتانية ساكنة ثـ راء  -ير خّْ بف عبد اهلل بف الشّْ  ؼي رّْ طى مي 
انية، ، مف الثَّ ؿه ابد فاضً عى  ةه قى أبك عبد اهلل، البىٍصًرٌم، ثً  -بميممتيف مفتكحتيف، ثـ معجمة  -شي رى العىاًمًرٌم، الحى  –

ر،  )مات سنة خمس كتسعيف،  جى  (.632)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
ي، ككاف مً يٍ مً اشعي التَّ جى اشع المي جى د بف سفياف بف مي مَّ حى اجية بف عقاؿ بف مي ار  بف نى مى ار بف أًبي حً مى بف حً اض يى عً كى 

كىافى إذا قدـ مكة ال يطكؼ إال ًفي ثياب رىسيكؿ المًَّو اقديمن  لرسكؿ اهلل  اصديقن  الستيعابَ. ابف عبد البر، ، كى
 (.1232،1233 \3)، فيَمعرفةَاألصحاب

عيؼَهَ[748] َأبيَنيعىٍيـََكعطَيقٍَمَىَإسناديهَضى َعند َجاءَمقركننا َكقد َمىٍعمىرَعفَقىتىادة، َلضعؼَركاية َالسَّند؛ بيذا
َمنٍقطيكع. ة كبيديؿ العيقىيمي عف ادى تى ر عف قى مى عٍ مف طريؽ مى  ،ًحٍميةَاألكلياءفي  ،أخرجو أبك نيعيـ ببديؿ،َفاألثرَصحيحه

  (.202 \2)مطرؼ بزيادة مف بديؿ، 



222 

 

:  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 749] ، قىاؿى ًد بًف سىًريعو دّْثيو عىًف األىٍسكى ، ييحى سىفى ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحى مىٍعمىرو
يًَّة، فىقىاؿى لىييـي النًَّبيُّ عى ـ سىًريَّ بلى و السَّ يٍ مى بىعىثى النًَّبيُّ عى  ـي اٍلقىٍتؿي ًإلىى الذُّرّْ ى ًبًي ـ: مىا بلى و السَّ يٍ مى ةن، فىأىٍفضى

ليس خياركـ أكال ؟ فقاؿ: أكى يًَّة؟ قىاليكا: يىا رىسيكؿى اهلًل، أكليسيكا أىٍكالىدى الميٍشًرًكيفى مىى قىٍتًؿ الذُّرّْ ـٍ عى مىكي مى د حى
ـى النَّ  تَّى ييٍعًربى بلى و السَّ يٍ مى ًبيُّ عى المشركيف؟ ثيَـّ قىا مىى اٍلًفٍطرىًة حى ٍكليكدو ييكلىدي عى : ًإفَّ كيؿَّ مى ًطيبنا فىقىاؿى ـ خى

(1) 
ٍنوي ًلسىانيوي.   عى

                                                           
 (1)

ديثَكاألثىرابف األثير،  ضح، كىك مف اإلبانة كاإليضاح.كى ف كيي يّْ بى يي  أم  (، 200 \3)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى
 بتصرؼ.

عيؼَهإسنادَيَ[749] َفيَهَضى َبشكاىدهَكقدَمضىَتخريجيا َصحيحه دَّثَعنوَمىٍعمىر.َكىكَحديثه ؛َلجيالةَمفَحى
َالجَى[746]الحديث،َرقـ:َ زَّاؽَنؼصَىمَيفي  ،اؽزَّ أخرجو عبد الرَّ .َعامًَ،َمفَىذا  \5)، 9386، الحديث: عبدَالرَّ

 .ر بومى عٍ (، مف طريؽ مى 70 \4)، 1480 ، الحديث:اإلبانةَالكيبرلفي  ،ةطَّ (، كابف بى 202
ارثكقد ثبتى مكصكالن؛ أخرجو الييثمي، في  كائدَميٍسندَالحى (، مف 671 \2)، 646الحديث:  ،بيٍغيةَالبىاحثَعفَزى

السًَّرمُّ  مف طريؽ (،341 \1)، 132، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىَفياف ًحبَّ ابف ك  .طريؽ أباف
كأبك يعمى المكصمي في (، مف طريؽ الميبىارؾ. 154، )147، الحديث: األٍمكاؿ، في يوكى جى نٍ ابف زى ك  ى.يى حٍ بف يى 
َأبيَدىاكدسي، في كالطَّيال (،240 \2)، 942، الحديث: دكف ذكر القصة ،أبيَيعمىَندسٍَمَي ، الحديث: ميٍسند

بيع 283 \1، )828، الحديث: الميعجـَالكىبير(، كالطَّبىراني، في 240 \2، )942 (، مف طيريؽو عف إٍسحاؽ بف الرَّ
(، مف طريؽ الميعىمَّى بف ًزيىاد. كالبييقي، في 280 \2، )1984، الحديث: الميٍعجـَاألكسطأبي حمزة العىطَّار، كفي 

َال اؽ  (، مف طريؽ ييكنس.334 \6، )12143، الحديث: كيبرلالس نىف ٍسحى ًستَّتيييـ؛ )أباف كالسًَّرم كالميبارؾ كا 
  يع نحكه.رً كد بف سى ف عف األسٍ سى عف الحى  كالميعمَّى كييكنس(،

ٍبدنى كٍ مي، يي يٍ مً دم التَّ عٍ ر بف عبادة بف النزاؿ بف مرة بف عبيد السَّ يى مٍ يع بف حً رً كد بف سى األسٍ  ة، رى صٍ البى  اهلل، نزؿى  ى أبا عى
، ىك أكؿ مف قٌص في مسجد البصرة. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة االصحاب، انن سً حٍ ا مي ا شاعرن ككاف قاصَّ 

(1\ 89.) 
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بًد اٍلعىًزيًز ًإلىى عىًدمّْ بًف أىٍرطىاةى: أىمَّ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 750] : كىتىبى عيمىري بف عى ، قىاؿى ا مىٍعمىرو
، كقىدَّ  مىٍيؾى طىايىا الًَّتي قىدَّرى اهللي عى مىى عيمىافى كىافى ًمفى اٍلخى الىؾى سىٍعدى بف مىٍسعيكدو عى رى أىٍف بىٍعدي، فًإفَّ اٍسًتٍعمى

 تيٍبتىمىى ًبيىا.

: أىٍخبىرىني زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 751] ، قىاؿى ًلكىٍىبو (1)]أىًبي[اؽ، قىاؿى ! قىٍد ، أىفَّ أىبىا الًمٍقدىاـً مَّدو : يىا أىبىا ميحى
، ىىؤيالىًء نىزَّىي  : كيؿّّ ميًصيبه ، قىاؿى الىفيكؾى ميجاًىدنا، فىخى الىٍستي عىطىاءن، كى : ثـ جى قيٍمتى ًفي اٍلقىًديـً ، كى الىٍستيؾى كا جى

اهللى، كىىىؤيالىًء عىظَّميكا
  اهلل، كأٍخطىأيكا ًفي التٍَّفًسيًر.  (2)

                                                           

َإسنادَيَ[750] َه حيحه َلختمؼَالحكـ.كعطَيقٍَمَىصى لَّ َكا  َاإلسناد، َعىًدمَليسَمفَرجاؿ َألفَّ عبد اهلل بف  أخرجو ؛
(، 237 \4)، 1844، الحديث: اإلبانىةَالكيبرلفي  ،ةطَّ ابف بى ك  (،425 \2، )935، الحديث: ةالس نََّأحمد، في 

لىكىاًئيك  ، ميةَاألكلياءحًَفي  ،ـيٍ (، كأبك نيعى 753 \4)، 1248، الحديث: شرحَأصكؿَاعتقادَأىؿَالسنةفي  ،اٍلبلى
 (؛ ثبلثتيـ مف طرؽ عف عبد الرزاؽ بو.290 \5)

المؤمنيف، أمو أـ عىاًصـ بنت عىاًصـ بف  اص، األمكم، أميري ـ بف أبي العى كى ٍركىاف بف الحى عيمىر بف عبد العزيز بف مى 
طَّاب، كلي إمرة المدينة لمكليد، ككاف مع سي  اء فى مى الخي  معى  دَّ عي فة بعده فى بلى الخً  يى لً كى ماف كالكزير، كى يٍ مى عيمىر بف الخى

ع(. ابف )كلو أربعكف سنة، كمدة خبلفتو سنتاف كنصؼ، ابعة، مات في رجب سنة إحدل كمائة اشديف، مف الرَّ الرَّ 
ر،  جى  (.478)، تقريبَالتيذيبحى

ٍقبيكؿ، مف الرابعة، قي ؿ عي امً عىًدم بف أٍرطىاةى، الفىزىاًرٌم، عى ك  بخ(. المرجع )ؿ سنة اثنتيف كمائة، تً مر بف عبد العزيز، مى
ديث،  (.442)السابؽ،   ديكؽه حسفي الحى كىك أقرب إلى التكثيؽ، فقد ركل عنو جمع، كجاء في التحرير: بؿ: صى

تحريرَتقريبَكذكره ابف ًحبَّاف في "الثقات"، كقاؿ: يركم المراسيؿ، كقاؿ الدارقيطني: ييحتج بو. شيعىٍيب كبشَّار، 
 (.   6\3، )التيذيب

(1)
بَّ    (.122\11كىي ثابتة في النُّسخ األخرل، كفي "ع"، ) في النُّسخة "األصؿ". النَّاسخي عمييا بى ضى

(2)
 (. 123\11كفي "ع": غىًضبيكا هلل. ). كاصى عى  :"ح"في  
َمَىجدَنَعيؼَهضَىَإسناديهَ[751] اَكفيوبؿََكؿ،َكلـَييتىابع.بَيقٍَافع،َكىكَمَىاـَبفَنَىمََّفيوَىَىَكع؛َألفََّطَيقٍَا َالسائؿَأيضن

  إسماعيؿَبفَشركسَكىكَضعيؼ.
ة، مف قى ثً  –حدة بعدىا نكف كى بفتح اليمزة، كسككف المي  -نىاًكم امؿ، اليماني، أبك عبد اهلل، األبٍ و بف كى بّْ نى بف مي  بي كىٍ 
ر، )الثة، مات سنة بضع عشرة، الثَّ  جى  (.697)، تقريبَالتيذيبخ ـ د ت س فؽ(. ابف حى

ألنو مف تبلمذة كىب بف منبو، كركل  كس، كييٍكنىى أبا الًمٍقداـ؛ري و ىك إسماعيؿ بف شى بّْ نى قمت: القائؿ لكىب بف مي 
سماعيؿ بف شركس  –كالد عبد الرزاؽ  –فع ىماـ بف نا ضعيؼ في  –أبك المقداـ  –عف كىب بف منبو. كا 

فكناه بأبي محمد، كالصكاب   -كىك شيخو  –؛ لذلؾ أخطأ في كنية كىب بف منبو ، ككاف ييثىبّْج الحديثالحديث
ر، 143-140\31، )تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿيينظىر؛ الًمًزم، أبك عبد اهلل، كاهلل أعمـ.  جى لسافَ(، كابف حى

   (.411 \1، )الميزاف
: حٌج عاٌمة الفقياء سنة مائة فحٌج كىب، فمما صى ؿ القصة كما كأصٍ  ا يىقيكؿي ٍبد الرزاؽ: سىًمٍعتي أىًبي ىٌمامن كا مُّ قىاؿى عى
سىفطى اء أتاه نفر فييـ عى شى العً  : فأخى دى يكٌممكه ًفي القى  يدكف أفٍ رً كىـ يي  ،اء كالحى  د فما زاؿى مٍ ًفي باب ًمفى الحى  ذى ر، قىاؿى

  (.334 \3)، اىيرَكاألعَلـشَىفياتَالمَىكَىَلـَكَىاإلسٍََتاريخَيالذَّىىبي،  ألكه.سٍ رقكا كلـ يى تى ر فافٍ جٍ الفى  عى مى حتى طى 
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: حى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 752] ، قىاؿى ٍيًد بًف كىٍىبو ، عىًف األىعمىًش، عىف زى ٍبفي اا نى ثى دَّ ، عىًف الثَّكًرمّْ
نىا رىسيكؿي اهلًل  : أىٍخبىرى ، قىاؿى ـٍ ييٍجمىعي ًفي بىٍطًف أيمًّْو  مىٍسعيكدو ًدكي ٍمؽى أىحى اًدؽي المىٍصديكؽي: إفَّ خى كىىيكى الصَّ

مى  ، ثيَـّ يىٍبعىثي اهللي المىمىؾى ًبأىٍربىًع كىًممىاتو أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن، ثيَـّ يىكيكفي عى ، ثيَـّ يىكيكفي ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى قىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى
مىوي،  مىوي، كىعىمى : اٍكتيٍب أىجى ]وي قى زٍ رً كى [فىيىقيكؿي

شىًقيّّ (1) تَّى ، كى نًَّة حى ؿى لىيىٍعمىؿي ًبعىمىًؿ أىٍىًؿ اٍلجى فَّ الرَّجي ، أىٍك سىعيده، كىا 
مىٍيًو اٍلًكتىابي الًَّذم سىبىؽى، فىييٍختىـي لىوي ًبعىمى يى  نًَّة ًإالَّ ًذرىاعه، فىيىٍغًمبي عى بىٍيفى اٍلجى مىا بىٍينىوي كى ًؿ أىٍىًؿ النَّاًر، كيكفى كى

بىٍينىيىا ًإالَّ ًذرىاعه، مىا بىٍينىوي كى تَّى يىكيكفى كى ؿى لىيىٍعمىؿي ًبعىمىًؿ أىٍىًؿ النَّاًر حى فَّ الرَّجي مىٍيًو اٍلًكتىابي الًَّذم  كىا  فىيىٍغًمبي عى
نَّةى.سىبىؽى، فىيىٍعمىؿي ًبعىمىًؿ أىٍىًؿ الٍ  ؿي اٍلجى نًَّة، فىيىٍدخي  جى

 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 ." ك "ع"ج"ك  "األصؿ"مف ما أثبتناه  
باب قكلو تعالى: }كلقد اب التكحيد، ، كت يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي  .حيحَهصَىإسناديهََ[752]

ًحيحَالميختىصرفي  ،ـمً سٍ (، كمي 135 \9)، 7454الحديث:  سبقت كممتنا لعبادنا المرسميف{، ، كتاب الميٍسندَالصَّ
 \4)، 2643الحديث:  باب كيفية خمًؽ اآلدمي في بطف أًمًو ككتاًبًة رزًقًو كأجًمًو كعمًمًو كشقاكًتًو كسعادًتًو،ر، دى القى 

(، كأبك 93 \7)، 4708الحديث:  باب في القدر،ة، نَّ ، أكؿ كتاب في السُّ أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدكأبك دى (، 2036
ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَفي  ،اركالبزَّ (، 238 \1)، 296، الحديث: أبيَدىاكدَندسٍَمَيفي  ،السييى كد الطَّ دى 

ار (، 89 \9)، 5157، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَيفي  ،عمى المكصمي(، كأبك ي170 \5)، 1766، الحديث: الزَّخَّ
َحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً  َابف َيح َبَىًحبَّاف َابف عف  ؽو ري (؛ جميعان مف طي 47 \14)، 6173، الحديث: افبىَمٍَبترتيب

 األعمش بو.
 : ة، مف سيٍفيىاف بف سىًعيد بف مسركؽ، الثكرم، أبك عبد اهلل، الككفي ثقة حافظ فقيو عاالثكرمُّ ىكى بد إماـ حيجَّ

ر، )رؤكس الطبقة السابعة، ككاف ربما دلَّس، مات سنة إحدل كستيف كلو أربع كستكف،  جى تقريبَع(. ابف حى
 (.255)، التيذيب

، ًثقىة جميؿ، لـ يصب مف قاؿ: في حديثو خمؿ، مف الثانية، ضٍ خى ني، أبك سميماف، الكيكًفٌي، مي يى زيد بف كىب، الجي  ـر
 (.229)، ابؽالمرجعَالسََّع(. )كقيؿ: سنة ست كتسعيف، مات بعد الثمانيف، 
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، عىف ًفٍطرو اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 753] ًف الثَّكًرمّْ دّْيًؽ، (1)، عى ، عىف أىًبي بىٍكرو الصّْ ًف ابًف سىاًبطو ، عى
مىؽى اهللي ا : خى قىاؿى ًلمىٍف ًفي قىاؿى ، كى نَّةى ًبسىبلىـو ميكا اٍلجى ٍف ًفي يىًميًنًو: اٍدخي تىٍيًف، فىقىاؿى ًلمى كىانيكا قىٍبضى ٍمؽى، كى ٍلخى

ًة. ميكا النَّارى كىالى أيبىاًلي، فىذىىىبىٍت ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى  األيٍخرىل: اٍدخي
 
، عى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 754] ةى ، عىًف الثَّكًرمّْ اًئشىةى اٍبنى ف طىٍمحى اًئشىةى  ةبًف يىحيىى، عىف عى ةى، عىف عى طىٍمحى

، قىالىٍت: أيًتيى رىسيكؿي اهلًل  ٍؤًمًنيفى مىٍيًو، قىاؿى  أيْـّ المي مَّى عى اًر فىصى ًبيٍّ ًمفى األىٍنصى : يىا رىسيكؿى ًبصى : فىقيٍمتي
ـٍ يىٍدًرًه، !اهللً  لى ـٍ يىٍعمىٍؿ شران، كى ٍيري ذىًلؾى يىا  طيكبىى ًليىذىا، لى : أىٍك غى نًَّة، قىاؿى اًفيًر اٍلجى عيٍصفيكره ًمٍف عىصى

مىؽى لىيىا أىٍىبلن،  نَّةى كىخى مىؽى اٍلجى اًئشىةي، ًإفَّ اهللى خى ـٍ ًفي أىٍصبلىًب آبىاًئًيـٍ [عى مىقىيا لىيـ كىىي مىؽى النَّارى (2)]خى ، كىخى
مىؽى لىيىا أىٍىبلن،  مىقىيا لىيي [كىخى ـٍ  (3)]ـٍ خى .كىىي ـٍ  ًفي أىٍصبلىًب آبىاًئًي

                                                           
(1)

؛ ألف ، كىك الصكاب"األصؿ"ك  "ب"، كما أثبتناه مف : قطف بف سابط "ح"مطرؼ بف سابط، كفي  :"ج"في  
  ىذاف الراكياف يختمفاف عف بعض.

نَّؼ، ىكذا: "عف فطر اًمع ممحقنا بالميصى عف ابف سابط ...". يينظىر؛  قمت: في الطَّبعات الثَّبلث التي أخرجت الجى
نَّؼ "ع"، تحقيؽ الميحدث حبيب الرحمف األعظمي ) ٍنعىاني، الميصى  \9(، طبعة دار التأصيؿ، )123 \11الصَّ

(. كالفرؽ بيفى ما أثبتو كبيف الطَّبعات أفَّ 153 \10(، طبعة دار الكيتب العمميَّة تحقيؽ د. أيمف األزىرم، )24
ة ميعىيَّنة.األعظمي رحموي اهلل كدار ال با في اليامش مف الكتب دكف اإلشارة إلى نيٍسخى  تأصيؿ صكَّ

َابفَسىابطَضَىَإسناديهَ[753] َمىٍكقيكؼ؛َألفَّ َاهلليَعنوعيؼه ديؽَرضيى . يينظىر؛ ابف أبي أرسؿَعفَأبيَبكرَالص 
مف طريؽ عبد  (،125 \4)، 1555، الحديث: اإلبانىةَالكيبرلفي  ،ةطَّ أخرجو ابف بى  (.127)،َالمراسيؿ،َحاتـ
لىكىاًئي(، ك 374 \1)، 670، الحديث: اءمَىىَكاألسٍَنَىالكَيفي  ،كالدكالبياؽ بو، زَّ الرَّ  شرحَأصكؿَاعتقادَأىؿَفي  ،اٍلبلى
اءَكالقىدىر(، كالبييقي في 734 \4)، 1203، الحديث: ةنََّالسَ   ؽو ري (؛ جميعان مف طي 297)، 462، الحديث: القىضى

 عف ًفٍطر بو. 
كًمٌي، مكالىـ، أبك بكر، الحناط ر بف خميفةطٍ فً  ديكؽ ري  -بالميممة كالنكف  -، المىٍخزي بالتشيع، مف الخامسة،  يى مً صى

ر، 4خ )مات بعد سنة خمسيف كمائة،  جى  (.524)، تقريبَالتيذيب(. ابف حى
ٍبد الرَّحمف بف سى كى  ٍبد اهلل بف سى عى ٍبد اهلل بفابط، كيقاؿ: ابف عى عبد الرحمف،  ابط، كىك الصحيح، كيقاؿ: ابف عى

 (.379)، ابؽالمرجعَالسََّ(. 4ـ )حي، المىكٌّْي، ًثقىة كثير اإلرساؿ، مف الثالثة، مات سنة ثماني عشرة، مى الجي 
ديؽ: ىك عبد المَّو بف عيٍثمىاف بف عاًمر بف عمرك بف كعب بف سعد بف تيـ بف مرة بف كعب بف  كىأبك بكر الصّْ

ر،  لؤٌم القرشي التميمي، أبك بكر الصديؽ بف جى أبي قحافة، خميفة رسكؿ المَّو صمى المَّو عميو كآلو كسٌمـ. ابف حى
ابىة حى ابىةَفيَتمييزَالصَّ  (.145 ،144 \4، )اإلصى

(2)
نما المكجكدح"ك  "ج"ك  "ب"في  ليس مكجكدنا قيكفتيفالمىعٍ ما بيف   . كاألخيرة ال يكجد كفييف خمقيـ ليا "، ك"ع" كا 

.   بيا شيءه أصبلن

(3)
 . كفي "ح" غير مكجكدة نيائينا، كما أثبتناه مف "األصؿ".: خمقيـ لياك "ع" "ج"في "ب" ك  
.إسنادَيَ[754] سىفه َحى مىيدمَندسٍَمَيفي  ،يدممى الحي  أخرجو ه و في يٍ كى اىى بف رى كا(، 291 \1)، 267، الحديث: الحي
يوَندسٍَمَي اؽَبفَرىاىىكى  (،484 \42)، 25742 ، الحديث:ندسٍَالمَيفي  ،(، كأحمد448 \2)، 1017، الحديث: إٍسحى
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، عىف  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 755] ٍفصو ، عىف عىطىاًء بًف السَّاًئًب، عىف عىبًد اهلًل بًف حى مىٍعمىرو
ٍؤًمًنيفى  ٍسنىا أىًميرى المي رى ًميٍّ فىقيٍمنا: لىٍك حى اًب عى ٍعنىا نىفىرنا ًمٍف أىٍصحى : اٍجتىمى اًربه  يىٍعمىى بًف ميرَّةى، قىاؿى فًإنَّوي ميحى

ٍبًح،  بلىًة الصُّ رىجى ًلصى تَّى خى ًتًو حى ٍجرى : فىبىٍينىا نىٍحفي نىٍحريسيوي ًعٍندى بىاًب حي ، قىاؿى : مىا كىالى نىٍأمىفي أىٍف ييٍغتىاؿى فىقىاؿى
ًشينىا أىٍف تيغٍ  ، كىخى اًربه ، ًإنَّؾى ميحى ٍؤًمًنيفى ٍسنىاؾى يىا أىًميرى المي رى ؟ قيٍمنىا: حى ـٍ : أىًمٍف شىٍأنيكي ، فىقىاؿى ٍسنىاؾى رى تىاؿى فىحى

كىٍيؼى نىٍستىًطيعي أىٍف  ـٍ ًمٍف أىٍىًؿ األىٍرًض؟ قيٍمنىا: الى، بىٍؿ ًمٍف أىٍىًؿ األىٍرًض، كى اًء تىٍحريسيكًني أى أىٍىًؿ السَّمى
تَّى ييقى  : فىًإنَّوي الى يىكيكفي شىٍيءه ًفي األىٍرًض حى اًء قىاؿى لىٍيسى ًمٍف نىٍحريسىؾى ًمٍف أىٍىًؿ السَّمى اًء، كى دَّرى ًفي السَّمى

يىٍكآلًنوً  ٍنوي، كى مىكىاًف يىٍدفىعىاًف عى كّْؿى ًبًو مى دو ًإالَّ قىٍد كي أىحى
بىٍيفى  (1) مَّيىا بىٍينىوي كى اءى قىدىريهي خى تَّى يىًجيءى قىدىريهي، فىًإذىا جى حى

 قىدىًرًه. 

                                                                                                                                                                      

ًحيحَالميختىصرفي  ،ـمً سٍ مي ك  ٍكـً مكت أطفاؿ ، كتاب القىدىر، الميٍسندَالصَّ باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرًة كحي
، كتاب الجنائز، الميٍجتبىَمفَالس نىف في ،ائيسى (، كالنَّ 2050 \4)، 2662الحديث:  سمميف،الكفار كأطفاؿ الم

وَفنَىسَيفي  ،واجى كابف مى  (،57 \4)، 1947ث: الحدي الصبلة عمى الصبياف، باب في  ، أبكاب السنة،ابفَمىاجى
(، كأبك 152 \3)،  1679، الحديث: أبيَدىاكدَندسٍَمَيفي  ،السييى اكد الطَّ (، كأبك دى 60 \1)، 82الحديث:  القدر،

ًحيحَميسمـسٍَالمَيفي  ،انةكى عى  مىَصى ٌرجَعى َالميخى حيح َالصَّ في  ،افبَّ كابف حً  (،286 \20)، 11683، الحديث: نىد
ة حى مٍ ائشة بنت طى عف عى  ؽو ري ا مف طي (؛ جميعن 47 \14)، 6173، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَى

  باختبلؼ يسير.
ديكؽ حى طىمٍ  ة بف يىٍحيىى بفحى مٍ طى  دىًنٌي، نزيؿ الككفة، صى ة ، مف السادسة، مات سنيخطئة بف عيبىٍيد اهلل، التٍَّيًمٌي، المى

ر، 4ـ )ثماف كأربعيف،  جى  (.304)، تقريبَالتيذيب(. ابف حى
قمت: كأرجح ما جاء في التحرير: صدكؽه حسف الحديث، كقكلو: " يخطئ " أخذىا مف ابف حباف ... يينظر؛ 

 (. 161 \2، )تحريرَتقريبَالتيذيبشيعىٍيب كبىشَّار، 
ر، )اؿ، كىي ثقة، مف الثالثة، مى نت فائقة الجى ة بف عبيد اهلل التٍَّيمية، أـ ًعمراف، كاحى مٍ ائشة بنت طى عى  جى ع(. ابف حى

  (.899)، تقريبَالتيذيب

 (1)
 (.146 \1)، برَىالعَىَلسافَياسة. ابف مىٍنظيكر، رى ظ كالحً فٍ ىك مف الحً  
َجدناهَإسنادَيَ[755] عيؼه رَسمعَمفَعطاءَبعدَالختَلط،َكلجيالةَعبدَاهللَبفَحفص.َمَىعٍَمَىَكؼ؛َألفََّقيَكٍَمَىَضى

زَّاؽأخرجو  زَّاؽ،َعبد الرَّ  (، مف طريؽ مىٍعمىر بو.231 \2)، 1360الحديث: ،َفيَتفسيرَعبدَالرَّ
َعَيامًَالجَىَارَيتذكَىالسٍَد بف عاصـ النمرم القرطبي، مَّ حى بف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف مي كأخرجو ا

ازَذلؾَكموَباإليجَىَحًَرٍَأمَكاآلثارَكشَىانيَالرَّعَىطأَمفَمَىكَىوَالمَينَىمََّضَىاَتَىارَفيمَىاءَاألقطَىممَىارَكعَيصَىاءَاألمٍَيَىاىبَفقَىذَىلمَى
ديث: ـ، الحى 1993 -ىػ 1414، 1ي، دمشؽ، دار قتيبة، طجً عى مٍ ميف قى أطي عٍ المي  عبد تحقيؽ: ،ارصَىتًَكالخٍَ

مىمىة عف عىطىاًء بًف السَّاًئًب عف يىٍعمىى بف ميرَّة باخت86 \26)، 38782 بلؼ في (. بإسناده مف طريؽ حمَّاد بف سى
تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَيينظىر؛ الًمًزم،  قمت: كىذا مرسؿ؛ ألفَّ ركاية عىطىاء عف يىٍعمىى مرسمة. بعض األلفاظ.

 (.=88 \20،َ)الرجاؿ
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، قىا ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 756] ًدٍدتي مىٍعمىرو ك بف اٍلعىاًص قىاؿى ألىًبي ميكسىى: كى : بىمىغىًني أىفَّ عىٍمرى ؿى
ييعى  مىيَّ شىٍيئنا كى بّْي، فىقىاؿى أىبيك ميكسىى: أىنىا، فىقىاؿى عىٍمرك: أىييقىدّْري عى اًصـي ًإلىٍيًو رى ذّْبيًني أىنّْي أىًجدي مىٍف أيخى

؟ ـى : ًل ، قىاؿى ـٍ مىٍيًو؟ فىقىاؿى أىبيك ميكسىى: نىعى : ألىنَّوي الى يىٍظًمميؾ،  عى .قىاؿى دىٍقتى : صى  قىاؿى

يًر،  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 757] ، عىف ميطىرًّْؼ بًف عىبًد اهلًل بًف الشّْخّْ ، عىف بيدىٍيؿو اٍلعىًقيًميّْ مىٍعمىرو
 ، ـى : اٍبفى آدى ـٍ [قىاؿى كَّؿٍ تي لى لىٍيًو  كى   .(1)]ًصيري تى ًإلىى اٍلقىدىًر، كىاً 

                                                                                                                                                                      

ديكؽ اختمط، مف الخامسة، مات سنة مَّ حى عىطىاء بف السَّاًئب، أبك مي = د، كيقاؿ: أبك السَّاًئب، الثَّقىًفٌي، الكيكًفٌي، صى
جىر، 4خ )ف، ست كثبلثي  (.447)، تقريبَالتيذيب(. ابف حى

حيح، كثقو أيكب السختياني، كيحيى بف سعيد القطاف،  جاء في التحرير:" بؿ: ثقة، فحديثو قبؿ االختبلط صى
 (.14\3، )تحريرَتقريبَالتيذيبكأحمد بف حنبؿ، كالًعٍجمي، كابف سعد، ..." شعيب كبشار، 

اءة أفَّ مىٍعمىر بف راشد سمع مف عطىاء بعد االختبلط، كىذا ما أشار إليو قمت: الَّذم يظير لي بعد البحث كالقر 
كبالجممة أىؿ البصرة فإف أحاديثيـ عنو مما سمع بعد االختبلط ألنو قدـ األئمة في كتبيـ. قاؿ ابف القطَّاف: 

د. ًرفعت ، تحقيؽ: ٍختىًمطيكفالمَيالعىبلئي، أبك سعيد خميؿ بف كىٍيكىمىًدم بف عبد اهلل الدمشقي،  .عمييـ في أخرة عمره
ابف . (84)ـ، 1996 -ىػ 1417، 1فىٍكزم عبد المطمب ك عمي عبد الباسط مزيد، القاىرة، مكتبة الخانجي ،ط

َمَىيَ النَىَكاكبَيالكَىد الخطيب، مَّ حى الكىيَّاؿ، أبك البركات، بركات بف أحمد بف مي  َمفعٍَراتَفي ًَمفَىَرفة كاةَالرَ َاٍختمىطى
 (.325 -321 \1)ـ، 1981، 1عبد القيـك عبد رب النبي، بيركت، دار المأمكف، ط ، تحقيؽ:اتقَىالثَ 

ٍبد اهلل بف حى  ٍبد اهلل، مجيكؿ لـ يى فٍ ص، كقيؿ: حى فٍ عى س(. ابف )ابعة، ائب مف الرَّ عنو غير عطاء بف السَّ  كً رٍ ص بف عى
ر،  جى  (.326)، تقريبَالتيذيبحى

ائؼ، يعد ًفي الحديبية كخيبر كالفتح كحنيننا كالطَّ  د مع النًَّبٌي ة بف كىب بف جابر الثقفي، شيرَّ ى بف مي مى عٍ يى 
  (.1587 \4)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابكفييف. ابف عبد البر، الكي 
، 927، الحديث: الس نَّةعبد اهلل بف أحمد، في  أخرجوكىذاَبىَلغَمفَمىٍعمىر.َكؼ؛َقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[756]
أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي، ك (، 172 \4)، 1662، الحديث: ةَالكيبرلاإلبانَىفي  ،ةطَّ ابف بى ك  (،422 \2)

ٍكًجردم الخراسانيكسى بف عمي بف مي  ٍسرى ، دار اآلفاؽ أحمد عصاـ الكاتب، بيركتتحقيؽ:  ،العتقادفي  ،ى الخي
 اؽ بو.  زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 149)، ق1401، 1الجديدة، ط

ي، مً يٍ ـ بف عىٍمرك بف ىصيص بف كىٍعب بف لؤم القرشي السَّ يٍ كائؿ بف ىاشـ ٍبف سىًعيد بف سى  اص بفرك بف العى مٍ عى 
، مع ذكره بأنو قيؿ: 51المؤلؼ مكتو سنة  حى جَّ اشٌي، كرى جى شة، كأسمـ عند النَّ بى ييٍكنى أبا عبد اهلل، ىاجر إلى الحى 

  (.1188، 1184 \3)، األصحابَالستيعابَفيَمعرفة. يينظىر، ابف عبد البر، 48أك  42تكفي سنة 
 (1)

لىٍيًو يي  ": لـح"ك  "األصؿ"في   كٍَّؿ ًإلىى اٍلقىدىًر، كىاً  كاب ج"ك  "ب. كما أثبتناه مف "ًصيري يى كى " ك "ع"، كىك الصَّ
 المكافؽ لمسياؽ؛ ألفَّ ابف آدـ مينىادىل، كاهللي أعمـ.

(، مف طريؽ 197 \4)، 1718، الحديث: ةَالكيبرلنَىاإلبافي  ،ةطَّ أخرجو ابف بى  .كعطَيقٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[757]
ؿك (، مف طريؽ أبي العبلء. 224)، 308، الحديث: القىدىرَفي ،الًفٍريابيأخرجو اؽ بو. ك زَّ عبد الرَّ  ، في الخىبلَّ
اكد بف (، مف طريؽ دى 890 \2)، 476، الحديث: عةٍيَرًَالشََّفي  ،(، كاآلجيرّْمُّ 551 \3)، 924الحديث: ، الس نَّة

  عف مطرؼ بنحكه. (دنٍ اكد بف أبي ىً دى كبلىما؛ )أبك العبلء ك د؛ نٍ ي ىً أب
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، كىًعٍندىه اٍبفه لىوي، ًإٍذ أىتىاهي رىجيؿه  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 758] : كيٍنتي ًعٍندى ابًف طىاكيكسو ، قىاؿى مىٍعمىرو
ؿى اٍبفي طىاكيكسو ًإٍصبىعىٍيًو ًفي أيذينىيٍ  ، يىتىكىمَّـي ًفي اٍلقىدىًر فىتىكىمَّـى ًبشىٍيءو منو، فىأىٍدخى اًلحه قىاؿى وً ييقىاؿي لىوي: صى ، كى

، حتى الى تىٍسمىعٍ (1)اًلٍبًنًو: أىٍدًخٍؿ أيصبعىيؾى ًفي أيذينىٍيؾى كىاٍشديدٍ 
(2) . ًعيؼه   ًمٍف قىٍكًلًو شىٍيئنا، فىًإفَّ اٍلقىٍمبى ضى

 
 
: ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل مىرى ، عىف عً مىٍعمىرو  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 759] اًحبو لىوي قىاؿى : اف؛ صى ا  قىاؿى مى

، كمىا تىرىٍكتي شى  ـٍ ـٍ مًف النَّاًر ًإالَّ قىٍد بىيٍَّنتيوي لىكي ييبىاًعديكي نًَّة، كى ـٍ ًمفى اٍلجى بيكي ـٍ ًمفى تىرىٍكتي شىٍيئنا ييقىرّْ ييبىاًعديكي ٍيئنا ي
ـٍ  ـٍ مًف النَّاًر ًإالَّ قىٍد بىيٍَّنتيوي لىكي بيكي ييقىرّْ نًَّة، كى فَّ  ،اٍلجى كحى اٍلقيديًس نىفى  كىاً  ًني أىنَّيىا الى (3)ٍكًعيثى ًفي ري ري ، كىأىٍخبىرى

                                                           
(1)

 . بالسيف.دٍ دي في "ح": كاسٍ   

(2)
  .معسٍ فبل تى  " ك "ع":ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

َمىٍقطيكعصَىإسناديهََ[758] لىكىاًئيك (، 215 \4)، 1778، الحديث: اإلبانىةَالكيبرلفي  ،ةطَّ أخرجو ابف بى  .حيحه  ،اٍلبلى
اءَكالقىدىرفي  ،يكالبييق ،(152 \1، )248، الحديث: حَأصكؿَاعتقادَأىؿَالسنةشَرفي  ، 552، الحديث: القىضى
لىكىاًئيتزلة عند بأنو رجؿ مف المع :جؿالرَّ  كيًصؼى كقد  (،323)  . اؽ بوزَّ مف طريؽ عبد الرَّ  كالبييقي، اٍلبلى

 (3)
مىدم. ابف األثير،   ديثَكاألثىرالن يىايةَفيَغىريبَاأم نىٍفًسي كخى  (.277 \2)، لحى
اـَاإلمَىَندسٍَمَيفي  ،افعيأخرجو الشَّ ، ؛َلَلنقطاعَبيفًَعٍمرافَكالنبيَصمىَاهللَعميوَكسمـعيؼَههَضَىإسنادَيَ[759]

بَعَىشَيفي ك  (،121 \7، )13443، الحديث: الس نىفَالكيبرل، في (، كالبييقي64 \4)، 1796، الحديث: افعيالشََّ
ٍرًدم (، كبلىما مف طريؽ عبد العزيز67 \2)، 1185، الحديث: األيماف  عف عمرك بف أبي عمرك الدَّرىاكى
ٍنطب. ا، في مسند الشَّ امختصرن  ٍنطب، بينما في البييقي عف المطمب بف حى   فعي عمرك مكلى المطمب بف حى

ؿ بف (، مف طريؽ إسماعي79 \7، )34332الحديث:  ،اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيكأخرجو ابف أبي شيبة، 
الد عف عبد الممؾ بف عيمىٍير عف ابف مسعكد مثمو كفيو اختصار. َالكىبيركأخرجو الطَّبىراني، في  خى ، الميٍعجـ

يىني عف عبد اهلل بف 84 \3، )2737الحديث:  اًطبي عف أبيو عف عبد اهلل الجي (، مف طريؽ عبد الرحمف الحى
ًمٌي عف أبيو نحكه. كأخرجو البزَّار، في  سىف بف عى ارمَيالحى ، 2914الحديث:  ،ٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ

ذىيفة مختصرنا كمقتصرنا عمى الكبلـ عف الرزؽ.314 \7)  (، مف طريؽ عىاصـ عف زر عف حي
يَّات عف األٍعمش عف 232)، 1411، الحديث: اليَابفًَبٍشرىافأمَىكأخرجو، ابف ًبٍشراف، في  (، مف طريؽ حمزة الزَّ

 د بتقارب كبير في األلفاظ.عٍ ف عف سى سى الحى  راف عفمٍ عً 
 \6،َ)ئَفيَاألمةيَ رىاَالسََّكعةَكأثَىضَيكٍَفةَكالمَىيٍَعًَاديثَالضََّاألحَىَمةَيسًَمٍَسًَ. يينظىر؛ األلباني، بشكاىدهَفَهسَىحَىكالحديث 

867.)  
ة، مف السادسة، مات سنة البىٍصًرٌم، ثق –بالضـ  –دة يٍ بى السَّديكًسٌي، أبك عي  –بميمبلت مصغر  -ر يٍ دى ًعٍمرىاف بف حي 

ر، )تسع كأربعيف،  جى  (.496)، تقريبَالتيذيبـ د ت س(. ابف حى
احب مىٍعمىر ىك  دىٍير، كىذا الَّذم أرجحو؛ ألنو بصرٌم، رى مٍ عً قمت: ال بدَّ مف التنبيو عمى أفَّ الرَّاكم صى اف بف حي

 (. 325، 317 \22)، ءَالرجاؿتيذيبَالكماؿَفيَأسمام، ق. يينظىر؛ الًمزً 149 :ككذلؾ كانت سنة كفاتو
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ٍنيىا، فىيىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا اهللى كىأىٍجمً  ٍف أىٍبطىأى عى ى ًرٍزقىيىا، كىاً  تَّى تىٍستىٍكًفيى أىٍقصى ميكا ًفي تىميكتي نىٍفسه حى
ـي اٍسًتٍبطىاءي ًرٍزًقًو أىٍف يىٍخريجى  دىكي ا ًعٍندى اهلًل  الطَّمىًب، كىالى يىٍحًممىفَّ أىحى مىٍيًو، فىًإنَّوي الى ييٍدرىؾي مى ـى اهللي عى رَّ ًإلىى مىا حى

ًتًو.  ًإالَّ ًبطىاعى
 
: سىأىٍلتي سىعيدى بف الميسىيًَّب عىًف اٍلقىدىًر،  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 760] ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى مىٍعمىرو

ا قىدَّرىه اهللي فىقىٍد قىدَّ  : مى  رىهي.فىقىاؿى

:  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [  761] ؿه اًلٍبًف عىبَّاسو : قىاؿى رىجي ، عىف أىًبيًو، قىاؿى ، عىًف ابًف طىاكيكسو مىٍعمىرو
بلىلىةه. : ًإفَّ اٍليىكىل كيمَّوي ضى ، فىقىاؿى مىى ىكىاؾى عىؿى ىىكىانىا عى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم جى  اٍلحى

 
: قىٍد أىٍفمىحى مىٍف عيًصـى ًمفى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 762] بًد اٍلعىًزيًز، قىاؿى ، أىفَّ عيمىرى بف عى مىٍعمىرو

ًع. ًب، كىالطَّمى  اٍليىكىل، كىاٍلغىضى
 

َ.ـَلىَكاإلسٍََافًَمَىاإليٍََابَي[َبَى136]

، عىًف يحيى بف أىبً اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [  أخٍ 763] نىا مىٍعمىره ، (1)ي كىًثيرو : أىٍخبىرى ٍيًد بًف سىبلَّـو ، عىف زى
ٍدًرؾى  اؾى ًفي صى : مىا حى ـي يىا رىسيكؿى اهلًل! قىاؿى ا اإًلٍث : مى ؿه : قىاؿى رىجي ، عىف أىًبي أيمىامىةى، قىاؿى عىف أىًبي سىبلَّـو

سىنىتيوي  سىرٍَّتوي حى : مىٍف سىاءىٍتوي سىيّْئىاتيوي، كى ؟ قىاؿى ا اإًليمىافي : فىمى .فىدىٍعوي، قىاؿى  ، فىييكى ميٍؤًمفه

                                                                                                                                                                      

(، مف طريؽ 221 \4)، 1799، الحديث: اإلبانىةَالكيبرلفي  ،ةطَّ أخرجو ابف بى  .كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[760]
لىكىاًئيك اؽ بو، زَّ عبد الرَّ  (، مف طريؽ سعيد 774 \4)، 1295، الحديث: ةنََّشرحَأصكؿَاعتقادَأىؿَالسَ في  ،اٍلبلى

  ادة نحكه.تى ة عف قى بى ك بف أبي عىري 
َمىٍكقيكؼ.صَىَإسناديهَ[761] لىكىاًئيك (، 444)، 126: ، الحديثعةريٍَالشََّفي  ،اآلجيرّْمُّ َأخرجو حيحه شرحَفي  ،اٍلبلى

 ر بو. مى عٍ (، كبلىما مف طريؽ مى 146 \1)، 225، الحديث: أصكؿَاعتقادَأىؿَالسنة
َطَيقٍَمَىَصحيحَهَإسناديهَ[762] زَّاؽ بو290 \5)، األكلياءفيًَحٍميةََأخرجو أبك نيعىٍيـ،كع. ، (، مف طريؽ عبد الرَّ

 كذىكرى المراء بدالن مف اليكل.
 (1)

ٍف كاف في ذكر اسمو زيادة إيضاح كما أثبتناه ثيرابف أبي كى " ك "ع": ح"ك  "ج"ك  "ب"في   ، كىذا ال يؤثر. كا 
 مف "األصؿ".

َسَىعيؼَهضَىَإسناديهَ[763] َألف َ؛ َأبيَسَىَلَّـ َالصَََّحديثكالَمىٍجييكؿ.ََلَّـبف َلدرجة َلغيرهيرتقيَبشكاىده  .حيح
 \36، )22159، الحديث: الميٍسندكأحمد، في  (،284 \1)، 825، الحديث: دىٍَالزَ في  ،ارؾبى أخرجو ابف المي 

كيى  (،484 كيانيَندسٍَمَيفي  ،انيكالرُّ بترتيبًَحبَّافَيحَابفَحًَصَىكابف ًحبَّاف، في  (،306 \2)، 1255الحديث:  ،الر 
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:  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 764] يرىةى، قىاؿى ، عىف أىًبيًو، عىف أىًبي ىيرى اًلحو ، عىف سييىٍيًؿ بًف أىًبي صى مىٍعمىرو
: اإًليمىافي ًبٍضعىةه قىاؿى رىسيكؿي اهلًل 

مييىا شى  (1) ًستُّكفى بىابنا، أىٍفضى : ًبٍضعىةه كى ، أىٍك قىاؿى سىٍبعيكفى يىادىةي أىالَّ ًإلىوى كى
يىاءي شيٍعبىةه ًمفى اإًليمىاًف.  ًإالَّ اهللي، كىأىٍصغىريىىا ًإمىاطىةي األىذىل عىًف الطًَّريًؽ، كىاٍلحى

                                                                                                                                                                      

َبَى= َالكبيرجَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى الطَّ  (،402 \1)، 176، الحديث: افبىَمٍَابف ، (117 \8)، 7539، الحديث: ـ
اعي، في    ثير مثمو.عف يحيى بف أبي كى  ؽو ري ؛ جميعان مف طي (248 \1، )401، الحديث: ميٍسندَالشيابكالقيضى

مة كاآلداب، بابي تفسير البرّْ كاإلثـ،كتابي البرّْ ك  ،صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيكلو شاىد أخرجو ميٍسًمـ، في   الصّْ
اكـ، في  (،1980 \4)، 2553الحديث:  ٍيفكالحى ًحٍيحى َالصَّ َعمى ، قاؿ الذَّىىبي: صحيح، الحديث: الميٍستدرؾ
بىٍير بف نيفىٍير عف أبيو عف النَّكَّاس بف سمعاف نحكه. ؽو (، مف طيري 17 \2، )2172  عبد الرحمف بف جي

اتـ. كنفاه ابف معيف.  يينظىر؛  قمت: كقد تيكيمّْـ في سماع يحيى بف أبي كىثير مف زيد بف سىبلَّـ. فأثبتو أحمد كأبك حى
اتـ،  ر، 241، )يؿاسًَرَىالمَىابف أبي حى جى ركايةَيفَعًَتاريخَابفَمَىابف معيف،  (،270 \11، )تيذيبَالتيذيب(، ابف حى

كىاب قكؿ مف قاؿ بالسَّماع، كىذا م (.207 \4)، كرمالدَ  و ابفكالصَّ حى رجب رحمو اهلل، حيث قاؿ: كأٍثبىتى  ا رجَّ
ٍف أٍنكىرىهي ابفي مىًعيف. ابف رجب، عبد الرحمف بف أحمد بف الحسف، السىبلمي البغدادم ثـ  أٍحمىدي سىمىاعىوي ًمٍنو، كا 

َكالًحكىـالدمشقي الحنبمي،  اًمعَالعيمـك بيركت، مؤسسة اف شيعىٍيب األرنىاؤكط ك إبراىيـ باًجس، خى يٍ ، تحقيؽ: الشَّ جى
 (.95 \2)ـ، 2001 -ىػ 1422، 7الرسالة، ط
بخ ـ )ادسة، ًثقىة، مف السَّ  –بالميممة ثـ المكحدة، ثـ المعجمة  -شي بى بلَّـ، مىٍمطيكر، الحى بلَّـ بف أبي سى زيد بف سى 

 (.228)، تقريبَالتيذيب(. ابف حىجىر، 4
 (.276)د(. المرجع السابؽ،  )مف الخامسة،كؿ، يي جٍ امي، مى شي، الشَّ بى بلَّـ، الحى بلَّـ بف أبي سى سى ك 
دىم  بف عى ك  ، غمبت عميو كنيتو، آخر مف بقى بالشاـ مف أصحاب رسكؿ يٌ مً اىً ب، أبك أمامة البى ىٍ بلف بف كى جٍ صي

َاألصحابق. ابف عبد البر، 81المَّو صمى اهلل عميو كسمـ، تكفي سنة  َمعرفة َفي (. 736 \2)، الستيعاب
  يسير.  بتصرؼو 

(1)
ر: وَهتنبي  جى كىايىاًت ًبٍضعىةه ًبتىاء التَّأًنيًث كيىٍحتىاجي ًإلىى تىٍأًكيؿ، كقد أجازه أبك زيد. ابف : قاؿ ابف حى قىعى ًفي بىٍعًض الرّْ كىكى

ر،  جى ارمحى حيحَالبيخى َالبىارمَشرحَصى كالًبٍضع: ىك اسـه لمفرد ميٍبيىـ، مف الثَّبلثة إلى  .(، بتصرؼ51 \1، )فىٍتحي
ًبٍضع: ما فكؽ الثَّبلثة، كما دكف التسعة، كقد يككف الًبٍضع بمعنى: السَّبعة؛ ألنو يجيء في التسعة. كقيؿ: ال

اني، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ،  المصابيح: اإليماف ًبضعه كسبعكف شعبة، أم سبع. الجيرجى
 (.46ـ، )1983-ىػ 1403، 1، تحقيؽ: مجمكعة مف العمماء، بيركت، دار الكتب العممية، طالتٍَّعريفات

َإسنادَيَ[764]  باب أمكر اإليماف،، كتاب اإليماف، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي . حيحَهصَىه
باب ، كتاب اإليماف، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ (، مف طريؽ سميماف بف ببلؿ. كمي 11 \1)، 9الحديث: 

 باب في ردّْ األرجاء، ،ةنَّ ، أكؿ كتاب السُّ أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدبك دى (، كأ63 \1)، 35الحديث:  شعب اإليماف،
 ،ًذكري شيعىًب اإليمافاإليماف كشرائعو،  ، كتابي فنَىالسَ َالميجتبىَمف في ،ائيسى (، كالنَّ 66 \7)، 4676الحديث: 
وَفنَىسَيفي  ،و. كابف ماجى ييؿ بف أبي صالحسي  عف جميعنا مف طيريؽو  (،110 \8)، 5005الحديث:  ، ابفَماجى
عف عبد اهلل بف دينار عف يؿ(؛ يى سي ماف ك يٍ مى سي )(. كبلىما 39 \1)، 57الحديث:  بابه في اإليماف،ة، نَّ أبكاب السُّ 

 = باختبلؼ يسير. ةرى يٍ رى أبي صالحو عف أبي ىي 
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: كينَّا مىعى ابًف زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 765] ، عىًف األىعمىًش، عىف شىًقيؽو، قىاؿى نىا مىٍعمىره اؽ، قاؿ: أىٍخبىرى
: فىيىبلَّ قى مىٍسعيكدو ًفي سى  ، قىاؿى اٍبفي مىٍسعيكدو ًف اٍلقىٍكـي؟ قىاليكا: نىٍحفي الميٍؤًمنيكفى ٍكبنا فىقيٍمنىا: مى ، فىمىًقيى رى اليكا: فىرو
نَّةً    !!.نىٍحفي أىٍىؿي اٍلجى

، عىفٍ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 766] ، عىف أىًبي ًقبلىبىةى، عىفٍ  مىٍعمىرو : عىمًرك بًف  أىيُّكبى ٍبسىةى، قىاؿى عى
ـى الميٍسًمميكفى ًمٍف لً  ـى قىٍمبيؾى ًلمًَّو، كىأىٍف يىٍسمى : أىٍف ييٍسًم ـي؟ قىاؿى ا اإًلٍسبلى : يىا رىسيكؿى اهلًل، مى ؿه سىاًنؾى قىاؿى رىجي

: أىٍف تي  ؟ قىاؿى ا اإًليمىافي مى : كى ، قىاؿى : اإًليمىافي ؟ قىاؿى ؿي : فىأىمُّ اإًلٍسبلىـً أىٍفضى ، قىاؿى يىًدؾى ٍؤًمفى باهلًل، كى
: اٍلًيٍجرىةي، ؟ قىاؿى ؿي : فىأىمُّ اإًليمىاًف أىٍفضى ٍكًت، قىاؿى ًمًو، كىاٍلبىٍعًث بىٍعدى المى كيتيًبًو، كىريسي مىبلىًئكىًتًو، كى مىا  كى : كى قىاؿى

: اٍلًجيىادي، قى  ؟ قىاؿى ؿي : فىأىمُّ اٍلًيٍجرىًة أىٍفضى رى السُّكءى، قىاؿى : أىٍف تىٍيجي : أىٍف اٍلًيٍجرىةي؟ قىاؿى مىا اٍلًجيىادي؟ قىاؿى : كى اؿى
ٍف عيًقرى  : مى ؟ قىاؿى ؿي : فىأىمُّ اٍلًجيىاًد أىٍفضى ، قىاؿى ـٍ تيقىاًتؿى اٍلكيفَّارى ًإذىا لىًقيتىيي
كىاديهي كىأيىىًريؽى دىميوي، قىاؿى النًَّبيُّ  (1) جى

ًؿ األىٍعمىاًؿ ًإالَّ مى بلى و السَّ يٍ مى عى  كرىةه، أىٍك عيٍمرىةه.ـ: ثيَـّ عىمىبلىًف ىيمىا ًمٍف أىٍفضى ةه مىٍبري جَّ  ٍف عىًمؿى ًبًمٍثًمًيا: حى

                                                                                                                                                                      

اًلح: ذى = ديكؽ تغير حً كٍ سييىٍيؿ بف أبي صى رى فٍ كاف، السماف، أبك يىًزيد، المدني صى كل لو البخارم مقركنان ة، ر ظو بأىخى
ر، )كتعميقان، مف السادسة، مات في خبلفة المنصكر،   (.273)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حىجى

كأرجحي ما جاء في التحرير: " بؿ: ثقة، فأكثر األئمة عمى تكثيقو: سفياف بف عيينة، كأحمد، كالترمذم، كابف سعد، 
 (.91 \2، )تحريرَتقريبَالتيذيبشَّار، كالًعٍجمي، كالنسائي في ركاية، ...". شيعىٍيب كبى 

اًلح، السَّ  دىًنٌي، ًثقىة ثبت، ككاف يى يَّ اف، الزَّ مَّ ذىٍككىاف، أبك صى الثة، مات سنة إلى الككفة، مف الثَّ  الزيتى  بي مً جٍ ات، المى
ر، )إحدل كمائة،  جى   (.203)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

(، مف طريؽ 157 \9، )8791، الحديث: الميٍعجـَالكبيرراني، في الطَّبى  أخرجو .كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[765]
زَّاؽ بو.  عبد الرَّ

لىكىاًئي(، ك 869 \2)، 1181، الحديث: اإلبانىةَالكيبرلفي  ،ةطَّ ابف بى  أخرجو َأىؿَفي  ،اٍلبلى شرحَأصكؿَاعتقاد
نؼَفيَاألحاديثَكاآلث ،كابف أبي شيبة ،(1049 \5)، 1781، الحديث: السنة  ،30378، الحديث: ارفيَالميصى

 ش باختبلؼ في يسير.مى يع عف األعٍ كً عف كى  ؽو ري ا مف طي (، دكف ذكر ابف مسعكد. جميعن 166 \6)
مىمة، األسىًدٌم، أبك كائؿ، الكيكًفٌي، ًثقىة، مف الثانية، مي  ؽي يٍ قً شى  ٍبد العىًزيز كلو ـ، مات في خً رى ضٍ خى بف سى بلفة عمر بف عى

ر، )مائة سنة،  جى  (. 285)، بَالتيذيبتقريع(. ابف حى
 (1)

رىبى قىكاًئمىيىا.  ارَاألٍنكارَفيَغىرائبَالتٍَّنزيؿَكلطىائؼَاألٍخبىار، الفىتًَّني أم ضى  (.640 \3)، مىٍجمىعًَبحى
ٍنبىسىة،َعمركَدرؾَلبةَلـَيأباَقًََألفََّ؛َعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[766] . يينظىر؛ ، كغيرهمزًَعمىَإرسالوَالمًََحيثَنصَََّبفَعى
 (.120\22)، بَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿتيذيم، زً المً 

ٍيدالميٍنتىخىبَفي  ،ديٍ مى بف حي د بٍ عى أخرجو  مى ٍبدَبفَحي ، الميٍسندفي  ،أحمدك (، 248 \1)، 301الحديث: ،َمفَميٍسندَعى
َاألخَلؽصران في تى خٍ مي  ،ائطيرى (، كالخى 251 \28)، 17027الحديث:  مف جميعنا (؛ 135)، 391، الحديث: مكاـر

 زَّاؽ بو مثمو.طريؽ عبد الرَّ 
َيرتقي َالحسفَلغيره.َبياَكلوَشكاىد؛  \2، )1464، الحديث: سينىفَالدَّارميأخرجيا الدَّارمي، في  إلىَدرجة

ٍبًشي نحكه. كالبزَّار، 892 َ=ميٍسندَالبىزَّار(، مف طريؽ عمي األزدٌم عف عيبىٍيد بف عيمىٍير المَّيثي عف عبد اهلل بف حي
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؟  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 767] : كىافى أىًبي ًإذىا ًقيؿى لىوي: أىميٍؤًمفه أىٍنتى ، قىاؿى ، عىًف ابًف طىاكيكسو مىٍعمىرو
ًمًو، الى  كيتيًبًو، كىريسي مىبلىًئكىًتًو، كى : آمىٍنتي باهلًل، كى .قىاؿى مىى ذىًلؾى  يىًزيدي عى

: يىا أىبىا  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 768] ؿه ًإلىى أىًبي، فىقىاؿى اءى رىجي : جى ، قىاؿى ًف ابًف طىاكيكسو ، عى مىٍعمىرو
ًف أى  بًد الرٍَّحمى : أىًمفى بىٍيفعى ]ةكى إخٍ  ـٍ يي مُّ كي [الميٍسًممكفى ًَعبىاًد اهلًل، ٍنتى أىًخي، قىاؿى

(1).  
، أىفَّ أىبىا ذىرٍّ سىأىؿى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 769] ، عىف ميجاًىدو ًرمّْ زى ، عىف عىبًد اٍلكىًريـً اٍلجى مىٍعمىرو

مىٍيًو ىىًذًه اآليىةى: بلى و السَّ يٍ مى النًَّبيَّ عى  اًف، فىقىرىأى عى ًف اإًليمى خمحمجميلىلمل)ـ عى

تىـى اآليىةى.(2)( مثىممم تَّى خى  ، حى
 
 

                                                                                                                                                                      

َالزََّ= َالبىٍحر َباسـ ارالمنشكر َخَّ (، مف طريؽ األعمش عف شقيؽ عف أبي ميكسى 34 \8)، 3016الحديث: ،
 رنا.صى تى خٍ مي 

مىًمٌي، ييٍكنى أىبىا نىًجيح، كيقاؿ أبك شي  رك بفمٍ عى  اًلد السُّ اًمر بف خى امييف، كذيًكر في ب، كيعد في الشَّ يٍ عى عبسة بف عى
 يسير. . بتصرؼو (1192،1193 \3)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابقصة. ابف عبد البر،  إسبلمو

اإلبانىةَفي  ،ةطَّ (، كابف بى 133 \4)، 1348، الحديث: الس نَّة، في ؿبلَّ أخرجو الخى  .كعطَيقٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[767]
 اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 672 \2)، الشَّريعىةفي  ،اآلجيرّْمُّ (، ك 877 \2)،  1203، الحديث: الكيبرل

 (1)
كاب.األصؿ"كما أثبتناه مف  (.128\11" ك "ع"، )ح"ك  "ج"ك  "ب"في  ليست   "، كىك الصَّ
َمىٍقطيكع.صَىهَإسنادَيَ[768]  حيحه
(2)

 .177كرة البقرة، اآلية: سي  
[769َ َإسنادَي[ َألفََّعيؼَهضَىه َيَىَااىدَنجَيمَيَ؛ َذرلـ َأبي َمف َسمع َأحكىاـََيينظىر؛ العبلئي،. َفي َالتَّحصيؿ جاًمعي

ٍيفَتدرؾسٍَالمَيفي  ،اكـأخرجو الحى  (.273)المىراًسيؿ،َ ًحٍيحى (، مف طريؽ 299 \2)، 3077 ، الحديث:عمىَالصَّ
 .كيؼَكىكَمنقطع؟بي بقكلو: ىى الذَّ  ؽى مَّ كعى  .بد الكريـ بو لكف بزيادة في آخرهمكسى بف أٍعيف عف ع

جىر كقد كثَّؽى  زَّاؽ كغىٍيريهي  ًديثالحى ... :رجالو حيث قاؿ ابف حى ٍبدي الرَّ اًىد أفَّ أىبىا ذىرٍّ سىأىؿ الًَّذم ركىاهي عى ًمف طىًريؽ ميجى
لّْؼ؛ أًلىنَّوي  النًَّبيَّ  ـٍ يىسيٍقوي الميؤى ا لى نَّمى اليوي ًثقىاته كىا  مىٍيًو لىٍيس اٍلًبرَّ إلىى آًخًرىىا كًرجى اًف فىتىبلى عى ًف اإليمى مىى شىٍرًطو.  عى لىٍيسى عى

ر،  جى ارمابف حى حيحَالبيخى َالبىارمَشرحَصى  (،51، 50 \1)، فىٍتحي
ٍبر  اًىد بف جى كًمٌي، مكالىـ، المىكٌّْي، ثقة، إماـ في  -بفتح الجيـ، كسككف المكحدة  -ميجى اج، المىٍخزي جَّ أبك الحى

كمائة كلو ثبلث كثمانكف،  -أك اثنتيف أك ثبلث أك أربع  -التفسير، كفي العمـ، مف الثالثة، مات سنة إحدل 
ر، ) جى  (.614)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
، مف أكائؿ مف أسمـ، تكفي سنة اسمو كثيرن ادة، أبك ذر الغفارم، اختمؼ في انى ب بف جي دي نٍ جي أبك ذىر الًغفىارٌم ىك: ك 

  (.253 ،252 \1)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابق. ابف عبد البر، 32
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: يا  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 770] : قيٍمتي ، قىاؿى ، أىفَّ سيٍفيىافى بف عىبًد اهلًل الثَّقىًفيَّ ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى مىٍعمىرو
ا أىٍخكىؼي مىا  (1)رسكؿ اهلل : مى : قيٍمتي ـٍ قىاؿى : قيٍؿ: آمىٍنتي باهلًل، ثيَـّ اٍستىًق ًديثو أىٍنتىًفعي ًبًو؟ قىاؿى دٍّْثًني ًبحى حى

: ىىذىا. ذى ًبًمسىاًنًو، ثيَـّ قىاؿى : فىأىخى ؟ قىاؿى مىيَّ كَّؼي عى   تىتىخى

                                                           
 (1)

  ؿ"." ك "ع"، كما أثبتناه مف "األصح"ك  "ج"ك  "ب"صمى اهلل عميو كسمـ في لـ يذكر الرسكؿ  

َإسنادَي770] َضَى[ َألفََّعيؼَهه َالزَ َ؛ َبيف َانقطاع َصَىَديثَيكالحَىَ.ياففٍَرمَكسَيىٍَفيو ؛ ، فقد ثبت مكصكالن حيحأصمو
وَفنَيسَيفي  ،واجى (، كابف مى 558 \2)، 1327، الحديث: أبيَدىاكدَندسٍَمَيفي  ،السييى اكد الطَّ أخرجو أبك دى  ، ابفَمىاجى
، ثانياألحادَكالمَىفي  ـ،(، كابف أبي عاصً 115 \5، 3971ديث: الح باب كؼ المساف في الفتنة،أبكاب الفتف، 

(، 7 \13)، 5700 :الحديث،َافبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ (، كابف حً 223\3)، 1585الحديث: 
ٍيفَتدرؾسٍَالمَيفي  ،اكـكالحى  ًحٍيحى رجو إبراىيـ بف سعد. كأخ(، مف طرؽ عف 349 \4، 7874، الحديث: عمىَالصَّ
، أبكاب الزىد،  باب ما جاء الكبيرَامعجَىالفي  ،(، كالترمذم145 \24)، 15419، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمد

(، 380\10)، 11776، الحديث: الكيبرلَالس نىف في ،ائيسى (،  كالنَّ 185 \4)، 2410في حفظ المساف، الحديث: 
د بف عبد الرحمف بف مَّ حى (؛ عف ابف شياب عف مي رمى عٍ كمى إبراىيـ )ر كبلىما مى عٍ ارؾ عف مى بى عف ابف المي  ؽو ري مف طي 

 ماعز العامرم.
، تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ ابفَأبيَشيبةَندسٍَمَيفي  ،د الككفيمَّ حى أبك بكر عبد اهلل بف مي ، كأخرجو ابف أبي شيبة 

د في أحم(، ك 194\2)، 679ـ، الحديث: 1997، 1م، الرياض، دار الكطف، طأحمد بف فريد المزيدالعزازم ك 
(، 222\3)، 1584، الحديث: ثانياألحادَكالمَىفي  ،ـابف أبي عاصً (، ك 141\24)، 15416، الحديث: ندسٍَالمَي
عف ىشاـ بف عركة عف أبيو عف سفياف بف عبد اهلل.  ؽو ري (، مف طي 82\5)، 1677، الحديث: ةنََّالسَ ؿ في بلَّ الخى ك 

َالدَّارميارمي في (، كالدَّ 142،170\32)، 24، 19431، 15417، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،كأحمد ، سينىف
عف يعمى  طيريؽو (، مف 256\10)، 11425، الحديث: الكيبرلَالس فَى ائي فيسى (، كالنَّ 1780\3، 2752الحديث: 

عف سفياف  ،عبد الرحمف ك عبد اهلل بف سفياف(د بف مَّ حى مي ) ؛كبلىما .ف عبد اهلل بف سفياف بف عبد اهللبف عطاء ع
 قفي باختبلؼ يسير.      بف عبد اهلل الث

ائؼ، لو صحبة كسماع كركاية، كاف عامبلن لعمر بف سفياف بف عبد اهلل بف ربيعة الثقفي، معدكد في أىؿ الطَّ 
 (.630 \2)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابائؼ. ابف عبد البر، اب عمى الطى طَّ الخى 

ًصؿى ىذا الحديث مف طريؽ مى قد قمت:  ياف بف فٍ د بف عبد الرحمف بف ماعز عف سي مَّ حى مي رم عف ىٍ عف الزُّ ر مى عٍ كي
كىذا يدؿ عمى أف الحديث  ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ عبد اهلل الثقفي، كىك ما أخرجو ابف حً 

عبد  بف دمَّ حى ر بف راشد، كتكضيح ذلؾ بأف نقكؿ: بأف ىذا خطأ مف الناسخ؛ فقد أسقط مي مى عٍ مكصكؿ مف طريؽ مى 
 أعمـ.  مف، كاهللي حٍ رَّ ال
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مىٍيمىافى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 771] ، أىفَّ رىجيبلن ًمٍف بىًني سي ، عىًف الزٍُّىًرمّْ مىٍعمىرو
اءى النَّ  (1) و يٍ مى ي عى بً جى

: يىا رىسيكؿى اهلًل،! بىمىغىًني أى بلى السَّ  ؟ فىقىاؿى لو النًَّبيُّ عى ـ فىقىاؿى ـٍ يييىاًجٍر فىقىٍد ىىمىؾى ٍف لى ـ: بلى و السَّ يٍ مى نَّوي مى
. (2)]ـً قأى [ ٍيثي أىٍحبىٍبتى ، كاٍنًزٍؿ مف قىٍكًمؾى حى افى ـٍ شىٍيرى رىمىضى ، كىصي  الصَّبلىةى، كىآًت الزَّكىاةى، كىًحجَّ اٍلبىٍيتى
سىًف، أىفَّ النًَّبيَّ عى مىٍعمىرو  اؽ، عىفٍ زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى [ أخٍ 772] ، عىًف اٍلحى ؿو : مىًف بلى و السَّ يٍ مى ، عىف رىجي ـ قىاؿى

، كىحً  مىى الميٍسًمـً مىٍيًو مىا عى ، كىعى ا ًلٍمميٍسًمـً ـي، لىوي مى تىنىا فىييكى الميٍسًم مىى اهلًل.اٍستىٍقبىؿى ًقٍبمىتىنىا، كىأىكىؿى ذىًبيحى  سىابيوي عى
 
 

                                                           
 (1)

كقع عند ابف  ع، لكفٍ انً ـ في ىذا السَّند، كىك فيدىٍيؾ بف عبد اهلل العيقىٍيمي، كما عند ابف قى يى بٍ قمت: كقد عرفنا الرَّجؿ المي  
نَّما يقاؿ لو بني سميماف؛ ألفَّ فيدىٍيؾ بف سيمىٍيمىاف الراكم عف االٍكزاعي، ىك مف  بىٍيدم. كا  احب عبد البر: الزُّ لىد فيدىٍيؾ صى كى

ابةابف قىاًنع، يينظىر؛  .النبي صمى اهلل عميو كسمـ كما عند البخارم حى َالصَّ ـ ابف عبد البر، ك (، 331 \2)، ميٍعجى
  (136 \7)، التاريخَالكبيرالبيخارم، ك  (،1268 \3)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحاب

(2)
كفي "ع": اقًض ككمتا المفظتيف يحتمميما السياؽ، كاهللي  .: اقضي"ح"ك  "ج"ك  "ب"، كفي "األصؿ"ما أثبتناه مف  
 أعمـ.

َلغيره.َ[771] َالحسف َدرجة َإلى َكيرتقي َبنيَسيمىٍيماف. َمف َرجؿ َالز ٍىرمَكفيدىٍيؾ؛ َبيف َلَلنقطاع ؛ عيؼه َضى  إسناديه
ٍعرفةَك نيعىٍيـ، في (، كأب202 \11، )4861الحديث: ،َافبىَمٍَيحَابفًَحبَّافَبترتيبَابفَبَىحًَصَىابف ًحبَّاف، في أخرجو  مى
ابة حى اكم، في 406 \1، )1214، الحديث: الصَّ بىٍيدم. كالطَّحى ، 2639الحديث: ،َميٍشًكؿَاآلثىارَشىٍرحَي(، مف طريؽ الزُّ

َعٍَالمَيفي  ،رانيبى الطَّ ك  ،(49 \7) بىٍيدم (، مف طريؽ األكزىاعي. كبلىيما؛ 6 \3، )2298: ، الحديثاألكسطجـ الزُّ
الح بف بىًشٍير بف فيدىٍيؾ. أفَّ فيدىٍيكنا أتى النَّبي األكزىاعي( مف طيري ك  ، كىذا لفظ ابف ًحبَّاف. ؽو عف الزٍُّىرم عف صى

ـَأبك الحسيف عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثؽ األمكم، كأخرجو ابف قىاًنع، باختبلؼ في بعض األلفاظ.  ميٍعجى
ابة حى (، 331 \2)ق، 1418، 1المنكرة، مكتبة الغرباء األثرية، ط ، تحقيؽ: صبلح بف سالـ المصراتي، المدينةالصَّ

بىٍيدم عف الزٍُّىرم  الح بف بىًشٍير بف فيدىٍيؾ عف أبيو أفَّ أباه فيدىٍيكنا...مف طريؽ الزُّ   صى
(، مف طريؽ 15 \24، )15303، الحديث: الميٍسندأحمد، في ديث ما أخرجو الحى  مف ألكؿا لمجزء كيشيدقمت: 
ـٍ يييىاًجر... أبيو،  فكاف بف عبد اهلل بف صفكاف عفعف ص الزٍُّىرم مىؼ، ًقيؿى لىو: ىىمىؾى مىٍف لى يَّةى بًف خى ٍفكىافى بف أيمى أفَّ صى
ًققيك الميٍسند:  ديث قصة.كفي الحى    .دهرقوَكشاىًَطَيبًََحيحَهصَىَحديثَهقاؿ ميحى

حًََ[772] َصى َشيخَمىعمرَميٍبيىـ،َكإلرسىالو.َكالمتفي ؛َألفَّ عيؼه ًؽَأخرلَصحيحةَعمىَماَإسناديهَضى َفقدَجاءَمفَطيري ٍيحه
َ َأخرجوَمرسَلن؛  \6، )32634، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيابف ابي شيبة، في سنذكرَفيَالتخريج.

ٍيو، في 428 كى ٍنجى سىف بنحكه. كابف زى ًكٍيع عف يزيد بف إبراىيـ عف الحى (، 125، )108، الحديث: األٍمكاؿ(، مف طريؽ كى
سىف مرسبلن بزيادة في آخره.مف ط  ريؽ عىٍكؼ عف الحى

ارم، في ك  ًحيحأخرجو البيخى امعَالميٍسندَالصَّ  (،87\1)، 391الحديث:  كتابي الصَّبلة، بابي فٍضؿ استقبىاؿ الًقٍبمىة، ،الجى
 ؽو ري مف طي  (،105 \8) ،4997، كتابي اإليماًف كشىراًئًعو، ًصفىةي الميٍسًمـ، الحديث: الميجتبىَمفَالس نىفكالنَّسىائي، في 

ٍيميكف ًسيىاه عف أنس بف مى  بفعبد الرحمف  عف ٍيًدم عف مىٍنصيكر بف سىٍعد عف مى : قىاؿى رسيكؿي المًَّو مى ٍف الؾ قىاؿى : "مى
ـي الًَّذم لىوي ًذمَّةي المًَّو كى  تىنىا فىذىًلؾى الميٍسًم بلىتىنىا كىاٍستىٍقبىؿى ًقٍبمىتىنىا، كىأىكىؿى ذىًبيحى مَّى صى كا المَّوى ًفي ًذمًَّتًو"صى كىذا  ًذمَّةي رىسيكًلًو، فىبلى تيٍخًفري

  =لفظ البيخارٌم.
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، عىفٍ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 773] ٍعفىًر بًف بيٍرقىافى أىفَّ النًَّبيَّ  مىٍعمىرو ، كىجى اًلًح بًف ًمٍسمىارو قىاؿى  صى
اًلؾو  اًرًث بًف مى ًلٍمحى
(1) : قِّا؟ قىاؿى : ميٍؤًمفه حى : ميٍؤًمفه يىا رىسيكؿى اهلًل، قىاؿى ؟ قىاؿى اًلؾو اًرثي بف مى ا أىٍنتى يىا حى : مى
قِّا، قاؿ:  قِّاميؤٍ [ميٍؤًمفه حى فىٍت نىٍفًسي (2)]ًمفه حى : عىزى ؟ قىاؿى ًقيقىةي ذىًلؾى ًقيقىةن، فىمىا حى ؽٍّ حى : فىًإفَّ ًلكيؿّْ حى ، قىاؿى

                                                           

كيىاني، الحديث: ك = كيىاني، في ميٍسند الرُّ ، 1669، الحديث: الميٍعجـَالكبير(، كالطَّبىراني، في 149 \2، )973أخرجو الرُّ
مّْص، في (، 162 \2) م صيَّاتأبك طاىر الميخى َالميخى َاألمَىكالمرشد باهلل،  (،215 \2، )1392 الحديث:، اليَترتيب
(، مف طيريؽو عف ميٍعتىًمر بف سيمىٍيماف عف أبيو 26\1، )66الحديث:  ،َترتيب:َالقاضيَالعىٍبشىمي،مًرَجَىةَلمشََّيََّسًَيٍَمًَالخَى

ٍنديب باختبلؼ في بعض األلفاظ. ًمي عف أبي السَّكَّار عف جي ٍضرى  عف الحى

ارث بف مىالؾهو  (1)  ٍسف، كلـ  األنصارم. الحى ديث، كبلمنا غاية في الحي ر في ترجمتو عف ىذا الحى جى كقد تىكىمَّـى ابفي حى
ا نقمو،  قاؿ البييقٌي: ىذا منكر كقد خبط فيو يكسؼ، فقاؿ مٌرة: الحارث ... أذكره خكفنا مف اإلطالة، فميراجع، كممَّ

ر،  حارثة. كقاؿ مرة: جى ابةابف حى حى   (.691 -689 \1)، اإلصابةَفيَتمييزَالصَّ
(2)

 ، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج" ك "ع".مرة كاحدة "ح"في  
َإسنادَيَ[773] َلسىٍقطَراكيىٍيفه َكىكَميٍعضؿ؛ ، عيؼه  .اهللَعميوَكسمـَالحَكَجعفرَكبيفَالنبيَصمىصَىبيفََضى

َاألٍعرابيفي  ،رابيأخرجو ابف األعٍ  َابف َاإليماففي  ،(، كالبييقي130 \1)، 206، الحديث: ميٍعجـ ، شيعب
اؽ بو، كقاؿ البييقي: ىذا منقطع، كابف المبارؾ في زَّ ؽ عف عبد الرَّ ري (، مف طي 160 \13) ،10108 الحديث:
 ر عف صالح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.مى عٍ (، مف طريؽ مى 106 \1)، 314، الحديث: الزىد

رابي في معجمو كالبييقي في الشعب، ىك مثاؿ قمت: اإلسناد الَّذم في جامع معمر كمف طريقو أخرجو ابف االع
كأما إسناد ابف المبارؾ فيك أضعؼ مف سابقو؛  . أم بعبارة أخرل تابىع جعفر صالح بف ًمٍسمىار.عمى المتابعة

  سابقنا، كاهللي أعمـ. لككف صالح مقبكؿ كلـ يتابع، كلبلنقطاع الَّذم ذيًكر
(، كلكٍف فيو: كيؼ 170 \6، )30425: ، الحديثاديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،ابف ابي شيبةكأخرجو 

 أصبحتى يا حارث.
َالكَىفَىعَىالضَ كأخرجو العيقىٍيًمي، في  َاإليمافكالبييقي، في  (،455 \4)، رٍيَبًَاء ، 10106، الحديث: شيعىب

فَّار عف ثىابت عف أنس بف مىالؾ رضي اهللي  عف ؽو (، مف طيري 158\13) : العيقىٍيًميعنو. كقاؿ ييكسؼ بف عىًطيَّة الصَّ
. كىك كما قاؿ. إٍذ إفَّ الًعمة مف يكسؼ. قاؿ  ديًث إٍسناده يىٍثبيتي ديث، قاؿ يحيى: ليسى ليذا الحى ارم: مينكر الحى البيخى

عىفاء.   ليس بشيء، كما جاء في الضُّ
د ًثيفكأخرجو ابف ًحبَّاف،  كحيفَمفَالميحى سىف بف أباف، كقاؿ (، في ترجمة أحمد بف ا165 ،164 \1)، المىٍجري لحى

اجمة، يضع الحديث عف الثقات كضعنا...  اؿه مف الدَّجى اًلًح عنو: كذَّابه دجَّ إنَّمىا ىك ًعٍند الثَّكًرمّْ عف مىٍعمىر عف صى
ممىة كال أبك ىيرى  بف ًمٍسمىار عىًف النًَّبي  مىمىةي بفي كييىيؿ قٌط كال أبك سى دَّثى ًبيذىا سى ارثة. مىا حى كقاؿ  ٍيرىة.أنَّو قاؿى لحى

 (. 90 \1)، اؿجَىدَالرَ قٍَداؿَفيَنَىزافَالعتًَيٍَمًَ، كذكر الحديث. يينظىر؛ الذَّىىبي، الذَّىىبي: كًمٍف بىبليىاه
بىاب العيٍكمي عف (، مف طريؽ159 \13)، 10107، الحديث: شيعىبَاإليمافكالبييقي، في كأخرجو   زيد بف الحي

اًلد بف يىًزيد السَّ  عف عىةى لىًيي اٍبف اًلؾو  ًكيُّ ٍكسى خى اًرًث ٍبًف مى ، عف الحى ٍيـً ًد بف أًبي الجى مَّ ؿو عف ميحى  عف سىًعيد بف أًبي ًىبلى
باختبلؼ في بعض األلفاظ. قمت: كفي ىذا اإلسناد ثبلث عمؿ: األكلى: فيو عمي بف الفضؿ بف محمد بف عقيؿ، 

ا كال  رحن  (. 117 \8)، تاريخَبغداد، الخطيب البغدادمتىٍعديبلن. ترجـ لو الخطيب ترجمةن مكجزةن، كلـ يذكر فيو جى
ر،  جى ديكؽه يخطئ في حديث الثكرم. ابف حى بىاب العيٍكمي؛ صى ا زيد بف الحي َالتيذيبالثَّانية: فيو أيضن ،= تقريب
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كى  اءي ًبًو، كى بّْي ًحيفى ييجى كىأىنّْي أىٍنظيري ًإلىى عىٍرًش رى أىنّْي ًمفى الدٍُّنيىا، كىأىٍسيىٍرتي ًليىًمي، كىأىٍظمىٍأتي نىيىاًرم، كى
كىأىنّْي أىٍسمىعي عيكىاءى أىٍىًؿ النَّاًر، فىقىاؿى النًَّبيُّ أىٍنظيري ًإلىى أى  كفى ًفييىا، كى نًَّة يىتىزىاكىري : ميٍؤًمفه نيكّْرى ٍىًؿ اٍلجى

 قىٍمبيوي.
دًّْه، قىاؿى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 774] ًكيـً بًف ميعىاًكيىةى، عىف أىًبيًو، عىف جى ، عىف بىٍيًز بًف حى : مىٍعمىرو

مىٍفتي ًبعىدىًد بلى و السَّ يٍ مى أىتىٍيتي النًَّبيَّ عى  تَّى حى ا ًجٍئتيؾى حى : كىاهلًل مى اًبًعي ىىًذًه الَّ أىتًَّبعٍ ـ فىقيٍمتي  ؾى كىالى أىتًَّبعٍ أىصى
نّْي أى  مَّمىًني اهللي كىرىسيكليوي، كىاً  نّْي أىتىٍيتي اٍمرىءنا الى أىٍعًقؿي شىٍيئنا ًإالَّ مىا عى ، كىاً  بُّؾى ًدينىؾى ا بىعىثىؾى رى ٍسأىليؾى باهلًل ًبمى

: تىٍشيىدي أى  ؟ قىاؿى ا آيىةي اإًلٍسبلىـً : مى ، فىقيٍمتي : ًباإًلٍسبلىـً ثيَـّ ًباإًلٍسبلىـً : اٍجًمٍس، ثيَـّ قىاؿى ٍف الى ًإلىوى ًإالَّ ًإلىٍينىا؟ قىاؿى
تيٍؤتً  ـي الصَّبلىةى، كى تيًقي مَّدنا رىسيكؿي اهلل، كى تيفىاًرؽي الشّْ اهللي، كىأىفَّ ميحى ، كىأىفَّ كيؿَّ ميٍسًمـو عى ي الزَّكىاةى، كى  مىىٍرؾى

كىاًف نىًصيرىافً  ـه، أىخى رَّ ميٍسًمـو ميحى
بّْي دىاًعيَّ (1) ، الى يىٍقبىؿي اهللي ًمٍف ميٍشًرؾو أىٍشرىؾى بىٍعدى ًإٍسبلىًمًو عىمىبلن، ًإفَّ رى

سىاًئًمي: ىىٍؿ بىمٍَّغتي ًعبىادىهي، فىٍمييبىمٍّْغ شى  ـٍ ًباٍلًفدىاـً كى مىى أىٍفكىاًىكي ـه عى ـٍ تيٍدعىٍكفى ميفىدَّ نَّكي ، كىاً  ـٍ اًئبىكي ـٍ غى اًىديكي
(2) ،

: يىا رىسيكؿى اهلًل، فىيىذىا ديننا : قيٍمتي كىفُّوي قىاؿى ـٍ فىًخذيهي كى ًدكي ؿي مىا يسأؿ عىًف أىحى فىأىكَّ
، كىأىٍينىمىا (3) ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى

ـٍ تي  نَّكي ٍكبىاننا.تيٍحًسٍف يكفؾ، كىاً  ، كىري ـٍ مىى أىٍقدىاًمكي ، كىعى ـٍ كًىكي مىى كيجي كفى عى  ٍحشىري
 
 

                                                                                                                                                                      

(. الثالثة: ابف لىًيٍيعة الًمٍصرم، صدكؽه أعدؿ الركايات عنو ركاية ابف كىب كابف المبارؾ. كىنا لـ يرك 227=)
ر، عنو أم م جى  (.351، )تقريبَالتيذيبنيما. ابف حى

ًعيؼ الى يثبت. ابف تيمية، كركمى قاؿ ابف تيمية:  ميـ بف عبد  ميٍسندنا مف كىجو ضى أبك العىبَّاس أحمد بف عبد الحى
رَّاني، ـ الحى ، 1محمد رشاد سالـ، جامعة اإلماـ محمد بف سيعيكد، المدينة المنكرة، ط ، تحقيؽ:الٍستقىامة السَّبلى

  (.194 \1) ق،1403
 عيؼ كما قاؿ العيقىيمي، كغيره كاهللي أعمـ.يتبيف مف ىذا أفَّ الحديث ال يصح كىك ضى 

اًلحي  ٍقبيكؿ، قديـ مف السابعة، صٍ مار، بى سٍ بف مً  صى ر، )رم، سكف الجزيرة، مى جى َالتيذيبتمييز(. ابف حى ، تقريب
(291.) 
(1)

داف.   رىاًف كيىتعاضى كاًف يىتىنىاصى ا أخى ديثَكاألثىرابف األثير، أٍم ىيمى  (.63 \5)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى

(2)
ا ييشىدُّ عمى فىـ اإلبريؽ لتىٍصًفيىو الشَّرىاب.   ديثَكاألثىر، الزَّمىٍخشىًرممى  (.92 \3)، الفىائؽَفيَغىريبَالحى

(3)
  .!!!كىذا تصحيؼ كاألخيرة غير منقيكطىة، ،ناسا :" ك"ع"ح"في  

َإسنادَيَ[774] َأَلفَهسَىحَىه َالحديث؛ سىفي َحى َبىٍيز َكالد  \1)، 987، الحديث: الزىدفي  ،ارؾبى أخرجو ابف المي  .ف
َالكيبرل في ،ائيسى (، كالنَّ 242 \33)، 20043 ، الحديث:ندسٍَالمَيفي  ،(، كأحمد350 مختصران، الحديث:  الس فى
(، 407 \19)، 969الحديث: ، الميٍعجـَالكىبيرفي  ،رانيبى يـ بو، كالطَّ كً ز بف حى يٍ (، مف طريؽ بى 66 \3)، 2360

كأخرجو الترمذم، في  اؽ بو.زَّ عبد الرَّ  عف ؽو ري (، مف طي 12 \12)، 8931 ، الحديث:شيعىبَاإليمافكأيضان في 
اًمعَالكبير اء في شٍأف الجى قائًؽ كالكىرًع عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،  بابي ما جى ، أبكابي ًصفىًة القيىامًة كالرَّ

ٍشر، الحديث االن  (، مف طريؽ يىزيد بف ىىاركف عف بىٍيز بو مختصرنا،194 \4، )2424: الحى كفى ًرجى ـٍ تيٍحشىري ًإنَّكي
. ـٍ كًىكي مىى كيجي كفى عى رُّ تيجى ٍكبىاننا، كى    كىري
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، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى خٍ [ أى 775] نىا مىٍعمىره ٍيننا  ، أىٍخبىرى ده أىقىرُّ عى ا أىحى : مى ًىشىاـً بًف عيٍركىةى، عىف أىًبيًو، قىاؿى
ًمٍف ميٍؤًمفو ميستىبىيّْفً 
اًف. (1)  اإًليمى

 
مىمىةى، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى خٍ [ أى 776] ، عىف أىًبي سى ، عىف يىحيىى بًف أىًبي كىًثيرو نىا ًبٍشري بف رىاًفعو : أىٍخبىرى ، قىاؿى

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  .عىف أىًبي ىيرىيرىةى، قىاؿى ـٍ اًء اهلًل، فىأىٍفشيكهي بىٍينىكي ـى اٍسـه ًمٍف أىٍسمى  : ًإفَّ السَّبلى
 

                                                           
(1)

كاب؛ ألنَّو أكضح كأبمغ في األثر؛ كألف فيو زيادة بيفتى مي  ":ح"ج ك " ك "ب"في   . كما أثبتناه مف "األصؿ"، كىك الصَّ
 ي التَّعىميؽ كالتفتيش، كاهللي أعمـ.ف
[775َ ]َ ًعيف،  كع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديه أبك زكريا يحيى بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف أخرجو ابف مى

ذمَعنوالمرم،  ًعيفَالفكائد(َبركايةَأبيَبٍكرَالًمٍركى ديثَيحيىَبفَمى  ، تحقيؽ: د. خالد بف عبد اهللالجزءَالثَّانيَمفَحى
زَّاؽ بو مثمو. (،214)، 157ـ، الحديث: 1998-ق1419، 1يت، الرياض، مكتبة الرشد، طالسب  مف طريؽ عبد الرَّ

رَّجو، قمت:ه صى قاؿ محققو: إسنادي  ٍف خى ٍعمىر،  حيح، لـ أجد مى اًمع مى ققو خيرنا لك كمَّؼى نفسو كفتَّش في جى جزل اهللي ميحى
ًعيف رحمو اهلل.  د بو ابف مى   كالكمىاؿي هلل كىٍحده. ككأفَّ األثر تفرَّ

َلغيرهَ[776] سىف َالحى َدرجة َإلى َبشكاىده َكيرتقي َلضعؼًَبٍشر، ؛ عيؼه َضى الميٍعجـَ، أخرجو كالطَّبىراني، في إسناديه
مف طريؽ عبد  (،200 \11، )8405الحديث: فيَشيعىبَاإليماف،ََكالبييقي،(، 231 \3، )3008، الحديث: األكسط

زَّاؽ بو. كقاؿ البييقي: ك       كليسى بالقىكم. عافً ًبٍشر بف رى ركل الرَّ

ارم، في وله شاهد أخرجه  مَّاد بف سممة عف 343، )989، الحديث: األدبَالميٍفردالبيخى (، مف طريؽ شياب عف حى
 حميد عف أنس بزيادة في آخره.

َاراديثَكاآلثَىؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَي ابف أبي شيبة،أخرجو  بينكـ، كالبزَّار، مثمو بدكف  (،248 \5، )25745الحديث: ،
ار َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار ََ(، كالبييقي،174 \5، )1771، الحديث: ميٍسند الحديث: فيَشيعىبَاإليماف،

 (، مف طريؽ األٍعمىش عف زيد بف كىٍىب عف عبد اهلل بزيادة فيو200 \11، )8403

فقيو ضعيؼ الحديث، مف السابعة، بخ د ت ؽ(. ابف  -ف كالجيـ بالنك  -راني جٍ ع الحارثي أبك األسباط النَّ افً ًبٍشر بف رى 
ر،  جى  (.97)، تقريبَالتيذيبحى

حابي رضي اهللي عنو،  ال بد مف التنبو في ىذا اإلسناد فإف أبا سممة ىذا تابعي كىك ابف عبد الرحمف بف عكؼ الصَّ
حابي عبد اهلل بف[455]كقد سبؽ أٍف ترجمنا لو عند الحديث:  عبد األسد المخزكمي؛ ألف الخطأ في مثؿ  ، كليس الصَّ

ا أبك سممة ىذا فإنَّو  ذلؾ يغير الحكـ عمى الحديث؛ ألنَّو لك كاف صحابينا، فإف يحيى بف أبي كثير لـ يسمع منو. أمَّ
ٍيرة، كركل عنو يحيى بف أبي كثير فيما أخرج حديثو عنيما أصحاب الكتب السّْتة. يينظىر، الًمًزم،  ركل عف أبي ىيرى

 (.   376-370 \33، )يذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿت
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َ.فيٍَدَىالًَلكَىاَرَ بًََابَي[َبَى137]

، عىف بىٍعًض بىًني رىاًفًع بًف اؿى ، قى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى خٍ [ أى 777] ، عىف عيٍثمىافى بًف زيفىرى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى
مىًكيثو 
دىٍيًبيىةى، أىفَّ النًَّبيَّ عى (1) كىافى ًممٍَّف شىًيدى اٍلحي ، كى : حي بلى و السَّ يٍ مى ، عىف رىاًفًع بًف مىًكيثو مىكىًة ـ قىاؿى ٍسفي المى

دىقىةي تىٍمنىعي ًميتىةى السُّكًء. ميًؽ شيٍؤـه، كىاٍلًبرُّ ًزيىادىةه ًفي اٍلعيٍمًر، كىالصَّ سيكءي اٍلخي  نىمىاءه، كى
، عىف عيٍركىةى، عىف عىاًئشىةى، قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 778] ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى مىٍعمىرو

اًرثىةي بف النٍُّعمىاًف،  اهللً  : مىٍف ىىذىا؟ قىاليكا: حى ٍكتى قىاًرئو فىقيٍمتي نًَّة، فىسىًمٍعتي صى : ًنٍمتي فىرىأىٍيتيًني ًفي اٍلجى
كىافى أىبىرَّ النَّاًس ًبأيمًّْو.فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  : كى ، قىاؿى  : كىذىًلؾى اٍلًبرُّ

                                                           
 (1)

"، فقاؿ: ثيٍ كً ع بف مى افً ض بني رى عٍ بى عند ابف عىسىاًكر بقكلو: " افعاكم عف رى يـ الرَّ بٍ ؿ المي جي مية الرَّ سٍ قمت: كقد كقع تى  
يو كيقكؿ عف مّْ سى يي ر ال مى عٍ د بف خالد بف رافع بف مكيث كمى مَّ حى ر الجيني مف أىؿ دمشؽ ركل عف مي فى عثماف بف زي 

 (.356 \38)، تاريخَدمشؽاكر، سى ابف عى يينظىر؛ ث. يٍ كً ع بف مى افً ض بني رى عٍ بى 
َضَىإسنادَيَ[777] َألفََّاجدَنَعيؼَهه َعَيمَىعٍَمَىَ؛ َمف َيسمع َلـ َبفَراشد َزيفىرَمافثٍَر َنصََّبف َالمًََ، َذلؾ مَفيَزًَعمى

دَبفَخالد،َكجيالةَمََّحَى(،َكلجيالةَحاؿَمَي374َ\19)م،َتيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿ،َزًَالمًََ؛تيذيبو؛َيينظىر
اَمافَبفَزيفىرثٍَعَي َفنَىسَياكد في (، أبك دى 487 \25)، 16079بتمامو، الحديث:  ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد.َأيضن

َدىاكد َدىاكدَندسٍَمَيالسي في يى اكد الطَّ (، كأبك دى 469 \7)، 5162، الحديث: أبي  \3)، 1544، الحديث: أبي
َاألخٍَمَىفي  ،يٌ رائطً (، كالخى 113 َ.ارن صى تى خٍ اؽ مي زَّ عبد الرَّ  عف ؽو ري (، مف طي 170\1)، 510، الحديث: َلؽكاـر

َالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى (، كالطَّ 760 \2)، 1312، الحديث: كاؿاألمٍَفي  ،ويٍ كى جى نٍ كابف زى   ، 4451، الحديث: بيرجـ
ًعيفيتاَرفي  ،يفعً ابف مى أخرجو ك  اؽ بو.زَّ عبد الرَّ  عف ؽو ري (، مف طي 17\5) َمى َابف َالدَ َخ ، الحديث: كرمركاية

 ر نحكه.مى عٍ ارؾ عف مى بى (، مف طريؽ عبد اهلل بف المي 255 \3)، 1199
ٍشًقٌي، مى  ، الجيني، الدّْمى ر، )ادسة، مات بعد الثبلثيف، كؿ، مف السَّ يي جٍ عيٍثمىاف بف زيفىرى جى ، تقريبَالتيذيبد(. ابف حى

(435.) 
ر، )، مف الرابعة، كره تي سٍ ني، مى يى د بف خالد بف رافع، الجي مَّ حى مي عف بىٍعض بىًني راًفع ىك:  جى تقريبَد(. ابف حى

جاء في التحرير: بؿ: مجيكؿ الحاؿ، فقد ركل عنو اثناف فقط، كذكره ابف حباف كأرجح ما  (.559)، التيذيب
 (.235 \3)، تحريرَتقريبَالتيذيبار، شَّ ب كبى يٍ عى كحده في الثقات. شي 

: حسف الخمؽ نماء، كسكء ث، شيد الحديبية، ركل عف النبي يٍ كً ي، أخك جندب بف مى نً يى يث الجي ع بف مىكً افً رى 
 (.485 \2)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابالخمؽ شـؤ ... الحديث. ابف عبد البر، 
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، عىف قىتىادىةى، أىفَّ ميكسىى عى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 779] ؟ بلى و السَّ يٍ مى مىٍعمىرو ا أىبىرُّؾى : يا رب ًبمى ـ قىاؿى
: بىرَّ كىاًلدىٍيؾى  قىاؿى
تَّى قىالىيىا ثىبلىثنا. (1)   حى

دّْ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 780] ًكيـً بًف ميعىاًكيىةى، عىف أىًبيًو، عىف جى ، عىف بىٍيًز بًف حى : مىٍعمىرو ًه، قىاؿى
: يىا رىسيكؿى اهلًل، مىٍف أىبى  : فقيٍمتي تَّى قىالىيىا ثىبلىثنا، قىاؿى : أيمَّؾى حى ؟ قىاؿى : يىا رىسيكؿى اهلًل! مىٍف أىبىرُّ : قيٍمتي ؟ قىاؿى رُّ

. ، فىاألىٍقرىبى : ثيَـّ األىٍقرىبى : يىا رىسيكؿى اهلًل، ثيَـّ مىٍف؟ قىاؿى : قيٍمتي ، قىاؿى  أىبىاؾى
 

                                                           

حيحَهإسنادَيَ[778] ٍيو، في هَصى ٍيو. أخرجو ابف رىىىكى اؽَبفَرىاىىكى ف (، كاب438 \2)، 1005، الحديث: ميٍسندَإٍسحى
اًمعَابفَكىٍىبكىٍىب، في  ، 25182، الحديث: الميٍسند(، كأحمد، في 205)، 133دكف ذكر عائشة، الحديث:  جى

ابة(، كفي 100 \42) حى ائؿَالصَّ بترتيبَابفًَحبَّافَيحَابفَحًَصَى(، كابف ًحبَّاف، 827 \2)، 1507، الحديث: فىضى
السىنىفَرم عف عٍمرة عف عائشة مثمو. كالنَّسىائي، في مف طيريؽو عف الزُّىٍ (، 478 \15)، 7014الحديث: ، افبىٍَمَبَى

زَّ 342 \7)، 8176، الحديث: الكيبرل كذيًكرى في السند  –اؽ بو "ككيًررت كذلؾ البر" ثبلثنا(، مف طريؽ عبد الرَّ
اكـ، في -عٍمرة بدالن مف عركة  ٍيف،  كالحى ًحٍيحى ىىبي: قاؿ الذَّ -(، 167 \4)، 7247، الحديث: الميٍستدرؾَعمىَالصَّ

ارم كميٍسًمـ زَّاؽ مثمو.  -عمى شىٍرط البيخى  مف طريؽ عبد الرَّ
 (1)

كىاب.كالدتؾ: "ح"في    ، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج" ك "ع"، كىك الصَّ
؛َلَلنقطاعَبيفَسماعَقتادةَمفَمكسىَعميوَالسَلـَفإفَبينيماَمفاكز،َكمثموَلَيقكلوَعيؼَههَضَىإسنادَيَ[779]

َنبٌي. ٍكًزم، أبك الفىرىج عبد الرحمف بف عمي بف محمد، َأخرجوَإلَّ ، تحقيؽ: عادؿ عبد ةمَىكالصَ َرَ البًَابف الجى
ديث: 1993 -ىػ 1413، 1معكض، بيركت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط عميٌ المكجكد ك  (، مف 72)، 61ـ، الحى

اـز عف مىٍنصيكر عف سىًعٍيد بف أبي بيٍردة عف ًرٍبًعيٌ  ًرٍير بف حى  بف ًحرىاش. طريؽ جى

َحَىإسنادَيَ[780] َألفََّفَهسَىه َكيرتقيَإلىَالصَََّ؛ َبىٍيزَحسفَالحديث، َكالد ، ندسٍَمَيالفي  ،أخرجو أحمدحيحَلغيره،
َالمَيفي  ،ارمخى كالبي  (،245، 230 \33)، 20047، 20028 الحديث: (، 15 \1)، 3، الحديث: ردفٍَاألدب
(، 373 \3)، 1897الحديث:  اب ما جاء في بر الكالديف،ب، أبكاب البر كالصمة، الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،كالترمذم
، أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدكأبك دى  (، كالطبراني في 453 \7)، 5139الحديث:  باب في ًبرّْ الكالديف،، أبكاب النـك

م صيَّاتفي  ،صمّْ خى أبك طاىر المي (، 404 \19)، 957معجمو الكبير، الحديث:   \1)، 591، الحديث: الميخى
اكـ، في  (،354 ٍيفكالحى ًحٍيحى ز بف يٍ عف بى  ؽو ري (، جميعان مف طي 744 \3)، 6707، الحديث: الميٍستدرؾَعمىَالصَّ

 ه نحكه.دّْ عف جى  وـ عف أبييٍ كً حى 
وَفسينَىفي  و،اجى كأخرجو ابف مى   مف  (،629 \4)، 3657باب بر الكالديف، الحديث: أبكاب األدب،  ابفَمىاجى

ة عف أبي ىريرة عى رٍ اع عف أبي زي قى عٍ ارة بف القى مى ة عف عي نى يٍ يى ياف بف عي فٍ عف سي د بف ميمكف المكي مَّ حى مي طريؽ 
 باختبلؼ يسير.
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: أىٍكًصًني يىا رىسيكؿى اهلًل!  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 781] ؿه يَّةى، قىاؿى رىجي ، عىف ًإٍسمىاًعيؿى بًف أيمى مىٍعمىرو
: بىرَّ كىاًلدىيٍ  : ًزٍدًني يىا رىسيكؿى اهلًل! قىاؿى ، قىاؿى ٍفتى ، أىٍك نيصّْ رٍّْقتى ٍف حي : الى تيٍشًرٍؾ باهلًل شىٍيئنا كىاً  ، كىالى قىاؿى ؾى

: ًزٍدًني يىا رىسيكؿى تىرٍ  ا، قىاؿى ٍف أىمىرىاؾى أىٍف تىٍخريجى ًمٍف ديٍنيىاؾى لىييمىا فىاٍخريٍج لىييمى ، كىاً  ٍكتىؾى ،  اهلًل!فىٍع ًعٍندىىيمىا صى
، كىأىنٍ  (1)]اهلل! كؿى سي ي يا رى نً دٍ زً  :قاؿ رّْ شى  ؿّْ كي  تاحي فٍ يا مً فإنَّ  رى مٍ ب الخى رى شٍ ال تى  قاؿى [ : أىدٍّْب أىٍىمىؾى ًفٍؽ قىاؿى

ـٍ ًفي ذىاًت اهلًل. ، أىًخٍفيي اؾى ٍنييـٍ عىصى ، كىالى تىٍرفىٍع عى ـٍ ًمٍف طىٍكًلؾى مىٍيًي   عى
ا: المّْسىافى يقىٍكًؿ يى  : يىٍعًني ًباٍلعىصى ـٍ يي ظي عً قىاؿى مىٍعمىره

(2). 

سىفً  ، عفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 782] عيمىارىةى  بفً  اٍلحى
ًميّْ (3) دى بًف عى ،  ، عىف دىاكي بَّاسو بًف عىبًد اهلًل بًف عى

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  دًّْه، قىاؿى ٍيثي يىرىاهي أىٍىؿي اٍلبىٍيتً عىف أىًبيًو، عىف جى مّْقيكا السٍَّكطى حى : عى
(4). 

                                                           
 " ك "ع". ح"ك  "ج"ك  "ب" سقط مف "األصؿ" كما أثبتناه مف قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  (1) 
َإسماعيؿَييعتبضَىعٍَمَيَعيؼَههَضَىإسنادَيَ[781] رَمفَأتباعَالتابعيف.َؿ؛َلكجكدَسقطَراًكيىٍيفَبعدَإسماعيؿ،َإٍذَإفَّ

لىكىاًئي(، ك 20)، 18، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَيفي  ،ارمخى أخرجو البي ف،َسَىيثَحَىكالحد شرحَأصكؿَاعتقادَفي  ،اٍلبلى
وَفسينَى، في واجى ، كابف مى و(، كبلىما بزيادة في904 \4)، 1524، الحديث: ةنََّأىؿَالسَ  مختصران، أبكاب  ابفَمىاجى

ر بف يٍ د عف شى مَّ حى د أبك مي اشً عف رى  ؽو ري (، جميعان مف طي 161 \5)، 4034: بلء، الحديثالفتف، باب الصبر عمى الب
 باختبلؼ في بعض األلفاظ كزيادة في بعضيا. شب عف أـ الدرداء عف أبي الدرداءكٍ حى 
ٍيدالميٍنتىخىبَفي  ،ديٍ مى بف حي  دي بٍ عى كأخرجو   مى ٍبدَبفَحي طريؽ يؽ (، مف طر 427 \2، )1592: ، الحديثمفَميٍسندَعى
َاإليمافعَىشَيفي  ،البييقيك  .عف أـ أيمف التَّنيكًخي عف مىٍكحيكؿ يززً د العى بٍ د بف عى يٍ عً سى  ، 7481، الحديث: ب
يز، عف أـ أيمف، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أكصى بعض زً د العى بٍ د بف عى يٍ عً (، مف طريؽ سى 270\10)

  أىؿ بيتو.
ٍيد مكحكؿ  مى ٍبد بف حي ؟. يينظىر؛ قمت: في سند عى أرسؿ عف أـ أيمف، فكيؼ يككف سند البييقي بعدما سىقىط منو أصبلن

 (.  466 \28، )تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿالًمًزم، 
اًعيؿ بف أمية بف عمرك بف سىًعيد بف العاص بف سىًعيد بف العاص بف أمية األمى  ادسة، كم، ًثقىة ثبت، مف السَّ إٍسمى

ر، ): قبميا، مات سنة أربع كأربعيف، كقيؿ جى  (. 73)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
(2)

 كما أثبتناه مف "األصؿ". .: بعضيـ" ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"في  
 (3)

 ، كاهللي أعمـ.اشد قبموف رى ر بمى عٍ داللة عمى كجكد مى كذلؾ  في النُّسخة "األصؿ"؛ فسى الحى  فكؽى  نَّاًسخي ال بى بَّ ضى  
(4)

  دكف ذكر أىؿ البيت. .حيث يراىا " ك "ع":ح"ك  "ب"في  

َجدناَ[782] عيؼه ،؛َأَلإسناديهَضى سىفَبفَعيمىارةَكىكَمتركؾه َفيوَالحى  ،رانيبى أخرجو الطَّ .َيٌَمًَاكدَبفَعَىؼَدَىعٍَكلضَىَفَّ
َالكىبيرفي  ، 10669ا الحديث: اؽ بو، كأيضن زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 284 \10)، 10670، الحديث: الميٍعجـ
(، مف طريؽ عيسى 284 \10)، 10671اكد بو، كأيضان الحديث: ى عف دى مى يٍ لى (، مف طريؽ ابف أبي 284 \10)

(، مف 332 \7)، كلياءميةَاأَلحًَفي  ،ـيٍ اس بزيادة في آخره. كأبك نيعى بَّ بف عبد اهلل بف عى  يٌ مً كعبد الصمد ابنا عى 
 =سيكيد بف عمرك الكمبي عف الحسف بف صالح عف عبد اهلل بف دينار عف ابف عمر مثمو.طريؽ 
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، عىفٍ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 783] ـى أىبيك مي  مىٍعمىرو : لىمَّا قىًد ، قىاؿى كسىى يىحيىى بًف أىًبي كىًثيرو
مىى رىسيكًؿ اهلًل  اًمرو عى ، كىأىبيك عى ـٍ تيٍدعىى كىذىا األىٍشعىًرمُّ : مىا فىعىمىًت اٍمرىأىةه ًمٍنكي : فىبىايىعيكهي كىأىٍسمىميكا قىاؿى

كىذىا؟ قىاال كى
ـى يىا رىسيكؿى اهلًل؟ قى (1) : فىًإنَّوي قىٍد غيًفرى لىيىا، قىاليكا: ًب ٍكنىاىىا ًفي أىٍىًميىا، قىاؿى : ًبًبرّْىىا : تىرى اؿى

كا ـي النًَّذيري أىفَّ اٍلعىديكَّ ييًريديكفى أىٍف ييًغيري اءىىي كزه كىًبيرىةه، فىجى : كىانىٍت لىيىا أيّـّ عىجي ـي المٍَّيمىةى،  كىاًلدىتىيىا، قىاؿى مىٍيكي عى
مىٍيًو فىعى  ـٍ يىكيٍف مىا تىٍحتىًمؿي عى لى ، كى ـٍ قيكا ًبعىًظيـً قىٍكًمًي مىى فىاٍرتىًحميكا ًلتىٍمحى عىمىٍت تىٍحًممييىا عى مىدىٍت ًإلىى أيمّْيىا، فىجى

عىٍتيىا، ثيَـّ أٍلصقىتٍ  ظىٍيًرىىا، فىًإذىا عيىٍت كىضى
عىمىٍت ًرٍجمىٍييىا تىٍحتى ًرٍجمىٍي أيمّْيىا ًمفى  (2) بىٍطنىيىا ًببىٍطًف أيمّْيىا كىجى

ٍت. تَّى نىجى اًء حى  الرٍَّمضى

                                                                                                                                                                      

مي، مكالىـ، أبك محمد، الكيكًفٌي، قاضي بغداد، متركؾ، مف السابعة، مات سنة ثبلث = سىف بف عيمىارة، البىجى الحى
ر، )كخمسيف،  جى  (. 151)، تقريبَالتيذيبت ؽ(. ابف حى

د بف عميٌ  ٍبد اهلل بف عى  دىاكي ٍقبيكؿ، مف اف، أمير مكة كغيرىا، مى يٍ مى اشمي، أبك سي ب، اليى مً طَّ اس بف عبد المي بَّ بف عى مى
 (.198)ابؽ، بخ ت(. المرجع السَّ )ادسة، مات سنة ثبلث كثبلثيف كىك ابف اثنتيف كخمسيف، السَّ 

اف: يخطئ. بَّ ث بحديث كاحد. كقاؿ ابف حً دّْ حى ، قاؿ ابف معيف: إنما يي عيؼه جاء في التحرير: " بؿ: ضى كأرجح ما 
 (. 375 \1)، تحريرَتقريبَالتيذيبار، شَّ ب كبى يٍ عى بي: ليس حديثو بحجة... .شي ىى كقاؿ الذَّ 

ٍبد اهلل بف عى  ًمٌي بف عى حيح، الثة، مات سنة ثماني عشرة عمى الصَّ د، ثقة عابد، مف الثَّ مَّ حى اس، الياشمي، أبك مي بَّ عى
جىر، 4بخ ـ )  (.462)، تقريبَالتيذيب(. ابف حى
(1)

 في "ب" ك "ج" ك "ح" ك "ع": قىاليكا. كما أثبتناه مف "األصؿ". 

(2)
  .ألزقت " ك "ع":ح"ك  "ج"ك  "ب"ي ف 

. يينظىر؛ ابف أبي حاًتـ، عنوَاهللَيَرمَرضيَىعَىىَاألشٍَكسَىيىَلـَيسمعَمفَأبيَمَيحٍَ؛َألفَيَىعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[783]
اؽ زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 311 \10)، 7548، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،أخرجو البييقي (.244، )المىرىاًسيؿ

 مثمو.
اًمر د بف سميـ بف حضاريٍ بى عي ك: ى رامً أبك عى  ، ذكره ابف قتيبة فيمف ىاجر األشعرمٌ عـ أبي مكسى  األشعرمٌ  أبك عى

ر،  يى مً شة، فكأنو قدـ قديما فأسمـ، كذكر أنو كاف عى بى إلى الحى  جى ابةثـ أبصر. ابف حى حى ابةَفيَتمييزَالصَّ  \7، )اإلصى
210.)  
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دَّ  عىفٍ  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 784] طَّاًب، رى ، عىف ًىشىاـً بًف عيٍركىةى، عىف أىًبيًو، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى مىٍعمىرو
رىجى قىٍد قىاؿى قىٍكالن،  كىافى أىبيكهي ًحيفى خى : كى ٍيًو قىاؿى فىبىمىغى ذىًلؾى رىجيبلن ًمفى الطًَّريًؽ أىرىادى اٍلغىٍزكى ًبغىٍيًر ًإٍذًف أىبىكى

: ، قىاؿى  عيمىرى
َأَى َيىدىاهَيتىرىٍكتى َميٍرًعشىةن َبىاؾى

َ
َمىاََ ًَسيغيَلىيىاَشىرىابىا.تَىكىأيمَّؾى

َ َتىكىنَّفىاهَي َمييىاًجرىاًف َأىتىاهي
َ

ابىا.َ ًطئىاَكخى ةنَخى ًَشيخى ًَليىٍتريؾى
َ مَى َاٍلحى َيىٍبًكي َكىجَ ًإذىا ًَببىٍطًف ـي ا

(1)َ
َ

يىاًَكَلىبىا.َ اًتًوَدىعى مىىَبىٍيضى َعى
َ  

ٍيسىرىةى، (2)]عىٍف مىٍعمىرو [، اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 785] ـى بًف مى ، عىف ًإبرىاًىي مًَّد بًف ميٍسًمـو الطَّاًئًفيّْ ، عىف ميحى
: ًف ابًف الميسىيًَّب، قىاؿى : كىجّّ  عى . كىاده  ؛سىًمٍعتيوي يىقيكؿي ًديًث عيمىرى  ميقىدَّسه ىىذىا ًفي حى

، عى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 786] ٍيجه مىٍعمىرو رى دّْثي أىفَّ فىتنى ييقىاؿي لىوي: جي ، ييحى مٍَّف سىًمعى اٍبفى ًسيًريفى
ؽُّ كىالصَّبلىةي آثى  : الصَّبلىةي أىحى مىٍيًو، فىقىاؿى مّْـي عى اءىٍتوي أيمُّوي تيسى ٍكمىعىةو يىتىرىىَّبي ًفييىا، فىجى ـٍ كىافى ًفي صى ، فىمى ري

اءىٍتوي الثَّاًنيىةى فىكىذى  ، ثيَـّ الثَّاًلثىةى فىغىًضبىٍت ييًجٍبيىا، ثيَـّ جى تَّى أىرىاؾى مىعى (3)]ويٍ مى عى [ًلؾى اتىًني اهللي حى ، فىقىالىٍت: الى أىمى

                                                           
(1)

ـ. ابالفٍتح ثيَـّ التَّشديد كاد مكًضع بالطَّ   مىٍيو السَّبلى ٌؽ، عبد المؤمف ابف ائؼ، بو كانت غزاة النًَّبي عى بف عبد الحى
َالطَلعَعمىَأٍسماءَاألٍمًكنىةَكالًبقىاعشمائؿ القىًطيعي البغدادم،  ىػ، 1412، 1، بيركت، دار الجيؿ، طمىرىاًصد

(3\ 1426.) 
بيرَلـَي؛َكؼَهقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديهََ[784] َعيٍركىةَبفَالز  طَّابألفَّ َبفَالخى َكفاتوَرضيَكَيإنوَ،َإٍذَدرؾَعيمرى لدَيـك

َاألخٍَكَىمَىفي  ،يانٍ أخرجو ابف أبي الدُّ  .ماعنيَيَاهللَي بّْي مٍ اكد بف عى مف طريؽ دى  (.80)، 239الحديث: ، ؽَلىَاـر رك الضَّ
نىاد، عف أبيو، عف الثقة، أفَّ    اب بزيادة فيو.طَّ عمر بف الخى  عف عبد الرحمف بف أبي الزّْ

(2)
كىاب. ك "ع"، قىطى مف "األصؿ" ك "ب" ك "ح"سى    كما أثبتناه مف "ج" كىك الصَّ
دكؽه.طَيقٍَمَىَفَهسَىحَىإسناديهََ[785] مَّدَبفَميٍسًمـَالطَّائفيَكىكَصى َفيوَميحى َكع؛َألفَّ

مَّد بف ميٍسمً  دّْه: سكس كقيؿ: سكسفميحى كاك بزيادة نكف في آخره، كقيؿ: بتحتانية بدؿ ال -ـ، الطَّائفٌي، كاسـ جى
ر، (.4خطىء مف حفظو، مف الثَّامنة، مات قبؿ التٍّْسعيف، )خت ـ يي  كؽه دي كقيؿ مثؿ: حنيف صى  -فييما جى  ابف حى

 (.598)، تقريبَالتيذيب
امسىة مات سنة اثنتيف كثبلثيف، )ع(. كى  اًفظ، مف الخى ٍبرىاًىيـ بف مىٍيسىرة، الطَّائفٌي، نىًزيؿ مىكىة، ثىٍبته حى المرجعَا 

  (.55، )السَّابؽ

 (3)
   ." ك "ع"ح"ك  "ج" ليست مف 

ًعيؼَهإسنادَيَ[786] َ؛َلجيالةَمفَسمعىَابفَسيريف.هَضى
ؽَوَفيوَقصةَجريجَثابتَهَتٍَالَّذمَذيًكَرَكالحديثَي ، 8071، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمد أخرجو ،ةحَىيٍَحًَصَىَمفَطيري

رير عف أبيو؛ كبلىما عف مي 434 \13)  .  يٌ بً رة عف النَّ يٍ رى يف عف أبي ىي ر يٍ د بف سً مَّ حى (، مف طريؽ كىب بف جى

ـى ًإًذ اء، اديث األنبيى حى أ ، كتابي يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي  كأخرجو ٍريى باب قكؿ المَّو }كىاٍذكيٍر ًفي الًكتىاًب مى
 =ةمى كالصّْ  رّْ البً  ، كتابي صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ (، كمي 165 \4)، 3436الحديث:  اٍنتىبىذىٍت ًمٍف أىٍىًميىا{،
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ٍكمىعىًتًو، ا فىاٍستىظىؿَّ ًفي صى نىـو يىٍكمن اءى رىاًعي غى نىاًة، فىمىكىثى مىا شىاءى اهللي، فىجى ثيَـّ  الميكًمسىاًت، تىٍعًني مىعى الزُّ
اًريىةه ًىنٍ  مىٍت، فىسىأىليكىىا فىقىالىٍت: ًمفى الرَّاًىًب، فىذىىيبيكا ًإلىٍيًو مىرٍَّت جى مى ًطئىيىا، فىحى ـى ًإلىٍييىا الرَّاًعي فىكى ًديَّةه فىقىا

نٍ  سىأىؿى اهللى أىٍف ييفىرّْجى عى ، كى ـٍ ٍكمىعىتىوي فىكىمَّمىيي ، فىأىرىاديكا أىٍف يىٍيًدميكا صى ـٍ ـٍ ييكىمٍّْميي ليكا: يىا ميرىاًئي، وي، فىقىافىكىمَّميكهي فىمى
: مّْي سىٍجدىتىٍيًف، قىاؿى : دىعيكًني أيصى ًو، فىقىاؿى ، فىعىرىؼى أىنَّيىا دىٍعكىةي أيمّْ مىٍت ًمٍنؾى مى اًريىةي قىٍد حى مَّى  ىىًذًه اٍلجى فىصى

مىى بىٍطنً  ـى ًإلىٍييىا، فىمىسىحى ًبيىًدًه عى ٍنوي، ثـ قىا : مىٍف سىٍجدىتىٍيًف، فىسىأىؿى اهللى أىٍف ييفىرّْجى عى ، فىقىاؿى ـٍ لىكىاًقفيفى نَّيي يىا كىاً 
ا. : فىنىجى ، قىاؿى : رىاًعي آًؿ فيبلىفو ؟ قىاؿى  أىبيكؾى

،  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى خٍ [ أى 787] ٍيًرًه، عىًف ابًف عىبَّاسو ، أىٍك غى ، عىف سىٍعًد بًف مىٍسعيكدو ، عىف أىبىافى مىٍعمىرو
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  اقىاؿى مىٍيًو سىاًخطىٍيًف ًإالَّ فيًتحى لىوي  : مى دو يىكيكفي لىوي كىاًلدىاًف، أىٍك كىاًحده فىيىًبيتىاًف عى ًمٍف أىحى

اهي  ٍف ظىمىمى : كىاً  اهي؟ قىاؿى ٍف ظىمىمى : كىاً  ٍف كىافى كىاًحده فىكىاًحده، الى أىٍعمىميوي ًإالَّ قىاؿى ٍف بىابىاًف ًمفى النَّاًر، كىاً  : كىاً   قىاؿى
.حن ابى كىافى مي   ا فىكىذىًلؾى

 
 

                                                                                                                                                                      

(، كبلىما مف 1976 \4)، 2550الحديث:  ة كغيرىا،بلى باب تقديـ ًبرّْ الكالديف عمى التطكع بالصَّ كاآلداب، =
. ؽو ري طي  اـز ًرير بف حى  عف جى
َضَىإسنادَيَ[787] َألفََّمىٍكقيكؼَاجدَنَعيؼَهه ََ؛ َكلجيالةَسَىأبافَبفَأبيَعيَّاشَكىكَمتركؾَهفيو َ.كدبفَمىٍسعَيَدعٍَ،

اش عف محمد بف  أباف بف أبي عيَّ ( مف طريؽ 153 \1)، 93، الحديث: ابفَكىٍىبَعامًَجَىفي  ،بىٍ أخرجو ابف كى 
 .ااس مرفكعن بَّ ء الخراساني عف ابف عى المنكدر عف عطا

األدبَفي  ،ارمخى (، كالبي 219 \5)، 25407، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،ابف أبي شيبةأخرجو ك 
ماف يٍ مى عف سي  ؽو ري مف طي (، 306\10)، 7537، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،كالبييقي(، 16)، 7، الحديث: ردفٍَلمَيا

ارم كقع سعيد القيسي، خى اس مف قكلو بمفظ مقارب، إال أنو في طريؽ البي بَّ التيمي، عف سعد بف مسعكد، عف ابف عى 
 .اكليس سعدن 
 سي. يٍ بالقى  اجاء معرفن  مَّما يزيد الكبلـ قكةن أنَّوالقيسي يعرؼ بسعد، ك  رد؛ ألفَّ فٍ في األدب المي  حيؼه صٍ قمت: ىذا تى 

كابَكقفوَعمىَابفَعباسَرضيَاهلليَعنوَمفَأكلو كد مف عي سٍ د بف مى عٍ سميماف التيمي أثبت في سى  ؛ ألفَّ قمت:َكالصَّ
ابف  ؛يينظىر بف أبي عىيَّاش. فاكلممزيد في حاؿ أبى  .ديثمتركؾ في الحى اش، كيؼ ال كىذا األخير يَّ أباف بف أبي عى 

  (.281 - 267 \2)، جاؿفاءَالرَ عَىفيَضَيَؿَيمالكا، عدمٌ 
اًعيؿ العى يَّ اف بف أبي عى أبى  د(. )م، متركؾ، مف الخامسة، مات في حدكد األربعيف، دً بٍ اش فيركز، البىٍصًرم أبك إٍسمى

ر،  جى  (. 43)، تقريبَالتيذيبابف حى
ماف التيمي كصالح بف غزكاف. يٍ مى كد القيسي ركل عف ابف عباس ركل عنو سي قاؿ أبك حاتـ الرازم: سعد بف مسع

 \4) ،اريخَالكبيرالتَّ ارم،خى (. البي 94 \4)، الجرحَكالتعديؿابف أبي حاتـ،  ؛يينظىر في ًثقىاتو.ًحبَّاف ابف  هكذكرى 
  (.296 \4)، الثقاتاف، بَّ (، كابف حً 63
ٍرحه ا الراكم، لـ ييٍذكى كد ىذعي سٍ سعيد بف مى كى   .كؿيي جٍ د؛ فيذا ييعتبر مى كلـ يرًك عنو إال كاحً  ر فيو تعديؿه كال جى
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َمًَسيَامًَالخَىَءيَزٍَالجَيَََـّتَى َبًَمَىعٍَمَىَعًَامًَجَىَفٍَ، َكَىَدًَمٍَحَىر، َسَىاهلل، َفي َكذلؾ َصَىتأييده، َسَىفَىَلـ. َأرٍَنَىر َعَوبَىة
َََ.فيٍَالدَىكؽَالكَىقَيعَيَابَيبَىَ:سادًَكهَفيَأكؿَالسََّميَتٍَئة،َيَىمًََيفَكثَلثتًَكسًَ
 
 ،ئةمً  بلثً ف كثى يٍ تً كسً  عو بى ة أرٍ نى سى  ؿيع األكَّ بً رك في رى مٍ عى د بف مَّ حى مي  ؛اهلل دً بٍ خ أبي عى يٍ ى الشَّ مى و عى تي أٍ رى قى 

 د اهلل . مٍ حى بً  حٍ بّْ سى  .كذلؾ ما بىٍيفى الًعشىاءىٍيف ،ونٍ مً  تٍ مى كلثبلثة مف عشر ليمة خى 

ٍيدً  دَّثىنىا مى ، حى اًئغي اٍلمىكّْيُّ ًميٍّ الصَّ مَّدي بف عى دَّثىنىا ميحى ، حى ٍمًميُّ ٍعفىرو الرَّ دَّثىنىا أىٍحمىدي بف  :اؿى قى مُّ بف جى كحى
 ، ـي بف : اؿى قى اٍلميعىمَّى الدّْمىٍشًقيُّ كى دَّثىًني اٍلحى : حى ، قىاؿى ًليدي بف ميٍسًمـو دَّثىنىا اٍلكى ، قىاال: حى ـي بف عىمَّارو دَّثىنىا ًىشىا حى

ٍف أىًبيًو، عى  ، عى ٍبًد المًَّو بف عىبَّاسو ًميّْ بف عى مَّدي بف عى دَّثىًني ميحى ، حى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ميٍصعىبو دًّْه، قىاؿى ٍف جى
: " قى زى ا، كىرى ًمٍف كيؿّْ ًضيؽو مىٍخرىجن ا، كى ٍـّ فىرىجن عىؿى المَّوي لىوي ًمٍف كيؿّْ ىى ٍف لىًزـى االٍسًتٍغفىارى جى ٍيثي مى وي ًمٍف حى

 .(1)"ال يىٍحتىًسبي 
ؿيٍ بً ؾ في رى لً رك، كذى مٍ د بف عى مَّ حى مي  ،اهللدً بٍ ي عى ى أبً مى و عى تي أٍ رى قى  ة نى سى  فٍ مً  تٍ مى ة خى مى يٍ س عشرة لى مٍ كلخى  ،ع األكَّ
د، مَّ حى د بف مي يٍ عً رك كسى مٍ د بف عى مَّ حى رك بف مي مٍ كعى  ،افكى ضٍ د بف رى مَّ حى مي  وي عى مى ئة، كجى م ف كثبلثيٍ تً ع كسً بى أرٍ 
 .ريٍ الخى يد بف عً بف عيسى بف سى  ؼمى خى ازه جى كأ

ائر مو في سى اسٍ  رى كً ذي  فٍ مى  وي اعى مى سى  رى ضى كحى  ،افى شر سنة كى ادة لستة عالعى  تً رى ى جى كسى ى بف مي سى يٍ عً  هي أى رى قى 
 .منو الكتب

 

 

 

                                                           
ًققيك الميٍسند104\4، )2234، الحديث: الميٍسندأحمد، في  أخرجو (1)  َ(، قاؿ ميحى َضَىإسنادَي: َبفَعيؼَهه َالحكـ ،

ائًؿ القرآف، بابه في االستسينىفَأبيَدىاكدأبك دىاكد، في ك  .يكؿجٍَمصعبَمَى ، 1518غفار، الحديث: ، أبكابي فىضى
ةة، في (، كابف ماجى 628\2) َماجى َابف (، 721\4، )3819، أبكابي األدىب، بابي االستغفار، الحديث: سينىف

ـَالكىبيركالطَّبىرانٌي، في  ، 6421، الحديث: الس نىفَالكيبرل(، كالبييقٌي، في 281\10، )10665، الحديث: الميٍعجى
كىـ بف (، مف طيريؽو عف 490\3) ٍبًد المًَّو بًف عىبَّاس الحى ٍبًد المًَّو بًف عىبَّاس عف عى ًمٌي بف عى مَّد بف عى ميٍصعىب عف ميحى

  مرفكعنا
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َبفَرَىمَىعٍَمَىَعًَامًَجَىَفٍَمًََسادًَالسَََّءيَزٍَالجَي َاشًَر َركاية َالفَىفَبفَأسَىمَىحٍَالرَََّدًَبٍَعَىَ؛دمََّحَىأبيَمَيد، يَسًَارًَد
بَّادَالدَّبىرم،َعفرَىاؽَبفَإبٍَحَىكبَإسٍَقَيعٍَعفَأبيَيَىَكني،رَيازَىالكَى اـَبفَمََّاؽَبفَىَىزَّالرَََّدًَبٍَعَىَاىيـَبفَعى
ََ.يانًَعَىنٍَعَالصََّافًَنَى

 .ادمٌ رى د المي عٍ بف سى  ؼمى خى ر بف يٍ شً : بى وي بى تى كى 

 دبٍ د بف عى يٍ عً اهلل بف سى  دى بٍ ى عى تَّ ي حى عسٍ كى بً ا مى  تي لٍ ذى بى  .ككموو تى يٍ مى كعى  ،دمَّ حى اب بف مي ىى الكَّ  دبٍ عى  فَّؽى كى  اهللي 
 .اهلل نفعو اهلل بو

مى مى ى عى كسى مي  أى رى قى  اًمع، كى ؼ بف عً مى خى  ةي ى أبيو العىبلَّ دة عٍ ؼ في ذم القى مى خى  ى بفي كسى مي  وي عى مً سى يسى في الجى
كد عي سٍ ر، كمى يٍ عيد الخى يسى بف سى ى بف عً كسى يسى بف مي نده عً ع سى مى سى ئة. كى بلث كعشرة كأربع مً ثى  ةى نى سى 
د بف د، كأسى د بف أسعى مَّ حى الب، كمي عيد بف غى سى يسى، كى يسى بف عبد اهلل عً بف عبد اهلل، كأحمد بف عً ا
كسؼ بف مطرؼ، عف ر بف مطرؼ، كيي مى ماف بف عبد اهلل، كعي يٍ مى كد بف إبراىيـ، كسي عي سٍ مى الد، كى خى 

يب في ربيع بً د بف حى مى و أحٍ يٍ مى عى  هي أى رى قى يسى، كى ؼ بف عً مى يسى بف خى د، كعً مى د بف أحٍ مَّ حى أبي عبد اهلل، كمي 
 ئةاألكؿ سنة أربع عشرة كأربع مً 

كسند  .ئةتسعة كثبلثيف كثبلث مً  ةى نى سى  ؛ادل اآلخرةمى ر جى يٍ تاب في شى يع ىذا الكً مً ح جى مى مؼ بف أفٍ خى كى 
براىى  ،ريا بف سدركى د بف عيسى كزى مى أحٍ كى  ،ى بف عيسىكسى اعو مي مى سى  بف  دمَّ حى مي ك كسؼ، ـ بف يي يٍ كا 
 يرفي، كأبك بكر بف عبد اهلل.اف بف الممى يٍ مى ، كسي بيٌ طي رٍ بف إبراىيـ القي  دمَّ حى مي كى كؼ، ري عٍ مى 

مىؼ رى بلَّ ىىاركف بف ميكسىى ىذا الًكتىاب عمى ابف العى  أى رى قى  ـ رَّ حى في المي  وي نٍ عى  اهللي  يى ضً مة ميكسىى بف خى
       .(1)سة كأربعيف كأربع مئةمٍ خى  سنةى 

 

 

 

                                                           
(1)

بصحة  مادمه  ، كفي ذلؾ إثباته المخطكطة كالمطبكعة خسى النُّ  ةقيَّ خة "األصؿ" عف بسٍ ا تفردت بو النُّ مَّ مىذا  
 ، كاهللي أعمـ. ر بف راشدمى عٍ امع لمى الجى نسبة 
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 .ـيٍ حً الرَّ  فً مى الرَّحٍ  اهللً  ـً سٍ بً 

َ.فيٍَدَىالًَكؽَالكَىقَيعَيَابَي[َبَى138]

مف بف حٍ الرَّ  دبٍ د عى مَّ حى مي  ا أبكنى رى بى : أخٍ اؿى كف، قى شي يٍ رك بف عى مٍ د بف عى مَّ حى مي  اهللً  دً بٍ عى  ا أبكنى ثى دَّ [ حى 788]
ع كثبلثيف سٍ ة تً نى دة سى عٍ القى  مٍ ، في ذً ةى كً مً بً ًو لزً نٍ و، في مى يٍ مى ي عى نّْ ةن مً آءكني، قر ري ازٍ ر الكى ذً نٍ د بف المي أسى 

 دً بٍ اء، عف عى عى نٍ اد الدَّبىرم، بصى بَّ ـ بف عى يٍ اىً رى اؽ بف إبٍ حى كب إسٍ قي عٍ يى ا أبك نى رى بى : أخٍ اؿى ئة، قى مً  كثبلث
نَّةى عىاؽّّ، كىالى زَّ الرَّ  ؿي اٍلجى : الى يىٍدخي ، يىٍرًكيًو، قىاؿى ، عىف ميجاًىدو ًرمّْ زى بًد اٍلكىًريـً اٍلجى ، عىف عى اؽ عىف مىٍعمىرو

، كىالى مىٍف أىتىى ذى  ٍمرو ، كىالى ميٍدًمفي خى نَّافه تومى ، كىالى ميٍرتىدّّ أىٍعرىاًبيِّا بىٍعدى ًىٍجرى ـو اتى مىٍحرى
(1). 

                                                           
 (1)

 ىجرة. " ك "ع":ح"ك  "ج"ك  "ب"ي ف 
(، مف طريؽ 19 \5)، 4902، الحديث: الكيبرلالس نىفَفي  ،ائيسى أخرجو النَّ  .كعطَيقٍَمَىَحيحَهصَىَإسناديهَ[788]

 اىد مف قكلو.جى رم عف مي زى إسرائيؿ عف عبد الكريـ الجى 
(، مف طريؽ يزيد بف أبي زياد 116)، 232، الحديث: َلؽاكئَاألخٍَسَىمَىفي  ،ائطيرى أخرجو الخى  ؛امَمكقكفَنكًَكرَي 

 اىد عف عبد اهلل بف عمرك. جى عف مي 
َمرفكعَنكًَكرَي زَّاؽَنؼصَىمَيفي  ،اؽزَّ ؛ أخرجو عبد الرَّ ام َالرَّ في  ،(، كأحمد453 \7)، 13859، الحديث: عبد
طريؽ (، مف 17 \5)، 4895، الحديث: الكيبرلالس نىفَفي  ،ائيسى كالنَّ  (،493 \11)، 6892 ، الحديث:دنَىسٍَالمَي

ٍعد عف جاباف عف عبد اهلل بف عمرك. كأخرجو أبك دى  أبيََندسٍَمَيفي  ،السييى اكد الطَّ منصكر عف سالـ بف أبي الجى
 \5)، 25414، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،(، كابف أبي شيبة52 \4)، 2409، الحديث: دىاكد
، الحديث: الكيبرلالس نىفَفي  ،ائيسى (، كالنَّ 1330 \2)، 2139، الحديث: سنفَالدَّاًرميفي  ،ارمي(، كالدَّ 219
(، مف طريؽ 178 \8)، 3384، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىكابف ًحبَّاف، (، 17 \5)، 4894

ي ف ،ـاصً منصكر، عف سالـ بف أبي الجعد عف نيبىٍيًط بف سىًميطو عف جاباف عف عبد اهلل بف عمرك. كابف أبي عى 
ارفي  ،ار(، كالبزَّ 141 \1)، 321، الحديث: ةنََّالسَ  ، 4106، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
َكالقىدىرضَىالقَىفي  ،(، كالبييقي158)، 201، الحديث: القىدىرفي  ،(، كالًفٍريابي45 \10) ، 429، الحديث: اء
ٍمبىس عف أبي إدريس الخكالني عف أبي اف بف عمى يٍ مى عف سي  ؽو ري مف طي  جميعنا (،287) تبة عف يكنس بف ميسرة بف حى

   ا.الدرداء مرفكعن 
َالمفظَإلَالنََّ َاألثرَبيذا كابَرفعَىذاَنوَالكيبرل،َدكفَذكرَمدمفَالخمر،َكالصََّنَىائيَفيَسَيسَىقمت:َلـَيرًكَىذا

.َىكَضعيؼَالحديث،اىدَالَّذمَكقفوَعميوَىكَيزيدَبفَأبيَزيادََكجَىالراكمَعفَمَيَالحديث؛َألفََّ َفالحديثَضعيؼه
َعمىَرفعوَكىكَقكلو:َ"يركيو".َأضؼَإلى َكأماَعبدَالكريـَفيَىذاَالسندَفيكَثقة،َلكنَّوَجاءَبمفظَييشعرَكيدؿي

َاىدَنجَىمَيَأفَََّذلؾ َـهَثقةَها؛ ما ََكا  َبف َسالـ َمثؿ َرفعكه َبالَّذيف َييقارف َفَل َالتفسير، َإدريسَفي َكأبك ٍعد َالجى أبي
ٍكلني،َكاهللَي  ََأعمـ.َالخى
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ٍكتيكبه ًفي التٍَّكرىاًة:  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 789] : مى ، عىف ًىشىاـً بًف عيٍركىةى، عىف أىًبيًو، قىاؿى مىٍعمىرو
ٍمعي  ٍمعيكفه مىٍف سىبَّ أيمَّوي، مى ٍمعيكفه مىٍف سىبَّ أىبىاهي، مى ٍمعيكفه مىٍف صى مى كـى األىٍرًض، مى ٍف نىزعى تيخي دَّ عىف كفه مى

مَّؿسىًبيًؿ اهللً   سىاًئبلن. (1)، أىٍك ضى

: سىأىؿى  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 790] ، قىاؿى ، عىف سىعيًد بًف أىًبي سىعيدو ًف ابًف أىًبي ًذٍئبو ، عى مىٍعمىرو
ؿه كىٍعبنا عىًف اٍلعيقيكًؽ، مىا تى  ـٍ ييٍبًرٍرهي، رىجي مىٍيًو لى ـى عى : ًإذىا أىٍقسى ًجديكنىوي ًفي ًكتىاًب اهلًل ًمٍف عيقيكًؽ اٍلكىاًلًد؟ قىاؿى

انىوي، فىذىًلؾى اٍلعيقيكؽي. ذىا اٍئتىمىنىوي خى ـٍ ييٍعًطًو، كىاً  ذا سىأىلىوي لى  كىاً 
 
، عىف أىًبي ىىاًشـو الٍ  ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 791] ًديثى ًإلىى النَّ مىٍعمىرو ، يىٍرفىعي اٍلحى و يٍ مى بي عى كىاًسًطيّْ

: بلى السَّ  ]ومَّ أي  فى عى لى  فٍ مى  اهللي  فى عى لىعىفى اهللي مف لعف أباه، لى [ـ قىاؿى
 اهللي  فى عى اهلل، لى  رً يٍ لغى  حى بى ذى  فٍ مى  اهللي  فى عى ، لى (2)

 ـ.  بلى ي: األعٍ نً عٍ يى  .األرٍض  ارى نى مى  رى يَّ غى  فٍ مى 

                                                           
 (1)

  .ضاؿ" ك "ع": ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

،َكلَيعرؼَكَىىَيَفٍَرَكالَّذمَسمعَمنو،َفَلَيعرؼَمَىٍيَبَىكةَبفَالزَ رٍَ؛َلَلنقطاعَالكبيرَبيفَعَيعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[789]
َالحَىَقمت:َحالو. ، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد ؛بيَصمىَاهللَعميوَكسمـمفَقكؿَالنَََّحيحَهديثَصَىلكفَّ
د بف إسحاؽ عف عمرك بف أبي عمرك عف عكرمة عف ابف عباس بزيادة مَّ حى مي (، مف طريؽ 367 \3)، 1875

ًققيك  في األلفاظ. َحَىإسنادَيالميٍسند: قاؿ ميحى َمَيفَهسَىه َإسٍَمََّحَى، َبف َصَىحَىد َ)بالتََّحَىرََّاؽَقد َأحمد (،2916َحديثَعند
 حيح.اؿَالصََّجَىكباقيَرجالوَثقاتَرًَ

َمَىصَىَإسناديهَ[790] امعَابفَكىٍىبأخرجو ابف كىٍىب، في  .ٍكقيكؼحيحه زم، كى رٍ كالمى (، 147 \1)، 89الحديث:  ،جى
مىة، سى يف بف الحى سى أبك عبد اهلل الحي  يىاض، دار تحقيؽ: د.ف بف حرب السممي، في الًبرّْ كالصّْ مَّد سعيد بخارم، الرّْ ميحى

مف طريؽ  (،14 \6، )ًحٍميىةَاألكليىاءفي كأبك نيعىيـ األصبياني،  (،109، )56ق، الحديث: 1419، 1الكطف، ط
ميكلي عف نكفؿ بف ميسىًاحؽ أنو سأؿ كعب األحبار... بزيادة فيو. ٍقبيرم عف السَّ كأخرجو البييقي، في  سعيد المى

 (، مف طريؽ مىٍعمىر بمثمو.292 \10، )7512، الحديث: شيعىبَاإليماف
، 51قيؿ تكفي سنة  خالد، نزلت فيو قصة الفدية،  أبك إسحاؽ، كعب بف عجرة بف أمية بف عدٌم بف عبيد بفك 

ر، 53، أك 52أك  جى  (. بتصرؼ يسير.449، 448 \5)، اإلصابةَفيَتمييزَالصحابة. ابف حى
 (2)

 ."ج"ك  "األصؿ"كما أثبتناه مف  " ك "ع"،ح"ك  "ب" سقطى مف قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  
ٍعؼَأبك؛َأَلجدناَعيؼَهضَىَإسنادهَيَ[791] َىاشـَالكاًسطٌي.َنوَميٍعضؿ،َكلضى

َ َلكفَّ َالصََّسٍَالمَيـ في مً سٍ أخرجو مي  ،صحيحَهَديثَىالحَىقمت: باب تحريـ الذبح ي، احً ، كتاب األضى صرختَىيحَالمَيحًَند
ٌرجَعىمىَسٍَالمَيفي  ،(، أبك عىكىانة1567 \3)، 1978الحديث:  لغير اهلل تعالى كلعف فاعمو، َالميخى حيح َالصَّ نىد

ًحيحَميسٍَ (، مف 163 \6)، 11537، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،(، كالبييقي96 \16)، 8289، الحديث: ـمًَصى
ًثمة قاؿ رجؿ لعميٍّ رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل  ؽو ري طي  يَّاف عف  أبي الطفيؿ عامر بف كى عف منصكر بف حى

  عميو كسمـ بقصة في أكلو كاختبلؼ في األلفاظ.
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َمىفٍَ[َبَى139] ًقرَابي َ.(1)]وٍيَفًََاءَىاَجَىكمَى[َ،ييكى

قَّرى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 792] : ًمفى السُّنًَّة أىٍف ييكى ٍف أىًبيًو، قىاؿى ، عى ًف اٍبًف طىاكيكسو ، عى ، عىٍف مىٍعمىرو
، كىاٍلكىاًلدي  ذيك الشٍَّيبىًة، كىالسٍُّمطىافي ـي، كى : ًإفَّ مً  .أىٍربىعىةه: اٍلعىاًل ييقىاؿي : كى فىاًء، أىٍف يىٍدعيكى الرَّجيؿي قىاؿى فى اٍلجى

كىاًلدىهي 
  ًباٍسًمًو. (2)

بلن اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 793] ، أىفَّ أىبىا ىيرىيرىةى رىأىل رىجي ؿو ، عىف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىف رىجي ، عىٍف مىٍعمىرو
: ؟ قىاؿى : مىا ىىذىا ًمٍنؾى تَّى  يىٍمًشي بىٍيفى يىدىٍم أىًبيًو، فىقىاؿى : الى تىٍمًش بىٍيفى يىدىٍيًو، كىالى تىٍجًمٍس حى أىًبي، قىاؿى

 . (3)الى تىٍستىًسبَّ لىوي ، كىالى تىٍدعيوي ًباٍسًمًو، كى يىٍجًمسى 

                                                                                                                                                                      

ة بف مي =كأبك ىىاًشـ الكىاسطٌي ىك:  صعب البىاًىًمٌي مف أىؿ كىاًسط كنيتو أبك ًىشىاـ يركم عىف عٍزرىة بف ثابت رىٍحمى
 (.244 \8)، الثقاتاف، بَّ . ابف حً ركل عنو القىاًسـ بف ًعيسىى الطَّاًئي الكىاًسًطيٌ 

نما جميع الكتب، فييا أبك ىاشـ، كذىكى بَّ قمت: ىذا تصحيؼ في كتاب ابف حً  ر أف لو كنيتاف: أبك اف، كا  جى ر ابف حى
ني في طٍ قي ارى ب، قاؿ ابف معيف: ليس بشيء، كقاؿ ابف القطاف: رحمة بف مصعب ىذا كناه الدَّ عى صٍ ىاشـ، كأبك مي 

 ي: أبا مصعب.مً يٍ قى ألف ىذا كناه العي  ؛فيحتمؿ أنو يككف آخر غير ىذا ،ركايتو في ىذا الحديث أبا ىاشـ
ر ابفي  قاؿى  جى جى حى كأما أبك   (.468 \3)، (181 \9)، الميزافَافَيسَىلًَر، : ال يمتنع أف يكنى بكنيتيف.  يينظىر؛ ابف حى

؛ لرحيـ  بف ىاركف الغساني. يينظىرىشاـ الكاسطي فيذا تكنى بو، سيؿ بف إسحاؽ بف إبراىيـ المازني، ك عبد ا
  (.44 \18)(، 168 \12)، تيذيبَالكماؿ الًمزم،

(1)
دّْد األشخاص  كىك ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب" ليس مف "األصؿ"، كما أثبتناه مف  كىاب؛ ألف الباب لـ ييحى الصَّ

نما جاء فيو مكاعظ كنصائح، كما كرد في نصيحة لقماف البنو كما سيأتي.  قىًريف، كا   الميكى
(2)

 .كالمرأة باسموالرجؿ  : أف يدعكى "ح"في  
َابفَطاككسَأرسموَ[792] ؛َألفَّ عيؼه بف مكسى  أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عميالبييقي،  أخرجو .إسناديهَضى

ٍكًجردم الخراساني ٍسرى د ضياء مَّ حى تحقيؽ: د. مي "كالكلد"،  رى كى امو إال أنو ذى بتمى  فَالكيبرلنَىؿَإلىَالسَ خَىدٍَالمَىفي  ،الخي
بف عبد اك (، 382)، 664الحديث:  د.ت(،)د.ط(، )دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي، ، الككيت، مف األعظميٌ حٍ الرَّ 

تحقيؽ: ، موضٍَـَكفَىمٍَعَبيافَالعًَامًَجَىفي  ، بف محمد بف عاصـ النمرم القرطبيالبر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل
 ؽو ري مف طي ، كبلىما ـ1994 -ىػ 1414، 1، طأبي األشباؿ الزىيرم، المممكة العربية السعكدية، دار ابف الجكزم

  اؽ بو.زَّ عف عبد الرَّ 
ٌره ًإلىٍيًو، ًبأىٍف تى  (3) . ابف األثير، أىٍم الى تيعىرٍّْضو لمسَّبّْ كتىجي الن يىايةيَفيَغىريبَسيبَّ أبىا غيًرؾ فىيىسيبَّ أباؾى ميجازاة لىؾى

ديثَكاألثىر  (.330 \2، )الحى
َبير.كةَبفَالزَ رٍَكؼ؛َإلبياـَشيخَعَيقيَكٍَمَىَعيؼَههَضَىإسنادَيَ[793]

عيؿ بف زكريا (، مف طريؽ إسما30)، 44، الحديث: األدبَالميٍفردفي  ،ارمخى أخرجو البي  ،حيحَهكاألثرَصَىَقمت:
 َ.حيحَهصَىاأللباني:  ة عف أبيو أك غيره نحكه. كقاؿ الشَّيخي عف ىشاـ بف عرك 
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، شىٍيخه اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى أخٍ [ 794] ٍف أىًبي عيٍثمىافى ، عى ، عىٍف مىٍعمىرو
اؿى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلبىٍصرىًة، أىفَّ ليٍقمىافى قى  (1)

ٍقًت اٍلحى  ٍف ًبمى مىوي، كىالى تىتىيىاكى اًىًؿ، فىيىرىل أىنَّؾى تىٍرضىى عىمى دّْ اٍلجى ، الى تىٍرغىٍب ًفي كي ، فىيىٍزىىدي اًلٍبًنًو: يىا بينىيَّ ًكيـً
.  ًفيؾى

بلىًؿ اهللً  (2)]انى لى [، كأىٍسنىدى اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى خٍ [ أى 795] : ًمٍف تىٍعًظيـً جى ًديثى قىاؿى قَّرى ذيك الشٍَّيبىًة اٍلحى ، أىٍف ييكى
  ًفي اإًلٍسبلىـ.

                                                           

، أخرجو ابف المبارؾ في الزىد، الحديث: حيحَه،َكىكَأثرَييٍركلَعفَلقماف،َكالمعنىَصَىعيؼَههَضَىإسنادَيَ[794]
 ر نحكه.مى عٍ يؽ  مى (، مف طر 39 \12)، 8981، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،(، كالبييقي484 \1)، 1374

ٍعد بف ًدينىار، اليى  في، رى يٍ أبك عيٍثمىاف، الصَّ  -بتحتانية مفتكحة بعدىا معجمة ساكنة، ككاؼ مضمكمة  -رم كي شٍ الجى
مى  ر، )ة، ابعى ًثقىة، مف الرَّ  –بضـ الميممة  -ى البىٍصًرٌم، صاحب الحي ، تقريبَالتيذيبخ ـ د ت س(. ابف حىجى

(120.) 
ىناؾ مرجحات، منيا: الراكم الَّذم في السند، كنيتو أبك عثماف، ككذلؾ  د؛ ألفَّ عٍ ثماف ىك الجى أبا ع كاب أفَّ الصَّ ك 

 \4)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿم، زً يينظىر؛ المً  ممَّف ركل عنو. فيك شيخ مف أىؿ البصرة، ككذلؾ معمر
في اليامش: " أبك عثماف شيخ مف أىؿ بقكلو  –جزاه اهللي خيران  –(. أما ما كقع لمحقؽ كتاب شعب اإليماف 560

ر مى عٍ عنو مى  ىذا ككفي، ككذلؾ لـ يركً  انب لمصكاب؛ ألفَّ جى البصرة ىك يزيد بف صييب الفىًقير الككفي"، فيذا مي 
نما ركل عنو شيكخ مى  جعفر ك رم، زى ش، كعبد الكريـ الجى مى ماف األعٍ يٍ مى يكخو مف أمثاؿ سي ىـ في طبقة شي  فٍ ر كمى مى عٍ كا 

  (.163 \32)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿم، زً ، كأبك حنيفة النعماف كغيرىـ. كاهلل أعمـ. يينظىر؛ المً قافرٍ بف بي 
(1)

كىاب؛ ألنَّو عف شيخ " ك "ع":ح"ك  "ب"في   ، كىذا يعتبر رجؿ أك راك مستقؿ، أما في نسخة "األصؿ"، كىك الصَّ
 تكضيحه ألبي عثماف.

(2)
يادة مف "األصؿ" ك "ج   (.138\11، كفي "ع": كأسند لنا، )"ىذه الزّْ
ـَمىفىاكز.ََؿ،ضَىعٍَمَيهَإسنادَيَ[795] مىٍيًوَالسََّلى زَّاؽَكالنبيَعى َبيفَعبدَالرَّ َفإفَّ

َىذاَالمفظَقطعةهَمفَحديثَثبتَمفَطَيقمت:َ  ،ارمخى ، أخرجو البي صمىَاهللَعميوَكسمـأخرلَعفَالنبيََؽَورَيلكفَّ
قاؿ  (،212 \7)، 4843، الحديث: أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدكأبك دى (، 130)، 357، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَيفي 

ًققىاف:  سىفَهالميحى ؼ بف أبي كٍ عى (، مف طريؽ 282 \8)، 16658، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ كالبييقي، في  .إسناديهَحى
ًإفَّ  ًمٍف عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: " ى األشعرمٌ كسى جميمة عف زياد بف مخراؽ عف أبي كنانة عف أبي مي 

ؿَّ ًإٍكرىا ًؿ اهلًل عىزَّ كىجى اًمؿى الٍ  ،ـى ًذم الشٍَّيبىًة اٍلميٍسًمـً ًإٍجبلى ٍنوي كىالى  ،قيٍرآًف غىٍيرى اٍلغىاًلي ًفيوً كىحى اًفي عى ٍمطىاًف  ،اٍلجى ـى ًذم السُّ ٍكرىا كىاً 
 اٍلميٍقًسًط".
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َ.دَهلىَكَىَوَيلىََاتَىمَىَفٍَمَىَابَي[َبَى140]
اءىًت النًَّبيَّ اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ ا عى نى رى بى خٍ [ أى 796] ، عىٍف أىًبي ًقبلىبىةى، أىفَّ اٍمرىأىةن جى ، عىٍف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى
، فىقىاؿى النَّ ـ ًباٍبفو لى بلى و السَّ يٍ مى عى  ـٍ ، فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى اهلًل! اٍدعي اهللى لىوي، فىًإنَّوي آًخري ثىبلىثىةو دىفىٍنتييي : يُّ بً يىا شىاؾو

ًصينىةه. نَّةه حى   جي
بىٍيري بً اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى ا نى رى بى خٍ أى [ 797]  اءى الزُّ : جى ، قىاؿى ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى ، عىٍف أىيُّكبى اٍبًنًو عىبًد ، عىٍف مىٍعمىرو

 اؿى قى ، فى (1)]وً يٍ مى عى  دَّ ا رى م مى رً دٍ  أى بلى : فى اؿى ؟ قى وي عى يٍ بً تى أى [ـ: بلى و السَّ يٍ مى ـ، فىقىاؿى النًَّبيُّ عى بلى و السَّ يٍ مى اهلًل ًإلىى النًَّبيّْ عى 
مى بلى و السَّ يٍ مى عى  النًَّبيُّ  ا ثىبلىثىةه ًإالَّ أىٍدخى ٍؤًمنىٍيًف يىميكتي لىييمى ا ًمٍف مي ميكا ـ: مى نَّةى، فىيىقاؿ لىييـي: اٍدخي ييـي اهللي اٍلجى

. ـٍ ـٍ ًفي الثَّاًلثىًة: كىءابىاؤيكي : كىآبىاؤينىا؟ فيقكؿ: ادخمكا الجنة، فىييقكلكف: كءاباؤنا فيقاؿ لىيي نَّةى، فىيىقيكليكفى  اٍلجى
زَّاؽً ا نى رى بى خٍ [ أى 798] ٍبدي الرَّ ، عىًف الزٍُّىرً عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى يرىةى، ، قىاؿى ، عىف اٍبًف الميسىيًَّب، عىٍف أىًبي ىيرى مّْ

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  .قىاؿى ـٍ تىمىسَّوي النَّاري ًإالَّ تىًحمَّةى اٍلقىسىـً ، لى ـٍ يىٍبميغيكا اٍلًحٍنثى : مىٍف مىاتى لىوي ثىبلىثىةه: لى
 (2) 

                                                           

سىفَلغيرهكالحديثَيرتقيََأباًَقَلبةَتابعٌي،َ؛َألفََّؿَهسَىرٍَمَيإسناديهََ[796] أخرجو ابف أبي  .بشاىدهَإلىَدرجةَالحى
د مَّ حى ىشاـ بف حساف، عف مي (، مف طريؽ 37 \3)، 11889، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيَفي ،شيبة

ريف يٍ (، مف طريؽ محمد بف سً 378 \34)، 20782، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،، كأحمدمطكالن  ماريةعف  بف سيريف
(، مف 455 \10)، 6068، الحديث: أبيَيىٍعمىَندسٍَمَيفي  ،مى المكصميعٍ كأبك يى  مطكالن، يا رجاءعف امرأة يقاؿ ل

. رةيٍ رى ريف عف أبي ىي يٍ د بف سً مَّ حى طريؽ مي   ميطىكالن
 ."ج"ك  "األصؿ"، كما أثبتناه مف " ك "ع"ح"ك  "ب" مف قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  سقطى  (1) 
َابفَسيَ[797] بير،َإٍذَكلدَابفًَسٍيريفَلسنتيفَبقيتاَمفَإسناديهَميٍنقىطعه؛َألفَّ ريفَكافَصغيرناَعندماَتكفيَالز 

َاهلليَعنو ، 11881، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَي. أخرجو ابف أبي شيبة، في ًخَلفةَعيٍثمافَرضيى
بير.(، مف طريؽ القىاًسـ عف أبي أيمىامىة عف النَّبي صمى اهلل عميو كسمـ دكف ذكر قص36 \3)  ة الزُّ
(2) 

[798]ََ َالمَيالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي  .حيحَهصَىإسناديه َالصََّسٍَامع باب قكؿ اهلل ، كتاب األيماف كالنذكر، يححًَند
،} ـٍ اًنًي ٍيدى أىٍيمى (، 62) ،143، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَي(، كفي 134 \8)، 6656الحديث:  تعالى: }كىأىٍقسىميكا ًبالمًَّو جى

(، 365 \2)، 1060الحديث:  باب ما جاء في ثكاب مف قىدَّـ كلدان،، أبكاب الجنائز، الكىبيرَمعاجَىالفي  ،كالترمذم
لىد،، كتاب الجنائز، فَالكيبرلنَىالسَ في  ،ائيسى كالنَّ  فَّى لو ثبلثةه مف الكى (، 401 \2)، 2015الحديث:  ثكابي مف ييتىكى
َالزََّفي  ،اركالبزَّ  َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار ارميٍسند َكطأالمَيفي  ،الؾ(، كمى 169 \14)، 7710، الحديث: خَّ

في  ،ـمً سٍ مي كأخرجو . -مالؾ  –(، جميعان مف طرؽ عنو 388 \1)، 982، الحديث: بركايةَأبيَميٍصعبَالز ٍىرم
َالصََّسٍَالمَي َالمَيحًَند الحديث:  باب فضؿ مف يمكت لو كلد فيحتسبو،ة كاآلداب، مى كالصّْ  رّْ ، كتاب البً صرختَىيح

ؼَفيَنََّصَىالمَيفي  ،(، كابف أبي شيبة206 \12)، 7265، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،(، كأحمد2028 \4)، 2632
مىٍيدمَندسٍَمَيفي  ،دميٍ مى (، كالحي 36 \3)، 11877، الحديث: اديثَكاآلثاراألحَى (، 222 \2)، 1050، الحديث: الحي

وَفنَىسَيفي  ،واجى ، كابف مى (285 \10)، 5882، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَيفي  المكصمي، كأبك يعمى ، ابفَمىاجى
لىًده،أبكاب الجنائز،  في  ،ـاصً (، كابف أبي عى 533 \2)، 1602الحديث:  باب ما جاء في ثكاب مف أيصيب بكى

 =(،144)، 554، الحديث: الميٍنتىقىَمفَالس نىفَالميٍسنىدةفي  ،اركد(، كابف الجى 415 \2)، 862، الحديث: ةنََّالسَ 
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زَّاؽً 799] ٍبدي الرَّ نىا عى نىا مىٍعمىره [ أىٍخبىرى : أىٍخبىرى مىٍيـو ًمٍف أىًبي ، قىاؿى : كىافى أليْـّ سي ، قىاؿى ٍف أىنىسو ، عى ، عىف ثىاًبتو
وي الًَّذم مىاتى ًمٍنوي، فىمىمَّا مىاتى غىطٍَّتوي  ، فىمىًرضى مىرىضى ةى اٍبفه طىٍمحى
(1)  : ةى فىقىاؿى ؿى أىبك طىٍمحى ، فىدىخى أيمُّوي ًبثىٍكبو

؟ قىالىٍت: أىٍمسىى ىىادً  ئنا، فىتىعىشَّى، ثيَـّ قىالىٍت لىوي ًفي بىٍعًض المٍَّيًؿ: أىرىأىٍيتى لىٍك أىفَّ كىٍيؼى أىٍمسىى اٍبًني اٍليىٍكـى
، كى  : الى، فقىالىٍت: فىإفَّ اهللى أىعىارىؾى اٍبنىؾى ؟ قىاؿى ًزٍعتى ، ًإذنا جى ذىىىا ًمٍنؾى اًريىةن، ثيَـّ أىخى ذىهي رىجيبلن أىعىارىؾى عى قىٍد أىخى

: فىغىدىا ًإلىى النَّبً  ، قىاؿى ابىيىا ًتٍمؾى المٍَّيمىةى، فىقىاؿى النًَّبيُّ يّْ ًمٍنؾى قىٍد كىافى أىصى : بىارىؾى ، فىأىٍخبىرىهي ًبقىٍكًليىا، كى
ٍيرى أىٍىؿً  : أىنَّوي كىافى خى لىدىٍت غيبلىمنا كىافى اٍسميوي: عىبدى اهلًل، فىذيًكرى : فىكى ا، قىاؿى ا ًفي لىٍيمىًتكيمى اًنًو. اهللي لىكيمى مى  زى

نىا أىٍخبى [ 800] زَّاؽً رى ٍبدي الرَّ دى النًَّبيّْ عى : مىاتى اٍبفه ًلدىاكي ، قىاؿى ٍيًد ٍبًف أىٍسمىـى ، عىف زى ًزعى ، عىٍف مىٍعمىرو ، فىجى
؟ قىاؿى  زىعنا شىًديدنا، فىًقيؿى لىوي: مىا كىافى يىٍعًدؿي ًعٍندىؾى مىٍيًو جى األىٍرًض ذىىىبنا،  ءً ؿٍ : كىافى أىحىبَّ ًإلىيَّ ًمٍف مً عى

: فى  .ًقيؿى سىًب ذىًلؾى مىى حى ، أىٍك عى مىى قىٍدًر ذىًلؾى  ًإفَّ لىؾى ًمفى األىٍجًر عى

نىا [ 801] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : قىاؿى النًَّبيُّ عى عى ، عىمٍَّف سىًمعى ميعىاًكيىةى بف قيرَّةى يىقيكؿي ـ بلى و السَّ يٍ مى ، عىٍف مىٍعمىرو
ا تىعيدُّكفى الرَّقي  اًر: مى لىًكنَّوي الًَّذم الى  (2)كبى ًلنىاسو ًمفى األىٍنصى : الى، كى لىدى لىوي، قىاؿى ؟ قىاليكا: الًَّذم الى كى ـٍ ًفيكي

                                                                                                                                                                      

ندَسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ (، كمي 155 \13)، 7721، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،ة. كأحمدنى يٍ يى ياف بف عي فٍ عف سي  ؽو ري جميعان مف طي 
 ،السييى اكد الطَّ ر. كأبك دى مى عٍ اؽ عف مى زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، مف طي 2028 \4)، 2632، الحديث: صرختَىيحَالمَيحًَالصََّ
َدىاكدنسٍَمَيفي  َ=أبي ٍعدَندسٍَمَيفي  ،دعٍ ة، كابف الجى عى مٍ ؽ زى (، مف طري67 \64)، 2423، الحديث: د َالجى ، ابف

ة كعبد عى مٍ مر كزى عٍ ياف كمى فٍ الؾ كسي مى ؛ ـيي (، مف طريؽ عبد العزيز بف عبد اهلل. خمستي 420)، 2869الحديث: 
  رم بو.ىٍ عف الزُّ  ؽو ري مف طي  ،العزيز(

 (1)
 " ك "ع".ج"ك  "ب"كما أثبتناه مف ، : عصبتو"ح"كفي  ،فغطتو "األصؿ"في  
حيحَههَإسنادَيَ[799] َمعمرَبفَراشدَلـَيخالؼَفيَركايتوَعفَثابت.صى الميٍنتىخىبَفي  ،ديٍ مى بف حي  دي بٍ أخرجو عى  ؛َألفَّ

ٍيد مى ٍبدَبفَحي  .اؽ بوزَّ رَّ (، مف طريؽ عبد ال252 \2)، 1238، الحديث: مفَميٍسندَعى
بابي تٍسميًة المكلكد غىدىاةى ييكلىدي لمف لـ لعقيقة، ، كتاب ايححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىَفي ،ارمخى البي  ؛ أخرجوتكبعَمىٍعمىر

َالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ كمي  ،(84 \7)، 5470الحديث:  يىعيؽى عنو كتحنيًكو، بابي ، كتاب اآلداب، صرختَىيحَالمَيحًَند
نّْكيوي كجكاًز تسميًتًو يـك كالدتو كاستحب اب التسمية بعبًد استحباًب تحنيًؾ المكليكد عند كالدتو كحمًمًو إلى صالحو ييحى

براىيـى كسائر أسماء األنبياًء عى  يد بف زً يى  عف ؽو ري (، كبلىما مف طي 1689 \3)، 2144: الحديث بلـ،يـ السَّ يٍ مى اهلل كا 
، الحديث: الميٍسندفي  ،كأحمد .ف عف أنس بف سيريف عف أنس بف مالؾ نحكهكٍ ىاركف عف عبد اهلل بف عى 

مىٍيد عف أنسو  (، مف طريؽ ابف أبي عدم85 \19)، 12028 .طى مي  رضيى اهللي عنو عف حي  كالن

دََّدَبفَأسٍَيٍَعمىَزَىَمىٍقطيكعَهأثرََ[800] َبوَعفَالسََّمـَممَّاَحى تيَلَيخبرَعنياَإلَاتَالَّابقيفَكىذاَمفَالغيبيََّثى
 (.223 \12)، 9308، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،. أخرجو البييقييًٌَبَنَى
 (2)

حيح؛ ألف جميع الركايات ىكذا. !!!. كما أثب: المرقكب"ج"في   ا تناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ح"، كىك الصَّ كأمَّ
ًلد لىوي فىييكى يرقب مىكتو أم يخافو أىك ي ٍرأىة الَّذم لـ يىعش لىوي كلد؛ أًلىنَّوي مىتى كي رصده. الرَّقكب فإنَّو يقاؿ لمرجؿ أىك اٍلمى

ديثَكاألثىر، الزَّمىٍخشىًرم  (.76 \2)، الفىائؽَفيَغىريبَالحى
دَّثَىيالةَمفَ؛َلجَىعيؼَهضَىَ[َإسنادهَي801] َ.=اكيةعَىر،َكإلرساؿَمَيمَىعٍَوَمَىعنَحى
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لىًكنَّوي الًَّذم لىـٍ  : الى، كى ؟ قىاليكا: الًَّذم الى مىاؿى لىوي، قىاؿى ـٍ ا تىعيدُّكفى اٍلعىاًئؿى ًفيكي : فىمى ـٍ لً فىرىطى لىوي، قىاؿى نىٍفًسًو  ييقىدّْ
ٍيرنا.  خى

زَّاؽً نى رى بى خٍ [ أى 802] ٍبدي الرَّ ، يىٍرًكيًو عىًف النًَّبيّْ ا عى ثىٍيـو بًد اهلًل ٍبًف عيٍثمىافى ٍبًف خي ، عىٍف عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى
ذى رىسيكؿي اهلًل بلى و السَّ يٍ مى عى  مىى ىىذىه اٍلفىًخذً  ـ: أىخى عىؿى ىىذىا عى سىٍيننا، فىجى سىننا، كىحي يىٍكمنا حى

مىى (1) ، كىىىذىا عى
مىى اٍلحى ثيَـّ أىٍقبىؿى [ ذىه اٍلفىًخًذ،ىى  : المييَـّ ًإنّْي أيًحبُّييمىا  (2) ]فىقىبَّمىوي  سىفعى سىٍيًف فىقىبَّمىوي، ثيَـّ قىاؿى مىى اٍلحي ثيَـّ أىٍقبىؿى عى

ٍجبىنىةه، مىٍجيىمىةه  مىةه، مى لىدى مىٍبخى : ًإفَّ اٍلكى ا، ثيَـّ قىاؿى فىأىًحبَّييمى
(3). 

َ

                                                                                                                                                                      

حيحةحيحصَىديثَالحَىَمتفَلكفََّ= ؽوَأخرلَصى ،َابفَأبيَشيبةَندسٍَمَيابف أبي شيبة، في  أخرجو. ؛َفقدَثبتَمفَطيري
، ردفٍَاألدبَالمَيفي  ،ارمخى (، كالبي 129 \6)، 3626، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمد(، ك 180 \1)، 262َالحديث:
بَّاف، كابف حً (، 2014 \4)، 2608، الحديث: صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي ك  (، 66)، 154الحديث: 

َحًَصَىفي  َابف َيح َبَىًحبَّاف َابف عف إبراىيـ التٍيًمي عف  ؽو ري (، مف طي 214 \7)، 2950، الحديث: افبىَمٍَبترتيب
ٍيد عف عى الحى  ار في ،اركد بزيادة، كالبزَّ عي سٍ  بف مى د اهللبٍ ارث بف سيكى ، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ

 .(، مف طريؽ ىماـ عف قتادة عف أنس449 \13)، 7215
اـ عف ابف شى (، مف طريؽ ىً 421 \10)، 6032، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَيفي  ،أبك يعمى المكصميأخرجو ك  
 . اختصرن رة مي يٍ رى ريف عف أبي ىي يٍ سً 

الثة، مات سنة ثبلث عشرة، كىك ابف اس، البىٍصًرٌم، ثقة، مف الثَّ بلؿ، الميزىني، أبك إيى اس بف ىً ميعىاًكية بف قيرَّة بف إيى 
  (.637)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حىجىر، )ست كسبعيف سنة، 

(1)
  ي النسخ.ف ت ىذا األكلىسى مً طي كى  .فجعؿ ىذا عمى ىذا الفخذ ":ح" ك "ج"ك  "ب"في  

ديث، كاهللي أعمـ. قيكفتيفالمىعٍ يف بما  (2) كىاب؛ ألنَّو ذكره في بداية الحى  زيادة مف "ب" ك "ع"، كىك الصَّ

(3)
لىده . أم ًبتىقديـ كتأخير. ةمى يى جٍ ة مى مى خى بٍ ة مى نى بى جٍ مى  :" ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"في   ا المعنى: ألفَّ اإًلٍنسىاف إذا كىثيرى كى كأمَّ

بيف عىف ال اره، لتىقىسُّـ فكره.جى نىاًفعو كمىضى يؿ مى مىٍيًيـ. كىجى اًلو؛ إٍبقىاءن عى ٍكًزم،  حيركب، اٍسًتٍبقىاءن لنىفًسًو. كبخؿ ًبمى ابف الجى
ديث  (.183 \1)، غىريبَالحى

َإسنادَيَ[802] َألفََّعيؼَهضَىه َاهللَأرٍََ؛ ؼَفيَنََّصَىالمَيفي  ،ابف أبي شيبة كيرتقي لمحسف لغيره، أخرجو .موسَىعبد
(، كفي 104 \29)، 17562، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمدك  (،378 \6)، 32180، الحديث: اديثَكاآلثاراألحَى
وَفنَىسَيفي  ،واجى ابف مى ك (، 772 \2)، 1362، الحديث: ابةحَىائؿَالصََّضَىفَى الًد الكى  رّْ بً  بابي األدب،  ، أبكابي ابفَمىاجى

ك 633 \4)، 3665الحديث:  ات،نى كاإلحساًف إلى البى   \2)، 1482، الحديث: يىانيَكالرَ َندسٍَمَيفي  ،انييى (، كالرُّ
يفَتدرؾسٍَالمَيفي  ،اكـ(، كالحى 274 \22)، 703، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَمَيالفي  ،رانيبى كالطَّ  ،(462 ًحٍيحى ، عمىَالصَّ

اًعي179 \3)، 4771الحديث:   عف ؽو ري ا مف طي (، جميعن 49 \1)، 25حديث: ال ،ابيَىندَالشَ سٍَمَيَفي ،(، كالقيضى
ثىٍيـ عف سى مى ثٍ ىىٍيب عف عبد اهلل بف عي كي    يسير. رم باختبلؼو امً مى العى عٍ د عف يى اشً يد بف أبي رى عً اف بف خي
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َ.شًَحٍَالفَيكَىَءًَايَىالحَىَابَيبَى[141َ]
زَّاؽً نى رى بى خٍ [ أى 803] ٍبدي الرَّ ، عىًف مي ا عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى د ٍبًف الميٍنكىًدرً مَّ حى ، قىاؿى

، عىف عيٍركىةى، عىٍف عىاًئشىةى، (1)
مىى النًَّبيّْ عى  ؿه فىاٍستىٍأذىفى عى كـبلى و السَّ يٍ مى ـ، فىقىاؿى النًَّبيُّ عى بلى و السَّ يٍ مى قىالىٍت: أىتىى رىجي ،  (2): ًبٍئسى أىخي اٍلقىٍكـً

، قىالىٍت: قي  رىجى دَّثىوي، فىمىمَّا خى مىٍيًو ًبكىٍجًيًو كىحى ؿى أىٍقبىؿى عى قىالىٍت: فىمىمَّا دىخى ٍمتى يىا رىسيكؿى كىاٍبفي اٍلعىًشيرىًة ىىذىا، كى
، فقاؿى النَّ  ًديًثؾى مىٍيًو ًبكىٍجًيؾى كىحى ، ثيَـّ أىٍقبىٍمتى عى ا قيٍمتى ٍنًزلىةن ًعٍندى بلى و السَّ يٍ مى عى  يُّ بً اهلًل، مى ـ: ًإفَّ شىرَّ النَّاًس مى
: ًلفيٍحًشًو. ؿه اتَّقىاهي النَّاسي ًلشىرًّْه، أىٍك قىاؿى  اهلًل يىٍكـى اٍلًقيىامىًة رىجي

زَّاؽً نى رى بى خٍ [ أى 804] ٍبدي الرَّ ، قىاؿى ا عى اًلؾو ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى ، عىف ثىاًبتو نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى : قىاؿى رىسيكؿي ، قىاؿى
يىاءي ًفي شىٍيءو قىطُّ ًإالَّ زىانىوي.اهلًل  : مىا كىافى اٍلفيٍحشي ًفي شىٍيءو قىطُّ ًإالَّ شىانىوي، كىالى كىافى اٍلحى

3 

                                                           
(1)

 . كما أثبتناه مف "األصؿ"، كفيو زيادة تكضيح لمراكم.: ابف المنكدر" ك "ع"ح" ك "ج"ك  "ب"في  

(2)
مف الجانب األيمف  عمىكتـ إصبلحيا  نَّاًسخ.عمييا ال بى بَّ ضى أخا" ك  :" ك "ب" ك "ج"األصؿ"كتبت في النسخة  

، بينما لـ تكتب اتكطى طي خٍ ككضع عبلمة صح فكقيا كما ىك معركؼ في إصبلح األخطاء في المى األصؿ فقط 
 (.141\11نيائينا في "ح". كفي "ع": أخ، كعمَّؽ الميحدثي حبيب الرَّحمف األعظمي في اليامش: في "ص" أخا. )

 دي بٍ عى ، ك (308 \2)، 832، الحديث: إسحاؽَبفَرىاىىكٍيوَندسٍَمَيفي  ،ويٍ كى اىى بف رى ا أخرجو .حيحَهصَىهَإسنادَيَ[803]
ٍيدالميٍنتىخىبَفي  ،ديٍ مى بف حي  مى ٍبدَبفَحي اؽ زَّ مف طريؽ عبد الرَّ  (، كبلىما374 \2، )1509: ، الحديثمفَميٍسندَعى

 ، كتابي يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَى في ،ارمخى (، كالبي 308 \2)، 833الحديث:  مف طريؽ أخرل في ابو، كأيضن 
 (،444، )1311، الحديث: األدبَالميٍفردكفي  (،31 \8)، 6131الحديث:  اس،الميدىارىاًة مع النَّ  بابي األدب، 

َالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي ك  َالمَيحًَند الحديث:  ميدىاراًة مف ييتَّقىى فيٍحشيو، بابي ة كاآلداب، مى كالصّْ  رّْ البً  كتابي  ،صرختَىيح
مىٍيدمَندسٍَمَيفي  ،دميٍ مى (، كالحي 2002 \4)، 2591 كأبك دىاكد، في سينىف أبي  (،283 \1)، 251، الحديث: الحي

ديث:  ٍسف الًعٍشرىة، الحى اًمعَ(، كالترمذم، في 169 ،168 \7، )4791دىاكد، أكؿي كتاب األدب، بابه في حي الجى
مىة عف رسكؿ اهلل صمى اهللالكىبير اءى في الميدىارة، الحديث:  ، أبكابي الًبرّْ كالصّْ  \3، )1996عميو كسمـ، بابي ما جى
يحَابفَحًَصَىبَّاف، في كابف حً  (،194،195، )350، الحديث: يَصمىَاهللَعميوَكسمـشىمىائؿَالنَّبًَ(، كفي 427
َ َبَىًحبَّاف َابف َالكيبرلنَىالسَ في  ،(، كالبييقي401 \10)، 4538الحديث:  ،افبىَمٍَبترتيب  ،21150، الحديث: ف

 باختبلؼ يسير. بو كدرنٍ عف سفياف عف ابف المي  ؽو ري مف طي  ا(، جميعن 415 \10)
دىًنٌي، ثقة فى  –بالتصغير  -د بف الميٍنكىًدر بف عبد اهلل بف الييدىٍيرمَّ حى مي كى  الثة، مات سنة ، مف الثَّ ؿه اضً التٍَّيمي، المى

ر، )ثبلثيف أك بعدىا،  جى  (.600)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

3
َإسنادَيَ[804]  َيرتقيَإلىَدرجةَالصَّحيحَلغيره.َه ديثَشكاىده َكلمحى عؼَركايةَمىٍعمىرَعفَثابت. َلضى ؛ عيؼه ضى

ة، مى كالصّْ  رّْ ، أبكاب البً الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،(، كالترمذم118 \20)، 12688، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد
سىفه غىريبه ال -،(417 \3)، 1974الحديث:  في الفحش كالتَّفىحش، اءى ما جى  بابي  كقاؿ الترمذم: ىذا حديثه حى

زَّاؽ ديث عبد الرَّ وفي  و،اجى كابف مى -نعرفيو إالَّ مف حى ، 4185الحديث:  بابي الًحٍمـ، د،ىٍ الزُّ  أبكابي  ،سينىفَابفَمىاجى
ةأبك عبد اهلل محمد بف نىٍصر بف الحجاج،  المىٍركىًزم،ك  (،280 \5) َلى عبد الرحمف عبد ، تحقيؽ: د.تىٍعًظيـَقىٍدرَالصَّ

 بَّاف،=كابف حً  (،850 \2)، 862ق، الحديث: 1406، 1الجبار الفريكائي، المدينة المنكرة، المدينة المنكرة، ط
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يىٍبغىضي الٍ 805] ، كى ، الميتىعىفّْؼى ـى ًمي ًييَّ اٍلحى بىمىغىًني: أىفَّ اهللى تبارؾ كتعالى ييًحبُّ اٍلحى ، كى فىاًحشى [ قىاؿى مىٍعمىره
. (1)]اٍلبىًذمءى [  الميٍمًحؼى السَّاًئؿى
زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 806] ٍبدي الرَّ ؛ أىفَّ رىسيكؿى اهلًل عى ًف اٍبًف عيمىرى ، عى ، عىف سىاًلـو ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى  ، عىٍف مىٍعمىرو

يىاًء، فىقىاؿى لىوي  اهي مف اٍلحى اًر كىىيكى يىًعظي أىخى ؿو ًمفى األىٍنصى يىاءى ، فىإ(2)]دىٍعوي [: رىسيكؿي اهلًل مىرَّ ًبرىجي فَّ اٍلحى
  ًمفى اإًليمىاًف.

                                                                                                                                                                      

َحًَصَى=في  َابف َيح َبَىًحبَّاف َابف  .(، كذىكىرى "الرفؽ" بدالن مف "الحياء"311 \2)، 551، الحديث: افبىَمٍَبترتيب
 اؽ بو.زَّ عبد الرَّ  ؽو ري (، جميعان مف طي 16 \2)، 794يث: حد، الابيَىندَالشَ سٍَمَيفي  ،ياعً كالقيضى 

مىة كاآلداب، بابي فٍضًؿ الرٍّْفؽ،َصرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي كلو شاىد أخرجو  الحديث: ،َكتابي الًبرّْ كالصّْ
ٍفؽ،(، 2004 \4)، 2594  \7، )4808الحديث:  كأبك دىاكد، في سينىف أبي دىاكد، أكؿي كتاب األدب، بابه في الرّْ
 [882]كيينظىر لو شاد عند الحديث  ائشة نحكه.انئ عف أبيو عف عى ح بف ىى يٍ رى عف الًمٍقدىاـ بف شي  (، مف طيريؽو 186

اًمع.  مف ىذا الجى

(1)
 بكضع كممة صح فكقيا. ؛انب األيمفالجى  عمىحيا مى ، كأصٍ "األصؿ"عمييا في  بى بَّ ضى  
َإسنادَيَ[805] َألفََّعيؼَهضَىه َمفَ؛ َالشََّسٍَمَيفي  ،رانيبى أخرجو الطَّ  .َلغاتالبَىَىذا ، 2344، الحديث: امييفند
ـَجَىعٍَالمَي(، مف طريؽ إسحاؽ بف راىكيو عف كمثـك عف عطاء الخراساني عف أبي ىريرة مرفكعان، كفي 306\3)
مىمىةى سىكَّار بف ميٍصعىب عف عمرك بف قىٍيس عف سى (، مف طريؽ 196 \10)، 10442، الحديث: الو أيضن  بيرالكَى

ًكيع،  بف كييىٍيؿ عف شىًقيؽ عف ابف مىٍسعيكد مطكالن. بف الجراح بف مميح بف عدم بف فرس بف سفياف اأبك سفياف كىكى
، 1ينة المنكرة، طالمد الجبار الفريكائي، مكتبة الدار،عبد الرحمف عبد تحقيؽ:  ،دىٍَالزَ في  بف الحارث بف عمرك،

بىٍيح عف الحسىف مرفكعان.(، 364)، 135، الحديث: ـ1984 -ىػ 1404 ًبيع بف صي قمت: كفي السند  مف طريؽ الرَّ
ٍيرىة رضي اهلل عنو. يينظىر؛ الذَّىىبي،  (. كأمَّا 582 \2، )بَلءسيرَأعَلـَالنَ األكؿ: عىطىاء الخيرىاساني لـ ييدرؾ أبا ىيرى

بخارم: مينكىر الحديث. النَّسائي: في السند الثاني سىكَّار بف ميٍصعىب، قاؿ ابف معيف: كاف يجيء إلينا بشيء. ال
متركؾ. أبك داكد: ليس بثقة. أحمد كأبك حاتـ: متركؾ الحديث. كأحمد مرَّة: ليس بشيء. ابف عدم: عامَّة ما 

ر،  جى َالميزافيركيو ليس بمحفكظ. يينظىر؛ ابف حى  (. كأمَّا سند ككيع، فإفَّ الحسف البصرم أرسمو.216 \4، )ًلسافي
عيؼ.قمت: فخبلصة األقكا ديث ضى  ؿ بأفَّ الحى

 (2)
نما "ح"ك  "ج"ك  "بليست مف "  ، كذيًكرى عمى الجانب األيمف مف نسخة " ك "ع"األصؿما أثبتناه مف "، كا 
كسمـ: الحياءي  كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: الحياء خيره كمَّو، كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو :"األصؿ"

  .ال يأتي إال بخير

اؽ مثمو، زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 414 \10)، 6341، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .حيحَهصَىَاديهإسنَ[806]
ٍيدالميٍنتىخىبَفي  ،ديٍ مى بف حي  دي بٍ عى ك  مى ٍبدَبفَحي ٍندىه، أبك عبد اهلل محمد  (،7 \2)، 723، الحديث: مفَميٍسندَعى ابف مى

د بف ناصر الفقييي، بيركت، مؤسسة الرسالة، مَّ حى عمي بف مي د. ، تحقيؽ: اإليمافد بف يحيى، مَّ حى بف إسحاؽ بف مي 
ٍيد ك ابف  وأنَّ  إالَّ  .اؽ بوزَّ عبد الرَّ  عف ؽو ري مف طي  (،335 \1)، 175ق، الحديث: 1406، 2ط مى ٍبد بف حي عند عى

ٍندىه يىاء حرؼ "مف مف بدالن  مى  =.ي"" يكجد فييا حرؼ "فالحى
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 807] ٍبدي الرَّ ، عىف قيرَّةى عى ، عىٍف مىٍعمىرو
: ثىبلىثه ًمفى (1) ، عىٍف عىٍكًف ٍبًف عىبًد اهلًل، قىاؿى
؛ ًعيُّ المّْسىاًف، الى  ، كىاٍلًعيُّ يىاءي، كىاٍلعىفىاؼي ًعيُّ اٍلقىٍمًب، كىالى ًعيُّ اٍلعىمىًؿ ، كىىيفَّ ًممَّا يىًزٍدفى  اإًليمىاًف: اٍلحى

                                                                                                                                                                      

َأبيَمَيكَىالمَيفي  ،الؾمى =كأخرجو؛  َبركاية َندسٍَمَيفي  ،دميٍ مى كالحي (، 76 \2)، 1890الحديث:  ،رمىٍَعبَالزَ صٍَطأ
مىٍيدم ديث: ،َالحي ديث: ،َاديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيكابف أبي شيبة، في  (،520 \1)، 638الحى ، 25340الحى

، كتاب يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَى في ،ارمخى كالبي  (،110، )44، الحديث: اإليمافكالعىدىني، في  (،212 \5)
ٍعد، في  (،14 \1)، 24، الحديث: باب: الحياء مف اإليمافاإليماف،  ٍعدكابف الجى َالجى َابف َميٍسند الحديث: ،
 \7)، 4795، الحديث: بابه في الحياء، أكؿي كتاًب اآلداب، أبيَدىكادَفنَىسَيفي  ،اكدكأبك دى  ،(421)، 2873
 \4)، 2615ف، باب ما جاء أف الحياء مف اإليماف، الحديث: ، أبكاب اإليماالكىبيرَعامًَجَىالفي  ،(، كالترمذم173
وَفنَىسَيفي  ،واجى كابف مى (، 307 جميعان مف  (،40 \1)، 58أبكابي السُّنَّة، بابه في اإليماف، الحديث:  ،ابفَمىاجى
   بو. ؛ الزٍُّىرمعف ابف شياب ؽو ري طي 

(1)
كاب قيرَّة بف خالكةرٍ : عي "ح"في   د، كىك ممَّف ركل عف عىٍكف. أمَّا عيٍركة فميس مف الركاة ، كىك خطأ!!!؛ ألفَّ الصَّ

 (. 456 -454 \22، )تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿعنو. يينظىر؛ الًمًزم، 
َمَىصَىإسناديهََ[807] كاب.كعطَيقٍَحيحه ، اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،أخرجو ابف أبي شيبة .َكىذاَىكَالصَّ

عبد الرَّحمف بف عبد  عف ؽو ري طي  مف (،248 \4،َ)ًحميةَاألكلياءبك نيعىٍيـ، في كأ (،230 \7)، 35574الحديث: 
 \1)، 526، الحديث: الدَّارميَفنَىسَيفي  ،ارميف بف عبد اهلل مف قكلو، كالدَّ كٍ كدم عف عى عي سٍ المى اهلل بف عيٍتبة 

: عبد اهلل بف ف كٍ عى  الميثىنَّى بف سعد الطَّائي عف (، مف طريؽ441 : قيٍمتي فه قاؿى دَّثىًني فبلى ٍبًد العىًزيًز حى ًلعيمىرى بف عى
اب رىسيكًؿ المًَّو  فىوي عيمىررىجيؿ مف أٍصحى ارٌم، في  .باختبلؼ يسير ...، فىعىرى  \7، )التَّاريخَالكىبيركأخرجو البيخى

َاألٍخَلؽ، في ابف أبي الدٍُّنيا(، كى 181  (،311 \1، )تَّاريخرفةَكالعٍَالمَى(، كالفىسىكٌم، في 38، 87، الحديث: )مىكىاـر
 ،كالبييقي (،125 \3، )ًحميةَاألكلياءكأبك نيعىٍيـ، في  (،29 \19)، 63، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى كالطَّ 
(، كفي 151 \10، )7313، الحديث: شيعىبَاإليمافكفي  (،328 \10)، 20808، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في 

بكر بف ًبٍشر عف  ؽو ري مف طي (، 7 ،6 \10، )تاريخَدمشؽبف عساًكر، في كا (،61 \1، )148، الحديث: اآلداب
ًنٌي عف أبيو عف جده عف النَّ  التٍّْرًمذم عف ٍبد الحميد بف سىكَّار عف ًإيىاًس بف ميعىاًكيىة بف قيرَّة الميزى صمى اهلل  بيٌ عى

 .طكالن و كسمـ مي عمي
كاب    بد اهلل، كال يصح مرفكعنا، كذلؾ لؤلسباب التالية:أنَّو مف قكؿ عىٍكف بف ع -كاهللي أعمـ–قمت: الصَّ

ر، جى ابف حى أكالَّ: في سند الدَّارمي، الراكم عف عىٍكف ىك الميثنى بف سعيد أبك ًغفىار. كىذا ليس بو بأس. يينظىر؛ 
مف  كليس بأثبت مف قيرَّة بف خالد كال مف عبد الرحمف المىٍسعيكدم، الَّذيف قطعا بأنو (.614، )تقريبَالتيذيب

 قكلو. 
حابة كميـ عدكؿ كال يضر  ميو السَّبلـ، كالصَّ ثانينا: الميثنى بف سىعيد ركل عف عىٍكف عف رجؿ مف أصحاب النَّبي عى
الجيؿ بحاليـ، لكٍف ال بد أٍف ييتىنبَّو إلى أفَّ عىٍكف متكمَّـ في سماعو مف الصحابة حتى قيؿ إفَّ ركايتو عف جميع 

حدد ممَّف سمع، فشؾ فيو الميثنَّى عمى خبلؼ الثقتيف قيرَّة كعبد الرحمف المىٍسعيكدم. الصحابة مرسمة، كبالتالي لـ ي
 (.249) ،ؿيٍَاسًَرَىاـَالمَىكَىيؿَفيَأحٍَصًَحٍَامعَالتَّجَىيينظىر؛ العىبلئي، 

اس بف معاكية، ثالثنا: أمَّا سند ابف أبي الدٍُّنيىا كالطَّبراني كأبك نيعىٍيـ كالبييقي، فىًفٍيو عبد الحميد بف سكَّار عف إي
رعة، قاؿ يحيى: ليس بشيء. الذَّىبي،  عىفاءغٍَالمَيَ(، ك542 \2، )ميزافَالعتداؿضعفو أبك زي  \1،َ)نيَفيَالض 
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ثىبلى  ا يىًزٍدفى ًفي اآلًخرىًة أىٍكثىري ًممَّا يىٍنقيٍصفى ًمفى الدٍُّنيىا، كى مى يىٍنقيٍصفى ًمفى الدٍُّنيىا، كى ثه ًممَّا ًفي اآلًخرىًة، كى
يىًزٍدفى ًفي الدٍُّنيىا: ا ا يىٍنقيٍصفى ًمفى اآلًخرىًة أىٍكثىري ًممَّا يىٍنقيٍصفى ًمفى اآلًخرىًة، كى مى ، كىاٍلبىذىاءي، كى ، اٍلفيٍحشي لشُّحُّ

 يىًزٍدفى ًفي الدٍُّنيىا.
زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 808] ٍبدي الرَّ : كىافى رىسيكؿي اهلًل عى سىفى يىقيكؿي ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحى أشد الناس  ، عىٍف مىٍعمىرو

ياءن  ا فىتىاةه ًفي خً (1)حى مى يىاءن ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل ، كى   ًفي بىٍعًض األيميكًر. ٍدًرىىا ًبأىشىدَّ حى
زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 809] ٍبدي الرَّ ، عىًف عى كؽو، عىٍف (2)]مىشً األىعٍ [، عىٍف مىٍعمىرو ى، عىٍف مىٍسري ٍف أىًبي الضُّحى ، عى

اًرمّْ أىفَّ النًَّبيَّ عى  ًؿ: ـ قى بلى و السَّ يٍ مى أىًبي مىٍسعيكدو األىٍنصى : ممىا أىٍدرىؾى النَّاسي ًمفى النُّبيكًَّة األيكلىى، قىٍكؿى الرَّجي اؿى
ا ًشٍئتى  ـٍ تىٍستىٍحًي فىاٍصنىٍع مى ًإذىا لى
(3). 

                                                                                                                                                                      

ذىكىرىه ابف ًحبَّاف في الثقات (.369 ا: بىٍكر بف ًبٍشر التٍّْرًمذم؛ مجيكؿ. 399 \8، )الثقاتابف ًحبَّاف،  .كى (. كفيو أيضن
 (. 343 \1، )ميزافَالعتداؿالثقات. الذَّىىبي، ذىكىرىه ابف ًحبَّاف في 

اًبط، مف السَّادسة، مات سنة خمس كخمسيف، ع(.كى  الد، السَّديكًسٌي، البىٍصًرٌم، ًثقىة ضى تقريبَر، جى ابف حى  قيرَّةي بف خى
  (. 533) التيذيب

ابعة، مات قبؿ سنة ابد، مف الرَّ لي، أبك عبد اهلل، الكيكًفٌي، ثقة عذى بة بف مسعكد، اليي تٍ عكف بف عبد اهلل بف عي كى 
  (.503)، المرجع السَّابؽ(. 4ـ )عشريف كمائة، 

 (1)
 .بدالن مف أشد الناس حياءن  ،: حييا" ك "ع"ح"ك  "ج"في  
َعنوَمَىعيؼَههَضَىإسنادَيَ[808] دَّثى َاشد،َكإلرسالو.رَبفَرَىمَىعٍَ؛َلجيالةَمىٍفَحى

َأخرل؛ ؽو َمفَطيري َالحديثَكصحَّ باب ، كتاب المناقب، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي  كقدَثبتى
(، 165)، 467، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَي(، كفي 190 \4)، 3562الحديث:  صفة النبي صمى اهلل عميو كسمـ،

، 2320الحديث:  باب كثرًة حياًئو صمى اهلل عميو كسمـ،، كتاب الفضائؿ، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي كى 
، أبيَدىاكدَندسٍَمَيفي  ،السييى اكد الطَّ (، كأبك دى 236 \1)، 676، الحديث: دىٍَالزَ في  ،ارؾبى (، كابف المي 1809 \4)

 \5)، 25346، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيَفي ،ف أبي شيبةب(، كا670 \3)، 2336الحديث: 
ٍبدَبفَالميٍنتىخىبَفي  ،ديٍ مى بف حي  دي بٍ عى ك (، 217 \18)، 11682، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،(، كأحمد213 مفَميٍسندَعى
ٍيد مى وَفنَىسَيفي  ،واجى (، كابف مى 116 \2)، 976، الحديث: حي َمىاجى الحديث:  باب الحياء،، أبكاب الزىد، ابف

(، كأبك 213 \14)، 6306، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىبَّاف، في كابف حً (، 276 \5)، 4180
َالكيبرلنَىالسَ في  ،(،  كالبييقي277 \2)، 991، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَيفي  ،يعمى المكصمي ، الحديث: ف

ٍدرم. يد الخي عً ٍتبة عف أبي سى ادة عف عبد اهلل بف أبي عي تى بة عف قى عٍ عف شي  ؽو ري ( مف طي 323 \10)، 20786
ميؿ بف ميرَّة عف قىتىادىة عف أبي السَّكَّار طريؽ الخى  (، مف206 \18)، 508، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى كالطَّ 

ٍيف.     العىدىًكم عف ًعٍمرىافى بف حيصى
(2)

كاب.ح"ج" ك "ك  "ب"، كما أثبتناه مف "األصؿ"ليس مف    " ك "ع"، كىك الصَّ

(3)
 .مف النبكة األكلى إال قكؿ الرجؿ ما أدرؾ الناس " ك "ع":ح"ك  "ب"في  
َمىٍعمىرَبفَراشدَلـَييخالؼَفيَركايتوَعفَاألٍعمش.؛َحيحَهصَىَإسناديه[809َ] َامعالجَىَفي ،ارمخى أخرجو البي  ألفَّ
في  ،اكد(، كأبك دى 177)، 3484، 3483الحديث:  باب حديث الغىار،، كتاب أحاديث األنبياء، يححًَالصَََّندسٍَالمَي
َ=ابفَفنَىسَيفي  ،واجى ابف مى (، ك 175 \7)، 4797الحديث:  باب في الحياء،، أكؿ كتاب األدب، أبيَدىاكدَفنَىسَي
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َفًَ[َبَى142]  َ.(1)ؽمَيالخَيَفًَسٍَحَيَيٍَابه

زَّاؽً نى رى بى خٍ [ أى 810] ٍبدي الرَّ ةى ا عى ، عىف طىٍمحى اًزـو ، عىٍف أىًبي حى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ،  ، قىاؿى زىاًعيّْ ٍبًف كىًريزو اٍلخي
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  مىعى قىاؿى ، كى ـى يىٍكرىهي سى : ًإفَّ اهللى كىًريـه ييًحبُّ اٍلكىرى ٍفسىافىيىااًليى األىٍخبلىًؽ، كى

(2). 

 

                                                                                                                                                                      

و= ، 1316، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَيفي  ،ارمخى (، كالبي 278 \5)، 4182الحديث:  باب الحياء،، أبكاب الزىد، مىاجى
ًحبَّافَيحَابفَحًَصَىبَّاف، في كابف حً (، 15 \2)، 655، الحديث: أبيَدىاكدَندسٍَمَيفي  ،السييى اكد الطَّ (، كأبك دى 445)

َبَى َابف َاألكٍَعٍَالمَيفي  ،رانيبى كالطَّ  كر.صي نٍ مى عف  ؽو ري مف طي ، (371 \2)، 607، الحديث: افبىَمٍَبترتيب ، سطجـ
عف ربعي بف ًحراش عف أبي  ،يرة(كر كميغً صي نٍ مى )  ؛يرة. كبلىماعف ميغً  ؽو ري (، مف طي 261\7)، 7449الحديث: 

 عيكد باختبلؼ يسير.سٍ مى 
 : حىى ىكى  بكنيتو، ثقةه  كره يي شٍ ار، مى طَّ حى، الكيكًفٌي، العى اليىٍمدىاًنٌي، أبك الضُّ  -بالتصغير  –ح يٍ بى ـ بف صي مً سٍ مي كأبك الضُّ

ر، )ة، مات سنة مائة، ابعى ، مف الرَّ ؿه فاضً  جى  (.  626)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
، عً ادً ع بف مالؾ، اليىٍمدىاًنٌي، الكى دى بف األجٍ  كؽي ري سٍ مى كى  انية، مف الثَّ ي، أبك عائشة، الكيكًفٌي، ثقة فقيو عابد، مخضـر

 (.624)، ابؽالمرجعَالسََّع(. )مات سنة اثنتيف، كيقاؿ: سنة ثبلث كستيف، 
(1)

  كما أثبتناه مف "األصؿ". باب حسف الخمؽ." ك "ع": ح"ك  "ج"ك  "ب"في  
(2)

قير كالرَّدمء ًمف كيؿّْ شىٍيء، كىيكى ًضدُّ المىعاًلى كالمىكىاًرـ، كأٍصميوي مى   ا يىًطيري ًمٍف غيبار الدًَّقيؽ السٍَّفسىاؼ: األمري الحى
. ابف األثير،  ديثَكاألثىرًإذىا نيًخؿ، كالتراًب إذىا أيًثيرى  (.374 ،373 \2)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى

َطمحةَتابعٌي،عيؼَههَضَى[َإسنادَي810] سىفَلغيره.َ؛َإلرسالو،َفإفَّ  ،اكـأخرجو الحى  كيرتقيَبشكاىدهَإلىَدرجةَالحى
َالَتدرؾسٍَالمَيفي  ٍيفعمى ًحٍيحى َإسنادىه (،112 \1)، 152، الحديث: صَّ حى حَّ َالكَينَىلسَ افي  ،كالبييقي .كصى  ،برلف

مف  ،(143 \1)، 89الحديث:  ،اتفَىاءَكالصَ مَىاألسٍَفي ، ك -كقاؿ: ىذا مرسؿ –( 322 \10)، 20780الحديث: 
 .ر بومى عٍ طريؽ مى 

َاألخٍَكَىمَىفي  ،رائطيالخى أخرجو ك   ، 5928، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى الطَّ (، ك 27، 3)، الحديث: َلؽاـر
َ (، ك181 \6) َاألكلياءٍمَحًَفي  ،يـ(، كأبك نيعى 210 \3)، 2940، الحديث: األكسطالميٍعجـ  (،133 \8)، ية

ر عف أبي حاـز عف سيؿ بف مى عٍ عف مى  ؽو ري مف طي  (،372 \10، )7646، الحديث: شيعىبَاإليمافكالبييقي، في 
الىة عف بف ( مف طريؽ 943 \3)، 2004ف األعرابي في معجمو، الحديث: سعد الساعدم. كاب ًؾ بف فىضى ميبىارى
اًبر.  المينكىًدر عف جى

دىًنٌي، القاص، مكلى األسكد بف سيٍفيىاف، ًثقىة عابد، مف  ر، التمار، المى ، األٍعرىج، األٍفزى مىمة بف ًدينىار، أبك حاـز سى
امسة، مات في خبلفة المنصكر،  جىر، ع(. ا)الخى  (.258)، تقريبَالتيذيببف حى

ة بف عيبىٍيد اهلل ابف كىًريز  ، ابؽالمرجعَالسََّـ د(. )، الخيزاعي، أبك الميطىرّْؼ، ًثقىة، مف الثَّالثة –بفتح أكلو  -طىٍمحى
(303.)  
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ٍسًف ا811] : ًإفَّ اهللى ييٍعًطي ًبحي بىمىغىًني عىٍف أىًبي الدٍَّردىاًء أىنَّوي قىاؿى : كى ةى [ قىاؿى مىٍعمىره ميًؽ دىرىجى اًئـً           ٍلخي الصَّ
 .(1)اٍلقىاًئـً 

زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 812] ٍبدي الرَّ اؽى  ،عى ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى عف مىٍعمىره
ٍينىةى قىاؿى (2) ؿو ًمٍف ميزى : يىا ، عىف رىجي : ًقيؿى

ميؽي الٍ  رىسيكؿى اهلًل! مىا : اٍلخي ـي؟ قىاؿى ؿي الميٍسًم ؿي مىا أيكًتيى الرَّجي ؿي أىٍفضى ا أيكًتيى الرَّجي : فىمىا شىرُّ مى ، قىاؿى سىفي حى
مىٍيؾى شىٍيءه ًفي نىاًدم قىٍكـو  : ًإذىا كىًرٍىتى أىٍف ييرىل عى ـي؟ قىاؿى الميٍسًم
.فى  (3) مىٍكتى  بلى تىٍفعىٍموي ًإذىا خى

زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 813] ٍبدي الرَّ طَّ عى ، عىف قىتىادىةى، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى اًلطيكا النَّاسى ًبمىا ، عىٍف مىٍعمىرو : خى اًب قىاؿى
اًلكي  ـٍ ًبأىٍعمى ، كىزىاًيميكىي ، كىًجدُّكا مىعى اٍلعىامًَّة.ييًحبُّكفى  ـٍ

                                                           
 .تقديـ كتأخيرب . أم:ـائائـ الصَّ القى  :" ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"في  (1)
َ.َلغاتفَىذاَمفَالبَى؛َأَلكؼَهقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَي[811َ]

َفقدَقمت: حيح، َصى ديث َالحى ًققيك  (،470 \41)، 25012، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد كمتف قاؿ ميحى
ف الخمؽ، الحديث: سٍ ؿي كتاًب األدب، بابه في حي ، أكَّ أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدكأبك دى  ،رهيٍَلغَىَحيحَيصَىَديثَهحَىالميٍسند: 
(، مف 228 \2)، 480، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىبَّاف، في كابف حً (، 176 \7)، 4798

  ائشة.عف عى  مبطَّ رك عف المي مٍ ك بف أبي عى ر مٍ عف عى ؽو ري طي 
 (2)

  أبك إسحؽ عمرك بف عبد اهلل ييٍكنىى أبا إسحؽ ... :"األصؿ"كتب عمى الجانب األيمف مف نسخة  

(3)
  .ـكٍ قى : ال" ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

اؽَاختمطَكلـَيتبيفَلناَمتىَركلَعنوَمىٍعمىرَند،يـَفيَالسََّبٍَؿَمَيجَيكدَرَىجَي؛َلكَيعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[812]  .كأبكَإٍسحى
( مف 129 \2)، 403، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىبَّاف، في ابف حً ر األخير منو طٍ أخرج الشَّ 
اًعيؿ عف شي طريؽ  مَّؿ بف إٍسمى قى عٍ ميؤى في  ،رائطيكالخى  نحكه. ة عف أسىامىة بف شىًريؾ مرفكعان بة عف ًزيىاًد بف ًعبلى

َاألخٍَكَىمَى ٍبد الرَّحمف بف أٍبزىل مف قكؿ دىاكيد126)، 362، الحديث: َلؽاـر اؽى عف عى عميو  (، مف طريؽ أبي إٍسحى
 .بلـالسَّ 

طَّاببفَاَرؾَعمردادةَلـَيَيتىَقَىَ؛َألفٍََّكقيكؼمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[813] . أخرجو ابف أبي الدٍُّنيا، رضيَاهلليَعنوَلخى
د خير رمضاف يكسؼ، مَّ حى ، تحقيؽ: مي اراةيَالنَّاسميدَىد بف عبيد اهلل بف سيٍفياف القيرىشي، مَّ حى أبك بكر عبد اهلل يف مي 

، ط ، مف طريؽ الحىسىف البصرم عف عمر (37)، 21ـ، الحديث: 1998 -ىػ 1418، 1بيركت، دار ابف حـز
َفيَأسماءَلمفظة األخيرة قكلو. كالحسف كاف صغيرن لـ يتجاكز السنتيف. يينظىر، الًمًزم، دكف ا تيذيبَالكماؿ
 (. 97 \6، )الرجاؿ
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 814] ٍبدي الرَّ ، عىفٍ عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، عىٍف مىٍعمىرو ، قىاؿى كفى ٍبًف ًرئىابو ـٍ ىىاري : أىالى أيٍخًبريكي
ـٍ ًإلى  بّْكي ، ًبأىحى ـٍ طَّؤيكفى أٍكنىافييي ـٍ أىٍخبلىقنا الميكى اًسنيكي : أىحى ـٍ ًمنّْي؟ قىاليكا: بىمىى يىا رىسيكؿى اهلًل! قىاؿى ًبكي ، كىأىٍقرى يَّ

ـٍ ًمنّْي؟ قىاليكا: بىمى  ، كىأبعًدكي ـٍ ًإلىيَّ ـٍ ًبأىٍبغىًضكي : أىالى أيٍخًبريكي ، ثيَـّ قىاؿى ييٍؤلىفيكفى رىسيكؿى اهلًل، ى يىا الًَّذيفى يىٍألىفيكفى كى
] : ، الميتى  (1)]ابلقن أخٍ  ـٍ اكؤكي أسى [قىاؿى كفى ،الثٍَّرثىاري ، قىاليكا: يىا رىسيكؿى اهللً  شىدّْقيكفى ٍفنىا  (2)،]الميتىفىٍيًيقيكفى قىٍد عىرى

كفى الميتىشىدّْقيكفى  الثٍَّرثىاري
(3). كفى : الميتىكىبّْري ؟ قىاؿى ا الميتىفىٍيًيقيكفى  ، فىمى

زَّاؽً عى ا نى رى بى خٍ أى [ 815]  : قىاؿى رىسيكؿي  فٍ عى  ،ٍبدي الرَّ بًد الرٍَّحمىًف، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى بلًَّد ٍبًف عى ، عىف خى مىٍعمىره
تَّى ظىنُّكا أىنَّوي سىييسىمّْي رىجيبلن، قىاليكا: بىمىى يىا رىسيكؿى اهلًل، قىاؿى اهلًل  ؟ حى ـٍ ًإلىيَّ بّْكي ـٍ ًبأىحى : : أىالى أيٍخًبريكي

ـٍ ًإلى  بُّكي تَّى ظىنُّكا أىنَّوي سىييسىمّْي رىجيبلن، قىاليكا: أىحى ؟ حى ـٍ ًإلىيَّ ـٍ بأٍبغىًضكي ـٍ ًإلىى النَّاًس، أىالى أيٍخًبريكي بُّكي بىمىى، يَّ أىحى
ـٍ ًإلىى النَّاًس. كي ـٍ ًإلىيَّ أٍبغىضي كي : أٍبغىضي  قىاؿى

َ
َ

                                                           
(1)

  .ا: أساكؤكـ أخبلقن "ج" مف "األصؿ" ك 

 سقط مف "ب". قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  (2)
(3)

ـى تىكىمُّفان كى   كف: ىيـ الًَّذيفى ييٍكًثركف اٍلكىبلى : الالثىٍرثىاري ا عىًف الحؽّْ. الميتىشىدّْقيكفى كجن ـً ًمفخيري سّْعكف ًفي اٍلكىبلى ٍيًر  ميتىكى غى
. ابف األثير،  ديثَكاألثىراحتياطو كاحترازو  (.453 \2) (،209 \1)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى

.ؿضَىعٍَمَيهَإسنادَيَ[814] ديثَحسىفه ابف ك (، 347 \11)، 6735، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمدَ.َكمتفَالحى
َاألخٍَكَىمَىفي  ،رائطي(، كالخى 235 \2)، 485، الحديث:  افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىبَّاف، في حً  ، َلؽاـر

ف عىٍمرك عف د بف عبد اهلل عف عبد اهلل بمَّ حى ب عف أبيو عف مي يٍ عى رك بف شي مٍ عف عى  ؽو ري (، مف طي 32)، 26الحديث: 
ادى النَّبٌي صمى اهلل عميو كسمـ: " ، فىأىعى ًة؟ " فىسىكىتى اٍلقىٍكـي ٍجًمسنا يىٍكـى اٍلًقيىامى ـٍ ًمنّْي مى ًبكي ـٍ ًإلىيَّ كىأىٍقرى بّْكي ـٍ ًبأىحى ىىا أىالى أيٍخًبريكي

ميقنا". كىذا لفظ أحمد، قاؿ ميحى  ـٍ خي : " أىٍحسىنيكي ـٍ يىا رىسيكؿى اهلًل، قىاؿى : نىعى ثنا، قىاؿى اٍلقىٍكـي تىٍيًف أىٍك ثىبلى إسناديهَقيك الميٍسند: قً مىرَّ
سىفَه  .حى

اًمعَالكىبيركأخرجو الترمذم، في  اءى في مىعىالي األٍخبلؽ، الحديث: الجى مىة، بابي ما جى ، 2018، أبكابي الًبرّْ كالصّْ
ابر. كقاؿ اإلماـ 438 \3) مَّد بف الميٍنكىدر عف جى الىة عف عبد ربو بف سىعيد عف ميحى (، مف طريؽ ميبىارؾ بف فىضى

مَّد الترمذم  الىة عف ميحى ، عف الميبىارؾ بف فىضى ديثى ييـ ىذا الحى كل بعضي سىفه غىريب مف ىىذا الكىٍجو. كرى ديثه حى كىذا حى
ح.  ابر عف النَّبي صمى اهلل عميو كسمـ كلـ يىٍذكير فيو عف عبد ربو بف سىعيد كىىذا أصى  بف الميٍنكىدر عف جى

ندة.َ،َكلعدـَالكقكؼَعمى؛َإلرسالوعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[815] أخرجو  ترجمةَلكالدَخَلَّد،َكىكَعبدَالرحمفَبفَجي
ٍكًجردم الخراسانيالبييقي،  ٍسرى عامر تحقيؽ:  ،بيردَالكَىىٍَالزَ في  ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 اؽ بو،زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 302)، 806الحديث:  ـ،1996، 3مؤسسة الكتب الثقافية، طأحمد حيدر، بيركت، 
د بف بلَّ ر عف خى مى عٍ بارؾ عف مى (، مف طريؽ ابف المي 136 \6)، 6019، الحديث: سطجـَاألكٍَعٍَالمَيفي  ،رانيبى كالطَّ 
  .اٍدرم باختبلؼ يسير جدن عيد الخي حمف عف أبيو عف أبي سى د الرَّ بٍ عى 
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زَّاؽً نى رى بى خٍ [ أى 816] ٍبدي الرَّ : نىزىؿى النًَّبيُّ عى ، عىف سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى ا عى ، قىاؿى ٍمًرك بًف ًدينىارو و يٍ مى ، عىٍف عى
ؿو ًذم عىكىرو بلى السَّ  ـ ًبرىجي

،  -ًمفى اإًلًبًؿ، (1) ، أىٍك ًتٍسعيكفى ًإلىى ًمئىةو ًمف إًبؿو ، أىٍك سىٍبعيكفى كىًىيى ًستُّكفى
، كىغىنىـو  بىقىرو مىى ا-كى مىرَّ عى ـٍ ييًضٍفوي، كى لى ـٍ ييٍنًزٍلوي، كى ٍت لىوي، فىقىاؿى ، فىمى ذىبىحى لىٍتوي، كى ، فأٍنزى ٍييىاتو ٍمرىأىةو ليا شيكى

ـٍ بلى و السَّ يٍ مى النًَّبيُّ عى  لى ـٍ ييٍنًزٍلنىا، كى ٍرنىا ًبًو، فىمى ، مىرى ، كىغىنىـو بىقىرو ، كى كا ًإلىى ىىذىا الًَّذم لىوي عىكىره ًمٍف ًإًبؿو ـ: اٍنظيري
كا ًإلىى ىىًذًه المىٍرأى  ٍت لىنىا، ًإنَّمىا ىىًذًه األىٍخبلىؽي ًبيىًد اهلًل، ييًضٍفنىا، كىاٍنظيري ذىبىحى لىٍتنىا، كى ٍييىاته أٍنزى ا لىيىا شيكى ًة، ًإنَّمى

سىننا ميقنا حى وي ًمٍنيىا خي فىمىٍف شىاءى أىٍف يىٍمنىحى
وي. (2) نىحى  مى

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل (3)[ قىاؿى 817]  ك: كسىًمٍعتي طىاكيكسنا يىقيكؿي قىاؿى عىٍمره مىى الًمٍنبىًر، ًإنَّمىا  : كى كىىيكى عى
ا يىٍصًرؼي ًمٍف أىٍسكًئيىا ىيكى  نَّمى يىٍيًدم ًإلىى أىٍحسىًف األىٍخبلىًؽ: اهللي، كىاً 
(4). 

                                                           
(1)

َالعىربًلسَىيع الضىخـ مف اإلبؿ. ابف مىنظيكر، طً أم القى      (.600 \4)، افي

(2)
انب كما ىي عادتو حيامً صٍ كلـ يي  نَّاًسخعمييا ال بى بَّ خمؽ حسف، كضى ": صؿاأل"في   ، في إصبلح الكممات في الجى
 ."ح"ك  "ج"ك  "ب" ؛ مفا ما أثبتاه فيك مف باقي النسخأمَّ 
(، مف 126 \12)، 9151، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،أخرجو البييقيسؿ،َرٍَوَمَي؛َألنََّعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[816]

َاألخٍَكَىمَىفي  ،ايى نٍ ". كابف أبي الدُّ بو إال أنو فيو "عدة" بدالن مف "عكراؽ زَّ الرَّ  طريؽ عبد ، 31، الحديث: ؽَلىَاـر
بَّاحسى الحى (، مف طريؽ 25) رائطي، في ف بف الصَّ َالحديث. كالخى َاألخَلؽ، (، مف طريؽ 115، )328: مىكىاـر

مَّد(، مف ار عف أبي نى يٍ رك بف دً مٍ ة عف عى نى يٍ يى ياف بف عي فٍ عف سي  طيريؽو  محمد بف عىبَّاد المىكّْي. كبلىما؛ )الحسف كميحى
ا. قمت: كىذا .االًمٍنيىاؿ مرفكعن   مرسؿه أيضى

اًفظ فقيو إماـ حجة، إال مَّ حى سيٍفيىاف بف عيينة بف أبي عمراف: ميمكف، اليبللي، أبك مي كى  د، الكيكًفٌي، ثـ المىكٌّْي، ًثقىة حى
رى  امنة، ككاف أثبت الناس في عمرك ا دلس لكٍف عف الثقات، مف رؤكس الطبقة الثَّ ة ككاف ربمأنو تغير حفظو بأىخى

ر، تقريب التيذيب، )بف ًدينىار، مات في رجب سنة ثماف كتسعيف كلو إحدل كتسعكف سنة، ا جى ع(. ابف حى
(255.) 

رىة " ال يصح، فقد رده الذىبي عمى مف قالو بقكة،  فقاؿ: ىذا منكر مف جاء في التحرير: قكلو: " تغير حفظو بأخى
 (. 51\2)، تحريرَتقريبَالتيذيبار، شَّ ب كبى يٍ عى القكؿ ال يصح كال ىك بمستقيـ . شي 
مىًحٌي، مكالىـ، ثقة ثبت، مف الرابعة، مات سنة مَّ حى عىٍمرك بف دينار، المىكٌّْي، أبك مي  ، الجي ست كعشريف د، األثـر

ر، )كمائة،  جى  (.486)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
 ند الَّذم بعده. ؽ، ككذلؾ السَّ ابً د السَّ نى ياف بف عييىٍينة، كىك بنفس السَّ فٍ لقائؿ ىك سي ا (3) 
(4)

يمف بقكلو: قبؿ لفظ الجبللة كقبؿ الضمير ىك، كأشار ناسخيا في الجانب األ (إالَّ )زيادة يكجد فييا : "ج"في  
 .في األصؿ

[817َ َإسنادَي[ َألنََّعيؼَهضَىه َمَي؛ َإؿَهسَىرٍَو َكيرتقيَبشاىده َالحسفَلغيره، جـَعٍَالمَيفي  ،رانيبى ، أخرجو الطَّ لىَدرجة
ينار، عف طاكس، عف ابف عباس رضي رك بف دً مٍ عى (، مف طريؽ 17 \11)، 10896، الحديث: كالن صي كٍ مى  بيرالكَى

 اهلل عنيما. 
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، عىف أيْـّ 818] ا، عىًف اٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى، عىف يىٍعمىى بًف مىٍممىؾو ك بف ًدينىارو أىٍيضن قىاؿى عىٍمري : كى [ قىاؿى
فَّ ٍت: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل الدٍَّردىاًء، قىالى  ، كىاً  سىفه ميؽه حى : ًإفَّ أىٍثقىؿى شىٍيءو ًفي ًميزىاًف الميٍؤًمًف يىٍكـى اٍلًقيىامىًة خي

 اهللى يىٍبغىضي اٍلفىاًحشى اٍلبىًذمء.

َكف.اعَيكالطََّاءًَبَىالكَىَابَي[َبَى143]

زَّاؽً نى رى بى خٍ [ أى 819] ٍبدي الرَّ ، ا عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، عىًف أيسىامىةى ٍبًف ، قىاؿى ، عىٍف عىاًمًر ٍبًف سىٍعدو عىًف الزٍُّىًرمّْ
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، قىاؿى ٍيدو قىٍد بىًقيى ًفي زى ، كى ـٍ ـً قىٍبمىكي بىاءى ًرٍجزه أىٍىمىؾى اهللي ًبًو بىٍعضى األيمى : ًإفَّ ىىذىا اٍلكى

يىٍذىىبي أىحٍ  قىعى األىٍرًض ًمٍنوي شىٍيءه يىًجيءي أىٍحيىاننا، كى ذىا  (1)]كأنتـ[يىاننا، فىًإذىا كى ًبأىٍرضو فىبلى تىٍخريجيكا ًمٍنيىا، كىاً 
 سىًمٍعتيـٍ ًبًو ًفي أىٍرضو فىبلى تىٍأتيكىىا.

                                                                                                                                                                      

في  ،ـمً سٍ مي ك (، 133 \2)، 729، الحديث: -حديث االستفتاح في الصبلة – كالن طى مي  ندسٍَالمَيفي  ،أحمدأخرجو ك 
َالصََّسٍَالمَي َالمَيحًَند الحديث: اء في صبلة الميؿ كًقيىاًمو، عى باب الدُّ ، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، صرختَىيح

َدىاكدَفنَىسَي د، فياك (، كأبك دى 534 \1)، 771  باب ما يستفتح بو الصبلة مف الدعاء،بلة، ، كتاب الصَّ أبي
بف أبي  يٌ مً ع عف عى افً د اهلل بف رى يٍ بى ف عف األٍعرج عف عي شيك اجً المى  ييكسؼ عف ؽو ري ( مف طي 72 \2)، 760الحديث: 

  .رضيى اهللي عنو بالً طى 
ٍممىؾ،عٍَؼَيَىعٍَ؛َلضَىعيؼَههَضَىإسنادَيَ[818] غرل.ََمىَبفَمى َدرجةَإلىَبشكاىدهَيرتقيكإلرساؿَأـَالدرداءَكىيَالص 

َلغيرهسَىالحَى مىٍيدمَندسٍَمَيفي  ،يدممى أخرجو الحي  .ف أبيََفنَىسَيفي  ،اكد(، كأبك دى 379 \1)، 398، الحديث: الحي
َعامًَجَىالفي  ،كالترمذم -ءند بعد أـ الدرداء، أبك الدرداأنَّو يكجد في السَّ  إالَّ  –( 177 \7)، 4799، الحديث: دىاكد
.. قاؿ التّْرمذٌم: (، مف طريؽ سفياف بو430 \3)، 2002، الحديث: الكىبير حيحه َصى سىفه َحى  كىذاَحديثه

، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،(، كأحمد323 \2)، 1071، الحديث: أبيَدىاكدَندسٍَمَيفي  ،السييى اكد الطَّ أبك دى كأخرجو  
(، 211 \5)، 25323، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،(، كابف أبي شيبة510 \45)، 27518

ارىاًنيّْ عف أـ الدرداء مف طرؽ عف   نحكه.الدَّرداء  عف أبيالقىاًسـ بف أبي بىزَّةى عف عطاء الكىٍيخى
ٍقبيكؿ، مف الثَّ  –بكزف جعفر  -ؾ مى مٍ مى بف مى عٍ يى  ر، )الثة، المىكٌّْي، مى جى َالتيذيببخ د ت س(. ابف حى ، تقريب
(728 .) 

اف كحده في بَّ ، فقد تفرد ابف أبي مميكة بالركاية عنو، كذكره ابف حً يكؿه جٍ جاء في التحرير: بؿ: مى كىأرجحي ما 
تحريرَتقريبَار، شَّ ب كبى يٍ عى ائي: ليس بذاؾ المشيكر، كساقو الذىىبي في "الميزاف" لجيالتو. شي "الثقات"، كقاؿ النَّسى 

 (.131 \4)، التيذيب
مىى غٍ أـ الدَّرداء الصُّ  رل ىجيمة بنت حيي الكصابية، كالصحبة ألـ الدرداء الكبرل... ال أعمـ لىيىا خبرنا يدؿ عى

الستيعابَفيَا بعد أبى الدرداء فأبت أف تزٌكجو. ابف عبد البر، صحبة أىٍك ركاية. كمف خبرىا أف معاكية خطبي
َ (.1935\4، )معرفةَاألصحاب

 (1)
 . " ك "ع"ح" ك "ج"ك  "ب" ، كما أثبتناه مف"األصؿ"ليست مف  
َصَىإسنادَيَ[819] َامعالجَىفي  ،ارمخى البي ك  (،136 \36)، 21806، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .يحَهحًَه
 ،(27 \9)، 6974الحديث: َكتابي الًحيىؿ، بابي ما ييٍكرهي مف االحتياؿ في الًفرىار مف الطَّاعيكف،،َيححًَصََّالَندسٍَالمَي
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 820] ٍبدي الرَّ ، عىٍف عى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ د بف يٍ ف بف زى مى حٍ د الرَّ بٍ د بف عى يٍ مً عبد الحى ، عىٍف مىٍعمىرو
ٍبًد اهلًل ٍبًف اٍلعىبَّاسً ، (1)ؿفى كٍ ارث بف نى د اهلل بف الحى بٍ د اهلل بف عى بٍ عف عى اب طَّ الخى  رىجى (2)عىٍف عى : خى ، قىاؿى

رَّاحً  تَّى ًإذىا كىافى ًفي بىٍعًض الطًَّريًؽ، لىًقيىوي أىبك عيبىٍيدىةى ٍبفي اٍلجى ، حى ـى طَّاًب ييًريدي الشَّا  عيمىري ٍبفي اٍلخى
ابيوي، فأىٍخبىرى  كفى كىأىٍصحى مىٍيًو المييىاًجري ، فىأىشىارى عى : فىاٍستىشىارى النَّاسى ، قىاؿى قىعى في الشَّاـً بىاءى قىٍد كى كهي أىفَّ اٍلكى

رىٍجتى  قىاليكا: قىٍد خى ، كى ، أىٍف يىٍمًضيى اري كىاأٍلىٍنصى
، كىالى نىرىل أىٍف تىٍرًجعى  (3) أًلىٍمرو

قىاؿى الًَّذيفى أىٍسمىميكا  (4) ٍنوي، كى عى
ٍبدي اليىٍكـى الٍ  كىافى عى مىى دىاًر اٍلعىاًفيىًة، كى ، أىٍف نىٍختىارى دىارى اٍلبىبلىًء عى رٍَّحمىًف فىٍتًح: مىعىاذى اهلًل أىٍف نىرىل ىىذىا الرٍَّأمى

: ًإفَّ ًعٍنًدم ًمٍف ىىذىا ًعٍممنا، سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل  اءى، فىقىاؿى اًئبنا، فىجى : ًإذىا سىًمٍعتي  ٍبفي عىٍكؼو غى ـٍ ًبًو يىقيكؿي
: فىنى  كا ًفرىارنا ًمٍنوي، قىاؿى قىعى ًبأىٍرضو كىأىٍنتيـٍ ًبيىا، فىبلى تىٍخريجي ذىا كى مىٍيًو، كىاً  ، فىبلى تىٍقدىميكا عى ادىل عيمىري ًفي أىٍرضو

مىٍيًو، فىقىاؿى لىوي أىبك عيبىٍيدىةى: يىا كا عى ، فىأىٍصًبحي مىى ظىٍيرو : ًإنّْي ميٍصًبحه عى ،  ًفي النَّاًس، فىقىاؿى ٍؤًمًنيفى أىًميرى المي
، نىًفرُّ ًمٍف قىدىًر اهلًل  ـٍ : لىٍك غىٍيريؾى قىالىيىا يىا أىبىا عيبىٍيدىةى، نىعى ًإلىى قىدىًر اهلًل، أىًفرىارنا ًمٍف قىدىًر اهلًل؟ فىقىاؿى عيمىري

تىافً  ، فىيىبىطىٍت كىاًدينا، لىوي عيٍدكى أىرىأىٍيتى لىٍك كىانىٍت لىؾى ًإًبؿه
ٍدبىةه، أىلىٍيسى ًإٍف ، ًإٍحدىاىي (5) ٍصبىةه، كىاأليٍخرىل جى مىا خى

                                                                                                                                                                      

 ،2218الحديث:  باب الطاعكف كالطّْيىرة كالكىيىانة كنحًكىا،، كتاب السبلـ، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي ك 
باختبلؼ في  رم بوىٍ عف الزُّ  ؽو ري (، مف طي 131 \1)، 273، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى (، كالطَّ 1738 \4)

  األلفاظ.
دىًنٌي، ًثقىة، مف الثَّ امً عى  قَّاص، الزىرم، المى ر، )الثة، مات سنة أربع كمائة، ر بف سعد بف أبي كى جى تقريبَع(. ابف حى

 (. 309)، التيذيب
مف يٍ ، أمو أـ أى بّْ بف الحً  بُّ مبي، يقاؿ لو الحً م الكى زَّ د العي ب بف عبعٍ ارثة بف شراحيؿ بف كى د بف حى يٍ امة بف زى سى أي 

كاسميا بركة مكالة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كحاضنتو، تكفي في خبلفة معاكية كرجح المؤلؼ كفاتو سنة 
 . يسير ، بتصرؼو (77 ،75 \1)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابق. ابف عبد البر، 54

 (1)
ا  ". ابف أبي ، ركل عف أبيو، ركل عنو الزٍُّىرمكيقاؿ عبيد اهلل بف عبد اهلل، كعبد اهلل أصحتـ: "قمت: قاؿ أبك حى
 (.91 \5)، التعديؿَرحَكالجَىاتـ، حى 

(2)
نكفؿ عف عبد اهلل بف عىبَّاس. كما أثبتناه مف "ب" ك "ح" بف عبد اهلل بف الحارث عبد الحميد بف "األصؿ":  في 

كاب. زيد بف الخطاب عف عبد عف عبد الحميد بف عبد الرحمف بف  - بعد الزىرم - ":ح"في   ك "ع"، كىك الصَّ
عبد الحميد بف عبد الرحمف بف العباس  ":ج". كفي ث بف نكفؿ عف عبد اهلل بف العباسد اهلل بف الحار اهلل بف عب

 قاؿ: خرج ...
مشكنيز عميكـ بيذه الحبة يقكؿ: ل تبدأك إلى الكرقة التي بعدىا  الَّذم أثبتناه منيا بعدمف "ب"  سقط: تنبيوَه

 ...  السكداء
(3)

 .ناجٍ رى خى  " ك "ع":ح"ك  "ج"في  

(4)
 .جعرٍ نى  " ك "ع":ح"ك  "ج"في  

(5)
ٍكزم، مُّ ف ضى يٍ ىك جانبي الكىادم، كيجكز في العى   ديثيا ككسرىا. ابف الجى  ، بتصرؼ.(75 \2)، غىريبَالحى
َإسنادَيَ[820] َأبيَمَيطكَىالمَيفي  ،الؾأخرجو مى  .حيحَهصَىه َبركاية (، 65 \2)، 1867، الحديث: رمىٍَعبَالزَ صٍَأ

(، 130 \7)، 5729الحديث:  باب ما ييٍذكىري في  الطاعكف،، كتاب الطب، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىارم في خى كالبي 
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: نىعىـ، كقىاؿى  ٍيتىيىا ًبقىدىًر اهلًل؟ قىاؿى ٍدبىةى رىعى ٍف رىعىٍيتى اٍلجى ٍيتىيىا ًبقىدىًر اهلًل، كىاً  ٍصبىةى رىعى : اأيضن لو  رىعىٍيتى اٍلخى
ٍدبىةى، كى  ٍصبىةى، أىكىانىٍت مى أىرىأىٍيتى لىٍك رىعىى اٍلجى تَّى ٍعجى تىرىؾى اٍلخى ، حى : فىسىارى : فىًسٍر ًإذنا، قىاؿى ، قىاؿى ـٍ : نىعى زىةن؟ قىاؿى

، ًإٍف شىاءى اهللي. ٍنًزؿي ، كىىىذىا المى ؿُّ : ىىذىا المىحى ًدينىةى، فىقىاؿى  أىتىى المى
 
عى 821] طَّاًب رىجى : فىأىٍخبىرىًني سىًعيدي ٍبفي الميسىيًَّب؛ أىفَّ عيمىرى ٍبفى اٍلخى ، ًمٍف [ قىاؿى الزٍُّىًرمُّ ًئذو ًبالنَّاًس يىٍكمى

 .(1)سىٍرغى 
َ
زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 822] ٍبدي الرَّ ، أىفَّ رىجيبلن مىاتى ًفي بىٍعًض األىٍريىاًؼ ًمفى عى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ، عىٍف مىٍعمىرو

، فىقىاؿى النًَّبيُّ  : فىًإنّْي أىٍرجي  الطَّاعيكًف، فىفىًزعى لىوي النَّاسي  .ك أىالَّ يىٍطميعى ًإلىٍينىا بىقىايىاىىاًحيفى بىمىغىوي ذىًلؾى
َ
زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 823] ٍبدي الرَّ ييكشنا ًإلىى الشَّاـً  عىفٍ ، عى ، عىف قىتىادىةى، أىفَّ أىبىا بىٍكرو كىافى ًإذىا بىعىثى جي مىٍعمىره

طىاعيكننا. ٍقييـي الشَّيىادىةى طىٍعننا، كى : المييَـّ اٍرزي  قىاؿى
َ
 

                                                                                                                                                                      

، 2219الحديث:  ا،باب الطاعكف كالطّْيىرة كالكىيىانة كنحًكى، كتاب السبلـ، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي ك 
أبيََندسٍَمَيفي  ،مى المكصميعٍ (، كأبك يى 214 \3)، 1683مختصران، الحديث:  ندسٍَالمَيفي  ،( كأحمد1740 \4)

ًحيحَميسٍَسٍَالمَيفي  ،أبك عىكىانةك (، 149 \2)، 837، الحديث: يعمى مىَصى ٌرجَعى َالميخى حيح َالصَّ ، الحديث: ـمًَنىد
(، 218 \7)، 2953، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىبَّاف، في ابف حً ك ، (489 \17)، 9782

لىكىاًئيك  َأىؿَالسنةفي  ،اٍلبلى ، فَالكيبرلنَىالسَ في  ،كالبييقي (،726 \4)، 1190، الحديث: شرحَأصكؿَاعتقاد
عض . إال أنيـ ذكركا "سرغ" بدالن مف "في برم بوىٍ عف الزُّ  ؽو ري مف طي جميعنا (، 354 \7)، 14242الحديث: 
 ".الطريؽ

دىًنٌي، ًثقىة، مف الرَّ  ٍبد الرٍَّحمىف بف زيد بف الخطاب، العدكم، أبك عمر، المى رَّافى في عبد الحميد بف عى ابعة، تكفي بحى
ر، )خبلفة ىشاـ،  جى  (.  370)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

اًرث بف عبد الميطى كى  اًرث بف نىٍكفىؿ بف الحى ٍبد اهلل بف الحى ٍبد اهلل بف عى دىًنٌي، ًثقىةه، مف عى مب، اليىاًشمٌي، أبك يىٍحيىى، المى
 (.338، )المرجعَالسَّابؽالثَّالثة، مات سنة تسع كتسعيف، )خ ـ د س(. 

 (1)
از كآخر الشَّاـ.   ؿي الًحجى مىًكم، كىك أكَّ  (.211 \3)، ميٍعجـَالبيٍمدىافياقيكته الحى
.َحيحَههَصَىإسنادَيَ[821] ًحيحَميسٍَسٍَالمَيفي  ،أخرجو أبك عىكىانةَمىٍكقيكؼه مىَصى ٌرجَعى حيحَالميخى ، الحديث: ـمًَنىدَالصَّ

 رم.ىٍ (، في آخر الحديث مف قكؿ الزُّ 489 \17)، 9782
قمت: ىذا أثر ميستقؿ؛ ألفَّ سىًعيد بف الميسىيّْب لـ ييذكىر في السند الَّذم قبمو، كيعتبر مف باب التكضيح كالبياف 

  لكممة سابقة في الحديث، كاهللي أعمـ. 
َسؿ.رٍَوَمَي؛َألنََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[822]
َمىٍكقيكؼَهإسنادَيَ[823] عيؼه  .عنوَرَرضيَاهللَيكٍَرؾَأباَبَىادةَلـَييدٍَتىَقَىَ؛َألفََّضى
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زَّاؽً عى ا نى رى بى خٍ أى [ 824] ًني مىٍف سىًمعى ٍبدي الرَّ : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيسىافى ، عىف يىحيىى بًف عىبًد اهلًل ٍبًف رى ، عىٍف مىٍعمىرو
ا ًعٍندىنىا، ييقىاؿي لىيىا: أىٍرضي أىٍبيىفي  : يىا رىسيكؿى اهلًل! ًإفَّ أىٍرضن : قيٍمتي ، قىاؿى فىٍركىةى بف ميسىٍيؾو
، كًىيى أىٍرضي (1)

ًتنى  ًميرى بىاؤيىىا شىًديده، فىقىاؿى النًَّبيُّ عى ًريًفنىا كى : كى ًبئىةه، أىٍك قىاؿى ، فىًإفَّ ًمفى بلى و السَّ يٍ مى ا، كىًىيى كى ـ: دىٍعيىا عىٍنؾى
اٍلقىرىًؼ التَّمىؼى 
(2). 

زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 825] ٍبدي الرَّ طَّاًب، قى عى سىًف، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى ، عىًف اٍلحى ؿو ، عىف رىجي : ، عىٍف مىٍعمىرو اؿى
، كىرىاًكًب اٍلبىٍحًر. عىًجٍبتي لتىاًجرً  رى َىىجى

َ

                                                           
(1)

مىًكم، كٍ مى  كىك رؼ أىؿ اليمف غير ذلؾ.عٍ بفتح اليمزة كال يى    \1)، ميٍعجـَالبيٍمدىافضع في جبؿ عدف. ياقيكته الحى
 ، بتصرؼ.(86

نَّمىا ىيكى ًمف بىاًب الًطٌب.  .بىسىة الدَّاًء كميداناة المىرىضميبلالقىرىؼ:  (2)  . كلىٍيسى ىىذىا ًمٍف بىاًب العىٍدكل، كا  ؾي : اليىبلى كالتَّمؼي
ديثَكاألثىرابف األثير،   (.46 \4)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى

؛َلجيالةَالسامعَمفَفىٍركةضَىهَإسنادَيَ[824] ٍيسىافَيىٍحيىىَبفَعبدَاهللَؼعٍَ،َكلضَىعيؼه في  د،، أخرجو أحمبفَرى
 ،(، كالبييقي67 \6)، 3923، الحديث: سينىفَأبيَدىاكدفي  ،اكد(، كأبك دى 18 \25)، 15742، الحديث: الميٍسند
 (، جميعنا496 \2)، 1302، الحديث: شيعىبَاإليماف(، كفي 583 \9)، 19582، الحديث: الس نىفَالكيبرلفي 

 اؽ بو.   زَّ عف عبد الرَّ 
ٍبد اهلل بف بىحيريىحٍ  ، مف السَّادسة، )د(. ابف  -بفتح الميكىحدة، ككسر الميممة -يى بف عى المرادم، اليمنٌي، مىٍستيكره

ر،  جى  (.706، )تقريبَالتيذيبحى
كىل عىف: فر جاء في تيذيب الكماؿ:   تيذيبَم، ، عف فركة ابف مسيؾ. الًمزً د()كة ٍبف مسيؾ، كقيؿ: عىٍف رجؿ رى

 .(400 \31)، لرجاؿالكماؿَفيَأسماءَا
ًفي سنة تسع  فىٍركىة بف ميسىٍيؾ، كيقاؿ: فىٍركىة بف ميسىٍيكة، كميسىٍيؾ أكثر، أصمو مف اليمف، قدـ عمى رىسيكؿ المًَّو كى 

 . (1261 \3)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابفأسمـ. ابف عبد البر، 
سىفَقيَكٍَمَىَضعيؼَهإسناديهََ[825] البىٍصرٌمَعفَعيمىرَبفَالخطَّابَفقدَكلدىَلسنتيفَكؼ؛َإلبياـَالرجؿ،َكإلرساؿَالحى

َاهلليَعنو.  بقيتاَمفَخَلفةَعيميرَرضيى
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 826] ٍبدي الرَّ ، عى ٍيًد عيمىرى ، ًفي عى قىعى الطىاعيكفه ًبالشَّاـً : كى ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى ، عىٍف مىٍعمىرو
ك بف اٍلعىاصً  ؿي الى يىٍرفىعي ًإلىٍيًو سىاقىٍيًو، فىقىاؿى عىٍمري : تىفىرَّقيكا ًمٍف ىىذىا فىكىافى الرَّجي ًئذو ، كىىيكى أىًميري الشَّاـً يىٍكمى

الرٍّْجًز ًفي ىىًذًه اٍلًجبىاًؿ، كىىىًذًه األىٍكًديىةً 
(1) ، ـٍ دىٍعكىةي نىًبيّْكي ، كى ـٍ بّْكي سىنىةى: بىٍؿ رىٍحمىةي رى ، فقىاؿى شيرىٍحًبيؿي ٍبفي حى
، لىقىٍد أىٍسمىٍمتي  ـٍ اًلًحيفى قىٍبمىكي مىٍكتىةي الصَّ اًر أىٍىًمًو، فىقىاؿى ميعىاذي مىعى رىسيكًؿ اهلًل  كى ؿُّ ًمٍف ًحمى فَّ ىىذىا ألىضى ، كىاً 

 ، بىؿو سىًمعىوي [بف جى مىى  (2)]كى : المييَـّ أىٍدًخٍؿ عى :  (3)]آؿً [يىقيكؿي ذىًلؾى ـٍ ًمٍف ىىذىا اٍلبىبلىًء، قىاؿى ميعىاذو نىًصيبىيي
: َـّ طيًعفى اٍبفه لىوي فىطيًعنىٍت لىوي اٍمرىأىتىاًف، فىمىاتىتىا، ثي  مىٍيًو، فىقىاؿى ؿى عى حيجييهىهمهجه)، فىدىخى

: (4)( ميخي : ثيَـّ مىاتى اٍبنيوي  (5)( هتمتهبمبهئمئهي)، فىقىاؿى قىاؿى
، فىكى ًعزَّ  : رىبّْ غيمًَّني غىمَّؾى مىٍيًو، فىًإذىا أىفىاؽى، قىاؿى ، ييٍغشىى عى عىؿى ، فىدىفىنىوي، ثيَـّ طيًعفى ميعىاذه فىجى ًتؾى ًإنَّؾى ذىًلؾى

: فىأىفىاؽى، فىًإذىا ىي  ، قىاؿى مىٍيًو، فىًإذىا أىفىاؽى قىاؿى ًمٍثؿى ذىًلؾى : ثيَـّ ييٍغشىى عى ، قىاؿى ـي أىنّْي أيًحبُّؾى ؿو يىٍبًكي لىتىٍعمى كى ًبرىجي
مىى ديٍنيىا أىٍطمىعي أىٍف أي  ا أىٍبًكي عى : أىمىا كىاهلًل مى ؟ فىقىاؿى ا ييٍبًكيؾى : مى لىًكنّْي أىٍبًكي ًعٍندىهي، فقىاؿى ، كى ًصيبىيىا ًمٍنؾى

ٍيثي  ، كىاٍلتىًمٍسوي ًمٍف حى ـى الى يىٍذىىبي : فىبلى تىٍبًؾ، فىًإفَّ اٍلًعٍم ، قىاؿى مىى اٍلًعٍمـً الًَّذم كيٍنتي أيًصيبي ًمٍنؾى التَّمىسىوي  عى
ـى ًعٍندى أىٍربى  ـي، فىًإذىا أىنىا ًمتُّ فىاٍلتىًمًس اٍلًعٍم ًميؿي اهلًل ًإبرىاًىي ٍبًد اهلًل ٍبًف خى ، كىعى : عىبًد اهلًل ٍبًف سىبلىـو عىًة نىفىرو

ٍيًمرو أىًبي الدٍَّردىاًء، فىًإٍف أٍعيىٍكؾى فىالنَّاسي أىٍعيىى ، كىعيكى ٍممىافى سى ، كى مىٍسعيكدو
(6). : ثيَـّ مىاتى  ، قىاؿى

                                                           
 (1)

 ."ح"غير مكجكدة في  كممة: كىذه األكدية 

(2)
 ." ك "ع"ح"ك  "ج"، كىي مكجكدة في "األصؿ"مف طمست  

(3)
 ؿ.آلجانب األيسر، بقكلو: لعمو سقط  ، كعمؽ في ا"ح"غير مكجكدة في  

(4)
 .147لبقرة، اآلية: سكرة ا 

(5)
افَّات، اآلية:    .102سكرة الصَّ

(6)
ًزٌل، أبك الفتح ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى، مأخكذ مف العىٍجز كالتعب.   بَفيَتىٍرتيبَالميٍغرًَالميطىرّْ

 (، بتصرؼ.335)د.ت(، )د.ط(، )د.ـ(، دار الكتاب العربي، )، بالميٍعرًَ
طَّابَادةَلـَييدرؾَعمرتىَقَىَ؛َألفََّقيكؼكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديهََ[826] .َيرتقيَبشكاىدهَإلىَدرجةَعنوَرضيَاهللَيَبفَالخى

َلغيره. كالطَّبىراني، في الميٍعجـ الكىبير،  (،287 \29)، 17753، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد الحسف
ٍيففي  ،اكـكالحى  (،305 \7، )7209الحديث:  ًحٍيحى كأبك  (،311 \3)، 5207يث: ، الحدالميٍستدرؾَعمىَالصَّ
ابةنيعىٍيـ، في  حى ٍكشى  مطر الكىرَّاؽك ادة تى قى  عف ؽو ري مف طي  (،1466 \3، )3714، الحديث: مىٍعرفةَالصَّ ب عف شىٍير حى

أيضان  ندسٍَالمَيفي  ،كأخرج أحمد ادة مطر الكىرَّاؽ،تى رف مع قى قٍ يى  أحمد لـ إال أفَّ  ،اتصرن خٍ ـ مي نى عف عبد الرحمف بف غى 
. نا عاصـ، عف أبي ميًنيب األٍحدىب(، مف طريؽ ثابت بف يزيد، حدث404 \36)، 22085ذ، الحديث: قكؿ معا

(، مف طريؽ دىاكد بف أبي 161 \6، )30335الحديث:  ،اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيكأخرجو ابف أبي شيبة، 
بىٍيدم مع باختبل ارث بف عيمىٍير الزُّ ٍكشىب عف الحى  ؼ في األلفاظ.ًىٍند عف شىٍير بف حى

اكم، كأخرجو  ، شىٍرحَمىعىانيَاآلثارد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم، مَّ حى أبك جعفر أحمد بف مي الطَّحى
د.ـ(، عالـ الكتب، )د سيد جاد الحؽ، مراجعة كترقيـ: د يكسؼ المىٍرعىٍشمي، مَّ حى مي د زىرم النجار كى مَّ حى مي تحقيؽ: 

،َافبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىبَّاف، في ابف حً ك  (،306 \4)، 7048الحديث:  ـ،1994ىػ، 1414، 1ط
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 827] ٍبدي الرَّ يٍ عى ، عىف قىتىادىةى: مىرَّ شيرى بيكا ، عىٍف مىٍعمىرو رى كا ًمفى اٍلقىٍريىًة، فىضى رىجي حه ًبقىٍكـو قىٍد خى
ـٍ لىعىمىى ًبسىاطو كىاحً  يَّاىي : أىنا كىاً  كا ًمفى الطَّاعيكًف، فىقىاؿى ؟ فىقىاليكا: فىرُّ : مىا شىٍأنيييـٍ ، فىقىاؿى ـٍ ، كىأىنىا فىسىاًطيطىيي دو

. ةو لىقىرىيبه اجى ـٍ ًمٍف ًذم حى يَّاىي  كىاً 

زَّاؽً عىبٍ ا نى رى بى خٍ أى [ 828] ٍكبىةى دي الرَّ : بىٍيته ًبري طَّاًب قىاؿى ، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ، عىٍف مىٍعمىرو
إنما  (1)

. ٍمًسيفى بىٍيتنا ًبالشَّاـً  ًمٍف خى

قىعى الطَّاعيكفي ًبالشَّاـً مىرَّةن، 829] بىؿو قىاؿى ًحيفى كى بىمىغىًني أىفَّ ميعىاذى بف جى : كى َـّ [ قىاؿى مىٍعمىره أىٍف  (2)فىأىلى
اًمعىةه، فىاٍجتىمىعيك  : ىىذىا الطَّاعيكف، فىأىذَّفى ميعىاذه ًبالنَّاًس؛ أىفَّ الصَّبلىةى جى تَّى قىاؿى النَّاسي ، حى ـٍ ا ًإلىٍيًو، ييٍفًنيىيي

                                                                                                                                                                      

ٍمرك بف العىاص  عف ؽو ري مف طي  (،215 \7، )2951الحديث:  ٍسنة عف عى ٍيد عف شيرىٍحبيؿ بف حى مى شيٍعبة عف يىزيد بف حي
 مختصرنا ميٍقتصرنا عمى أكلو.

  اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 392 \12)، 9614، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،كأخرجو البييقي 

َمىٍكقيكؼ.ََ[827] ًحيحه ٍعد، في إسناديهَصى ٍعدأخرجو ابف الجى (، مف طريؽ شيٍعبة 45، )166، الحديث: ميٍسندَابفَالجى
كىـ، قاؿ: خرجى شيريحه ... بنحكه. َعف الحى

ََكأخرجو ابف بىطَّة، َالكيبرل، َاإلبانىة قىعى ىىفَّاف  يؽ أب(، مف طري290 \4)، 1939الحديث: في : "كى قىاؿ المىدىاًئًنيُّ
: أىمَّا بىٍعدي، فىإً  ٍيحه ًؼ، فىكىتىبى ًإلىٍيًو شيرى ٍيحو ًإلىى النَّجى ًديؽه ًلشيرى ـٍ الطَّاعيكفي ًباٍلكيكفىًة، فىيىرىبى ًمٍنيىا صى فَّ اٍلمىٍكًضعى الًَّذم كيٍنتى ًفيًو لى

ـٍ يىٍظًممٍ  لى امىوي كى دو ًحمى نَّايىسيٍؽ ًإلىى أىحى ، كىاً  فَّ اٍلمىكىافى الًَّذم أىٍنتى ًفيًو لىًبعىٍيًف مىٍف الى ييٍعًجزيهي طىمىبه كىالى يىفيكتيوي ىىرىبه يَّاؾى  وي أىيَّامىوي، كىاً  كىاً 
." فَّ النَّجىؼى ًمٍف ًذم قيٍدرىةو لىقىًريبه ، كىاً   لىعىمىى ًبسىاطو كىاًحدو

 (1)
ص نقص، كأكضح منو نص اإلماـ مالؾ في المكطأ، كقد كضعناه في ، كىذا خطأ!!!. ككأفَّ في النَّ في "ح": بذكية 

كف ثانيو، كباء ميكىحدة، بمفظ الركٍُّبةى التي في الرٍّْجؿ مف البعير كغيره، كي ـ أٌكلو، كسي ضى كأمَّا ريٍكبىة: بً  اليامش عند التخريج.
امر بيف لطائؼ، كقيؿ: مف أرض بني عى ىك كاد مف أكدية ا كقاؿ ابف بكير: ىي بيف مٌكة كالطائؼ، كقاؿ القىٍعنبي:

مىًكم، كٍ اؽ، كقيؿ: ري رى مٌكة كالعً  ـَالبيٍمدىافبة جبؿ بالحجاز. ياقيكته الحى  (.63 \3)، ميٍعجى
ؿى أعٍ  ًة مف سىكىف ريٍكبىةى كطىكَّ ٍعنىى ذًلؾى ًعٍنًدم أفَّ المَّوى عىزَّ كىجؿَّ قىد أٍجرىل العىادىةى بًصحَّ ، كأٍمرىضى مىارىىي قاؿ أبك الكليد: كمى ـٍ

ٍت ا رى بىيىا كما جى ، كلىعىمَّوي أرىادى ريٍكبىةى كما قارى ـٍ رى أٍعمىارىىي ؿى مىٍف سىكىف المىٍكًضعى الَّذم أرىادى ًمٍف الشَّاـ كقىصَّ ٍف تىنىاكى لعىادىةي: ًبأىفَّ مى
رى كىثيرى  ا آخى ؿ نىٍكعن مىٍف تىنىاكى حَّ ًجٍسميوي، كى ا ًمف الطَّعىاـ كىالشَّرىاب صى ٍف كىانىٍت األىٍمرىاضي ميعمَّقىةن ًباٍلقىدىًر تىعىمُّؽى نىٍكعن وي، كا  ت أمرىاضي

ـي. البىاًجي،  ـي كىأىٍحكى طأالمىٍكًت كاىلمَّوي أىٍعمى  (.200 \7)، الميٍنتىقىىَشرحَالميكى
طَّابَرضيَاهلليَعنوَ[828] َالز ٍىرمَلـَييٍدرؾَعمرَبفَالخى َمىٍكقيكؼ؛َألفَّ عيؼه اإسناديهَضى طأَلؾ، في ، أخرجو مى الميكى

طَّاًب ًعيد (، مف طريؽ يىٍحيى بف سى 68 \2، )1871، الحديث: بركايةَأبيَميٍصعبَالز ٍىرم أىنَّوي بىمىغىو عفَّ عيمىرى ٍبفى اٍلخى
. كىذا أكضح : لىبىٍيته ًبريٍكبىةى، أىحىبُّ ًإلىيَّ ًمٍف عىشىرىًة أىٍبيىاتو ًبالشَّاـً   .قىاؿى

نًَّة كى بمعنى أكشؾى أك كادى.  (2) ًديثي ًفي ًصفىًة اٍلجى ريه؛ ًلما يىرىل ًفييىا"ًمٍنوي اٍلحى َـّ أىٍف يىٍذىىب بىصى ىلى  "فىمىٍكالى أىنَّوي شيءه قىضاء المًَّو ألى
ديثالن يايةيَفيَغَىأىٍم يىٍقريب. ابف األثير،   (.272\4، )ريبَالحى

َىذاَمفَالبىَلغات.ََ[829] َمىٍكقيكؼ؛َألفَّ عيؼه َإسناديهَضى
بلؿ اس بالحى ٌي، كاف أعمـ النَّ جً رى زٍ ارٌم الخى صى ب األنٍ عٍ ٌم بف كى دً ائذ بف عى س بف عى كٍ رك بف أى مٍ ؿ بف عى بى بف جى  اذعى مي 

ٍممة كبيت المى  اس؛ كىي قريةه كى مٍ اعكف عً كفي في طى تي  راـ رضي اهللي عنو.كالحى  ق تقريبان، 18دس، كذلؾ سنة قٍ بيف الرَّ
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ـٍ كعىذىابو عيذّْبى ًبًو قىٍكـه، أىمى  دىٍعكىةى نىًبيّْكي ، كى ـٍ بّْكي : الى تىٍجعىميكا رىٍحمىةى رى ، لىٍك فىقىاؿى ًديثو ـٍ ًبحى ا ًإنّْي سىأيٍخًبريكي
، كىاٍستىطىاعى أىٍف يىميكتى  ـٍ ٍف أىٍدرىكىييفَّ ًمٍنكي ٍمسه مى لىًكٍف خى ـٍ ًبًو، كى دٍَّثتيكي ـٍ مىا حى  فىٍميىميٍت: ظىنىٍنتي أىنّْي أىٍبقىى ًفيكي

قّْوً  ا ًبغىٍيًر حى اًنًو، أىٍك يىٍسًفؾى دىمن ؤه بىٍعدى ًإيمى مىى أىٍف يىٍكًذبى أىٍف يىٍكفيرى اٍمري ، أىٍك ييٍعطىى المىٍرءي مىاؿى اهلًل عى
، يىعٍ  ًييتي ٍف أىنىا حى ا أىنىا ًإٍف ًمتُّ كىاً  : الى أىٍدًرم مى ؿي ، كىأىٍف يىقيكؿى الرَّجي ، كىأىٍف يىٍظيىرى الميبلىًعفي رى يىٍفجي ًني: كى

اهي.الميبلىًعفى أى  ؿي أىخى  ٍف ييبلىًعفى الرَّجي
َاء.كَىالدَََّفَىمًََؼَىصًَاَكَيمَىَ(1)ابَي[َبَى144]

زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 830] ٍبدي الرَّ ، عىفٍ عى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى بًد اهلًل  ، قىاؿى بف [عيبىٍيًد اهلًل ٍبًف عى
اءىتٍ (2)]ةبى تٍ عي  ، قىالىٍت: جى فو فو األىسىًديًَّة، أيٍخًت عيكَّاشىةى ٍبًف ًمٍحصى ًباٍبفو لىيىا  ، عىف أيْـّ قىٍيسو اٍبنىًة ًمٍحصى

مىٍيوً  ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل  ًمفى اٍلعيٍذرىةً  (3)كقىٍد أىٍعمىٍقتي عى
ـ: عىبلىـى تىٍدغىٍرفى بلى و السَّ يٍ مى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ عى (4)

(5) 
مىٍيكيفَّ ًبيىذىا اٍلعيكًد اٍلًيٍنًدمّْ  أىٍكالىدىكيفَّ ًبيىًذًه اٍلعيمىؽ، عى
يًو سىٍبعىةى أىٍشًفيىةو، ًمٍنيىا ذىاتي ، يىٍعًني اٍلقيٍسطى، فىًإفَّ فً (6)

ٍنبً  ذى النًَّبيُّ (7)اٍلجى ـٍ يىكيًف  ، ثيَـّ أىخى لى وي، كى حى ، فىنىضى ا ًبمىاءو مىٍيًو، فىدىعى عىوي ًفي ًحٍجًرًه، فىبىاؿى عى ًبيَّيىا، فىكىضى صى
ـى. ًبيُّ بىمىغى أىٍف يىٍأكيؿى الطَّعىا  الصَّ

                                                                                                                                                                      

ًلدى لو كلد اسمو عبد الرَّحمف كبو كاف ييٍكنى.  عامان، كلـ يترؾ كلدان  38ره مي ككاف عي = قط، كما قالو الكاقدم، كقيؿ: كي
 بتصرؼ.(، 1405 ،1404 ،1403 ،1402 \4)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابابف عبد البر، 

 (1)
  ."ح"مف ، كما أثبتناه "األصؿ"ليس مف  

(2)
 ." ك "ع"ح"ك  "ج"مف ، كما أثبتناه "األصؿ"مف  تليس  

(3)
ٍنو، قاؿ عمي بف عبد اهلل:   ا قىاؿ: أىٍعمىٍقتي عى مىٍيًو؟ قىاؿ: لىـ يىٍحفىٍظ، إنَّمى : أٍعمىٍقتي عى قيٍمت لسيٍفيىاف: فىإفَّ مىٍعمىرنا يىقيكؿي

. ًفٍظتيو ًمف ًفيّْ الزٍُّىًرمّْ ارم،  حى َالصََّسٍَامعيَالمَيالجَىالبيخى كىذىلً . (127 \7)، 5713الحديث: ،َيححًَندي ؾى قاؿ القىاًضي: كى
مى ًبمىٍعنى عى  ٍعنى كىاًحد تقاؿ عى ا ًبمى ىيمى ًكبلى ًفي ًركىايىات عىنوي كى مىٍيًو كى اًرٌم ًفي قىٍكلو أعمقت عى ف ... اٍختمؼ ًفي كتاب البيخى

كى  كفى أعمقت كاألعبلؽ رباعي كىأىنو الصَّ ا يذكري كىايىات لىًكف أىؿ المُّغىة ًإنَّمى اءىت بيما الرّْ كىذىًلؾى أعمقت كعمقت جى اب. كى
احَاآلثىارالقىاًضي،   (.108 \2)، مىشىارؽيَاألٍنكارَعمىًَصحى

(4)
ًمٍيدم،   ًبي ًفي حمقو. الحى ذ الصَّ يفَالبيخارمَكميٍسًمـكجع يىٍأخي ًحٍيحى  (.571)، تفسيرَغىريبَماَفيَالصَّ

(5)
مىشىارؽيَاألٍنكارَالمياة. القىاًضي، ىيكى غمز اٍلحمؽ مف اٍلعذرىة كىىيكى كجع يييج ًفي اٍلحمؽ كىىيكى الًَّذم ييسمى ًبسيقيكط  

احَاآلثىار  (.325 \1)، عمىًَصحى

(6)
كؼ.  ييقىاؿ ًباٍلقىاًؼ أىٍيضا كىىيكى بخكر مىٍعري ـ اٍلكىاؼ كى احَاآلثىارالقىاًضي،  الكيست ًبضى َاألٍنكارَعمىًَصحى  ،مىشىارؽي
(1\ 435.) 

(7)
اًحبييىا.ًىيى الدُّبىٍيمىة كالدٌُّمؿ الكىًبيرة الَّتي تىٍظير فً   قٌمما يىٍسمىـ صى ٍنب كتىٍنفىجر ًإلىى دىاًخؿ، كى ابف األثير،  ي بىاًطًف الجى

ديثَكاألثىر  (.304 ،303 \1)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى
َإسنادَي[830َ] ٍيوابف رىاىىكيو، في  أخرجو .حيحَهصَىه اؽَبفَرىاىىكى َإسحى ، 2176باختبلؼ يسير، الحديث:  ميٍسند
اؽ عف زَّ مف طريؽ عبد الرَّ كبلىما (، 551 \44)، 27000بتمامو، الحديث:  ميٍسندال، في أحمدك  (،71 \5)
 بو. رمى عٍ مى 
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ًت السُّ  : فىمىضى .قىاؿى الزٍُّىًرمُّ  نَّةي ًبذىًلؾى
ييمىدُّ  : فىييٍسعىطي ًلٍمعيٍذرىًة، كى قىاؿى الزٍُّىًرمُّ
ٍنًب. (1)  ًلذىاًت اٍلجى

زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 831] ٍبدي الرَّ مىمىةى بف عىبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى ًني أىبك سى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف مىٍعمىرو
: سىًمٍعتي  يرىةى، قىاؿى بًَّة السٍَّكدىاًء، فىًإفَّ ًفييىا (2)يىقيكؿي ًلمشُّكًنيزً  رىسيكؿى اهلًل  أىًبي ىيرى ـٍ ًبيىًذًه اٍلحى مىٍيكي : عى
، ًإالَّ  .ًشفىاءن ًمٍف كيؿّْ دىاءو ـى، ييًريدي المىٍكتى   السَّا

                                                                                                                                                                      

ارم، في  (،33 \5)، 23436الحديث: ،َاديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيكأخرجو ابف أبي شيبة، في  َامعالجَىكالبيخى
َيححًَالصَََّندسٍَالمَي َالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي ك  (،127 \7)، 5713الحديث: َكتابي الطّْب، بابي المَّديكد،، يحَحًَند
في  ،(، كأحمد1734 \4)، 287الحديث:  بابي التَّداكم بالعيكد اليٍنًدم كىك الكيٍست،بلـ، ، كتاب السَّ صرختَىالمَي
 باب في الًعبلؽ،ب، أكؿي كتاب الطّْ ، أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكد(، أبك دى 548 \44)، 26997، الحديث: ندسٍَالمَي

امعَالكىبيركالترمذم ميٍختصرنا، في  (،26 \6)، 3877الحديث:  اءى في نىٍضًح بىٍكًؿ الجى ، أبكابي الطَّيارة، بابي ما جى
الدَّكىاءي بالقيٍسًط ييٍسًعط ، كتاب الطب، فَالكيبرلنَىالسَيفي  ،ائيسى كالنَّ  (،127 \1، )71 الغيبلـ قبؿى أٍف ييٍطعىـ، الحديث:

وَفنَىسَيفي  ،واجى (، كابف مى 89 \7)، 7539الحديث:  مف العىًذرىة، باب دكاء العذرة كالنيي ، أبكاب الطب، ابفَمىاجى
(، مف 581 \9)، 19575، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَيفي  ،(، كالبييقي516 \4)، 3462، الحديث: عف الغمز
التَّداكم بالعيكد اليٍنًدم  بابي ، كتاب السبلـ، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيَـ أيضان فيمً سٍ ياف بف عييىٍينة. كمي فٍ طريؽ سي 

، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ (، كابف حً 1735 \4)، 2214الحديث:  كىك الكيٍست،
 رم بو.ىٍ كنس( عف الزُّ ياف ك يي فٍ ر ك سي مى عٍ مى )كنس؛ ثبلثتيـ (، مف طريؽ يي 433 \13)، 6070
ف، أسممت بمكة قديمنا، كبايعت النبٌي صمى صى حٍ ة بنت مً اشى كَّ أخت عي  ية،دً ف حرثاف األسى ب فصى حٍ س بنت مً يٍ أـ قى 

 (.1951 \4)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابى المدينة. ابف عبد البر، ، كىاجرت إلاهلل عميو كسمـ
(1)

اًنبٌي فىـ المىًريض كىما لديداه كلددت: فىعىٍمتي ذىًلؾ بالمريض  ًد جى مىشىارؽيَ. القىاضي، الدَّكىاء الًَّذم ييصىبُّ مف أحى
احَاألثار  (.448، )األنكىارَعمىًَصحى

(2)
بَّةي السٍَّكداء،   قيؿ ًىيى ىي نىفسىيا الحى ر. ابف مّْ سى رب تي حبَّة الخضراء كىالعى الكى ر أسكد كىاأٍلسكد أىٍخضى ي اأٍلىٍخضى

ٍكزم،  ديثالجى  (.506 \1)، غىريبَالحى
، فَالكيبرلنَىالسَ في  ،كالبييقي (، 76 \13)، 7636، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمدأخرجو  .حيحَهصَىهَإسنادَيَ[831]

ارم، في  .رمى عٍ عف مى اؽ زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 579 \9)، 19567الحديث:  ، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىكالبيخى
كتاب ، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي ك (، 124 \7)، 5688كتاب الطب، باب الحبة السكداء، الحديث: 

 ،(ر كعيقىٍيؿمى عٍ مى (، مف طريؽ عيقىٍيؿ. كبلىما؛ )1735 \4)، 2215الحديث:  ٍكداء،ة السَّ بَّ بالحى  بابي التَّداكمالسبلـ، 
 رم بو.ىٍ عف الزُّ 

، ندسٍَالمَيفي  ،كأحمد ،(33 \5)، 23439الحديث: ،َاديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيكأخرجو ابف أبي شيبة، في 
مىٍيدمَندسٍَمَيفي  ،دميٍ مى (، كالحي 233 \12)، 7287الحديث:  في  ،(، كالترمذم263 \2)، 1138، الحديث: الحي

في  ،ائيسى ، كالنَّ (453 \3)، 2041الحديث:  داء،كٍ ة السَّ بَّ باب ما جاء في الحى ، أبكاب الطب، الكىبيرَعامًَجَىال
 رمىٍ اف عف الزُّ يى فٍ (، مف طريؽ سي 87 \7)، 7534الحديث:  داء،كٍ ة السَّ بَّ الدكاء بالحى ، كتاب الطب، فَالكيبرلنَىالسَ 
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 832] ٍبدي الرَّ : رىأى عى ، قىاؿى ، عىٍف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ٍيتي أىبىا ًقبلىبىةى كىتىبى ًكتىابنا ًمفى ، قىاؿى
. نيكفى عه، يىٍعًني اٍلجي سىقىاهي رىجيبلن كىافى ًبًو كىجى ، كى مىوي ًبمىاءو  اٍلقيٍرآًف، ثيَـّ غىسى

زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 833] ٍبدي الرَّ ، أىفَّ النَّ عى ٍكشىبو بًد اهلًل، عىف شىٍيًر ٍبًف حى ، عىٍف أىٍشعىثى ٍبًف عى ًبيَّ ، عىٍف مىٍعمىرو
أىةي ًمفى المىفّْ بلى و السَّ يٍ مى عى  ، كىاٍلكىمى ْـّ ًفييىا ًشفىاءه ًمفى السُّ نًَّة، كى : اٍلعىٍجكىةي ًمفى اٍلجى ـ قىاؿى

مىاؤيىىا ًشفىاءه  ،(1) كى
  ًلٍمعىٍيًف.

أىةي: شىٍحمىةي األىٍرًض.  كىاٍلكىمى
 
 
 

                                                                                                                                                                      

وَفنَىسَيفي  ،واجى ابف مى أخرجو ك  بو. (، 505 \4)، 3448الحديث:  كداء،ة السَّ بَّ باب الحى ، أبكاب الطب، ابفَمىاجى
  د اهلل عف أبيو.بٍ الـ بف عى مؾ عف سى ماف بف عبد المى ثٍ عي مف طريؽ 

َكع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[832]
 (1)

المٌف الًَّذم كىافى ينزؿ عمى بني ًإٍسرىاًئيؿ كىىيكى الترنجبيف؛ أًلىنَّوي كىافى يأتييما عفكنا مف غير تىعب كىىًذه الى ا بيى يى بَّ شى  
الفىائؽَفيَتحتاج ًإلىى زرع كىالى سىقي كىالى غىيره كماؤىا نىاًفع لمعيف مخمكطنا ًبغىٍيًرًه مف اأٍلىٍدًكيىة الى ميفردنا. الزىمىٍخشىرم، 

ديثَكاألثىرغىريبَال  (.390 \3)، حى
[833]ََ َلضَىعًَضَىإسناديه َمرَسابقنا.َؼَشىٍيرَفيكَكثيرَاإلرساؿعٍَيؼ؛ َأرسؿَالحديث،َكما كيرتقيَلدرجةََكقد

 ، كتابي فَالكيبرلنَىالسَ في  ،ائيسى (، كالنَّ 304 \14)، 8668، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو كأحمد .الحسفَلغيره
ٍكشىب ريٍ عف شى  ادةتى قى  ، مف طريؽ(249 \6)، 6686الحديث:  ،اليةالعى  ةي كى جٍ عى ة، مى يٍ لً الكى  عف عبد الرحمف بف  بف حى
 . -كفي مسند أحمد دكف عبد الرحمف  -ـ، عف أبي ىريرة، نى غى 
وَفنَىسَيفي  ،واجى ابف مى كلو شىاًىد؛ أخرجو    \4)، 3453الحديث:  باب الكىٍمأىة كالعىٍجكة،ب، ، أبكاب الطّْ ابفَمىاجى

ٍكشى فر بف إيى عٍ ؽ جى مف طري ،(508   .ب عف أبي سعيد كجابراس عف شىٍير بف حى
ا شىاًىد؛ أخرجو ك  اًمعَالكبيرفي  ،الترمذملو أيضن الحديث: في الكىٍمأىة كالعىٍجكة،  اءى باب ما جى ب، ، أبكاب الطّْ الجى

: د بف عمرك عف أبي سممةمَّ حى ف طريؽ مي (، م468 \3)، 2066 َ. قاؿ الترمذمُّ سىفه َحى َغريبَهىذاَحديثه حيحه  .صى
ٍكشى صي نٍ (، مف طريؽ عبَّاد بف مى 1876 \3)، 2882، الحديث: الدَّارميَفنَىسَيفي  ،راميكالدَّ  ب، كر عف شىٍير بف حى

  ة باختبلؼ يسير.رى يٍ رى عف أبي ىي  ،ر(يٍ ة كشى مى مى أبك سى ) ؛كبلىما
ٌداني ك  ٍبد اهلل، كقد نى كٍ صرم، يي األزدم ب -بميممتيف مضمكمة ثـ مشددة  -أٍشعىث بف عبد اهلل بف جابر الحي ى أبا عى

ٍمًمي  ديكؽ، مف الخامسة،  –بضـ الميممة كسككف الميـ  -ينسب إلى جده، كىك الحي ر، 4خت )صى جى (. ابف حى
 (.84)، تقريبَالتيذيب

نما قاؿ العي سى يف، كالنَّ عً جاء في التحرير: بؿ: ثقة، كثَّقو يحيى بف مى  ي: مً يٍ قى ائي، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ال بأسى بو، كا 
، تعقَّبو الذَّ  مي في حديثو كىٍىـ ليس يٍ قى بي في "الميزاف" عميو، كقاؿ: "قكؿي العي ىى "في حديثو كىٍىـ"؛ بسبب حديثو كاحدو

رّْج لو البخارمُّ كمسمـ". مَّـ إليو، كأنا أتعجبي كيؼ لـ ييخى  \1)، تحريرَتقريبَالتيذيبار، شَّ ب كبى يٍ عى شي  يينظىر؛ بميسى
147.)  
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى  [834] ٍبدي الرَّ : سى عى ، قىاؿى : الى أىٍدًرم مىا ىيكى (1)أىٍلتي الزٍُّىًرمَّ عىًف التٍّْريىاؽً ، عىٍف مىٍعمىرو َ.، فىقىاؿى
َ
َ
زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 835] ٍبدي الرَّ ، عىفٍ عى ؿه ًإلىى النًَّبيّْ عى  ، عىٍف مىٍعمىرو اءى رىجي : جى ـ فىذىكىرى بلى و السَّ يٍ مى قىتىادىةى، قىاؿى

اهي اٍشتىكىى بىٍطنىوي، فىقىاؿى لىوي الن : مىا زىادىهي بلى و السَّ يٍ مى بي عى أفَّ أىخى عى ًإلىٍيًو، فىقىاؿى اؾى عىسىبلن، فىرىجى ـ: اٍسًؽ أىخى
تَّى فىعىؿى ذىًلؾى بلى و السَّ يٍ مى ًإالَّ ًشدَّةن، فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ عى  قىالىًتًو األيكلىى، حى اؾى عىسىبلن، فىقىاؿى ًمٍثؿى مى ـ: اٍسًؽ أىخى

، فىقىاؿى النَّ  : فى بلى و السَّ يٍ مى ًبيُّ عى ثىبلىثى مىرَّاتو ، قىاؿى كىذىبى بىٍطفي أىًخيؾى ، كى دىؽى اٍلقيٍرآفي سىقىاهي عىسىبلن، فىكىأىنَّمىا ـ: صى
. (2)ًشطى نى   ًمٍف ًعقىاؿو
 
 
 
 

                                                           
(1)

، كيقاؿ: ًبالدَّاًؿ أيضن اؽ: ىك يى رٍ التّْ   ، بف األثيرا. اما ييستعمؿ ًلدىٍفًع السَّـ مف األٍدًكيىًة كالمىعىاًجيًف، كىك ميعىرَّبه
 أم يقاؿ التٍّْرياؽ أك الدّْريىاؽ. ىكذا المىٍقصيكد، كاهللي أعمـ. (.188  \1)، ديثَكاألثرريبَالحَىفيَغَىَايةَييَىالنَ 
َكع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[834]

ٍكـ استعماؿ التّْ ر بف رى مى عٍ اهللي تعالى، فقد سألو مى  رم رحموي ىٍ رم اإلماـ الزُّ حى قمت: ىذا مف تى  رياؽ، فمـ اشد عف حي
  ...ا، ممَّا يصنع؟، كما ىي مككناتو؟رم عمى سؤالو؛ ألنو لـ يكف عنده عمـ عف ىذىٍ يجب اإلماـ الزُّ 

 (2)
أنشطت العقاؿ ًإذا حممتيا كنشطتيا (.  153\11ما أثبتناه مف "ع"، ) في "األصؿ ك "ب" ك "ج" ك "ح": أيٍنًشطى، 

ٍكزم،  ديثًإذا عقدتيا بأنشكطة. ابف الجى  (.409 \2، )غىريبَالحى
[835]ََ َألنََّعيؼَهضَىإسناديه َمَي؛ َقىتىادةسؿَهرٍَو َعف َركايتو َفي َمىٍعمىر َييتابع َكلـ َكالحَى، فقد أخرجو  ؛حيحديثَصَى.

ارم، في   ،ـمً سٍ مي ك (، 123 \7)، 5684الحديث:  باب الدكاء بالعىسىؿ،، كتاب الطب، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىالبيخى
َالصََّسٍَالمَيفي  َالمَيحًَند (، 1736 \4)، 2217الحديث:  باب التَّدىاكم ًبسىٍقي العىسىؿ،بلـ، ، كتاب السَّ صرختَىيح
باب ب، ، أبكاب الطّْ الكبيرَعامًَجَىالفي  ،كالترمذم (،234 ،233 \17) ،11146، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،كأحمد
، اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،(، كابف أبي شيبة478 \3)، 2082الحديث:  في التَّدىاكم بالعىسىؿ، اءى ما جى 

ٍيدالميٍنتىخىبَفي  ،ديٍ مى (، كعبد ابف حي 59 \5)، 23686الحديث:  مى َبفَحي ٍبد  \2)، 936، الحديث: مفَميٍسندَعى
(، كأبك 245 \6)، 6672الحديث:  ما ذيًكرى في العىسىؿ،مة، يٍ لً ، كتاب الكى فَالكيبرلنَىالسَ في  ،ائيسى كالنَّ  (،100

َأبيَيعمىفي يعمى المكصمي،  ، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،(، كالبييقي451 \2)، 1261الحديث: ، ميٍسند
كًّْؿ اتى قى عف  ؽو ري مف طي جميعنا (، 578 \9)، 19564 ٍدرم باختبلؼ عً لنَّاًجٌي، عف أبي سى ادة، عف أبي الميتىكى يد الخي
 يسير.

ا أيٍنًشطى مف ًعقىاؿ" كىذه الجممة شاذة، كاهلل  ا بجممة: "فىكأنَّمى ديث، كتفرد أيضن قمت: كتفرد مىٍعمىر بإرساؿ ىذا الحى
 أعمـ. 
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 836] ٍبدي الرَّ : بىمىغىًني أفَّ النَّ عى ابىوي بلى و السَّ يٍ مى عى  يَّ بً ، عىٍف مىٍعمىرو قىاؿى بيكا أٍف يى ـ أمىرى أٍصحى صي
مىى ديكا ًمٍنيىا شىٍيئان، يىٍعًني الحي ٍرىيـ، كقىٍد كانيكا كىجى ًر فمـ يىضي مىٍييا المىاءى بالسَّحى عى
(1). 

 

                                                           
(1)

ديث   ."األصؿ" ك "ج"كما أثبتناه مف  "ب" ك "ح" ك "ع"، مف سىقىطى ىذا الحى
 َات.َلغَىىذاَمفَالبَىَ؛َألفََّعيؼَهضَىإسناديهََ[836]
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َ.(1)بيٍَؼَالشََّتٍَنىَكَىَاغًَبَىالصَ َابَي[َبَى145]

زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 837] ٍبدي الرَّ ، عى نى رى بى خٍ : أى اؿى ، قى عى ٍيًرمّْ رى ، عىف سىعيدو اٍلجي ٍيدىةى ا مىٍعمىره ٍف عىبًد اهلًل ٍبًف بيرى
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، قىاؿى ٍف أىًبي ذىرٍّ ًد، عى ٍف أىًبي األىٍسكى : ًإفَّ أىٍحسىفى مىا غىيَّرى ىىذىا الشٍَّيبى األسممي، عى

اٍلًحنَّاءي كىاٍلكىتىـي 
(2). 

                                                           
(1)

  ."األصؿ". كما أثبتناه مف اغ كنتؼ الشعربى باب صً : "ح"كفي . اغ كنتؼ الشعربى صً  :" ك "ع"ج"ك  "ب"في  
(2)

كالكىتىـ: نىٍبته ييٍخمىط مىعى كما أثبتناه مف "األصؿ".  ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"مف  كامبلن  ديثىذا الحى  طى قى سى  
ٍسمىة، كى  ٍسمىة. ابف األثير، الكى : ىيكى الكى ًقيؿى د، كى َرييٍصبىغي ًبًو الشٍَّعري أٍسكى ديثَكاألثىرَبيالن يايىةيَفيَغى  (.150 \4، )الحى

[837َ حيحَهَهإسنادَي[ ًققهك الميٍسند:  (،236 \35)، 21307، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .صى قاؿ ميحى

َصَىإسنادَي َثقاتَهحيحَهه َرجالو َالشَََّ، َدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدكأبك دى  .يفخَىيٍَرجاؿ باب في ؿ، جي رى ، أكؿ كتاب التَّ أبي
َحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 268 \6)، 4205الحديث:  الخضاب، َابف َيح َبَىًحبَّاف َابف ، الحديث: افبىَمٍَبترتيب
اؽ زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، مف طي 507 \7)، 14818ف الكيبرل، الحديث: نى في السُّ  ،(، كالبييقي287 \12)، 5474

."  بو، إال أفَّ في أبي داكد " غييّْرى
اتـ  اإلماـ قاؿ ٍعننى": -عندما سألو ابنو عف ىذا الحديث–أبك حى رىيرم مى ا ىيك: األٍجمىح؛ كلىيسى لمجي . ابف أبي "إنَّمى

اتـ،  رحَكالتعديؿحى  (. 167\6)، الجى
ٍيدىة، "كقاؿ اإلماـ الدَّارىقيطني:  ٍيدىةى، يٍرًكيًو عىبدي المَّو بفي بيرى ٍبد المَّو بف بيرى ، عىف عى ٍيًرمُّ رى كىاهي سىعيده الجي ٍنو؛ فرى كاٍختيًمؼى عى

ٍبًد المَّوً  كىاهي األىٍجمىحي بفي عى ٍنو، كأىٍغرىبى ًبو. كرى ٍعمىري بفي رىاًشد عى د ًبو مى ًد، عف أبي ذىر. تىفىرَّ ، عىف ابًف عف أًبي األىٍسكى
ٍيدىةى، ك  ٍنوي بيرى قيٍطًني، ..." الدَّ اٍختيًمؼى عى اديثَالنَّبىكيَّةارى َالكاردةيَفيَاألحى  (.277، 277 \6، )الًعمؿي

َاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،ابف أبي شيبةكأخرجو   َفي َكاآلثارؼ في  ،أحمدك  (،182 \5)، 25001، الحديث: اديث
 ، أبكاب المباس، باب ما جاء فيالكبيرَامعجَىالفي  ،(، كالترمذم265 \35)، 21337، الحديث: ندسٍَالمَي

اب، الحديث:  :  (،284 \3)، 1753الًخضى حيحَهكقاؿ الترمذمُّ َصى سىفه َحى ابفََفنَىسَيفي  ،واجى كابف مى  .ىذاَحديثه
و اب بالًحنَّاء، الحديث: مىاجى ، كتاب الكيبرلَالس نىف في ،ائيسى (، كالنَّ 609 \4)، 3622، أبكاب المباس، باب الًخضى

ابي بالًحنَّاء كالكىتىـ، الحدي ابي مفَالس نىفَتبىجٍَالمَيفي (، ك 327 \8)، 9298 ث:الزينة، الًخضى ، كتاب الزينة، الًخضى
ميٍسندََفي ،اركالبزَّ  .ألٍجمىح عف عبد اهلل بف بريدة بو(، مف طريؽ ا139 \8)، 5078بالًحنَّاء كالكىتىـ، الحديث: 

ار ٍيًرم عف  (، مف طريؽ يحيى206 \7)، 2777، الحديث: البىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ رى بف كيثير عف الجي
َيعمىَندسٍَمَيفي  ،أبي الطفيؿ. كأبك يعمى المكصمي ادة. تى (، مف طريؽ قى 103 \5)، 2713، الحديث: أبي

ادة تى قى )(، مف طريؽ النٍَّضر أبي عيمىر. كبلىما؛ 258 \11)، 11668، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى كالطَّ 
 اس مثمو.بَّ عى  ة عف ابفرمى كٍ عف عً  ،كالنٍَّضر(

ٍيًرمُّ  رى أبك مسعكد، البىٍصًرٌم، ًثقىة، مف الخامسة، اختمط قبؿ مكتو بثبلث سنيف  -بضـ الجيـ  -سىًعيد بف إياس، الجي
ر، )مات سنة أربع كأربعيف،  جى  (. 241)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

إبراىيـ بف مكسى بف أيكب، برىاف الديف أبك ، يٌ اسً نى بٍ ر بف راشد كغيره. يينظىر؛ األى مى عٍ كقد ركل عنو قبؿ االختبلط مى 
َابفَالصََّمَياحَمفَعَياَالفيََّذَىالشََّإسحاؽ،  ىػ 1418، 1د.ف(، مكتبة الرشد، ط)ؿ، مى ، تحقيؽ: صبلح فتحي ىى َلحـك
 (.753 \2)ـ، 1998
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زَّاؽً 838] ٍبدي الرَّ نىا عى ، عىف سى نى رى بى خٍ : أى اؿى ، قى [ أىٍخبىرى ٍيدىةى، عىٍف ا مىٍعمىره بًد اهلًل ٍبًف بيرى ، عىٍف عى ٍيًرمّْ رى عيدو اٍلجي
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، قىاؿى ًد، عىٍف أىًبي ذىرٍّ يَّرى ىىذىا الشٍَّعرى اٍلًحنَّاءي كىاٍلكىتىـي.أىًبي األىٍسكى  : ًإفَّ أىٍحسىفى مىا غى

نىا [ 839] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ًف الزُّ عى ، عى : قىاؿى ، عىٍف مىٍعمىرو يرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى مىمىةى، عى ، عىٍف أىًبي سى ٍىًرمّْ
ارىل الى تىٍصبيغي؛رىسيكؿى اهلًل  . : ًإفَّ اٍليىييكدى كىالنَّصى ـٍ اًلفيكىي  فىخى

                                                                                                                                                                      

ٍيدة بف الكى  ٍبد اهلل بف بيرى ٍيب، األسممي، أبك سىٍيؿ، المركزم، قاضييا، ًثقىة، مف الثالحي عى ثة، مات سنة خمس صى
 (. 322)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حىجىر، )كمائة، كقيؿ: بؿ خمس عشرة كلو مائة سنة، 

ًليُّ  –، كسككف التحتانية -بكسر الميممة  -أبك األسكد، الدٍّْيًميُّ   –بالضـ بعدىا ىمزة مفتكحة  -كيقاؿ: الدُّؤى
كيقاؿ: عىٍمرك بف  –كيقاؿ: بالتصغير فييما  –ٍمرك بف ظالـ البىٍصًرٌم، اسمو ظالـ بف عىٍمرك بف سيٍفيىاف، كيقاؿ: عى 

، مات سنة تسع كستيف،  ٍضـر  .(738)، ابؽالمرجعَالسََّع(. )عثماف، أك عيٍثمىاف بف عمرك، ثقة فاضؿ ،ميخى
َصَىإسنادَيَ[838] َالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى الطَّ أخرجو  .حيحَهه (، مف طريؽ عبد 153 \2)، 1638، الحديث: بيرجـ
 اؽ بو.زَّ الرَّ 

اؿكأخرجو ابف عىًدم، في  عىفىاءَالر جى نيفة النٍُّعماف، بسنده مف طريؽ 133 \10)، الكىاًمؿَفيَضي (. في ترجمة أبي حى
، كق يٍَّرتـي بو الشٍَّعرى ا إالَّ أفَّ فيو: غى ٍيدة عف أبي األسكد الدٍَّيًمي عف أبي ذر كذكره مثمو تمامن يَّة عف ابف بيرى جى اؿ أبي حي

ًقبىو: ٍنوي عف رجؿ قد سى كاه عباد ٍبف صي كىكذا رى  عى اه، عىف أىًبي بيٍردىةى، عىف أىًبي األسكد، عىف أىًبي مَّ ييب كركاه ميعىافىى عى
يَّة، عىف أبي األسكد، عىف أىًبي ذىرٍّ  ذىرٍّ عىًف النًَّبيُّ  جى ٍنوي، عىف أبي حي كركاه الحسف ٍبف زياد كمكي، كابف بزيع عى

ًف النًَّبيّْ  يَّة ى ـ يذكركا بف بريدة.كل عى جى ٍنوي ىىًذًه األلكاف الًَّتي ذكرتيا، كأىبيك حي ك األجمح ٍبف عىبد المَّو فقد ركل عى
 .الكندم

ارم، في أخرجو  .حيحَهصَىسناديهَإَ[839] ، كتاب المباس، باب الًخًضب، الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىالبيخى
باب في مخالفة الييكد في ، كتاب المباس كالزينة، صرختَىيحَالمَيحًَالصَََّندسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي ك (، 161 \7)، 5899
ى مى عٍ (،  كأبك يى 218 \12)، 7274، الحديث: ندسٍَالمَي يف ،(، كأحمد1663 \3)، 2103الحديث:  الصبغ،

، أكؿ كتاب أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكد(، كأبك دى 366 \10)، 5957، الحديث: ىمىَعٍَأبيَيَىَندسٍَمَيفي  ،المكصمي
وَفنَىسَيفي  ،واجى (، كابف مى 266 \6)، 4203الحديث:  باب في الخضاب،الترجؿ،  ، أبكاب المباس، باب ابفَمىاجى

اب بالحناء، الحديث:  مىٍيدمَندسٍَمَيفي  ،دميٍ مى (. كالحي 608 \4)، 3619الًخضى (، 263 \2)، 1139، الحديث: الحي
ارميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَََّفي ،اركالبزَّ   \14)، 8063(، كالحديث: 287 \14)، 7891، الحديث: خَّ
ٍمًع بيف  -(،284 \12)، 5470، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 360 دكف الجى

 فظ " ال يىٍصبيغيكف ". ار إال أف فييا لسى ماف بف يى يٍ مى ة كسي مى مى رم عف أبي سى ىٍ عف الزُّ  ؽو ري ، مف طي -ةمى مى ماف كأبي سى يٍ مى سي 
، كتاب الزينة، مفَالس نىفَتبىجٍَالمَيفي  ،ائيسى (، كالنَّ 505 \12)، 7541، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمدأخرجو ك 

اب،  \8)، 5072سيرة، كالحديث: ر بو بزيادة يى مى عٍ (، مف طريؽ مى 137 \8)، 5071الحديث:  اإلٍذفي بالًخضى
َالكيبرلنَىالسَ (، كفي 137 اب،لزينة، ، كتاب اف ، 324 \8)، 9290، 9287، 9286الحديث:  األمري بالًخضى
نىدَسٍَالمَيفي  ،(، كأبك عىكىانة397 \10)، 6001، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَيفي  ،(، ، كأبك يعمى المكصمي325

ًحيحَميسٍَ مىَصى ٌرجَعى حيحَالميخى  مثمو. رةيٍ رى عف أبي ىي  ؽو ري ا مف طي ميعن (، ج699 \16)، 9161، الحديث: ـمًَالصَّ
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نىا [ 840] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : أىمىرى النًَّبيُّ عى عى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ـ ًباألىٍصبىاًغ، بلى و السَّ يٍ مى ، عىٍف مىٍعمىرو
 .أٍسكدىىىا فأٍحمىكييىا أىحىبُّ ًإلىٍينىا، يىٍعًني:

 
نىا [ 841] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، عىٍف عى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ عىٍف عىاًئشىةى؛ أىفَّ أىبىا بىٍكرو كىافى  (1)]عيٍركىةى [، عىٍف مىٍعمىرو

.   يىٍخًضبي ًباٍلًحنَّاًء كىاٍلكىتىـً
َ
زَّاؽً نى رى بى خٍ [ أى 842] ٍبدي الرَّ نى ا عى : أىٍخبىرى ، عىف قىتىادىةى كى ، قىاؿى ، أىفَّ أىبىا بىٍكرو خىضىبى (2)ثىاًبتو ا مىٍعمىره ٍف أىنىسو ، عى

، كىأىفَّ عيمىرى خىضىبى ًلٍحيىتىوي ًباٍلًحنَّاًء فردنا.  ًلٍحيىتىوي ًباٍلًحنَّاًء كىاٍلكىتىـً

                                                           

؛َألنَّوَميٍرسىؿَهإَ[840] ًعيؼه  \13)، 8083ابؽ الَّذم رقمو: ، بعد الحديث السَّ الميٍسندفي  ،أخرجو أحمد ،سناديهَضى
 بي صمى اهلل عميو كسمـ.(، دكف ذكر النَّ 447

 (1)
 كاب.، كىك الصَّ "ج"ك  "األصؿ"، كما أثبتناه مف " ك "ع"ح"ك  "ب"سقط مف  
َإَ[841] َكالمىثانيفي  ،ـاصً . أخرجو ابف أبي عى كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىسناديه اد (، مف 79 \1)، 26، الحديث: اآلحى

، الحديث: الميٍعجـَالكىبيرفي  ،رانيبى (، مف طريؽ قتادة. كالطَّ 79)، 28رم بو، كالحديث: ىٍ ياف عف الزُّ فٍ طريؽ سي 
ٍيد بزيادة، كبلىما56 \1)، 20 مى ٍيد() ؛(، مف طريؽ حي مى ، الميٍسندفي  ،عنو، كأحمد اهللي عف أنس رضي  ،قتادة كحي

(، مف 547 \3)، 2185، الحديث: مهٍسندَأبيَدىاكدفي  ،السييى اكد الطَّ (، كأبك دى 345 \20)، 13050الحديث: 
ند سٍ ى كذلؾ في مي كسى د كمي مَّ حى زيادة مكحكؿ بيف مي ك ى بف أنس بزيادة في مٍتنٍييما، كسى د عف مي اشً د بف رى مَّ حى طريؽ مي 
  أحمد.

(2)
. كما أثبتناه مف "األصؿ"؛ ألفَّ مىٍعمىر بف راشد الـز قىتىادة حتى نيًقش : ثابت كقتادة" ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

الحديث في صدره كما تقدـ في الدّْراسىة. قمت: كال يضر التقديـ كالتأخير؛ ما داـ أفَّ كيؿَّ كاحد منيما ثقة، كاهللي 
  أعمـ. 

 كالبييقي، في(، 56 \1)، 18، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى جو الطَّ . أخر كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[842]
 اؽ بو.زَّ مف طريؽ عبد الرَّ  (،224)، 548الحديث: ، اآلداب

ًحيحَالميختىصركقد تكبع مىٍعمىر؛ أخرجو ميٍسًمـ، في  ائؿ، بابي شىٍيبو صمى اهلل عميو كسمـ، ،الميٍسندَالصَّ  كتابي الفىضى
مَّاد عف ثابت قاؿ: 1821 \4)، 2341الحديث:  اًب النًَّبيّْ (، مف طريؽ حى اًلؾو عف ًخضى ...  سيًئؿ أنىسي بفي مى

  بىٍحتنا" بدالن مف "فىٍردنا"."و فيو: كذكر بعده ىذا الحديث، إال أنَّ 
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زَّاؽً نى رى بى خٍ [ أى 843] ٍبدي الرَّ : ا عى : أيًتيى ، قىاؿى ، قىاؿى اًبرو بىٍيًر، عىف جى ٍف أىًبي الزُّ ، عى ، عىف لىٍيثو نىا مىٍعمىره أىٍخبىرى
افىةى  يىٍكـى اٍلفىٍتًح، كىأىفَّ رىٍأسىوي ثىغىامىةه  ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل  (1)ًبأىًبي قيحى

نّْبيكهي  (2) : غىيّْركيهي كىجى اءي، فىقىاؿى بىٍيضى
 السَّكىادى.

                                                           

 
(2)

َع. القىاًضي، ب ًبويٍ الشَّ  و بىيىاضي بَّ شى ىيكى نبت أىبيض الزىر كىالثَّمىر يي   َاألٍنكار َاآلثىارمىشىارؽي اح ًَصحى ، مى
(1\172.) 
 (2)

عيٍثمىاف بف عامر بف عمرك بف كىٍعب بف سعد بف تيـ، كالد أبي بٍكر رضي اهللي عنيما، أمو آمنة، كقيؿ: قيمة،  
ر، 97ق، كعيميره: 14تأٌخر إسبلمو إلى يـك الفىٍتح، تكفي: سنة  جى ابةسنة. ابف حى حى  \4)، اإلصابةَفيَتمييزَالصَّ

375.)  
ند، سٍ في المي  ،. أخرجو أحمدحيحَلغيرهكبعَكالحديثَصَىـ،َكقدَتَيٍيَمَىؼَليثَبفَأبيَسَيعٍَلضَىَ؛عيؼَههَضَىادَي[َإسن843]

َالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ اؽ بو، كمي زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 346 \22)، 14454الحديث:  َالمَيحًَند  ، كتابي صرختَىيح
بغ الشٍَّعر كتىٍغًيير الشٍَّيب،المباس كالزينة،  ابفََندسٍَمَيفي  ،دعٍ (، كابف الجى 1663 \3)، 2102الحديث:  بابه في صى

ٍعد ٍيثىمة)(، كبلىما 388)، 2652، الحديث: الجى ـ مً سٍ مي اإلماـ  إال أفَّ  – زىير بف معاكية (،  مف طريؽ أبي خى
 .  -ج كذكر لفظة: " كاجتنبكا السَّكىاد يٍ رى مف طريؽ ابف جي أيضان أخرجو 

أبيََفنَىسَيفي  ،اكدكأبك دى  (،182 \5)، 25000، الحديث: اديثَكاآلثاريَاألحَىؼَفنََّصَىالمَيَفي ،كابف أبي شيبة
َالكيبرلنَىالسَ في  ،(، كالبييقي267 \6)، 4204الحديث:  بابه في الخضاب،ؿ، جي رى ، أكؿي كتاب التَّ دىاكد ، ف

وَفنَىسَيفي  ،واجى ج. كابف مى يٍ رى عف ابف جي  ؽو ري (، مف طي 507 \7)، 14822الحديث:  أبكاب المباس، بابي ، ابفَمىاجى
اب بالسَّكاد، الحديث:  ميَّة عف ليث. كأبك يى  ؽو ري (، مف طي 610 \4)، 3624الًخضى مى عٍ عف إسماعيؿ بف عي

ٍيثىمة ك ابف )  ؛(، مف طريؽ األٍجمىح؛ أربعتيـ352 \3)، 1819الحديث:  ،ميٍسندَأبيَيىٍعمىفي  المكصمي، أبك خى
 كه.األٍجمىح(، عف أبي الزبير نحجريج كليث ك 

 لؤلسباب التالية:؛ شاذَّة" قمت: لفظة "جنبكه السَّكىاد" أك "كاجتنبكا السَّكاد
 :  يأكثؽ منيـ مثؿ أب ـى قد خالفكا مف ، كىؤالءج، كاألٍجمىحيٍ رى ـ كابف جي يٍ مى ليث بف أبي سي  ىـ ىاكٍ كى رى  فالَّذي ألفَّ أكالن
ٍيثمة  اكية كغيره.عى مي ر بف يٍ ىى زي  ؛خى
نما نفاىا كىذا  يالسي كغيرهند أبي داكد الطَّ سٍ في مي كما  ثبتثانينا:  أفَّ أبا الزبير لـ يسمع ىذه المفظة مف جابر كا 

اًبره عف أبي الزبير   اكيةعى بف مي  ريٍ ىى اكد: حدثنا زي قاؿ أبك دى تيا؛ حيث حَّ كاؼو في عدـ صً  دَّثىؾى جى قاؿ: قيٍمتي لو: أحى
. أفَّ رىسيكؿى المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿ ألبي : الى نّْبيكهي السَّكىادى" فىقىاؿى كا، كىجى افىةى: "غىيّْري  السي،يى يينظىر؛ أبك دكد الطَّ  قيحى

 .(310 \3)، 1860الحديث:  ،ميٍسندَأبيَدىاكد
ا-قمت:   ج في المتابعات، كذلؾ بعد يٍ رى ـ رحمو اهللي كيؼ أخرج ركاية ابف جي مً سٍ نيع اإلماـ مي كانظر إلى صى  -أيضن

 اع في جميع المصادر الَّتي أخرجت ركايتو.مى اكية، كلـ يصرح ابف جريج بالسَّ عى ر بف مي يٍ ىى أف أكرد ركاية زي 
بير،  –بفتح المثناة، كسككف الداؿ الميممة، كضـ الراء  -د بف مسمـ بف تىٍدريس مَّ حى مي  األىسىًدٌم، مكالىـ، أبك الزُّ

ديكؽ، إال أنو ييدلّْس، مف الرابعة، مات سنة ست ك  ر، )عشريف، المىكٌّْي، صى جى َالتيذيبع(. ابف حى ، تقريب
(597.)= 
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ٍبدي نى رى بى خٍ [ أى 844] زَّاؽً  ا عى : الرَّ بىيرو يىقيكؿي : سىًمٍعتي سىعيدى بف جي ، قىاؿى ، عىٍف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى
ذىًلؾى  : كى عىمىوي اهللي ًفي كىٍجًيًو فىييٍطًفئيوي، قىاؿى أىيُّكبي ـٍ ًإلىى نيكرو جى ديكي يىٍعًمدي أىحى
ًة. (1) ٍسمى  أىنّْي سىأىٍلتيوي عىًف اٍلكى

زَّاؽً  انى رى بى خٍ أى [ 845] ٍبدي الرَّ كفى عى ٍف أىًبي ىىاري ، عى ٍدًرمُّ (2)]مالعىٍبدً [، عىٍف مىٍعمىرو : كىافى أىبك سىعيدو اٍلخي ، قىاؿى
اءى خيصى  ، كىانىٍت ًلٍحيىتيوي بىٍيضى  بلى.الى يىٍخًضبي

 
زَّاؽً نى رى بى خٍ [ أى 846] ٍبدي الرَّ بلًَّد ٍبًف عىبًد الا عى ، عىف خى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى : ، قىاؿى ، قىاؿى رٍَّحمىًف، عىف ميجاًىدو

بلىؽى لىييـٍ  : الى خى ، أىٍك قىاؿى ـٍ اًف قىٍكـه يىٍصبيغيكفى ًبالسَّكىاًد الى يىٍنظيري اهللي ًإلىٍيًي يىكيكفي ًفي آًخًر الزَّمى
(3). 

 

                                                                                                                                                                      

افظ في المىرتبة الثَّالثة مف مىراتب التٍَّدليس، كى ج االئمة مف تى حٍ ليس فمـ يى دٍ ي مف أكثر مف التَّ =كقد كضعو الحى
ر،   .اعمى بما صرحكا فيو بالسَّ  الَّ إأحاديثيـ  جى   (.45)، تٍَّدليسراتبَالمٍكصيكفيفَبالريؼَأىؿَالتٍَّقًديسَبمَىعٍَتَىابف حى

 (1)
 كفي ذلؾ.": ح"في  
َ(، ميٍقتصرنا عمى قىكؿ سىعيد.94 \12)، فيَشىرحَالس نَّةَأخرجو البىغىكم،كؼ.َقيَكٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[844]

بىٍير، األسىًدٌم، مكالىـ، الكيكًفٌي ًثقىة ثبت فقيو، مف الثَّ  الثة، كركايتو عف عائشة كأبي ميكسىى كنحكىما سىًعيد بف جي
ر، )اج سنة خمس كتسعيف كلـ يكمؿ الخمسيف، جَّ مة، قتؿ بيف يدم الحى سى رٍ مي  جى َالتيذيبع(. ابف حى ، تقريب
(242.)  
 (2)

  ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"مف  زيىادةه   

يركم عىف أبي سعيد ما اف: بَّ ابف حً  فيو قاؿكالَّذم  اركف.ىَىَأبيَؼعٍَكؼ؛َلضَىقيَكٍَمَىَجدناَضعيؼَههَإسنادَيَ[845]
ًديثو إالَّ عمى ًجيىة التَّعىجُّب". ابف حً لىيسى م ًديثو كال يحؿ ًكتىابىة حى فاءَعَىثيفَكالضَ دَ حَىكحيفَمفَالمَيرَيجٍَالمَىاف،  بَّ ف حى
 (.168 \2)، ككيفرَيتٍَكالمَى

ٍيف  كى كؾ، كمنيـ مف كىذَّبىو شيعي، مف اري أبك ىى  -بجيـ مصغر  -عيمىارة بف جي كف، العىٍبًدٌم، مشيكر بكنيتو، مىٍتري
ر، )ابعة، مات سنة أربع كثبلثيف، رَّ ال جى  (.470)، تقريبَالتيذيبعخ ت ؽ(. ابف حى
(3)

ديث،  رى رى كى تى  "ح"ك  "ج"في   انب األيمف منيا.839 رقـ: الحديثبعد ىذا الحى  . كفي "ب" تكرر عمى الجى
َكع.طَيقٍَمَىَصحيحَههَإسنادَيَ[846]

مىاعىةه  بى ضى كاٍعمىـ أنَّوي قد خى م: "ز كٍ اؿ ابف الجى ق كما اب بالسَّكىاد،ضى الخً ركايات  قمت: كالقكؿ الفصؿ في مف  جى
ابىة ًبالسَّكىاد ًمٍنييـ الحى  حى نَّمىا كرىو قـك لما ًفيًو سى الصَّ قاص كخمؽ كثير مف التَّاًبعيف، كا  ف كالحيسىٍيف كسعد ابف أًبي كى

ـٍ ييدىلس فىيجب ة التٍَّحًريـ إٍذ لى ، مزً كٍ ف الجى ًفيو ىىذىا اٍلكىعيد، فىمـ يقؿ ًبذىًلؾى أحد. اب مف التٍَّدًليس فأما أىف يرتقى إلى دىرىجى
  (.55 \3)، اتكعَىضَيكٍَالمَى
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 847] ٍبدي الرَّ ، عىفٍ  عىفٍ ، عى : ريخّْصى ًفي ًصبىاغً  مىٍعمىرو الشَّعىًر ًبالسَّكىاًد  قىتىادىةى، قىاؿى
 .(1)ًلمنّْسىاءً 

زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 848] ٍبدي الرَّ سىٍيفي عى : كىافى اٍلحي ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف مىٍعمىرو
ًميٍّ يىٍخًضبي  (2) بف عى

 ًبالسَّكىاًد.
كىافى قىًصيرن 849] : رىأىٍيتي الزٍُّىًرمَّ ييغىمّْؼي ًبالسَّكىاًد، كى  ا.[ قىاؿى مىٍعمىره
زَّاؽً نى رى بى خٍ [ أى 850] ٍبدي الرَّ : مىا عىدىٍدتي ًفي ا عى ، قىاؿى ، عىٍف أىنىسو ، عىف ثىاًبتو اٍلبينىاًنيّْ نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى

ًإالَّ أىٍربىعى عىٍشرىةى  (3)]وًلٍحيىتً كى [رىٍأًس رىسيكًؿ اهلًل 
اءى. (4)  شىٍعرىةن بىٍيضى

                                                           
 (1)

 ."ح"ك  "ج"ك  "ب"قدـ ىذا األثر عمى الَّذم قبمو في  
َإسنادَي[847َ] َبفَدَىتَىمفَقكؿَقَىَكعَهطَيقٍَمَىَحيحَهصَىه ََوَيةَرحمَىامَىعَىادة َتعالى. ، فيَشىرحَالس نَّةَأخرجو البىغىكم،اهللي
  مف قكؿ قىتىادة. (،94 \12)
(2)

 .فسى : الحى "ح"في  
َإسنادَيَ[848] َألفََّقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىه َاهللَييٍَسَىالحَيَتيكفيَىَرمَكافَصغيرناىٍَالزَ َكؼ؛ َدرجةََعنو.َفَرضي َإلى كيرتقي

َكالمثىانيفي  ،ـابف أبي عاصً  أخرجو مكصكالن  الحسفَلغيره. اد (، مف طريؽ 306 \1)، 422، الحديث: اآلحى
  عمي بف حيسىيف. عفرم ىٍ الزُّ 

د مَّ حى اـز عف مي رير بف حى (، مف طريؽ جى 98 \3)، 2779، الحديث: الميٍعجـَالكىبيرفي  ،رانيبى الطَّ لو شىاًىد؛ أخرجو 
ٍسمةبف سً ا   .يريف عف أنس، كفيو: الكى
 (.447\13، )8083عقب الحديث:  الميٍسندأخرجو أحمد، في َكع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىهَإسنادَيَ[849]
(3)

  ."ج"، ك "األصؿ"كما أثبتناه مف  " ك "ع".ح"ك  "ب" مف يستل 

(4)
 ."ح"ك  "ج"ك  "ب"، كما أثبتناه مف أربعة عشر :"األصؿ"المكجكد في  
َصَىإسنادَيَ[850] في  ،ديٍ مى (، كعبد بف حي 119 \20)، 12690، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .حيحَهه

مىٍيدالميٍنتىخىبَ ٍبدَبفَحي النًَّبيَصمىَاهللَعميوََائؿمَىشَىفي  ،(، كالترمذم253 \2)، 1241يث: ، الحدمفَميٍسندَعى
اركالبزَّار، في  (،53 ،52)، 38، الحديث: كسمـ َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار ، 6920الحديث:  ،ميٍسند

كالبىغىًكم،  ؛(203 \14)، 6293، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً  (،319 \13)
، تحقيؽ: ارتَىخٍَيَالمَيبًَؿَالنََّائًَمَىارَفيَشَىكَىاألنٍَفي د بف الفراء، مَّ حى أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف مي ميٍحيي السُّنَّة 

جميعنا  (،151 \1)، 172ـ، الحديث: 1995 -ىػ 1416، 1الشيخ إبراىيـ اليعقكبي، دمشؽ، دار المكتبي، ط
زَّا   ؽ بو.مف طيريؽو عف عبد الرَّ

ارم، في  -دكف عد الشعر-و بمعناهكأخرج ًحيحالبيخى امعَالميٍسندَالصَّ  كتابي المباس، بابي ما ييٍذكىري في الشٍَّيب، ،الجى
اًب النًَّبيّْ 160 \7)، 5895الحديث:  ، عىٍف ًخضى : سيًئؿى أىنىسه ٍيد عف ثىابت قىاؿى مَّاد بف زى : فىقىاؿ (، مف طريؽ حى

، لىك ًشٍئتي ألىـ يىٍبميٍغ م نَّوي إ  "ًفي ًلٍحيىًتو ٍف أىعيدَّ شىمىطىاًتوً ا يىٍخًضبي
ٍعمىر عف = ٍمًع طيرؽ الحديث، كخاصة: التحديد بأربع عشرة شعرة؛ فكجدتيا كميا مف طريؽ مى قمت: كقد قمتي بجى

الفة مف مىٍعمىر لؤلحاديث األخ ا ثابت، فبعد ذلؾ ظىنىٍنتي لمكىمة األكلى أفَّ التحديد ىك كىٍىـ كميخى رل حتى قرأتي كبلمن
ر اليىٍيتىًمي، قاؿ:  جى ال يينىافى ركاية ابف عمر اآلتية: "إنما كاف شيبو  ،إال أربع عشرة شعرة بيضاء()لئلماـ ابف حى

 =نحكنا مف عشريف شىٍعرة بيضاء" كذلؾ؛ ألفَّ األربع عشرة نحك العشريف؛ ألنَّيا أكثر مف ًبٍضعيا، كمف زعـ أنو ال
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 851] ٍبدي الرَّ ، عىفٍ عى : قىاؿى رىسيكًؿ اهلًل  ، عىٍف مىٍعمىرو ، قىاؿى ٍعفىرو ، عىٍف أىًبي جى اًبرو : الى جى
، فىًإنَّوي نيكري الميٍسًمـً (1)تىٍنًتفيكا الشٍَّيبى 

(2). 
زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 852] ٍبدي الرَّ ، عىفٍ عى ذى مً  ، عىٍف مىٍعمىرو ا أىخى امن جَّ ، أىفَّ حى ٍعفىرو ، عىٍف أىًبي جى اًبرو ٍف شىاًرًب جى

ذىىىا، فىقىاؿى النًَّبيُّ عى رىسيكًؿ اهلًل  اءى، فىأىرىادى أىٍف يىٍأخي ـ: دىٍعيىا، كىأىنَّوي بلى و السَّ يٍ مى ، فىكىانىٍت فيو شىٍعرىةن بىٍيضى
أىرىادى أىٍف يىٍستىٍأًصمىيىا
(3). 

                                                                                                                                                                      

عمى القيرب منو فقىد كىًىـ. نعـ ركل البييقي عف أنس نفسو: "ما شانو اهلل بالشيب، ما كاف داللة لنحك الشيء =
 في رأسو كلحيتو، إال سبع عشرة، أك ثماف عشرة بيضاء". كقد ييٍجمع بينيما بأفَّ أٍخبىاره اختمفت، الختبلؼ

ؿ إخبار عف عداألك  عد إال أربع عشرة، كأما في الكاقع فكاف ، كالثاني إخبار عف الكاقع، فيك لـ يهقات، كبأفَّ األكَّ
ر اليىٍيتىًمي،. "سبع عشرة أك ثماف عشرة جى سىاًئؿَإلىَد بف عمي السعدم األنصارم، مَّ حى أحمد بف مي  ابف حى َالكى أىٍشرىؼي

َالشَّمىائؿ  (.103)ـ، 1998 -ىػ 1419، 1، تحقيؽ: أحمد بف فريد المزيدم، بيركت، دار الكتب العممية، طفىٍيـً
(1)

  .بيٍ يعني الشَّ ": ج"ي ف 

(2)
: كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: مف شاب شيبة امكتكب بخط ردمء جدن  " األصؿ"في ىامش النسخة  

 ...ان يـك القيامةفي اإلسبلـ كانت لو نكر 
َإَ[851] َألنََّعيؼَهضَىسناديه َكىكَضعيؼ.َوَمرسؿ.؛ عفٌي ابرَالجي قد ، ففَلغيرهسَىالحَىَدرجةَكيرتقيَإلىَكفيوَجى

َفنَىسَيفي  ،اكد(، أبك دى 550 ،256 ،253 \11)، 6962، 6674، 6671، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد
َدىاكد َاألكٍَعٍَالمَيفي  ،رانيبى كالطَّ  ،(266 \6)، 4202، الحديث: أبي  (،129 \9)، 9326، الحديث: طسَىجـ
ب، عف أبيو عف جدّْه يٍ رك بًف شيعى مٍ عف عى  ؽو ري (، مف طي 508 \7)، 14828، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،كالبييقي
 نحكه.

اد بف مَّ (، مف طريؽ حى 253 \7)، 2985، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ ابف حً  كأخرجو
 رة نحكه.يٍ رى مة، عف أبي ىي مى رك، عف أبي سى مٍ د بف عى مَّ حى مة، عف مي مى سى 

اًبر بف يىًزيد بف الحى  ٍعفجى ٍبد اهلل، الكيكًفٌي، ضعيؼ رافضي، مف الخامسة، مات سنة سبع ارث، الجي ي، أبك عى
ر،  )كعشريف كمائة، كقيؿ: سنة اثنتيف كثبلثيف، جى  (.116)، تقريبَالتيذيبد ت ؽ(. ابف حى

، ارضي اهلل عنيـ جميعن  الببف أبي طى  يٌ مً بف الحيسيف بف عى  د بف عميٌ مَّ حى ر؛ ىك مي اقً فر البى عٍ ال يىخفى أفَّ أبا جى ك 
 .كىك ثقة. سبقت ترجمتو

(3)
مكتكب بخط مقمكب كأكضح مف سابقو:  ركم أف رجبلن مر عمى رسكؿ اهلل صمى  "األصؿ"في أعمى النسخة  

قد خضب بالكتـ ك الحناء، فقاؿ: ىذا أحسف؟ ثـ مر عميو آخر كقد خضب بالحناء فقاؿ: ىذا  كاهلل عميو كسمـ 
     .كقد خضب بالسكاد فمـ يعجبو، فقاؿ: ىذا خضاب أىؿ النارأحسف مف الَّذم مضى ثـ مر عميو رجؿ آخر 

عفٌيَكىكَضعيؼ.َ.؛َألنوَمرسؿعيؼَههَضَىإسنادَيَ[852] ابرَالجي ؼَفيَنََّصَىالمَيفي  ،أخرجو ابف أبي شيبةَكفيوَجى
بَعَىشَيفي  ،كالبييقي .(، مف طريؽ أيكب عف يكسؼ بزيادة266 \5)، 25952، الحديث: اديثَكاآلثاراألحَى

عف يكسؼ كالرجؿ(، )ياف، عف رجؿ، كبلىما؛ فٍ ع، عف سي يٍ كً كى (، مف طريؽ 386 \8)، 5973، الحديث: اإليماف
ًبيب باختبلؼ يسير.  طىٍمؽ بف حى

ًبيبأيكب عف يكسؼ بف مف طريؽ  (.433 \1)، الطَّبقاتَالكيبرلابف سىٍعد، في أخرجو ك    بزيادة.= طىٍمؽ بف حى
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 853] ٍبدي الرَّ اؽى، قى عى ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى مىى الًمٍنبىًر أىٍبيىضى ، عىٍف مىٍعمىرو ًميِّا عى : رىأىٍيتي عى اؿى
مىٍيًو ًإزىاره كىًردىاءه  المٍّْحيىًة، كىالرٍَّأًس، عى

1. 
 
زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 854] ٍبدي الرَّ : عى بىاًغ ًبالسَّكىاًد، قىاؿى ، أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى فىٍرقىدنا السَّبىًخيَّ عىًف الصّْ ، عىٍف مىٍعمىرو

ًلٍحيىًتًو نىاران، يىٍعًني يىٍكـى اٍلًقيىامىًة. بىمىغىنىا أىنَّوي   يىٍشتىًعؿي ًفي رىٍأًسًو كى
 

                                                                                                                                                                      

ًبيب. أم: ىما راكياف. أمَّا عند ابف سعد: يكسؼ بف = قمت: عند ابف أبي شيبة يكسؼ عف طىٍمؽ . أم طىٍمؽ بف حى
كرجالو ثقات؛ غير يكسؼ بف طمؽ بف حبيب؛ فمـ أعرفو! كمف المحتمؿ بجعمو راكو كاحد. قاؿ العبلَّمة األلباني: 

بف  كأف يككف أبي يكسؼ طمؽ)يكسؼ بف( خطأ مف الناسخ أك الطابع، أك محرفان عف شيء؛ )أف يككف قكلو: 
ٍيني ذكر  م في الركاة عنو مف "تيذيبو": أيكب السختياني.زً ؛ فإف طمقان ىذا قد ذكر المً حبيب( كى كما أفَّ الشيخ الحي

بيب لـ أجد لو ترجمة. يينظىر؛ األلباني،  ديث، كقاؿ: يكسؼ بف طىٍمؽ بف حى فةَيٍَعًَاديثَالضََّاألحَىَمةَيسًَمٍَسًَىذا الحى
َكأثَىضَيكٍَكالمَى َالسََّكعة َيَ رىا َفي َاؿًَبَىالنَ َؿَيٍثَنَىد شريؼ، مَّ حى حجازم مي أبك إسحاؽ الحكيني، َ(.802 \11) ،األمةئ
َالرَ جَىعٍَبمَي  -ىػ 1433، 1ار ابف عباس، ط، جمعو كرتبو: أبك عمرك أحمد بف عطية الككيؿ، مصر، داؿجَىـ

 (.599 \3، )ـ2012
1

َمَىضَىسناديهَإَ[853]  دَاختمطَكلَندرمَمتىَركلَعنوَمىٍعمىر.َكقَبيعيَمدلس،اؽَالسََّحَىأباَإسٍََكؼ؛َألفََّقيَكٍَعيؼه
َلغيره.َ (، مف 403 \8)، 5998، الحديث: شيعىبَاإليمافَأخرجو البييقي، فيكيرتقيَبشاىدهَإلىَدرجةَالحسفه

زَّاؽ بو.  طريؽ عبد الرَّ
زَّاؽ،  ، الحديث: يرالميٍعجـَالكىب(، كالطَّبىراني، في 189 \3، )5267، الحديث: الميصىنؼكلو شاىد؛ أخرجو عبد الرَّ

ابة(، كأبك نيعىٍيـ، في 93 \1، )155 حى ٍعد، في 78 \1، )295، الحديث: مىٍعرفةَالصًّ ٍعد(، كابف الجى ، ميٍسندَابفَالجى
مىؼ بف 73، )394الحديث:  زَّاؽ كخى زَّاؽ. كبلىما؛ عبد الرَّ ليد. مف طريؽ عبد الرَّ مىؼ بف الكى (، مف طريؽ خى

ليد(، عف إٍسرائيؿ عف أبي إسٍ  اؽ أنو خرج مع أبيو بزيادة. قمت: سماع إسرائيؿ بف يكنس مف جده أبي الكى حى
اؽ. يينظىر، ابف الكىيَّاؿ،  راتَيَ النَىَكاكبَيالكَىإسحاؽ قبؿ االختبلط؛ كلذلؾ أخرج الشيخاف حديث ييكنس عف أبي إسحى

َ (.351 \1)َاتقَىكاةَالثَ الرَ َاٍختمىطىًَمفَىَرفةَمفعٍَفيَمَى
اؽ السًَّبٍيًعي مف عمي بف أبي طالب خبلؼ، لكفَّ ىذا ال يعني أنَّو لـ يره. يينظىر؛ حى سٍ قمت: كذلؾ في سماع أبي إ

 (. 106 \22)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿالًمزم، 
عٍيؼكعطَيقٍَمَىَعيؼَهضَىسناديهَإَ[854] َفرقدناَضى  \8)، 5999، الحديث: شيعىبَاإليمافَأخرجو البييقي، في .؛َألفَّ

زَّاؽ بو.(، مف طريؽ عبد 403  الرَّ
ديكؽ عابد لكنو  -بفتح الميممة، كالمكحدة، كبخاء معجمة  -فىٍرقىد بف يعقكب، السَّبىخي  أبك يعقكب، البىٍصًرٌم، صى

ر، )لىيّْفي الحديًث كثيري الخطأ، مف الخامسة، مات سنة إحدل كثبلثيف،  جى  (.518)، تقريبَالتيذيبت ؽ(. ابف حى
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زَّاؽً نى رى بى خٍ [ أى 855] ٍبدي الرَّ ًميٍّ يىٍخًضبي ا عى سىفي بف عى : كىافى اٍلحى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف مىٍعمىرو
ًبالسَّكىادً 
(1). 

َ.(2)ةانَىاألمَىَابَي[َبَى146]

زَّاؽً ا عى نى رى بى خٍ [ أى 856] : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  اؿى ، قى ٍبدي الرَّ سىًف، قىاؿى ًف اٍلحى ، عىف قىتىادىةى، عى نا مىٍعمىره : أخبىرى
، كى  افى ًف اٍؤتيًمفى خى ، كىاً  دَّثى كىذىبى ـى أىنَّوي ميٍسًمـه: ًإٍف حى ، كىزىعى ـى ا ٍف صى مَّى كىا  ٍف صى ٍف ثىبلىثه ًفي المينىاًفًؽ: كىاً  اً 

.  كىعىدى أىٍخمىؼى
 
 
زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 857] ٍبدي الرَّ ، عىفٍ عى نّْ ًىشاـ بًف عيٍركةى عف أبيو، قى  ، عىٍف مىٍعمىرو : قىاؿى عيمر: الى تىغيرَّ ي اؿى

لىًكٍف الى ًديفى ًلمىٍف الى أىمىانىةى لىوي  مَّى، كى مىٍف شىاءى صى ، كى ـى ا ، كىالى ًصيىاميوي، مىٍف شىاءى صى بلىةي رجؿو صى
(3). 

                                                           
(1)

 ."ح"ك  "ج"ك  "ب" أثبتناه مف، ك "ؿاألص"مف ىذا األثر  طى قى سى  
سىفَبفَعميَرضيَاهلليَعنو.َىٍَمكقكؼ؛َألفَالزَ َعيؼَهضَىسناديهَإَ[855]  ،ـأخرجو ابف أبي عاصً رمَلـَييدرؾَالحى

ادَكالمثىانيفي  (، 22 \3)، 2534، الحديث: الميٍعجـَالكىبيرفي  ،رانيبى (، كالطَّ 300\1)، 411، الحديث: اآلحى
ٍنبىسة   عف إبراىيـ بف ميياجر عف الشعبي مثمومف طرؽ عف عى

سىف الزىرم قمت: لـ يىٍسمع ، كقد تكفي قىٍبؿ أخيو رضي اهللي عنيما كرحميما اهلل مف الحيسيف بف عمي، فكيؼ الحى
 .جميعنا

(2)
 ، كما أثبتناه مف "األصؿ".: باب األمانة كما جاء فييا" ك "ع"ح"ك  "ج"ك " ب"في  
َإَ[856] َألنََّعيؼَهضَىسناديه َكيرتقيرٍَمَيَو؛ َالصَََّبشكاىدهَسؿ، ، ندسٍَالمَيفي  ،أحمدأخرجو  .حيحَلغيرهإلىَدرجة

اًؿ بابي بىياًف ًخص كتاب اإليماف، ،صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي ك  (،82، 81 \15)، 9158الحديث: 
َاكالبزَّار، في (، 79 \1)، 59الحديث:  ،لمينىاًفؽا َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار ارميٍسند َالزَّخَّ ، 7843، الحديث: لبىٍحر
في  ،رائطي(، كالخى 490 \1)، 257، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ ابف حً ك (، 257 \14)
َاألخٍَكَىمَى  ،كالبييقي(، 697 \2)، 931، الحديث: ةَالكيبرلاإلبانَىفي  ،ةطَّ (، كابف بى 78)، 192، الحديث: َلؽاـر

د بف أبي ًىٍندى عف سعيد بف الميسىيّْب. كأبك (، مف طريؽ 470 \6)، 12687، الحديث: لكيبرلفَانَىالسَ في  دىاكي
(، مف طريؽ العبلء بف عبد الرحمف عف 406 \11)، 6533، الحديث: أبيَيعمىَندسٍَمَيفي  ،مى المكصميعٍ يى 

 رة بتقديـ كتأخير. يٍ رى عف أبي ىي  ؛ )سعيد كعبد الرحمف(،أبيو، كبلىما
(3)

نما المكجكد ىكذا .ند غير مكجكدىذا السَّ  " ك "ع":ح"ك  "ج"في   ادة تى ر عف قى مى عٍ اؽ عف مى زَّ أخبرنا عبد الرَّ  :كا 
 ال ديفى  شاء صمى، كلكفٍ  فٍ شاء صاـ، كمى  فٍ كال صيامو، مى  ئامر ف، قاؿ: قاؿ عمر: ال تغرني صبلة سى عف الحى 

صمى اهلل عميو كسمـ، ككتبت بدايتو في  رسكؿ اهللعف الحىسىف، قاؿ: قاؿ : "ح"ك  "ب"لمف ال أمانة لو، كفي 
  .ال يكجد أخبرنا": ج"في ك  .ال يعدل" ىكذا "كمتٍييما:

َكفاتوَرضيَاهللَييدرؾَعمررَلـَبيكةَبفَالزَ رٍَعَيَكؼ؛َألفََّقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىسناديهَإَ[857] أخرجو  عنو.َ،َإٍذَكلدَيـك
 \6)، 12694، الحديث: الس نىفَالكيبرلفي  ،(، كالبييقي17 \5)، 1491، الحديث: الس نَّةفي  ،ؿبلَّ أبك بكر الخى 
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زَّاؽً عى ا نى رى بى خٍ أى [ 858] : سىًمٍعتيوي يىقيكؿي ٍبدي الرَّ ، قىاؿى ٍيحو ، عىف شيرى ًف اٍبًف ًسيًريفى ، عى ٍف أىيُّكبى ، عى ، عىٍف مىٍعمىرو
بده هلًل ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا فى  ، فىكىاهلًل الى يىدىعي عى ا يىًريبيؾى ًإلىى مىا الى يىًريبيؾى بدى اهلًل! دىٍع مى : يىا عى ؿو يىًجدي ًلرىجي

  .(1)فىٍقدىهي 

                                                                                                                                                                      

َاألٍخَلؽفي  ،رائطيكالخى  (، عف ىشاـ بو.471 (، عف أيكب عف ىشاـ أف عمرى 69)، 162، الحديث: مىكىاـر
اـ بف شى (، مف طريؽ ىً 160 \6)، 30326، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،كابف أبي شيبة قاؿ.
ََعف أبيو مف قكلو. ]عيٍركة[ركمٍ عى 

انىةى لىوي، كال ًديفى ًلمىٍف ال عىٍيدى لىوي هلل صمى اهلل عميو كسمـ، قكلو: "كؿ اسي عف رى  كىناؾ حديثقمت:  ال ًإيمىافى ًلمىٍف الى أمى
 ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىَفي اف،بَّ ، كما أخرجو ابف حً رضي اهللي عنو الؾ" مف حديث أنس بف مى 

 َ.اىدكَىفيَالشَََّفَهسَىهَحَىإسنادَيالكتاب الشَّيخ شيعىيب:  ؽي حقّْ قاؿ مي ، (422 \1)، 194الحديث: 

 (1)
 ، ىكذا.: فيحدكه"ح"في  
 \6)، الكيبرلَبقاتطَّالفي  ،دعٍ (، كابف سى 11 \2)، دىٍَالزَ في  ،ارؾبى . أخرجو ابف المي كؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىسناديهَإَ[858]

 (، مف قكؿ شريح نحكه.325)، 872، الحديث: بيردَالكَىىٍَالزَ في  ،(، كالبييقي136
 ، تحقيؽ: حبيب الرحمفسينىفَسىًعٍيدفي  أبك عثماف بف شعبة الخراساني الجكزجاني،كأخرجو سىًعٍيد بف مىٍنصيكر، 

ح إجابة يٍ رى (، مف قكؿ شي 175 \2)، 2365الحديث:  ،ـ1982-ىػ 1403، 1الدار السمفية، طاألعظمي، اليند، 
  ؿ باختبلؼ في ألفاظو.عمى سؤا

اًمعَالكىبيرأخرج الترمذم، في  قىائًؽ كالكىرىع عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ،الجى ، أبكابي ًصفىة الًقيىامة كالرَّ  بابه
ٍكراء السٍَّعدم  ،(249 \4) ،2518 الحديث: ٍريىـ عف أبي الحى ٍيد بف أبي مى ربيعةي بف  –مف طريؽ شيٍعبىة عف بيرى
ًفٍظتى ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل  –شىٍيبىاف  : ما حى ًميٍّ سىًف بًف عى : قيٍمتي ًلمحى ًفٍظتي ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل قاؿى : حى ا يىًريبيؾى ؟ قىاؿى : دىٍع مى

ةه. ًديًث ًقصَّ ًفي الحى فَّ الكىًذبى ًريبىةه كى ٍأًنينىةه، كىاً  ٍدؽى طيمى ، فىًإفَّ الصّْ َكىذاَحَى: قاؿ أبك عيسى الترمذم ًإلىى مىا الى يىًريبيؾى ديثه
حيحَه  .صى
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 859] ٍبدي الرَّ ، عىًف األىعٍ عى دَّثنا ، عىٍف مىٍعمىرو : حى ذىٍيفىةى، قىاؿى ، عىف حي ٍيًد ٍبًف كىٍىبو مىًش، عىف زى
ذٍ  رىسيكؿي اهلًل  لىٍت ًفي جى دَّثنا أىفَّ األىمىانىةى نىزى ، حى رى دىىيمىا، كىأىنىا أىٍنتىًظري اآلخى : رىأىٍيتي أىحى ًديثىٍيًف، قىاؿى ًر حى

ٍفًعًيمىا، فى  دَّثنا عىف رى ًمميكا ًمفى السُّنًَّة، ثيَـّ حى ، كىعى ؤيكا اٍلقيٍرآفى ، فىقىرى نىزىؿى اٍلقيٍرآفي اًؿ، كى : تيٍرفىعي قيميكًب الرّْجى قىاؿى
يىٍبقىى أىثى  انىةي ًمٍف قىٍمًبًو، كى قىٍد ريًفعىًت األىمى ، ثيَـّ يىٍستىٍيًقظي، كى ؿي ـي الرَّجي انىةي، فىيىنىا ٍكتكىالٍ [ريىىا األىمى : (1)]كى ، أىٍك قىاؿى

كىالمىٍجؿً 
انىةي، (2) تيٍرفىعي األىمى لىٍيسى ًفيًو شىٍيءه، كى ، فىييكى يىرىل أىفَّ ًفيًو شىٍيئنا، كى مىى ًرٍجًمؾى ٍمرو دىٍحرىٍجتىوي عى ، كىجى

فَّ ًفي بىًني فيبلىفو رى  : ًإفَّ ًفي بىًني فيبلىفو رىجيبلن أىًميننا، كىاً  تَّى ييقىاؿى مىا حى ًديثنا كى جيبلن أىًميننا، لىقىٍد رىأىٍيتيًني حى
ٍف كىافى ميعىاًىدنا لىيىريدَّنَّ  مىيَّ ًإٍسبلىميوي، كىاً  ا لىيىريدَّنَّوي عى ـٍ أيبىاًيعي، لىًئٍف كىافى ميٍسًممن مىيَّ سىاًعيًو، فأىمَّا أيبىاًلي أىيَّكي وي عى

ـٍ إً  ـٍ أىكيٍف أليبىاًيعى ًمٍنكي فيبلىننا.اٍليىٍكـى فىًإنّْي لى  الَّ فيبلىننا كى
ٍبدي ا نى رى بى خٍ أى [ 860] الحىسىف، قاؿ: قاؿى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  فً رو عى مى عٍ مى  فٍ عى  ،اؽزَّ الرَّ  عى

ٍف صى  ـى كى ى كصى مَّ ثبلثه في المينىافؽ، كا  ٍف كى بى ذى دَّثى كى ـه، إٍف حى مً سٍ ـى أنَّوي مي عى زى ا ف اؤتمفى دى أٍخمىؼى عى ، كا  ، كا 
افٍ   .(3)خى

                                                           
(1)

( 157\11كالتصكيب مف "ع" ) "،، فييا: "كالكككب"ح"ك  "ج"ك  "ب"ك  "األصؿ"النسخ  : جميعتنبيوَه 
"، لـ يرد في أم مف مصادر السنة ذم كرد في ىذا الجامع: " كالكككبقمت: المفظي الَّ  كالمصادر التي أخرجتو.

رٍَّجتي المشرفة عمى حسب معرفتي القميمة، كاألصكب لف ظ: " كالككت "، كىك ما كرد في ىذه المصادر التي خى
ال سيما  عف األٍعمش كىذا األصح، نو مف أكىاـ معمرأكىـ يحتمؿ أف يككف مف النساخ أك الحديثى منيا، كىذا ال

ٍكت:  شيء خاصة إذا خالؼ، كاهللي أعمـ. اعف األعمش فييى أفَّ ركايتو  مىشىارؽيًَضي، ىيكى اأٍلىثر اٍليىًسير. القىاكالكى
احَاآلثىار  (.359 \2)، األٍنكارَعمىًَصحى

(2)
ًميدم، يٍظير ًفي اٍليىد مف عمؿ بفى  طه فٍ نى   يفَالبيخارمَكميٍسًمـأس أىك غىيره. الحى ًحٍيحى َفيَالصَّ ، تفسيرَغىريبَما
(76.) 
َاألٍعمىش.َ[859] َعف َحديثو َفي َتكبع ٍعمىر َمى َألفَّ ؛ حيحه َصى مى  أخرجو إسناديه مىيدمَندسٍَمَي في ،دميٍ الحي ، الحي

امعَفي  ،ارمخى البي ك  (،291 \38)، 23255، الحديث: الميٍسندكأحمد، في ، (410 \1)، 451الحديث:  الجى
ًحيح قىاؽ، الميٍسندَالصَّ انىة،، كتاب الرّْ يحَحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي ك (، 104 \8)، 6497الحديث:  بابي رفًع األمى

اًف مف بىعًض القيميكًب كعىٍرًض الًفتًف عمى القيمكب،بابي رف، كتاب اإليماف، صرختَىالمَي انىًة كاإليمى الحديث:  ًع األمى
انىة،، أبكاب الفتف، الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،(، كالترمذم126 \1)، 143 ، 2179الحديث:  باب ما جاء في رفًع األمى

ابفََفنَىسَيفي  ،واجى كابف مى  ،(339 \1)، 425، الحديث: أبيَدىاكدَندسٍَمَيفي  ،السييى اكد الطَّ (، كأبك دى 44 \4)
و انىة،، أبكاب الفتف، مىاجى ًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ (، كابف حً 176، 175 \5)، 4052الحديث:  باب ذىىىاًب األمى

(، 843 \2)، 1125، الحديث: ةَالكيبرلاإلبانَىفي  ،ةطَّ (، كابف بى 164 \15)، 6762، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَى
 ش بو.مى عف األعٍ  ؽو ري مف طي  جميعنا (،208 \10)، 20385، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ  في ،كالبييقي

ديث طى قى سى  (3)  ."ؿاألصٍ "، كما أثبتناه مف " ك "ع"ح"ك  "ج"ك " ب"مف  ىذا الحى
َإسنادَي860] َضَى[ َألنََّعيؼَهه َمرسؿ؛ ارنَمَىعٍَمَىَكألفَََّ.و َأيضن َيَىَا َالحَىسٍَلـ َمف َالبَىسَىمع بد قاؿ عكقد  .ارمَشيئَنصٍَف

يينظىر؛ ابف  خرجت مع الصبياف كأنا غبلـ إلى جنازة الحسف كطمبت العمـ سنة مات الحسف.  :رمى عٍ الرزاؽ: عف مى 
 .َ[857]رقـ: الحديث كانظر تخريجو  (.256 \8)، ديؿعٍَحَكَالتَّرٍَكالجَى(، 219)، المراسيؿأبي حاتـ، 
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َاهلل.َوَيمَىحًَكدَرَىعَيسٍَمَىَابفًََةًَبَىطٍَخَيكَىَؽًَدٍَكالصَ َبًَذًَالكَىَابَي[َبَى147]

نىا [861] ٍبدي  أىٍخبىرى ٍيًرًه، عىٍف اؽً زَّ الرَّ  عى ، عىًف اٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى، أىٍك غى ، عىٍف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى
ميؽه أىٍبغىضى ًإلى  اًئشىةى، قىالىٍت: مىا كىافى خي اًب رىسيكًؿ اهلًل عى ؿي  ى أىٍصحى لىقىٍد كىافى الرَّجي ًمفى اٍلكىًذًب، كى

ـى أىنَّوي قىٍد أىٍحدىثى ًمٍنيىا تىٍكبىةن  يىٍكًذبي ًعٍندى رىسيكًؿ اهلًل  تَّى يىٍعمى ا يىزىاؿي ًفي نىٍفًسًو، حى اٍلكىٍذبىةى، فىمى
(1). 

 
نىا[ 862] ٍبدي  أىٍخبىرى ، اؽً زَّ الرَّ  عى ًو أيْـّ كيٍمثيكـو ، عىٍف مىٍعمىرو بًد الرٍَّحمىًف، عىًف أيمّْ ٍيًد ٍبًف عى مى ، عىف حي ًف الزٍُّىًرمّْ عى

ًؿ، قىالىٍت: سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ يىقيكؿي:  كىانىٍت ًمفى المييىاًجرىاًت األيكى اٍبنىًة عيٍقبىةى، كى
ٍف أىٍصمىحى بىٍيفى النَّاًس، فى  ٍيرنا، أىٍك نىمىىلىٍيسى ًباٍلكىاًذًب مى قىاؿى خى

ٍيرنا. (2)  خى

                                                           
 (1)

قاؿ عبد اهلل بف عامر بف ربيعة: دخؿ عمينا  مكتكب عمى الجانب األيسر مف ىذا الباب في النسخة األصؿ: 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في دارنا، فقالت أمي: تعاؿ أعطيؾ فقاؿ ليا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ما 

    .تعطو كتبت كذبة ـلكنت تعطيو، قالت: تمرة، قاؿ: لك 

 

َإَ[861] ٍيوإسٍََدنَىسٍَمَيفي  ،يوكى اىى أخرجو ابف رى  .حيحَهصَىسناديه َرىاىىكى َبف اؽ (، 654 \3)، 1245، الحديث: حى
َكىٍىبَعامًَجَىفي  ،بىٍ كابف كى  ،(101 \42)، 25183 ، الحديث:ندسٍَالمَيفي  ،أحمدك  ، 533، الحديث: ابف
َبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً  ،(630) في  ،كالبييقي ،(44 \13)، 5736، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابف

الميٍستىدرؾَعمىَفي  ،اكـكالحى  اؽ بو.زَّ (، مف طرؽ عف عبد الرَّ 331 \10)، 20821لحديث: ، افَالكيبرلنَىالسَ 
ٍيف ًحٍيحى   .يسير ريف عف عائشة باختبلؼو يٍ أيكب عف ابف سً  عف مف طرؽ (،110 \4)، 7044، الحديث: الصَّ

فىعتو فقد نميتو (2) ًميدم، . أىم أٍبمىغ خيرنا، كىرفىع خيرنا. ككؿ شىٍيء رى يفَالبيخارمَتفالحى ًحٍيحى سيرَغىريبَماَفيَالصَّ
 (.571) ،كميٍسًمـ

 
ًحيحفي  ،ارمخى البي أخرجو  .حيحَهصَىسناديهَإَ[862] امعَالميٍسندَالصَّ ذم ليس الكاذب الَّ  بابي مح، الصُّ  ، كتابي الجى

، صرتَىخيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ (، مف طريؽ صالح. كمي 183 \3)، 2692الحديث:  يصمح بيف الناس،
(، مف طريؽ 2011 \4)، 2605الحديث:  باب تحريـ الكذب كبياف ما يباحي منو،ة كاآلداب، مى كالصّْ  رّْ البً  كتابي 

ٍبدَبفَالميٍنتىخىبَفي  ،ديٍ مى د بف حي بٍ (، كعى 243 \45)، 27273، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،يكنس. كأحمد مفَميٍسندَعى
ٍيد مى ٍيوَدنَىسٍَمَيفي  ،يوكى اىى ابف رى (، 425 \2)، 1590، الحديث: حي اؽَبفَرىاىىكى  (،205 \5)، 2335الحديث،  ،إٍسحى
، (281 \7)، 4920الحديث:  باب في إصبلح ذات البىٍيف،، أكؿي كتاب األدب، أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدكأبك دى 

حيى ( مف طريؽ ي79 \25)، 201، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى مف طريؽ عبد الرزاؽ عف معمر. كالطَّ 
الحديث:  باب ما جاء في إصبلح ذات البىٍيف،، أبكاب البر ك الصمة، الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،الترمذمبف عتيؽ. ك 

اًعي .رمى عٍ (، مف طريؽ مى 395 \3)، 1938 (، مف 211 \2)، 1206، الحديث: ابيَىندَالشَ سٍَمَيفي  ،كالقيضى
 رم بو. ىٍ ( عف الزُّ يكبر كأمى عٍ كنس كمى الح كيي صى )ـ؛ يي تي ر. أربعى مى عٍ طريؽ أيكب كمى 
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ٍبدي 863] نىا عى ، عىف ميكسىى بًف أىًبي شىٍيبىةى، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل اؽً زَّ الرَّ  [ أىٍخبىرى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى أىٍبطىؿى  ، قىاؿى
ؿو ًفي كىٍذبىةو كىذىبىيىا.  شىيىادىةى رىجي

: كىالى أىٍدًرم مىا كىانىٍت تً  اؿى [ قى 864] مىى رىسيكًؿ اهلل مىٍعمره ـٍ كىذىبى عى مىى اهلًل، أى  .ٍمؾى اٍلكىٍذبىةي، أىكىذىبى عى
نىا [ 865] ٍبدي أىٍخبىرى : كيؿُّ مىا ىيكى اؽزَّ الرَّ  عى : قىاؿى اٍبفي مىٍسعيكدو ، قىاؿى ٍعفىًر ٍبًف بيٍرقىافى ، عىف جى ، عىٍف مىٍعمىرو

، الى يى  ، أىالى ًإفَّ اٍلبىًعيدى لىٍيسى ًبآتو ، كىالى يىًخؼُّ ألىٍمًر النَّاًس، مىا شىاءى اهللي آتو قىًريبه دو مىًة أىحى ؿي اهللي لىعىجى ٍعجى
، الى ميقىرّْبى  (1)]اءى ا شى ال مى [ لىٍك كىًرهى النَّاسي ، كى ييًريدي النَّاسي أىٍمرنا، مىا شىاءى اهللي كىافى النَّاس، ييًريدي اهللي أىٍمرنا، كى

ا بىاعىدى اهللي، كىالى ميبىعّْدى  ًديًث ًكتىابي اهلًل،  ًلمى ا قىرَّبى اهللي، كىالى يىكيكفي شىٍيءه ًإالَّ ًبًإٍذًف اهلًل، أىٍصدىؽي اٍلحى ًلمى
بلىلى  كيؿُّ ًبٍدعىةو ضى كيؿُّ ميٍحدىثىةو ًبٍدعىةه، كى شىرُّ األيميكًر ميٍحدىثىاتييىا، كى ، كى مَّدو  ةه.كىأىٍحسىفي اٍليىٍدًم ىىٍدمي ميحى

: قىا866] ٍيري [ قىاؿى مىٍعمىره ، كىخى ا أيٍلًقيى ًفي اٍلقىٍمًب اٍليىًقيفي ٍيري مى : كىخى ًف اٍبًف مىٍسعيكدو ، عى ٍعفىرو ٍيري جى ؿى غى
ٍيره ًممَّا كى  كىفىى خى ا قىؿَّ كى مى ا اتًُّبعى، كى ٍيري اٍلييدىل مى ا نىفىعى، كىخى ٍيري اٍلًعٍمـً مى ثيرى كىأىٍليىى، اٍلًغنىى ًغنىى النٍَّفًس، كىخى

ا يىًصي نَّمى ، فىًإفَّ ًلكيؿّْ نىٍفسو نىشىاطن كىاً  ـٍ ، كىالى تيٍسًئميكىي ، فىبلى تيًممُّكا النَّاسى ـٍ ًإلىى مىٍكًضًع أىٍربىعة أىٍذريعو ديكي ا ري أىحى
                                                                                                                                                                      

في  ،. أخرجو البييقيرسؿمَيَ،َكالحديثمىجييكؿَفيَنفسوَكىكَ،ى؛َلنكارةَأحاديثَميكسَىرَهكَىنٍَمَيسناديهَإَ[863]
 اؽ بو. زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 331 \10)، 20823، الحديث: الس نىفَالكيبرل

ر، )السادسة،  ميكسىى بف شىٍيبة، أك ابف أبي شىٍيبة، مىٍجييكؿ، كلو مراسيؿ، مف جى ، تقريبَالتيذيبمد(. ابف حى
(654.) 

 (.116 \3)، اؿجَىالرَ َةَيفىَرًَعٍَكمَىَؿَيمَىالعًَر ركل عنو أحاديث منكرة. يينظىر؛ الشيباني، مى عٍ كقاؿ عنو أحمد: بأفَّ مى 
َ.حيحَهصَىَأثرَهَ[864]

ال " –مي يٍ قى كما عند العي  -ر: مى عٍ قاؿ مى اهلل كأنَّو يستغرب األثر السابؽ. كليذا  ر رحموي مى عٍ قمت: ىذا المفظ مف مى 
   (.162 \4)، الضعفاءَالكبيرالعقيمي،  ييٍعرىؼي إالَّ ًبو".

(1)
  .مؿأل " ك "ع":ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

َإَ[865] َييدرؾَابفَمَىَكؼ؛قيَكٍَمَىَعيؼَهضَىسناديه َلـ َالكىبيرفي  ،رانيبى أخرجو الطَّ  كد.عَيسٍَجعفر ، الحديث: الميٍعجـ
اؽ بو. إال أفَّ زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 86 \4)، 1495، الحديث: اإلبانىةَالكيبرلفي  ،ةطَّ بى كابف  ،(98 \9)، 8523
!!، قمت: ىذا تصحيؼ كال يكجد راك يحمؿ ر بف برقافمى عٍ راني تصحيؼ في السند، ىكذا: عف مى بى ـ الطَّ جى عٍ في مي 

 ىذا االسـ، كاهللي أعمـ.
َعنوَمَىيَىجَىلًَرؾَابفَمسعكد،َككذلؾَجعفرَلـَييدَ؛كؼَهقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىسناديهَإَ[866] دَّثى كيرتقيَإلىََر.مَىعٍَالةَمفَحى

َالحىسفَلغيره. و، في واجى و ابف مى ضى بىعٍ  أخرجى  درجة دىؿ، نَّ أبكاب السُّ ، سينىفَابفَمىاجى ة، بابي اجتناب البدع كالجى
اعي ،-كدعي سٍ مى  ا أكثره عف ابفمكقكفن  حه يحصى ب األرناؤكط: يٍ عى يخ شي الشَّ  قاؿ -(،31 \1)، 46الحديث:  في  ،كالقيضى

عف أبي إسحاؽ عف أبي األحكص عف عبد اهلل ؽ مف طر  (،263 \2)، 1325اب بعضو، الحديث: يى ند الشّْ سٍ مي 
في  ،(، كالبييقي98 \9)، 8523، بعد الحديث رقـ: بيرـَالكَىجَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى كأخرجو الطَّ  .اكد مرفكعن عي سٍ بف مى 
كأخرجو مطكالن بزيادة فيو ابف أبي شيبة،  .رمى عٍ (، مف طريؽ مى 440 \6)، 4452، بعد حديث رقـ: بَاإليمافعَىشَي

(، مف طريؽ سيٍفياف عف عبد اهلل بف عىائشو 106 \7، )34552الحديث:  ،اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي 
  عف إيىاس عف عبد اهلل مف قكلو.
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فَّ اٍلكىًذبى يىقيك  كىايىا اٍلكىًذًب، أىالى كىاً  كىايىا رى شىرُّ الرَّ ٍدبىارنا، أىالى كى فَّ لىيىا سىآمىةن كىاً  ٍقبىاالن، كىاً  كًر، دي إً كىاً  لىى اٍلفيجي
فَّ اٍلًبرَّ  ، كىاً  ٍدؽى يىقيكدي ًإلىى اٍلًبرّْ ٍدًؽ، فىًإفَّ الصّْ ـٍ ًبالصّْ مىٍيكي كرى يىقيكدي ًإلىى النَّاًر، أىالى كىعى  يىقيكدي  ًإلىى كىاٍلفيجي

اًدًؽ: يىٍصديؽي  ا ًإٍلفىاًف التقيىا، ييقىاؿي ًلمصَّ كا ًفي ذىًلؾى أىنَّييمى نًَّة، كىاٍعتىًبري تَّى ييٍكتىبى ًصدّْيقنا، كىالى يىزىاؿي اٍلجى ، حى
فَّ اٍلكىًذبى الى يىًحؿُّ ًفي ىىٍزؿو كىالى ًجدٍّ، كىالى أىٍف يىًعدى ال تَّى ييٍكتىبى كذَّابنا، أىالى كىاً  ، حى ـٍ الكىاذبي يىٍكًذبي ؿي ًمٍنكي رَّجي

ًبيَّوي، ثيَـّ الى  ـي األىمىدي، كقىسىٍت لىوي، أىالى كىالى تىٍسأىليكا أىٍىؿى اٍلًكتى  ييٍنًجز صى مىٍيًي ، فىًإنَّييـٍ قىٍد طىاؿى عى اًب عىف شىٍيءو
مى  ذيكا، كى ـٍ فىخي ـٍ فىمىا كىافىؽى ًكتىابىكي الىةى سىاًئًميًي ، فىًإٍف كيٍنتيـٍ الى مىحى ـٍ ، كىاٍبتىدىعيكا ًفي ًديًنًي الىفىوي فىاٍىديكا قيميكبيييـٍ ا خى

فَّ أىٍصغىرى  ٍنوي كىاٍسكيتكا، أىالى كىاً  اٍلبيييكًت اٍلبىٍيتي الًَّذم لىٍيسى ًفيًو ًمٍف ًكتىاًب اهلًل شىٍيءه، ًخرىبه كىًخرىًب  عى
فَّ الشٍَّيطىافى يىٍخريجي ًمفى اٍلبىٍيًت الًَّذم يىٍسمىعي ًفيًو سيكرىةى اٍلبىقى   رىًة تيٍقرىأي ًفيًو.اٍلبىٍيًت الًَّذم الى عىاًمرى لىوي، أىالى كىاً 

 
نىا عىبٍ 867] ، عىٍف عىاًصـو اؽزَّ الرَّ  دي [ أىٍخبىرى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى

: أىٍنتيـٍ (1) : سىًمٍعتي أىبىا اٍلعىاًليىًة يىقيكؿي ، قىاؿى
. ـٍ مىى أىٍلًسنىًتكي رىل عى لىًكفَّ اٍلكىًذبى قىٍد جى ، كى ـٍ ًصيىامنا ًممٍَّف كىافى قىٍبمىكي بلىةن كى  أىٍكثىري صى

 
نىا [ 868] ٍبدي أىٍخبىرى بىٍيرً ؽً ازَّ الرَّ  عى اؽى، عىًف الزُّ ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى ، عىٍف مىٍعمىرو

ـ بلى و السَّ يٍ مى ؛ أىفَّ النًَّبيَّ عى (2)
 ، دىؽى دَّثى صى : ًإذىا حى نَّةى، قىاليكا: كمىا ىيفَّ يىا رىسيكؿى اهلًل! قىاؿى ًمٍنتي لىوي اٍلجى ًمفى ًلي ًستِّا، ضى : مىٍف ضى قىاؿى

ذىا ا ، كىاً  زى ذىا كىعىدى أىٍنجى : ًلسىانىوي.كىاً  كىؼَّ يىدىهي، أىٍك قىاؿى وي، كى ًفظى فىٍرجى رىهي، كىحى مىٍف غىضَّ بىصى  ٍؤتيًمفى أىدَّل، كى

                                                           
(1)

ماف يٍ مى ـ بف أبي النَّجكد، كعاصـ بف سي سـ؛ كىما: عاصً بلف نفس االمحٍ ر بف راشد ركل عف اثنيف يى مى عٍ قمت: مى  
دكف تحديد أم منيما، كلتحديده ننظر مىف  ذم في ىذا السند؛ ككنو جاء مبيمناكؿ، كلمعرفة مف ىك عاصـ الَّ األحٍ 

فىٍيع كىك  -كاف أبك العالية   فيك ىذا الَّذم فيشيخو أم ركل عف أبي العالية   - ابف ًميراف -بالتصغير  –ري
كؿ، كقد سبؽ أف ركل عف أبي العالية، كاهللي ماف األحٍ يٍ مى ىك عاصـ بف سي  ،ـعاصً  فبعد البحث تبيف أفَّ . السَّند
  (.215 \9، )تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿيينظىر؛ الًمًزم،  أعمـ.

في  ،، كالذىىىبي(514 \6)، 4551، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،. أخرجو البييقيكؼقيَكٍَمَىَحيحَهصَىسناديهَإَ[867]
 ة مثمو.يى ال(، كبلىما مف قكؿ أبي العى 210 \4)، ًسيىرَأٍعَلـَالن بىَلء

حابي رضي اهللي عنو اـكَّ كليس بف العى  بف عدمٌ ابير ىك الَّذم يظير لي بأفَّ الزُّ  (2)  ٍذككره الصَّ ؛ ألفَّ بف عدم مى
بير بف العكاـ، كذلؾ كما ذيًكرى اؽ ركل عف الزُّ حى أبا إسٍ  أفَّ  ؛ليؿدى عف ىذا إال بً  ؿي دً عٍ ضمفى شيكخ أبي إسحاؽ، فبل نى 

. عميٍّ رضي اهلل عنوعمي بف أبي طالب أنو ًضٍمفى شيكخ أبي إسحاؽ، كنىصَّ الًمزم كغيره عمى عدـ سماعو مف 
بىٍير بف عىًدٌم ىمداني مثؿ شيخو أبي إسٍ  افة لما سىبؽ، أفَّ الزُّ ا باإلضى اؽ، كاهللي أعمـ.كممَّا يؤيد ما ذىبنا إليو أيضن  حى

بىير بف عدم، اليىٍمدىاًنٌي، الياًميُّ  ًليى قضاءى الرم، ًثقىة، مف الخامسة،  -بالتحتانية  –الزُّ ٍبد اهلل، الكيكًفٌي، كى أبك عى
ر، )مات سنة إحدل كثبلثيف،  جى  (.216)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَميختمطاؽَالسًَّبيعيَحَىأباَإسٍََ،َكألفََّأرسموَبفَعىًدمٌََرٍيَبَىالزَ َ؛َألفََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[868]
َبعدهَرمَىعٍَمَى َأـ َالختَلط َلغيره.َ.قبؿ سىف َالحى َدرجة َإلى َبشكاىد َاإليمافعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي كيرتقي ، ب

 اؽ بو. زَّ ( ،مف طريؽ أحمد بف مىٍنصكر عف عبد الرَّ 301 \7)، 5041الحديث: 
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نىا [ 869] ٍبدي أىٍخبىرى ، عىفٍ اؽً زَّ الرَّ  عى ، أىٍك عىفٍ  ، عىٍف مىٍعمىرو ميؽو  لىٍيثو : كيؿُّ خي ، قىاؿى ًف الشٍَّعًبيّْ ميًغيرىةى، عى
ييٍطبىعي 
مىٍيًو الميٍؤًمفي  (1) . (2)ًإالَّ اٍلًخيىانىةى عى   كىاٍلكىًذبى

                                                                                                                                                                      

ٍجرَالسََّبف أبي كثير األنصارم الزرقي،  ر، أبك إسحاؽ المدنيفى عٍ اعيؿ بف جى مى إسٍ كأخرجو  ًمٌيَبفَحي َعى ًديثي دمَعٍَحى
ٍعفىرَالمَى ، 1، دراسة كتحقيؽ: عمر بف رفكد بف رفيد الٌسفياني، الرياض، مكتبة الرشد، طنيدَىعفَإٍسمىاعيؿَبفَجى

قاؿ -(، 417 \37، )22756، الحديث: الميٍسندكأحمد، في  (،419)، 359ـ، الحديث: 1998 -ىػ 1418
ًققيك الميٍسند:  رائطي، في كى  ،-يرهلغَىَفَهسَىحَىميحى َاألٍخَلؽالخى يحَابفَحًَصَى(، كابف ًحبَّاف، 78، )191، الحديث: مىكىاـر

اكـ، في  (،506)، 271الحديث: ،َافبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَ ٍيفكالحى ًحٍيحى قاؿ الذَّىىبي: فيو -، الميٍستدرؾَعمىَالصَّ
جميعنا مف  (،471 \6، )12691، الحديث: الس نىفَالكيبرل(، كالبييقي، في 399 \4، )8066لحديث: ا -إرساؿ

امت نحكه. كىذا  ٍنطىب عف عيبىادة بف الصَّ عفر عف عىٍمرك بف عىٍمرك عف الميطًَّمب بف حى طيريؽو عف إٍسماعيؿ بف جى
 منقطع بيف الميطًَّمب كعيبىادة. 
(، مف طريؽ يزيد عف 248 \7، )4257، الحديث: ميٍسندَأبيَيعمىلمكصمي، في كلو شاىد أخرجو، أبك يىٍعمى ا

 سىٍعد بف ًسنىاف عف أنس بمفظ: تقبَّميكا لي ستنا...
افظ قاؿ كىاهي أحمىدي ٍبفي  الحى بىير بًف اٍلعىكَّاـً رىًضيى اهلل عنو، كىكىذا رى اؽي في ميٍسنىًد الزُّ وي إسحى ر: ىكىذىا أخرىجى جى ابف حى

ًفظىوي  مىٍنصيكرو  بىٍيًر غىٍيرى مىٍنسيكبو فإٍف كاف مىٍعمره حى ًف الزُّ اؽى، عى الرَّمىاًدم عف عبد الرزاؽ، كركاه غيرىـ عف أبي إٍسحى
ٍف كاف زيىىٍيره حفظو فيك متصؿ. ابف حى  ر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف جى فىييكى صحيح اإلسناد، كلكنو ميٍنقًطعه، كا 

َالعَىًاَطَىلمَىاد بف أحمد العٍسقىبلنٌي، مَّ حى مي  َبزَىاليَىلب َالمَىكَىة َالثَّانًَسَىائد ، تحقيؽ: مجمكعة طبلب في الجامعة انيةمَىيد
 \12)ىػ، 1419، 1اإلسبلمية، تنسيؽ: د. سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشٍَّثًرم، السعكدية، دار الغيث، ط

317.)  
ي عً يٍ بً رك بف عبد اهلل السَّ مٍ اؽ كىك عى حى أبا إسٍ  فَّ أل ؛قطعنٍ : كالزبير ىذا إف كاف ابف العكاـ فيك مي األلبانيٌ  شَّيخي قاؿ ال
، فؤلف يككف لـ يسمع منو يٌ مً كفاة مف عى  ـي دى أقٍ  -أعني الزبير -و ركل عف عميٍّ كقيؿ: إنو لـ يسمع منو، كىك فإنَّ 

َس كلـ يصرح بالتحديث. األلباني، لّْ دى أكلى، ثـ ىك إلى ذلؾ مي  ًحٍيحةَكشيء اديثَالصَّ َاألحى َفقيياًَسٍمًسمةي ًمٍف
 (.454 \3)، كفىكىائدىا

(1)
، كأصمحيا في عمييا النَّاًسخ بى بَّ ضى  "صؿاأل"في نسخة  ل، لكفَّ كً طٍ : يى " ك "ع"األصؿ"ك  "ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

 ع.بى طٍ يي  :الجانب األيمف
(2)

  ة.مى يٍ مً النَّ ": ح"في  

َبومَىَحيحَهصَىإسناديهََ[869] دَّثى َبوَعفَ.رةيٍَغًَمَيعفََقطيكع.َإٍفَكافَمىٍعمىرَحى دَّثى ٍفَكافَحى َبفَأبيَسيمىيـَليثَكا 
َمىٍكقيكؼ،َكاهلليَأعمـ. عيؼه َفإسناديهَضى

اعي53 \1)، 115، الحديث: ةنََّالسَ في  ،ـ؛ أخرجو ابف أبي عاصً اكعن الحديث مرفركم ك  ندَسٍَمَيَفي ،(، كالقيضى
(، مف طرؽ 455 \6)، 4471، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،كالبييقي (،344 \1)، 590، الحديث: ابيَىالشَ 
ميؽو لىٍيسى عف  مىى كيؿّْ خي : "ييٍطبىعي اٍلميٍؤًمفي عى اًرًب بف ًدثىار عف ابف عيمىرى عىف النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى ميحى

"، إال أن    " بدالن مف "خمؽ". ة البف أبي عاصـ: "شيءنَّ و في السُّ اٍلًخيىانىةى كىاٍلكىًذبى
بٌّْي، مكالىـ، أبك ىشاـ، الكيكًفٌي، األعمى، ثقة متقف إال أنو كاف يي  –بكسر الميـ  -ـ سى قٍ رة بف مً يٍ غً المي  كال  سي لّْ دى الضَّ

جىر، )حيح، ادسة، مات سنة ست كثبلثيف عمى الصَّ سيما عف إبراىيـ، مف السَّ  َالتيذيبع(. ابف حى ، تقريب
(644.) 
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نىا [ 870] ٍبدي أىٍخبىرى : مىثىؿي اإًلٍسبلىـً كىمىثىًؿ عىٍف  اؽً زَّ الرَّ  عى ٍف أىًبيًو، قىاؿى ، عى ، عىًف اٍبًف طىاكيكسو مىٍعمىره
ثىمىريىىا اٍلكىرىعي، كىالى  سىاقييىا كىذىا، شىٍيئنا سىمَّاهي، كى رىةو، فأٍصمييىا الشَّيىادىةي، كى رىةو الى ثىمىرى لىيىا،  شىجى ٍيرى ًفي شىجى خى

ٍيرى ًفي ًإٍنسىافو كالى كىرىعى لىوي.  كىالى خى
 
ٍبدي 871] نىا عى ـي ًفي اؽً زَّ الرَّ  [ أىٍخبىرى : يىٍصديؽي الميٍسًم ، قىاؿى ، أىفَّ أىبىا ذىرٍّ ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى

اعىتىوي  بلى ًبضى  .كيؿّْ شىٍيءو مىا خى
 
ٍبدي 872] نىا عى : قىٍد اؽً زَّ الرَّ  [ أىٍخبىرى طَّاًب قىاؿى ٍيًرًه، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى ، عىف قىتىادىةى، أٍك غى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى

. ٍيره ًديًث خى ٍدًؽ ًمفى اٍلحى لىٍيسى ًفيمىا ديكفى الصّْ ًب، كى ًع، كىاٍلغىضى  أىٍفمىحى مىٍف عيًصـى ًمفى اٍليىكىل، كىالطَّمى
 
ٍبدي 873] نىا عى : الى ييرىخَّصي ًفي شىٍيءو ًممَّا يىقيكؿي اؽً زَّ الرَّ  [ أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى

دًَّة، كىاإًلٍصبلى  ٍكًجيىا ًفي المىكى ٍرأىةي ًلزى ٍكجي اًلٍمرىأىًتًو، كىالمى : الزَّ ، ًإالَّ ًفي ثىبلىثو ًح بىٍيفى النَّاًس، النَّاسي ًإنَّوي كىًذبه
ٍدعىةه  ٍربى خى ٍرًب، فىًإفَّ اٍلحى ًفي اٍلحى كى
(1). 

                                                                                                                                                                      

"، فيو نظر مف كجييف، األكؿ: أنو لـ يذكر بتدليس عف ىيـجاء في التَّحرير: قكلو: "كاف ييدلّْس كال سيما عف إبرا
د بف فضيؿ ىما المذاف قاال بأنو ييدلس عف إبراىيـ، كىذا القكؿ رده أبك مَّ حى غير إبراىيـ، كثانييما أفَّ أحمد كمي 

َ(.  411\3)، تحريرَتقريبَالتيذيبار، شَّ ب كبى يٍ عى داكد...". شي 
كأبك بكر  (،316 \1) ،635الحديث:  ،ةنََّالسَ في  ،أحمدعبد اهلل بف و . أخرجكعطَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[870]

في  ،كالبييقي بمفظ "اإليماف" بدالن مف "اإلسبلـ" في كمييما، (،59 \4)، 1166، الحديث: ةنََّالسَ في  ،بلؿالخى 
   ر بو.مى عٍ مى  عف ؽو ري (، مف طي 311)، 827، الحديث: بيردَالكَىىٍَالزَ 

َاهلليَعنوَرَورؾَأباَذَىلـَييدٍََرمٌَىٍَالزَ َكؼ؛َألفََّقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديهَ[871َ] َأعَلـَالن بىَلء،َالذَّىىبيٌ يينظىر؛َ.َرضيى ،ًَسيىري
(5\ 326.)َ
سىفَلغيره.َاب.طَّمرَبفَالخَىلـَييدرؾَعَيَقتادةَ؛َألفََّكؼَهقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديهَ[872َ]  كيرتقيَبشىاىدَإلىَدرجةَالحى

 دىٍَالزَ في  اد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني،دَّ اؽ بف بشير بف شى حى األشعث بف إسٍ  سيمىٍيماف بفأبك دىاكد، أخرجو 
 -ىػ 1414، 1اس بف غنيـ، حمكاف، دار المشكاة، طبَّ غنيـ بف عى د ك مَّ حى ر بف ابراىيـ بف مي ياسً ، تحقيؽ: كالن طى مي 

ابف عف  ؽو ري (، مف طي 305 \3) ،5805، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،(، كالبييقي68)، 48الحديث:  ،ـ1993
 ة نحكه.رى يٍ رى ، عف سالـ بف عبد اهلل، عف أبي ىي كىك الزٍُّىرم أخي ابف شياب، عف عمو

كم مرفكعنا أخرجو الترمذم، في  (1)  اًمعَالكىبيرري مىة عف رسكًؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بابي الجى ، أبكابي الًبرّْ كالصّْ
اءى في إصبلًح ذات البىٍيف، ا ثىٍيـ يى فٍ (، مف طريؽ سي 395 \3)، 1939لحديث: ما جى اف عف عبد اهلل بف عيٍثمىاف بف خي

ٍكشىب عف أسماء بنت يزيد نحكنا مف ىذا. َغىريب.كقاؿ التّْرمذٌم:  عف شىٍير بف حى سىفه َحى ديثه   ىىذاَحى

[873َ ]َ َالصََّسٍَالمَيفي  ـ،مً سٍ أخرجو مي  كع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديه َالمَيحًَند  \4)، 2605محديث: تابع ل ،صرختَىيح
 ع.امً (، باختبلؼ كزيادة في الجى 2011
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َخَي[َبَى148] َة.اجَىالحَىَةًَبَىطٍَابي

 
نىا [ 874] ٍبدي أىٍخبىرى ، اؽً زَّ الرَّ  عى ًص، عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو اؽى، عىٍف أىًبي األىٍحكى ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى ، عىٍف مىٍعمىرو

ـٍ أى  ديكي : ًإذىا أىرىادى أىحى نىٍستىٍغًفريهي، قىاؿى نىٍستىًعينيوي كى ٍمدي هلًل نىٍحمىديهي كى ٍليىقيًؿ: اٍلحى ًة، فىٍميىٍبدىٍأ، كى اجى ٍطبىةى اٍلحى ٍف يىٍخطيبى خي
ٍف ييٍضًمٍؿ فىبلى ىىاًدمى لىوي، كىأىٍشيى  مى ٍف يىٍيًدم اهللي فىبلى ميًضؿَّ لىوي، كى كًر أىٍنفيًسنىا، مى نىعيكذي باهلًل ًمٍف شيري  دي أىٍف الى كى

بديهي كىرىسيكليوي، ثي  مَّدنا عى جييه)َـّ يىٍقرىأي ىىًذًه اآليىاًت: ًإلىوى ًإالَّ اهللي كىٍحدىهي الى شىًريؾى لىوي، كىأىٍشيىدي أىفَّ ميحى

حيجييهىه) ، ك(1)(ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحي
هئمئخئحئجئييىي)، ك(2)( ٌٍّّٰىٰرٰذييىيميخي
 .(3)( حبجب

                                                           
 (1)

 .102سكرة آؿ عمراف، اآلية:  

(2)
 .1اآلية:  سكرة النساء، 

(3)
 .70سكرة األحزاب، اآلية:  
اشدَقبؿَرَبفَرَىمَىعٍَختمط،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمَىاؽَالسًَّبٍيعيَمَيحَىأباَإسٍََ؛َألفََّكؼقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىَهإسنادَيَ[874]

ََلطَأـَبعده؟،َكلـَيتحررَلناَأمره.َالخت
(، مف طريؽ سفياف عف 150 \9)، 5233، الحديث: أبيَيىٍعمىَندسٍَمَيفي  ،مى المكصميعٍ أبك يى : أخرجوَمكقكفناَ

، 10250 ، الحديث:فَالكيبرلنَىالسَ في  ،ائيسى كالنَّ ، (185 \13)، 7221الحديث:  .دةيٍ بى أبي إسحاؽ عف أبي عي 
عكد سٍ ابف عبد اهلل بف مى  –دة يٍ بى ص، كبلىما؛  أبك عي كى اؽ عف أبي األحٍ حى ر عف أبي إسٍ يٍ ىى (، مف طريؽ زي 182 \9)
 . كد مكقكفناعي سٍ ص( عف عبد اهلل بف مى كى ك أبك األحٍ  –

 \3)، 2118الحديث:  اح، بابه في خطبة النكاح،كى أكؿي كتاب النّْ  ،أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدأبك دى : كعنافيَرٍَكأخرجوَمَى
.طريؽ (، مف 456 َكالميمة(، كفي 184\9، 10254، الحديث: الس نىفَالكيبرل في ،ائيسى كالنَّ  إسرائيؿى  عمؿَاليـك
ص كى بينيما فقاؿ:_ عف أبي األحٍ  اقرن ائي في الكيبرلسى كالنَّ  اكدأبي دى  عندإال أنو  (،345، 493، الحديث: لو

وَفنَىسَيفي  ،واجى ، كابف مى -كأبي عيبيدة   \3)، 1892الحديث:  النكاح، بابه خطبة النكاح،ابي أبك  بزيادة، ابفَمىاجى
  .صكى اؽ عف أبي األحٍ حى عف أبي إسٍ  ،(إسرائيؿ ك يكنس) ؛كبلىما ،(، مف طريؽ عيسى بف يكنس عف أبيو87

ًققيك الميٍسند:  (،262 \6)، 3720الحديث:  كدمعي سٍ مف طريؽ المى  ،ندسٍَالمَيفي  ،كأحمد َ،حيحَهصَىَديثَهحَىقاؿ ميحى
َ َإسناد ََعيؼَهضَىكىذا َأبكَعبيدة َاهللَبفَ-لنقطاعو، َيسمعَمفَأبيوَ-كدعَيسٍَمَىكىكَابفَعبد كمف طريؽ  .لـ

ا مافيٍ مى إسماعيؿ بف حماد بف أبي سي  ًققيك الميٍسند: (188 \7)، 4115الحديث: ، الميٍسندفي  أيضن ديثَحَى، قاؿ ميحى
لـَيسمعَمفَأبيو،َكىكََ-كدَعَيسٍَمَىَكىكَابفَعبدَاهللَبفَ-لنقطاعو،َأبكَعبيدةََعيؼَهنادَضَىسكىذاَإ حيحَهصَى

قاؿ شعبة: قمت ألبي إسحاؽ  -(، 264 \1)، 336، الحديث: ميٍسندَأبيَدىاكد، في السييى اكد الطَّ كأبك دى . متابع
 \9)، 228، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،ائيسى ،  كالنَّ -ىذه في خطبة النكاح أك في غيرىا؟ قاؿ: في كؿ حاجة 
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نىا [ 875] زَّ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ بًد اهلًل، ًمٍثمىوي. عفٍ  ،اؽً عى اؽى، عىٍف عى ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى  مىٍعمىرو
 
ًديثو  (1)[ قىاؿى 876] : كيؿُّ حى ، قىاؿى ًديثى فىعى اٍلحى اًر، رى ؿه ًمفى األىٍنصى ًني رىجي ، أىٍخبىرى زَّاًؽ، قىاؿى مىٍعمىره ٍبدي الرَّ عى

ًذم بىاؿو الى ييٍبدىأي ًفيًو ًبًذٍكًر اهلًل فىييكى أىٍبتىري 
(2). 

                                                                                                                                                                      

 ،(، كالبييقي34 \4)، 17508، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيَفي ،ف أبي شيبة(، مختصران. كاب182
كتاب  ،فَالكيبرلنَىالسَ في  ،ائيسى عكدم. كالنَّ سٍ عف المى  ؽو ري (، مف طي 304 \3)، 5802، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في 
ميعة، كيؼ الخي ا ا يستحب مف الكبلـ عند النكاح كذكر اح، مكى كتاب النّْ  (،278 \2)، 1721الحديث:  بة،طٍ لجي

جـَعٍَالمَيفي  ،رانيبى (، كالطَّ 228 \5)، 5503الحديث:  االختبلؼ عمى أبي إسحاؽ في حديث عبد اهلل فيو،
ٍيفَدرؾتَىسٍَالمَيفي  ،اكـكالحى ،  (98 \10)، 10080، الحديث: بيرالكَى ًحٍيحى َالصَّ  \2)، 2744، الحديث: عمى

سماعيؿ بف حى ك  بةعٍ شي كدم ك عي سٍ المى ) ثتيـ؛بة. ثبلعٍ عف شي  ؽو ري ، مف طي (199  ( عف أبي إسحاؽ عف أبي عبيدة.ادمَّ ا 
راف القطاف، عف قتادة، عف عبد مٍ (، مف طريؽ عً 211 \10)، 10499، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى كالطَّ 

 . اكد مرفكعن عي سٍ ( عف عبد اهلل بف مى اضيى دة كأبك عً يٍ بى ص كأبك عي كى أبك األحٍ )ا. ثبلثتيـ؛ تصرن خٍ مي  اضيى ربو، عف أبي عً 
َمفَالثقات،َكىـ؛ َعدـَيرَبفَمعاكية،ٍَىَزَيكرم،ََكافَالثَّيَىفٍَسَيرَبفَراشد،ََكمَىعٍَمَىَقمت:َركاهَمىٍكقيكفناَثَلثه كلَيىضر 

َأبيَعبيدةَ َاألحٍَكدَعَيسٍَمَىبفَسىمىاًع كذلؾَلألسبابََابَأفَالحديثَمرفكعه،كَىصَتابعو.َكالصََّكَىمفَأبيو؛َألفَأبا
َلتالية:ا

رَبفَراشدَعمىَجَللتوَكثقتوَفإنوَلَيعرؼَمتىَسمعَمفَأبيَإسحاؽَىؿَىكَبعدَالختَلط؟َمَىعٍَأكلن:َالراكمَمَى
َأـَقبمو؟.

اؽ؛َإلَأفَعدـَسماعَأبيَعبيدةَكىكَابفَعبدَحَىكرم،َكىكَمفَأثبتَالناسَفيَأبيَإسٍَافَالثَّيَىفٍَثانيان:َالراكمَسَي
َمسعكد َاهللََاهللَبف َأبيَرضيى َالسَََّعنو؛مف َانقطاع َعمى َيدؿ َبينيما. َالمراسيؿ،َيينظىر، ابف أبي حاتـند ،

(256.)َ
َبأنوَيزيدَفيَاإلسناد.َيينظىر؛ََ ثالثان:َالراكمَزىيرَبفَمعاكية،َسمعَمفَأبيَإسحاؽَبعدَالختَلط،َكقدَكًصؼى

َ(.710َََ،709َ\2)ابفَرجب،َشرحَعمؿَالترمذم،َ
ابيَعبدَحَىعمىَالصَََّا.َكعمىَفرضَصحةَالقكؿَبأنوَلكَكافَمكقكفناالقكؿ:َلقدَثبتَالحديثَمرفكعَنَكخَلصة

َلوَحكـَالرفع،َكاهلليَأعمـ.ََمكقكؼَبفَمىٍسعكد.َفنقكؿ:اهللَ
َبيفَأبيَإسحاؽَرَمفَأبيَإسحاؽ،َكمينقىًطعمَىعٍَ؛َلعدـَمعرفةَسماعَمَىعيؼَهضَىسناديهَإَ[875] ؛َلكجكدَسقطَراكو

َاهلليَعنوكدَعَيسٍَمَىبفََكعبدَاهلل  ابؽ.ديث السَّ و في الحى كسبؽ تخريجي َ.رضيى
 .ديث عف مىٍعمىر بف راشد فمرة مكقكفنا، كأخرل منقطعناقمت: كىذا يزيد في اضطراب الح

 (1)
كما أثبتناه مف  ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"جاء في بداية باب تشقيؽ الكبلـ حسب نسخة كامبلن ىذا الحديث  

 "األصؿ".

(2)
ديثَكاألثىر ،ٍطع. ابف األثيرأم أىٍقطىع. كالبىٍتر: ىك القى    (.93 \1)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى
َلسقكًطَراكيىٍيفَبيفَالرَّجيؿؿ،ََكجَي؛َإلبياـَالرََّؼَهيٍَعًَضَىسناديهَإَ[876] ؿه صمىَاهللَعميوَكسمـ.ََكبيفَالنبيَىكَميعضى

َ َلغيره. سىف َالحى َدرجة َإلى َبشكاىده (، كابف 329 \14)، 8711، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمدكيرتقي
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َتَى[َبَى149] َـ.َلىَالكَىَؽًَيٍَقًَشٍَابي

نىا [ 877] طىبى النًَّبيُّ عى أىٍخبىرى : خى ، قىاؿى ، عىف ميجاًىدو ، عىف بيدىٍيؿو اٍلعيقىٍيًميّْ زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ و يٍ مى عى
ٍطبىةن ديكفى بلى السَّ  طىبى خي ، فىخى ـى أىبك بىٍكرو ٍطبىةن ًفي بىٍعًض األىٍمًر، ثيَـّ قىا ٍطبىًة النًَّبيّْ عى  ـ خي ـ، ثيَـّ بلى و السَّ يٍ مى خي

مىٍيًو السَّ  ، فىاٍستىٍأذىفى النًَّبيَّ عى ـى شىابّّ فىًتيه ، ثيَـّ قىا ٍطبىًة أىًبي بىٍكرو ٍطبىةن ديكفى خي طىبى خي ، فىخى ـى عيمىري بلىـ ًفي قىا
، ٍؿ يىٍخطيبي ـٍ يىزى ٍطبىةى، فىمى ٍطبىًة، فىأىًذفى لىوي، فىطىكَّؿى اٍلخي تَّى قىاؿى لىوي النًَّبيُّ عى  اٍلخي  ـ: ًىٍيو، قىطّْ بلى و السَّ يٍ مى حى

ا قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، أىٍك كىمى فَّ تىٍشًقيؽى اآلفى ـٍ يىٍبعىٍث نىًبيِّا ًإالَّ ميبىمّْغنا، كىاً  : ًإفَّ اهللى لى : ثيَـّ قىاؿى
اٍلكىبلىـً ًمفى  (1)

فَّ ًمفى اٍلبىيىاًف لًسٍحرنا، أى   .ًسٍحره ٍك إفَّ ًمفى اٍلبىيىاًف الشٍَّيطىاًف، كىاً 

                                                                                                                                                                      

وَفنَىسَيفي  ،واجى مى  َؿًَمَىعَىفي  ،ائيسى (، كالنَّ 90 \3)، 1894الحديث:  باب إعبلف النكاح،، أبكبا النكاح، ابفَمىاجى
َكالميمة ارفي  ،ار(، كالبزَّ 345)، 493، الحديث: اليـك ، 7898، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ

ًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ (، كابف حً 184 \9)، 10255، الحديث: الكيبرلَفنَىسَيفي  ،يائسى (، كالنَّ 291 \14)
، 362، الحديث: ابفَاألٍعرابيَـجعٍَمَيفي  ،رابي(، كابف األعٍ 174، 173 \1)، 2،1، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَى

فَنَىالسَ في  ،(، كالبييقي428، 427 \1)، 884، 883، الحديث: الدَّارنقيٍطنيَفنَىسَيفي  ،نيطٍ قي ارى (، كالدَّ 206 \1)
ة باختبلؼ في رى يٍ رى ة عف أبي ىي مى مى رم عف أبي سى ىٍ عف قيرَّة عف الزُّ  ؽو ري مف طي  (،295 \3)، 5768، الحديث: الكيبرل

 .بعض األلفاظ
َالكَىجَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى الطَّ أخرجو ك   بىٍيًدم عف د بف الكليد الزُّ مَّ حى مي (، مف طريؽ 72 \19)، 141، الحديث: بيرـ
   رم عف عبد اهلل بف كعب عف أبيو مرفكعان نحكه.ىٍ الزُّ 

عف النبي  ،رمىٍ الزُّ كأرسمو غيره عف  ،عف أبي ىريرة ،عف أبي سممة، رمىٍ الزُّ عف  ،تفرد بو قرةني: طٍ قي ارى قاؿ الدَّ 
عف عبد  ،رمىٍ زُّ العف  ،د بف سعيدمَّ حى عف مي  ،كقرة ليس بقكم في الحديث. كركاه صدقة ،صمى اهلل عميو كسمـ

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. كال يصح الحديث، كصدقة، كمحمد بف  ،عف أبيو ،الرحمف بف كعب بف مالؾ
 (.427 \1)، نيطٍَقَيارَىالدََّفَنَىسَي، نيطٍ قي ارى الدَّ . اب"كى سعيد ضعيفاف، كالمرسؿ ىك الصَّ 

 (1)
و أىٍحسىفى مىٍخرج.   ديثَكاألثىر ر،ابف األثيأًم التَّطىمُّب ًفيًو لييٍخرجى  (.492 \2)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى
اًمعَابفَكىٍىبفي  ،بىٍ أخرجو ابف كى .َاىدَأرسؿَالحديثجَىمَيَ؛عيؼَهضَىسناديهَإَ[877] ( 436)، 320، الحديث: جى

ايٍ رى مف طريؽ يحيى بف أيكب عف ابف جي   بنحكه. ج مرفكعن
ديث شىكاًىد، منيا:  قمت: كلبعض ألفاظ الحى

، كتاب يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي أخرجو "، ألخيرة منو، كىي: "إفَّ ًمفى اٍلبىيىاًف ًسٍحره مجممة اشىاًىد ل
 رّْ ، أبكاب البً الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،كالترمذم ،(، 138 \7)، 5767الحديث:  ،رناباب: إف مف البياف سحالطب، 
َندسٍَمَيفي  يىٍعمى المكصمي،(، كأبك 444 \3)، 2028الحديث: ، اباب ما جاء في إف مف البياف سحرن ة، مى كالصّْ 
 عف زيد بف أسمـ، عف عبد اهلل بف عمر. ؽو ري مف طي (، 12 \10)، 5639، الحديث: يىعمىأبيَ

، ردفٍَاألدبَالمَيفي  ،ارمخى (، كالبي 394 \4)، 2792، الحديث: أبيَدىاكدَندسٍَمَيفي  ،السييى اكد الطَّ أبك دى أخرجو ك 
الحديث:  باب ما جاء في الشّْعر، ، أكؿي كتاب األدب، أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدبك دى كأ(، 301)، 872الحديث: 
يحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 220 \4)، 2332(، كأبك داكد الطيالسي في مسنده، الحديث: 358 \7)، 5011
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َالسٍَ[َبَى150] َة.ارَىخَىتًَابي

نىا [ 878] ارىًة: المييَـّ أىٍخبىرى ، عىف قىتىادىةى، أىفَّ اٍبفى مىٍسعيكدو كىافى يىقيكؿي ًفي ااًلٍسًتخى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ عى
ًتؾى  ، كىأىٍستىٍقًدريؾى ًبقيٍدرى تىٍقًدري ًإنّْي أىٍستىًخيريؾى ًبًعٍمًمؾى ـي، كى ـي كىالى أىٍعمى ، فىًإنَّؾى تىٍعمى ، كىأىٍسأىليؾى ًمٍف فىٍضًمؾى اٍلعىًظيـً

ٍيرنا ًلي ًفي مىًعيشىتً  ، كىخى ٍيرنا ًلي ًفي ديٍنيىامى ، كىأىٍنتى عىبلَّـي اٍلغيييكًب، ًإٍف كىافى ىىذىا األىٍمري خى ي، كىالى أىٍقًدري
اًقبىًة أىٍمًرم، فىيى  ٍيرنا ًلي ًفي عى ٍيرنا ًلي، فىاٍقًدٍر ًلي كىخى ٍيري ذىًلؾى خى ٍف كىافى غى سٍّْرهي ًلي، ثيَـّ بىاًرٍؾ ًلي ًفيًو، كىاً 

. ًني ًبًو يىا رىٍحمىفي ، كىرىضّْ ٍيثي كىافى ٍيرى حى   اٍلخى
 
نىا [ 879] : فىًرحى أىٍخبىرى ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ عى

اًحبىا (1) مى  (2)صى ٍيًو السَّبلىـ ميكسىى عى
ؤه بً  لىٍك عىاشى كىافى ًفيًو ىىمىكىتيييمىا، فىرىًضيى اٍمري ، كى مىٍيًو ًحيفى مىاتى ًزعىا عى ًلدى لىييمىا، كىجى اًء ًباٍلغيبلىـً ًحيفى كي قىضى

. ا ييًحبُّ ًتًو لىوي ًفيمى ا يىٍكرىهي أىٍكثىري ًمٍف ًخيرى  اهلًل، فىًإفَّ ًخيرىةى اهلًل ًلٍمميٍؤًمًف ًفيمى

                                                                                                                                                                      

 \11)، 11758، الحديث: بيرالكَىـَجَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى (، كالطَّ 96 \13)، 5780، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَ
  .اسبَّ رمة عف ابف عى كٍ اؾ عف عً مى (، مف طريؽ سً 287

لكٍف بخبلؼ القصة الكاردة ، ردفٍَاألدبَالمَيفي  ،ارمخى البي  و"، أخرجإنما تشقيؽ الكبلـ مف الشٍَّيطافف" شاىد لعبارة:ك 
.قاؿ الشَّيخي األلباني:  ر.مى عي  ـ، عف ابفمى د بف أسٍ يٍ ر عف زى يى ىٍ (، مف طريؽ زي 302)، 875الحديث:  ىنا، حيحه  صى
َكد.عَيسٍَادةَلـَييدرؾَابفَمَىتىَقَىَ؛َألفََّمىٍكقيكؼَعيؼَهضَىسناديهَإَ[878]

، كتاب يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي  ،حيحةاء االستخارة مف طرؽ صى حديث دع كقد ثىبىتى 
(، 245)، 703، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَي(، كفي 81 \8)، 6382الحديث:  باب الدعاء عند االستخارة،الدعكات، 
كابف (، 604 \1)، 480الحديث:  باب ما جاء في صبلة االستخارة،، أبكاب الكتر، الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،كالترمذم
َاألحَىنََّصَىالمَيَشيبة، في َفي َكاآلثارؼ ، الحديث: -، إال أنو في السند قبؿ جابر: عبد اهلل بف الحسف اديث
، الكيبرلالس نىفَفي  ،ائيسى (، كالنَّ 183 \1)، 421، الحديث: ةنََّالسَ في  ،ـكابف أبي عاصً (، 52 \6، )29403

َكالميمةمَىعَى(، ككتاب 246 \5)، 5551الحديث:  االستخارة،كتاب النكاح،  َاليـك َـّ باألمر،، ؿ  ما يقكؿ إذا ىى
 \6، 3253الحديث:  كيؼ االستخارة،نكاح، ، كتاب المفَالس نىفَالميٍجتبى(، كفي 185 \9)، 10259كالحديث: 

َكالميمة(، كفي 80 ا، عمؿَاليـك بترتيبَابفًَحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 346)، 496الحديث:  أيضن
 ؽو ري (، جميعان مف طي 74 \3)، 4921، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،(، كالبييقي169 \3)، 887، الحديث: افبىٍَمَبَى

َيىعمىَندسٍَمَيفي  ،مى المكصميعٍ ابر. كأبك يى د بف الميٍنكىدر عف جى مَّ حى ٍحمىف بف أبي المىكىاًؿ مي الرَّ  دبٍ عف عى  ، أبي
َحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 497 \2)، 1342الحديث:  َابف َيح َبَىًحبَّاف َابف  \3)، 885، الحديث: افبىَمٍَبترتيب

  رم.دٍ ار، عف أبي سعيد الخي سى اء بف يى طى عى اء، عف طى رك بف عى مٍ د بف عى مَّ حى عف مي  ؽو ري (، كبلىما مف طي 167
 (1)

  " ك "ع".ح"ك  "ج"ك  "ب" ما أثبتناه مفك نَّاًسخ. عمييا ال بى بَّ كضى  ،فرحا ":األصؿ"في  

(2)
 كفي "ع" ال يكجد": صاحبا ميكسىى عميو السَّبلـ. .صاحبا :كممة" ح"في طمست  
(، مف طريؽ 436 \12)، 9693، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي كع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىسناديهَإَ[879]

ٍعفىر زَّ عبد الرَّ  افَفيَيَىعَالبَىامًَجَى في د بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي،مَّ حى مي اؽ بو. كالطىبىرم، أبك جى
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نىا [ 880] ، عىٍف أىنىسو أىفَّ رىجيبلن قىاؿى ًلمنًَّبيّْ عى أىٍخبىرى ٍف أىبىافى ، عى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ ـ: بلى و السَّ يٍ مى عى
اًقبى ـبلى و السَّ يٍ مى أىٍكًصًني يىا رىسيكؿى اهلًل! فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ عى  ًذ األىٍمرى ًبالتٍَّدًبيًر، فىًإٍف رىأىٍيتى ًفي عى ٍيرنا : خي ًتًو خى

ٍف ًخٍفتى غىيِّا فىأىٍمًسٍؾ.  فىأىٍمًضو، كىاً 
نىا [ 881] ، عىف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عىاًئشىةى؛ أىفَّ رىسيكؿى اهلًل أىٍخبىرى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ عى
 ٍفؽي ًفي قىٍكـو قط : مىا كىافى الرّْ قىاؿى

، كىالى  (1) ـٍ رىؽي ًفي ًإالَّ نىفىعىيي . كىافى اٍلخى ـٍ رَّىي  قىٍكـو قىطُّ ًإالَّ ضى
نىا [ 882] ، عىف أىٍخبىرى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ ك بف اٍلعىاًص (2)]ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى [عى : كىتىبى عىٍمري ، قىاؿى

فَّ الرًَّشيدى  ًإلىى ميعىاًكيىةى ًفي األىنىاًة، فىكىتىبى ًإلىٍيًو ميعىاًكيىةي: أىمَّا بىٍعدي، فىًإفَّ  ٍيًر ًزيىادىةه كىرىشىده، كىاً  التَّفىيُّـى ًفي اٍلخى
، أىٍك كىادى أىٍف يى  فَّ الميتىثىبّْتى ميًصيبه ابى عىًف األىنىاًة، كىاً  اًئبى مىٍف خى فَّ اٍلخى مىًة، كىاً  ًف اٍلعىجى كيكفى مىٍف رىشىدى عى

ؿى ميٍخًطئه، أىٍك كىادى أىٍف  فَّ الميعىجّْ رىؽي، ميًصيبنا، كىاً  رُّهي اٍلخى ٍفؽي يىضي نَّوي مىٍف الى يىٍنفىعيوي الرّْ يىكيكفى ميٍخًطئنا، كىاً 
تَّى يىٍغًمبى حً  ٍبمىغى الرٍَّأًم، حى ؿي مى لىٍف يىٍبميغى الرَّجي ، كى اًربي الى ييٍدًرؾي المىعىاًليى مىٍف الى تىٍنفىعيوي التَّجى ٍيمىوي، كى ٍمميوي جى

بً [ تىوي. (3)]موضٍ فى كى  شىٍيكى

                                                                                                                                                                      

ف (، م87 \18)، ـ2000 -ىػ 1420، 1سسة الرسالة، طد شاكر، بيركت، مؤ مَّ حى أحمد مي تحقيؽ: ، ءافرٍَأكيؿَالقَيتَى
  يسير. ر باختبلؼو مى عٍ ادة عف مى تى طريؽ قى 

الكىاًمؿَفيَفي  ،. أخرجو ابف عدم،َكىكَأبافَبفَأبيَعيَّاشااَمترككَنفيوَركايَنَا؛َألفََّجدَنَعيؼَههَضَىإسنادَيَ[880]
اؿ عىفاءَالر جى (، كبلىما مف طريؽ عبد 359 \6)، 4328، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،(، كالبييقي277 \2)، ضي

 َاؽ بو.زَّ الرَّ 
مو كيحفظو، فىإذىا حدث ريبَّمىا جعؿ كىبلـ "اف: بَّ قاؿ ابف حً  سىف، فىكىافى يسمع كىبلى اًديث، كجالس الحى سمع مف أنىس أحى

سىف الًَّذم سىمعو مف قىٍكلو عىف أنس عىف النًَّبي  ٍمس ًمئة  اٍلحى لىعىمَّو ركل عىف أىنىس أىٍكثىر مف ألؼ كىخى كىيكى ال يعمـ، كى
ًديث مى    (.89)، ثيفدَ حَىكحيفَمفَالمَيرَيجٍَالمَىاف، بَّ ا لكثير شىٍيء منيىا أصؿ يرجع ًإلىٍيًو...". ابف حً حى

 (1)
ا في "ب" ك "ج" ك يمفالجانب األ كممة: قىط عمى إلى كجكد "األصؿ"نسخة الأشار في   ، كىي مكجكدة أيضن

 "ح" ك "ع".
 \2)،1491َ، الحديث: ديٍَمَىبفَحَيَدَيبٍَعَىمفَميٍسندََخبتىَنٍَمَيالفي  ،ديٍ مى بف حي  دي بٍ أخرجو عى  .حَهيٍَحًَصَىسناديهَإَ[881]

ارفي  ،اركالبزَّ  (،367 (، كبلىما مف طريؽ 121 \18)، 74الحديث:  ،ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
  اؽ بو.زَّ عبد الرَّ 

  " ك "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ".ح"ك  "ج"ك  "ب"مف  الراكمىذا  طى قى سى  (2)
(3)

   (.166\11مف "ع"، ) قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  سقطى  

َىشاـَبفَعركةَلـَييدرؾَعمركَبفَالعاصَرضيَىقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىسناديهَإَ[882] . كقد كلد ىشاـ اهلليَعنوَكؼ؛َألفَّ
عمى الصحيح.  51كقد تكفي عمرك بف العاص رضي اهللي عنو سنة: يـك مقتؿ الحسيف رضي اهللي عنو كعف أبيو، 

، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحاب، كابف عبد البر، (240 \30)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿ؛ الًمزم، يينظىر
(3\ 1188.)  
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َالمَىبَى[151َ] َد.احًَالكَىَؿًَعٍَيَالنََّفًََ(1)يشٍَابي

نىا [ 883] : قىاؿى أىٍخبىرى : سىًمٍعتي أىبىا ىيرىيرىةى يىقيكؿي ، قىاؿى مًَّد ٍبًف ًزيىادو ، عىف ميحى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ عى
مىعى، رىسيكؿي اهلًل  ذىا خى ، فىٍميىٍبدىٍأ ًباٍلييٍمنى، كىاً  ـٍ ديكي ا، أىٍك : ًإذىا اٍنتىعىؿى أىحى فىٍميىٍبدىٍأ ًباٍلييٍسرىل، أٍك ليىٍنعىٍمييمى

ًميعنا.  ًليىٍخمىٍعييمىا جى
 
نىا [ 884] ، عىًف األىعٍ أىٍخبىرى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ : الى عى يرىةى، قىاؿى ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو مىًش، عىٍف أىًبي صى

: ًإذىا اٍنقى أىٍعمىميوي ًإالَّ عىًف النًَّبيّْ  طىعى ًشٍسعي ، قىاؿى
، فىبلى يىٍمًش ًفي نىٍعؿو كى  (2) ـٍ ًدكي تَّى أىحى اًحدىةو، حى

ا. ييمى   ييٍصًمحى

                                                                                                                                                                      

لىكىاًئيأخرجو  في  ،مٌ ادً دى غٍ يب البى طً الخى (، 1533 \8)، 2789، الحديث: ةنََّشرحَأصكؿَاعتقادَأىؿَالسَ في  ،اٍلبلى
ر بف بيٍرقاف باختبلؼ يسير، إال أنو عند الخطيب فى عٍ ر عف جى مى عٍ مى  ؽو ري ف طي (، كبلىما م398 \2)، الفىًقٍيوَكالميتىفىًقو

  ك.ري مٍ اب، كليس عى طَّ ر بف الخى مى ذكر عي 

(1)
  دكف ًذٍكًر الكاحد. في النعؿ "، الماشي"  :في ب ك ج ك ح 
 ،(، كأحمد143 \1)، 75، الحديث: وٍيَكَىاىَىاؽَبفَرَىحًَإسٍََميٍسند، في ويٍ كى اىى بف رى اأخرجو  ح.يٍَحًَصَىَهإسنادَي[883َ]

 اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 219 \13)، 7812، الحديث: ندسٍَالمَيفي 
 ،(، كمف طريقو أخرجو أحمد88 \2)، 1920، الحديث: رمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيفي  ،الؾمى أخرجو ك  

بابي يىٍنًزعي ، كتاب المباس، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي ك (، 61 \16)، 10002، الحديث: ندسٍَالمَيفي 
 بابه في النّْعاؿ،، أكؿي كتاب المباس، أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكد(، كأبك دى 154 \7)، 5855الحديث:  نىعمىوي الييٍسرل،
، أبكاب المباس، باب ما جاء بأمّْ ًرٍجؿ يبدأي إذا الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،(، كالترمذم222 \6)، 4136الحديث: 

، 5455، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 296 \3)، 1779، الحديث: انتعؿ
ناد عف األعرج.  (،606 \2)، 4261، الحديث: فَالكيبرلنَيالسَ في  ،(، كالبييقي270 \12) جميعان عف أبي الزّْ
َالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ كمي  َالمَيحًَند ذا خمع فميبدأ نة، ، كتاب المباس كلزيصرختَىيح باب إذا انتعؿ فميبدأ باليميف كا 

ًبيعي بف ميٍسًمـ. ( مف طريؽ 1660 \3)، 2097الحديث:  بالشماؿ، ، 10187، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،كأحمدالرَّ
في  ،واجى (، كابف مى 175 \5)، 24918الحديث:  ،اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَي كابف أبي شيبة، (،150 \16)
 (، مف طريؽ شعبة.606 \4)، 3616، أبكاب المباس، باب المشي في النعؿ الكاحد، الحديث: فَمىاجوابَفنَىسَي

ارفي  ،اركالبزَّ  َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار ىَنَىالكَيكالبي في (، كالدُّ 275 \16)، 9469، الحديث: ميٍسند
بيع ك  ؛تيـ(، مف طريؽ حماد بف سممة. ثبلث6 \1)، 11، الحديث: كاألسماء اد( عف محمد بف زياد. مَّ حى بة ك عٍ شي الرَّ
 يسير. رة باختبلؼو يٍ رى د( عف أبي ىي مَّ حى األعرج ك مي )كبلىما 

 (2)
ٍدر النَّ   فيو ًفي الثٌٍقب الًَّذم ًفي صى ؿ بىٍيفى األٍصبىعىيف، كييٍدخؿ طرى دي سييكر النَّعؿ، كىىيكى الًَّذم ييٍدخى عؿ الشٍّْسعي: أحى

ديثَكاألثىر ابف األثير،لزّْماـ. المٍشديكًد ًفي ا   (.472 \2)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى
ٍعمىرَنحيحَهصَىسناديهَإَ[884] َمى اؽَحًَإسٍََميٍسند، في ويٍ كى اىى بف رى اأخرجو  .لـَييخالؼَفيَركايتوَعفَاألٍعمشَا؛َألفَّ

 ،ـمً سٍ كمي (، 331)، 956لحديث: ، اردفٍَاألدبَالمَيفي  ،ارمخى (، كالبي 283 \1)، 256بزيادة، الحديث:  وٍيَكَىاىَىبفَرَى
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نىا [ 885] ًميِّا يىٍمًشي أىٍخبىرى ًني مىٍف رىأىل عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىف يىًزيدى ٍبًف أىًبي ًزيىادو زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ عى
سىطى السّْمىاطً  ًفي نىٍعؿو كىاًحدىةو، كى
(1). 

نىا [ 886] ؿي أىٍخبىرى ا ييٍكرىهي أىٍف يىٍنتىًعؿى الرَّجي : ًإنَّمى ، قىاؿى ، عىف يىحيىى بًف أىًبي كىًثيرو زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ عى
ا ًمٍف أىٍجًؿ اٍلعىنىتً  قىاًئمن
(2). 

 

                                                                                                                                                                      

َالصََّسٍَالمَيفي  َالمَيحًَند ذا خمع فميبدأ بالشماؿ،، كتاب المباس كالزينة، صرختَىيح  باب إذا انتعؿ فميبدأ باليميف كا 
في  ،رانيبى (، كالطَّ 218 \8)، 5370، الحديث: مفَالس نىفَالميٍجتبىفي  ،ائيسى (، كالنَّ 1660\3)، 2098الحديث: 

َاألكٍَعٍَالمَي ًزٍيف.  ؽو ري (، مف طي 330 \7)، 7643، الحديث: طسَىجـ ، ندسٍَالمَيفي  ،كأحمدعف األعمش عف أبي رى
، الكيبرلالس نىفَفي  ،ائيسى ، كالنَّ -في سنده عف أبي صالح كأبي رزيف  أفَّ  إالَّ  -( 150 \16)، 10187الحديث: 

مفََالميٍجتبىفي  ،ائيسى كالنَّ (، 462 \8)، 9711كتاب الزينة، باب كراىية المشي في نعؿ كاحد، الحديث: 
مف طريؽ األعمش  (،217 \8)، 5369الحديث:   ًذٍكري النيي عف المشي في نعؿ كاحدة،، كتاب الزينة، الس نىف

، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىَفي ،ارمخى كالبي  (،301 \12)، 7347، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،كأحمد عف أبي صالح.
ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَ كالبزَّار، في (،154 \7)، 5856ي نعؿ كاحدة، الحديث: كتاب المباس، بابي ال يمشي ف

ار َالزَّخَّ َالبىٍحر َابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 114 \17)، 9687الحديث:  ،باسـ َيح َبَىًحبَّاف  ،افبىَمٍَبترتيبَابف
مىٍيدمَندسٍَمَيفي  ،دميٍ مى (، كالحي 274 \12)، 5459الحديث:  عف  ؽو ري مف طي (، 276 \2) ،1169، الحديث: الحي
اـ بف مَّ عمر عف ىى (، مف طريؽ م492 \13)، 8151، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمدرج. ك اد عف األعٍ نى أبي الزّْ 

ًزٍيف كأبك صى أبك )و. أربعتيـ؛ بّْ نى مي   رة باختبلؼ في األلفاظ مع زيادة في بعضيا.يٍ رى اـ( عف أبي ىي مَّ رج كىى الح كاألعٍ رى
ٍعدَندسٍَمَيفي  ،دعٍ ابف الجى أخرجو ك   ، أكؿي كتاب أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكد(، أبك دى 384)،  2630، الحديث: ابفَالجى

 \8)، 9713، الحديث: الكيبرلالس نىفَفي  ،ائيسى (، كالنَّ 223 \6)، 4137الحديث:  بابه في النّْعاؿ،المباس، 
بير عف جابر بزيادة. ؽو ري (، مف طي 463  عف زيىىير عف أبي الزُّ

(1)
ديثَكاألثىر ابف األثير، ماعةي ًمفى النَّاًس كىالنٍَّخًؿ.الج   (.401 \2،َ)الن يىايةَفيَغىريبَالحى
 ،. أخرجو ابف أبي شيبةرضيَاهلليَعنوَاؼَيزيد،َكلجيالةَالَّذمَرألَعميَنعٍَ؛َلضَىمىٍكقيكؼَعيؼَهضَىإسناديهََ[885]

مف طريؽ ابف إدريس عف يزيد بف أبي زياد  (،176 \5)، 24928، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي 
ٍينىةى عف رجؿ   بزيادة فيو. ميزى

، مف الخامسة، مات ايَّرى كصار يتمقَّفي ككاف ًشيعين يىزيد بف أبي زياد، الياشمي، مكالىـ، الكيكًفٌي، ضعيؼ، كىًبرى فتغ
ر، 4خت ـ )سنة ست كثبلثيف،  جى   (.717)، تقريبَالتيذيب(. ابف حى

 (2)
الجنب األيمف مف النسخة  عمىارة مثؿ السيـ في آخر الحديث السابؽ تدؿ عمى كجكد الحديث إش دى جً كي  
 ."األصؿ"
ينىا عف (، بقكلو: 210)، 517، تابع لمحديث: اآلدابفي  ،أخرجو البييقي كع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[886] كّْ كىري
  ثير.ى بف أبي كى يى حٍ يى 

اتعالى، كقد ذكر  قمت: كىذا شرح كتكضيح مف يحيى رحمو اهللي   ، كاهللي أعمـ.أحد األسباب لعدـ االنتعاؿ قائمن
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نىا [ 887] ، عىًف اٍبًف سً أىٍخبىرى ، عىٍف أىيُّكبى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ ، أىنَّوي كىافى الى يىرىل بىٍأسنا أىٍف عى يًريفى
ؿي في نىٍعؿو كاحدةو  يمشيى الرَّجي
(1). 

نىا [ 888] ، أىنَّوي كىافى الى يىرىل بىٍأسنا أىٍف أىٍخبىرى ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى ، عىٍف أىيُّكبى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ عى
ؿي كىىيكى قىاًئـه.  يىٍنتىًعؿى الرَّجي

نىا أىٍخبى [ 889] زَّاًؽ،رى ٍبدي الرَّ : رىأىٍيتي اٍبفى  ،(2)]عىٍف مىٍعمىر[ عى ، قىاؿى بًد اهلًل ٍبًف ًدينىارو ، عىٍف عى ًف الثَّكًرمّْ عى
 عيمىرى يىٍمًشي ًفي نىٍعؿو كىاًحدىةو أىٍذريعنا.

 : كىرىأىٍيتي الثَّكًرمَّ يىٍمًشي ًفي نىٍعؿو كىاًحدىةو.(3)قىاؿى أىبك بىٍكرو  [890]

                                                           
(1)

 ."ج"ك  "األصؿ"كما أثبتناه مف  " ك "ع".ح"ك  "ب"ىذا األثر غير مكجكد في  
 ََكع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[887]
َكع.َطَيقٍَمَىَصحيحَهإسناديهََ[888]

ٍكقيكفة عميي ـ مف قكليـ، كىي تخالؼ حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو قمت: ىذه آراء كفتاكل ألئمة كعمماء أجبلء مى
كسمـ، كاإلماـ مىٍعمىر بف راشد لو رأم فقيي في ىذه المسألة، نستنبطو مف ترجمتو ىذا الباب، كىك جكاز المشي 

ركرة، كاهللي أعمـ.    في النعؿ الكاحد، كذلؾ لمضَّ
(2)

كىاب.. كما أثبتناه مف "جك "ع" سىقىطى مف "األصؿ" ك "ب" ك "ح"   ". كىك الصَّ
َكؼ.َقيَكٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[889]
 ابف إدريس عف ليث عف نافع عف ابف عمر، مف طريؽ اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،ابف أبي شيبة جى رى أخٍ 
بى " ا بىٍينىوي، كى ٍيفى أٍف ييٍصًمحى ًشٍسعىوي"، الحديث: أنَّوي كىافى ال يىرىل بىأسنا أٍف يىٍمًشيى ًفي نىٍعؿو كاًحدىةو، إذا اٍنقىطىعى ًشٍسعيوي مى

24929 ،(5\ 176.) 
ٍبد اهلل بف ًدينىار، العى  دىًنٌي، مكلى ابف عمر ًثقىة، مف الرابعة، مات سنة سبع دى عى كم، مكالىـ، أبك عبد الرحمف، المى

ر، )كعشريف،  جى  . (328)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
(3)

 .زاؽ بف ىىمَّاـ رحمو اهللي تعالىالر عبد  ؛انيعى نٍ القائؿ ىذا أبك بكر الصَّ  
َمىٍقطيكع.ََ[890] حيحه  إسناديهَصى
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َ.لرَىىَاألخٍَمَىفَعَىٍيَمىَجٍَلَالرَ دَىعَإحٍَضٍَكَىَبَيابَىَ[152]

نىا  [891] ، عىٍف عىمّْوً أىٍخبىرى ، عىٍف عىبَّاًد ٍبًف تىًميـو ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ عى
: رىأىٍيتي (1) ، قىاؿى

مى  رىسيكؿى اهلًل   ى األيٍخرىل.ميٍستىٍمًقينا ًفي المىٍسًجًد، رىاًفعنا ًإٍحدىل ًرٍجمىٍيًو عى
 
، مىا الى ييٍحصىى  [892] ، كىعيٍثمىافى : كىافى ذىًلؾى ًمٍف عيمىرى ًني اٍبفي الميسىيًَّب، قىاؿى : كىأىٍخبىرى قىاؿى الزٍُّىًرمُّ

ا. . ًمٍنييمى اءى النَّاسي ًبأىٍمرو عىًظيـو : كىجى  قىاؿى الزٍُّىًرمُّ
 

                                                           
 (1)

ادر التي في ح: "عمر"  ، كىذا خطأ!! كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج" ك "ع"، كىك في جميع المىصى
ديث.  خرٍَّجنىا منيا ىذا الحى

(، كمف 224 \1)، 573، الحديث: رمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيفي  ،الؾأخرجو مى  .حيحَهصَىَهإسنادَيَ[891]
ٍعدَندسٍَمَيفي  ،دعٍ : ابف الجى فٍ مً  طريقو أخرجو كؿه  َندسٍَالمَيَامعالجَىارم في خى (، كالبي 420)، 2865، الحديث: ابفَالجى

ندَسٍَلمَيافي  ،ـمً سٍ كمي (، 102 \1)، 475الحديث:  باب االستمقاء في المسجد كمىدّْ الرٍّْجؿ،ة، بلى ، كتاب الصَّ يححًَالصََّ
الحديث:  باب في إباحة االستمقاء ككضع إحدل الرٍّْجمىٍيف عمى األخرل،، كتاب المباس كالزينة، صرختَىيحَالمَيحًَالصََّ

في  ،اكد(، كأبك دى 1662 \3)، 2100ـ لكحده أيضان مف طريؽ معمر. الحديث: مً سٍ (، كمي 1662 \3)، 2100
َدىاكدَفنَىسَي عي إحدل رجميو عمى األخرل،باب في الرجؿ يى ، أكؿي كتاب األدب، أبي  \7)، 4866الحديث:  ضى

(، كفي 397 \1)، 802الحديث:  االستمقاء في المسجد،، كتاب المساجد، الكيبرلالس نىفَفي  ،ائيسى ، كالنَّ (230
مىٍيدمَندسٍَمَيفي  ،دميٍ مى (. كالحي 50 \2)، 721الحديث:  ، الكتاب كالباب نفسو،مفَالس نىفَتبىجٍَالمَي  ، الحديث:الحي

، الكبيرَعامًَجَىالفي  ،(، كالترمذم1738 \3)، 2698، الحديث: الدَّارميَفنَىسَيفي  ،رامي(، كالدَّ 391 \1)، 418
(، مف 392 \4)، 2765الحديث:  ،اتمقين سٍ إحدل الرجميف عمى األخرل مي باب ما جاء في كضع األدب،  أبكابي 

مف طريؽ ابف (، 424 \2)، 1197الحديث:  ،ندَأبيَدىاكدميسٍَفي  السي،يى اكد الطَّ . كأبك دى بف عييىٍينىة ياففٍ طريؽ سي 
 رم بو.ىٍ (، عف الزُّ بئٍ اف ك ابف أبي ذً يى فٍ ر كسي مى عٍ الؾ ك مى مى )أبي ذئب. أربعتيـ؛ 

دىًنٌي، ًثقىة، مف الثَّ  اًرم، المازني، المى ًزيَّة، األٍنصى ة مف اجى ؤية، كفي ابف مى الثة، كقد قيؿ: إف لو ري عىبَّاد بف تميـ بف غى
ٍزـ: عف عى طر  اب: سمعت كى يـ، عف أبيو، عف عمو في االستسقاء كالصَّ مً اد بف تى بَّ يؽ عبد اهلل بف أبي بىٍكر بف حى

دّْثي  ٍبد اهلل بف زيد بف عىاًصـ كىك أخك أبيو ألمو،  عباد بف تميـ ييحى ر، )أبي عف عمو، كاسـ عمو: عى جى ع(. ابف حى
 (. 313)، تقريبَالتيذيب
رك بف غنـ بف مازف األنصارم مٍ ؼ بف المبذكؿ بف عى كٍ رك بف عى مٍ ب بف عى عٍ ـ بف كى اصً د بف عى يٍ عبد اهلل بف زى 

شي بحربتو، كىك صاحب حديث حٍ اه كى مى اب بسيفو بعد أٍف رى مة الكذَّ مى يٍ سى المازني، يعرؼ بابف أـ عيمىارىة، قىتىؿى مي 
  رؼ يسير.(، بتص914 ،913 \3)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابالكضكء. ابف عبد البر، 

، الحديث: رمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيفي  ،الؾمى أخرج قكؿ الزىرم األكؿ  كع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىسناديهَإَ[892]
رم ىٍ ( مف طريؽ الزُّ 102 \1)، 475، تابع لمحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،(، كالبخارم224 \1)، 574

َالكيبرلالسَ في  ،البييقي ؛نحكه. كأخرج القكليف ، تابع اآلداب(، كفي 318 \2)، 3211، تابع لمحديث: نىف
 اؽ بو. زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 583)، 583لمحديث: 



297 

 

سىد[َةًَرَىاجَىيَىالمَيَابَيبَىَ[153] َ.(1)]كىالحى
: قىاؿى رىسيكؿي نى رى بى خٍ أى  [893] ، قىاؿى ، عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ًني مىٍعمىره : أىٍخبىرى زَّاًؽ، قىاؿى ٍبدي الرَّ ا عى

اسىديكا، اهلًل  كيكنيكا ًعبىادى اهلًل ًإٍخكىاننا، كىالى يىًحؿُّ ًلميٍسًمـو أىٍف ، (2)]كىال تىقىاطىعيكا[: الى تىحى كا، كى كىالى تىدىابىري
.يى  اهي فىٍكؽى ثىبلىثو رى أىخى  ٍيجي
نىا  [894] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، عىٍف أىًبي أىيُّكبى  عىفٍ  ،عى ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىًزيدى المٍَّيًثيّْ ، عىًف الزٍُّىًرمّْ مىٍعمىره

فىعى  : الى أىٍعمىميوي ًإالَّ رى ، قىاؿى اًرمّْ ـًإلىى  واألىٍنصى مىٍيو السَّبلى اهي ، قىاالنًَّبيّْ عى رى أىخى : الى يىًحؿُّ ًلميٍسًمـو أىٍف يىٍيجي ؿى
دُّ ىىذىا يىصي دُّ ىىذىا كى ، يىٍمتىًقيىاًف، فىيىصي .(3)فىٍكؽى ثىبلىثىًة أىيَّاـو ا الًَّذم يىٍبدىأي ًبالسَّبلىـً ٍيريىيمى  ، كىخى

                                                           
(1)

 . "ح"ك  "ج"ك  "ب"مف أثبتناه ، كما " ك "ع"األصؿمف " ليست  
(2)

 كما أثبتناه مف "األصؿ". ."ح"ك  "ج"ك  "ب" مف ليست 
(، كمف 78 \2)، 1894: ، الحديثرمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيفي  ،ؾالأخرجو مى  .يحَهحًَصَىسناديهَإَ[893]

 \8)، 6076، كتاب األدب، باب اليجرة، الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي طريقو أخرجو كؿه ًمٍف: 
َالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ كمي (، 144 \1)، 398(، كفي األدب المفرد، الحديث: 21 َاحًَند ، كتاب البر صرختَىلمَييح

في  ،اكدكأبك دى (، 1983 \4)، 2558كالصمة كاآلداب، باب النيي عف التحاسد كالتباغض كالتدابر، الحديث: 
 ؽو ري (. جميعان مف طي 271 \7)، 4910، أكؿي كتاب األدب، باب فيمف يىيجير أخاه المسمـ، الحديث: أبيَدىاكدَفنَىسَي

، كتاب يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،رماخى البي (، ك 64 \21)،  13353 ، الحديث:الميٍسندفي  ،الؾ. أحمدعف مى 
 ،السييى اكد الطَّ (، مف طريؽ شيعيب. كأبك دى 19 \8)، 6065األدب، باب ما ييٍنيى عف التحاسد كالتدابر، الحديث: 

ٍمعىة ئٍ (، مف طريؽ ابف أبي ذً 563 \3)، 2205، الحديث: ميٍسندَأبيَدىاكدفي  ياف، فٍ مف طريؽ سي  كأيضان  –ب ك زى
مىٍيدمَندسٍَمَيفي  ،دميٍ مى كالحي   \19)، 12072، الحديث: الميٍسندفي  كأحمد،(، 302 \2)، 1217 ، الحديث:الحي
اًمعَالكىبيرفي  ،(، كالترمذم251 \6)، 3549الحديث:  ،ميٍسندَأبيَيىٍعمىفي  ،مى المكصميعٍ (، كأبك يى 128 ، الجى
ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَ كالبزَّار، في(، 393 \3)، 1935د، الحديث: سى ء في الحى ة، باب ما جامى كالصّْ  رّْ البً  أبكابي 

ار ؼَنََّصَىالمَيَفي ،ياف بف عييىٍينة. كابف أبي شيبةفٍ (، مف طريؽ سي 362 \12)، 6279، الحديث: باسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
َاألحَى َكاآلثارفي ، الميٍسندفي  ،ف.  كأحمديٍ سى ياف بف حي فٍ (، مف طريؽ سي 215 \5)، 25372، الحديث: اديث

َالكيبرلفي  ،(، كالبييقي348، 119 \20)، 13053، 12690الحديث:   \7)، 14773، الحديث: الس نىف
ٍمعة ك  ياف بف عهيىٍينةفٍ سي الؾ كشيعيب ك مى (، مف طريؽ مىٍعمىر. سبعتيـ؛ 495 ف يٍ سى ياف بف حي فٍ سي كابف أبي ذئب كزى

 .   رم بوىٍ عف الزُّ  ؽو ري ر (، مف طي مى عٍ مى ك 
اؽ، زَّ (، عمى طريؽ عبد الرَّ 1983 \4)، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيـ رحموي اهللي تعالى في مً سٍ : نىصَّ اإلماـ مي تنبيوَه
كا ".فقاؿ:  اسىديكا كالى تىقىاطىعيكا كالى تىدىابىري زَّاؽ " كالى تىحى   كأمَّا حًديثي عبد الرَّ

 (3)
دُّ اليي   ارَاألٍنكارَفيَو عنو. الفىتًَّني، يً ك"يصد" ىذا، أم يعرض بكجٍ راف. كمنو: "فيصد" ىذا جٍ كالصَّ مىٍجمىعًَبحى

 (.299 \3)، غىرائبَالتٍَّنزيؿَكلطىائؼَاألٍخبىار
(، كمف 78 \2)، 1893: ، الحديثرمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيفي  ،الؾأخرجو مى  .حيحَهصَىإسناديهََ[894]

(، 557 \38)، 23584الحديث:  -كقرف صالح مع مالؾ  -، ميٍسندالفي  ،طريقو أخرجو  كؿه ًمٍف: أحمد
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نىا  [895] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ اؽى، عىف عيمىرى  عفٍ  ،عى ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى نىا سىٍعدي (1)ٍبًف سىٍعدو  مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، قىاؿى قَّاصو ًسبىابيوي فيسيكؽه، كىالى يىًحؿُّ ًلميٍسًمـو أىٍف بف أىًبي كى ، كى : قىٍتؿي الميٍسًمـً كيٍفره

اهي فىكٍ  رى أىخى  .ؽى ثىبلىثىًة أىيَّاـو يىٍيجي

                                                                                                                                                                      

األدبَ(، كفي 21 \8)، 6077، كتاب األدب، باب اليجرة، الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَى في ،ارمخى البي 
َالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ كمي (، 341)، 985، الحديث: الميٍفرد َالمَيحًَند بي ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باصرختَىيح

، أكؿي أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدكأبك دى (، 1984 \4)، 2560تحريـ اليٍجر فكؽى ثبلثو ببل عذرو شرعٌي، الحديث: 
ًحبَّافَيحَابفَحًَصَىكابف ًحبَّاف، في (، 272 \7)، 4911ـ، الحديث: مً سٍ كتاب األدب، باب فيمف يىيجير أخاه المي 

اعي(، ك 484 \12)، 5669، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَى (، 60 \2)، 881، الحديث: ميٍسندَالش يىابفي  ،القيضى
 الؾ.عف مى  ؽو ري مف طي  جميعنا

َاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،ابف أبي شيبةأخرجو ك   َكاآلثارؼَفي في  ،(، كأحمد215 \5)،  25368، الحديث: اديث
اب االستئذاف، باب السبلـ ، كتيححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي (، ك 509 \38)، 23528، الحديث: الميٍسند

امعَالكىبيرفي  ،(، كالترمذم53 \8)، 6237لممعرفة كغير المعرفة،  الحديث:  ، أبكاب البر كالصمة، باب ما الجى
ـَالكىبيرفي  ،رانيبى (، كالطَّ 391 \3)، 1932جاء في كراىية اليجر لممسمـ، الحديث:  ،  3952، الحديث: الميٍعجى

 بف عييىٍينة.(، مف طرؽ عف سفياف 144 \4)
َ ، فيديٍ مى بف حي  دي بٍ كعى   ٍيدالميٍنتىخىب مى َحي َبف ٍبد َعى َميٍسند ، الميٍسندفي  ،(، كأحمد206 \1)، 223، الحديث: مف

في  ،(، كالبييقي144 \4)،  3949، الحديث: الميٍعجـَالكىبيرفي  ،رانيبى (، كالطَّ 550 \38)، 23575الحديث: 
رم ىٍ (، عف الزُّ ثبلثتيـ؛ )مىالؾ كسيٍفياف كمىٍعمىر ر.مى عٍ (، مف طريؽ مى 108 \10)، 20027، الحديث: الس نىفَالكيبرل

 بو.
د بنت سعد، شيد العقبة نٍ ارم النَّجارم، غمبت عميو كنيتو، أمو ىً صى د بف كميب بف ثعمبة، أبك أيكب األنٍ يٍ الد بف زى خى 

الستيعابَفيَمعرفةَـ... ابف عبد البر، كسائر المشاىد، كقبره قرب سكر القٍسطىٍنًطينيَّة معمـك إلى اليك  اكبدرن 
 (. 426، 424 \2)، األصحاب

 (1)
 .، كىذا خطأ!!!سعيد ":ح"في  
اؽَاختمط،َ؛عيؼَهضَىإسناديهََ[895] َأباَإٍسحى َقبؿَالختَلطَأـَبعده.رَمَىعٍَمَىندرمَمتىَركلََلَكَألفَّ

َلغيره َكالحديثَصحيح ًققيك الميٍسند:  (،105 \3)، 1519، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .قمت: قاؿ ميحى
ٍيدالميٍنتىخىبَ ، فيديٍ مى بف حي  دي بٍ كعى  .حيحَهصَىَديثَي،َكالحَىفَهسَىهَحَىإسنادَي مى ٍبدَبفَحي  \1) ،138، الحديث: مفَميٍسندَعى
َتبىالميجٍَ(، كفي 458 \3)، 3553، كتاب المحاربة، قتاؿ المسمـ، الحديث: الكيبرلالس نىفَفي  ،ائيسى (، كالنَّ 158
َال ، ةنََّالسَ في  ،بلؿ(، كأبك بكر الخى 121 \7)، 4104، كتاب تحريـ الدـ، قتاؿ المسمـ، الحديث: س نىفمف

دكف :  الدعاء(، كفي 145 \1)، 324، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى (، كالطَّ 168 \4)، 1446الحديث: 
 اؽ بو.زَّ عبد الرَّ  فع ؽو ري مف طي  ا(، جميعن 566)، 2040خره، الحديث: "كال يحؿ ..." إلى آ

ًققيك الميٍسند:403 \7، )4394، الحديث: الميٍسندكأحمد، في  .َ(، قاؿ ميحى حيحه َصى ديثي اًمعَكالترمذم، في  حى الجى
اءى ًسبىاب المؤمف فسكؽ،، أبكاب اإليماف، الكىبير : 317 \4، )2634الحديث:  باب ما جى َ(، قاؿ التّْرمذمُّ ًديثي حى
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نىا  [896] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، ًفي قىٍكًلًو: عىٍف  ،عى ، عىف ميجاًىدو ًرمّْ زى بًد اٍلكىًريـً اٍلجى ، عىٍف عى اك) مىٍعمىره

: ىً (1)( منىكمكلك مىٍيًو ًإذىا لىًقيتىوي. ي، قىاؿى مّْـي عى ـي تيسى  السَّبلى

، عىٍف أى  [897] اًلحو ، عىف سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى زَّاًؽ، قىاؿى ٍبدي الرَّ نىا عى ٍف أىًبي أىٍخبىرى ًبيًو، عى
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  يرىةى، قىاؿى قىاؿى ىيرى ، كى ًميسو نًَّة ًفي كيؿّْ اٍثنىٍيًف كىخى : تيٍفتىحي أىٍبكىابي اٍلجى

(2)  : ٍيري سييىٍيؿو غى
بدو الى ييٍشًرؾي ًبًو شىٍيئنافي تيٍعرىضي األىٍعمىاؿي  ، فىيىٍغًفري اهللي ًلكيؿّْ عى ًميسو مميتىشىاًحنىٍيًف، ل، ًإالَّ كيؿَّ اٍثنىٍيًف كىخى

ا. تىبىارؾى كتىعالى يىقيكؿي اهللي  تَّى يىٍصطىًمحى  ًلٍممىبلىًئكىًة: دىعيكىيمىا حى

 

                                                                                                                                                                      

َحَىاب ًديثه َحى َمىٍسعيكدو حًف َصى َيحَهسىفه َأبيَيىٍعمىكأبك يىٍعمى المكصمي، في . (، 227 \9، )5332، الحديث: ميٍسند
 هلل بف مىٍسعكد عف أبيو مختصرنا.جميعنا مف طيريؽو عف عبد الرحمف بف عبد ا

(1)
مىت، اآلية:    .34سكرة فيصّْ
زَّ، في اؽزَّ أخرجو عبد الرَّ  كع.طَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[896] (، مف 420 \2)، 1986، الحديث: اؽتفسيرَعبدَالرَّ

ر بو. مى عٍ (، مف طريؽ ابف ثكر عف مى 68 \19)، ءافرٍَأكيؿَالقَيافَفيَتَىيَىعَالبَىامًَجَى فيكالطىبىرم، ر بو. مى عٍ طريؽ مى 
(، مف طريؽ 21 \9)، 6199، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،(، كالبييقي295 \3)، ًحميةَاألكلياءفي  ،ـيٍ كأبك نيعى 
  بو. اؽزَّ عبد الرَّ 

 (2)
كام عف سييىٍيؿ. إٍذ إفَّ سييىٍيؿ شيخو.   اشد.ر بف رى مى عٍ القائؿ ىك مى    كقد عرفنا ذلؾ؛ ألنَّو الرَّ
(، كمف 80 \2)، 1897: ، الحديثرمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيَفي ،الؾأخرجو مى  .حيحَهصَىإسناديهََ[897]

في  ،أحمدؿ بو. ك يٍ يى الؾ عف سي (، عف مى 148 \1)، 411يث: ، الحداألدبَالميٍفردفي  ،ارمخى طريقو أخرجو البي 
 اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 77 \13)، 7639، الحديث: ندسٍَالمَي
مىٍيدمفي  ،دميٍ مى الحي أخرجو ك   ، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ (، كمي 199 \2)، 1005، الحديث: ميٍسندَالحي

(، مف طرؽ عف 1987 \4)، 2565باب النيي عف الشحناء كالتَّياجير، الحديث: ة كاآلداب، مى كالصّْ  رّْ البً  كتابي 
(، 155 \4)، 2525، الحديث: ميٍسندَأبيَدىاكدفي  ،السييى اكد الطَّ ميٍسمـ بف أبي مريـ عف أبي صالح بو. كأبك دى 

سينىفَأبيَفي  ،اكدبك دى (، كأ1098 \2)، 1792مختصران دكف ذكر المغفرة، الحديث:  سينىفَالدَّارميفي  ،ارميكالدَّ 
اًمعَفي  ،(، كالترمذم275 \7)، 4916، أكؿي كتاب األدب، باب فيمف يىيجير أخاه المسمـ، الحديث: دىاكد الجى
، باب ما جاء في صـك يـك االثنيف كالخميس، الحديث: الكىبير شمائؿَ(، كفي 114 \2)، 747، أبكاب الصـك
وفي  ،واجى (، كابف مى 174)، 305، الحديث: صمىَاهللَعميوَكسمـَالنًَّبي بنحكه، أبكبا الصياـ، باب  سينىفَابفَمىاجى

، افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىًحبَّاف، في (، كابف 628 \2)، 1740صياـ يـك االثنيف كالخميس، الحديث: 
ًحيحَنىدَالصََّسٍَالمَيفي  ،كأبك عىكىانة (، مف طيريؽو عف سييىٍيؿ بو.477 \12)، 5661الحديث:  مىَصى ٌرجَعى حيحَالميخى

  بو. ؿيٍ يى ني عف سي دى (، مف طريؽ أبي غساف المى 364 \19) ،11195، الحديث: ـمًَميسٍَ
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نىا  [898] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، عىف قىتىادىةى، أىفَّ  عىفٍ  ،عى ـمىٍعمىره مىٍيو السَّبلى اؾى ظىاًلمنا،  النًَّبيَّ عى : أىًعٍف أىخى قىاؿى
ٍف كافى مىٍظمكمان فأًعٍنوي.(1)اأىٍك مىٍظميكمن    ، فإٍف كىافى ظالمان فىاٍكفيٍفوي، كا 

                                                           
 (1)

 ىذا آخر الحديث. " ك "ع":ح"في  
(، 364)، 256، الحديث: ابفَكىٍىبَعامًَجَىفي  ،بىٍ ابف كى  ،، فقد أخرجوحيحَهصَىَديثَي.َكالحَىؿَهسَىرٍَمَيإسناديهََ[898]

كتاب المظالـ ، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى (، كالبي 363 \20)، 13079، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،كأحمد
، الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،(، كالترمذم128 \3)، 2444الحديث:  كالغىٍصب، باب أًعٍف أخاؾ ظالمان أك مظمكمان، 

.: قاؿ التّْرمذمُّ  (،93 \4)، 2255، الحديث: أبكاب الًفتىف عف رسكؿ اهلل  ًحيحه َصى سىفه َحى ًديثه مى عٍ كأبك يى  ىىذىاَحى
بترتيبَابفًَحبَّافَيحَابفَحًَصَىًحبَّاف، في كابف  (،449 \6)، 3838، الحديث: أبيَيىٍعمىَندسٍَمَيفي  ،المكصمي

مىيد عف أنس. كالبزَّ  ؽو ري مف طي  (،571 \11)، 5167، الحديث: افبىٍَمَبَى ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَفي  ،ارعف حي
ارال بلء بف عبد الرحمف بف يعقكب عف أبيو عف أبي العى (، مف طريؽ 77 \15)، 8316، الحديث: بىٍحرَالزَّخَّ
 ة.رى يٍ رى ىي 
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َالظَّفَ 154] َ.(1)[َبىابي

نىا [ 899] : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل أىٍخبىرى ، عىٍف أىًبي ىيرىيرىةى، قىاؿى ، عىف ىىمَّاـو زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ ـٍ عى : ًإيَّاكي
ـٍ كىالظَّفَّ  ، ًإيَّاكي ـٍ كىالظَّفَّ كىالظَّفَّ ، ًإيَّاكي

ديثفىإفَّ الظَّفَّ أىٍكذىبي الٍ ، (2)  .(3)حى

                                                           
(1)

: كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: إذا ظننتـ عند ىذا الباب مف النسخة "األصؿ"، ىكذا الجانب األيمفيكجد عمى   
ذا تطيرتـ  ذا حسدتـ فبل تبغكا، كا    فامضكا، كعمى اهلًل فتككمكا.فبل تحققكا، كا 

[899َ ]َ حيحَهإسناديه اؽ. زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 476 \13)، 8118، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .صى
 \8)، 6064، كتاب األدب، باب ما ييٍنيىى عف التحاسد كالتدابر، الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي 
اؽ ك عبد زَّ عبد الرَّ )ريؽ عبد اهلل بف محمد، كبلىما؛ (، مف ط148)، 410، الحديث: دَرفٍَاألدبَالمَي(، كفي 19
 ر بو بزيادة. مى عٍ ( عف مى اهلل
أخرجو كؿه ًمٍف:  (، كمف طريقو79 \2)، 1895لحديث: ، ارمىٍَعبَالزَ صٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيَفي ،الؾمى أخرجو ك 

، كتاب األدب، باب يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي (، 60 \16)، 10001، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمد
سَّسيكا{، نيكا اٍجتىًنبيكا كىًثيرنا ًمفى الظَّفّْ ًإفَّ بىٍعضى الظَّفّْ ًإٍثـه كىالى تىجى (، كفي 19 \8)، 6066الحديث:  }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

ة كاآلداب، مى كالصّْ  رّْ ، كتاب البً صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ كمي (، 438)، 1287، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَي
ًش كنحًكىىا أبيََفنَىسَيفي  ،اكد(، كأبك دى 1985 \4)، 2563، الحديث: بابي تحريـً الظَّفّْ كالتجسًُّس كالتنافيس كالتناجي

ََيححًَصَىًحبَّاف، في كابف (، 277 \7)، 4917، أكؿي كتاب األدب، بابه في الظف، الحديث: دىاكد ًحبَّافَابف
اعي499 \12)، 5687الحديث:  ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَى (، 97 \2)، 959، الحديث: ابيَىندَالشَ سٍَمَيفي  ،(، كالقيضى

 ؽو ري مف طي  ا(، جميعن 578 \8)، 17622كالحديث: (، 140 \6)، 11457، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،كالبييقي
ا، (، كأحمد253 \2)، 1117، الحديث: مىٍيدمالحَيَندسٍَمَيفي  ،دميٍ مى الحي أخرجو الؾ. ك عف مى  ، ندسٍَالمَيفي  أيضن

 في ظف السكء، اءى باب ما جى مة، كالصّْ  رّْ ، أبكاب البً الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،(، كالترمذم291 \12)، 7337الحديث: 
أخرجو ك اد. نى ي الزّْ عف أب اف (يى فٍ سي الؾ ك مى )اف بف عييىٍينىة. كبلىما؛ يى فٍ عف سي  ؽو ري (، مف طي 424 \3)، 1988الحديث: 

 باب ال يىخطيبي عمى ًخٍطبة أخيو حتى ينكحى أك يدىعى،، كتاب النّْكاح، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي 
ج. رى (، عف األعٍ اد كجعفرنى أبك الزّْ )ميث عف جعفر بف ربيعة. كبلىما؛ (، مف طريؽ ال19 \7)، 5143الحديث: 

، كتاب الفىرىائض، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي (، 199 \14)، 8504، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،كأحمد
ارفي  ،اركالبزَّ (، 148 \8)، 6724الحديث:  باب تعميـ الفىرىائض، َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار  ،ميٍسند

، 10251، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،س عف أبيو. كأحمدك اك عف ابف طى  ؽو ري (، مف طي 203 \16)، 9337الحديث: 
ارفي  ،اركالبزَّ (، 177 \16)  مف طريؽ (،383 \14)، 8104، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
اكد (، كأبك دى 99 \16)، 10078، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،كأحمد عف عىبد الرحمف بف أبي عىٍمرىةى. يٌ مً بلؿ بف عى ىً 

َفي  السي،يى الطَّ  (، مف طريؽ سيمىٍيـ بف حيَّاف عف أبيو. أربعتيـ؛  265 \4)، 2656الحديث:  ،أبيَدىاكدميٍسند
 ة بزيادة. رى يٍ رى (، عف أبي ىي ج كعىبد الرحمف كحيَّافرى األعٍ ك )طىاككس 

(2)
 ، كما أثبتناه مف "األصؿ".مرتيف فقط "ح"ك  "ج"ك  "ب"في  جممة إياكـ كالظفٌ  تكررت 

(3)
 " ك "ع".ح"ك  "ب" ب، كما أثبتناه"األصؿ" ك "ج": الكىذ في 
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َـ.حًَالرَََّةًَمَىصًََابَي[َبَى155]

نىا [ 900] مىمىةى بف عى أىٍخبىرى دَّثىًني أىبك سى : حى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ بًد الرٍَّحمىًف، أىفَّ عى
دَّادن  ، أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى اهلًل المٍَّيًثيُّ أىخٍ  ارى ًف ٍبًف عىٍكؼو نَّةى  بىرىهي، عىٍف عىبًد الرٍَّحمى ؿي اٍلجى : الى يىٍدخي يىقيكؿي

  قىاًطعه.

نىا [ 901]  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل أىٍخبىرى ٍف أىًبيًو، قىاؿى ، عى ًف اٍبًف طىاكيكسو ، عى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ : ًإفَّ عى
ًة لىيىا الرًَّحـى شيعٍ  ٍجنىةه بىةه ًمفى الرٍَّحمىًف، تىًجيءي يىٍكـى اٍلًقيىامى لىؽو، ًمؽو ذى ٍلعىٍرًش، تىكىمَّـي ًبًمسىافو طى تىٍحتى ا (1)حي

مىًني، كىاٍقطىٍع مىٍف قىطىعىًني. : المييَـّ ًصٍؿ مىٍف كىصى  تىقيكؿي

                                                           

َضَىإسنادَيَ[900] َلجَىعيؼَهه َرىدَّاد.؛ َلغىيرهَيالة سىف َالحى َإلىَدرجة في  ،دميٍ مى الحي  ،فقد أخرجو .كيرتقيَبشكاىده
مىٍيدمَندسٍَمَي  \27)، 16772 ،16763 ،16732 ، الحديث:ندسٍَالمَيفي  ،(، كأحمد477 \1)، 567، الحديث:الحي
، 5984، الحديث:  باب إثـ القاطع، كتاب األدب، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي (، 327291،331،
، كتاب البر كالصمة صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ كمي (، 36)، 64، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَي(، كفي 5 \8)

، أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدكأبك دى  (،1981 \4)، 2556الحديث:  باب ًصمىة الرًَّحـ كتحريـً قىطٍيعىًتيىا،كاآلداب، 
 رّْ ، أبكاب البً الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،، كالترمذم(122 \3)، 1696ـ، الحديث: حً ة الرَّ مى كتاب الزكاة، باب في صً 

:  (،381 \3)، 1909الحديث:  في ًصمىة الرًَّحـ، اءى باب ما جى ة، مى كالصّْ  .قاؿ التّْرمذمُّ ًحيحه َصى سىفه َحى ًديثه   ىىذىاَحى
ارفي  ،اربزَّ كال في  ،مى المكصميعٍ (، كأبك يى 333 \8)، 3405، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
ٍيمىة، ك (، 388 ،386 ،385 \13)، 7394، 7392، 7391، الحديث: أبيَيىٍعمىَندسٍَمَي زى د مَّ حى أبك بكر مي ابف خي

تحقيؽ: عبد العزيز بف إبراىيـ  ،التٍَّكحيدفي  ،بكرمبف إسحاؽ بف المغيرة بف صالح بف بكر السممي النيسا
يحَابفَحًَصَىًحبَّاف، في كابف (، 862 ،859 \2)، ـ1994 -ىػ 1414، 5مكتبة الرشد، طالشيكاف، الرياض، 

 ،261 ،260 ،الحديث:مساكئَاألخَلؽفي  ،ائطيرى (، كالخى 199 \2)، 454، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَ
 الحديث:كالطَّبىراني،في الميعجـ الكبير  (،135 ،130 ،129 \1) ،273 ،262

1509،1510،1511،1512،1513،1514،1515،1516،1517،1518،1519 ،(2\118،119،120 ،)
بىٍير بًف رم عف ىٍ عف الزُّ  ؽو ري مف طي  ا(، جميعن 42 \7)، 13218، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،كالبييقي ميحمَّد بًف جي

 و عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مثمو.ميٍطًعـ عف أبيٍ 
دَّاد  داد كىك أصكب، حً  –بتشديد الميممة  -رى ، كقاؿ بعضيـ: أبك الرَّ ٍقبيكؿ، مف الثانية، بخ د(. ابف جى المٍَّيًثيُّ ازم، مى

ر،  جى َالتيذيبحى د بالركاية عنو أبك سممة بف عبد يي جٍ جاء في التحرير: مى كأرجح ما  (.210)، تقريب كؿ، تفرَّ
َتقريبَار، شَّ ب كبى يٍ عى رحمف بف عىٍكؼ، كلـ يكثٍّْقو سكل ابف حباف، لذلؾ ذكره الذىبي في "الميزاف". شي ال تحرير

 (.  400 \1)، التيذيب
 (1)

ة. ك "ع" "ح"ك  "ب" في   كىاب."ج"ك  "األصؿمف " كما أثبتناه: أٍجًنحى  ، كىك الصَّ
عيؼَهَهإسنادَيَ[901] َالنبيَصمىَاهللََاككسَأرسمو،َكىككىٍيسافَاليىمانيَكالدَطَىَ؛َألفََّضى مفَالتابعيفَكلـَيمؽى

 \10)، 7561، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،أخرجو البييقي .َكيرتقيَبشاىدهَإلىَدرجةَالحسفَلغيرهعميوَكسمـ
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نىا [ 902] ، عىف يىحيىى بًف أىٍخبىرى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ : عى فىعىوي قىاؿى : الى أىٍعمىميوي ًإالَّ رى ، قىاؿى أىًبي كىًثيرو
مى  مىفى حى ، كى ؿى ٍكًتًو: مىٍف قىطىعى رىًحمنا، أىمىرى اهللي ًبيىا أىٍف تيكصى بىالىييفَّ قىٍبؿى مى مىى ثىبلىثه مىٍف كيفَّ ًفيًو رىأىل كى ؼى عى

، كى  مىا يىًميفو فىاًجرىةو، ًليىٍقطىعى ًبيىا مىاؿى اٍمًرئو ميٍسًمـو ا دىٍعكىةن يىتىكىثَّري ًبيىا، فىًإنَّوي الى يىٍزدىادي بيا ًإالَّ ًقمَّةن، كى مىٍف دىعى
ؿي عيقيكبىةن ًمٍف  ما ًمٍف مىٍعًصيىًة اهلًل شىٍيءه أىٍعجى ، كى ؿي ثىكىابنا ًمٍف ًصمىًة الرًَّحـً ًمٍف طىاعىًة اهلًل شىٍيءه أىٍعجى

فَّ اٍلقىٍكـى لى  ، كىاً  ، قىًطيعىًة الرًَّحـً نَّييـٍ لىيىتىقىاطىعيكفى ، كىاً  ـٍ يىٍكثيري عىدىديىي ، كى ـٍ رىةه، فىتىٍكثيري أىٍمكىالييي ـٍ فىجى ميكفى كىىي يىتىكىاصى
، كىاٍليىًميفي اٍلفىاًجرىةي تىدىعي الدَّارى بىبلىًقعى  ـٍ يىًقؿُّ عىدىديىي ، كى ـٍ فىتىًقؿُّ أىٍمكىالييي
(1). 

 

                                                                                                                                                                      

الحديث ، شيعىبَاإليماففي  ،البييقي أخرجََشاىده(، مف طريؽ مىٍعمىر عف قىتىادة يركيو باختبلؼ يسير. ، 321
ًققىاف  نحكه. اصرك بف العى مٍ (، مف طريؽ أبي العىٍنبىس الثقفي عف عبد اهلل بف عى 321 \10)، 7560 رقـ: قاؿ الميحى

.مختار الندكم كعبد العمي حامد:  سىفه     إسناديهَحى
قىاؿى النَّضرىى ة لذى ارغى أم فى  (1) ٍكًزم، البمقعة األىٍرض الًَّتي الى شجر بيىا. ابف  :اب المىاؿ كشتات الشٍَّمؿ، كى غىريبَالجى

ديث  (.86 \1)، الحى
َبيفَىضَىعٍَمَيَهإسنادَيَ[902] َراكيىٍيف َلسقط َكىثيرَؿ؛ َأبي َبف َكسمـ.َيىٍحيىى َعميو َاهلل َصمى َالنبي أخرجو  كبيف

، حيث جاء اا جدن اؽ بو مختصرن زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 63 \10)، 19871، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،البييقي
ٍف كي فيو:  ثه مى ٍكًتوً " ثىبلى بىالىييفَّ قىٍبؿى مى ًقعى ". ،فَّ ًفيًو رىأىل كى ، كىاٍليىًميفي اٍلفىاًجرىةي تىدىعي الدّْيىارى بىبلى ًفي آًخًرًىفَّ ، كى  فىذىكىرىىيفَّ

(، مف طريؽ أبي 62 \10)، 19870، الحديث: مكصكالن مختصرنا ،بَاإليمافعَىشَيفي  ،البييقي اكقد أخرجو أيضن  
ًنٍيفة عف  كاهي عبد اهلل بف كقاؿ البييقي عقبو:  .ثير ميجاىد كًعٍكرمة عف أبي ىريرة مرفكعان بي كى يحيى بف أحى كذا رى

ٍكهي  كى كىـً فرى ًميُّ بفي ظىٍبيىافى كالقىاًسـي بفي الحى ـي بفي طىٍيمىافى كعى الىفوي إبراىي نيفىةى كخى نيفىةى يىًزيدى الميٍقًرئي عف أبي حى عف أبي حى
ٍيرىةى رىًضيى اهللي عنو عىًف النًَّبيّْ صمى اهلل  عف نىاًصًح بًف عبد اهلل عف مىمىةى عف أًبي ىيرى يىٍحيىى بًف أبي كىًثير عف أبي سى

مىمىةى عف أًبيًو، َباإلرسىاؿ عميو كسمـ، كقيؿ: عٍف يىٍحيىى، عف أبي سى َمىٍشيكره ًديثي   .كالحى
 \2)، 440، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىفًَحبَّايحَابفَحًَصَىًحبَّاف، في ابف  وأخرجقمت: قد ثبت جزء مف الحديث، 

ٍخمىد بف الحيسىٍيف عف ىشاـ عف الحسف عف أبي بىٍكرة(182 :" ، مف طريؽ مى ، أىفَّ النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ، قىاؿى
رىةن، فى  تَّى ًإفَّ أٍىؿى البىٍيًت ًليىكيكنيكا فىجى ، حى ؿى الطَّاعىًة  ثىكىابنا ًصمىةي الرًَّحـً ميكا، إفَّ أٍعجى ـٍ ًإذىا تىكىاصى يىٍكثيري عىدىديىي ، كى ـٍ تىٍنميك أىٍمكىالييي

مىكفى فىيىٍحتىاجيكفى ". ا ًمٍف أٍىًؿ بىٍيتو يىتىكىاصى مى   .حيحَهصَىب األرناؤكط: يٍ عى شي  يخي الشَّ  قاؿ كى
رساؿ ىذا الحديثك قمت:  ر في رب مف الراكم يىٍحيى بف أبي كثيرغٍ تى سٍ غير مي  ا  جى تقريب ، فيك كما كصفو ابف حى

ر،  ييدلّْس كيرًسؿ. ولكنَّ  ؛ته بٍ ثى التيذيب بأنو ثقةه  جى    (. 710)، تقريبَالتيذيبابف حى
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زَّاًؽ، قىا903] ٍبدي الرَّ نىا عى ، [ أىٍخبىرى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ؿو [ؿى : قىاؿى عيمىري بف  (1)]عىٍف رجي ٍف ًعٍكًرمىةى، قىاؿى عى
لىًكفَّ اٍلكى  ، كى اصي مىًؾ، ذىًلؾى اٍلًقصى ٍصؿي أىٍف تىًصؿى مىٍف كىصى طَّاًب: لىٍيسى اٍلكى أىٍف تىًصؿى مىٍف  (2)ٍصؿاٍلخى

.   قىطىعىؾى

 

نىا [ 904] : ًإفَّ عىٍف مىعٍ  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، قىاؿى بَّاسو ٍف أىًبيًو، عىًف اٍبًف عى ، عى ، عىًف اٍبًف طىاكيكسو مىرو
ـٍ ييزىٍحًزٍحيىا شىٍيءه أىبى  فَّ اهللى ًإذىا قىارىبى بىٍيفى اٍلقيميكًب لى ، كىاً  فَّ النٍّْعمىةى تيٍكفىري ـى تيٍقطىعي، كىاً  : ثيَـّ قىرىأى دنا، قىاؿى الرًَّح

 : بَّاسو  اآليىةى. (3)( زئٰرٰذييىيميخيحيجييهىه)اٍبفي عى

 

 

                                                           
 (1)

نما " ك "ع"ح"ك  "ب" ليس مف   كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج". مة.رً كٍ ر عف عً مى عٍ مى  المىٍكجكد ىكذا:، كا 

(2)
كىاب ج"ك  "ب" أثبتناه مفكما  ": الكىاًصؿ.ح"في ك  ".األصؿ" يف النَّاًسخ عمييا بى بَّ ضى   " ك "ع"، كىك الصَّ

  لمناسبتو ألكؿ السّْيىاؽ.

امَىعٍَ؛َلإلبياـَفيَشيخَمَىقكؼَهكٍَمَىَيؼَهعًَضَىإسناديهََ[903] ََر،َكأيضن ؛َعمرمكلىَابفَعبَّاسَلـَييدرؾََرمةكٍَعًَألفَّ
أقؿَتقديرَسنة،َأمَيككفَكلدَعمى80ََق،َككافَعمره105َ،َكقيؿ:104َتكفيَسنةَقَ-أمًَعٍكرمة–ألنَّوَ
، ،َتيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿالًمًزم؛َيينظىرق.23َقَكتكفيَعيمرَالفاركؽَرضيَاهللَعنوَسنة24َعاـَ

 اؽ بو، زَّ (. مف طريؽ عبد الرَّ 336 \10)، 7586 ، الحديث:بَاإليمافعَىشَيفي  ،أخرجو البييقيَ(.291 \20)
افظ : قاؿ تنبيوَه جىر رحموي الحى ليس الكصؿ أف تصؿ مف  :ااؽ عف عمر مكقكفن زَّ عبد الرَّ كقد أخرج اهلل: "  ابف حى

ر، تصؿ مف قطعؾ قكلوكصمؾ ذلؾ القصاص كلكف الكصؿ أف  جى ، فتحَالبارمَشرحَصحيحَالبخارم. ابف حى
(10\ 423.)  
(3)

 " مف "ح". ما ألفت بيف قمكبيـ. تكممة اآلية: "63سيكرة األنفاؿ، اآلية:   
اتـ، (. 123)، 362، الحديث: دىٍَالزَ في  ،ارؾبى أخرجو ابف المي  .كؼَهقيَكٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[904] أبك كابف أبي حى
َعفَرَىسًَفٍَتَىفي  د بف إدريس بف المنذر التميمي،مَّ حى د عبد الرحمف بف مي مَّ حى مي  َميٍسنىدنا كؿَاهللَسَييرَالقرآفَالعظيـ

َكالتَّحَىكالصََّ ممكة العربية السعكدية، مكتبة نزار مصطفى د الطيب، الممَّ حى أسعد مي ، تحقيؽ: اصرن تى خٍ مي  ،يفعًَابًَابة
ٍيفَتدرؾسٍَالمَيفي  ،اكـكالحى  ىػ،1419، 3الباز، ط ًحٍيحى (، 359، 330 \2)، 3268، 3179، الحديث: عمىَالصَّ
عبد ارؾ ك بى ابف المي )اؽ. كبلىما؛ زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، مف طي 176)، 148، الحديث: ردَىاءَكالقَىضَىالقَىفي  ،كالبييقي

َالمَيفي  ،ارمخى البي كأخرجو ر بو. مى عٍ ؽ( عف مى ازَّ الرَّ  بَعَىشَيفي  ،(، كالبييقي101)، 262، الحديث: ردفٍَاألدب
  .اصرن تى خٍ اس مي بَّ اككس عف ابف عى (، مف طرؽ عف إبراىيـ بف مىٍيسىرة، عف طى 335 \11)، 8616، الحديث: اإليماف
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نىا [ 905] مىمىةى بف عىبًد الرٍَّحمىًف، أىفَّ  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى دَّثىًني أىبك سى : حى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ عىٍف مىٍعمىرو
، أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى اهللً  ًف ٍبًف عىٍكؼو دَّادان المٍَّيًثيُّ أىٍخبىرىهي، عىٍف عىبًد الرٍَّحمى : قىاؿى اهللي تىبىارىؾى   رى يىقيكؿي

ٍمتي  مىيىا كىصى شىقىٍقتي لىيىا ًمًف اٍسًمي، فىمىٍف كىصى ، كى ـى مىٍقتي الرًَّح ، خى تىعىالىى: أىنىا اهللي، كىأىنىا الرٍَّحمىفي مىٍف كى وي، كى
 قىطىعىيىا بىتىتُّوي.

نىا [ 906] ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل عىٍف مىٍعمىرو ، قىاؿى : مىٍف اؽى اٍليىٍمدىاًنيّْ
ٍليىًصٍؿ رىًحمىوي. (1)سىرَّهي النٍَّسأي  ٍزًؽ، فىٍميىتًَّؽ اهللى، كى يىادىةي ًفي الرّْ ًؿ، كىالزّْ   ًفي األىجى

                                                           

أخرجو .َاَسيأتيَمفَقكؿَالترمذم.َكالحديثَصحيحكأخطىأَفيوَمىٍعمىرَكم؛َلجيالةَرىدَّاد.َعيؼَيضَىسناديهَإَ[905]
ٍيفَتدرؾسٍَالمَيفي  ،اكـكالحى (، 212 \3)، 1679، الحديث: الميٍسندفي  ،أحمد ًحٍيحى ، 7268، الحديث: عمىَالصَّ

، الحديث: الميٍسندفي  ،ر. كأحمدمى عٍ اؽ عف مى زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري مف طي  -بي: صحيح ىى كقاؿ الذَّ  -(، 174 \4)
اًمعَالكىبيرفي  ،(، كالترمذم216 \3)، 1686 في قىًطٍيعة  اءى ة، باب ما جى مى كالصّْ  رّْ البً  مع قصة فيو، أبكابي  ،الجى

في  ،(، كالبييقي27 \1)، 74، الحديث: الكينىىَكاألٍسمىاءفي  ،كالبيٌ (، كالدُّ 379 \3)، 1907الرًَّحـ، الحديث: 
َالكيبرل َاألٍخَلؽفي  ،رائطياف بف عييىٍينىة. كالخى يى فٍ سي  (، مف طريؽ41 \7)، 13216، الحديث: الس نىف ، مىكىاـر

فىًدٌم. كفي 106)، 292الحديث:  َاألٍخَلؽ(، مف طريؽ الصَّ (، مف طريؽ 127)، 255، الحديث: مىسىاكئ
فىًدٌم اف ك يى فٍ سي ر ك مى عٍ مى كنس. أربعتيـ؛ )يي   م بو. رً ىٍ (، عف الزُّ كنسيي ك الصَّ
ثير عف إبراىيـ بف عبد اهلل ى بف أبي كى يى حٍ (، مف طريؽ يى 217 \3)، 1687: ، الحديثالميٍسندفي  ،أحمدأخرجو ك 

 قاؿ اهلل.بف قىاًرظ عف أبيو عف عبد الرحمف بف عكؼ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، 
رم، عف أبي سممة، ىٍ مر ىذا الحديث، عف الزُّ عٍ ح، كركل مى يٍ حً صى  رم حديثه ىٍ عف الزُّ  ياف،فٍ سي  حديثي : قاؿَالترمذم

الترمذم،  ر خطأ.مى عٍ د: كحديث مى مَّ حى ر كذا يقكؿ، قاؿ مي مى عٍ ؼ، كمى كٍ مف بف عى حٍ اد الميثي، عف عبد الرَّ دَّ ف رى ع
 (.  380 \3، )بيرامعَالكَىالجَى

 (1)
ًمٍيدم،   يفَالبيخارمَكميٍسمًَالتٍَّأًخير ييقىاؿ نسأ اهلل ًفي أىجمؾ كأنسأ اهلل أىجمؾ. الحى ًحٍيحى ، ـتفسيرَغىريبَماَفيَالصَّ
(239.) 
[906]ََ َإسٍَعيؼَهضَىإسناديه َأبا َاخعًٍَيَبًَاؽَالسََّحَى؛َألفَّ َكقد َمدلس، َكىكَاليٍمدانيَنفسو، َكلَندرمَمتىَي، تمط؛

ٍعمىر (، 329 \10)، 7573، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،أخرجو البييقي.َكأضؼَلذلؾَفإنوَمرسؿ.َركلَعنوَمى
 اؽ بو.زَّ مف طريؽ عبد الرَّ 

(، 209 \21)، 13585، الحديث: الميٍسندفي  ،فقد أخرجو أحمد حيح،مفَكجوَآخرَصَىَديثقدَثبتَالحَىقمت: 
، كتاب البيكع، باب مىٍف أحبَّ البسطى في الرزؽ، الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي مف طريؽ قيرَّة. 

 \3)، 1693ة الرًَّحـ، الحديث: مى صً  كاة، بابه فيالزَّ  ، كتابي سينىفَأبيَدىاكدفي  ،اكد(، كأبك دى 56 \3)، 2067
ة مى صً  ة كاآلداب، بابي مى كالصّْ  رّْ البً  ، كتابي صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ كمي كنس. عف يي  ؽو ري (، مف طي 119

(، قىٍيؿكنس كعي يي الد. ثبلثتيـ؛ )قيرَّة ك (، مف طريؽ عيقىٍيؿ بف خى 1982 \4)، 2557الرًَّحـ كتحريـً قىًطيعىًتيا، الحديث: 
 .رضيى اهللي عنو الؾبف مى  رم عف أنسً ىٍ عف الزُّ 
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رىاسىاًنيَّ يىقيكؿي عىف النًَّبيّْ عى 907] سىًمٍعتي عىطىاءن اٍلخي : كى  ـ ًمٍثمىوي.بلى و السَّ يٍ مى [ قىاؿى مىٍعمىره
 
ًؿ.908] يىادىةى ًفي األىجى ، فىييكى النٍَّسأي، لىٍيسى الزّْ فَّؽي لىوي، فىيىقيكـى المٍَّيؿى يىٍعًني ًبالنٍَّسًإ: ييكى  [ كى

 

نىا [ 909] سىٍيفو  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ًف اٍبًف أىًبي حي ، عى اؽى اٍليىٍمدىاًنيّْ ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى عىٍف  مىٍعمىرو
(1) : ، قىاؿى

تيٍعًطيى قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، كى ٍيًر أىٍخبلىًؽ أىٍىًؿ الدٍُّنيىا كىاآلًخرىًة: أىٍف تىًصؿى مىٍف قىطىعىؾى مىى خى ـٍ عى : أىالى أىديلُّكي
. تىٍعفيكى عىمٍَّف ظىمىمىؾى ، كى رىمىؾى  مىٍف حى

                                                                                                                                                                      

ا ك  ٍف بيًسطى لو في الرزؽ بصمًة الرًَّحـ، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي أخرجو أيضن ، كتاب األدب، باب مى
َاألٍخََلفي  ،ائطيرى (، كالخى 34)، 57، الحديث: األدبَالميٍفرد(، كفي 5 \8)، 5985الحديث:  ، الحديث: ؽمىكىاـر

ٍقبيًرم عف أبي ىي يٍ عً د بف سى يٍ عً د بف مىٍعف عف أبيو عف سى مَّ حى ؽ عف مي ري (، مف طي 101)، 269  ََة.رى يٍ رى د المى
[907]ََ َالبييقيضَىعٍَمَيإسناديه َأخرجو َعَىفيَشَيَ،ؿ. َالحديث: 7574َبَاإليماف، َتخريج329َ \10)، َيينظىر ،)

ديثَالسَّابؽ. َالحى
ديكؽ يى سى يٍ اني، كاسـ أبيو مى اسى رى ماف، الخي عىطىاء بف أبي ميٍسًمـ، أبك عث ٍبد اهلل، صى س، لّْ دى ؿ كيي رسً كيي  اكثيرن  ـي يً رة، كقيؿ: عى

، تقريبَالتيذيب(. ابف حىجىر، 4ـ )ارم أخرج لو، خى امسة، مات سنة خمس كثبلثيف، لـ يصح أف البي مف الخى 
(448.) 

اءى في التَّحرير:  يابذة، لكنَّو ر، فإنو مردكد بتكثيؽ الجى جى  عبرة لقكؿ ابف حى ىذا الراكم ثقة في نفسو، كالكأرجحي ما جى
، تحريرَتقريبَالتيذيبار، شَّ ب كبى يٍ عى قطعة. يينظىر، شي نٍ ابة، كلـ يسمع منيـ؛ فركايتو عنيـ مي حى كاف يرسؿ عف الصَّ 

(3\ 17  .) 
اتـ الرَّازم، كالدَّارقيٍطني. كقاؿ النَّ  سىائي: ليس بو بأس. كغيرىـ. كنبَّو الًمًزم قمت: مف الَّذيف كثقكه: ابف معيف كأبك حى

ابة. يينظىر؛  حى ابة، فقاؿ: ركل عف أنس بف مىالؾ ميٍرسىؿ، ككذلؾ كؿ مىٍف ذيًكرى ىنا مف الصَّ حى في ركايتو عف الصَّ
 (.110-107 \20، )تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿالًمًزم، 

َأ.سٍَكبيافَلمعنىَالنَََّ،َكىكَتكضيحاإلماـَرمَىعٍَمفَقكؿَمَىَحيحَهصَىَأثرَهَ[908]
 (1)

  كىذا خطأ!!!. .سفابف أبي حى  :(172\11" ك "ع" )ح"في  

[909]ََ َألنََّيؼَهعًَضَىإسناديه َمَي؛ َالحَىسَىرٍَو َدرجة َإلى َبشكاىده َكيرتقي َلغيرهسَىؿ. شيعىبَأخرجو البييقي، في  .ف
 اؽ بو. زَّ يؽ عبد الرَّ (، مف طر 53)، 131، تابع لمحديث: اآلداب(، كفي 534 \10)، 7947، الحديث: اإليماف

ارَفي ،ارلبزَّ كأخرجو ا َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار في  ،اكـكالحى (، 219 \15)، 8635، الحديث: ميٍسند
ٍيفَتدرؾسٍَالمَي ًحٍيحى ، 21092، الحديث: الس نىفَالكيبرلفي  ،(، كالبييقي563 \2)، 3912، الحديث: عمىَالصَّ
 ة نحكه. رى يٍ رى ة عف أبي ىي مى مى ير عف أبي سى ثً ى بف أبي كى يى حٍ اكد عف يى ماف بف دى يٍ مى سي عف  ؽو ري (، مف طي 398 \10)
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نىا [ 910] ، عىًف الزٍُّىًرمّْ  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف مىٍعمىرو بىيًر ٍبًف ميٍطًعـو مًَّد ٍبًف جي ، عىف ميحى
: سىًمٍعتي النًَّبيَّ عى  : الى بلى و السَّ يٍ مى قىاؿى نَّةى قىاًطعه.ـ يىقيكؿي ؿي اٍلجى   يىٍدخي

نىا [ 911] : قىاؿى النًَّبيُّ  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ٍف أىًبيًو، قىاؿى ، عى ، عىًف اٍبًف طىاكيكسو ـ بلى و السَّ يٍ مى عى  عىٍف مىٍعمىرو
ًة تىتىكىمَّـي ًبًمسىافو طىًميؽو ذىًليؽو  ـى شيٍعبىةه ًمفى الرٍَّحمىًف، تىًجيءي يىٍكـى اٍلًقيىامى ًإفَّ الرًَّح
ٍف أىشىارىٍت ًإلىٍيًو (1) ، فىمى

مىٍف أىشىارىٍت ًإلىٍيًو ًبقىٍطعو قىطىعىوي اهللي. مىوي اهللي، كى ٍصؿو كىصى   ًبكى

 

نىا [ 912] ، عىف قىتىادىةى يىٍرًكيوً  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى عىٍف مىٍعمىرو
ًة لىيىا (2) ـي يىٍكـى اٍلًقيىامى : تىًجيءي الرًَّح ، قىاؿى

مىًني، كىاٍقطىٍع مىٍف قىطىعىًني. (3)ةه نى جٍ حي  : المييَـّ ًصٍؿ مىٍف كىصى  تىٍحتى اٍلعىٍرًش، تىكىمَّـي ًبًمسىافو طيمىؽو ذيلىؽو، تىقيكؿي

                                                                                                                                                                      

كيانيأخرجو ك  كيانيَندسٍَمَيفي  ،الرُّ َاألٍخَلؽفي  ،ائطيرى (، كالخى 146 \1)، 157، الحديث: الر  ، الحديث: مىكىاـر
ٍيفَتدرؾسٍَالمَيفي  ،اكـكالحى (، 331، 56 ًحٍيحى َالصَّ شيعىبَفي  ،(، كالبييقي178 \4) ،7285، الحديث: عمى

 ر بزيادة.  امً ة بف عى بى قٍ ة عف عي امى مى ـ عف أبي أي اسً عف القى  ؽو ري (، مف طي 336 \10)، 7587، الحديث: اإليماف
اًرث بف عامر بف نىٍكفىؿ، المىكٌّْي، النٍَّكفىمي، ًثقىة عالـ بالمى  ٍبد الرٍَّحمىف بف أبي حيسيف بف الحى ٍبد اهلل بف عى مف اسؾ، نى عى

ر، )امسة، الخى  جى  (.339)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
   و. مّْ حى ا في مى تكفن سٍ ، فراجعو مي [900]كقد سبؽ تخريجو في الحديث رقـ:  .حيحَهصَىإسناديهََ[910]

 (1)
،أىٍم فىصيح بفي "ب" ك "ح": طيمىؽو ذيلىؽو. كالمعنى:   دُّه. ابف األثير،  ميغو فيَغىريبَالن يىايةَكذىٍلؽي كيؿّْ شىٍيءو حى

ديثَكاألثىر   (.165 \2) ،الحى
اىدهَإلىَدرجةَكيرتقيَبشَىَأرسمو،َكىكَمفَالتابعيف.َكىٍيسىافَاليىمانيَكالدَطىاككسَ؛َألفََّعيؼَهضَىإسناديهََ[911]

اؽ بو، زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 321 \10)، 7562، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي يره.فَلغَىسَىالحَى
ٍجنىة". كقاؿ   كذىكىرى فيو: كىىذىاًف الميٍرسىبلًف : - [901: ]عقبو كعقب الحديث الَّذم سبؽ مف ىذا الجامع، رقمو -"حي

د الحديث رقـ:  كًؿ قىبمىييما، كيىٍقصي جو مف طريؽ أبي العىٍنبىس رى م أخٍ ذً (، الَّ 321 \10)، 7560شاىدىاف ًلممىٍكصي
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: " ًإفَّ ًلمرًَّحـً ًلسىاننا ذىٍلقنا يىقيكؿي  اص، قاؿ: قاؿرك بف العى مٍ الثقفي عف عبد اهلل بف عى 

ٍف قىطىعىًني ". مىًني، كىاٍقطىٍع مى ًة: رىبّْ ًصٍؿ مىٍف كىصى  كىذا إسناده حسف؛ كما حكـ عميو محققو. يىٍكـى اٍلًقيىامى
(2)

 " ك "ع"، بدالن مف كممة: يركيو.ح"بياض في  

(3)
ة، . ةه حى أٍجنً ": ح"في   ٍنحى   ".ج"ك "ب"ك "األصؿ" مف كما أثبتناهكفي "ع": جي
[912]ََ َألنََّعيؼَهضَىإسناديه َمَي؛ َؿَهرسَىو َبشَى، َالحَىكيرتقي َدرجة َإلى َلغَىسَىاىده شيعىبَفي  ،أخرجو البييقي .يرهف

باسـََميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَفي ،ارلبزَّ كااؽ مثمو. زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 321 \10)، 7561، الحديث: اإليماف
ار َالزَّخَّ في  ،رانيبى (، مف طريؽ زياد النُّمىٍيًرم عف أنس باختبلؼ. كالطَّ 116 \13)، 6494، الحديث: البىٍحر

َاألٍكسىط (، مف طريؽ بيشىٍير بف يىسىار 126 \9)، 9317(، كالحديث: 334 \3)، 3321، الحديث: الميٍعجـ
   باختبلؼ.  
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: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى نىا أىٍخبىرى [ 913] ، قىاؿى ٍكشىبو ، عىف شىٍيًر ٍبًف حى ؿو ، عىف رىجي : عىٍف مىٍعمىرو
. ٍمرو ، كىالى ميٍدًمفي خى نَّةى قىاًطعي رىًحـو ؿي اٍلجى  الى يىٍدخي

نىا [ 914] : كىافى ابٍ  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىًف األىعمىًش، قىاؿى اًلسن عىٍف مىٍعمىرو ٍبًح  (1)افي مىٍسعيكدو جى بىٍعدى الصُّ
فَّ أىبٍ  بَّنىا، كىاً  نَّا، فىًإنَّا نيًريدي أىٍف نىٍدعيكى رى ـى عى ا قىا ، لمى : أىٍنشيدي اهللى قىاًطعى رىًحـو ٍمقىةو، فىقىاؿى اًء ًفي حى كىابى السَّمى

. ةه ديكفى قىاًطًع الرًَّحـً  ميٍرتىجى

َالفًَ[َبَى156] َاف.تَىالخًَكَىَةًَرىَطٍَابي

نىا [ 915] : قىاؿى  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى يرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عىًف اٍبًف الميسىيًَّب، عى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ عىٍف مىٍعمىرو
ٍمسه ًمفى اٍلًفٍطرىًة: ااًلٍسًتٍحدىادي رىسيكؿي اهلًل  ـي (2): خى تىٍقًمي نىٍتؼي اإًلٍبًط، كى قىصُّ الشَّاًرًب، كى ، كى  ، كىاٍلًختىافي
 األىٍظفىاًر. 

                                                                                                                                                                      

كٍََ؛َلضعؼَشىٍيرعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[913] ،َكلإلبياـَفيَشيخَىكَكثيرَاإلرساؿ،َكقدَأرسؿَالحديثَكَشىب،بفَحى
َلغيره َالحسف َإلىَدرجة َكيرتقيَبشكاىده َيىٍعمىىأبك يىٍعمىى المكصمي، في  أخرجو مىٍعمىر. َأبي ، الحديث: ميٍسند

ًحيحَابفَابف ًحبَّاف، في ك  (،223 \13، )7248 (، 507 \13)، 6137، الحديث: بترتيبَابفَبىٍمبىافًحبَّافَصى
ريز عف أبي بيٍردة عف أبي ميكسىى قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "الى  ٍيؿ عف أبي حى مف طريؽ الفيضى

، كىالى قىاًطعه" ، كىالى ميٍؤًمفه ًبًسٍحرو ٍمرو نَّةى ميٍدًمفي خى ؿي اٍلجى َكالمفظ البف ًحبَّاف. يىٍدخي
و، في شىاًىد ر الثَّانيطٍ مشَّ كلقمت:َ و: أخرجو ابف مىاجى ٍمر، الحديث: سينىفَابفَمىاجى ، أبكابي األٍشربىة، بابي ميٍدمف الخى
ٍمبىس عف أبي إٍدريس عف أبي الدَّردىاء465 \4)، 3376 ٍيسىرة بف حى ًققيك سينف (، مف طريؽ ييكنس بف مى . قاؿ ميحى

ة:     .فَهسَىهَحَىإسنادَيابف ماجى
اًلس،ج"ك  "األصؿ"في  (1) كصكابيا مف "ع": جالسنا،  ."ح"ض في ، كيكجد بيا"ب "في تٍ سى مً كطي  ": جى
(11\174.)  

َإسنادَيَ[914] َألفََّقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىه َمَىمَىاألعٍََكؼ؛ َابف َييدرؾ َالكىبيرفي  ،رانيبى أخرجو الطَّ  كد.عَيسٍَشَلـ ـ ، الميٍعجى
  اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 158 \9)، 8793الحديث: 

 (2)
ًديد ًفي اٍلحمؽ ًبًو ثَـّ ا  ًمٍيدم، ؽ المٍ ٍستٍعمؿ ًفي حى اٍسًتٍعمىاؿ اٍلحى يفَالبيخارمَعىانىة. الحى ًحٍيحى تفسيرَغىريبَماَفيَالصَّ

 (.208)، كميٍسًمـ
اًمعَفي  ،(، كالترمذم220 \13)، 7813، الحديث: الميٍسندفي  ،أخرجو أحمد .حيحَهصَىَإسناديهَ[915] الجى

اؽ. زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، مف طي 388 \4)، 2756ث: في تىٍقميـ األٍظفىار، الحدي اءى ما جى  األدب، بابي  ، أبكابي الكىبير
ة، رى طٍ ارة، عىدىدي الفً يى الطَّ  ، كتابي الس نىفَالكيبرلفي  ،ائيسى (، كالنَّ 42 \12)، 7139، الحديث: الميٍسندفي  ،كأحمد

ابف ك (، 14 \1)، 10، كتاب الطيارة، تٍقميـ األٍظفىار، الحديث: الميٍجتىبىَمفَالس نىففي (، ك 78 \1)، 11الحديث: 
ًحيحَابفًَحبَّاف، في  ىما؛ (، مف طريؽ ميٍعتىًمر. كبل291 \12)، 5479، الحديث: بترتيبَابفَبىٍمبىافًحبَّافَصى

زَّاؽ كميٍعتىًمر مىيدمفي  ،دميٍ مى كالحي ر. مى عٍ (، عف مى )عبد الرَّ  ،(، كابف أبي شيبة177 \2)، 965، الحديث: ميٍسندَالحي
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نىا [ 916] ك ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عىٍف عىٍمرو اًؿ  ،عىٍف مىٍعمىرو سىف، قىاؿى ًفي اٍلًختىاًف: ىيكى ًلمرّْجى ًف الحى عى
ًلمنّْسىاًء طيٍيرىةه.   سينَّةه، كى

نىا [ 917] ًف اٍبفً  ،اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى ، عى ، عىف يىحيىى بًف سىعيدو ـي  عىٍف مىٍعمىرو : ًإبرىاًىي ى مَّ صى [الميسىيًَّب قىاؿى
: فىمىمَّا رىأىل  (1)]ويٍ مى اهللي عى  ، قىاؿى ؿي مىٍف رىأىل الشٍَّيبى ، كىأىكَّ ٍيؼى ؿي مىٍف أقىرىل الضَّ ، كىأىكَّ ؿي مىًف اٍختىتىفى أىكَّ

                                                                                                                                                                      

 \12)، 7261، الحديث: الميٍسندفي  ،(، كأحمد178 \1)، 2047، الحديث: كاآلثارَاديثؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي 
 \7)، 5889، كتاب المباس، باب قىصّْ الشَّاًرب، الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي (، 203
َالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ كمي (، 160 َالمَيحًَند اؿ الف ارة، بابي يى الطَّ  ، كتابي صرختَىيح  \1)، 257طرة، الحديث: ًخصى
ؿ، بابه في أخذ الشَّاًرب، الحديث: سينىفَأبيَدىاكدفي  ،اكدكأبك دى  (،221 (، 262 \6)، 4198، أكؿي كتاب التَّرىجُّ
سينىفَفي  ،واجى (، كابف مى 15 \1)، 11اإلٍبط، الحديث:  ؼي تٍ ارة، نى يى الطَّ  ، كتابي الميٍجتىبىَمفَالس نىف، في ائيسى كالنَّ 

و ميٍسندَأبيَفي  ،ى المكصميمى عٍ (، كأبك يى 195 \1)، 292ارة كسينىًنيىا، باب الفطرة، الحديث: يى الطَّ  ، أبكابي ابفَمىاجى
ًحيحَابفَابف ًحبَّاف، في ك (، 273 \10)، 5872، الحديث: يىٍعمىى ، 5482، الحديث: بترتيبَابفَبىٍمبىافًحبَّافَصى

ارَفي ،ارلبزَّ كا(، مف طريؽ سفياف بف عييىٍينىة. 293 \12) َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار ، الحديث: ميٍسند
ة. كالبي مَّ حى مف طريؽ مي  -ة مى مى د أبي سى يٍ عً سى  عى مى  فى رى كقى  -(، 149 \14)، 7677 ٍفصى األدبَفي  ،ارمخى د بف أبي حى
براىيـ (، عف كمحمد ك اف يى فٍ سي ر ك مى عٍ مى د. أربعتيـ؛ )عٍ (، مف طريؽ إبراىيـ بف سى 439)، 1292، الحديث: الميٍفرد ا 

 رم بو.ىٍ الزُّ 
طىأَبركايةَأبيَميٍصعىبَالز ٍىرمفي  ،الؾمى أخرجو ك  ٍقبيًرم عف أبيو (، مف طريؽ ال93 \2)، 1927، الحديث: الميكى مى

(، 310 \8)، 9244، كتاب الزينة، باب الفطرة، الحديث: الس نىفَالكيبرلفي  ،ائيسى النَّ أخرجو ة.  ك رى يٍ رى ىي عف أبي 
ميٍسندََفي ،ارلبزَّ كا (،128 \8)، 5043، كتاب الزينة، مف السُّنىف الفطرة، الحديث: لميٍجتىبىَمفَالس نىفاكفي 

ار َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر (، مف طريؽ عبد الرحمف بف إسحاؽ عف 145 \15)، 8467، الحديث: البىزَّار
ٍقبيًرم عف أبي ىي    .  رضيى اهللي عنو ةرى يٍ رى المى

َضَىهَنادَيإسَ[916] َجدناَمىٍقطيكع.َألفَّ ،َليَالمشيكر،َكافَداعيةَإلىَبدعتوزًَتَىعٍَابَالمَيعىٍمركَبفَعبيدَبفَبَىعيؼه
ديث:َ َلوَعندَالحى َ..َفراجعوَإٍفَشئت639كىكَمتركؾَكقدَترجمتي

سىف بف مي  نىفمَّ حى ، أبك مي ب، الياشميٌ الً بف أبي طى  يٌ مً د بف عى مَّ حى الحى دىًنٌي، كأبكه ابف الحى ية، ًثقىة فقيو، يقاؿ: إنو د، المى
ر، )ة، نى الثة، مات سنة مائة أك قبميا بسى أكؿ مف تكمـ في االرجاء، مف الثَّ  جى  (.153)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

العمـ، كلـ يكف  ذامبس عمى القارئ غير المتعمؽ في ىافظ "بأنو أكؿ مف تكمـ في اإلرجاء" تيكًىـ كتقمت: عبارة الحى 
سىف مرجئن  اءي الَّذم تىكىمَّـى بو مٍعنىاه  : "فقاؿ بيىى الذَّ  كلقد أزاؿ اإلشكاؿ اإلماـلعقيدة، لمعنى المعركؼ في ابا االحى اإلرجى

سىًف بفً  ًميٍّ إلى المَّو، فيىٍفعىؿي فيًيـ ما يشىاءي، كلىقىٍد رأيتي أٍخبىارى الحى مَّدو في "ميٍسنىًد عًميٍّ  أنَّوي ييرًجئي أمرى عثمىافى كعى " ميحى
سىنىةه، كذلؾى رًضيى  اًء، كىك نىحكى كرقىتىٍيًف، فييا أشيىاءي حى  أفَّ المَّوي عنو ًليٍعقيكبى بًف شىٍيبىةى، فأكردى في ذلؾى ًكتىابىوي في اإلرجى

لًَّت الشَّ  كاًرجى تكى ، يَّ ئً بى خيف، كبرئت مف عثماف كعمي، فعارضتيـ السَّ يٍ الخى ، كعيثمافى ، كعيمىرى ة، فىبىًرئىٍت مف أبي بكرو
تى  ٍيًف كنيٍرًجئي عثمافى كعًميِّا فبل نىتىكىالىيمىاكى لَّى الشٍَّيخى لٍَّت عًميِّا كأفرىطىٍت فيو، كقالت الميرًجئىةي األكلى: نىتىكى كال نتبرأ  كى

 (.1081 \2)، ـَلىَيرَكاألعٍَاىًَشَىاتَالمَىيىَفىَكَىَلـَكَىاإلسٍََاريخَيتَىبي، ىى منيما". الذَّ 
 (1)

 قط.ف "مف "األصؿ قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  
ةَلكنَّوََهظاىرَيَكعطَيقٍَمَىهَإسنادَيَ[917] حى َألمكر:َعيؼَهضَىالص 
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: أىٍم رىبّْ  قىاره كىًحٍمـه، قىاؿى : ىىذىا كى ، مىا ىىذىا؟ قىاؿى : أىٍم رىبّْ ، قىاؿى : كىاٍختىتىفى كىىيكى الشٍَّيبى قىارنا، قىاؿى ، ًزٍدًني كى
ًمئىةو، كىاٍختىتىفى ًباٍلقىدُّ  مىاتى كىىيكى اٍبفي ًمئىتىٍي سىنىةو.اٍبفي ًعٍشًريفى كى ، كى  كـً

 
زَّاًؽ: كىاٍختىتىفى ًباٍلقىدُّ 918] ًني مىٍعمىره الى شى (2)]قىٍريىةو [اٍسـه  (1)كـً [ قىاؿى عىبدي الرَّ  .(3)ؾَّ ، ىىكىذىا أىٍخبىرى

نىا[ 919] زَّاؽً  أىٍخبىرى ةى  ، عىفٍ عىبدي الرَّ ، أىنَّوي كىًرهى ذىًبيحى ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو ؿو ، عىف قىتىادىةى، عىف رىجي مىٍعمىرو
ؿً  كزي شىيىادىتيوي.(4)األىٍرغى : الى تيٍقبىؿي صىبلىتيوي، كىالى تىجي قىاؿى   ، كى

                                                                                                                                                                      

َأخبارَاألنبياءَلَيعممياَإلَنبٌي.َ.1 الحديث:  ،اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،أخرجو ابف أبي شيبة ألفَّ
الحديث:  ،بَاإليمافعَىشَيفي  ،. كالبييقياتصرن خٍ ريؽ عبدة عف يحيى بف سعيد مي (، مف ط317 \5)، 26467
 اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 122 \11)، 8273

إبراىيـَاختىتىفَكىكَابفَعشريفَكمئةَمخالؼََالجزءَالثانيَمنوَكىكَأفَََّىذاَاألثرَباإلضافةَإلىَضعفوَفإفََّ.2َ
اديث كتاب أحى  ه،كغير  يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي الَّذم أخرجو  منيا: ةحَىيٍَحًَديثَالصََّاحَىاألَفيلماَثبتَ
{،األنبياء،  ًميبلن ـى خى ذى المَّوي ًإٍبرىاًىي عف أبي (، مف طريؽ 140 \4)، 3356الحديث:  بابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: }كىاتَّخى

 عنو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "اٍختىتىفى ًإٍبرىاًىيـي  رضي اهللي  ةرى يٍ رى ىي ج، عف أبي رى اد، عف األعٍ نى الزّْ 
." اًنيفى سىنىةن ًبالقىدُّكـً مىٍيًو السَّبلىـي كىىيكى اٍبفي ثىمى كأضؼ إلى ذلؾ بأفَّ الركايات التي ذكرت العشريف كمئة أغمبيا مف  عى

ي عف جً يٍ دً رٍ كىذا الطريؽ ال يصح كما جاء في التيذيب: كذكر البى  طريؽ يحيى عف ابف المسيب عف أبي ىريرة،
جىرعف سعيد بف المسيب عف أنو ال يصح لو  دينيٌ بف المى ا ، تيذيبَالتيذيب، أبي ىريرة حديث مسند. ابف حى
(11\ 223.)  
دىًنٌي، أبك سى يٍ عً يىٍحيىى بف سى كى  اًرٌم، المى ة، مات سنة أربع سى امً ي، ثقة ثبت، مف الخى اضً د، القى يٍ عً د بف قيس، األٍنصى

ر، )كأربعيف، أك بعدىا،   (.704)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حىجى
 (1)

، بتشديد الداؿ: آلة. كبناءن عمى ذلؾ، فإفَّ فَّ القىدُّـك اسـ قرية ال اسـ كىذا رأم مىٍعمىر رحمو اهلل كىك أ  القىدُّـك
مىًكم، .  اسـ قرية بالشاـ ختف بيا إبراىيـ الخميؿ، عميو السبلـ، نفسو ـَالبيٍمدىافياقيكته الحى  (.312 \4)، ميٍعجى

(2)
  كما أثبتناه مف "األصؿ". ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"ال تكجد ىذه الكممة في  

(3)
طَّابي: قكلو: اختتف إبراىيـ بالقدـك مخفؼ، كيقاؿ لو: : قاؿ الخى "األصؿ"ة خى سٍ جاء عمى الجانب األيمف مف النُّ  

ديثَ. كىك في المىٍطبكع مف /ب(30) ذم يعتمؿ بو مخفؼ أيضان ...اسـ مكضع، ككذلؾ القدـك الَّ  غريبَالحى
 (.236\3، )لمخطَّابيٌ 

َمىٍقطيكع.صَىسناديهَإَ[918] (، عف 122 \11)، 8273، تابع لمحديث: شيعىبَاإليماففي  ،أخرجو البييقي حيحه
 اؽ.زَّ عبد الرَّ 

(4)
طَّاًبي،   ؿ: ىك نفسو األٍغرىؿ. كيريد األٍقمؼ. كالغرلة: القمفة. الخى ديثاألٍرغى  (.480 \2)، غىريبَالحى
َمىٍكقيكؼ؛ضَىسناديهَإَ[919]  \8)، 17569، الحديث: الس نىفَالكيبرلفي  ،أخرجو البييقيإلبياـَشيخَقىتىادة.ََعيؼه

اؽ بو، إال أنو في زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، كبلىما مف طي 124 \11)، 8275ديث: ، الحى شيعىبَاإليماف(، كفي 563
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مَّادى بف أى 920] سىأىٍلتي حى : كى : الى بىٍأسى ًبيىا.[ قىاؿى مىٍعمىره ًتًو، فىقىاؿى مىٍيمىافى عىف ذىًبيحى  ًبي سي

نىا[ 921] زَّاًؽ، عىف[ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ًف اٍبًف  (1)]عى ٍف ًعٍكًرمىةى، عى ٍيًف، عى دى ٍبًف اٍلحيصى اٍبًف أىًبي يىحيىى، عىف دىاكي
ـٍ يىٍختىًتفٍ  ؿو لى بلىةي رىجي : الى تيٍقبىؿي صى ، قىاؿى بَّاسو  .(2)عى

زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 922] مىى نىٍفًسًو  عىفٍ  ،عىبدي الرَّ ًشيى عى ، فىخى ؿي ـى الرَّجي : ًإذىا أىٍسمى سىًف، قىاؿى ًف اٍلحى ، عى مىٍعمىرو
كزي شىيىادىتيوي. تىجي بلىتيوي، كى تيٍقبىؿي صى تيوي، كى تيٍؤكىؿي ذىًبيحى ـٍ يىٍختىًتٍف، كى ، لى  اٍلعىنىتى ًإًف اٍختىتىفى

َالغٍَ[َبَى157] ََـ.تٍَالشََّكَىَابًَيىَتًَابي

، عىًف األىعٍ نى رى بى خٍ [ أى 923] نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى زَّاًؽ، قىاؿى بدي الرَّ بىيرو ا عى ٍبد [مىًش، عىف سىعيًد ٍبًف جي ٍف أبي عى عى
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل (3)]الرٍَّحمىف ، قىاؿى ٍف أىًبي ميكسىى األىٍشعىًرمّْ مىى األىذىل ًمفى اهللً ، عى ده أىٍصبىرى عى ا أىحى  : مى

                                                                                                                                                                      

رى بعد الصَّ  بف عباس !!. كفي المتف، اس رضي اهللي عنو، فقاؿ: عف عكرمة عف ابَّ ابي ابف عى حى سند الشعب كىرَّ
  تحرفت كممة: "األرغؿ" إلى "األدغؿ".

َإسنادَيَ[920] سىفَهه َاإليماففي  ،أخرجو البييقي كع.طَيقٍَمَىَحى (، بنفس 124 \11)، 8276، الحديث: شيعىب
 الطريؽ.

 (1)
 ."األصؿ" ما أثبتناه مف 

(2)
كما كلعمو تداخؿ أك تكرار كممات. . ؿقا اسبَّ يكجد تخميط عف عكرمة إذا أسمـ الرجؿ عف ابف عى  "األصؿ"في  

كىاب.ح"ك  "ج"ك  "ب"أثبتناه مف   "، كىك الصَّ
َمَىإسنادَيَ[921] َألفََّه َكىكَفيوَتركؾ؛ َمترككنا يفَفيًَعكرمىة.َابفَأبيَيحيى.َراكينا َبفَالحيصى ٍعؼَدىاكد  كلضى

أنو عنده: "شيادة" بدالن (، بنفس الطريؽ، إال 124 \11)، 8274، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،أخرجو البييقي
 مف "صبلة".
دىًنٌي، متركؾ، مف السابعة، مات سنة أربع كثمانيف، مَّ حى إٍبرىاًىيـ بف مي  اؽ المى د بف أبي يىٍحيىى األسممي، أبك إٍسحى

ر، )كقيؿ: إحدل كتسعيف،  جى  (.54)، تقريبَالتيذيبؽ(. ابف حى
يف، األمكم، مكالىـ، أبك سي كى  د بف الحيصى دىًنٌي، ًثقىة إال في عكرمة كرمي برأم الخكارج، مف السادسة، ماف، يٍ مى دىاكي المى

  (.197) ،المرجعَالسَّابؽع(. )مات سنة خمس كثبلثيف، 

ٌَم.رًَصٍَفَالبَىسَىرَلـَييدرؾَالحَىمَىعٍَكع؛َألفَمَىطَيقٍَمَىَضعيؼَهسناديهَإَ[922]
 واب؛ ألنَّ كى ، كىك الصَّ " ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"، كما أثبتناه مف "األصؿ"" ليس مف فاسـ الراكم"أبك عبد الرحم (3)

بىٍير لـ يدرؾ أبا مي إديث؛ إٍذ ـ عمى الحى كٍ لتغير الحي  لك كاف غير مكجكد ى األشعرم، كركايتو عنو كسى فَّ سعيد بف جي
ديث: ى ععندما ترجمنا لسعيد رحمو اهللي تعال رجى ة كما ذكر ابف حى مى رسى مي   كاهللي أعمـ. ، 844ند الحى
[923َ َإ[ َتَييحَهحصَىسناديه ٍعمىرَعَىكبًَ؛ (، كمف طريقو أخرجيا 860)، 536، الحديث: دىٍَالزَ في  ،عيٍ كً كى  . أخرجومى

(، مف طريؽ سفياف 360 \32)، 19589(. كالحديث: 292 \32)، 19527، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمد
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ـٍ كى  شىًريكنا، كىىيكى يىٍرزيقييي اًحبىةن كى يىٍدعيكفى لىوي صى ، كى ـٍ ٍنيي لىدنا، كىىيكى يىٍعفيك عى ، يىٍدعيكفى لىوي كى ؿَّ يىٍدفىعي عىزَّ كىجى
. ٍنييـٍ  عى

ٍيًرًه، أىفَّ النًَّبيَّ 924] ، كىغى ٍف أىبىافى ، عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى زَّاًؽ، قىاؿى نىا عىبدي الرَّ ـى بىٍعدى بلى و السَّ يٍ مى عى  [ أىٍخبىرى ـ قىا
تَّى أىٍسمىعى اٍلعىكىاًتؽى  ٍكتىوي، حى فىعى صى بلىًة اٍلعىٍصًر، فىرى ٍف أيٍعًطيى  (1)صى : يىا مىٍعشىرى مى ، فقىاؿى ديكًرًىفَّ ًفي خي

                                                                                                                                                                      

مىٍيدمسٍَمَي في ،دميٍ مى ر. كالحي يٍ رً اكية الضَّ عى (، مف طريؽ أبي مي 406 \32)، 19633الثكرم. كالحديث:  َالحي ، ند
 األدب، بابي  ، كتابي يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي رم. كٍ اف الثَّ يى فٍ (، مف طريؽ سي 32 \2)، 792الحديث: 

اف يى فٍ (، مف طريؽ سي 141)، 389، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَي(، كفي 25 \8)، 6099ر عمى األذل، الحديث: بٍ الصَّ 
{،حيد، باب قكؿ اهلل تعالى كٍ التَّ  بف عييىٍينىة. ككتابي  ًتيفي زَّاؽي ذيك القيكًَّة المى  \9)، 7378الحديث:  }ًإفَّ المَّوى ىيكى الرَّ

، كتاب صفًة القيامة كالجنة صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ كمي رم. كى (، مف طريؽ أبي حمزة؛ كىك السُّ 115
(، مف طريؽ أبي أسامة؛ 2160 \4)، 2804ؿ، الحديث: جى كى  كالنار، باب ال أحدى أصبري عمى أذلن مف اهلل عزَّ 

ارَفي ،ارلبزَّ كاكىك حماد بف أسامة.  َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار (، 27 \8)، 3006، الحديث ميٍسند
زَّاؽي{، ، كتاب النُّعيكت، قكؿ اهلل عز كجؿ: الكيبرلَفنَىسَيالفي  ،ائيسى كالنَّ  (، مف 145 \7)، 7661الحديث: }ىيكى الرَّ

(، 171 \10)، 11261الحديث: }أىفىرىأىٍيتى الًَّذم كىفىرى ًبآيىاًتنىا{، رم. كسكرة مريـ، قكلو تعالى: كٍ اف الثَّ يى فٍ طريؽ سي 
كياني كيانَندسٍَمَيفي  ،كالرُّ ٍيؿ بف ًعيىاض. 379 ،369 \1)، 580، 563، الحديث: يالر  ابف ك (، مف طريؽ الفيضى

ًحيحَابًحبَّاف، في  ـ؛ يي تي بعى سى (، مف طريؽ يىٍحيىى القىطَّاف. 407 \2)، 642، الحديث: بترتيبَابفَبىٍمبىافًحبَّافَفَصى
ٍيؿة ك امى أبك أسى ة ك زى مٍ أبك حى اف بف عييىٍينىة ك يى فٍ سي رم ك كٍ اف الثَّ يى فٍ سي ع ك يٍ كً كى  يىٍحيىى(، عف األعمش بو. دكف ذكر ك  الفيضى

اًحبى  الصاحبة. يىٍدعيكف لوي صى دىات مىٍعمىر بف راشد عف األٍعمىش كىذه لفظة شاذة، كاهللي قمت: جممة: "كى ة". مف تفرُّ
 أعمـ.

ـي  (1) اًئض. ككيؿُّ شىٍيءو بىمىغى إنىاه فىقىٍد عىتيؽى: كالعىًتيؽ: اٍلقىًدي اضىت فىًييى حى اًتؽ، ًمٍثؿى حى تىقىًت الجاريةي فىًييى عى . ابف عى
ديثَكاألثىراألثير،   (.179 \3)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى

َألفََّاجدَنَؼَهعيضَىَهإسنادَيَ[924] ََ؛ َىذافيو َكؿ َكمع َمىٍتركؾ، َعيَّاشَكىك َأبي َبف َالحديث.َأبىاف َأرسؿ َقد
سىف.الَك َحى َالكىبيرفي  ،أخرجو الترمذم حديثي اًمع في تىعظيـ المؤمف،  اءى ما جى  ة، بابي مى كالصّْ  رّْ البً  ، أبكابي الجى

ف دىٍليىـ عف نافع عف ابف عمر باختبلؼ في األلفاظ، كدكف ذكر (، مف طريؽ أٍكفىى ب446 \3)، 2032الحديث: 
:  العكاتؽ. ًديًثَالحيسىٍيًفٍَبًفَكىاًقد.قاؿ التّْرمًذمُّ ،َلىَنىٍعًرفيويًَإلًََّمٍفَحى َغىًريبه سىفه َحى ًديثه  ىىذىاَحى

ًققيك الميٍسند: (، 20 \33)، 19776، الحديث: الميٍسندفي  ،أحمدأخرجو ك   َإسنادَلغَىَحيحَهصَىقاؿ ميحى َكىذا يره،
ؽفي  ،ائطيرى (، كالخى 241 \7)، 4880، الحديث: سينىفَأبيَدىاكدفي  ،اكدكأبك دى  .فَهسَىحَى ، الحديث: مىسىاكئَاألٍخَلى

لىكىاًئيك (، 99)، 190 َالسنةفي  ،اٍلبلى َأىؿ َاعتقاد في  ،(، كالبييقي894 \4)، 1497الحديث: ، شرحَأصكؿ
 ؽو ري (، مف طي 74 \9)، 6278، الحديث: شيعىبَاإليماف(، كفي 418 \10)، 21164، الحديث: الس نىفَالكيبرل

ر بف عيَّاش عف األعمش عف سعيد بف عبد اهلل بف جيرٍيج عف أبي بىٍرزة األٍسمىمي دكف ذكر العكاتؽ. كٍ عف أبي بى 
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، كىالى تىتَّ  ًؿ اإًليمىافي قىٍمبىوي، الى تيٍؤذيكا الميٍؤًمًنيفى ـٍ يىٍدخي لى ـى ًبًمسىاًنًو، كى ٍف تىتىبَّعى اإًلٍسبلى ، فىًإنَّوي مى ـٍ ٍكرىاًتًي ًبعيكا عى
مىٍف تىتىبَّعى اهللي عىكٍ  تىوي، كى ٍؤًمًنيفى تىتىبَّعى اهللي عىٍكرى ٍحوي ًفي بىٍيًتًو.عىٍكرىاًت المي تىوي يىٍفضى  رى

مًَّد ٍبًف عىبًد اهلًل بٍ 925] ، عىف ميحى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى زَّاًؽ، قىاؿى بدي الرَّ نىا عى ، [ أىٍخبىرى ًف عىٍمًرك بًف عيٍثمىافى
اءي، كىالرَّ بلى و السَّ يٍ مى يىٍرًكيًو عىف النًَّبيّْ عى  ـي األىٍعرىاًض، كىأىشىدُّ الشٍَّتـً اٍلًيجى بىا شىٍت : أىٍربىى الرّْ دي ـ قىاؿى اًكيىةي أىحى

.  الشَّاًتًميفى

                                                                                                                                                                      

َاألكٍَعٍَالمَي(، ك186 \11)، 11444، الحديث: الكىبيرَـجَىعٍَمَيالفي  ،رانيبى الطَّ أخرجو ك  ، 3778حديث: ، الطسَىجـ
ميٍسندَأبيَفي  ،ى المكصميمى عٍ كأبك يى اس. بَّ اح عف ابف عى بى اء بف أبي رى طى ج عف عى يٍ رى (، مف طريؽ ابف جي 125 \4)

كياني في مسنده، الحديث: 237 \3)، 1675، الحديث: يىٍعمىى أبك القاسـ بف كتماـ،  (،219 \1)، 305(، كالرُّ
حمدم عبد المجيد السمفي، الرياض، ، تحقيؽ: الفكائدفي   بف الجنيد،د بف عبد اهلل بف جعفر بف عبد اهللمَّ حى مي 

ٍمزىة الزيَّات 104 \1) ،242الحديث:  ق،1412، 1مكتبة الرشد، ط (، مف طيريؽو عف ميٍصعىب بف سىبلَّـ عف حى
اؽ عف البىراء.   عف أبي إٍسحى

َبٍَند،َؿ؛َلسقطَراكييفَمفَالسََّضَىعٍَهَمَيإسنادَيَ[925] مًَّد ٍمًرككلضعؼَميحى َاهلًلٍَبًفَعى بًد كالفقرةَاألكلىَمنوََ.ًفَعى
، الحديث: بَاإليمافعَىشَي(، كفي 408 \10)، 21128، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،أخرجو البييقي حيحة.صَى

ميٍسندَفي  أبك سعيد الييثـ بف كميب،اؽ بو. كأخرجو الشَّاًشي، زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 105 \7)،  4739
الحديث:  ق،1410، 1د. محفكظ الرحمف زيف اهلل، المدينة المنكرة، مكتبة العمـك كالحكـ، طؽ: ، تحقيالشَّاشي
مزىةى عف ابف أبي حيسىيف عف نىٍكفىؿ بف ميسىاًحؽ عف سىًعيد بف زيد (، مف طريؽ 260 \1)، 230 شيعىٍيب بًف أبي حى

 مختصران مقتصران عمى الفقرة األكلى.
، كىك أخك عبد اهلل بف الحسف بف  د بف عبد اهلل بف عىٍمركمَّ حى مي  بف عيٍثمىاف بف عفاف، األمكم، المدني ييمىقب الدّْيباجى

ديكؽ، مف السَّ  ر، )ابعة، قيًتؿى سنة خمس كأربعيف، الحسف ألمو، صى جى  (.576)، تقريبَالتيذيبؽ(. ابف حى
ده عجائب، كقاؿ في جاء في التحرير: بؿ: ضعيؼ، فقد ذكره البخارم في "الضعفاء"، كقاؿ: عنكأرجحي ما 

اركد، كقاؿ "تاريخو األكسط" المطبكع خطأ باسـ "التاريخ الصغير" ال يكاد يتابع في حديثو. ككذا قاؿ ابف الجى 
ب يٍ عى مسمـ في "الكنى": منكر الحديث. كاضطرب فيو قكؿ النسائي، فقاؿ مرة: ثقة، كقاؿ مرة: ليس بالقكم. شي 

 (.   271 \3)، تحريرَتقريبَالتيذيبار، شَّ كبى 
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نىا [ 926] زَّاؽً أىٍخبىرى ، عى  عىفٍ  ،عىبدي الرَّ ، عىًف الزٍُّىًرمّْ بىا اٍسًتطىالىةي مىٍعمىرو : أىٍربىى الرّْ ًف اٍبًف الميسىيًَّب، قىاؿى
المىٍرًء ًفي ًعٍرًض أىًخيًو الميٍسًمـً 
(1).  

نىا [ 927] زَّاؽً أىٍخبىرى بدي الرَّ ًيؿى رو مى عٍ مى  عىفٍ  ،عى ٍف جي ، كىاً  : ًإفَّ الميٍؤًمفى الى يىٍجيىؿي سىفى يىقيكؿي ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحى
، كىا ً  ميـى مىٍيًو حى .عى بىرى ًرـى صى ٍف حي ، كىاً  ـى غىفىرى   ٍف ظيًم

ا ًفيًو، فىًإذىا ذىكىٍرتىوي ًبمىا928] : اٍلًغيبىةي أىٍف تىٍذكيرىهي ًبمى سىفي قىاؿى اٍلحى : كى  .(2)لىٍيسى ًفيًو فىقىٍد بىيىتَّوي  [ قىاؿى

                                                           
كسألت أبي كأبا زرعة عف حديث ركاه كيىىيب، عف النٍُّعماف بف راشد، عف اتـ: قاؿ عبد الرحمف ابف أبي حى  (1)
ة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: إف أربى الربا  استطالة المرء رى يٍ رى ب، عف أبي ىي يَّ سى رم، عف سعيد بف المي ىٍ الزُّ 

 في عرض أخيو؟
ب، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، مرسؿ. قاؿ يَّ سى رم، عف سعيد بف المي ىٍ نما ىك: الزُّ قاؿ أبك زرعة: ىذا خطأ؛ إ
اتـ، ب، قكلو. ابف أبي حى يَّ سى رم، عف سعيد ابف المي ىٍ كنس، عف الزُّ ر كيي مى عٍ ارؾ، عف مى بى أبي: ىذا خطأ؛ ركاه ابف المي 

  (.667 ،666 \5)، اتـالعمؿَلبفَأبيَحَى
َمىكٍََهإسنادَيَ[926] عيؼه كابضى َالصَّ َكىك َاإليمافعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي. قيكؼ  \9)، 6346، الحديث: ب

ارار في (، كقد ركم مرفكعان أخرجو البزَّ 116  \14)، 7784، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
رم ىٍ ف بف راشد عف الزُّ (، مف طرؽ عف النٍُّعما116 \9)، 6345، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،البييقي(، ك 219

ىك ابف عبد العزيز، أحد ركاة الحديث في  –قاؿ عمي ب اإليماف: عى ة. كجاء في شي رى يٍ رى عف أبي ىي ب يَّ سى عف ابف المي 
 د، عف أبي ىريرة إال النٍُّعماف.: لـ يقؿ أحد عف الزىرم في ىذا الحديث، عف سعي-الشعب 

الحديث فيو فساؿ، كقكؿ أبي حاتـ: الصكاب الكقؼ، كبلىما قمت: كبل القكليف؛ قكؿ أبي زرعة: الصكاب اإلر 
 ما ذىب إليو حي جً رى عؼ، كىذا مف العمؿ الكاضحة في الحديث، كىي أف الكقؼ عمة لمرفع، كالعكس كذلؾ. كأي ضى 

يؼ في رم ىك النٍُّعماف، كىذا ضعىٍ الَّذم رفعو عف الزُّ  الكقؼ؛ ألفَّ اب كى اتـ الرازٌم، كىك أف الصَّ أبك حى  النَّاقد
رم، قاؿ ابف الجنيد: " سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: "النٍُّعماف بف راشد ضعيؼ ىٍ الحديث، ال سيما عف الزُّ 

الحديث"، قمت ليحيى: ضعيؼ فيما ركل عف الزىرم كحده؟ قاؿ: "عف الزىرم كغير الزىرم، ىك ضعيؼ 
دَألبيٍَيَنَىالجَيَابفًََؤالتَيسَيلرحمف، الحديث". ابف معيف، أبك زكريا يحيى بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد ا

ـ، 1988ىػ، 1408، 1، تحقيؽ: أحمد محمد نكر سيؼ، المدينة المنكرة، مكتبة الدار، طفيٍَعًَىَبفَمَىيَىحٍَاَيَىيىَرًَكىَزَى
(441.)َََََ 
 

َمىٍقطيكع؛َلجَىضَىهَإسنادَيَ[927] سىفَالبىٍصرمٌَالَىيَىعيؼه الحديث:  ،بَاإليمافعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي.َةَمفَسىًمعىَالحى
، بخبلؼ الجامع: مف الشعب: عف الحىسىف طبكعماؽ بو، إال أنو في الزَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 116 \9)، 6347
 معمر ، كقد طمبرمٌ صٍ ف"، كما أثبتناه مف أصكؿ الجامع ىك الصكاب؛ ألفَّ ىذا الحسف ىك البى سى الحى  عى مً "عمَّف سى 

 (. 306 \28)، كماؿَفيَأسماءَالرجاؿتيذيبَالالعمـ يـك مات الحسف. يينظىر، المزم، 
 (2)

 .، بتصرؼ(35 \4)، العىٍيفالفىرىاًىٍيدم، بأمر ال يعممو ىك منو برمء.  أٍف ييقذؼ الشَّخصي  
َمىٍقطيكع؛َهَإسنادَيَ[928] عيؼه ، 6348، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي .رَلـَيسمعَالحسفمَىعٍَمَىضى
 اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 116 \9)
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نىا [ 929] زَّاؽً أىٍخبىرى بدي الرَّ ٍيًد مى عٍ مى  ، عىفٍ عى اؽى، عىف زى ـي أىبىا ر، عىٍف أىًبي ًإٍسحى ، أىفَّ رىجيبلن كىافى يىٍشًت ٍبًف أيثىٍيعو
ـى النًَّبيُّ عى  ، فىمىمَّا ذىىىبى أىبك بىٍكرو ًليىٍنتىًصرى ًمٍنوي، قىا اًلسه ـ، فىقىاؿى لىوي أىبك بلى و السَّ يٍ مى بىٍكرو كىرىسيكؿي اهلًل جى

: إً  ، قىاؿى مىٍيًو قيٍمتى : شىتىمىًني، فىمىمَّا ذىىىٍبتي ألىريدَّ عى ـى بىٍكرو مىٍيًو قىا ، فىمىمَّا ذىىىٍبتى ًلتىريدَّ عى فَّ المىمىؾى كىافى مىعىؾى
.  فىقيٍمتي

نىا [ 930] زَّاؽً أىٍخبىرى : يىا رىسيكؿى اهلًل! مى عٍ مى  ، عىفٍ عىبدي الرَّ ، قىاؿى ر، عىف قىتىادىةى، أىفَّ ًعيىاضى بف ًحمىارو
عي ًمنّْي، ىى  ؿه ىيكى أىٍكضى نىاحه أىٍف أىٍنتىًصرى ًمٍنوي؟ فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل عى أىرىأىٍيتى ًإٍف شىتىمىًني رىجي مىيَّ جي و يٍ مى ٍؿ عى

ـ: الميتىشىاًتمىاًف شىٍيطىانىاًف، يىتىيىاتىرىافً بلى السَّ 
قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  (1) : كى يىتىكىاذىبىاًف، قىاؿى ا قىاالى كى اًف مى : الميتىشىاًتمى

تَّى يىٍعتىًدمى المىٍظميكـي  ًؿ حى مىى األىكَّ  .عى
 
 

                                                                                                                                                                      

ٍنعىف،حَىأباَإسٍََألفََّ؛َعيؼَههَضَىإسنادَيَ[929] َرمَىعٍَكلَندرمَمتىَركلَعنوَمَىَتمطخٍَكىكَمَيَاؽَالسًَّبيعيَمدلسَكقدَعى
َثىٍيعَلمحديث،َفإنوَلَمتابعَلو.رساؿَزيدَبفَأَيكإَلَقبؿَالختَلطَأـَبعده؟.

 ،اكداؽ بو. كأخرجو أبك دى زَّ د الرَّ (، مف طريؽ عب117 \9)، 6349، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،البييقيأخرجو 
ر257 \7)، 4896، بابه في االنتصار، الحديث: سينىفَأبيَدىاكدفي  ٍقبيرم عف بشير بف الميحرَّ  (، مف طريؽ المى

 .عف سعيد بف المسيب مرسبلن مطكالن 
يممة، اليىٍمدىاًنٌي، الكيكًفٌي، ًثقىة، بضـ التحتانية، كقد تيٍبدىؿ ىمزة بعدىا مثمثة، ثـ تحتانية ساكنة، ثـ م -د بف ييثىٍيع يٍ زى 
، مف الثَّ ضٍ خى مي  ر، )انية، ـر جى  (.230)، تقريبَالتيذيبت س(. ابف حى

ثّْقو سكل الًعٍجمي كابف حً  ٍقبكؿ، تفرد بالركاية عنو أبك إسحاؽ السًَّبٍيعي، كلـ ييكى اف، كلذلؾ بَّ جاء في التحرير: بؿ: مى
 (.437 \1)، تقريبَالتيذيبار، تحرير شَّ ب كبى يٍ عى اف". شي بيُّ إلى تجييمو في "الميز ىى ماؿ الذَّ 

احبو كيىتىنقصو مف اليتر كىىيكى اٍلبىاًطؿ مف القىٍكؿ. (1)  ا يىتىسقط صى ريبَائؽَفيَغَىالفَىم، رً شى خٍ مى الزَّ  أىم كؿُّ كىاًحد ًمٍنييمى
 (.92 \4)، رديثَكاألثَىالحَى
 ،أخرجو أحمد ارَرضيَاهللَعنو.َكالحديثَصحيح،مَىبفَحًََقتادةَلـَييدرؾًَعيىاضَ؛َألفََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[930]

، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَى كابف ًحبَّاف، في (،31،32 \29)، 17483، الحديث: الميٍسندفي 
لميٍعجـَافي  ،رانيبى كالطَّ  .حيحالصَََّرطًَعمىَشَىَحيحَههَصَىإسنادَيقاؿ الشَّيخي شيعيب األرناؤكط:  (،34 \13)، 5726
(، مف 397 \10)، 21088، الحديث: الس نفَالكيبرلفي  ،(، كالبييقي365 \17)، 1001، الحديث: الكىبير

 رّْؼ عف ًعيىاض بف ًحمىار ميٍقتصرنا عمى القكؿ األكؿ.ادة عف ميطى تى د بف أبي عىريبة عف قى يٍ عً عف سى  ؽو ري طي 
َدىاكدمَي، في السييى اكد الطَّ كأما القكؿ الثاني أخرجو أبك دى   َأبي  \2)، 1176بزيادة كاختبلؼ، الحديث:  ٍسند

َالميٍفردفي  ،ارمخى (، كالبي 282 ،281 \30)، 18336، الحديث: الميٍسندفي  ،(، كأحمد407 بزيادة،  األدب
، إال أنو قاؿ: ادة عف يزيد بف عبد اهلل عف ًعيىاض بف ًحمىار بزيادةتى عف قى  ؽو ري (، مف طي 153)، 427الحديث: 
 بدالن مف "المتشاتماف". اف" "الميٍستىبَّ 
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نىا [ 931] زَّاؽً أىٍخبىرى بدي الرَّ طَّاًب،  ر، عىفٍ مى عٍ مى  ، عىفٍ عى ا قىٍكمنا ًفي زىمىًف عيمىرى ٍبًف اٍلخى قىتىادىةى، أىفَّ رىجيبلن ىىجى
، فىاٍستىٍأدىل ـٍ ؿه ًمٍنيي اءى رىجي فىجى
ؿى فىقىاؿى  (1) ا الرَّجي ـٍ ًلسىانيوي، ثيَـّ دىعى : لىكي ، فىقىاؿى عيمىري مىٍيًو عيمىرى ـٍ أىٍف عى : ًإيَّاكي

ا قيٍمتي ذىًلؾى ًعٍندى  ، فىًإنّْي ًإنَّمى كا لىوي ًبالًَّذم قيٍمتي  النَّاًس كىٍيمىا الى يىعيكدى.تىعىرَّضي

نىا [ 932] زَّاؽً أىٍخبىرى ، عىٍف أىنىسً مى عٍ مى  ، عىفٍ عىبدي الرَّ ٍف أىبىافى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ر، عى ، قىاؿى : بًف مالؾو
ًف اٍغًتيبى عً  ٍرهي أىٍدرىكىوي اهللي بو فً مى ـٍ يىٍنصي ٍف لى رىهي اهللي ًفي الدٍُّنيىا كىاآلًخرىًة، كىاً  رهي، نىصى ـي فىنىصى كهي الميٍسًم ي ٍندىهي أىخي
 الدٍُّنيىا كىاآلًخرىًة.

 

نىا [ 933] زَّاؽً أىٍخبىرى بدي الرَّ : ًإنَّمىا اٍلًغيبىةي عىٍف  ،عى ، قىاؿى ـى ٍيًد ٍبًف أىٍسمى ، عىف زى ـٍ ييٍعًمٍف ًلمى  مىٍعمىرو ٍف لى
 ًبالمىعىاًصي.

 

نىا [ 934] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍمًرك بًف اٍلعىاًص،  ، عىفٍ عىبدي الرَّ بدى اهلًل بف عى ، أىفَّ عى ، عىف بىٍعًض المىكّْيّْيفى مىٍعمىرو
ٍرمىةى الميسٍ  ، كىأىفَّ حي تىؾى ٍرمى : أىٍشيىدي أىنَّؾى بىٍيتي اهلًل، كىأىفَّ اهللى عىظَّـى حي . ًمـً قىاؿى ٍرمىًتؾى ـي ًمٍف حي   أىٍعظى

 

 

                                                           
(1)

َكدكاءَكَلـَالعربَمفَالكمـكالًحٍميىًرم،  دل.عٍ تى اٍستىٍأدىل عمى فبلف: بمعنى اسٍ    (.213 \1)، شمسَالعمـك
شيعىبَفي  ،. أخرجو البييقيابَرضيَاهلليَعنوطَّادةَلـَييدرؾَعمرَبفَالخَىتَىكؼ؛َألفَقَىقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[931]

  اؽ بو، كفي المطبكع مف الشعب: "فاستأذف".زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 105 \7)، 4740ث: ، الحدياإليماف
.َفيوَا؛َألفََّجدَنَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[932] اًمعَابفَكىٍىبفي  ،بىٍ أخرجو ابف كى َأبافَبفَأبيَعيَّاش،َكىكَمىٍتركؾه ، جى

كَىفي  ،ائطيرى كالخى (، مف طريؽ الحارث بف نىٍبيىاف. 531)، 424الحديث:  ؽمى َاألٍخَلى ، 887، الحديث: اـر
اؿفي  ،مٌ دً . كابف عى (، مف طريؽ عبد اهلل بف عبيد291) عىفاءَالر جى ر مى عٍ (. مف طريؽ مى 277\2، الكىامؿَفيَضي

 اف عف أنس رضيى اهللي عنو بو.عف أبى  كيمُّييـ رمكٍ كالثَّ 
[933]ََ (، 142)، 221، الحديث: كآدابَالمسافتَمٍَالصََّفي  ،ايى نٍ أخرجو ابف أبي الدُّ  .كعطَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديه

، ـ1992 -ىػ 1413، 1دار البياف، ط دمشؽ، مكتبة د عيكف،مَّ حى بشير مي تحقيؽ:  ، ذـَالغيبةَكالنميمةكفي 
ََاؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 127 \9)، 6376، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،البييقي(، 28)، 84الحديث: 

 َر.مَىعٍَ؛َلإلبياـَفيَشيخَمَىكؼقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديهََ[934]
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نىا [ 935] زَّاؽً أىٍخبىرى بدي الرَّ ـٍ ًإذىا  ، عىفٍ عى : مىا شىٍأنيكي طَّاًب قىاؿى ، عىًف األىعمىًش، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى مىٍعمىرو
ـٍ تؤذي  ؿى ييمىزّْؽي ًعٍرضى أىًخيًو لى : ذىًلؾى سىًمٍعتيـي الرَّجي اؼي ًلسىانىوي، قىاؿى  نىى أىالَّ تىكيكنيكا شييىدىاءى.أىدٍ كه؟ قىاليكا: نىخى

 

نىا [ 936] زَّاؽً أىٍخبىرى بدي الرَّ : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ،عى ، عىٍف أىًبي ًقبلىبىةى، قىاؿى ، عىٍف أىيُّكبى : اٍلًبرُّ عىٍف مىٍعمىرو
ـي الى ييٍنسىى،  ا ًشٍئتى [الى يىٍبمىى، كىاإًلٍث .كىمى  (1)]كىالدَّيَّافي الى يىناـ، فىكيٍف كىمى   ا تىًديفي تيدىافي

                                                           

كيرتقيَبمتابعىاتوَإلىََابَرضيَاهلليَعنو.طَّرَبفَالخَىمَىشَلـَييدرؾَعَيمَىاألعٍََكؼ؛َألفََّقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديهََ[935]
(، مف 230 \5)، 25536الحديث:  ،اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،أخرجو ابف أبي شيبةَالحسفَلغيره.
اف عف عمر مف قكلو، باختبلؼ في بعض األلفاظ. ك  ش عف شقيؽمى طريؽ األعٍ  ٍيد بف صيكحى  ،يانٍ ابف أبي الدُّ عف زى

َالمسافمٍَالصََّفي  َكالنميمة(، كفي 150)، 245، الحديث: تَكآداب َالغيبة (، مف 33)، 109الحديث:  ،ذـ
مىمىة مش عف أبي كىائؿطريؽ أبي ًشيىاب عف األعٍ    بعض األلفاظ. عف عمر مف قكلو باختبلؼ في شىًقيؽ بف سى

(1)
 ."ج"ك  "األصؿ"، كما أثبتناه مف "ح"ك بياض في  "ب"طمس في  قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  
َغيرَمَيَ؛َألفََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[936] ًَقَلبىةَأرسمو،َكىذا  تغربَمنو،َفإنوَمعَثقتوَإلَأنوَكثيرَاإلرساؿ.سٍَأبا

فىاتفي  ،أخرجو البييقي َكالص  اؽ بو إال أفَّ فيو: زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 197 \1)، 132، الحديث: األٍسمىاء
 "يمكت" بدالن مف "يناـ". 

ا أيضان  كركمى  د بف عبد الممؾ المدني عف نافع عف ابف عمر عف النبي صمى اهلل عميو مَّ حى مف طريؽ مي  مرفكعن
عيؼه جدنا كسمـ، كفيو: مَّد ضى اؿالفي  ،ابف عدميينظىر؛  ديث.في الحى  "الذنب ال ينسى" كميحى عىفاءَالر جى ، كىامؿَفيَضي

(9\ 145، 146.)  
كمَمىٍكقكفنا  ا  كمعَإرسالوَفقدَري بف ابؿ نٍ د بف حى مَّ حى أبك عبد اهلل أحمد بف مي ابف حنبؿ، أخرجو كىذه عمة، أيضن

، 1كتب العممية، طدار ال د عبد السبلـ شاىيف، بيركت،مَّ حى مي تحقيؽ:  ، دىٍَالزَ في  ،ىبلؿ بف أسد الشيباني
بي ًقبلبة عف ر عف أيكب عف أمى عٍ اؽ عف مى زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 117)، 765الحديث: ، ـ1999 -ػ ى1420

 \7)، 34580، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،كابف أبي شيبةعميو قكلو.  اأبي الدرداء مكقكفن 
ف أبي معاكية عف األعمش عف عبد اهلل (، ع211 \1)، ًحميةَاألكلياءفي  ،ـيٍ (، كمف طريقو أخرجو أبك نيعى 110

 بزيادة. بف ميرَّة عف أبي الدرداء مكقكفنا
كأبك ًقبلبة لـ ييدرؾ رداء مف قكلو ال يصح؛ ألف أبا ًقبلبة مع ثقتو إال أنو كثير اإلرساؿ. و عمى أبي الدَّ في قٍ كى قمت: كى 

َؿَيٍثَنَى، ق. يينظىر، أبك إسحاؽ الحكيني32ة: ق، ككفاة أبي الدرداء سن54بلبة كلد سنة: أبا الدرداء؛ حيث إف أبا قً 
َالرَ جَىعٍَبمَيَاؿًَبَىالنَ  َالصََّعٍَالمَيد الفالكجي، مَّ حى زيادة، أكـر بف مي .(316 \4)، اؿجَىـ َجَىجـ َابف َاإلماـ َلركاة يرَرًَغير
كال   أنو ال يصح مرفكعنامعناه إال قمت: كمع صحة (.745 \2)د.ت(، )د.ط(، )، األردف، الدار األثرية، برمالطَّ

 د مف الحكـ المشيكرة. عى ، كىك يي مكقكفنا
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نىا  ]937] زَّاؽً أىٍخبىرى ـى لـ يىًعٍب شىٍيئنا قىطُّ، فىمىرَّ ىيكى  ،مىٍعمىرو  ، عىفٍ عىبدي الرَّ ٍريى : أفَّ ًعيسىى اٍبفى مى ٍف أىبىافى عى
وي، فىقىاؿى ًعيسىى  : مىا أىٍنتىفى ًريحى ييـٍ ، فىقىاؿى لىوي بىٍعضي مىى كىٍمبو مىيّْتو ابيوي عى ـى اٍبفي [كىأىٍصحى ٍريى ا أىٍبيىضى (1)]مى : مى

 أىٍسنىانىوي.

نىا [ 938] زَّاؽً أىٍخبىرى بدي الرَّ : ًنًعمَّ  ، عىفٍ عى : كىافى ييقىاؿي ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى فٍ مىٍعمىرو مىتيوي ا ًلٍمعىٍبًد أىٍف تىكيكفى عى
ؿَّ اهللي  ا أىحى  .(2)]لىو[ًفيمى

نىا[ 939] زَّاؽً [ أىٍخبىرى بدي الرَّ ، كىاٍبفي أىًبي  عىٍف اٍبفي  (3)،]عى ٍيجو رى ، قىاالى: تىشىاتىـى رىجيبلىًف ًعٍندى أىًبي (4)]سىٍبرىةى [جي
تىشىاتىمىا رىجيبلىفً  ـٍ يىقيٍؿ لىييمىا شىٍيئنا، كى  ًعٍندى عيمىرى فىأىدَّبىييمىا. بىٍكرو فىمى

                                                           
(1)

نما مف "األصؿ"ليست مف ىذه الكممة    ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"، كا 
َجدناَ[937] َمنكره دثَعفَأمرَغيبيَلَيعمموَكذلؾَ؛َألفَأباف؛َكىكَابفَأبيَعيَّاشَمتركؾَالحديث،ََكأثره ييحى

 َ.إلَاهلل،َكمىٍفَاطَّمعَعميوَمفَرسمو،َكاهلليَأعمـ
(2)

نما أثبتناه مف " ك "ع"ح"ك  "ب"ال تكجد في   بد أف يككف نعما عمى الع: "ح". كالمكجكد في "ج"ك  "األصؿ"، كا 
 . عقمو في ما أحؿ اهلل

 َ.كعَهطَيقٍَمَىَحيحَهصَىإسناديهََ[938]
(3)

 أخبرنا ابف جريج. ":ح"ك  "ج"ك  "ب"، كفي "األصؿ"ف ما أثبتناه م 

(4)
كفييما: ابف أبي فقط، كىذا غير معركؼ. كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج"، كىك " ك "ع"، ح"ك  "ب" مف يستل 

كىاب.   الصَّ
َلألمكرَالتالية:َ؛عيؼَهضَىإسناديهََ[939]
َيقربَمفَعشرَسنيف.ٍَيَرَىابفَجَيَألفَََّ.1 َما َبكرَفكيؼَأدرؾَعمرَبفَالخطابَكبيفَكفاتييما جَلـَييدرؾَأبا

 .قيرفَبابفَجريجَككنوَنمتفتَلبفَأبيَسىٍبرة؛َكيكفيَىذاَالنقطاعَالكاضحَفيَسندىا،َكل
رّْح ىنا بالسَّمىاع. يينظى 2 ر؛  . إفَّ ابف جيريج ميدىلّْسه مف الطبقة الثَّالثة كال يقبؿ حديثيو إالَّ إذا صرَّحى بالسَّماع، كلـ ييصى

ر جى َالتٍَّقًديسَبمَىعٍَتَى، ابف حى َبالتٍَّدليسريؼَأىؿ َالمٍكصيكفيف َراتب َالكيبرلنَىالسَ في  ،البييقيأخرجو  (.41)، ، ف
 اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 559 \8)، 17554الحديث: 

ٍيج، األمكم، مكالىـ، المىكٌّْي، ًثقىة فقيو فاضؿ، ككاف ييدىلّْس كييرسؿ، مف السادسة،  رى ٍبد العىًزيز بف جي ًمؾ بف عى ٍبد المى عى
ر، )لمائة كلـ يىٍثبيت، مات سنة خمسيف أك بعدىا، كقد جاز السبعيف، كقيؿ: جاز ا جى ، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى

(408.) 
ابف أبي ريٍىـ بف عبد العزل،  -بفتح الميممة، كسككف المكحدة  -د بف أبي سىٍبرة مَّ حى أبيك بىٍكرو بف عبد اهلل بف مي كى 

دىًنٌي، قيؿ: اسمو عبد اهلل، كقيؿ: مي  ٍكهي بالكضع، كقاؿ  د، كقد يينسب إلى جده،مَّ حى القرشي، العىاًمًرٌم، المى ميصعب رىمى
: كاف عالمن  بىٍيًرمُّ  (.743)، ابؽالمرجعَالسََّؽ(. )، مف السابعة، مات سنة اثنتيف كستيف، االزُّ
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َسًَ[َبَى158] َب.نًَذٍَالمَيَابًَبَىابي

نىا[ 940] زَّاؽً  أىٍخبىرى ، عى  ،عىبدي الرَّ : عىٍف مىٍعمىرو ، قىاؿى ٍف أىًبي عيبىٍيدىةى، عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو اؽى، عى ٍف أىًبي ًإٍسحى
مىٍيًو، تىقيكليكا: المييَـّ اٍخًزًه، الم ـٍ قىارىؼى ذىٍنبنا، فىبلى تىكيكنيكا أىٍعكىاننا لمشىٍيطىاًف عى اكي لىًكٍف ًإذىا رىأىٍيتيـٍ أىخى ييَـّ اٍلعىٍنوي، كى

ميكا اهللى اٍلعىاًفيىةى، فىًإنَّ  مَّدو سى ابى ميحى ، فىًإٍف  ا أىٍصحى مىى مىا يىميكتي ـى عى تَّى نىٍعمى دو شىٍيئنا، حى كينَّا الى نىقيكؿي ًفي أىحى
ـى لىوي ًبشى  ًت ٍف خي ٍيرنا، كىاً  ابى خى ًمٍمنىا أىنَّوي قىٍد أىصى ٍيرو عى ـى لىوي ًبخى ًت مىوي.خي مىٍيًو عىمى  رٍّ ًخٍفنىا عى

نىا[ 941] زَّاؽً  أىٍخبىرى بدي الرَّ مىى رىجيؿو عىٍف  ،عى ، عىٍف أىًبي ًقبلىبىةى، أىفَّ أىبىا الدٍَّردىاًء مىرَّ عى ، عىٍف أىيُّكبى مىٍعمىرو
ٍدتيميكهي ًفي قىًميبو  : أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك كىجى ابى ذىٍنبنا، فىكىانيكا يىسيبُّكنىوي، فىقىاؿى ـٍ تىكيكنيكا ميٍستٍخًرًجيًو؟ قىاليكا: (1)قىٍد أىصى ، أىلى

: ا أىٍبغىضي  بىمىى، قىاؿى : ًإنَّمى وي؟ قىاؿى ، قىاليكا: أىفىبلى تىٍبغىضي ـٍ افىاكي ، كىاٍحمىديكا اهللى الًَّذم عى ـٍ اكي فىبلى تىسيبُّكا أىخى
، لىعىمَّوي أىٍف  قىاؿى أىبك الدٍَّردىاًء: اٍدعي اهللى ًفي يىٍكـً سىرَّاًئؾى : كى مىوي، فىًإذىا تىرىكىوي فىييكى أىًخي، قىاؿى لؾى  يىٍستىًجيبى عىمى

. رَّاًئؾى  ًفي يىٍكـً ضى

                                                                                                                                                                      

َمىٍكقيكؼَهضَىإسناديهََ[940] قبؿَالختَلطََ،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمعمراَنميٍختمطألفَأباَإسحاؽَالسًَّبيعيَ؛َعيؼه
، 896، الحديث: الز ٍىدفي  ،ارؾبى أخرجو ابف المي  كدَمفَأبيو.عَيسٍَعامرَابفَمَىبيدةَأبيَعَياعَمَىسَىَأـَبعده،َكلعدـ

َالكبيرفي  ،رانيبى (، كالطَّ 313) َاألكلياءفي  ،ـيٍ (، كأبك نيعى 110 \9)، 8574، الحديث: الميٍعجـ  \4)، ًحمية
 ر بو.مى عٍ عف مى  ؽو ري (، مف طي 63 \9)، 6265، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،(، كالبييقي205
ة بف عبد اهلل بف مسعكد، مشيكر بكنيتو، كاألشير أنو ال اسـ لو غيرىا،  كيقاؿ: اسمو عامر، ككفي، دى يٍ بى أبك عي 

ر، )اجح أنو ال يصح سماعيو مف أبيو، مات بعد سنة ثمانيف، الثة، كالرَّ ثقة، مف كبار الثَّ  جى تقريبَع(. ابف حى
 (.781)، التيذيب

(1)
. ابف األثير، القىًميب: الًبئر الَّ   نَّثي ييؤى ، كييذىكَّر كى ـٍ تيٍطكى ديثَكاألثىرًتي لى  (.98 \4)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى
[941]ََ َألفََّكؼَهقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديه َالدَََّ؛ َييدرؾَأبا َلـ ًَقَلبىة َمرَسابقناأبا َكما  الز ٍىدفي  ،. أخرجو أحمدرداء،

(، مف طريؽ 211)، 232، الحديث: الز ٍىدفي  ،اكد، كأبك دى (111)، 718عمى القكؿ الثاني، الحديث:  ميقتصرنا
شيعىبَفي  ،(، كالبييقي225 \1)، ًحٍميةَاألكلياءفي  ،ـيٍ عمى القكؿ األكؿ. كأبك نيعى  اد عف أيكب بو مقتصرنامَّ حى 

، (63 \9)، 6264 (، الحديث :384 \2)، 1101عمى القكؿ األكؿ، كالقكؿ الثاني، الحديث:  امقتصرن  اإليماف
 اؽ بو.زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري مف طي 
فٍ حى : كىذه اآلثار عف الصَّ تنبيوَه ال يصدر إال  اا حسنن يا كبلمن عؼ، إال أف أغمبضى  اكاف في سندىى  ابة كغيرىـ، كا 

عنو، كأنقؿ  رداء رضي اهللي عف تقي نقٌي، كصاحب حكمة، كلقد أحسف اإلماـ أبك نيعيـ عندما قاؿ عف أبي الدَّ 
مىكىاًعظيوي تىٍغزي ككقكلو لحسنو: "  ، كى ميوي يىٍكثيري ًنٍحًريرنا طىًبيبنا. كىبلى ا لىًبيبنا، كى ًكيمن ، اف أبيك الدٍَّردىاًء رضي اهللي تىعىالىى عنو حى ري

ذى  ، كا  بًّْريفى ًدفىاءه، كافى ًإذىا نىظىرى سىبىرى ًديفى كالميتىجى رّْ ميكميوي ًلذىًكم األىٍدكىاًء ًشفىاءه، كًلمميتىجى فىاًخًر الدٍُّنيىا ًحكىميوي كىعي ، ًلمى بىرى ا ذىكىرى جى
اًمع". أبك ني    (.225 \1)، يةَاألكلياءٍمَحًَـ، يٍ عى دىاًفعه، كًلمىرىاًتًب العيٍقبىى جى
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 942] ؿه  ، عىفٍ عىبدي الرَّ : سىبَّ رىجي ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى مىٍعمىرو
اجى بف ييكسيؼى ًعٍندى  (1) جَّ اٍلحى

كىذىا، ، ظىمىمىًني ًبكىذىا كى ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى : أىظىمىمىؾى ًبشىٍيءو : فىيىبلَّ  عيمىرى ٍبًف عىبًد اٍلعىًزيًز، فىقىاؿى عيمىري قىاؿى عيمىري
مىٍييىا يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىًىيى كىاًفرىةه. ـى عى تَّى تىٍقدى تىؾى حى   تىرىٍكتى مىٍظمىمى

َض.غٍَالبَيكَىَبَ الحَيَابَي[َبَى159]

: قىاؿى ًلي عيمىري نى رى بى خٍ [ أى 943] ٍف أىًبيًو، قىاؿى ، عى ـى ٍيًد ٍبًف أىٍسمى ، عىف زى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو بدي الرَّ بف  ا عى
بُّؾى  طَّاًب: الى يىكيٍف حي مىفن  كىمىفنا، كىالى يىكيٍف بيٍغضيؾى  اٍلخى : ًإذىا أىٍحبىٍبتى فىبلى (2)اصى ؟ قىاؿى كىٍيؼى ذىًلؾى : كى ، قيٍمتي

ا تيًحبُّ أىٍف يىٍتمىؼى  ذىا أىٍبغىٍضتى فىبلى تىٍبغىٍض بيٍغضن ًبيُّ ًبالشٍَّيًء ييًحبُّوي، كىاً  ا يىٍكمىؼي الصَّ اًحبيؾى  تىٍكمىٍؼ كىمى صى
يىٍيًمؾى.  كى

                                                           
(1)

اج"، كما أثبتناه مف رجؿه " الفاعؿ تأخير " ك "ع":ح"ك  "ج"ك  "ب"جميع النسخ   جَّ " عمى المفعكؿ بو: "الحى
  لفاعؿ بعد الفعؿ مباشرة، كاهللي أعمـ."األصؿ"، كىذا ىك األصؿ في كقكع ا

َكع.طَيمىقٍََصحيحَهإسناديهََ[942]
قىع ًذٍكريه ككبلميو في  اج بف ييكسيؼ بف أبي عقيؿ، الثَّقفٌي، األمير الشيير الظالـ المبير، مف الثَّالثة، كى جَّ حى

حيحيف" كغيرىما، كليسى بأىؿ أٍف ييركل عنو، كلي إمرة العراؽ عشريف سنة، كما ت سنة خمس كتسعيف، "الصَّ
ر، َ)تمييز(. جى  (.140)،َتقريبَالتيذيبابف حى

مىفنا: ميجاكىزىةي القىٍدر ًفي الظٍَّرؼ كىاٍلبىرىاعىًة كاالدّْعاءي فىٍكؽى ذىًلؾى تىكىبُّرنا. ك "ع" في "ب" ك "ج" ك "ح" (2)  : تىمىفنا. كمعنى صى
َالعىربابف مىنظيكر،   (.196 \9)، ًلسافي

مَّد  (،448)، 1322، الحديث: األدبَالميٍفردفي  ،ارمخى أخرجو البي  كؼ.قيَكٍَمَىَحَهحيصَىإسناديهََ[943] مف طريؽ ميحى
(، مف طريؽ 771 \2)، دينةتاريخَالمَى، إال أفَّ فيو: "تمفان" بدالن مف "صمفان". كابف شبة في بف جعفر بو ميٍختصرنا

 \8)، 6173، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،كالبييقي. تصرناخٍ ـ عف أبيو مي مى د بف أسٍ يٍ القىٍعنىبي عف عبد اهلل بف زى 
 .صرناتى خٍ اؽ بو مي زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 517
ـ، مف الثانية، مات سنة ثمانيف، كقيؿ: بعد سنة ستيف، كىك ابف أربع عشرة رى ضٍ خى كم، مكلى عمر، ًثقىة مي دى ـ العى مى أسٍ 

ر، )كمائة سنة،  جى  (.71)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
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زَّاؽً ا نى رى بى خٍ أى [ 944] كا ىىٍكننا، فىقىٍد  ، عىفٍ عىبدي الرَّ : أىًحبُّكا ىىٍكننا، كىأىٍبًغضي سىفى يىقيكؿي ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحى مىٍعمىرو
، فىيى  ، فىيىمىكيكا، كىأىٍفرىطى أىٍقكىاـه ًفي بيٍغًض أىٍقكىاـو ، كىالى أٍفرىطى أىٍقكىاـه ًفي حيبّْ أىٍقكىاـو بّْؾى مىكيكا، الى تيٍفًرٍط ًفي حي

سَّسى  اؾى فىقىٍد نيًييتى أىٍف تىجى سٍَّس أىخى دى ديكفى أىًخيًو ًسٍترنا فىبلى يىٍكًشٍفو، الى تىجى ، مىٍف كىجى وي، الى تيٍفًرٍط ًفي بيٍغًضؾى
ٍنوي. مىٍيًو، كىالى تىٍنًفٍر عى  تىٍحًقٍر عى

َ
َكب.نَيالذَ َ(1)]ابَيبىَ[[160َ]َ

ٍبدي ا نى رى بى خٍ أى [ 945] ٍف أىًبي  عى ْـّ، عى ، عىف يىًزيدى ٍبًف األىصى ٍعفىًر ٍبًف بيٍرقىافى ، عىف جى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو الرَّ
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  يرىةى، قىاؿى اءى ًبقىٍكـو ييٍذًنبيكفى ىيرى لىجى ، كى ـٍ ـٍ تيٍذًنبيكا لىذىىىبى اهللي ًبكي : كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىٍك لى

.يىسٍ فى  ـٍ ، فىيىٍغًفري لىيي كفى  تىٍغًفري

 

                                                           

ر،َىكَمَىعٍَمفَسىًمعىَمفَالحسفَالبصرم.َكقدَعرفناَالَّذمَسمعَمنوَمَىَكع؛َلجيالةطَيقٍَمَىَعيؼَهضَىسناديهَإَ[944]
(، كمف طريقو أخرجو كؿه 233)، 665، الحديث: الز ٍىدفي  ،بارؾمى ، كذلؾ كما أخرجو ابف الي يحيىَبفَالميٍختار

َاألٍخَلؽ في ،ائطيرى (، كالخى 219)، 1531، الحديث: الز ٍىدفي  ،مف: أحمد (، عف 242)، 742، الحديث: مىكىاـر
(، مف 518 \8)، 6174، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،ف نحكه. كالبييقيسى ى بف الميٍختىار عف الحى يى حٍ ر عف يى مى عٍ مى 

 .طريؽ عبد الرزاؽ بو ميختصرنا
اؿ؛ ألف لكنَّو بقي مجيكؿ الحى  ف،يٍ ف، فقد ارتفعت عنو جيالة العى سى ع الحى مً قمت: كبعد معرفة مف ىك الراكم الَّذم سى 

ر، 531 \31)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿم، زً كر. يينظىر؛ المً تي سٍ حالو في التكثيؽ مى  جى (. كأيضان ابف حى
 (.711)، تقريبَالتيذيب

(1)
 ."ح"ك  "ج"ك  "بليس مف "األصؿ". كما أثبتناه مف " 
ندَسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ (، كمي 445 \13)، 8082ديث: ، الحالميٍسندفي  ،أخرجو أحمد ؛حيحَهصَىسناديهَإَ[945]

(، 2106 \4)، 2749، كتاب التٍَّكبة، باب سيقيكط الذُّنكب باالستغفار تىٍكبىة، الحديث: صرختَىيحَالمَيحًَالصََّ
(، 311 \9)، 6700، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،(، كالبييقي508)، 1801، الحديث: الد عىاءفي  ،رانيبى كالطَّ 

فىات(، 342)، 848الحديث: ، كاآلداب اؽ زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري مف طي  (، جميعنا150)، 93، الحديث: كاألٍسمىاءَكالص 
  بو.

 



322 

 

ٍبدي ا نى رى بى خٍ أى [ 946] زَّاؽً  عى ٍف الرَّ : قىاؿى اهللي ، عى ، قىاؿى ، عىٍف أىًبي ًقبلىبىةى، عىٍف أىًبي ذىرٍّ ٍف أىيُّكبى ، عى مىٍعمىرو
مىٍيكي  عىٍمتيوي عى مىى نىٍفًسي، كىجى ـى عى رٍَّمتي الظٍُّم رَّمنا، فىبلى تىٍظًمميكا تبارؾى كتعالى: يىا ًعبىاًدم! ًإنّْي حى ـٍ ميحى

مً  كًني، فىًإنّْي أىٍغًفري الذُّنيكبى جى ـٍ تيٍخًطئيكفى ًبالمٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر، فىاٍستىٍغًفري يعنا كىالى أيبىاًلي، اٍلًعبىادى، يىا ًعبىاًدم، ًإنَّكي
 ، ـٍ ٍنسىكي ـٍ كىاً  ، كىًجنَّكي ـٍ كي ـٍ كىآًخرى لىكي ـٍ يىا ًعبىاًدم! لىٍك أىفَّ أىكَّ ـٍ لى مىى قىٍمًب أٍفجًركي ، كىانيكا عى ـٍ كي كىًبيرى ـٍ كى كي ًغيرى كىصى

، سى  ـٍ كي كىًبيرى ـٍ كى كي ًغيرى ، كىصى ـٍ ٍنسىكي ـٍ كىاً  ، كىًجنَّكي ـٍ كي ـٍ كىآًخرى لىكي لىٍك أىفَّ أىكَّ أىليكًني، ييٍنًقٍص ًمٍف ميٍمًكي شىٍيئنا، كى
ـٍ  ٍسأىلىتىوي، لى ؿو ًمٍنييـٍ مى  ييٍنًقٍص ذىًلؾى ًممَّا ًعٍنًدم شىٍيئنا، كىرىٍأًس الًمٍخيىًط ييٍغمىسي ًفي اٍلبىٍحًر.فىأىٍعطىٍيتي كيؿَّ رىجي

ٍبدي ا نى رى بى خٍ أى [ 947] : كاف  عى ، أىفَّ اٍبفى مىٍسعيكدو قىاؿى ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى ، عىٍف أىيُّكبى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو الرَّ
ؿي ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى إذىا أىٍذنىبى أى  تيوي كىذىا ًمفى اٍلعىمىًؿ، الرَّجي كىفَّارى : أىٍذنىٍبتى كىذىا، كى ٍكتيكبه مىى بىاًبًو مى ٍصبىحى عى

فىمىعىمَّوي يىتىكىاثىر أىٍف يىٍعمىمىوي 
(1). 

ا أيًحبُّ أىفَّ اهللى أىٍعطىانىا ذىًلؾى مىكىافى ىىًذًه اآليىًة: : مى اميلىلمليك) قىاؿى اٍبفي مىٍسعيكدو

 .(2)( ريٰىينىنننمنزنرنمم

                                                           

َالحَىعيؼَهضَىسناديهَإَ[946] ندَسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ كمي أخرجو  حيح،ديثَصَى؛َألفَأباًَقَلبىةَلـَييدرؾَأباَذر.َلكفَّ
في  ،ار(، كالبزَّ 1994 \4)، 2577داب، باب تحريـ الظمـ، الحديث: ة كاآلمى كالصّْ  رّْ البً  ، كتابي صرختَىيحَالمَيحًَالصََّ

ار ، اصرن تى خٍ مي  التَّكحيد، في مةيٍ زى (، كابف خي 441 \9)، 4053، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
في  ،(، كالبييقي385 \2)، 619، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ (، كابف حً 21 \1)

د بف يٍ عً عف سى  ؽو ري مف طي  (،533 \1)، 459، الحديث: فاتاءَكالصَ مَىاألسٍَ(، كفي 341)، 847، الحديث: اآلداب
بيعة بف يزيد عف أبي إدٍ د العى بٍ عى  ٍكالني عف أبي ذر عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ اهلل. زيز عف رى ريس الخى

، أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،كالترمذم (،294 \35)، 21367، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،كأحمد
. :رمذمُّ التّْ قاؿ (، 238 \4)، 2495كالكرع عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، الحديث:  سىفه َحى ًديثه مف  ىىذىاَحى

ٍكشىب عف عبد الرحمف بف غىنـ عف أبي ذر عف النبي صمى اهلل عم يو كسمـ يقكؿ اهللي تعالى طرؽ عف شىٍير بف حى
  نحكه.    

(1)
 ."ح"ك  "ج"ك  "ب"تأخر ىذا الحديث في  

 (2)
 .110كرة النّْسىاء، اآلية: سي  
[947]ََ َقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديه َكؼ؛ َنبيألفَّ َإل َبيا َييخبر َل َالتي َالسابقة َاألمـ َعف َاألخبار أخرجو  .ىذه

 \9)، 6742، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،(، كالبييقي158 \9)، 8794، الحديث: الميٍعجـَالكبيرفي  ،رانيبى الطَّ 
 "....اؽ قاؿزَّ ب، جاء في بداية الحديث: "أٍحًسبي عبد الرَّ عى اؽ بو. إال أنو في الشي زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، مف طي 345

َ
َ
ََ
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نىا 948] ٍبدي [ أىٍخبىرى ، عىًف األىعٍ  عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى زَّاًؽ، قىاؿى ده الرَّ ا أىحى : مى ، قىاؿى بىيرو مىًش، عىف سىعيًد ٍبًف جي
شىًريكنا، كى  اًحبةن كى يىدَّعيكفى لىوي صى ، كى ـٍ ٍنيي لىدنا، كىىيكى يىٍعفيك عى مىى األىذىل ًمفى اهلًل، يىدَّعيكفى لىوي كى ىيكى أىٍصبىرى عى

، عىٍف أىبً  مىًميُّ ًف السُّ بًد الرٍَّحمى : أىبك عى دَّثىؾى ىىذىا؟ قىاؿى : مىٍف حى : قيٍمتي ، قىاؿى ـٍ ٍنيي يىٍدفىعي عى ، كى ـٍ ي ميكسىى يىٍرزيقييي
ًف النًَّبيّْ عميو السبلـ ، عى  .األىٍشعىًرمّْ

ٍبدي 949] زَّاًؽ،  [ عى اؽى، عىٍف أىًبي عيبى  عىفٍ الرَّ ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى ؛ أىفَّ رىجيبلن مىرَّ مىٍعمىرو ٍيدىةى، عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو
قىبىًتي كىأىنىا سىاًجده، الى كىاهلًل، الى يىٍغفً  مىى رى : أىتىطىؤي عى قىبىًتًو، فىقىاؿى مىى رى ًطئى عى ؿو كىىيكى سىاًجده، فىكى ري اهللي لىؾى ًبرىجي

: فىقىاؿى اهللي تىبىارؾى كتىعالى: أتىتىأىلَّى  مىيَّ فىًإنّْي قىٍد غىفىٍرتي لىوي.ىىذىا أىبىدنا، قىاؿى  عى

نا [ 950] ٍبدي أٍخبىرى ، عىف قىتىادىةى  عى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو سىفأك  الرَّ ـي ثىبلىثىةه: ظيٍمـه (1)اٍلحى : الظٍُّم ا، قىاؿى ، أىٍك ًكمىٍيًيمى
ـي الًَّذم الى  ، فىأىمَّا الظٍُّم ـه ييٍغفىري ظيٍم ، كى ظيٍمـه الى ييٍترىؾي ، كى ـي الًَّذم الى  الى ييٍغفىري : فىالشٍّْرؾي باهلًل، كىأىمَّا الظٍُّم ييٍغفىري

ـي اٍلعىٍبًد نىٍفسىوي ًفيمىا بىٍينى  : فىظيٍم ـي الًَّذم ييٍغفىري ا، كىأىمَّا الظٍُّم ـٍ بىٍعضن ـي النَّاًس بىٍعًضًي : فىظيٍم بًّْو.ييٍترىؾي بىٍيفى رى  وي كى

نا 951] ٍبدي [ أٍخبىرى زَّاؽً  عى : أٍخبى  ،الرَّ : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل قاؿى ٍف أىًبي ًقبلىبىةى، قىاؿى ، عى ، عىٍف أىيُّكبى نا مىٍعمىره رى
 ا تىًديفي تيدىافي ا ًشٍئتى كىمى ـي الى ييٍنسىى، كىالدَّيَّافي الى يىناـ، فىكيٍف كىمى : اٍلًبرُّ الى يىٍبمىى، كىاإًلٍث

(2).  

                                                                                                                                                                      

كابَأنَّوَمرفكع؛َ[948] َمىٍقطيكعه.َكالصَّ حيحه ، 11381، الحديث: الكيبرلَفنَىالسَ في  ،ائيسى أخرجو النَّ  إسناديهَصى
بىٍير كرم عف األعمش عف سعيدلثَّ اف عف عمر بف سعيد ايى فٍ (، مف طريؽ سي 237 \10)   .مف قكلو بف جي

قبؿَالختَلطََرمَىعٍَ،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمَىميٍختمطاؽَالسًَّبيعيَحَىألفَأباَإسٍَكؼ؛َقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىإسناديهََ[949]
ـَالكىبيرفي  ،رانيبى أخرجو الطَّ كدَمفَأبيو.َعَيسٍَعامرَابفَمَىأبيَعيبيدةَكلعدـَسماعََأـَبعده؟ ، الحديث: الميٍعجى
 اؽ بو زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 205 \4)، ًحٍميةَاألكلياءفي  ،ـيٍ (، كأبك نيعى 158 \9)، 8795

 (1)
 .ع"ك " "األصؿ": الحىسىف أك قىتىادة.  يعني: تقديـ كتأخير. كما أثبتناه مف "ب" ك "ج" ك "ح"في   
[950]ََ عيؼه ادةَبيذاَالسَّند،َكىذاَمفَأكىاـَمىٍعمىرَعفَقىتىادة؛َألنوَكقفوَعميوَمىٍقطيكعَمفَقكؿَقىتَىإسناديهَضى

كىابَأنَّوَمرفكعَه ، 2223، الحديث: الطَّيالسيَميٍسندَأبيَدىاكدفي  ،السييى اكد الطَّ ، فقد أخرجو أبك دى مفَقكلوَكالصَّ
ًققيو الدُّكتك 579 \3) مَّد التُّركي: (، قاؿ ميحى  \6)، ًحٍميةَاألكلياء. كمف طريقو: أبك نيعىٍيـ، في عيؼَهإسناديهَضَىر ميحى

ارفي  ،ارزيد. كالبزَّ بيع عف يى (، مف طريؽ الرَّ 309 َالبىٍحرَالزَّخَّ َالبىزَّارَالمنشكرَباسـ ، 6493، الحديث: ميٍسند
قىاد عف زياد النُّ 115 \13)  (، عف أنس.     رم. كبلىما؛  )يزيد كزيادمىيٍ (، مف طريؽ زىائدة بف أبي الرُّ
 (2)

 كما أثبتناه مف "األصؿ". . كقد تقدـ."ح"ك  "ج"ك  "ب "ال يكجد فيىذا الحديث  
ىذه النسخ ك  فنظركا لو عمى أنو قد كيًرر سابقنا، فحذفكه، تصرؼ مف النساخ؛ الحديث ىذاعدـ ذكر قمت: لعؿَّ 

 ، كاهللي أعمـ.ي اعتمدناىاة بالنسبة لؤلصؿ التالثبلث كغيرىا متأخر 
 ع.امًَ،َمفَىذاَالجَى[936]؛َألفَأباًَقَلبىةَأرسمو،َكراجعَتخريجوَفيَالحديثَرقـ:ََعيؼَههَضَىإسنادَيَ[951]

َابر؛َلسقطَراكيىٍيفَمفَالسند.عمىَجَىَكؼَهقيَكٍَمَىَؿَهضَىعٍَهَمَيإسنادَيَ[952]
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نا [ 952] ٍبدي أٍخبىرى زَّاؽً  عى ، قىاؿى  ، عىفٍ الرَّ : ميكًجبىتىاًف،  مىٍعمىرو بًد اهلًل، قىاؿى اًبًر ٍبًف عى ًحيفىًة جى ًفي صى
مىفٍ  نَّةى، كى ؿى اٍلجى ٍف لىًقيى اهللى الى ييٍشًرؾي ًبًو دىخى ، فىأىمَّا الميكًجبىتىاًف: فىمى ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو ميٍضًعفىتىاًف، كى لىًقيى اهللى  كى

، كىأىمَّا الميٍضًعفىتىافً  ؿى النَّارى سىنىةن كيًتبىٍت لىوي ًبعىٍشًر أىٍمثىاًليىا، ًإلىى سىٍبًع ًمئىًة ييٍشًرؾي ًبًو دىخى : فىمىٍف عىًمؿى حى
مىٍيًو ًمٍثمييىا. ، فىمىٍف عىًمؿى سىيّْئىةن كيًتبىٍت عى ، كىأىمَّا ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو   ًضٍعؼو

 

َمَي[َبَى161] َكب.نَيالذَ َاتًَرىَقَ حَىابي

زَّاًؽ، قىاؿى أىخٍ [ 953] ٍبدي الرَّ نىا عى ًف ٍبًف يىًزيدى، عىًف أىٍخبىرى ٍبًد الرٍَّحمى اؽى، عىٍف عى ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى نىا مىٍعمىره بىرى
ـٍ طىعىاـه  ليكا ًبأىٍرضو قىٍفرو مىعىيي ثىًؿ قىٍكـو سىٍفرو نىزى قَّرىاًت مف الذُّنيكًب كىمى ثىؿي الميحى : مى ، قىاؿى الى اٍبًف مىٍسعيكدو

، فىتىفىرَّقيكا ـٍ ًإالَّ النَّاري يي يىًجيءي ىىذىا ًباٍلعيكًد  ييٍصًمحي ، كى يىًجيءي ىىذىا ًباٍلعىٍظـً ٍكثىًة، كى عىؿى ىىذىا يىًجيءي ًبالرَّ فىجى
ييٍذنً  قَّرىاًت، يىٍكًذبي اٍلكىٍذبىةى، كى اًحبي اٍلميحى ، فىكىذىًلؾى صى كا ًبًو طىعىامىييـٍ مىعيكا ًمٍف ذىًلؾى ما ييٍصًمحي تَّى جى بي حى

يىٍجمىعي ًمٍف ذىًلؾى  ، كى ـى. الذٍَّنبى يىنَّ مىى كىٍجًيًو ًفي نىاًر جى ا لىعىمَّوي أىٍف يىكيبَّوي المَّوي ًبًو عى  مى

نا [ 954]  زَّاؽً أٍخبىرى ٍبدي الرَّ دو يىٍمقىى اهللى ًإالَّ ذى عى : لىٍيسى ًمٍف أىحى سىفى يىقيكؿي ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحى  (1)ا، مىٍعمىرو
، ًإالَّ يىحيىى بف زىكىًريَّا، فىًإنَّوي لى  ـٍ يىييَـّ ًباٍمرىأىةو. ٍذنىبى لى   ـٍ ييٍذًنٍب، كى

                                                                                                                                                                      

، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيَفي -كغيره –ـ مً سٍ أخرجو مي  .حه يٍ حً صى  ديثه حى  ؛نحك ىذابقمت: كالحديث الَّذم يتحدث 
 \1)، 93كتاب اإليماف، باب مف ماتى ال ييشرؾي باهلل شيئان دخؿ الجنة كمف ماتى مشركان دخؿ النار، الحديث: 

ا. ابرير عف جى بى (، مف طريؽ قيرَّة عف أبي الزُّ 94     مرفكعن
قبؿَالختَلطََرمَىعٍَ،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمَىميٍختمطًبيعيَاؽَالسََّحَىأباَإسٍََ؛َألفََّكؼقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَي[953َ]

ـَالكىبيرفي  ،رانيبى أخرجو الطَّ َ؟.َكلـَيتحررَلناَأمره.أـَبعده في  ،(، كالبييقي159 \9)، 8796، الحديث: الميٍعجى
اؽ زَّ لرَّ عف عبد ا ؽو ري (، مف طي 338)، 839، الحديث: اآلداب(، كفي 403 \9)، 6876، الحديث: شيعىبَاإليماف

 بو. 
(1)

 ".األصؿ"مف " ك "ع"، كالمكجكد في ىذه النسخ: "إال أذنب". كما أثبتنيا ح"ك  "ج"ك  "ب"ال تكجد في "ذا"  
سىفَالبىٍصرم؛َلجيالةَمىٍفَكعطَيقٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَي[954َ] َ.َسىًمعىَمفَالحى

َمكقكفنا َاهللَبفَعمركَكركمى ، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،، أخرجو ابف أبي شيبةعمىَعبد
د يٍ عً ارم عف سى صى د األنٍ يٍ عً ى بف سى يى حٍ (، مف طريؽ يى 75)، 463، الحديث: الز ٍىدفي  ،(، كأحمد345 \6)، 31907
  بنحك مف ىذا.اص قكلو ب عف ابف العى يَّ سى بف المي 
ا مرفكعناَكركمَى (، 346 \6)، 31909، الحديث: ثاراديثَكاآلؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيَفي ،ابف أبي شيبة أخرجو أيضن
، 2544، الحديث: ميٍسندَأبيَيىٍعمىىفي  ،ى المكصميمى عٍ (، كأبك يى 144 \4)، 2294، الحديث: الميٍسندفي  ،كأحمد
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َمىٍفَيَى162] َاهلليَإًَحَىضٍَ[َبابي َو.ٍيَلَىؾي

نىا [ 955] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : قىاؿى رىسيكؿي عىٍف ، عى يرىةى يىقيكؿي ، عىف ىىمَّاـً ٍبًف مينىبّْوو، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى مىٍعمىرو
ؾي اهللي تىبىارؾى كتعاهلًل  كىٍيؼى : يىٍضحى نَّةى، فقىاليكا: كى ؿي اٍلجى ا يىٍدخي ، ًكبلىىيمى رى ديىيمىا اآلخى مىٍيًف يىٍقتيؿي أىحى الى ًلرىجي

ًر، فىيىٍيًديًو ًإلىى اإلً  مىى اآلخى نَّةى، ثيَـّ يىتيكبي اهللي عى : ييٍقتىؿي ىىذىا فىيىًمجي اٍلجى ، ثيَـّ ذىًلؾى يىا رىسيكؿى اهلًل؟ قىاؿى ٍسبلىـً
اًىدي فً   يًؿ اهلًل، فىييٍستىٍشيىد.ي سىبً ييجى

                                                                                                                                                                      

َالكىبير، في رانيبى (، كالطَّ 418 \4) ـ َعمىَفي  ،اكـ(، كالحى 216 \12)، 12933، الحديث: الميٍعجى الميٍستىٍدرؾ
ٍيف ًحٍيحى َالكيبرلفي  ،، كالبييقي-: إسناده جيديٌ بً ىى كقاؿ الذَّ  -(، 647 \2)، 4149ث: ، الحديالصَّ ، الس نىف
كسؼ بف ًمٍيراف عف ابف كسؼ بف جدعاف عف يي بف يي  يّْ مً عف عى  ؽو ري (، مف طي 313 \10)، 20748الحديث: 

ارفي  ،اركالبزَّ اس نحكه. بَّ عى   ،مٌ دً (، كابف عى 78 \11)، 4784ديث: ، الحميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
اؿفي  عىفىاءَالر جى اس بَّ ة عف ابف عى مى رً كٍ د بف عىٍكف الخيرىساني عف عً مَّ حى (، مف طريؽ مي 327 \9)، الكىامؿَفيَضي

قّْقيك نحكه. كىذه الطرؽي  عيفةه كما ذىكىر ميحى  .دٍ سى يـ أمً يف سى سى حي  الشَّيخ المكصميأبي يىٍعمىى ند سٍ ند، كمحقؽ مي سٍ المي  ضى
َإسنادَيَ[955] ندَسٍَالمَي، في ـمً سٍ (، كمي 533 \13)،  8224، الحديث: الميٍسندفي  ،أخرجو أحمد .حيحَهصَىه

مىٍيف يقتؿ أحدىيما اآلخرى يدخبلًف الجنة الحديث: صرختَىيحَالمَيحًَالصََّ  \3)، 1890، كتاب اإلمارة، باب بياف الرَّجي
، الحديث: الس نىفَالكيبرلفي  ،(، كالبييقي1054 \4)، 634الحديث:  ،صرناتى خٍ مي  الشًَّرٍيعىةفي  ،مرّْ (، كاآلجي 1505

 اؽ بو. زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، مف طي 278 \9)، 18532

مىٍيدمفي  ،دميٍ مى الحي أخرجو ك   َالحي َفيَنََّصَىالمَيفي  ،(، كابف أبي شيبة271 \2)، 1155، الحديث: ميٍسند ؼ
، ارمخى (، كالبي 49 \16)، 9976، الحديث: الميٍسندفي  ،كأحمد(، 205 \4)، 19336، الحديث: اديثَكاآلثاراألحَى
، كتاب الجياد كالسّْيىر، باب الكافر يقتؿ الميٍسمـ ثَـّ ييٍسمـ فىييسىدّْدي بعدي كييٍقتؿ، الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي 

مىٍيف يقتؿ أحدىيما اآلخرى  ، كتاب اإلمارة، بابصرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَي، في ـمً سٍ (، كمي 24 \4)، 2826 بياف الرَّجي
َالكيبرلفي  ،ائيسى (، كالنَّ 1504 \3)، 1890يدخبلًف الجنة، الحديث:  ، كتاب الجياد، اجتماع القاتؿ الس نىف

(، 298 \4)، 4359كالمقتكؿ في سبيؿ اهلل في الجنة تفسير ذلؾ، ككتاب النُّعيكت، المعافاة كالعقكبة، الحديث: 
، كتاب الجياد، اجتماع القاتؿ كالمقتكؿ في سبيؿ اهلل الميٍجتىبىَمفَالس نىف(، كفي 166 \7) ،7719كالحديث: 

وفي  ،واجى (، كابف مى 38 \6)، 3166في الجنة تفسير ذلؾ، الحديث:  ، أبكاب السُّنة، بابه فيما سينىفَابفَمىاجى
ٍيمية، الحديث:  ، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَبفَيحَاحًَصَىفي  ،افبَّ (، كابف حً 132 \1)، 191أنكرٍت الجى

ج رى اد عف األعٍ نى عف أبي الزّْ  ؽو ري (، مف طي 95 \7)، 69، الحديث: اإلبانىةَالكيبرلفي  ،ةطَّ (، كابف بى 448 \1)، 215
 .ةرى يٍ رى عف أبي ىي 
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نىا [ 956] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : عى ، قىاؿى اؽى، عىٍف أىًبي عيبىٍيدىةى، عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى ، مىٍعمىرو
اًبًو، فىمىقيكا الٍ  ٍيًؿ أىٍصحى ؿه تىٍحتىوي فىرىسه ًمٍف أىٍمثىًؿ خى ؾي اهللي ًإلىٍيًيمىا: رىجي ثىبىت، رىجيبلىًف يىٍضحى ، فىاٍنيىزىميكا، كى عىديكَّ

ؾي اهللي ًإلىٍيوً ًإلىى أىٍف قيًتؿى شىًييدنا، فى  ؿه [،  ذىًلؾى يىٍضحى كءى، كرىجي ده، فىأىٍسبىغى اٍلكيضي ـي ًبًو أىحى ـى ًمفى المٍَّيًؿ الى يىٍعمى قىا
ؾي  ًمدى اهللى، كىاٍستىٍفتىحى اٍلًقرىاءىةى فىيىٍضحى ، كىحى مىى النًَّبيّْ مَّى عى كا ًإلىى عى (1)]ًمٍنواهللي  كىصى : اٍنظيري بًدم الى ، فىيىقيكؿي

ٍيًرم ده غى   .يىرىاهي أىحى

زَّاؽً [ 957] ٍبدي الرَّ نىا عى ، عىٍف أىًبي اٍلعىبلىًء ٍبًف عىبًد اهلًل أىٍخبىرى ٍيًرمّْ رى ، عىف سىعيدو اٍلجي نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى
، قىاؿى ا يًر، عىٍف أىًبي ذىرٍّ تىرىؾى ًفرىاشىوي ٍبًف الشّْخّْ ـى ًمفى المٍَّيًؿ، كى ؿه قىا : رىجي ـٍ : ثىبلىثىةه يىٍستىًنٍيري اهللي ًإلىٍيًي

ًدفىا ـى ًإلىى الصَّبلىًة، فىيىقيكؿي اهللي تىبىارؾى كتىعالى ًلٍممىبلىًئكى (2)هءى كى كءى، ثيَـّ قىا أي، فىأىٍحسىفى اٍلكيضي ـى فىتىكىضَّ ًة: ، ثيَـّ قىا
مى  مىؿى عىبًدم عى لىًكٍف مىا حى ـي بو، كى : أىنىا أىٍعمى ـي، فىيىقيكؿي : أىٍنتى أىٍعمى نىعى؟ فىيىقيكليكفى مىى مىا صى ى ىىذىا، أىٍك عى

: فىًإنّْي أيٍشيً  : فىيىقيكؿي اهي، قىاؿى ٍيتىوي شىٍيئنا فىرىجى افىوي، كىرىجَّ ٍفتىوي شىٍيئنا فىخى كَّ : خى كًني، فىيىقيكليكفى ـٍ أىنّْي قىٍد أىٍخًبري ديكي
ٍنتيوي  ثىبىتى  أىمَّ ابيوي، كى ـى أىٍصحى ، فىاٍنيىزى ؿه كىافى ًفي سىًريَّةو، فىمىًقيى اٍلعىديكَّ ا، كىرىجي ، كىأىٍعطىٍيتيوي مىا رىجى اؼى ًممَّا خى

مىى ىىذىا مىؿى عىبًدم عى ، فىيىقيكؿي اهللي تىبىارؾى كتىعىالى ًلٍممىبلىًئكىًة: مىا حى ـٍ مىٍيًي ، أىٍك فىتىحى اهللي عى تَّى قيًتؿى ٍك ، أى حى
: خى  كًني، فىيىقيكليكفى لىًكٍف أىٍخًبري ـي ًبًو، كى : أىنىا أىٍعمى ـي ًبًو، فىيىقيكؿي : أىٍنتى أىٍعمى نىعى؟ فىيىقيكليكفى مىى مىا صى ٍفتىوي شىٍيئنا عى كَّ

اؼى  ٍنتيوي ًممَّا خى ـٍ أىنّْي قىٍد أىمَّ : أيٍشًيديكي : فىيىقيكؿي اهي، قىاؿى ٍيتىوي شىٍيئنا فىرىجى افىوي، كىرىجَّ ؿه فىخى ا، كىرىجي ، كىأىٍعطىٍيتيوي مىا رىجى
مّْي ـى ىيكى ييصى ابيوي، فىقىا ـى أىٍصحى ابيوي فىنىا تَّى ًإذىا كىافى ًفي آًخًر المٍَّيًؿ نىزىؿى ىيكى كىأىٍصحى : أىٍسرىل لىٍيمىةن، حى ، قىاؿى

مىى ىىذىا، أى  مىؿى عىبًدم عى ، فىيىقيكؿي اهللي تىبىارؾى كتىعىالى ًلٍممىبلىًئكىًة: مىا حى : رىبّْ نىعى؟ فىيىقيكليكفى مىى مىا صى ٍك عى
                                                           

(1)
 " ك "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج".ح"ك  "ب"مف  سقط قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  
قبؿَالختَلطََرمَىعٍَ،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمَىميٍختمطاؽَالسًَّبيعيَحَىأباَإسٍََألفََّكؼ؛َقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىناديهَسإَ[956]

ـَالكىبيرفي  ،رانيبى . أخرجو الطَّ عامرَابفَمسعكدَمفَأبيوَأبيَعيبيدةَاعمَىكلعدـَسَىَأـَبعده؟ ، الحديث: الميٍعجى
الس نىفَفي  ،ائيسى اؽ بو. كالنَّ زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 205 \4)، ءًحٍميةَاألكليافي  ،ـيٍ (، كأبك نيعى 159 \9)، 8798
َكالميمةمَىعَى(، كفي 320 \9)، 10637، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، نكعه آخر، الحديث: الكيبرل ، الحديث: ؿَاليـك
 َاؽ بو.حى (، مف طريؽ شىًريؾ عف أبي إسٍ 496)، 866

(2)
 (.185\11مف "ع"، ) كما أثبتناهدفىاعو، ": ك ح"ك  "ج"ك  "بكفي "دفو،  ":األصؿ"في  
َمىٍكقيكؼضَىسناديهَإَ[957] ، الحديث: الز ٍىدفي  ،ارؾبى أخرجو ابف المي  .رَ أباَالعَلءَلـَيسمعَمفَأبيَذَىَ؛َألفََّعيؼه

 .صرناتى خٍ مي  رو بلء عف أبي ذى عف أبي العى  ؿو جي ر عف رى مى عٍ (، مف طريؽ مى 426)، 1212
ف كاف أ ذكر عف نفسو أنو أكبر مف الحسف  -أبك العبلء –درؾى أبا ذر رضي اهللي عنو؛ ألنو تنبيو: كأبك العبلء كا 

ق،إال أنو لـ يسمع منو؛ 32 فة أبي بكر، كأبك ذر تكفي تقريبناالبىٍصرم بعشر سنيف، أم أف مكًلديه كاف في خبل
  (.494 \4)، سيرَأعَلـَالنبَلءبي، ىى أبا العبلء ككفي، كأبا ذر مدني. يينظىر؛ الذَّ  ألفَّ 
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افىوي، كىرىجَّ  ٍفتىوي شىٍيئنا فىخى كَّ : خى : فىيىقيكليكفى كًني، قىاؿى لىًكٍف أىٍخًبري ـي، فىيىقيكؿ: أىنىا أىٍعمىـي، كى ٍيتىوي شىٍيئنا أىٍنتى أىٍعمى
ـٍ أىنّْي أىمٍَّنتيوي ًممَّ  : فىًإنّْي أيٍشًيديكي : فىيىقيكؿي اهي، قىاؿى ا.فىرىجى ، كىأىٍعطىٍيتيوي مىا رىجى اؼى  ا خى

زَّاؽً [ 958] ٍبدي الرَّ نىا عى : قىاؿى النًَّبيُّ عى أىٍخبىرى يَّةى، قىاؿى اًعيؿى ٍبًف أيمى ، عىف ًإٍسمى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى و يٍ مى ، قىاؿى
، السَّ  ـٍ ؾي ًمٍنكي : يىاًئًسيفى ًلقيٍرًب اٍلغىيٍ [بلـ: ًإفَّ اهللى ليىٍضحى ، يىقيكؿي ؿه ًمٍف  (1)]ثً آًزًليفى : فىقىاؿى رىجي ، قىاؿى ـٍ ًمٍنكي

؟ قىاؿى النًَّبيُّ عى  ًدٍمنىابلى و السَّ يٍ مى بىاًىمىةى: ًإفَّ اهللى يىٍضحىؾي : فىكىاهلًل الى عى ، قىاؿى ـٍ . ـ: نىعى ؾي ٍيرى ًمٍف رىبٍّ يىٍضحى  اٍلخى

َمَى[َبَى163] اهللَيَوبَ حٍَيَيَلَىَفٍَابي
(2).َ

نىا [ 959] زَّ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ اؽى اؽً عى ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى اًرًث عىٍف عى [، ، عىٍف مىٍعمىرو : ثىبلىثىةه  ،(3)]يّْ مً عٍف الحى قىاؿى
، كىغىًنيّّ  ييكؿه زىافو . الى ييًحبُّييـي اهللي: شىٍيخه جى فىًقيره ميٍختىاؿه  ظىميكـه، كى

                                                           
 (1)

كىاب.ما أثبتناه مف "األصؿ"  "ب" ك "ح": مايس لعكب العب. كفي "ج": مايس لغكت  أمَّا في ، كىك الصَّ
زَّاؽ ٍعمىر الميٍمحىؽ بمصنَّؼ عبد الرَّ رحمو  مف األعظميٌ حٍ يخ حبيب الرَّ ، بتحقيؽ: الشَّ "ع" العيب. كيتبت في جامع مى

مَّؽى في اليىامش: ىكذا رسـ اهلل، ىكذا: أكليف يقكؿ: مايس لعكب العب " دكف نقطة تحت الكممة األخيرة. كعى
نَّؼ،  (. كأمَّا طبعة دار الكتب العممية: فمثمو إالَّ آخر كممة: العبب. 186 \11)الكممات في "ص". يينظىر، الميصى

 (. 68 \9)ؼ، نَّ صى (. كطبعة دار التأصيؿ، فكتبت مثؿ ما أثبتناه. المي 194 \10)دكف تعميؽ. المصنَّؼ، 
َإسٍَضَىعٍَمَيَعيؼَههَضَىإسنادَيَ[958] َ.ابعيفاعيؿَييعتبرَمفَأتباعَالتَّمَىؿ؛َلكجكدَسقطَراًكيىٍيفَبعدَإسماعيؿ،َإٍذَإفَّ

َيرتقيَإلىَدرجةَالحىسىفَلغيره. ديثي زَّاؽفي  ،اؽزَّ أخرجو عبد الرَّ َكالحى نَّؼَعبدَالرَّ  \3)، 4892، الحديث: ميصى
في  ،(، كأحمد417 \2)، 1188، الحديث: ميٍسندَأبيَدىاكد، في السييى اكد الطَّ ر بو. كأبك دى مى عٍ (، مف طريؽ مى 84

 ة، بابي نَّ السُّ  ، أبكابي سينىفَابفَمىاجوفي  ،واجى (، كابف مى 118 ،106 \26)، 16201، 16187، الحديث: الميٍسند
ٍيميَّ  (، 244 \1)، 554الحديث:  ،الس نَّةفي  ،ـ(، كابف أبي عاصً 125 \1)، 181ة، الحديث: فيما أٍنكىرٍت الجى

َالكىبيرفي  ،رانيبى كالطَّ  ـ  \2)، 638، الحديث: الشًَّرٍيعىةفي  ،مرً (، كاآلجي 207 \19)، 469، الحديث: الميٍعجى
لىكىاًئيك (، 1056 األٍسمىاءَفي  ،كالبييقي(، 473 \3)، 722 ، الحديث:شرحَأصكؿَاعتقادَأىؿَالسنةفي  ،اٍلبلى

فىات ًزيف مّْ ديس عف عى ع بف عي يٍ كً اء عف كى طى ى بف عى مى يىعٍ عف  ؽو (، مف طيرى 411 \2)، 987، الحديث: كالص  و أبي رى
 نحكه. رفكعنامى 
(2)

في آخر  زيادة عزَّ كجؿَّ بكما أثبتنيا مف "ب" ك "ح" ك "ج" كاألخيرة  .مىٍف ال ييحبي اهلل ابفي "األصؿ": بى  
 الباب.

(3)
  ، كما أثبتناه مف "األصؿ".اؽحى ، أم أنو مف قكؿ أبي إسٍ ك "ع"" ح"ك  "ج"ك  "ب" سقط مفقيكفتيف المىعٍ ما بيف  

قبؿَالختَلطََرمَىعٍَ،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمَىميٍختمطاؽَالسًَّبيعيَحَىأباَإسٍََ؛َألفََّكؼقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[959]
ة عف بى عٍ ف طريؽ شي (، م243 \6)، الطَّبقاتَالكيبرلفي  ،دعٍ أخرجو ابف سى ارثَبفَاألعكر.َؼَالحَىعٍَكلضَىَأـَبعده؟

ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَفي  ،اركالبزَّ ًسمىاؾ عف األغىر بف سيمىٍيؾ عف عمي قكلو، دكف ذكر "جيكؿ". 
ار ، 5458، الحديث: الميٍعجـَاألٍكسىطفي  ،رانيبى (، مف طريؽ بيَّاع األٍنمىاط. كالطَّ 87 \3)، 860، الحديث: الزَّخَّ
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زَّاؽً [ 960] ٍبدي الرَّ نىا عى ، عىٍف سىًعيدو الٍ أىٍخبىرى : أٍخبىرنا مىٍعمىره ٍف أىًبي ، قاؿى ، عىٍف أىًبي اٍلعىبلىًء، عى ٍيًرمّْ رى جي
: ثىبلىثىةه  ، قىاؿى ، أىٍك  (1)]ـٍ اىي نى شٍ يى [ذىرٍّ ذيك سيٍمطىافو كىذَّابه ، كى فىًقيره ميٍختىاؿه ، كى اهللي تبارؾ كتعالى: شىٍيخه زىافو

.  غىًنيّّ ظىميكـه، مىٍعمىره شىؾى
َالغَى[َبَي164] اءىًَفيٍَ[َظًَيٍَالغَىكَىَبًَضَىابي مىاَجى َ.(2)]وكى

نىا [ 961] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ؿو ًمٍف عى بًد الرٍَّحمىًف، عىٍف رىجي ٍيًد ٍبًف عى مى ، عىف حي ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف مىٍعمىرو
اًب النًَّبيّْ عى  ٍب، قىاؿى الرَّجي بلى و السَّ يٍ مى أىٍصحى : الى تىٍغضى : أىٍكًصًني يىا رىسيكؿى اهلًل! قىاؿى ؿه : قىاؿى رىجي : ـ، قىاؿى ؿي

، فىًإذىا اٍلغىضىبي يىٍجمىعي الشَّرَّ كيمَّوي. فىفىكٍَّرتي ًحيفى قىاؿى رىسيكؿي اهللً  ا قىاؿى  مى

نىا [ 962] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ يرىةى، عى ٍيًد ٍبًف عىبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف أىًبي ىيرى مى ، عىف حي ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف مىٍعمىرو
: قىاؿى رىسيكؿي اهللً  رىعىةً  قىاؿى : الًَّذم (3): لىٍيسى الشًَّديدي ًبالصُّ ًف الشًَّديدي يىا رىسيكؿى اهلًل؟ قىاؿى ، قىاليكا: فىمى

ًب.  يىٍمًمؾي نىٍفسىوي ًعٍندى اٍلغىضى
                                                                                                                                                                      

ٍسمىاعيؿاد بف أمَّ اعيؿ بف حى مى سٍ (، مف طريؽ إ330 \5) مىٍيمىاف.  كبلىما؛ )بيَّاع كا  اؽ عف حى (، عف أبي إسٍ بي سي
  نحكه. مرفكعنا يّْ مً ارث عف عى الحى 

 (1)
ييـ، كىي  ."ح"ك  "ب"كغير مقركءة في  كفي "ع" يٍستىاءي بيـ. ،"ج"ك  "األصؿ"ف ا أثبتناه مم  كالمعنى: ييبغضي

. ابف مىنظيكر، مأخكذة مف الشَّنىاءىةي كىي مً   (، بتصرؼ.101 \1)، ًلسىافَالعىربٍثؿ الشَّناعًة: البيٍغضي
 َلءَلـَيسمعَمفَأبيَذر.ََأباَالعَىَكؼ؛َألفََّقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[960]

(2)
 " ك "ع". ح"ب" ك "ج" ك " أثبتناه مف قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  
َصَىإسنادَيَ[961] في  ،(، كالبييقي150 \1)، 315، الحديث: ٍخَلؽمىسىاكئَاألفي  ،ائطيرى أخرجو الخى  .حَهيٍَحًَه

 اؽ بو.زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، مف طي 180 \10)، 20278 :، الحديثالس نىفَالكيبرل
 ، كتابي يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى (، كالبي 68 \16) ،10011، الحديث: الميٍسندفي  ،أحمدأخرجو ك  

اًمعَالكىبيرفي  ،(، كالترمذم28 \8)، 6116 الحذر مف الغضب، الحديث: األدب، بابي  ة، مى كالصّْ  رّْ البً  ، أبكابي الجى
َالبىٍحرَفي  ،ارالبزَّ ك (، 439 \3)، 2020ب، الحديث: ضى في كثرة الغى  اءى ما جى  بابي  َالبىزَّارَالمنشكرَباسـ ميٍسند

ار ًصيف عف أبي صى  ر بف عيَّاش عف أبيكٍ عف أبي بى  ؽو ري مف طي  (،388 \15)، 9000، الحديث: الزَّخَّ الح عف حى
 ة دكف قكؿ الرجؿ: "ففكرت".رى يٍ رى أبي ىي 

 (3)
احَاآلثىارالنَّاس لقيكتو. القىاضي،  عي رى صٍ ىيكى الًَّذم يى ك    (.53 \2)، مىشىارؽيَاألٍنكارَعمىًَصحى
(، 79 \13) ،7640ى، الحديث: مى عبد األعٍ  عى ر مى مى عٍ مى  فى رى كقى  ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .حيحَههَصَىإسنادَيَ[962]
ارفي  ،ارالبزَّ ك  َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار كىذا  -و: بى قً (، كقاؿ عى 369 \14)، 8079، الحديث: ميٍسند

ًكمى عىف أًبي ىيرىيرة مف غير كجو كىذا اإلسناد أصح إسناد يركل عىف أبي ىيرىيرة في ذلؾ الحديث   ،كالبييقي –قىد ري
َؿًَمَىعَىفي  ،ائيسى ر. كالنَّ مى عٍ اؽ عف مى زَّ عبد الرَّ عف  ؽو ري مف طي  (،397 \10)، 21085ث: ، الحديفَالكيبرلنَىالسَ في 

َكالميمة أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف ، رانيبى ر. كالطَّ مى عٍ (، مف طريؽ مى 308)، 396، الحديث: اليـك
َاألخٍَكَىمَىفي  ،مطير المخمي الشامي ، 1بيركت، دار الكتب العممية، طكتب ىكامشو: أحمد شمس الديف،  ،َلؽاـر



329 

 

نىا [ 963]  زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل عى ، قىاؿى ـى ٍيًد ٍبًف أىٍسمى ، عىٍف زى ٍلغىضىبى : ًإفَّ ا، عىٍف مىٍعمىرو
ٍينىاهي. مىرُّ عى تىحى وي كى ٍكا كىٍيؼى تىًدرُّ أىٍكدىاجي ـٍ تىرى ، أىلى ـى  طيٍغيىافه ًفي قىٍمًب اٍبًف آدى

                                                                                                                                                                      

ٍمزة. كبلىما؛ يٍ (، مف طريؽ شيعى 324)، 36الحديث:  ،ـ1989 -ىػ 1409 ب( عف يٍ عى ر كشي مى عٍ مى )ب بف أبي حى
 رم بو.ىٍ الزُّ 
: فٍ مً  ؿّّ (، كمف طريقو أخرجو كي 77 \2)، 1892، الحديث: رمىٍَبَالزَ عَىصٍَطأَبركايةَأبيَمَيكَىالمَيفي  ،الؾمى أخرجو ك  

َاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،شيبةابف أبي  َفي َكاآلثارؼ ، ندسٍَالمَيفي  ،(، كأحمد216 \5)، 25385، الحديث: اديث
، كتاب األدب، باب الحذر مف الغضب، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي (، 153 \12)، 7219الحديث: 
َالصََّسٍَالمَي في ،ـمً سٍ (، كمي 446)، 1317(، كفي األدب المفرد، الحديث: 28 \8)، 6114الحديث:  يحَحًَند

ٍف يممؾ نفسىو عند الغى ضٍ فى  ة كاآلداب، بابي مى كالصّْ  رّْ البً  ، كتابي صرختَىالمَي الغضب، ب كبأمّْ شيءو يذىب ضى ؿ مى
ارفي  ،ارالبزَّ ك  (،2014 \4)، 2609الحديث:   \14)، 7697، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ

(، كفي 152 \9)، 10154يد، الحديث: دً عمؿ اليـك كالميمة، مىف الشَّ  ، كتابي فَالكيبرلنَىالسَ في  ،يائسى (، كالنَّ 161
مف  (،408 \10)، 21126، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،كالبييقي(، 307)، 392، الحديث: ـَكالميمةكٍَاليَىَؿًَمَىعَى
 ة. "مف دكف السؤاؿ". رى يٍ رى ب عف أبي ىي يَّ سى يد بف المي عً رم عف سى ىٍ عف الزُّ  ؽو ري طي 
ندَسٍَالمَي في ،ـمً سٍ (، كمي 216 \5)،  25378، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،ابف أبي شيبةأخرجو ك 

ؿ مىٍف يممؾ نفسىو عند الغضب كبأمّْ شيءو ضٍ فى  ة كاآلداب، بابي مى كالصّْ  رّْ البً  بزيادة، كتابي  ،صرختَىيحَالمَيحًَالصََّ
ـى أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكد(، كأبك دى 2014 \4)، 2608 الحديث:يذىب الغضب،  ، أكؿي كتاب األدب، باب مف كىظى
بزيادة، الحديث:  ،افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 159 \7)، 4779غيظان، الحديث: 

يد عف عبد اهلل بف مى ارث بش عف إبراىيـ التىٍيمي عف الحى مى عف األعٍ  ؽو ري (، مف طي 214 \7)،  2950  كد. عي سٍ ف سيكى
َإسنادَيَ[963] َألفََّؼَهيٍَعًَضَىه َأٍسمىـَزيدَ؛ َابفَكىٍىبفي  ،بىٍ أخرجو ابف كى  أرسمو.َبف اًمع ، 474، الحديث: جى
، 7939، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،(، مف طريؽ ىشاـ بف سىٍعد عف زيد مرسؿ باختبلؼ. كالبييقي576)
َيسير. اؽ بو باختبلؼو زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 531 \10)
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نىا [ 964] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ سىفً عى ًف اٍلحى ، عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل ، عىٍف مىٍعمىرو ٍمرىةه ، قىاؿى : ًإفَّ اٍلغىضىبى جى
،  تيكقىدي ًفي قىٍمًب اٍبفً  ـٍ ذىًلؾى ديكي دى أىحى ٍينىٍيًو، فىًإذىا كىجى لىى اٍحًمرىاًر عى ٍكا ًإلىى اٍنًتفىاًخ أىٍكدىاًجًو، كىاً  ـٍ تىرى ، أىلى ـى آدى

ا فىٍميىٍقعيٍد، كى  ٍف كىافى قىاًعدنا فىٍميىتَّؾً فىًإٍف كىافى قىاًئمن قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  .اً  : كى ٍرعىةه أىحىبُّ ًإلىى اهلًل قىاؿى : مىا جي
ا قىٍطرىةه أىحىبُّ ًإلىى اهلًل ًمٍف قىٍطرىًة دى مً  مى ٍبرو ًعٍندى ميًصيبىةو، كى ٍرعىًة صى ، أىٍك جي ٍيظو كىظىمىيا رىجيؿه ٍرعىًة غى ٍمعو ٍف جي

ٍشيىًة اهلًل، أٍك قىٍطرىًة دىـو ًفي سىًبيًؿ اهلًل.   ًمٍف خى
نىا [ 965] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، عىف قىتىادىةى ، عى ًميّّ: سىٍبعه ًمفى الشٍَّيطىاًف: ًشدَّةي عىٍف مىٍعمىرو : قىاؿى عى ، قىاؿى

ًشدَّةي التَّثىاؤيًب، كىاٍلقىٍيءي،  ًشدَّةي اٍلعيطىاًس، كى ًب، كى ، كىالنٍَّجكىل[اٍلغىضى  ، كىالنٍَّكـي ًعٍندى الذٍّْكًر.(1)]كىالرُّعىاؼي

                                                           

َإسنادَيَ[964]َ َألنََّيؼَهعًَضَىه َمَي؛ ََكرٍَو َسؿ، ا َيسمعَمفَالحَىَبفَرىاشدَرمَىعٍَمَىَألفََّأيضن َذكرناهََرمٌَصٍَفَالبَىسَىلـ كما
َ َالحديث: َعندى َإلىَالحسفَلغيره.َ.860سابقنا ، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،أخرجو البييقي يرتقيَبشكاىده

 سبلن. رٍ ف مي سى الحى  عى مً ر عمَّف سى مى عٍ اؽ عف مى زَّ عبد الرَّ  (، مف طريؽ529 \10)، 7937
مىٍيدم، في 614 \3، )2270، الحديث: ميٍسندَأبيَدىاكدأبك دىاكد الطَّيىالسي، في  أخرج قطعة منوك  ميٍسندَ(، كالحي

مىٍيدم في  ،ديٍ مى د بف حي بٍ عى ك  (،227 \17، )11143، الحديث: الميٍسند(، كأحمد، في 17 \2، )769، الحديث: الحي
ٍيدالميٍنتىخىبَ مى َحي َبف ٍبد َعى َميٍسند َيىٍعمىىكأبك يىٍعمىى المكصمي، في  (،66 \2)، 862، الحديث: مف َأبي ، ميٍسند
اكـ، في 352 \2، )1101الحديث:  ٍيف(، كالحى ًحٍيحى  (، جميعنا551 \4، )8543، الحديث: الميٍستدرؾَعمىَالصَّ

دعاف يٍ بف زى  يٌ مً عف عى  ؽو ري مف طي  الى ، كفيو: "كالن طى عنو، مي  رم رضي اهللي دٍ د الخي يٍ عً عف أبي نٍضرة عف أبي سى د بف جي
ٍينىٍيًو كىاٍنًتفىاًخ أىٍكدىاًجًو، فىمىفٍ  ٍكا ًإلىى جمرة عى ـٍ تىرى ، أىلى ـى ٍمرىةه تيكقىدي ًفي قىٍمًب اٍبًف آدى دى شىٍيئنا ًمٍف ذىًلؾى ًإفَّ اٍلغىضىبى جى  كىجى

"... ٍيد. . كىذافىاألىٍرضى األىٍرضى مى  لفظ عبد بف حي
ارم، 270 \10، )6114، الحديث: الميٍسندكأخرج قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الثَّاني؛ أحمد، في  (، البيخى

َمرفكعناَاألدبَالميٍفردفي  حَّ و، 446، )1318، الحديث: مكقكفناَكقاؿَالشيخَاأللباني:َقدَصى سينىفَ(، كابف مىاجى
و  (، مف طيريؽو عف ييكنس بف عيبىٍيد عف الحسف عف ابف عمر. 282 \5، )4189، الحديث: ابفَمىاجى

 (1)
"، كالنَّجكل سقطت مف "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ب" ك "ج"، كىك ح" ليس مف قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  

كىاب؛ ألفَّ عدىدىىيفَّ سىٍبع.  الصَّ
دكف  ؼنَّ صى مي الفي  ،اؽزَّ أخرجو عبد الرَّ عنو.ََضيَاهللَيادةَلـَييدرؾَعميانََرتَىقَىَكؼ؛َألفََّقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[965]

 \10)، 7940، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،(، كمف طريقو البييقي269 \2)، 3319جكل، الحديث: ذكر النَّ 
 ر بو. مى عٍ عف مى  ؽو ري (، مف طي 531

ادة عف تى (، مف طريؽ قى 189 \2)، 7984، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،ابف أبي شيبةكأخرجو 
ًمٌي ميختصرنا  .جيبلس عف عى

س؛  كىاب أنو ًخبلى م في زً بف عمرك اليىجىرم، ىذا الذم ذىكىره المً قمت: ىذا تصحيؼه عند ابف أبي شيبة. كالصَّ
م، زً عنو. يينظىر؛ المً  لب رضي اهللي اً بف أبي طى  يٌ مً صَّ عمى أنو لـ يسمع مف عى عنو، كن رضي اهللي  يٌ مً تبلمذة عى 

 (.367 -364 \8)، تيذيبَالكماؿَفيَأسماءَالرجاؿ
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نىا [ 966] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، عىًف األىعٍ ، عى : ًإفَّ ًمفى النَّاًس عىٍف مىٍعمىرو ، قىاؿى مىًش، عىًف الميسىيًَّب ٍبًف رىاًفعو
ـي اٍلقىعيكدى ًمفى اإًلًبًؿ تىكيكفي لىوي. ديكي ا ييًزؿُّ أىحى ، كىمى ٍف ييًزلُّوي الشَّيىطافي  مى

 
نىا [ 967] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، عىف عيمىرى ، عف شىٍيخه ًمٍف أىٍىًؿ اٍلبىٍصرىًة، عىف شى (1)]عىٍف مىٍعمىرو [، عى ـٍ ٍيخو لىيي

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، قىاؿى ، عىف ميٍسًمـً ٍبًف يىسىارو ٍكرىقىتٍ ٍبًف سىعيدو ا اٍغرى : مى
ـى اهللي  (2) رَّ عىٍيفه ًبمىاًئيىا، ًإالَّ حى
دّْىىا فىييٍرًىؽي ذىًلؾى اٍلكىٍجوى قىتىره كىالى  مىى خى مىى النَّاًر، كىالى سىالىٍت عى سىدى عى لىٍك أىفَّ بىاًكينا بىكىى ًفي  ذىًلؾى اٍلجى ًذلَّةه، كى

ًميزىافه ًإالَّ الدٍَّمعىةى فىًإنَّوي ييٍطفىأي بً  ا ًمٍف شىٍيءو ًإالَّ لىوي ًمٍقدىاره كى مى .أيمَّةو ًمفى األيمىـً لىريًحميكا، كى اره ًمٍف نىارو  يىا ًبحى
 
 
 

                                                           

َمىٍقطيكع.صَىهَإسنادَيَ[966] َحيحه
ابعة، مات سنة خمس كمائة، افع، األسىًدٌم، الكاىمي، أبك العبلء، الكيكًفٌي، األعمى، ثقة، مف الرَّ الميسىيَّب بف رى كى 
ر، ) جى   (.629)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
 (1)

كىاب.ك "ع" "ح" سىقىطى مف "ب" ك "ج" ك    . كما أثبتناه مف "األصؿ" فقط كىك الصَّ

(2)
مىٍت مف اٍلغىرؽ أىم غرقت ًفي الدمع. الزَّمىٍخشىرم،   قىٍت: اٍفعىٍكعى ٍكرى ديثاٍغرى  (.404 \2)، الفىائؽَفيَغىريبَالحى
َجدنا؛َلألسبابَالتاليَّة:َؼيٍَعًَضَىهَإسنادَيَ[967]
َبميبيىمىٍيف،َ.1ََ َلىييـَكأٍىًؿَاٍلبىٍصرىًة،َشىٍيخهًَمفَميسىٍمسىؿه َشىٍيخو
َ.،َكىكَعيمرَبفَسعيدَلـَأقؼَلوَعمىَترجموكؿيَيجٍَمَى.َكفيوَرجؿه2ََ
َ.َإرساؿَميٍسمـَبفَيسار.3

اؽ بو، دكف ذكر شيخ مف زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 242 \2)، 790، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،أخرجو البييقي
د عف سممة بف جعفر اآلجيرم عف أبي مَّ حى طريؽ عمرك بف مي  (، مف242 \2)، 791أىؿ البصرة، كالحديث: 

َف قكلو.سى الحيسيف عف الحى 
افظ المينذرٌم:  ًفيو راك لـ يسـ،قاؿ الحى كىاهي اٍلبىٍييىًقٌي ىىكىذىا ميٍرسبل كى ًكمى عىف ا رى جكًني ف اٍلبىٍصًرٌم كأبي عمرىاف السى حى لكىري

ٍرفيكع كىىيكى أشبو. ا اًلد بف معداف غير مى َغيبَيرٍَالتَّبف عبد اهلل، لميٍنذرٌم، أبك محمد عبد العظيـ بف عبد القكم كخى
َالشََّالحَىَفَىمًََرىيبَيكالتَّ ق، 1417، 1، تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، بيركت، دار الكتب العممية، طؼٍيَرًَديث

 (.115 \4) ،5036الحديث: 
اؿكأخرجو ابف عىًدٌم، في  عىفىاءَالر جى ٍرشىؼ عف قىتىادة عف أنس. (، 555 \2، )الكىامؿَفيَضي مف طريؽ تىميـ بف خى

ًديث ٍرشىؼ ىىذىا ال أعرؼ لىوي ركاية غير ىىذىا الحى ًقبىو: كتميـ بف خى ًديث ،كقاؿ عى ٍنوي  كىذا الحى عىف قىتادىة لـ يركه عى
 غيره، كىىك منكر يركيو عىف تميـ عيٍثمىاف الطَّرىاًئًفٌي.

ابد، مف عى  ةه قى ـ الميٍصًبح، ثً مً سٍ ـ سيكَّرة، كمي مً سٍ مكة، أبك عبد اهلل، الفقيو، كيقاؿ لو: مي بف يىسىار، البىٍصًرٌم، نزيؿ  ـي مً سٍ مي كى 
ر، )ابعة، مات سنة مائة، أك بعدىا بقميؿ، الرَّ  جى  (.628)، تقريبَالتيذيبد س ؽ(. ابف حى
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َمىٍفَدَى[َبَى165] َعَىالنَّبًََوًٍَيَمَىاَعَىعَىابي َ.ـَلىَالسَََّوًٍَيَمَىي 
[ قىرىٍأنىا968]

زَّاؽً عمى  (1) ٍبدي الرَّ : عى يرىةى، قىاؿى ؿو سىمَّاهي، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىف رىجي ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف مىٍعمىرو
ٍيدنا لىٍف تيٍخًمفىوي أٍك الى تيٍخًمفيوي، أىيُّمىا عىبدو ًمفى قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍذتي ًعٍندىؾى عى : المييَـّ ًإنّْي قىد اتَّخى

: أىٍك لىعىٍنتيوي، فىاٍجعىٍموي قيٍربىةن لىوي  ًسٍبتي أىنَّوي قىاؿى : حى ٍبتيوي، أىٍك شىتىٍمتيوي، قىاؿى مىٍعمىره رى ًإلىٍيؾى يىٍكـى  الميٍسًمًميفى ضى
.  يىٍمقىاؾى

نىا [ 969] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، عىف ىىمَّاـً ٍبًف مينىبّْوو، أىنَّوي سىًمعى أىبىا عى : قىاؿى رىسيكؿي ، عىٍف مىٍعمىرو يرىةى يىقيكؿي ىيرى
ٍؤًمًنيفى آذىٍيتيوي، أىٍك شى اهلًل  ، فىأىمُّ المي ا أىنىا بىشىره ٍيدنا لىٍف تيٍخًمفىوي، ًإنَّمى ٍذتي ًعٍندىؾى عى تىٍمتيوي، : المييَـّ ًإنّْي اتَّخى

قيرٍ  كىفَّارىةن، كى بلىةن، كى مىٍدتيوي، أىٍك لىعىٍنتيوي، فىاٍجعىٍميىا لىوي صى ًة.أىٍك جى بيوي ًبيىا يىٍكـى اٍلًقيىامى  بىةن تيقىرّْ

                                                           
 (1)

  ."األصؿ"أخبرنا. كما أثبتناه مف  ":ح"ك  "ب"في  

َضَىإسنادَيَ[968] َعيؼَهه َلإلبياـ َالزَ ؛ َكالحديثَيىٍَفيَشيخ مىٍيدمفي  ،دميٍ مى أخرجو الحي  حيح.صَىَرم، َالحي ، ميٍسند
 \16)، 10433، الحديث: الميٍسندفي  ،رج. كأحمداد عف األعٍ نى (، مف طريؽ أبي الزّْ 232 \2)، 1071الحديث: 

، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَي في ،ـمً سٍ كمي (، 1819 \3)،  2807، الحديث: ميٍسندَالدَّارميفي  ،ارمي(، كالدَّ 270
مف لىعىنو النبي صمى اهلل عميو كسمـ أك سبَّو أك دعا عميو كليس ىك أىبلن لذلؾ  ة كاآلداب، بابي مى كالصّْ  رّْ البً  كتابي 

 \7)، 13381، الحديث: الس نىفَالكيبرلفي  ،(، البييقي2007 \4)، 2601كاف لو زكاةن كأجران كرحمة، الحديث: 
(، مف طريؽ 520 \13)، 8199، الحديث: الميٍسندفي  ،الح. كأحمدش عف أبي صى مى األعٍ عف  ؽو ري (، مف طي 97

(، مف طريؽ 223 \16)، 10336اؽ عف معمر عف ىماـ بف منبو باختبلؼ في األلفاظ. كالحديث: زَّ عبد الرَّ 
ي صمى اهلل عميو ، كتاب الدعكات، باب قكؿ النبيححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي  سميماف عف ذككاف.

، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَي في ،ـمً سٍ كمي (، 77 \8)، 6361كسمـ: "مف آذيتو فاجعمو لو زكاة كرحمة"، الحديث: 
أبك ج ك رى األعٍ ؛ )رم. خمسىتيييـىٍ كنس عف الزُّ (، مف طريؽ يي 2009 \4)، 2601نفس الكتاب كالباب، الحديث: 

 ة نحكه. رى يٍ رى (، عف أبي ىي رمىٍ الزُّ ك ىماـ الح ك صى 
َالصََّسٍَالمَي في ،ـمً سٍ مي أخرجو ك  َالمَيحًَند (، مف 2007 \4)، 2600، الحديث: يمانفس الكتاب كالباب ،صرختَىيح

 ائشة نحكه.كؽ عف عى ري سٍ ى عف مى حى ش عف أبي الضُّ مى طريؽ األعٍ 
ارفي  ،ارالبزَّ أخرجو ك  (، مف طريؽ عمر بف 496 \6)، 2532، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ

 اف نحكه.مى مٍ رك بف أبي قيرَّة عف سى مٍ قيس المىاًصر عف عى 

 \13)، 8199بتمامو بزيادة: "زكاةن" بعد "صبلة"، الحديث:  الميٍسندفي  ،أحمدأخرجو  .حَهيٍَحًَصَىَإسناديهَ[969]
في  ،(، كالبييقي446 \14)، 6516، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 520

و. بّْ نى اـ بف مي ر عف ىمَّ مى عٍ اؽ عف مى زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، جميعان مف طي 97 \7)، 13380، الحديث: الس نىفَالكيبرل
الميٍنتىخىبَفي  ،ديٍ مى د بف حي بٍ عى ك (، 71 \6)، 29548، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،كابف أبي شيبة
َعَى َميٍسند ٍيدمف مى َحي َبف َيىٍعمىىفي  ،ى المكصميمى عٍ (، كأبك يى 126 ،125 \2)، 996، الحديث: ٍبد َأبي ، ميٍسند

د يٍ عً رك بف سيمىيـ عف أبي سى مٍ عف عيبىٍيد اهلل  بف الميغيرة بف ميعىٍيًقيب عف عى  ؽو ري (، مف طي 451 \2)، 1262الحديث: 
 في األلفاظ. باختبلؼو 
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َاألعٍََ(1)[َبابَي166] َ؟.ؿضَىأفٍََاؿًَمَىأم 
نىا [ 970] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : عى ، قىاؿى ٍف أىًبي عيبىٍيدىةى، عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو اؽى، عى ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى ، عىٍف مىٍعمىرو

ًبرُّ ـ فىقيمٍ بلى و السَّ يٍ مى سىأىٍلتي النًَّبيَّ عى  ، كى ٍقًتًيفَّ ٍمسي ًلكى مىكىاتي اٍلخى : الصَّ ؟ فقىاؿى ؿي اًؿ أىٍفضى : أىمُّ األىٍعمى تي
 اٍلكىاًلدىٍيًف، كىاٍلًجيىادي ًفي سىًبيًؿ اهلًل.

 

                                                           
 ك "ح". ، كما أثبتناه مف "األصؿ"ع"ك " "ج"ك  "ب"مف  تيسكممة باب ل (1)
[970]ََ ؛ عيؼه َضى َإسٍََألفََّإسناديه َمَىميٍختمطاؽَالسًَّبيعيَحَىأبا َندرمَمتىَركلَعنو َكل َأـََرمَىعٍَ، َالختَلط قبؿ

 \7،َ)4243بعده؟،َكلعدـَسماعَأبيَعيبيدةَعىامرَابفَمسعكدَمفَأبيو،َأخرجوَأحمدَفيَالمسند،َالحديث:َ
حيح.(،َمفَطريؽَإسرائيؿَع277 ميٍسندَفقد أخرجو، أبك دىاكد الطَّيىالسي، في  فَأبيَإسحاؽَبو.َكالحديثَصى

(، 147 \1، )202، الحديث: ابفَأبيَشيبةَندسٍَمَي(، كابف أبي شيبة، في 289 \1، )370، الحديث: أبيَدىاكد
، 19308يث: (، كمثمو أيضان الحد279 \1، )3210مختصرنا، الحديث:  اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيكفي 

ارم، في 201 \4) ، كتاب الجياد كالًسيىر، باب فضؿ الجياد كالًسيىر، الحديث: يححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَى(، كالبيخى
، كتاب اإليماف، بابي بياًف ككًف اإليماف باهلل تعالى صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَي في ،ـمً سٍ مي (، ك 14 \4، )2782

اًمعَالكىبير(، كالترمذم، في 89 \1، )85أفضؿى األعماؿ، الحديث:  ، أبكاب الصبلة، باب ما جاء في الكقت الجى
ار(، كالبزَّار، في 240 \1، )173األكؿ مف الفضؿ، الحديث:  ، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ

(، كابف ًحبَّاف، 169 \1، )327(، كابف خيزيمة في صحيحو مقتصران عمى الصبلة، الحديث: 192 \5، )1791
ـَالكىبير(، كالطَّبىراني، في 342 \4، )1478ميٍختىصرنا، الحديث:  افبىَمٍَيحَابفًَحبَّافَبترتيبَابفَبَىحًَصَىفي  ، الميٍعجى

اكـ، في 20 \10، )9808الحديث:  ٍيف(، كالحى ًحٍيحى كقاؿ -(، 300 \1، )674، الحديث: الميٍستدرؾَعمىَالصَّ
ليد بف 637 \1، )2043، الحديث: الس نىفَالكيبرل، كالبييقي، في -الذَّىىبي: عمى شىٍرًطيما (، مف طيريؽو عف الكى

 العىٍيزار عف سىٍعد بف إيَّاس أبي عمرك الشٍَّيباني عف عبد اهلل مع اختبلؼ يسر.
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نىا [ 971]  زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ يرىةى، قى عى ٍف أىًبي ىيرى ًف اٍبًف الميسىيًَّب، عى ، عى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى : ، عىٍف مىٍعمىرو اؿى
ؿه النًَّبيَّ عى  : بلى و السَّ يٍ مى سىأىؿى رىجي : اإًليمىافي باهلًل، قىاؿى ؟ قىاؿى ؿي اًؿ أىٍفضى : يىا رىسيكؿى اهلًل! أىمُّ األىٍعمى ـ، فىقىاؿى

: ثيَـّ  : ثيَـّ مىاذىا؟ قىاؿى : ثيَـّ اٍلًجيىادي ًفي سىًبيًؿ اهلًل، قىاؿى اذىا؟ قىاؿى ، أىٍك عيمٍ ثيَـّ مى كره ٍبري جّّ مى رىةه.حى
1 

                                                           
1

َالكالبزَّار، في (، 79 \13)، 7641، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .حيحَهصَىَإسنادهَيَ[971]  بىزَّارَميٍسند
ار َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ ؾ، اسً نى المى  ، كتابي الكيبرلالس نىفَفي  ،ائيسى (، كالنَّ 181 \14)، 7729، الحديث: المنشكر

 \4)، 4323الجياد، ما يىٍعدؿ الجياد في سبيؿ اهلل، الحديث:  (، ككتابي 7 \4)، 3590فضؿ الحج، الحديث: 
َحًَصَىكابف ًحبَّاف، في (، 281 ًَحبَّاف َابف َبَىيح َابف ه في دى نٍ (، كابف مى 365 \1)، 153، الحديث: افبىَمٍَبترتيب

لىكىاًئي(، ك 390 \1)، 227، الحديث: اإليماف  \5)، 1640، الحديث: شرحَأصكؿَاعتقادَأىؿَالسنةفي  ،اٍلبلى
 .اؽ بوزَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري مف طي  (،430 \5)، 10389، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،(، كالبييقي983

ارم، في (، 1547 \3)، 2438، الحديث: الدَّارميَندسٍَمَيفي  ،ارميالدَّ جو أخر ك   ، يححًَندَالصََّسٍَامعَالمَيالجَىكالبيخى
 \1)، 26الحج، باب فضؿ الحج المبركر، الحديث:  ؿ، ككتابي مى اإليماف ىك العى  اؿ إفَّ قى  فٍ مى  اإليماف، بابي  كتابي 
َالصََّسٍَالمَي في ،ـمً سٍ مي ك (، 133 \2)، 1519(، الحديث: 14 ، كتاب اإليماف، بابي بياًف ككًف صرختَىيحَالمَيحًَند

، 18483، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،(، كالبييقي88 \1)، 83اإليماف باهلل تعالى أفضؿى األعماؿ، الحديث: 
فضائؿ  ، أبكابالكىبيرَعامًَجَىالفي  ،الترمذمأخرجو ك  رم بو.ىٍ د عف الزُّ عٍ إبراىيـ بف سى  عف ؽو ري (، مف طي 264 \9)

د بف عمرك عف أبي مَّ حى (، مف طريؽ مي 237 \3)، 1658الجياد، باب ما جاء أمُّ األعماؿ أفضؿ، الحديث: 
مىمة عف أبي ىي   يسر. ة باختبلؼو رى يٍ رى سى
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نىا [ 972] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ سىًف، أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى رىسيكؿى اهلًل عى ، عىًف اٍلحى ؿو ، عىف رىجي ، ، عىٍف مىٍعمىرو
ٍؤًمًنيفى  : فىأىمُّ المي يىًدًه، قىاؿى ـى الميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ًم : مىٍف سى ـي؟ قىاؿى : أىمُّ الميٍسًمًميفى أىٍسمى مىؿي أىكٍ  فىقىاؿى
: فىأىمُّ  ةي، قىاؿى ٍبري كىالسَّمىاحى : الصَّ ؟ قىاؿى ؿي اًف أىٍفضى : فىأىمُّ اإًليمى ـٍ أىٍخبلىقنا، قىاؿى : أىٍحسىنييي اننا؟ قىاؿى  الصَّبلىًة ًإيمى

ٍيدي الميًقؿّْ  : جي ؟ قىاؿى ؿي دىقىًة أىٍفضى : فىأىمُّ الصَّ : طيكؿي اٍلقينيكًت، قىاؿى ؟ قىاؿى ؿي : فىأىمُّ (1)أىٍفضى اٍلًجيىاًد  ، قىاؿى
كىاديهي. ٍف أيٍىًريؽى دىميوي، كىعيًقرى جى : مى ؟ قىاؿى ؿي   أىٍفضى

 

                                                           
اؿي القىميؿ اٍلماؿ. ابف األثير،  (1)  ا يىٍحتىًممو حى ديثَكاألثىرأىٍم قىٍدر مى  (.320 \1)، الن يىايةَفيَغىريبَالحى
َإَ[972] َإلبٍَعيؼَهضَىسناديه َمَىيَى؛ َشيخ َالحسفمَىعٍَاـ َكإلرسىاؿ زَّاؽَ.ر، ََفي ،أخرجو عبد الرَّ يث: الحدالميصنَّؼ،

زَّاؽ: طى عرفنا الكىاسً  قدف بو. قمت: ك سى عف الحى  كر مٍ (، مف طريؽ مىٍعمىر عف عى 71 \3)، 4843 ة، حيث قاؿ عبد الرَّ
لي المشيكر، كاف داعية إلى زً تى عٍ التًَّميًمٌي، المي  –بمكحدتيف  –ف باب عىٍمرك بف عبيد ب. كىك ذىكىرىهي مىٍعمىر عىف عىٍمرك

ديث: بدعتو ديث كلكنَّو يبقى ، فراجعو.639، كقد ترجمتي لو عند الحى ، كبمعرفة عمرك بف عيبيد زاد سبلن رٍ مي  الحى
 الضَّعؼ.
َ ديثي َإلىَدرجةَالحَىكالحى ، اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىلمَيافي  ،أخرجو ابف أبي شيبة ،رهيٍَفَلغَىسَىيرتقيَبشكاىده
ٍكشب عف عمرك بف عىبىسىة نحكه مَّ حى (، مف طريؽ مي 262 \2)، 757الحديث:   د بف ذككاف عف شىٍير بف حى

، 18526، الحديث: الس نىفَالكيبرلفي  ،(، كالبييقي122 \24)، 15401، الحديث: الميٍسندفي  ،أحمدأخرجو ك 
م عف عيبىٍيد بف عيمىٍير عف عبد اهلل دً األزٍ  يٌ مً اف بف أبي سيمىيماف عف عى مى ثٍ عي ج عف يٍ رى (، مف طريؽ ابف جي 276 \9)

ٍبًشي نحكه.  بف حي
يىًدًه"منو: "  األكؿى  قمت: أخرج المفظى  ـى الميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ًم ـي مىٍف سى ، 6515، الحديث: الميٍسندفي  ،أحمد الميٍسًم

ارم، في (، 66 \11) ـي مف سمـ المسممكف مف لسانو يححًَالصَََّندسٍَمَيالَامعالجَىكالبيخى : المسم ، كتاب اإليماف، بابه
َالمَيَ، كفي-كقرف عبد اهلل بف أبي السَّفىر بإسماعيؿ -(،11 \1)، 10كيده، الحديث:  ، الحديث : ردفٍَاألدب

(، 138 \4)، 2481، بابه في اليجرة ىؿ انقطعت؟، الحديث: أبيَدىاكدَفنَىسَيفي  ،اكدأبك دى ك (، 391)، 1144
َالكيبرلنَىالسَ في  ،ائيسى كالنَّ  مفََتبىالميجٍَ(، كفي 63 \8)، 8648، كتاب الًسيىر، تفسير اليجرة، الحديث: ف

َالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى (، كالطَّ 105 \8)، 4996، كتاب اإليماًف كشرائًعًو، صفة المسمـ، الحديث: الس نىف ، بيرجـ
لىكىائً (، ك 509 \13)، 14385الحديث:  َالسنةفي  ،ياٍلبلى َأىؿ َاعتقاد َأصكؿ  \5)، 1774الحديث: ، شرح
اعي1045 ، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،(، كالبييقي138 \1)، 181، الحديث: ابيَىندَالشَ سٍَمَيفي  ،(، كالقيضى

 اعيؿ بف أبيمى عف إسٍ  ؽو ري مف طي  ا، جميعن -د اهلل بف أبي السَّفىر اعيؿ بعبمى ف إسٍ رى كقى  -(، 314 \10)، 20755
  .ركمٍ ر الشٍَّعبٌي عف عبد اهلل بف عى امً الد عف عى خى 
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نىا 973] زَّاؽً [ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، مىٍكلىى عيٍركىةى، عى ًبيبو ، عىف حى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى عىٍف [، قىاؿى
، قىاؿى  (1)]أىًبي ، عىٍف أىًبي ذىرٍّ ؿه ًإلىى النًَّبيّْ عى ميرىاًكحو اٍلًغفىاًرمّْ اءى رىجي : يىا بلى و السَّ يٍ مى : جى ـ، فىسىأىلىوي، فىقىاؿى

: فىأىمُّ اٍلعىتىاقة أىفٍ  : ًإيمىافه باهلًل، كىًجيىاده ًفي سىًبيًؿ اهلًل، قىاؿى ؟ قىاؿى ؿي اًؿ أىٍفضى ؟ رىسيكؿى اهلًل! أىمُّ األىٍعمى ؿي ضى
: أىفىرىأىٍيتى ًإٍف لى  : أىٍنفىسييىا، قىاؿى ـٍ قىاؿى : أىفىرىأىٍيتى ًإٍف لى تىٍصنىعي ألىٍخرىؽى، قىاؿى اًنعى، كى : فىتيًعيفي الصَّ ـٍ أًجٍد؟ قىاؿى

. مىى نىٍفًسؾى دَّؽي ًبيىا عى دىقىةه تىصَّ ، فىًإنَّيىا صى : فىدىًع النَّاسى ًمٍف شىرّْؾى  أىٍستىًطٍع؟ قىاؿى
 يىٍعًني أىٍخرىؽى: أىٍحمىؽى.

                                                           

منيا ما  بيبَمقبكؿَفيَالحديث،َإلَأفَلوَمتابعاتَيرتقيَبياَإلىَالحسفَلغيره.حَىَ؛َألفََّعيؼَهضَىسناديهَإَ[973]
 فضؿى األٍعماؿ،كتابي اإليماف، بابي بياًف ككًف اإليماف باهلل تعالى أ ،صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَي في ،ـمً سٍ مي أخرجو 

ًحيحَميسٍَسٍَالمَيفي  ،(، كأبك عىكاىنة89 \1)، 84الحديث:  مىَصى ٌرجَعى حيحَالميخى كتاب اإليماف، بابي بياًف ، ـمًَنىدَالصَّ
، 233، الحديث: اإليماففي  ،هدى نٍ (، كابف مى 398 \1)، 249ككًف اإليماف باهلل تعالى أفضؿى األعماؿ، الحديث: 

، 3908، الحديث: شيعىبَاإليمافكفي  (،135 \6)، 11439، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ في  ،(، كالبييقي395 \1)
كىك  كة بف الزبير"رٍ إال أفَّ في سنده بعد مكلى عركة: "عف عي  راصن تى خٍ اؽ بو مي زَّ عبد الرَّ  عف ؽو ري مف طي  (،81 \6)

بابي بياًف ككًف اإليماف باهلل تعالى أفضؿى كتابي اإليماف،  ،صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَي في ،ـمً سٍ مي ميتابع كما أخرجو 
ٍعفر بف ًزيىاد عف إبراىيـ بف سىٍعد عف الزٍُّىرم عف 88 \1، )83: الحديث األٍعماؿ، مَّد بف جى (، مف طريؽ ميحى

 سعيد بف الميسيب عف أبي ىريرة نحكه.
كليس عمى األصؿ كما ىك معركؼ اج في صحيحو ىذه الركاية في المتابعات، جَّ ـ بف الحى مً سٍ تنبيو: أخرج اإلماـ مي 

تحريرَتقريبَكىك حديث كاحد فقط كما جاء في التَّحرير. يينظىر، شيعىٍيب كبىشَّار، في منيجو رحمو اهللي تعالى. 
 (.250 \1، )التيذيب

ٍقبيكؿ، مف الثَّ  بير، مى دىًنٌي، مكلى عيركة بف الزُّ ًبيب، األٍعكر، المى ـ د س(. ) الثة، مات في حدكد الثبلثيف كمائة،حى
 (.137)، تقريبَالتيذيبابف حجر، 

ال فثقة، مف الثَّ كى  دىًنٌي، قيؿ: لو صحبة، كا  المرجعَخ ـ س ؽ(. )الثة، أبك ميرىاكح، الًغفارم، كيقاؿ: المٍَّيًثٌي، المى
  (.799)، السَّابؽ

(1)
 اكح الًغفارم.كفي "ع": عف عيركة كعف أبي مير  ."ج"ك  "األصؿ"، كما أثبتناه مف "ح"ك  "ب" فيطمست   
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نىا [ 974] زَّاأىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ،  ،ؽً عى ، عىف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ميرىاًكحو اٍلًغفىاًرمّْ عىٍف مىٍعمىرو
، نىٍحكىهي. ٍف أىًبي ذىرٍّ  عى

َالمَى[َبَى167] َؿ.افًَكَىالنََّكَىَاؿًَمَىاألعٍََفَىمًََكضًَرَيفٍَابي

نىا [ 975] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، عى ، عىٍف أى  (1)]كبأيُّ  فٍ عى [، عىٍف مىٍعمىرو ٍيًر كىاًحدو  (2)أىفَّ سىٍعدًبي ًقبلىبىةى، عىف غى
اؾى  حَّ ابي النًَّبيّْ عى  الضَّ كىافى ميعىاذي بف بلى و السَّ يٍ مى مىرَّ ًبًو أىٍصحى كنىوي، كى عىميكا ييكصي كًني، فىجى : أىٍكصي ـ فقىاؿى

ميؾى اهللي، قىا : أىٍكًصًني يىٍرحى ، فىمىرَّ ًبًو، فىقىاؿى بىؿو ًفي آًخًر اٍلقىٍكـً ـٍ يىٍأليكا، جى لى ، كى ٍكؾى : ًإفَّ اٍلقىٍكـى قىٍد أىٍكصى ؿى
ـٍ أىنَّوي الى ًغننى ًبؾى عىف نىًصيًبؾى ًمفى الدٍُّنيىا، كأٍنتى إلى  : اٍعمى نّْي سىأىٍجمىعي لىؾى أىٍمرىؾى ًفي كىًممىاتو كىاً 

                                                           

َصَىإسنادَيَ[974] َكىذاحيحَهه َمَيَ، َالسََّتَىمف َالحديث ، 21331، الحديث:ندسٍَمَيالفي  ،أخرجو أحمد ابؽ.ابعات
مىٍيدمَدنٍَمسَيفي  ،دميٍ مى (، كالحي 395، 260، 259 \35)، 21500 ارم، (، 224 \1)، 131، الحديث: الحي كالبيخى

: أمُّ الرّْقاب أفضؿ، الحديث: ، كتاب الًعٍتؽ، بايححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  األدبَ(، كفي 144 \3)، 2518به
، كتاب اإليماف، بابي بياًف ككًف اإليماف صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَي في ،ـمً سٍ مي ك (، 88)، 226، الحديث: ردفٍَالمَي

َالبىزَّارَالمنشكرَبفي  ،ارالبزَّ ك (، 89 \1)، 84باهلل تعالى أفضؿى األعماؿ، الحديث:  ارميٍسند َالبىٍحرَالزَّخَّ ، اسـ
الجياد،  ؿ، كتابي مى العى  عفا عمى السؤاؿ صرن تى قٍ مي  مفَالس نىفَبىتَىجٍَالمَيفي  ،ائيسى (، كالنَّ 428 \9)، 4038الحديث: 

وَفنَىسَيفي  ،واجى (، كابف مى 19 \6)، 3129ما يىٍعدؿي الجيادى في سبيؿ اهلل عز كجؿ، الحديث:  ا صرن تى قٍ مي  ابفَمىاجى
نىدَسٍَالمَيفي  ،أبك عىكاىنةك (، 565 \3)، 2523الًعٍتؽ، باب الًعٍتؽ، الحديث:  الرّْقاب، أبكابي  فالسؤاؿ ع عمى

ًحيحَميسٍَ مىَصى ٌرجَعى حيحَالميخى بترتيبًَحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 399 \1)، 250الحديث:  ،ـمًَالصَّ
(، كفي 446 \6)، 12595، الحديث: الكيبرلَفنَىالسَ في  ،(، كالبييقي456 \10)، 4596، الحديث: افبىَمٍَابفَبَى
 -ىػ 1410، 1عبد المعطي أميف قمعجي، باكستاف، جامعة الدراسات اإلسبلمية، طتحقيؽ: ، يرغًَفَالصََّنَىالسَ 

 كة بو.رٍ اـ بف عي شى ىً  ؽو ري (، مف طي 201 \4)، 3411، الحديث: ـ1989

 اب.كى ، كىك الصَّ "األصؿ"، كما أثبتناه مف " ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب" سىقىطى مف قيكفتيفالمىعٍ ما بيف  (1) 
حاؾَإسناديهَ[975] َالضَّ َالكقكؼَعمىَترجمةَلسعد َلعدـ ؛ عيؼه أخرجو ابف أبي  ..َكإلبياـَشيخَأبيًَقَلبةضى

َاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،شيبة َفي َكاآلثارؼ َالكبيرفي  ،رانيبى (، الطَّ 125 \7)، 34695، الحديث: اديث ، الميٍعجـ
مَّد عف ابف عىٍكف عف  ؽو ري مف طي  (، جميعنا234 \1)، ًحٍميةَاألكلياءفي  ،ـيٍ (، كأبك نيعى 35 \20)، 49الحديث:  ميحى

 . ختصرنابف سيريف مف قكؿ معاذ مي 
زَّاؽ بو كفيو: أفَّ فبلننا 182 \13، )10147، الحديث: شيعىبَاإليمافكأخرجو البييقي، في  (، مف طريؽ عبد الرَّ

اؾ. حى  بدالن مف سعد الضَّ
: قىاؿى أ فأيُّكبي ب يؽ(، مف طر 150، )1020، الحديث: الز ٍىدأحمد، في  كأخرجو اًبر قىاؿى ًف اٍبًف جى ٍيدو عى سىًعيًد  بيكسيكى

 نحكه. ٍبفي النٍُّعمىاف
 " ك"ب" ك"ج".ما أثبتناه مف "األصؿ، في "ح": سعيد (2)
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بؾى عمى نىصيبؾ مفى الدٍنيىا فىيىٍنتىظّْميوي  نىًصٍيًبؾى مفى األخرًة أٍفقىٍر، فىاٍبدأ ًبنىًصٍيًبؾى مف األخرًة فإنَّوي سىيىميري 
. كؿي مىعىؾى أىٍينىمىا زيٍلتى ا، ثيَـّ يىزي  لىؾى اٍنًتظىامن

نىا [ 976] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ا تىقىرَّبى ًإلىيَّ  ،عى : يىقيكؿي اهللي تىبىارؾى كتىعالى: مى سىًف، قىاؿى ًف اٍلحى ، عى عىٍف مىٍعمىرو
بًدم ًبًمٍثًؿ مىا اٍفتى  ٍينىٍيًو عى تَّى أيًحبَّوي، فىأىكيكفى عى بًدم يىتىقىرَّبي ًإلىيَّ ًبالنَّكىاًفًؿ، حى ا يىزىاؿي عى مى مىٍيًو، كى رىٍضتي عى

ًرٍجمىٍيوً  يىدىٍيًو المَّتىٍيًف يىٍبًطشي ًبًيمىا، كى ًشي ًبًيمىا،  المَّتىٍيًف يىمٍ المَّتىٍيًف ييٍبًصري ًبًيمىا، كىأيذينىٍيًو المَّتىٍيًف يىٍسمىعي ًبًيمىا، كى
ًني غىفىٍرتي لىوي. ًف اٍستىٍغفىرى ٍف سىأىلىًني أىٍعطىٍيتيوي، كىاً  ٍبتيوي، كىاً  اًني أىجى  فىًإذىا دىعى

نىا [ 977] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : ًإنّْي عى ـٍ ، فىقىاؿى رىجيؿه ًمٍنيي ؿه ًبقىٍكـو : مىرَّ رىجي ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف مىٍعمىرو
، قاؿ:  ، اٍذىىبٍ (1)]نَّوي ئى لىنينىبّْ [اٍلقىٍكـي: كىاهلًل ذىا هلًل، فىقىاؿى أليٍبًغضي ىى  : فىقىاؿى الًَّذم قىاؿى يىا فيبلىفي فىبىمٍّْغوي، قىاؿى

ؿي ًإلىى النًَّبيّْ عى  ًني ًفي اهلًل، فىأىٍرًسؿٍ بلى و السَّ يٍ مى فىذىىىبى الرَّجي ـى أىنَّوي ييٍبًغضي : ًإفَّ فيبلىننا زىعى ٍموي  ـ، فىقىاؿى ًإلىٍيًو فىسى
                                                           

َمىٍعمىرَهإسنادَيَ[976] ؛َألفَّ عيؼه كقدََ،َكيركمَعنوَبالكاسطةفَصغيرنالحسف؛َبؿَلـَيدركوَفقدَكالـَيسمعَاَضى
َكثيرنا َذلؾ َكالحديثَصحيح،مىرَّ َالبىٍصرٌم. َالحسف َمفَمراسيؿ َىذا َككذلؾ َامعالجَىفي  ،ارمخى فقد أخرجو البي  ،

قىاؽ، باب التكاضع، الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَي ًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 105 \8)، 6502، كتاب الرّْ
َبَى َاألكلياءفي  ،ـيٍ (، كأبك نيعى 58 \2)، 347، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابف الس نىفَفي  ،(، كالبييقي4 \1)، ًحٍمية

فىات(، كفي 370 \10)، 20980(، كالحديث: 482 \3)، 6395، الحديث: الكيبرل َكالص  ، الحديث: األٍسمىاء
ٍخمىد عف سي عف خى  ؽو ري (، مف طي 447 \2)، 1029 عف شىريؾ بف عبد اهلل بف أبي نىًمر عف  ؿبلى ماف بف بً يٍ مى الد بف مى

 ة.رى يٍ رى اء عف أبي ىي طى عى 

 (1)
تصحفت ىذه الكممة  في "األصؿ" إلى كممة غير مقركءة كغير مستقيمة المعنى: النكىا. كتقاربيا النسخ "ب"  

   ند اإلماـ أحمد.سٍ كما أثبتناه مف مي  (.193\11. كفي "ع": ال نر، بدكف نقطة، )ك "ج" ك "ح"

 \39)، 23803، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .كىكَالمىٍحفيكظَأرسموَرمٌَىٍَالزَ َ؛َألفََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[977]
رجَمفَخٍَتَىسٍَتارةَأكَالمَيخٍَاألحاديثَالمَيدسي في قٍ ء المى (، مف طريؽ أبك كامؿ ميظىفَّر بف ميٍدًرؾ. كالضيا221، 220

َالبَيخٍَاألحاديثَالمَي َيخرجو َلـ َمما َفيَصَىسٍَارمَكمَيخَىتارة (، مف 232 ،231 \8)، 276الحديث:  ،امَىيًَيٍَحَىيٍَحًَمـ
بىٍيرم. كبلىما؛  طريؽ إبراىيـ براىيـ)بف حمزة الزُّ عف إبراىيـ بف سعد عف الزُّىرم عف عامر  ؽو ري (، مف طي ميظىفَّر كا 

(، 222 ،221 \39)، 23804أيضان، الحديث:  ندسٍَالمَيفي  ،بف كاثمة باختبلؼ في بعض األلفاظ. كأخرج أحمد
: بمغني أف -بف أحمد بف حنبؿ -رم، كلـ يذكر أبا الطفيؿ،  كقاؿ عبد اهللمف طريؽ يعقكب عف أبيو عف الزُّىٍ 

، عف أبيو، فمـ يذكر  دَّث بو ابنيوي يعقكبي ـى بف سعدو حدث بيذا الحديًث مف حفظو فقاؿ: عف أبي الطفيؿ حى إبراىي
، كالصَّ  ـى   كاية يعقكبى كاهلل أعمـ.ح: ر يٍ حً أبا الطفيؿ فأٍحًسبيوي كىًى

ـي بف سعد، عف قاؿ: فني عف ىذا الحديث، طٍ قي دارى الَّ  ؿى ئً كعندما سي  ىك حديثه اٍختيًمؼى فيو عمى الزُّىرم، فركاه إبراىي
ًشٌي مف أىؿ الجزيرة، فركاه عف الزُّىرم، عف أنس بف مالؾ. ـي بف زياد القيرى  الزىرم، عف أبي الطفيؿ. كخالفو إبراىي

، كغيره، فرككه عف الزىرم مرسبلن، كخالفيما  َالمَىمىعمره ني: أبك الطفيؿ رأل النبي طٍ قي ارى قاؿ أم الدَّ . كظفَيحٍَكىك
 (.41 \7)، ةبكيََّاديثَالنََّفيَاألحَىَاردةَيالكَىَمؿَيالعًَ، قيٍطنيسماع فاهلل أعمـ. الدَّارى صمى اهلل عميو كسمـ كصحبو، فأما ال
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، اره : ىيكى ًلي جى ـى تيٍبًغضي ىىذىا؟ قىاؿى : عىبلى مىٍيًو السَّبلىـ، فىقىاؿى ني، فىأىٍرسىؿى ًإلىٍيًو النًَّبيُّ عى  عمى ما ييٍبًغضي
بلىةن قىطُّ ًإالَّ ىىًذهً  مَّى صى ٍكتيكبىةى، الًَّتي  كىأىنىا أىٍعمىـي شىٍيءو ًبًو، كىأىٍخبىري شىٍيءو ًبًو، كىاهلًل مىا رىأىٍيتيوي صى الصَّبلىةى المى

ٍقًتيىا، أىٍك أىسىٍأتي ًفي ٍرتييىا عىف كى ٍموي يىا رىسيكؿى اهلًل، ىىٍؿ رىآًني أىخَّ : سى ، قىاؿى مّْييىا اٍلبىرُّ كىاٍلفىاًجري  ييصى
ـى يىٍكمنا قىطُّ، إً  ا : كىالى رىأىٍيتيوي صى : الى، قىاؿى كًئيىا، كريكيكًعيىا، كسيجكًدىىا؟ قىاؿى الَّ ىىذىا الشٍَّيرى الًَّذم كيضي

ا، أىًك استىٍخفىٍفتي بً  ٍموي يىا رىسيكؿى اهلًل، ىىٍؿ رىآًني أىٍفطىٍرتي ًمٍنوي يىٍكمن : سى ، قىاؿى كميوي اٍلبىرُّ كىاٍلفىاًجري قًّْو؟ يىصي حى
دَّؽى ًبشىٍيءو قىطُّ ًإالَّ ىىًذًه الزَّكىاةى، الَّتً  : كىالى رىأىٍيتيوي تىصى : الى، قىاؿى ٍموي يىا قىاؿى : سى ، قىاؿى ي ييؤىدّْييىا اٍلبىرُّ كىاٍلفىاًجري

: الى، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  نىٍعتييىا؟ قىاؿى : مى ٍرتييىا، أىٍك قىاؿى : دىٍعوي، فىمىعىمَّوي أىٍف رىسيكؿى اهلًل، ىىٍؿ كىتىٍمتييىا، أىٍك أىخَّ
. ٍيرنا ًمٍنؾى  يىكيكفى خى

نىا 978] زَّاؽً [ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، عىف  ،عى كًد، عىٍف أىًبي كىاًئؿو ، عىٍف عىاًصـً ٍبًف أىًبي النَّجي نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى قىاؿى
: كيٍنتي مىعى رىسيكًؿ اهلًل  ، قىاؿى بىؿو : يىا  ميعىاًذ ٍبًف جى ، فىقيٍمتي نىٍحفي نىًسيري ، فىأىٍصبىٍحتي قىًريبنا ًمٍنوي كى ًفي سىفىرو

نَّوي رىسيكؿى اهلًل! أىالى تيٍخًبريًني ًبعى  ، كىاً  : لىقىٍد سىأىٍلتى عىٍف عىًظيـو ييبىاًعديًني ًمفى النَّاًر، قىاؿى نَّةى، كى مىؿو ييٍدًخميًني اٍلجى
تيٍؤًتي الزَّ  ـي الصَّبلىةى، كى تيًقي مىٍيًو، تىٍعبيدي اهللى الى تيٍشًرؾي ًبًو شىٍيئنا، كى ٍف يىسَّرىهي اهللي عى مىى مى كـي لىيىًسيره عى تىصي كىاةى، كى

دىقىةي تيٍطًفئي شىٍيرى  نَّةه، كىالصَّ ٍكـي جي ٍيًر: الصَّ مىى أىٍبكىاًب اٍلخى : أىديلُّؾى عى ، ثيَـّ قىاؿى جُّ اٍلبىٍيتى تىحي ، كى افى رىمىضى

ٍكًؼ المٍَّيًؿ، ثيَـّ قىرىأى:  ًؿ ًمٍف جى بلىةي الرَّجي ًطيئىةى، كىصى تَّى: ( ريمماميلىل)اٍلخى حى

: أىالى أيٍخًبري  (1)(مبخبحبجبهئ) : ثيَـّ قىاؿى ًذٍركىًة سىنىاًمًو؟ فىقيٍمتي ؾى ًبرىٍأًس األىٍمًر كىعىميكًدًه كى
                                                           

 (1)
 .17،16ة ،اآلية: دى جٍ سكرة السَّ  
َبفَسىمىمةأباَكائؿَ؛َألفََّمينقىًطعَهَؼَهيٍَعًَهَضَىإسنادَيَ[978] ابف العراقي، أحمد يينظىر؛  لـَيسمعَمفَمعاذ،َ؛َشىقيؽي

َالتَّبف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم،  َالمَىحٍَتيحفةي َركاًة ، تحقيؽ: عبد اهلل نكارة، الرياض، اسيؿرَىصيؿَفيَذكًر
حَ(.149)د.ت(، )د.ط(، )مكتبة الرشد،  ًققيكَالميٍسند،كىكَصى َبطرقوَكشكاىدهَكماَقاؿَميحى في  ،أخرجو أحمدَيحه

َد في يٍ مى بف حي  دي بٍ (، كعى 345، 344 \36)، 22016، الحديث: ندسٍَالمَي ٍيدالميٍنتىخىب مى َحي َبف ٍبد َعى َميٍسند ، مف
، باب ما جاء اإليماف أبكابي  ،الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،الترمذماؽ. ك زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 144 \1)، 112: الحديث

ٍرمة الصبلة، :  (،308 \4)، 2616 الحديث: في حي حيحَهقاؿ التّْرمذمُّ َصى سىفه َحى مف طريؽ عبد اهلل بف  .ىذاَحديثه
اًجًع{ ]السجدة: ، سكرة السجدة، فَالكيبرلنَىالسَ في  ،ائيسى كالنَّ  معاذ. ًف اٍلمىضى ـٍ عى نيكبييي افىى جي [، 16قىٍكليوي تىعىالىى: }تىتىجى
قىٍكليوي  { ]السجدة:  كى ـٍ ًمٍف قيرًَّة أىٍعييفو ا أيٍخًفيى لىيي ـي نىٍفسه مى (، مف 214 \10)، 11330الحديث:  [17تىعىالىى: }فىبلى تىٍعمى

وَفنَىسَيفي  ،واجى كابف مى  د بف ثكر.مَّ حى طريؽ مي  َمىاجى الحديث:  أبكاب الفتف، باب كؼّْ المساف في الفتنة، ،ابف
 \20)، 266، الحديث: بيرـَالكَىجَىعٍَالمَيراني في بى كالطَّ  اذ.عى اهلل بف مي مف طريؽ عبد  (،117 ،116 \5)، 3973
اعياؽزَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 131 ،130 (، مف 95 \1)، 104، الحديث: صرناتى خٍ مي  ميٍسندَالش يىابفي  ،، كالقيضى

مَّد بف ثكر. ثبلثىتيييـ؛ )  ر بو.مى عٍ ف مى ع د(،مَّ حى مي اذ ك عى عبد اهلل بف مي اؽ ك زَّ عبد الرَّ طريؽ ميحى
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ًذٍركىةي سىنىاًمًو اٍلًجيىادي، ثيَـّ قى  ـي، كىعىميكديهي الصَّبلىةي، كى : رىٍأسي األىٍمًر اإًلٍسبلى : أىالى بىمىى يىا رىسيكؿى اهلًل، قىاؿى اؿى
: بى  : قيٍمتي : يىا أيٍخًبريؾى ًبًمبلىًؾ ذىًلؾى كيمًّْو؟ قىاؿى مىٍيؾى ىىذىا، فىقيٍمتي : اٍكفيٍؼ عى ذى ًبًمسىاًنًو قىاؿى مىى يىا نىًبيَّ اهلًل، فىأىخى

: ثىًكمىٍتؾى أيمُّؾى يىا ميعىاذي، كىىىٍؿ يىكيبُّ النَّاسى  ا نىتىكىمَّـي بو؟ قىاؿى ذيكفى ًبمى  ًفي النَّاًر رىسيكؿى اهلًل!، أىكى ًإنَّا لىميؤاخى
، أىٍك قى  ـٍ كًىًي مىى كيجي .عى ـٍ اًئدي أىٍلًسنىًتًي ، ًإالَّ حىصى ـٍ نىاًخًرًى مىى مى : عى  اؿى

 

انى رى بى خٍ [ أى 979]
زَّاؽً  (1) ٍبدي الرَّ ٍف أىًبيًو، أىفَّ عى ، عىف عيمىرى ٍبًف عىبًد اٍلعىًزيًز، عى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف مىٍعمىرو

ًني رىسيكؿى اهلًل  : اٍلحى ؟ قىاؿى ؿي اًؿ أىٍفضى : أىمُّ األىٍعمى ةي. (2)ًفيَّةي سيًئؿى  السٍَّمحى

                                                                                                                                                                      

َمؿَيالعًَ، قيٍطنيالدَّارى كقد سئؿ الدَّارقيطني عف ىذا الحديث، فقاؿ: كقكؿ حماد بف سممة أشبو بالصكاب. يينظىر؛ 
، الحديث: الميٍسندفي  ،(. كىك يشير إلى الركاية التي أخرجيا أحمد79 -76 \6)، ةبكيََّاديثَالنََّفيَاألحَىَاردةَيالكَى

ٍكشىب عف معاذ بف جبؿ. (، مف ط352 ،351 \36)، 22022 مىمة عف عاصـ عف شىٍير بف حى ريؽ حماد بف سى
 اهللي عنو.  قمت: شىٍير مع ضعفو فإنو لـ يسمع مف معاذ رضيى 

األسىًدٌم، مكالىـ الكيكًفٌي، أبك  –بنكف كجيـ  -عىاًصـ بف بىٍيدىلة، كىك ابف أبي النَّجيكد  ىك: أىًبي النَّجيكد بفي  عىاًصـي كى 
ةه في القراءة كحديثي  بكر، المقرلء، ديكؽ لو أكىاـ حيجى ادسة، مات سنة ثماف و في الصحيحيف مقركف، مف السَّ صى

ر، )كعشريف،  جى  (.307)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
ديكؽه لو أكىاـ" ليس بجيد، فقد كثقو يحيى بف  ـي، فيك حسفي الحديث، كقكلو: "صى جاء في التحرير: بؿ: ثقةه يىًي

ؿ، كأبك زرعة الرازم، كيعقكب بف سفياف، كابف حباف، كجعمو ابف معيف مف نظراء األعمش، معيف، كأحمد بف حنب
ثَّقيكه مع معرفتيـ ببعض أكىامو اليسيرة. شي  ؿى ىك كأحمد األعمشى عميو. ككؿُّ ىؤالء كى ٍف فىضَّ ار، تحرير شَّ ب كبى يٍ عى كا 

 (. 165 \2)، تقريبَالتيذيب
 (1)

ديث الزىرم عف عمر ر عف ليث يرفع الحمى عٍ اؽ قاؿ: مى زَّ أخبرنا عبد الرَّ  :ندكقع قبؿ ىذا السَّ  في النسخة "ج" 
. قمت: حصؿ اضطراب في ىذه النُّسخة فأدخؿ السَّند البلحؽ لممتف السابؽ، ... كذىكىرى الحديث ىذابف عبد العزيز
 كىذا خطأ!!. 

(2)
ًنيفنا. كا  ـ برنا حى مىٍيًو السَّبلى ـ قيؿ: ىيكى ديف ًإٍبرىاًىيـ عى ٍعنىاهي المائمة إلىى اإلٍسبلى قيؿ: مى نيؼ الميٍستىقيـ قىالىو أبيك زيد كى لحى

نيؼ المائؿ مف شىٍيء إلىى شىٍيء. القىاًضي،  مىٍيًو كالحى احَاآلثىارالثَّاًبتىة عى  (.255 \1)، مىشىارؽيَاألٍنكارَعمىًَصحى
َضَىإسنادَيَ[979] َألنََّعيؼَهه َمَي؛ َإلىَالصََّكيرتقيََ.ؿَهسَىرٍَو ارم تعميقنا حيحَلغيره.بمجمكعَطرقو َأخرجو البيخى َفي،

، الحديث: الز ٍىدفي  ،أحمد مكصكالن؛ أخرجو (16 \1)كتاب اإليماف، بابي الدٍّْيف ييٍسر، َ،يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَى
في  ،أخرجو أحمدك رم بو مثمو. ىٍ ر، كبلىما؛ عف الزُّ مى عٍ (، مف طريؽ شعيب. كمى 235 ،251)، 1799، 1674
في  ،رانيبى (، كالطَّ 108)، 287، الحديث: األدبَالميٍفردفي  ،ارمخى (، كالبي 17 ،16 \4)، 2107، الحديث: الميٍسند

ـَالكىبير رجَمفَخٍَتَىسٍَتارةَأكَالمَيخٍَاألحاديثَالمَيفي  ،دسيقٍ (، كالضياء المى 227 \11)، 11572، الحديث: الميٍعجى
كابف  (،362 ،361 \11)، 371، الحديث: امَىيًَيٍَحَىيٍَحًَفيَصَىمـَسٍَارمَكمَيخَىاَلـَيخرجوَالبَيتارةَممََّخٍَاألحاديثَالمَي

ر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف مي  جى ، تحقيؽ: سعيد عبد الرحمف عميؽتغميؽَالتَّ، د بف أحمد العسقبلنيٌ مَّ حى حى
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زَّاؽً  انى رى بى خٍ أى [ 980] ٍبدي الرَّ ، عى ـى : يىا اٍبفى آدى : ًإفَّ اهللى قىاؿى ًديثى قىاؿى ، يىٍرفىعي اٍلحى ، عىف لىٍيثو ، عىٍف مىٍعمىرو
ـٍ تىٍفعىٍؿ مىؤٍلتي  ، فىًإٍف لى مىٍيؾى فىٍقرىؾى مىٍيؾى  تىفىرٍَّغ ًلًعبىادىًتي أىٍمؤٍل قىٍمبىؾى ًغننى، كىأىٍسديٍد عى ـٍ أىٍسديٍد عى لى قىٍمبىؾى شيٍغبلن، كى

مىيَّ  ؽّّ عى ، كىحى مىى مىا كىافى منؾى ٍكتىًني، فىًإنّْي أىٍغًفري لىؾى عى ، ًإنَّؾى مىا دىعىٍكتىًني كىرىجى ـى ، يىا اٍبفى آدى  أىالَّ فىٍقرىؾى
ـي. كى  أيًضؿَّ عىبًدم كىىيكى يىٍسأىليًني اٍلييدىل، كىأىنىا اٍلحى

َ

َ

َ

                                                                                                                                                                      

اكد بف اؽ عف دى حى د بف إسٍ مَّ حى عف مي  ؽو ري مف طي  (،41 \2)ق، 1405، 1القىزىقي، بيركت، المكتب اإلسبلمي، ط
يف عف حي  : اس بَّ رمة عف ابف عى كٍ عً صى ؟ قىاؿى ؿَّ سيًئؿى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ: أىمُّ اأٍلىٍديىاًف أىحىبُّ ًإلىى المًَّو عىزَّ كىجى

ة" ًنيًفيَّةي السٍَّمحى ٍنعىٍف. ."اٍلحى  كىذا فيو ابف إسحاؽ مدلس كقد عى
نىاد عف 349 \41، )24855 ، الحديث:الميٍسندكلو شاىد، أخرجو أحمد، في  (، مف طريؽ عبد الرحمف بف الزّْ

ر،  جى سىف، يينظىر؛ ابف حى  (.43 \2) ،تغميؽَالتعميؽأبيو بف عيٍركة عف عائشة . قاؿ الحافظ: ىذا اإلسناد حى
ٍبد العىًزيز بف مركاف بف الحكـ، أبك األٍصبىغ  أخك الخميفة،  -بميممة ساكنة، ثـ مكحدة مفتكحة، ثـ معجمة  -عى

ابعة، مات ، مف الرَّ اأكثرى مف عشريف سنة، ككاف صدكقن  ىك كالد عمر أىمَّره أبكه عمى مصر فأقاـ بياعبد الممؾ، ك 
ر، )بعد الثمانيف،  جى  (.403)، تقريبَالتيذيبد(. ابف حى

ب يٍ عى اف في "الثقات"، كال ييٍعرؼي بجرح. شي بَّ جاء في التحرير: بؿ: ثقة، كثقو النسائي، كابف سعد، كذكره ابف حً 
 (.372 \2)، تحريرَتقريبَالتيذيبار، شَّ كبى 
،َأنوَيقمبَاألسانيدَ-ليثَبفَأبيَسيمىيـََ–ند،َكىذهَمفًَعمىًموَ؛َلسقطَراكيىٍيفَمفَالسََّضؿَهعٍَمَيهَإسنادَيَ[980]

َلغيرهَ.عيؼكىكَفيَنفسوَضَى ، اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،أخرجو ابف أبي شيبة فقد .كالحديثَحسفه
َعامًَجَىالفي  ،(، كالترمذم321 \14)، 8696، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،كأحمد (،126 \7) ،34699الحديث: 

قىاًئؽ كالكىرىع عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، الكىبير ، كقاؿ: ىذا حديثه حسفه غريب، أبكابي صفة القيامة كالرَّ
، الحديث:  وَفنَىسَيفي  ،واجى (، كابف مى 224 \4)، 2466بابه ب الزىد، باب اليْـّ بالدنيا، الحديث: ، أبكاابفَمىاجى

(، مف 119 \2)، 393، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً  (،228 \5)، 41067
 ة. رى يٍ رى عف أبي خالد الكىاًلًبٌي عف أبي ىي  –زائدة  –ائدة بف نىًشيط عف أبيو راف بف زى مٍ عف عً  ؽو ري طي 
ـ الطًَّكيؿ عىف زيد العىمٌّْي.(، مف طريؽ 216 \20)، 500، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى الطَّ أخرجو ك   سىبلَّ

ٍيفَرؾدٍَتَىسٍَالمَيفي  ،اكـكالحى  ًحٍيحى ٍكًضٌي (، مف طريؽ 362 \4)، 7926، الحديث: عمىَالصَّ ٍفص بف عيمىر اٍلحى حى
ـ بف أبي  ٍعًقًؿ بف يىسىار. كبلىما؛ زيد كسىبلَّـ بف أبي ميًطيع)ميًطيع. كبلىما؛ عف سىبلَّ (، عف ميعىاًكيىة بف قيرَّة عف مى

ٍعقً رى يٍ رى أبك ىي )  ، يقكؿ اهللي تعالى.بي ( عف النَّ ؿة كمى
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َالمَى[َبَى168]ََََََََََََََََََََ  .الرَّجيؿَىَبَييٍَصًَاَيَيمَىكَىَضًَرَىابي

زَّاؽً  انى رى بى خٍ أى [ 981] ٍبدي الرَّ كىانىٍت قىٍد عى زىاًعيَّةي، كى دَّثىٍتًني فىاًطمىةي اٍلخي : حى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ، عىٍف مىٍعمىرو
اًب رىسيكًؿ اهلًل  اًر كىًىيى كىًجعىةه، فىقىاؿى  ، أىفَّ رىسيكؿى اهللً أىٍدرىكىٍت عىامَّةى أىٍصحى ادى اٍمرىأىةن ًمفى األىٍنصى عى

ٍت ًبي أيُـّ ًمٍمدىـو  قىٍد بىرَّحى ٍيرو يىا رىسيكؿى اهلًل، كى لىيىا رىسيكؿي اهلًل: كىٍيؼى تىًجًدينىًؾ؟ فىقىالىٍت: ًبخى
مَّى، (1) ، تيًريدي اٍلحي

ا ييٍذًىبي اٍلًكيري : اٍصًبًرم، فىًإنَّيىا تيٍذىً فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي اهلًل  بىًث اإًلٍنسىاًف، كىمى بي ًمٍف خى
بىًث  (2) ًمٍف خى

ًديًد.  اٍلحى

 

                                                           
مَّى،  (1) مَّى تيكدً كىي الحي مىى اٍليىاًلًؾ، ييرًيدي أفَّ اٍلحي ٍدًرىىا عى ٍرأىًة صى ٍربي اٍلمى : كىىيكى ضى ، سيمّْيىٍت أيَـّ ًمٍمدىـو ًمف المٍَّدـً م ًإلىى ذىًلؾى

قى  ـه، كىىيكى الثًَّقيؿي اٍلكىًثيري المٍَّحـً األٍحمىؽي. السَّرى ؿه ًمٍمدى ييقىاؿ: رىجي ا ييقىاؿى لىيىا: رىاًئدي المىٍكًت. كى ئؿَفيَغىريبَسطي، كىمى الدَّلى
ديث  (.237 \1)، الحى

(2)
ٍبًنيُّ ًمفى الطّْيف. كى   ٌداد، كىىيكى المى : الزٌّْؽ الًَّذم ييٍنفىخ ًبًو النَّار. ابف األثير، الًكيري بالكىٍسر: ًكير الحى الن يىايةَفيًَقيؿى

ديثَكاألثىر  (.217 \4)، غىريبَالحى
َييدرؾَفاطًَىٍَالزَ َ؛َألفََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[981] َكالمىثانيفي  ،ـاصً أخرجو ابف أبي عى  ة.مَىرمَلـ اد ، الحديث: اآلحى

، الحديث: الميٍعجـَالكىبيرفي  ،رانيبى رم بو. كالطَّ ىٍ ر عف الزُّ ضى الح بف أبي األخٍ (، مف طريؽ صى 246 \6)، 3478
اؽ بو. زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، مف طي 268 \12)، 9380، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،(، كالبييقي405 \24)، 984

أيٍسدَباني الجزرم، د بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيمَّ حى د بف مي مَّ حى ابف االثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر مي 
عادؿ أحمد عبد المكجكد، بيركت، دار الكتب العممية، معكض ك د مَّ حى مي  ، تحقيؽ: عميٌ ابةحَىرفةَالصََّعٍَابةَفيَمَىالغَى
(، مف طريؽ صالح بف 215 \7)، 2343، الحديث: رجـ لفاطمة الخيزىاعيَّةعندما ت، ـ1994 -ىػ 1415، 1ط

 ة باختبلؼ في األلفاظ. اعيَّ زى ة الخي مى رؽ كفاطً د بنت الحانٍ أبي األخضر عف الزىرم عف ىً 
قاؿ  (،182)، 516، الحديث: األدبَالميٍفردفي  ،ارمخى فقد أخرجو البي  كيرتقيَبشاىدهَإلىَدرجةَالحسفَلغيره؛

حيحَهالشَّيخي األلباني:  اب المؤمف كى ثى  ة كاآلداب، بابي مى كالصّْ  رّْ البً  ، كتابي صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،ـمً سٍ مي ك  .صى
ٍزف أك نحًك ذلؾ حتى الشككًة يشاكييا، الحديث:  مىى أيْـّ  (،1993 \4)، 2575فيما يصيبو مف مرض أك حي ؿى عى دىخى

(، مف 200 \7)، 2938، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً  السَّاًئًب أىٍك أيْـّ اٍلميسىيّْب.
 ر نحكه.ابً ر عف جى يٍ بى عف أبي الزُّ  ؽو ري طي 

ر في ترجمة ابنيا سعيد بف زيد  جى ة بنت بعجة بف مميح مى كىي فاطً –أحد العشرة المبشريف بالجنة  –ذكرىا ابف حى
 (،614 \2)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابابف عبد البر،  يينظىر؛ الخزاعٌية، كانت مف الٌسابقيف إلى اإلسبلـ.

ر، ك  جى َاابَىاإلصَىابف حى َتمييز َفي اف، كأكردىا دى حٍ (. ذكرىا أبك بكر بف أبي عاصـ في الكً 87 \3)، ابةحَىلصََّة
 (.215 \7)، ابةحَىرفةَالصََّعٍَابةَفيَمَىأيٍسدَالغَى، ابيات. ابف االثيرحى ا في الصَّ راني أيضن بى الطَّ 
َ 
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نىا [ 982] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : قىاؿى عى يرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عىًف اٍبًف الميسىيًَّب، عى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف مىٍعمىرو
ثىؿً رىسيكؿي اهلًل  ثىؿي الميٍؤًمًف كىمى مىثىؿي  : مى يحي تيًفيئيوي، كىالى يىزىاؿي الميٍؤًمفي ييًصيبيوي بىبلىؤيهي، كى ٍرًع، الى تىزىاؿي الرّْ الزَّ

دى. تَّى تيٍستىٍحصى ، ال تمتد حى رىًة األىٍرزى ثىًؿ شىجى  المينىاًفًؽ كىمى

نىا 983] زَّاؽً [ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، عىٍف عىاًصـً ٍبًف أىبً عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى بًد ، قىاؿى ٍيثىمىةى، عىٍف عى كًد، عىف خى ي النَّجي
: قىاؿى النًَّبيُّ عى  ك، قىاؿى سىنىةو ًمفى اٍلًعبىادىًة، ثيَـّ بلى و السَّ يٍ مى اهلًل ٍبًف عىٍمرو مىى طىًريقىةو حى ـ: ًإفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا كىافى عى

ًمًو إً  كًَّؿ ًبًو: اٍكتيٍب لىوي ًمٍثؿى عىمى مىًؾ الميكى ، ًقيؿى ًلٍممى تَّى أيٍطًمقىوي، أىٍك أىٍكًفتىوي مىًرضى . (1)ٍذ كىافى طىًميقنا حى  ًإلىيَّ

 

                                                           

 \7)، 34411، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،أخرجو ابف أبي شيبة .حَهيٍَحًَصَىَإسناديهَ[982]
َالصََّسٍَالمَي، ـمً سٍ (، كمي 220 \13)، 7814، الحديث: ندالميسٍَفي  ،(، كأحمد88 ، كتاب صفة صرختَىيحَالمَيحًَند

(، 2163 \4)، 2809القيامة كالجنة كالنار، بابي مىثىؿي المؤمف كالزرع كمىثىؿي الكافر كشجر األٍرز، الحديث: 
اًمعَالكىبيرفي  ،كالترمذم  \4)، 2866ثىًؿ المؤمًف القارًئ لمقرآف كغيًر القارئ، ، الحديث: ، بابي ما جاء في مى الجى
يحَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 46 \7)، 7438(، كالنسائي في الكبرل، كتاب الطّْب، مىثىؿي الكافر، الحديث: 447
َبَىًحبَّافَابفَ ، 9321 ، الحديث:شيعىبَاإليماففي  ،(، كالبييقي177 \7)، 2915، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابف

في  بو باختبلؼ يسير جدنا رمى عٍ عف مى  ؽو ري مف طي  (، جميعنا294)، 719، الحديث: اآلداب(، كفي 231 \12)
 بعض األلفاظ.

 (1)
ديثَكاألثىرالزَّمىٍخشىًرم، أقبضوي، كأضمو إلى القبكر. أم    ، بتصرؼ.(264 \3)، الفىائؽَفيَغىريبَالحى
َحَىإسنادَيَ[983] َألفََّفَهسَىه َابَاصـعَىَ؛ َسَىحَىَفَأبيَالنَّجيكدكىك َتيكًبعَبأبيَحَىفَالحديث، ًَصيفكقد افَبفَمَىثٍَعَي؛
َبفَحيصَىاصًَعَى َيفـ َدلَّس. َكربما َسين يه َثىٍبته ًَثقةه َكىك جىر. َابف حى َتقريبَالتيذيب، َفالحَىَ.(437)، ديثَصحيحه

ًققيك الميٍسند:  (،498 ،497) \11، 6894، الحديث: الميٍسندفي  ،أخرجو أحمد لغيره. ،َحيحَهصَىَديثَهحَىقاؿ ميحى
 اؽ بو. زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، مف طي 524 \3)، 6546، الحديث: الس نىفَالكيبرلفي  ،كالبييقي ،فَهسَىحَىَكىذاَإسنادَه

ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَفي  ،ار(، كالبزَّ 515 ،514 \11)، 6916، الحديث: فيو بقصة الميٍسندفي  ،أحمدأخرجو ك 
ار عف أبي  ؽو ري (، مف طي 309 \8)، ًحٍميةَاألكلياءفي  ،يـ(، كأبك نيعى 392 \6)، 2413يث: ، الحدباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ

ٍيًمرة عف عبد اهلل بف عى  ًصيف عف القىاسـ بف ميخى  رك نحكه. مٍ بكر بف عيَّاش عف أبي حى
ٍبد الرٍَّحمىف بف أبي سىٍبرة  ٍيثمة بف عى قىة ككاف ييرسؿ، مف الجعفي، الكيكًفٌي، ثً  –بفتح الميممة، كسككف المكحدة  -خى

ر، )الثة، مات بعد سنة ثمانيف، الثَّ  جى   (.196)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
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نىا [ 984] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ؿى النًَّبيُّ عى عى : دىخى ـى، قىاؿى ٍيًد ٍبًف أىٍسمى ، عىف زى مىى رىجيؿو بلى و السَّ يٍ مى ، عىٍف مىٍعمىرو ـ عى
، يىعٍ  : اٍصًبٍر، فىًإنَّيىا طىييكره ، تيًزيريهي يىعيكديهي، فىقىاؿى مىى شىٍيخو كىًبيرو ، عى مَّى، قىاؿ: بىٍؿ حيمَّى تىفيكري ًني اٍلحي

، فىقىاؿى النًَّبيُّ عى  ، فىيي بلى و السَّ يٍ مى اٍلقيبيكرى ـٍ .ـ: نىعى ؿي ، فىمىاتى الرَّجي  كى كىذىًلؾى

نىا 985] زَّاؽً [ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ اؽى،عى ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، عىف  ، قىاؿى ٍيثو رى عىًف اٍلعىٍيزىاًر ٍبًف حي
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍف أىًبيًو، قىاؿى ، عى ًمدى اهللى  (1)]ًإفٍ [: عىًجٍبتي ًلٍمميٍؤًمًف، عيمىرى ٍبًف سىٍعدو ٍيره حى ابىوي خى أىصى

ري ًفي أىمٍ  ، فىالميٍؤًمفي ييٍؤجى بىرى ًمدى اهللى كىصى ابىٍتوي ميًصيبىةه حى ٍف أىصى ، كىاً  شىكىرى ًة كى رى ًفي المٍُّقمى تَّى ييٍؤجى ًرًه كيمًّْو، حى
  يىٍرفىعييىا ًإلىى ًفي اٍمرىأىًتًو.

                                                           

، ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد .فَلغيرهسَىاىدهَإلىَدرجةَالحَىكَىكيرتقيَبشَىَ،ومَىدَأرسَىٍيَزَىَ؛َألفََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[984]
، كتاب المىٍرضى، باب ما ييقاؿ يححًَالصَََّدنسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى (، كالبي 223 \21)، 13616الحديث: 

 في ،ائيسى (، كالنَّ 181)، 514، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَي(، كفي 118 \7)، 5662لممريض كما ييًجيب، الحديث: 
(، ك كتاب عمؿ اليـك كالميمة، ما يقكؿ 54 \7)، 7457لطّْب، ًعيىادةي األعراب، الحديث: ا، كتاب الكيبرلَالس نىف

، افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 382 \9)، 10811مى مريض، الحديث: إذا دخؿى ع
في  ،(، كالبييقي342 \11)،  11951، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى (، كالطَّ 225 \7)، 2959الحديث: 

، 9374، الحديث: بَاإليمافعَىشَي(، كفي 186، 526(، كالحديث: 537 \3)، 6595، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ 
ذَّاء عف عً عف خى  ؽو ري (، مف طي 433 \1)، 357، الحديث: اتفَىاءَكالصَ مَىاألسٍَ(، كفي 263\12) ة عف مى رً كٍ الد الحى

 اس نحكه.بَّ ابف عى 
َيىٍعمىَندسٍَمَيفي  ،ى المكصميمى عٍ أبك يى أخرجو ك   ، اءعَىالدَ في  ،رانيبى (، كالطَّ 231 \7)، 4232، الحديث: أبي
ًبيعة عف أنس بف مى مَّ (، مف طريؽ حى 562)، 2023حديث: ال  الؾ رضي اهللي عنو.اد عف سناف أبي رى

 ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"، كما أثبتناه مف "األصؿ"ليست مف  (1) 
.َكيرتقيَ؟قبؿَالختَلطَأـَبعدهَرمَىعٍَتمط،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمَىخٍَاؽَمَيحَىأباَإسٍََ؛َألفََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[985]
َمف:َسَىتابعاتوَإلىَدرجةَالحَىبم َتابعوَكؿه  ،عه يٍ كً كى  . أخرجوشمَىاألعٍَصََككَىيافَكأبكَاألحٍَفٍَسَيإٍسرائيؿََكفَلغيره؛َإٍذ

اؽ عف زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 82 \3)، 1487، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أحمدك  (،323)، 98، الحديث: الز ٍىدفي 
 ياف عف أبي إسحاؽ بو. فٍ سي 

(، مف 292)، 714، الحديث: اآلداب(، كفي 526 \3)، 6555، الحديث: فَالكيبرلنَىلسَ افي  ،البييقيكأخرجو 
ارفي  ،اركالبزَّ  اؽ بو.زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري طي  (، 340 \3)، 1138، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ

، الشَّاشيَندسٍَمَيفي  ،اشي. كالشَّ د عف أبيو نحكهعٍ عب بف سى صٍ اؽ عف مي حى ش عف أبي إسٍ مى مف طريؽ األعٍ 
، الحديث: الميٍعجـَاألٍكسىطفي  ،رانيبى كالطَّ  اؽ بو.حى ص عف أبي إسٍ كى (، مف طريؽ أبي األحٍ 184)، 131الحديث: 
رير بف أيكب عف العىٍيزار بو.179 \6)، 6123  (، مف طريؽ جى
رىيث، العىٍبًدٌم، الكيكًفٌي، ثقة، مف الثالثة، مات ابف  -بفتح أكلو، كسككف التحتانية بعدىا زام كآخره راء -العىٍيزار  حي

ر،  )بعد سنة عشر كمائة، جى   (.509)، تقريبَالتيذيبـ د ت س(. ابف حى
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نىا [ 986] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ًف الزٍُّىًرمّْ عى ، عى ، عىٍف مىٍعمىرو
: ًإفَّ اهللى تىبىارىؾى (1) سىًف، يىٍرًكيًو قىاؿى ًف اٍلحى عى

ا اٍبتىبلىىيـٍ  تىعىالىى ًإذىا أىحىبَّ قىٍكمن  .كى

 

نىا [ 987] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، عىف عيٍركىةى، عىٍف عىاًئشىةى، قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي عى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ، عىٍف مىٍعمىرو
تَّى الشٍَّككىةي ييشىاكييىا، أى اهلًل  ، ًإالَّ كىافى كىفَّارىةن ًلذينيكًبًو، حى عو ييًصيبي الميٍؤًمفى ، أىٍك كىجى ا ًمٍف مىرىضو ًك : مى

  النٍَّكبىًة ييٍنكىبييىا.

 

                                                           
(1)

  اب.كى ، كىك الصَّ "األصؿ"، كما أثبتناه مف " ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"مف  ماـ الزٍُّىرمٌ سقط اإل 

َضَىإسنادَيَ[986]  َألنََّعيؼَهه َكالحسفَىذسَىرٍَمَيَو؛ َالحَىَ؛اؿ. َالحَىسَىىك َإلىَدرجة َكيرتقي َالبصرٌم. َلغيرهسَىف .َف
اًمعَالكىبيرفي  ،أخرج ىذا الجزء منو الترمذم ر عمى الببلء، الحديث: بٍ في الصَّ  اءى ما جى  د، بابي ىٍ الزُّ  ، أبكابي الجى

وفي  ،واجى (، ابف مى 179 \4)، 2396 ، 4031حديث: الًفتىف، بابي الصبر عمى الببلء، ال ، أبكابي سينىفَابفَمىاجى
اعي159 \5) َالش يىابفي  ،(، كالقيضى ، الحديث: اآلدابفي  ،(،  كالبييقي170 \2)، 1121، الحديث: ميٍسند

ًبيب عف سى د عف يى عٍ (،  مف طريؽ المَّيث بف سى 294)، 721 الؾ رضي د بف ًسناف عف أنس بف مى عٍ زيد بف أبي حى
  اهللي عنو أطكؿ مف ىذا.

 (،350 \2)، 880مثمو، الحديث:  يوكَىاىَىاؽَبفَرَىحَىإسٍََندسٍَمَيفي  ،يوكى اىى رى ابف رجو . أخحيحَهصَىَإسنادهَيَ[987]
ا مثمو الميٍسندفي  ،كأحمد ، كتاب يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي  (،206 \42)، 25337، الحديث: أيضن

، 498، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَي(، كفي 114 \7)، 5640المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، الحديث: 
ٍزف أك نحًك ذلؾ صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَي، ـمً سٍ كمي (، 175) ، باب ثكاب المؤمف فيما ييصيبو مف مرض أك حي

، كفارة المريض، الحديث: فَالكيبرلنَىالسَ ائي في سى (، كالنَّ 1992 \4)،  2572حتى الشككًة يشاكييا، الحديث: 
َحًَصَى في ،افبَّ كابف حً (، 48 \7)، 7443 َابف َيح َبَىًحبَّاف َابف (، 187 \7)، 2925، الحديث: افبىَمٍَبترتيب
َالكيبرلنَىالسَ في  ،كالبييقي ، 733، الحديث: اآلداب(، كفي 522،523 \3)، 6539، 6538، الحديث: ف

 رم بو باختبلؼ في بعض األلفاظ.ىٍ عف الزُّ  ؽو ري مف طي  ا(، جميعن 298)
َبفَالميٍنتىخىبَد في يٍ مى بف حي  دي بٍ عى ك (، 397 \13)، 8027، الحديث: الميٍسندفي  ،أخرجو أحمدك  ٍبد َعى مفَميٍسند

ٍيد مى ، كتاب المرضى، باب ما جاء في يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي (، 110 \2)، 959، الحديث: حي
ميٍسندَفي  ،اركالبزَّ (، 114 \7)، 5641(، الحديث: 173)، 492، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَيكفارة المرض، كفي 

ار ، أبيَيىٍعمىىَندسٍَمَيفي  ،ى المكصميمى عٍ (، كأبك يى 258 \15)، 8727، الحديث: البىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
َبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 433 \2)، 1237الحديث:   \7)، 2905، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابف

مة عف عى مٍ د بف عى مَّ حى عف مي  ؽو ري (، مف طي 166 ة رى يٍ رى رم كعف أبي ىي دٍ يد الخي عى سى  ار عف أبيسى اء بف يى طى رك بف حٍمحى
  نحكه.
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نىا 988] زَّاؽً [ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ بىاًب عى ، عىًف أبي الرَّ ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى ، عىٍف أىيُّكبى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى
،(1)اٍلقيشىٍيًرمّْ  مىٍيًو أىٍعرىاًبيّّ ؿى عى مىى أىًبي الدٍَّردىاًء نىعيكديهي، فىدىخى ٍمنىا عى : دىخى ، كىأىبك  ، قىاؿى ـٍ : مىا ألىًميًركي فىقىاؿى

: كىاهلًل مىا صي  ا اٍشتىكىٍيتي قىطُّ، أىٍك قىاؿى : كىاهلًل مى ، قىاؿى : قيٍمنىا: ىيكى شىاؾو ، قىاؿى ًئذو أىًميره ًدٍعتي قىطُّ، الدٍَّردىاًء يىٍكمى
ا أيًحبُّ  (2)قىاؿى  طىايىاهي، مى كهي عىنّْي، ًليىميٍت ًبخى أىفَّ ًلي ًبكيؿّْ كىصىبو  أىبك الدٍَّردىاًء: أىٍخًرجي

ٍمرى  3 ًصٍبتيوي حي كى
طىايىاهي. ، ًإفَّ كىصىبى الميٍؤًمًف ييكىفّْري خى  النَّعىـً

 

نىا 989] زَّاؽً [ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، أىفَّ النًَّبيَّ عى ـى ٍيًد ٍبًف أىٍسمى ، عىف زى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى مىٍيًو السَّبلىـ، قىاؿى بىٍينىا ىيكى  عى
: فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ ًفي المىٍسجً  ًة، قىاؿى حَّ : ظىاًىري الصّْ ، أىٍك قىاؿى حَّحه مىٍيًو أىٍعرىاًبيّّ ميصى ؿى عى مىٍيًو ًد، ًإٍذ دىخى عى

: (4)السَّبلىـ ٍيًو، قىاؿى ٍدغى مىٍيؾى ىىذىاًف قىطُّ؟ كىأىشىارى ًإلىى صي ًربى عى : ىىٍؿ ضي : الى، قىاؿى : ىىٍؿ شىكىٍيتى قىطُّ؟ قىاؿى
لَّى قىاؿى النًَّبيُّ الى، فىمى  مىٍيًو السَّبلىـمَّا كى ؿو ًمٍف أىٍىًؿ النَّاًر فىٍميىٍنظيٍر ًإلىى ىىذىا.عى   : مىٍف سىرَّهي أىٍف يىٍنظيرى ًإلىى رىجي

نىا [ 990] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، فىأىمً عى ـى يىنَّ مَّى ًمٍف ًكيًر جى : ًإفَّ اٍلحي سىًف، قىاؿى ًف اٍلحى ، عى يتيكىىا ، عىٍف مىٍعمىرو
اًء اٍلبىاًرًد.  ًبالمى

                                                           
كىاب.ج"ك  "األصؿ"كما أثبتناه مف  كىذا خطأ!!!. الرَّباب القيشيرم"، ":ح"ك  "ب"في  (1)   "، كىك الصَّ

(2)
 .فقاؿ " ك "ع":ح"ك  "ج"ك  "ب"في قاؿ: يكجد بعد كممة:  
(، مف طريؽ 306 \12)، 9436، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،أخرجو البييقي .كؼقيَكٍَمَىَحيحَههَصَىإسنادَيَ[988]

 اؽ بو إال أنو تحرؼ فيو إلى أبي الزيات القيشيرم.زَّ عبد الرَّ 
، ، شىًيدى فتح تيستىر مىعى أبي ميكسى األشعىًرمّْ رارىة بف أكفىى ميطىرّْؼ بف مالؾ، أىبك الرَّباب القيشىيًرمُّ ، ركل عىنو: زي

. كذكره ابف  مد بف ًسيًريف، بىصًرمّّ  \5)، الثقاتاف، بَّ في الثقات، كأنَّو ييٍكنىى أبا الرباب. يينظىر؛ ابف حً ًحبَّاف كميحى
 (.312 \8)، عديؿحَكالتَّرٍَالجَىابف أبي حاتـ، (. ك 396 \7)، التاريخَالكبيرارم، خى البي (. ك 430

3
ع كليزكميو. ابف األثير  : دىكاـ الكىجى ديثَكاألثَى، الكىصىبي  (.190\5، )رالن يايةيَفيَغىريبَالحى

 (4)
   ."ج"ك  "األصؿ": فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، أم دكف "لو"، كما أثبتناه مف "ح"ك  "ب"في  

 .أرسموبفَأٍسمىـَدٍَيَزَىَ؛َألفََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[989]

َمىٍعمىرَبفَرىاشدَلـَيضَىهَإسنادَي[990َ] َمىٍقطيكع؛َألفَّ سىف،َكماَذىكىرَمىٍعمىرَعفَنفسو،َكذكىرناهَعيؼه سمعَمفَالحى
ا860سابقناَ َالحديثَمرفكعناَصحيحن ارم، في  .َكثبتى ًحيحأخرجو البيخى امعَالميٍسندَالصَّ ٍمؽ، الجى ، كتابي بدًء الخى

ٍخميكقىةه، الحديث:  ًحيحَال(، كميٍسًمـ، 121 \4، )3264بابي صفًة النَّاًر كأنَّيىا مى كتابي السَّبلـ،  ،ميختىصرالميٍسندَالصَّ
رىًضيى (، مف طرؽ عف ناًفع عف ابف عمر 1731 \4، )2209بابي لكؿّْ داءو دكاءه كاستحباًب التَّداكم، الحديث: 

مَّى اهللي  ًف النًَّبيّْ صى ٍنييمىا، عى : المَّوي عى ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى يىنَّ " عى مَّى ًمٍف فىٍيًح جى  اًء"، ـى فىأىٍبًرديكىىا ًباٍلمى الحي
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مىٍييى 991] بُّكا عى ٍيبىرى أىٍف يىصي ابىوي يىٍكـى خى ـي أىمىرى أىٍصحى مىٍيًو السَّبلى بىمىغىًني أىفَّ النًَّبيَّ عى : كى ا المىاءى [ قىاؿى مىٍعمىره
رَّىيـٍ  ـٍ تىضي ًر، فىمى ًبالسَّحى
ديكا ًمٍنيىا شىٍيئنا.(1) قىٍد كىانيكا كىجى  ، كى

نىا أىخٍ [ 992] زَّاؽً بىرى ٍبدي الرَّ ًزعى ًمٍنيىا، فىًقيؿى  ، عىفٍ عى : بىمىغىًني أىفَّ اٍبفى مىٍسعيكدو اٍشتىكىى، فىكىأىنَّوي جى مىٍعمىرو قىاؿى
، ًإنَّوي أىٍحرىل كى  اءى األىٍمري : جى ، فىقىاؿى   أىٍقرىبي ًبي ًمفى اٍلغىٍفمىًة.لىوي ًفي ذىًلؾى

 

ب169ََّ] :َالمىٍرءيَمىعىَمىٍفَأحى َ.[َبابه

نىا 993] زَّاؽً [ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ؛ أىفَّ رىجيبلن عى اًلؾو دَّثىًني أىنىسي بف مى : حى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى
تىى السَّاعىةي؟ فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  : يىا رىسيكؿى اهلًل! مى ا أى ًمفى األىٍعرىاًب أىتىى رىسيكؿى اهلًل فىقىاؿى مى ٍعدىٍدتى : كى

مىٍيًو نىٍفًسي، ًإالَّ أىنّْي أيًحبُّ اهللى كىرىسي  ا أىٍعدىٍدتي لىيىا ًمٍف كىًبيرو أىٍحمىدي عى : مى كلىوي، فىقىاؿى لىيىا؟ فىقىاؿى األىٍعرىاًبيُّ
.لو رسكؿي اهللً   : ًإنَّؾى مىعى مىٍف أىٍحبىٍبتى

                                                           
(1)

ألفَّ األمر في  ؛ىمَّ اسب الحي نى اب، كالَّذم يي كى كىك الصَّ ، "ج"ك  "ألصؿ"ايضرىـ، كما أثبتناه مف  :"ح"ك  "ب"في  
بكا عمييا الماء" عائد إلى الحي   ى، كاهللي أعمـ.  مَّ "أف يىصي

ََر.مَىعٍَاتَمَىَلغَىىذاَمفَبَىَ؛َألفََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[991]
 ،ارؾبى أخرجو ابف المي  كدَرضيَاهلليَعنو.عَيسٍَاشدَلـَييدرؾَابفَمَىرَبفَرَىمَىعٍَمَىَكؼ؛َألفََّقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىَإسناديهَ[992]

َكالرَّقىائؽفي  (، كأبك دىاكد، في 158 \3)، الطَّبىقاتَالكيبرلفي  ،دعٍ (، كابف سى 514)، 1463، الحديث: الز ٍىد
عف  ؽو ري (، مف طي 327 \12)،  9467ث: ، الحديشيعىبَاإليماففي  ،(، كالبييقي129)، 118، الحديث: الز ٍىد

 مة نحكه.قى مٍ إبراىيـ عف عى 
.َإسناديهَ[993] حيحه يحَحًَندَالصََّسٍَالمَي، ـمً سٍ كمي (، 120 \20)، 12692، الحديث: الميٍسندفي  ،أخرجو أحمد صى
(، كابف 2032 \4)، 2639المرء مع مف أحب، الحديث:  ة كاآلداب، بابي مى كالصّْ  رّْ البً  متابعةن، كتابي  صرختَىالمَي
 .اؽ بو سندنا كمتننازَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، ثبلثتيـ مف طي 437 \1)، 290، الحديث: اإليماففي  ،هدى نٍ مى 
، كتاب يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى كالبي (، 405 \20)، 13167، الحديث: الميٍسندفي  ،أخرجو أحمدك 

 ، كتابي صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَي، ـمً سٍ كمي (، 40 \8)، 6171األدب، باب عبلمة حب اهلل عز كجؿ، الحديث: 
الـ بف أبي عف سى  ؽو ري (، مف طي 2033 \4)، 2639ة كاآلداب، بابي المرءي مع مىٍف أحب، الحديث: مى كالصّْ  رّْ البً 

ٍعد عف أنى  مىٍيدمفي  ،دميٍ مى الحي أخرجو س نحكه. ك الجى ، ٍسندالمَيفي  ،(، كأحمد305 \2)، 1224، الحديث: ميٍسندَالحي
ارفي  ،اركالبزَّ (، 131 ،130 \19)، 12075الحديث:  َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار ، الحديث: ميٍسند
 س نحكه. رم عف أنى ىٍ ياف عف الزُّ فٍ عف سي  ؽو ري (، مف طي 362 \12)، 6283
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نىا [ 994]  ، عىٍف اؽً زَّ الرَّ  دي بٍ عى أىٍخبىرى : ، عىٍف مىٍعمىرو ، قىاؿى اؽى، عىٍف أىًبي عيبىٍيدىةى، عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو أىًبي ًإٍسحى
مىٍفتي  ، كىالرَّاًبعىةي لىٍك حى مىٍيًيفَّ مىٍييىا[ثىبلىثه أىٍحًمؼي عى ٍف لىوي سىٍيـه ًفي اإًلٍسبلىـً  (1)]عى : الى يىٍجعىؿي اهللي مى ٍرتي لىبىرى

                                                           
 ."األصؿ"، كما أثبتناه مف " ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب" مفليست  (1)
َإسنادَيَ[994] َألنوَركمَمرةنَمكقكفَنَكؼ؛قيَكٍَمَىَضعيؼَهه إلىَالنبيََكمرةنَمرفكعاَنَعمىَابفَمسعكدَاكفيوَعمة؛

ََصمىَاهللَعميوَكسمـ.
َمكقكفَن َالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى الطَّ  اأخرجو َاإليمافعَىشَيفي  ،(، كالبييقي159 \9)، 8799، الحديث: بيرجـ ، ب

 \9)، 8800، الحديث: بيرجـَالكَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى اؽ بو. كالطَّ زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 323 \11)، 8597الحديث: 
 قكلو.مف اسـ عف عبد اهلل كدم عف القى عي سٍ (، مف طريؽ المى 160

في  ،(، كأحمد336 \2)، 863، الحديث: يوكَىاىَىاؽَبفَرَىحَىإسٍََندسٍَمَيفي  ،يوكى اىى رى ابف كؿه مف:  اأخرجوَمرفكعَنكَى
الفرائض، ذك السٍَّيـ،  ، كتائبي اصرن تى خٍ مي  فَالكيبرلنَىالسَ في  ،يائسى (، كالنَّ 55 \42)، 25121، الحديث: ندسٍَمَيال

(، مف 49 \8)، 4566، الحديث: أبيَيىٍعمىىَندسٍَمَيفي  ،ى المكصميمى عٍ (، كأبك يى 114 \6)، 6316الحديث: 
ة عفطريؽ  ٍبد المَّو بف أبي طىٍمحى اؽ بف عى بىٍير إسحى ًرمّْ عف عيٍركىة بف الزُّ ، كأيضان اًئشىة مرفكعن عف عىا شىٍيبىة الخيضى

ٍيفَرؾدٍَتَىسٍَالمَيفي  ،اكـ(، كالحى 49 \8)، 4567الحديث: الحديث:  ًحٍيحى دّْثي عمىَالصَّ ، كفيو: أف عركة بف الزبير ييحى
(، 323 \11)، 8597، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،(، كالبييقي67 \1)، 49عمر بف عبد العزيز، الحديث: 

اؽ بف عىٍبد عف إسٍ  ؽو ري مف طي  ـي حى ٍبد المَّو ٍبف عيٍتبىة بف مىٍسعيكد عف ابف مىٍسعيكد بذكر: "كسىٍي ة عف عى المَّو بف أبي طىٍمحى
دىقىةي". كالطَّ  ـي كالصَّ يىا ةي كالصّْ بلى ـ الصَّ َالكَىجَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى اإلٍسبلى (، مف طريؽ 263 \8)، 8023، الحديث: بيرـ

بىٍير عف أبي  اؿ بف جي  أمىامىة.طىاليكت بف عىبَّاد عف فىضى
ٍف كاف شيبة الخيضىرم مقبكالن  : صدكؽ. -طالكت –إال أفَّ طالكت بف عبَّاد تابعو، قاؿ في ابف حاتـ  قمت: كا 

 (. 26 ،25 \11)، سيرَأعَلـَالنبَلءبي، ىى (. ك الذَّ 495 \4)، الجرحَكالتعديؿاتـ، يينظىر؛ ابف أبي حى 
َأيضَن َاألساقمت َمكقكفَن: َالحديث َبيا َكرد َالتي ََاانيد َىي َالجامع َإسناد َالسًَّبيعيَأكلَنضعيفة؛ َإسحاؽ َأبك :

َكلـَيتحررَلناَأمره.ميٍختمط،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمعمرانَقبؿَالختَلطَأـَبعده؟،َ
َإذنا.َطعقَىنٍَمفَأبيو؛َفيكَمَيكدَعَيسٍَعامرَابفَمَىأبيَعيبيدةَعدـَسماعَا:َثانيَن
؛ أكالن: ألفَّ المى بى ا إسناد الطَّ كأمَّ  تكفي سنة  - كدم؛ كىك عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عتبةعي سٍ راني فيك ضعيؼه

نتجى  اا شديدن ا؛ ألنو اختمط اختبلطن عنو مطمقن  ركاية مف ركلًحبَّاف ، قد اختمط بآًخرة، فردَّ ابف - 165، كقيؿ: 160
سمع منو قبؿ  كؿ ركاية مفبي كر عمى قى يي مٍ عنو اختبلط حديثو القديـ بحديثو األخير، كلـ يتميز، لذلؾ ردىا. كالجي 

ارة أخرل في خبلفة أبي جعفر، كقد تكلى الخبلفة مف سنة بدَّث بو في الككفة كالبصرة أك بعاالختبلط  كىك ما حى 
دَّث بو ببغداد؛ فبل تيٍقبؿ، أك بعبارة أخرل في 158 -ق137 ق، أما ركاية مف سمع منو بعد االختبلط، كىك ما حى

. كعمي بف عبد العزيز ابف المرزباف بف 169 – 158باشرة أم سنة دم كقد تكلى الخبلفة بعده ميٍ خبلفة المى 
 –كدم بعد االختبلط؛ كذلؾ ألنو كلد سنة كسمع منو في أكاخر حياتو، كقد ركل عي سٍ سابكر نزيؿ مكة ركل عف المى 

اف، بَّ حً عف عمي بف جعد، كىذا ابف جعد ممَّف سمع مف المسعكدم بعد االختبلط، كاهللي أعمـ.  يينظىر، ابف  -عمي 
، األىٍبنىاًسيٌ (. ك 748 ،747 \2)، شرحَعمؿَالترمذم( ك ابف رجب، 12 ،13 \2)، ثيفدَ حَىكحيفَمفَالمَيرَيجٍَالمَى

َابفَالصَلح ، الككاكب النيرات في معرفة مف اختمط مف (. كابف الكياؿ746 ،745 \2)، الشَّذىاَالفيَّاحَمفَعمـك
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لَّى اهللي عى  ـى لىوي، كىالى يىتىكى ٍيرىهي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، كىالى ييًحبُّ رىجيؿه كىمىٍف الى سىٍي بدان ًفي الدٍُّنيىا فىكىالَّهي غى
قىٍكمنا ًإالَّ  (1)
بدو  مىى عى : الى يىٍستيري اهللي عى ٍرتي مىٍييىا لىبىرى مىٍفتي عى ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، كىالرَّاًبعىةي الًَّتي لىٍك حى اءى مىعىيي ًفي الدٍُّنيىا ًإالَّ  جى

 مىٍيًو ًفي اآلًخرىًة.سىتىرى عى 

نىا 995] زَّاؽً [ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : عى ، قىاؿى اًلؾو ٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍف أىٍشعىًث ٍبًف عىبًد اهلًل، عى ، عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى
ؿه ًبالنًَّبيّْ عى  ؿه ًممٍَّف ًعٍندىهي: ًإنّْيبلى و السَّ يٍ مى مىرَّ رىجي ، فىقىاؿى رىجي أليًحبُّ ىىذىا هلًل، فىقىاؿى النًَّبيُّ  ـ كىًعٍندىهي نىاسه

بَّؾى الًَّذم بلى و السَّ يٍ مى عى  : أىحى ـى ًإلىٍيًو فىأىٍعمىمىوي، فىقىاؿى ـٍ ًإلىٍيًو فىأىٍعًمٍموي، فىقىا : فىقي : الى، قىاؿى أىٍحبىٍبتىًني ـ: أىٍعمىٍمتىوي؟ قىاؿى
عى ًإلىى النًَّبيّْ عى  : ثيَـّ رىجى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ عى ـ بلى و السَّ يٍ مى لىوي، قىاؿى ـ: أىٍنتى مىعى بلى و السَّ يٍ مى فىسىألىوي فىأٍخبىرىهي ًبمىا قىاؿى
. ا اٍحتىسىٍبتى لىؾى مى ، كى ٍف أىٍحبىٍبتى  مى

                                                                                                                                                                      

ًَمفَىَرفةَمفعٍَراتَفيَمَىيَ النَىَكاكبَيالكَىالركاة الثقات،  ، سيرَأعَلـَالنبَلءبي، ىى (. الذَّ 295)، اتقَىكاةَالثَ الرَ َاٍختمىطى
(13\ 348، 349 .) 
نما أرسؿ عنو. يينظىر، المً ثانيان: القى   فيََتيذيبَالكماؿم، زً اسـ بف عبد الرحمف، لـ يسمع مف جده ابف مسعكد، كا 

 (.380 \23)، أسماءَالرجاؿ
َالصََّبناءنَعمىَماَسَىَلدمَََّكـ:َيترجحَيةَالحَيَلصَىخَي فع،َكيتبيفَخطأَمفَكقفوَكابَفيَىذاَالحديثَىكَالَربؽَبأفَّ

 كد،َكاهلليَأعمـ.َعَيسٍَمَىعمىَابفَ
(1)

اليكامش، كما أثبتناه مف  أم مفي األصؿ، كلـ يصمحيا في عمييا ف بى بَّ كقد ضى  .: رجبلن "ح"ك  "األصؿ"في  
 ـ.اب؛ ألنو فاعؿ، كاهللي أعمكى كىك الصَّ  "ج"ك  "ب"
َصَىإسنادَيَ[995] َاألٍكسىطفي  ،رانيبى أخرجو الطَّ  .حيحَهه في  ،(، كالبييقي227 \3)، 2994، الحديث: الميٍعجـ

 اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 323 \11)، 8596، الحديث: شيعىبَاإليماف
ٍعدفي  ،دعٍ كأخرجو ابف الجى  الىة. كأحمدارؾ بف فى بى المي مف طريؽ (، 463)، 3193، الحديث: ميٍسندَابفَالجى في  ،ضى

ا(، م418 \19)، 12430، الحديث: الميٍسند (، 494 \19)، 12514الحديث:  ف طريؽ حيسىٍيف بف كىاًقد. كأيضن
بَّتو إيَّاه، الحديث: سينىفَأبيَدىاكدفي  ،اكدكأبك دى  ؿى بمحى ًؿ الرَّجي  \7)، 512، أكؿي كتاب األدب، بابي إخباًر الرَّجي
: إني أليًحبيؾ، الحديث: نىفَالكيبرلالسَ  في ،ائيسى (، كالنَّ 445 ، كتاب عمؿ اليـك كالمية، ما يقيكؿي ألخيو إذا قاؿى
الىة عف ثابت البيناني عف أنس باختبلؼ يسير 79 \9)، 9939  (، مف طرؽ عف المبارؾ بف فىضى

  



351 

 

نىا [ 996] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : قىاؿى عى ، قىاؿى ، عىٍف أىنىسو ، عىٍف أىبىافى  ـ: ثىبلىثه بلى و السَّ يٍ مى عى  النًَّبيُّ ، عىٍف مىٍعمىرو
مىفٍ  دى ًبًيفَّ حىبلىكىةى اإًليمىاًف: مىٍف يىكيًف اهللي كىرىسيكليوي أىحىبَّ ًإلىٍيًو ًممَّا ًسكىاىيمىا، كى  ييًحبُّ مىٍف كيفَّ ًفيًو كىجى

ا يىٍكرىهي أىٍف ييٍقذىؼى ًبًو ًفي  مىٍف يىٍكرىهي أىٍف يىعيكدى ًإلىى اٍلكيٍفًر كىمى  1النَّاًر.المىٍرءى الى ييًحبُّوي ًإالَّ هلًل، كى

نىا 997] زَّاؽً [ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : قىاؿى النًَّبيُّ عى ، قىاؿى سىفى ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحى ـٍ ، عىٍف مىٍعمىرو ديكي : الى ييٍؤًمفي أىحى
. كىاًلدىٍيًو، كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى لىًدًه، كى تَّى أىكيكفى أىحىبَّ ًإلىٍيًو ًمٍف كى  2حى

                                                           
1

َجدناهَإسنادَيَ[996]  عيؼه َفيوَأبافَبفَأبيَعيَّاشَكىكَمتركؾَالحَىضى َالديث؛َألفَّ ديثَثابتَبأسانيدَحَى.َلكفَّ
 \1)، 16، كتابي اإليماف، باب حبلكة اإليماف، الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى أخرجو البي  حيحة.صَى
، كتابي اإليماف، بابي بياًف خصاًؿ مف صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَي، ـمً سٍ كمي (، 20 \9)، 6941(، كالحديث: 12

، الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،(، كالترمذم66 \1)، 43ماف، الحديث: اتصؼ بيفَّ كجدى حبلكةى اإلي ، أبكابي اإليماف، بابه
َاألكٍَعٍَالمَيفي  ،رانيبى (، كالطَّ 311 \4)، 2624الحديث:  في  ،افبَّ كابف حً (، 34 \2)، 1149، الحديث: طسَىجـ

َابفَحًَصَى َيح َبَىًحبَّاف السٍَّخًتيىاًني عف أبي  (، مف طرؽ عف أيكب474 \1)، 238، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابف
 .(214 \21)، 13591، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،كأحمد ًقبلبىة.

ٍف كىًرهى أٍف يعكدى في الكفر كىما يىٍكرىهي أٍف ييٍمقى في اإليماف،  ، كتابي يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي ك   : مى بابه
كفيو "طىعـ اإليماف"، كتابي  ،صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَلمَيا، ـمً سٍ كمي (، 13 \1)، 21الحديث:  النَّار مف اإليمىاف،

َفنَىسَيفي  ،واجى (، كابف مى 66 \1)، 43اإليماف، بابي بياًف خصاًؿ مف اتصؼ بيفَّ كجدى حبلكةى اإليماف، الحديث: 
و مفََتبىجٍَالمَيفي  ،ائيسى (، كالنَّ 160 \5)، 4033، أبكابي الًفتىف، بابي الصبر عمى الببلء، الحديث: ابفَمىاجى
أبيََندسٍَمَيفي  ،ى المكصميمى عٍ (، كأبك يى 96 \8)، 4988حبلكةي اإليماف، الحديث:  كشىرىاًئًعو، ، كتاب اإليمافً الس نىف
شيعىبَفي  ،كالبييقي (،432 \1)، 282، الحديث: اإليماففي  ،هدى نٍ (، كابف مى 440 \5)، 3142، الحديث: يىٍعمىى

، 14070، الحديث: ندسٍَمَيالفي  ،كأحمد ادة.بة عف قىتى عٍ عف شي  ؽو ري طي  مف (،502 \2)، 1313، الحديث: اإليماف
ٍيدالميٍنتىخىبَد في يٍ مى بف حي  دي بٍ عى ك (، 456، 455 \21) مى ٍبدَبفَحي كابف (،  293 \2)، 1326، الحديث: مفَميٍسندَعى
مىمىة عف مَّ حى  (،  مف طريؽ473 \1)، 237، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ حً  اد بف سى

 ف أنس باختبلؼ يسير فيما بينيـ.(، عادمَّ ادة كحى أبك ًقبلبىة كقىتى )؛ ثابت البيناني. ثبلثىتيييـ
 
2

الحسفَأرسمو.َكيرتقيََكَكيركمَعنوَبالكاسطة،فَالبصرم؛َسَىرَلـَييدرؾَالحَىمَىعٍَمَىَ؛َألفََّعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[997] 
َالحَى َدرجة َلغيرهسَىإلى د في يٍ مى بف حي  دي بٍ عى ك (، 202 \20)، 12814، الحديث: الميٍسندفي  ،أحمد، أخرجو ف

َ ٍيدالميٍنتىخىب مى َحي َبف ٍبد َعى َميٍسند ، الحديث: الدَّارميَفنَىسَيفي  ،ارميكالدَّ  (،218 \2)، 1173، الحديث: مف
: حبُّ الرسك ، كتابي اإليماف، يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي ك (، 1801 \3)، 2783 ؿ صمى اهلل بابه

بابي ، كتابي اإليماف، صرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيفي  ،مـسٍ (، كمي 12 \1)، 15الحديث:  عميو كسمـ مف اإليماف،
طبلًؽ عدـً اإليماًف  لىد كالكىالًد كالناًس أجمعيفى كا  كجكًب محبًَّة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أكثرى مف األٍىًؿ كالكى

بَّة، عمى مف لـ ييًحبَّوي ىذهً  وَفنَىسَيفي  ،واجى (، كابف مى 67 \1)، 44الحديث:  المحى ، أبكاب السُّنَّة، بابه في ابفَمىاجى
، كتاب اإليماًف كشىرىاًئًعو، عبلمةي اإليماف، الس نىفَتبىالميجٍَفي  ،ائيسى (، كالنَّ 47 \1)، 67اإليماف، الحديث: 

كابف  (،23 \6)، 3258، الحديث: أبيَيىٍعمىىَدنسٍَمَيفي  ،ى المكصميمى عٍ (، كأبك يى 114 \8)، 5013الحديث: 
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َالمَي[َبَى170] َ.(1)يَاهللفَفًَيٍَابًَحَىتَىابي

نىا 998] زَّاؽً [ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ديكيؽي عى : التَّاًجري الصَّ ، قىاؿى ٍممىافى ، عىف قىتىادىةى، أىفَّ سى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى ، قىاؿى
(2) 

ٍتوي  ؿه دىعى ًة، كىالسٍَّبعىةي: ًإمىاـه ميٍقًسطه، كىرىجي سىبو مىعى السٍَّبعىًة ًفي ًظؿّْ عىٍرًش اهلًل يىٍكـى اٍلًقيىامى اٍمرىأىةه ذىاتي حى
ؿه ذىكىرى اهللى  ، كىرىجي اؼي اهللى رىبَّ اٍلعىالىًميفى : ًإنّْي أىخى ًميسىـو ًإلىى نىٍفًسيىا، فىقىاؿى كى
ؿه (3) ٍينىاهي، كىرىجي ٍت عى ؛ فىفىاضى
دىقىةو كىادىٍت يىمً  دَّؽى بىصى ؿه تىصى بًّْو ًإيَّاىىا، كىرىجي ؿه قىٍمبيوي ميعىمَّؽه ًبالمىسىاًجًد، ًمٍف حي اًلًو، كىرىجي ينيوي تيٍخًفي ًمٍف ًشمى

 ، مىى ذىًلؾى ادىرىا عى تَّى تىصى : كىأىنىا أيًحبُّؾى هلًل، حى ري قىاؿى اآلخى : ًإنّْي أيًحبُّؾى في اهلًل، كى اهي، فىقىاؿى كىرىجيؿه لىًقيى أىخى
ٍيًر ميٍنذي ىيكى غيبلىـه.  نىشىأى ًفي اٍلخى

                                                                                                                                                                      

، ةنََّالسَ في  ،بلؿ(، كأبك بكر الخى 405 \1)، 179الحديث: ، افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ حً 
(، كابف 538 \2)، 1046بزيادة، الحديث:  ابفَاألٍعرابيَجـعٍَمَيفي  ،رابي(، كابف األعٍ 84 \4)، 1218الحديث: 

لىكىاًئي(، ك 434 \1)، 284، الحديث: اإليماففي  ،هدى نٍ مى  َالسنةفي  ،اٍلبلى َأىؿ َاعتقاد َأصكؿ الحديث:  ،شرح
عف شيٍعبىة  ؽو ري مف طي  اجميعن  (،501 \2)، 1311، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،كالبييقي (،983 \5) ،1642

  .عف قىتىادة عف أنس
 ابفَاألٍعرابيَجـعٍَمَيفي  ،رابيكابف األعٍ  (،12 \1)، 14، الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي أخرجو ك 

َالشَّامييففي  ،رانيبى كالطَّ  (،539 \2)، 1047أبي ىريرة أبي سمىمىة، الحديث:  عى مى  فى رى قى ، كى  ، الحديث: ميٍسند
نىاد عف أبي ال عف ؽو ري مف طي  (،507 \2) ،1320، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،كالبييقي(، 292 \4)، 3338 زّْ

  ة.رى يٍ رى األٍعرج عف أبي ىي 

 
 (1)

 ."األصؿ"فييا: "باهلل"، كما أثبتناه مف  مثميما إال أفَّ  "ح" ، ك: بابه في المتحابيف في اهلل"ج"ك  "ب"في  
(2)

ادؽ. غير كاضحة، "ج"رسمت ىكذا: إنما حر الصادؽ، ككذلؾ في  "ح"ك  "ب"في   كما أثبتناه  كفي "ع" : الصَّ
 ."صؿاأل"مف 

(3)
كىاب، لكٍف ما أثبتناه مف األصؿ، هي دى نٍ عً ح: "ك  "ج"ك  "ب"بعدىا في    ؿه ذيًكرى اهللي ًعٍندىهي... كىك صى ؛ تصبح: "كرىجي

 كىك األٍصكىب المكافؽ لمركايات، كاهللي أعمـ.
شيعىبَفي  ،البييقي أخرجو .رضيَاهلليَعنوَارسيمافَالفَىمٍَادةَلـَييدرؾَسَىقىتَىَ؛َألفََّكؼَهقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[998]

فىات(، كفي 333 \11)، 8613، الحديث: اإليماف (، مف طريؽ عبد 227 \2)، 792، الحديث: الٍسمىاءَكالص 
 اؽ بو.زَّ الرَّ 

إلى الحديث الَّذم ذيًكرى فيو  –عمى فرض صحة الحديث المكقكؼ  –ارسٌي رضي اهللي عنو اف الفى مى مٍ قمت: كييشير سى 
، كتابي األذىاف، بابي مف يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي عمى صحتو، فقد أخرجو  السبعة كىك حديثه متفؽه 

مس في المىٍسجد ينتظري الصبلةى كفضًؿ المساجد، الحديث:  َالصََّسٍَالمَيفي  ،مـسٍ كمي (، 133 \1)، 660جى يحَحًَند
بىٍيب بف عبد 715 \2)، 1031ديث: ، كتابي الزَّكاة، بابي فضًؿ إخفاًء الصدقة، الحى صرختَىالمَي (، مف طرؽو عف خي

  ة.رى يٍ رً الرٍَّحمف عف حىفص بف عىاًصـ عف أبي ىي 
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نىا 999] زَّاؽً [ أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ًف اٍبًف ، قى عى ٍف أىًبي األىٍحكىًص، عى اؽى، عى ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى اؿى
اهي الى  ؿي أىخى : ًإفَّ ًمفى اإًليمىاًف أىٍف ييًحبَّ الرَّجي ، قىاؿى ًفيًو. مىٍسعيكدو  ييًحبُّوي ًإالَّ هلًل كى

نىا [ 1000] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ًف اٍبًف أى  ،عى ، عى ٍف أىًبي عىٍف مىٍعمىرو ، عى ٍكشىبو ، عىف شىٍيًر ٍبًف حى سىٍيفو ًبي حي

: كيٍنتي ًعٍندى النًَّبيّْ عى  ، قىاؿى اًلؾو األىٍشعىًرمّْ لىٍت ىىًذًه اآليىةي: (1)ـبلى و السَّ يٍ مى مى جتهبمبخب) فىنىزى

: ًإفَّ هلًل ًعبىادنا لىٍيسي (3)، قىالىكا(2)( حطمجحجمثهتمتختحت كا : فىنىٍحفي نىٍسأىليوي ًإٍذ قىاؿى

ـٍ ًمفى اهلًل  ٍقعًدًى مى ـٍ كى يىٍكـى  (4)]تىبىارؾى كتىعىالى[ًبأىٍنًبيىاءى، كىالى شييىدىاءى يىٍغًبطيييـي النًَّبيُّكفى كىالشُّيىدىاءي ًبقيٍرًبًي
ٍكبىتىٍيو كىرىمىى ًبيىدىٍيوً  مىى ري ثىى عى ـى فىجى ، فىقىا ًفي نىاًحيىًة اٍلقىٍكـً أىٍعرىاًبيُّ : كى ًة، قىاؿى دٍّْثنىا يىا اٍلًقيىامى : حى ، ثيَـّ قىاؿى

: فىرىأىٍيتي كىٍجوى النًَّبيّْ عى  ؟ قىاؿى ـٍ ـٍ مىٍف ىي ٍنيي ، فىقىاؿى النًَّبيُّ عى  (5)ـبلى و السَّ يٍ مى رىسيكؿى اهلًل عى ـ: بلى و السَّ يٍ مى أىٍبشىرى

                                                           

اؽَالسًَّبٍيعيَميٍختمط،َكلَندرمَمتىَركلَعنوَمىٍعمىرَبفَرىاشدَقبؿَكؼقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[999] َأباَإٍسحى ؛َألفَّ
فَراشدَقدَتيكبعَمفَمعمرَبَالحسفَلغيره؛َألفََّالختَلطَأـَبعده؟،َكلـَيتحررَلناَأمره.َإلَأنوَيرتقيَإلىَدرجةَ

ََك َسَلَّـ َالكَىجَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى . أخرجو الطَّ يرزيىَىقبؿ بَعَىشَيفي  ،(، كالبييقي173 \9)، 8860، الحديث: بيرـ
أبك بكر عبد اهلل يف ، يانٍ ابف أبي الدُّ ك اؽ بو. زَّ ؽو عف عبد الرَّ ري (، مف طي 333 \11)، 8614، الحديث: اإليماف

لكتب مصطفى عبد القادر عطا، بيركت، دار اتحقيؽ:  ،اإلخكاففي  ،شيرى ياف القي فٍ مد بف عبيد اهلل بف سي مح
 \4)، 1205، الحديث: الس نَّةبلؿ في (، كأبك بكر الخى 60)، 15الحديث:  ،ـ1988 –ق 1409، 1العممية، ط

لىكىاًئي(، كبلىما مف طرؽ عف زيىىٍير بف ميعاكية. ك 79 ، 1696، الحديث: أصكؿَاعتقادَأىؿَالسنةشرحَفي  ،اٍلبلى
 اؽ نحكه.حى عف أبي إسٍ  بلَّـ(سى زيىىٍير ك )كبلىما؛  (، مف طريؽ سبلَّـ بف سيمىيـ.1008 \5)
رَّاح بف 180 \7)، 7214، الحديث: طسَىـَاألكٍَجَىعٍَالمَيفي  ،رانيبى كما أخرجو الطَّ  اكركم مرفكعن   (، مف طريؽ الجى

اؾ عف أبي إسٍ  حَّ ًقبىو: "امرفكعن اؽ بو حى الضَّ راحي بفي لـ يرفٍع ىذا الحديثى عف أبي إسحاؽى إال الجى . كقاؿ الطبراني عى
اؾ". حَّ  الضَّ

كىابَكقؼَىذاَالحديثَعمىَابفَمَى اؾ كدَمفَقكلوعَيسٍَقمت:َالصَّ حَّ رَّاح بف الضَّ كىك صدكؽ. يينظىر،  –؛ ألف الجى
مف أكقفو ، ال سيما كقد خالؼ في رفعو وعمى رفعإال أنو لـ يتابعو أحد  -( 118)، تقريبَالتيذيبابف حجر، 

لى ىذا أشار الطبراني بقكلو، فتأمؿ فيو كىما زيىير بف معاكية ك  سبلَّـ بف سيمىيـ، كىما أثبت كأكثؽ منو، كا 
 كدقؽ!!!.

 (1)
 في ب ك ج ك ح: "رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ". 

(2)
 .101ائدة، اآلية: سكرة المى  

(3)
 ."ح"ك  "ج"ك  "ب"، كما أثبتناه مف "صؿاأل"غير كاضحة في  

(4)
 كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ع". ."ح"ك  "ج"ك  "ب" ليست مف 

(5)
 .في ب ك ج ك ح: "رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" 
؛َألفََّضَىهَإسنادَيَ[1000] ديكؽَكثيرَاإلرساؿَكاألٍكىاـ،َكلـَييدرؾَأباَمالؾَاألشعرٌم.ََعيؼه ٍكشبَصى شىٍيرَبفَحى

َلغيره.كيرت َالحسف َدرجة َإلى َبشكاىده (، 530 \37)، 22894، الحديث: الميٍسندفي  ،أخرجو أحمد قي
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قىبىاًئؿى شىتَّى، ًمٍف شيعيك  ـٍ ًعبىاده ًمٍف ًعبىاًد اهلًل، ًمٍف بيٍمدىافو شىتَّى، كى اـه ىي ـٍ يىكيٍف بىٍينىييـٍ أىٍرحى ًب اٍلقىبىاًئًؿ، لى
يى  كًح اهلًل، يىٍجعىؿي اهللي كيجيكىىييـٍ نيكرنا، كى ابُّكفى ًبري ميكفى ًبيىا، كىالى ديٍنيىا يىتىبىاذىليكفى ًبيىا، يىتىحى ٍجعىؿي لىييـٍ يىتىكىاصى

ًف، يىٍفزىعي النَّاسي كى  ـى الرٍَّحمى نىاًبرى ًمٍف ليٍؤليؤو قيدَّا .مى افيكفى اؼي النَّاسي كىالى يىخى يىخى ، كى  الى يىٍفزىعيكفى

نىا [ 1001] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ـٍ عى ٍف أىٍىميؾى الًَّذيفى ىي : مى : ًقيؿى ، قىاؿى ٍيشو ؿو ًمٍف قيرى ، عىف رىجي ، عىٍف مىٍعمىرو
، الًَّذيفى ًإذىا ذيًكٍرتي ذيكً  ابُّكفى ًفيَّ : الميتىحى ؟ قىاؿى ، الًَّذيفى أىٍىميؾى يىا رىبّْ ـٍ كا ذيًكٍرتي ًبًي ذىا ذيًكري كا ًبي، كىاً  ري

ا تيًنيبي النُّسي  كيكًرىىا،  كري ييًنيبيكفى ًإلىى طىاعىًتي كىمى اًرًمي، غىًضبيكا  (1)]كىىيـٍ [ًإلىى كي الًَّذيفى ًإذىا اٍستيًحمٍَّت مىحى
. ًربى ا يىٍغضىبي النًَّمري ًإذىا حي  كىمى

 

                                                                                                                                                                      

فىاتفي  ،(، كالبييقي290 \3)، 3433، الحديث: الميٍعجـَالكىبيرفي  ،رانيبى كالطَّ  ، 976، الحديث: األٍسمىاءَكالص 
 اؽ بو.زَّ عف عبد الرَّ  ؽو ري (، مف طي 400 \2)

كالن، كفيو: تعميـ طى مي  ندسٍَالمَيفي  ،(، كأحمد248)، 714، الحديث: دىٍَالزَ في  ،ارؾبى بف المي أخرجو اما  اىده:كَىشَىمفَ
، 6، الحديث: اإلخكاففي  ،(، كابف أبي الدٍُّنيا541، 540 \37)، 22906أبك مالؾ الصبلة لقكمو، الحديث: 

ٍكشعف عبد الحى  ؽو ري (، مف طي 47) ب عف عبد الرَّحمف بف غىنىـ عف أبي مالؾ ميد بف بىٍيرىاـ الفىزىارٌم عف شىٍير بف حى
أبكاب الزٍُّىد عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، بابي ما جاء في  ،الكىبيرَعامًَجَىالفي  ،األشعرم نحكه. كالترمذم

باح عف أبي (، مف طريؽ حى 175 \4)، 2390الحديث:  الحيبّْ في اهلل، كؽ عف عطاء بف أبي رى بيب بف أبي مىٍرزي
كٍ  َفي ،ارالبزَّ ك الًني عف معاذ بف جبؿ مختصران. كأشار الترمذم إلى حديث أبي مالؾ األشعرم في الباب. مسمـ الخى

ار شير (، مف طريؽ النٍَّضر بف أنس عف ب267 \16)، 9455، الحديث: ميٍسندَالبىزَّارَالمنشكرَباسـَالبىٍحرَالزَّخَّ
ٍيفَتدرؾسٍَالمَيفي  ،اكـالحى ك  .اصرن تى خٍ ة مي رى يٍ رى بف نييؾ عف أبي ىي  ًحٍيحى (، مف 188 \4)، 7318، الحديث: عمىَالصَّ

ٍيثىمة عف أبيو عف ابف عمر نحكه. كقاؿ الذَّ  .ىى طريؽ زياد بف خى  بي: صحيحه
ب بف عاصـ. كقيؿ عٍ ب بف مالؾ. كقيؿ كى عٍ بة كركاية، اختمؼ في اسمو، فقيؿ: كى حٍ أبك مالؾ األشعرم، لو صي كى 

ب شى كٍ ر بف حى يٍ د في الشامييف ركل عنو عبد الرحمف بف غنـ، كربما ركل شى د. كقيؿ اسمو عمرك، ييعى يٍ بى اسمو عي 
 \4)، الستيعابَفيَمعرفةَاألصحابعنو كعف عبد الرحمف بف غنـ عنو، كركل عنو أبك سبلـ. ابف عبد البر، 

1745.) 
(1)

 " ك "ع"، كما أثبتناه مف "األصؿ".ح"ك  "ج"ك  "ب" ليست مف 
،َضَىهَإسنادَي[1001َ] ائؿ ىك ، كالسَّ دىٍَالزَ في  ،ارؾبى أخرجو ابف المي  .لإلبياـَفيَشيخَمعمرَكمنقطع،َنوَأَلعيؼه
َاإليمافعَىشَيفي  ،(، كالبييقي71)، 216بلـ، الحديث: ى عميو السَّ كسى مي  (، 346 \11)، 8635، الحديث: ب

(، مف طريؽ سيَّار 78 \12)، 9075، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،البييقيأخرجو ر بو. ك مى عٍ مى  ؽو ري كبلىما مف طي 
، دىٍَالزَّفي  ،بلـ، باختبلؼ في بعض األلفاظ. كأحمدى عميو السَّ كسى ائؿ ىك مي الؾ بف ًدينار، كالسَّ عف جعفر عف مى 

 َبلـ.ى عميو السَّ كسى ائؿ مي ار. كالسَّ سى اء بف يى طى ـ عف عى مى د بف أسٍ يٍ (، مف طريؽ زى 64)، 389الحديث: 



354 

 

نىا [ 1002]  ٍبدي الرَّ أىٍخبىرى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل عى زَّاؽً عى ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى قىدٍ بلى و السَّ يٍ مى ، عىٍف مىٍعمىرو ـ: كى
(1) 

كىافى مىٍعمىره 
ا  (2) ا أىٍجرنا أشىدَّىيمى ابَّ اٍثنىاًف ًفي اهلًل ًإالَّ كىافى أىٍعظىميييمى : مىا تىحى : كىًثيرنا ييقىاؿي الى يىٍرفىعيوي، يىقيكؿي
اًحًبوً  بِّا ًلصى  .(3)حي

                                                           
(1)

 ."ح"ك  "ج"ك  "ب""قد" ال تكجد في  

(2)
 ر.مى ر، كىذا خطأ!!، إٍذ ال يكجد ًذكر لعي مى إلى عي  "ح"تحرفت في  

(3)
الركاية التي أخرجيا أصحاب الكتب ، كىي " ك "ع"ج"ك  "ب"ك  "األصؿ"، كما أثبتناه مف : ألخيو"ح"في  

 الميٍسنىدة.
َإسنادَيَ[1002] َألنوَمَيضَىه َسىنيبىي نيوكَى،َكىكَالصََّؿسَىرٍَعيؼ؛ َأبيَفي  السي،يى اكد الطَّ دى أخرجو أبك  .ابَلما ميٍسند

ٍعدَندسٍَمَيفي  ،دعٍ (، كابف الجى 533 \3)، 2166الحديث:  ،دىاكد  ،ارمخى (، كالبي 463)،  3191، الحديث: ابفَالجى
ارَفي ،ارالبزَّ ك (، 191)، 544، الحديث: ردفٍَاألدبَالمَيفي  َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ َالمنشكر َالبىزَّار ، الحديث: ميٍسند

في  ،مٌ دً (، كابف عى 143 \6)، 3419، الحديث: أبيَيىٍعمىىَندسٍَمَيفي  ،ى المكصميمى عٍ (، كأبك يى 290 \13)، 6869
، 566، الحديث: افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 488 \9)، اؿجَىاءَالرَ فَىعَىؿَفيَضَيامًَالكَى
ٍيفَتدرؾسٍَالمَيفي  ،اكـالحى ك (، 325 \2) ًحٍيحى ، -بي: صحيحه ىى كقاؿ الذَّ -(، 189 \4)، 7323، الحديث: عمىَالصَّ

مف  ا(، جميعن 71)، 175، الحديث: اآلداب(، كفي 343 \11)، 8631، الحديث: بَاإليمافعَىشَيفي  ،كالبييقي
الىة. كالطَّ  دسي قٍ ياء المى (، كالضً 192 \3)، 2899، الحديث: طسَىجـَاألكٍَعٍَالمَيفي  ،رانيبى طرؽ عف ميبارؾ بف فىضى

بٍير البىاًىمي. كبلىما؛  ؽو ري (، مف طي 120، 119 \5)، 1744، الحديث: ختارةاديثَالمَيحَىاألفي  عف عبد اهلل بف الزُّ
 ميبارؾ ك عبد اهلل(، عف ثابت عف أنس.)
اف بف أبي عيَّاش عف أنس. كابف (، مف طريؽ أبى 295)، 198، الحديث: ابفَكىٍىبَعامًَجَىفي  ،بىٍ ابف كى أخرجو ك 

مىمىة عف مَّ (، مف طريؽ حى 179 \7)، 35137، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيأبي شيبة في  اد بف سى
 ثابت عف ميطىرّْؼ مع قصة فيو.

في الحديث، كىذا ما قالو  ةو مى ر ال يرفعو" إلى عً مى عٍ اؽ رحمو اهللي تعالى بقكلو: "كقد كاف مى زَّ قمت: أشار عبد الرَّ 
اديثَفيَاألحَىَالكاردةَيَمؿَيالعًَ، يٌ نً اب". الدَّارقيطٍ كى ، كىك الصَّ بلن سممة، عف ثابت مرسى اد بف مَّ كركاه حى  الدَّارقيطني: "

   (. 26 \12)، ةبكيََّالنََّ
َكبعدَالقراءةَفيَسندَالحديث،َكمدارَطيريًقو،َتبيفَليَماَيمي:َ
الةأكلَن يدلسي كييسىكم. يينظىر؛  ، ككاف يرفع أحاديثى كثيرة. كىك صدكؽ،:َمدارَاإلسنادَاألكؿ:َىكَميبىارؾَبفَفىضى

ر،  جى  (.613)، تقريبَالتيذيبابف حى
بيرَبفَمعبدَالبىاًىمياثانيَن كؿ. كقاؿ يي جٍ ال يعرؼ، مى اتـ: ، قاؿ أبك حى :َمدارَاإلسنادَالثاني:َىكَعبدَاهللَبفَالز 

ٍقبيكؿ. ابف أبي حى  ر: مى جى ر، 56 \5)، الجرحَكالتعديؿاتـ، ابف حى جى (. جاء في 330)، تقريبَالتيذيب(. ابف حى
ًحبَّاف ي: شيخ بصرم صالح، كذكره ابف نً التحرير: بؿ: صدكؽ حسف الحديث، فقد ركل عنو ثبلثة، كقاؿ الدَّارقيطٍ 

يينظىر؛ كؿ ال ييعرؼ" فيك مردكد بركاية ثبلثة عنو، كبمعرفة الدَّارقيطني لو. يي جٍ اتـ: "مى في "الثقات". أما قكؿ أبي حى 
ر، ىك أعدؿ 209 \2)، يبَالتيذيبتحريرَتقَرار، شَّ ب كبى يٍ عى شي  جى و ابف حى حى (. قمت: كالَّذم يىٍظيري لدمَّ أفَّ ما رجَّ



355 

 

نىا [ 1003] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل عى ، عىٍف أىًبي ًقبلىبىةى، قىاؿى ٍف أىبىافى ، عى : مىٍف ، عىٍف مىٍعمىرو
بىابىةن  اهي صي زىارى أىخى
نَّةي، قى  (1) طىابىٍت لىؾى اٍلجى مىكنا فىنىادىل: ًطٍبتى كى ٍيدو ًبًو، بىعىثى اهللي مى دىاثىًة عى : ثيَـّ ًإلىٍيًو، كىحى اؿى

مىيَّ ًقرىاهي. كًحي زىارى عىبًدم، كىعى  يىقيكؿي اهللي: ًبري

                                                                                                                                                                      

بعد ما ذكر  –األقكاؿ فيو؛ كذلؾ ىك حدُّ المقبكؿ عنده مف ليس لو مف الحديث إال القميؿ... كقد قاؿ ابف عدم 
 (.289 \5)، اؿجَىاءَالرَ فَىعَىامؿَفيَضَيالكَى، مٌ دً يينظىر، ابف عى  لوَغيرَماَذكرتَاليسير"لو ركايتاف: "

، كقد مرَّ في الجامع أكثر مف مرَّة.  ثالثان:َمدارَاإلسنادَالثالث،َكىكَكاحد:َأبافَبفَأبيَعيَّاش،  كىذا ضعيؼه
مىمة عف ثابت فيي أصحيا، قاؿ غير كاحد مف النقاد بأفَّ أثبت الناس في ثابت البينىاًني ىك   أمَّا ركاية حماد بف سى

مىمة مَّاد قيؿ لىوي: فسميماف بف  ، حيث قاؿ ابف معيف: "حماد بف سى ممىة في ثىابت فالقىٍكؿ قىكؿ حى مَّاد بف سى الؼ حى مىٍف خى
مَّاد بف  مَّاد أعمـ النَّاس ًبثىاًبت"، كقاؿ: " أثبت الناس في ثابت البناني: حى مىٍيمىاف ثىبت كىحى ميغيرىة عىف ثىابت قىاؿى سي

مىمىة". مَّاد ٍبف سممة... كىىك مف ثقات المسمميف كما كقع ًفي قاؿ ابف عدم عف ثابت: " سى ٍنوي حى كأركل النَّاس عى
ٍنوي؛ ألنو قد ركل عنوي جماعةه ضعفاء كمجيكلكف...".  حديثو مف النكرة فميس ذاؾ ًمٍنوي ًإنَّمىا ىيكى مف الراكم عى

امؿَفيَالكَىابف عدم، ك  .(242 \2) ،مةثىَيٍَالتاريخَالكبيرَالمعركؼَبتاريخَابفَأبيَخَىمة، ثى يٍ بف أبي خى يينظىر؛ ا
ذا كانت ركاية 184 \27)، فيَأسماءَالرجاؿَتيذيبَالكماؿم، زً يينظىر؛ المً (. 585 \2)، اؿجَىاءَالرَ فَىعَىضَي (. كا 

مىمة في ثابت فكيؼ بركاية مف ىـ  دكنيما مثؿ ميبارؾ بف سيمىيماف بف ميًغٍيرة كمعمر ال تيقدَّـ عمى ركاية حماد بف سى
الىة ك  بير ك أباف بف أبي عياش مع ضعفو.  فىضى  عبد اهلل بف الزُّ
: قرأنا عمى عمر بف بشراف، حدثكـ أبك إلى مثؿ ذلؾ حيث قاؿ الخطيب البغدادم كقد لمَّح نىا البيٍرقاني، قىاؿى : أٍخبىرى

دَّثىنىا سكار بف عبد  : حى : القاسـ عبد المَّو بف الحيسىٍيف بف عمي بف أباف البجمي ثقة مأمكف، قىاؿى المَّو العنبرم، قىاؿى
يصالو كىـ عمى حماد بف سممة، ألفَّ حمادان إنَّما يركيو عف ثابت،  مَّاد، كا  تفرد الصفار ًبحديث عبد األعمى بف حى
: كنا نتحدث أنو ما تحاب رجبلف في المَّو، كذلؾ يحفظ عنو. فمعؿ  عف مطرؼ بف عبد المَّو بف الشخير، قىاؿى

 \11)، تاريخَبغداد، طيب البغدادمالمستمرة في ثابت عف أنىس، كالمَّو أعمـ. الخى الصفار سيا كجرل عمى العادة 
101.) 

َمَىَلنَرسَىـ:َثبكتَالحديثَمفَطريؽَحمادَعفَثابتَمَيكٍََلصةَالحَيخَي  ٍَفَرفعوَفقدَأخطأ،َكاهلليَأعمـ.،َكأفَّ
(1)

 في "ب" ك "ح": ىناية. كفي "ع": ىنابة، كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ج". 
َجدنا؛ََفيوَعمَّتاف:َاألكلى:ضَىهَإسنادَيَ[1003] ،َالثَّانيَّة:َميرسىؿَهَأبيَعيَّاشَبفَيَفَيابأَعيؼه أخرجو أبك  .متركؾه
(، 107 \3)، ًحٍميةَاألكلياءفي  ،ـيٍ (، كأبك نيعى 166 \7)، 4140، الحديث: ميٍسندَأبيَيىٍعمىىفي  ،ى المكصميمى عٍ يى 

(، مف طريؽ يكسؼ بف يعقكب 237 ،236 \7)، 2679، الحديث: ةتاَرخٍَاألحاديثَالمَي في ،دسيقٍ ياء المى كالضً 
 السَّديكسي عف مىٍيمكف بف عىٍجبلف عف مىٍيمكف بف ًسيىاهو عف أنس باختبلؼ في بعض األلفاظ.

مفَالميٍنتىخىبَد في يٍ مى بف حي  دي بٍ عى ك (، 216 \14)، 8536، الحديث: الميٍسندفي  ،؛ أخرجو أحمدكلمحديثَشاىد 
ٍبدَب ٍيدميٍسندَعى مى (، كابف 126)، 345، الحديث: األدبَالميٍفردفي  ،ارمخى (، كالبي 348 \2)، 1449، الحديث: فَحي

اًمعَالكىبيرفي  ،(، كالترمذم149)، 97، الحديث: اإلخكاففي  ،يانٍ أبي الدُّ  ، أبكابي الًبر كالصمة، بابي ما جاءى الجى
وفي  ،واجى (، كابف مى 433 \3)، 2008في زيارة اإلٍخكىاف، الحديث:  نائز، بابي سينىفَابفَمىاجى ما جاءى  ، أبكابي الجى
ا ، افبىَمٍَبترتيبَابفَبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 436 \2)، 1443، الحديث: في ثكاًب مف عادى مريضن
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نىا [ 1004] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ اعى كري أىخن ؿه يىزي رىجى رىجي : خى سىفى يىقيكؿي ، عىمٍَّف سىًمعى اٍلحى ، عىٍف مىٍعمىرو
لىوي،  (1)

: أىٍيفى تيرً  ، فىقىاؿى ٍنوي، فىأىتىاهي مىمىؾه كىافى نىاًئينا عى ا ديٍنيىا كى : أىبىٍينىكيمى كرىهي، فىقىاؿى : أىخا ًلي، أىرىٍدتي أىٍف أىزي يدي؟ فىقىاؿى
اذىا : فىمى : الى، قىاؿى ٌدييا ؟ قىاؿى : فىًنٍعمىةه تيؤى : الى، قىاؿى : فىرىًحـه تىًصمييىا؟ قىاؿى : الى، قىاؿى : تىعىاطىيىاًنيىا؟ قىاؿى ؟ قىاؿى

: فىًإنّْ  : ثيَـّ عىرىجى ًإلىى أىخه ًلي أىٍحبىٍبتيوي هلًل، قىاؿى ي رىسيكؿي اهلًل ًإلىٍيؾى ًإفَّ اهللى ييًحبُّؾى ًحيفى أىٍحبىٍبتىوي، قىاؿى
ؿي يىٍنظيري ًإلىٍيًو. اًء، كىالرَّجي  السَّمى

نىا [ 1005] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ : يىقيكؿي اهللي تى عى ًديثى قىاؿى فىعى اٍلحى ، رى ٍيشو ؿو ًمٍف قيرى ، عىف رىجي بىارىؾى ، عىٍف مىٍعمىرو
كفى مىسىاًجًدم، كىالًَّذيفى يىسٍ  ، كىالًَّذيفى يىٍعميري ابُّكفى ًفيَّ تىعىالىى: ًإفَّ أىحىبَّ ًعبىاًدم ًإلىيَّ الًَّذيفى يىتىحى كفى كى تىٍغًفري

رٍفتي عىذىاًبي عىف خى  ، فىصى ـٍ ٍمًقي عىذىابنا ذىكىٍرتييي اًر، فىأيكلىًئؾى الًَّذيفى ًإذىا أىرىٍدتي ًبخى  ٍمًقي.ًباألىٍسحى

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 في ،كالبييقي (،789 \2)، 1097، الحديث: َلنياتيٍَالغَىفي  ،كأبك بكر البزَّاز(، 228 \7)، 2961الحديث: 
عف أبي ًسنىاف  ؽو ري (، مف طي 73)، 181، الحديث: اآلداب(، كفي 330 \11)، 8610، الحديث: شيعىبَاإليماف

 ة. رى يٍ رى القىٍسمىمي عف عثماف بف أبي سىٍكدة عف أبي ىي 
اًمعَابفَكىٍىبفي  ،بىٍ عمى أبي ًقبلبىة مف قكلو كما أخرجو ابف كى  مكقكفناَكركمَى  . (256)، 170، الحديث: جى

 (1)
  ." ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"كما أثبتناه مف  .عمييا بى بَّ ، كضى : أخا"األصؿ"ي ف 

َإسنادَيَ[1004] ٍعمىرَكطَيقٍَمَىَعيؼَهضَىه َمى َألفَّ َيسمعَع؛ َاَمفَلـ َنفسو، َعف َأخبر َكما َالبىٍصرٌم، سىف كذكىرناهَلحى
َ 860َسابقنا َمرفكعنا ا َصحيحن َالحديثي َثبتى َكقد َأخرجو أحمد. ََفي، ديث:الميٍسند،  ،166 \15، )9291 الحى
َالصََّسٍَالمَيفي  ،مـسٍ مي كَ(،167 َالمَيحًَند مىة كاآلدىاب، بابه في فىٍضًؿ الحيبّْ في اهلل، ،صرختَىيح  كتابي الًبرّْ كىالصّْ
َبَىًحبَّافَيحَابفَحًَصَىفي  ،افبَّ كابف حً (، 1988 \4، )2567ديث: الحى  ديث: ، افبىَمٍَبترتيبَابف  \2، )572الحى

ٍيرى مف طريؽ (، 331 دى اهللي  ةأىًبي ىيرى ا لىوي ًفي قىٍريىةو أيٍخرىل، فىأىٍرصى عىًف النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ، "أىفَّ رىجيبلن زىارى أىخن
ا ًلي ًفي ىىًذًه اٍلقىرٍ  : أيًريدي أىخن : أىٍيفى تيًريدي؟ قىاؿى مىٍيًو، قىاؿى ا أىتىى عى مىكنا فىمىمَّ ًتًو، مى ٍدرىجى مىى مى : ىىٍؿ لىؾى لىوي، عى مىٍيًو ًمٍف  يىًة، قىاؿى عى
 ، : فىًإنّْي رىسيكؿي اهلًل ًإلىٍيؾى ، قىاؿى ؿَّ ، غىٍيرى أىنّْي أىٍحبىٍبتيوي ًفي اهلًل عىزَّ كىجى : الى بُّيىا؟ قىاؿى ا أىٍحبىٍبتىوي ًنٍعمىةو تىري بَّؾى كىمى ًبأىفَّ اهللى قىٍد أىحى

 ًفيًو".
،َهَضَىإسنادَيَ[1005] نَّؼفي  ،اؽزَّ أخرجو عبد الرَّ  .رمَىعٍَلإلبياـَفيَشيخَمَىَكنقطع،َمَيوَألنََّعيؼه  ، الحديث :الميصى

ر عف رجؿ مف قريش كغيره يرجعكنو إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ باختبلؼ يسير مى عٍ (، عف مى 48 \3)، 4740
 اؽ بو.زَّ (، مف طريؽ عبد الرَّ 345 \11)، 8634، الحديث: شيعىبَاإليماففي  ،. كالبييقيدناج
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َ.(1)كـذَيجٍَالمَىَيٍَفًََابَه[َبَى171]

نىا [ 1006] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ، أىفَّ أىبىا بىٍكرو عى .، عىٍف مىٍعمىرو  كىافى يىٍأكيؿي مىعى األىٍجذىـً

نىا [ 1007] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ٍف أىًبي ًقبلىبىةى، أىفَّ رىسيكؿي عى ذَّاًء، عى اًلدو اٍلحى ، عىف خى :  اهلًل  ، مىٍعمىرو قىاؿى
كفى ًمفى األىسىًد. كا ًمفى األىٍجذىـً كىمىا تىًفرُّ  ًفرُّ

 

نىا [ 1008] زَّاؽً أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ ،  ،عى ـ بلى و السَّ يٍ مى ، عىٍف أىًبي ًقبلىبىةى، أىفَّ النًَّبيَّ عى (2)]عىٍف أىيُّكبى [عىٍف مىٍعمىره
كفى (3)قىاؿى  كا ًمفى المىٍجذيكـً كىمىا تىًفرُّ   ًمفى األىسىًد. : ًفرُّ

 

 

 

                                                           
(1)

" ك ح"، كما أثبتناه مف : في المجذـك"ج"ك  "ب"كفي . : بابي المجذـك"األصؿ"ينيا؛ ففي ب فت النسخ فيمامى تى اخٍ  
 اب.كى ، كىك الصَّ "ع"
َ.َمارَرضيَاهلليَعنيكٍَأبيَبَىرََكمَىعٍَكؼ؛َلَلنقطاعَبيفَمَىقيَكٍَمَىَعيؼَههَضَىإسنادَيَ[1006]
َضَىإسنادَيَ[1007] َألفََّه َأرسَىَعيؼ؛ ًَقَلبىة َإلىَدرجةمَىأبا َكيرتقيَبشاىده ََو، َأخرجو أحمدالحىسفَلغيره. َفي،

ديثالميٍسند،َ ًققيك الميٍسند: 449 \15، )9722: الحى ،َكىذاَإسنادَضعيؼَلجيالةَالراكمَحيحَهصَىَديثَهحَى(، قاؿ ميحى
َ.ةرىٍَيَرَىعفَأبيَىَي

اًلد بف ًمٍيراف، أبك المناًزؿ  ذَّاء  –بفتح الميـ، كقيؿ: بضميا ككسر الزام  -خى يممة، بفتح الم -البىٍصًرٌم، الحى
قيؿ لو ذلؾ؛ ألنو كاف يجمس عندىـ، كقيؿ ألنو كاف يقكؿ: أيحذي عمى ىذا النٍَّحك، كىك  -كتشديد الذاؿ المعجمة 
ة، أشار حماد بف زيد إلى أف حفظو تىغىيَّر لما قدـ مف الشاـ كعاب عميو بعضيـ ديخكلو في سى ًثقىة ييٍرسؿ، مف الخامً 

ر، )عمؿ السمطاف،  جى   (.188 ) ،تيذيبتقريبَالع(. ابف حى
(2)

  ." ك "ع"ج"ك  "ب"ك  "األصؿ"، كما أثبتناه مف "ح"سقط مف  
(3)

 .مكتكب: انتيى آخر الكراريس الستة "ح"عمى اليامش األيمف مف النسخة  
 ،َكيرتقيَبشاىدهَإلىَدرجةَالحىسفَلغيره.أباًَقَلبىةَأرسموَ؛َألفََّعيؼَهضَىَإسنادهَيَ[1008]
ذىاـ،  الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعلجَىافي  ،ارمخى البي  وأخرجشاىد   (، 126 \7)، 5707، كتاب الطّْب، بابي الجي

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو مف طريؽ عفَّاف عف سميـ بف حيَّاف عف سعيد بف ًميناء  ٍيرىةى، يىقيكؿي : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى : "ال قىاؿى
، كى  فىرى ٍدكىل كىالى ًطيىرىةى، كىالى ىىامىةى كىالى صى ا تىًفرُّ ًمفى األىسىًد"عى  .ًفرَّ ًمفى المىٍجذيكـً كىمى
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نىا [ 1009] طَّاًب قىاؿى لميعىٍيًقيبو أىٍخبىرى نىاًد، أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى ٍف أىًبي الزّْ ، عى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ عى
.(1)الدٍَّكًسيّْ  ـى كىافى أىٍجذى ا قىعىدى ًمنّْي ًإالَّ كىًقيًد الرٍُّمًح كى  : اٍدنيٍو، فىمىٍك كىافى غىٍيريؾى مى

 

نىا [ 1010] ، قىاؿى أىٍخبىرى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ عى
ـٍ [بىمىغىًني أىفَّ رىجيبلن  (2) اءى ًإلىى النًَّبيّْ عى  (3)]أٍجذى و يٍ مى جى

ـٍ ييٍعًجٍموي النًَّبيُّ عى بلى السَّ  اءى سىاًئبلن، فىمى ]هي زى يَّ جى كى [ـ بلى و السَّ يٍ مى ـ، فكىأىنَّوي جى
: الى عىٍدكىل.(4) قىاؿى  ، كى

 

، فىأىٍعطىاهي ًدٍرىىمنا،1011] ـى اٍبفي عيمىرى اءى ًإلىى اٍبًف عيمىرى فىسىأىلىوي، فىقىا بىمىغىًني أىفَّ رىجيبلن جى : كى  [ قىاؿى مىٍعمىره
ـى ييٍعًطيًو: أىنىا أينىاًكليوي، فىأىبىى اٍبفي عيمىرى  كىافى رىجيؿه قىٍد قىاؿى اًلٍبًف عيمىرى ًحيفى قىا عىوي ًفي يىًدًه، كى أىٍف  فىكىضى

. ـى ؿي الدٍّْرىى  يينىاًكلىوي الرَّجي

                                                           
قىاؿى غيره: ىيكى كٍ ، كيزعمكف أنو مف دى رضي اهللي عنو اصف العى مكلى سىًعيد بأبي فاطمة  بفي  بي يٍ قً يٍ عى ىك مي   (1) س. كى

كىافى عمىى خاتـ رىسيكؿ المًَّو صمى اهلل  يٌ دكسً  كىافى قد نزؿ حميؼ آلؿ سىًعيد ٍبف العاص، أسمـ قديمان، كى عميو كسمـ، كى
طَّاًب بالحنظؿ، فتكقؼ أمره، كىك قميؿ الحديث،  قيؿ تكفي في آخر بو داء الجذاـ فىعيًكلج منو بأمر عيمىر بف الخى

الستيعابَ. ابف عبد البر، ماق في آخر خبلفة عمٌي رضي اهللي عني40تكفي سنة خبلفة عثماف بف عفاف، كقيؿ: 
 (، بتصرؼ يسير.1479، 1478 \4)، فيَمعرفةَاألصحاب

َأباَالز نىادقيَكٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[1009] َابَرضيَاهلليَعنو.طَّرَبفَالخَىمَىييدرؾَعَيَلـَكؼ؛َألفَّ
نىاد، ًثقىة فقيو، مف الخامسة، مات سنة  دىًنٌي، المعركؼ بأبي الزّْ ًشٌي، أبك عبد الرحمف، المى ٍبد اهلل بف ذىٍككاف، القيرى عى

ر، ) ثبلثيف، كقيؿ: بعدىا، جى   (.329)، تقريبَالتيذيبع(. ابف حى
(2)

 .قاؿ الميثي "ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

(3)
 ، الَّذم يىٍستقيـ بو المىٍعنى.ابكى ، كىك الصَّ "ح"ك  "ب"ك  "األصؿ"اه مف ، كما أثبتن"ج" ليست مكجكدة في 

(4)
 كسقط مف "ع". .تقيـسٍ غير مي  !!!، كىك : كبعده"ح"ك  "ج"ك  "ب"في . ك ابكى ، كىك الصَّ "األصؿ"ما أثبتناه مف  
 َلغات.ىذاَمفَالبَىَعيؼ؛َألفََّإسنادهَضَىَ[1010]
َ.مااشدَكابفَعمرَرضيَاهلليَعنيرَبفَرَىمَىعٍَكؼ؛َألنوَمنقطعَبيفَمَىقيَكٍَمَىَعيؼَههَضَىإسنادَيَ[1011]

المعنى،  قمت: لـ يرد في جميع النسخ أف ىذا الرجؿ كاف مجذكمان لكٍف عمى تٍقدير الببلغ السابؽ، كحتى يستقيـ
افإننَّا نيقىًدري أف الرجيؿى الَّ   ، كاهللي أعمـ. ذم جاء إلى ابف عمر كاف مجذكمن
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َائٍَ[َبَى172] َؾ.يٍَىَإلًَتىَؤٍَيَيَأفٍََبَ حًَاَتَيمَىَاسًَىَالنََّإلًََتًَابي

نىا1012] [ أىٍخبىرى
(1)  : ًف الميًغيرىًة، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى اؽى، عى ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى نىا مىٍعمىره : أىٍخبىرى زَّاًؽ، قىاؿى بًد الرَّ عى
: كيًصؼى ًلي رىسيكؿي اهلًل اٍنتىيىٍيتي ًإلىى رى  مىٍستي ًإلىٍيًو، فىقىاؿى دّْثي قىٍكمنا، فىجى ؿو ييحى اًدينا ًإلىى  جي كىأىنىا ًبًمننى، غى

عىٍمتي أتىشىكؼي  ، فىجى فىاتو عىرى
مىاعىةن ًمٍف  (2) تَّى رىأىٍيتي جى ، حى ـٍ مىاعىةه اٍندىفىٍعتي ًإلىٍيًي ًبالرّْكىاًب، كيمَّمىا ريًفعىٍت ًلي جى

، ، ثيَـّ نىظىٍرتي  رىٍكبو ـٍ ، فىقىدىٍمتييي فىاٍنطىمىٍقتي
(3) ، فىًة، ثيَـّ تىقىدٍَّمتي بىٍيفى يىدىًم الرّْكىاًب، فىمىمَّا دىنىٍكتي ٍفتيوي ًبالصّْ ، فىعىرى

كًه الرّْكىاًب يىا عىبدى اهلًل، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ؿّْ عىف كيجي : خى ـٍ يي ا لىوي،قىاؿى بىٍعضي ٍذتي  : دىعيكهي، فىأىرىبه مى فىأىخى
ييبىا نًَّة، كى بيًني ًإلىى اٍلجى دٍّْثًني ًبعىمىؿو ييقىرّْ : يىا رىسيكؿى اهلًل، حى ، فىقيٍمتي : ًباٍلًخطىاـً ، أىٍك قىاؿى اـً ًعديًني ًمفى الزّْمى

: أىكىىيمىا أٍعمىمىتىاؾ النَّاًر، قىاؿى
تيٍؤًتي الزَّ (4) ـي الصَّبلىةى، كى : تيًقي ، قىاؿى ـٍ : نىعى : قيٍمتي ، ؟ قىاؿى جُّ اٍلبىٍيتى تىحي كىاةى، كى

                                                           
 (1)

بدالن  فييا: "أخبرنا" مثميا إال أفَّ  "ح"، كفي ادبَّ حدثنا أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف عى : "ج"ك  "ب"في بداية  
امعو مف ركاية عبد الرزاؽ، كىك يذكر في بداية ىذا جى  معمر، كأفَّ جامع ذكر سند في ، كىذا صريح مف "حدثنا"

  ، كال معنى إلثباتو ىنا.األصؿ النسخة طيمىٍيطيمىةنسخة كؿ جزء مف أجزاء 

(2)
 ."األصؿ"كما أثبتناه مف  بالركاب. أسرؼ: " ك "ع"ح"ك  "ج"ك  "ب"في  

(3)
 اب.كى ، كىك الصَّ "ح"ك  "ج"ك  "األصؿ"كما أثبتناه مف  .: تىذىكٍَّرت" ك "ع"ب"في  

(4)
، كىك "صؿاأل"كما أثبتناه مف  ، كفي "ع": عممؾ.: عميؾ"ح"كفي  ،: أعممتؾ"ج"، كفي : عمميؾ"ب"في  
 اب.كى الصَّ 
ٍنعىف،اؽَالسًَّبيعيَمَيحَىأباَإسٍََألفََّ؛َعيؼَههَضَىإسنادَيَ[1012] كلَندرمَمتىَركلَعنوََكىكَمختمط،َدلسَكقدَعى
َبعده؟.َرمَىعٍَمَى َالحَىكيرتقيَبشَقبؿَالختَلطَأـ َإلىَدرجة ، الحديث: ندسٍَالمَيفي  ،أخرجو أحمد. فَلغيرهسَىاىده

، 23164(، مف طريؽ عبد الرزاؽ دكف ذكر القصة، كقاؿ: كذكىرى الحديث. كالحديث: 220 \25)، 15885
كابف (، مف طريؽ أبي قىطىف عف يكنس عف المغيرة بف عبد اهلل عف أبيو باختبلؼ في بعض األلفاظ. 232 \38)
اـ بف مَّ (، مف طريؽ ىى 209 \19)، 473، الميٍعجـَالكىبيرفي  ،رانيبى (. كالطَّ 56 \6)، الطَّبىقاتَالكيبرلي ف ،دعٍ سى 
ادة عف المغيرة بف عبد اهلل اليى مَّ حى ى عف مي يى حٍ د بف يى مَّ حى ى عف مي يى حٍ يى  حى في  ،رم عف أبيو نحكه. كالبييقيكي شٍ د بف جي

(، مف طريؽ عبد 46)، 112، الحديث: تصرناخٍ مي  اآلدابكفي  (،464 \13)، 10621، الحديث: شيعىبَاإليماف
 اؽ بو. زَّ الرَّ 

َشاىد ، كتاب األدب، بابي فضؿ صمة الرًَّحـ، الحديث: يححًَالصَََّندسٍَالمَيَامعالجَىفي  ،ارمخى البي أخرجو  كلو
ؿي بو الجنةى ، كتاب اإليماف، بابي بياًف اإليمصرختَىيحَالمَيحًَندَالصََّسٍَالمَيـ في مً سٍ مي ك (، 5 \8)، 5983 اًف الَّذم ييٍدخى

 ة عف أبي أيكب. حى مٍ ى بف طى كسى (، مف طرؽو عف مي 42 \1)، 13كأفَّ مف تمسَّؾى بما أيًمرى بو دخؿى الجنةى،  الحديث: 
اهللي عنو، بدليؿ أنَّو جاء في ىذا  غيرة بف شعبة الصحابي الجميؿ رضيى ند ىك ليس المي قمت: ىذا الَّذم في السَّ 

حابٌي رضي اهللي عنو"، عف كجكه الركاب يا عبد اهلل" كىك يقصد كالده عبد اهلل بف أبي عقيؿ الصَّ  الجامع: "خؿّْ 
 -يؿ، اليىٍشكيرم قً د اهلل بف أبي عى بٍ الميًغيرة بف عى . كىك الميٍسندفي  ،اإلماـ أحمد دكقد جاء التصريح بو أيضان عن
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ا تىٍكرىهي أىٍف ييٍؤتىى ًإلىيٍ  ـٍ مى تىٍكرىهي لىيي ، كى ا تيًحبُّ أىٍف ييٍؤتىى ًإلىٍيؾى تيًحبُّ ًلمنَّاًس مى ، كى افى كـي رىمىضى تىصي ؿّْ كى ، خى ؾى
كًه الرّْكىاًب.  عىف كيجي

نىا [ 1013] ، عىمٍَّف سىًمعى أىٍخبىرى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو بًد الرَّ سىفى  عى بَّوي ًجمىاعنا (1)]يىقيكؿ[ اٍلحى : أفَّ ميكسىى سىأىؿى رى
. بىؾى ا تيًحبُّ أىٍف أىٍصحى ًب النَّاسى ًبمى ٍيًر، فىقىاؿى لىوي: اٍصحى  ًمفى اٍلخى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

ر، )ابعة، ، ثقة، مف الرَّ الكيكًفيٌ  -بفتح التحتانية، كسككف المعجمة، كضـ الكاؼ،  جى تقريبَـ د تـ س(. ابف حى
 (.643)، التيذيب

جاء في التحرير: بؿ: صدكؽه حسف الحديث، فقد ركل عنو جمع، ككثقو الًعٍجمي، كذكره ابف حباف في "الثقات". 
 (.409 \3)، تحريرَتقريبَالتيذيبار، شَّ ب كبى يٍ عى (. شي 2663)كركل لو مسمـ حديثان كاحدان في القدر، 

اتـ: عبد اهلل بف المنتفؽ اليشكرم كالد المغيرة بف عبد اهلل اليىٍشكيرم. ككىـ في ذلؾ، ككالد قاؿ أبك حى أما كالده: 
ابف (. ك 152 \5)، ديؿعٍَحَكالتَّرٍَالجَىالمغيرة يقاؿ لو عبد المَّو بف أبي عقيؿ، كابف المنتفؽ غيره. ابف أبي حاتـ، 

ر،  جى بف ا(. كقاؿ في التعجيؿ: " عبد اهلل بف أبي عقيؿ اٍليىٍشكيًرم عىف 209 \4)، ةابحَىاإلصابةَفيَتمييزَالصََّحى
ر،  جى  (.753 \1)، اؿَاألئمةَاألربعةجَىفعةَبزكائدَرًَنٍَيؿَالمَىجًَعٍَتَىالمنتفؽ كىعنوي اٍبنو اٍلميغيرىة لىٍيسى بالمشيكر". ابف حى

(1)
 " ك "ع".ح"ك  "ج"ك  "ب" ليست مف "األصؿ". كما أثبتناه مف 
سىف،َكىكَيركممَىعٍَمَىَكع؛َألفََّطَيقٍَمَىَعيؼَهضَىهَإسنادَيَ[1013] عنوَبكاسطة،َكىذهَمفَالغيبياتََرَلـَيسمعَالحى

ٍكـَالميٍرسىؿ.َالَّتيَلَييخبرَعنياَإلَنبيَمكحىىَإليو،  َكاهلليَأعمـ.َكبذلؾَيككفَلوَحي
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َؿ.َلىَاليًََةًَيىَؤٍَرَيَدَىنٍَعًََؿًَكٍَالقَىَ(1)ابَي[َبَى173]

نىا عىبدي 1014] نىا  [ أىٍخبىرى : أىٍخبىرى زَّاًؽ، قىاؿى : كىافى النًَّبيُّ عى الرَّ ، عىف قىتىادىةى، قىاؿى ـ ًإذىا رىأىل بلى و السَّ يٍ مى مىٍعمىره
مىقى  : آمىٍنتي ًبالًَّذم خى ، ثىبلىثنا، ثيَـّ قىاؿى ٍيرو كىريٍشدو : ًىبلىؿي خى ، ثيَـّ قىاؿى ؾى ثىبلىثنا، ثيَـّ اٍلًيبلىؿى كىبَّرى ثىبلىثنا، كىىىمَّؿى

ٍمدي هلًل الًَّذم ذى  : اٍلحى اءى ًبشىٍيًر كىذىا.ىىبى ًبشىٍيًر كىذىا، كى يىقيكؿي  جى

 

نىا[ 1015] : كىافى رىسيكؿي اهلًل  عىبدي  أىٍخبىرى : أيٍخًبٍرتي عىًف اٍبًف الميسىيًَّب، قىاؿى ، قىاؿى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو  الرَّ
: آمىٍنتي ًبالًَّذم  .ًإذىا رىأىل اٍلًيبلىؿى قىاؿى مىقىؾى فىسىكَّاؾى فىعىدىلىؾى  خى

 

نىا[ 1016] : بىٍينىا  عىبدي  أىٍخبىرى ، أىفَّ رىجيبلن أىٍخبىرىهي ىيكى نىٍفسيوي، قىاؿى ؿه ًني رىجي : أىٍخبىرى ، قىاؿى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو الرَّ
ًة كى  مىٍينىا ًبالسَّبلىمى َـّ أىٍطًمٍعوي عى ، فىسىًمٍعتي قىاًئبلن يىقيكؿي كىالى أىرىاهي: الميي ، رىأىٍيتي اٍلًيبلىؿى ، كىاألىٍمًف أىنىا أىًسيري اإًلٍسبلىـً

اًف، كىاٍلًبرّْ كىالتٍَّقكىل  تىٍرضىى[كىاإًليمى ا تيًحبُّ كى ًفٍظتييىا.(2)]كالٌتكًفيؽ لمى تَّى حى  ، فىمىا زىاؿى ييرىدّْديىىا، حى

َاألٍخذىًةَكالتىمىائـَعٍَابًَالسَََّؿًَفيَأكَََّكهَيميَتٍَاهلل،َيَىَدًَمٍَحَىـَبًَتَى َ.بابي

                                                           
(1)

 كما أثبتناه مف "األصؿ" ك "ح". ." ك "ع"ج"ك  "ب" ليست مف"باب"  كممة: 
(، 169 \4)، 7353، الحديث: ؼنََّصَىمَيالفي  ،اؽزَّ أخرجو عبد الرَّ  ادةَأرسمو.قىتَىَ؛َألفََّعيؼَههَضَىإسنادَيَ[1014]

(، مف 343 \2)، 9737، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،ر بو. كابف أبي شيبةمى عٍ مف طريؽ مى 
، أكؿي كتاب األدب، بابي ما يىقكؿي إذا رأل اليبلؿ، أبيَدىاكدَفنَىسَياكد في بلن. كأبك دى سى رٍ ادة مي تى د عف قى يٍ عً طريؽ سى 
-اكد: ركم متصبلن كال يىصح (، كقاؿ أبك دى 355)، 527، الحديث: اسيؿرَىالمَى(، كفي 423 \7)، 5092الحديث: 

، لميمةـَكاكٍَاليَىَؿًَمَىعَىفي  ،ائيسى ، مف طريؽ مكسى بف إسماعيؿ عف أباف عف قتادة مثمو، دكف لفظ التكبير. كالنَّ 
اكية الفىزىارم عف شيخ عف حميد بف ىبلؿ عف عبد اهلل بف عى اف بف مي كى رٍ (، مف طريؽ مى 599)، 647الحديث: 

ٍيجه بف يكنس الراكم عف مركاف: فىًقيؿ ًلمىٍركىاف: ك  .ؿسى رٍ ؼ نحكه. قمت: كىذا في سنده مجيكؿ، كىك مي رّْ طى مي  قاؿ سيرى
تى  ٍذنا حاجى : "أخى ْـّ الشٍَّيخ، فقىاؿى    نىا ًمٍنو، كنيٍعًطيوي ًبقىٍكلو".فىسى

يب،َكىكَمنقطعَبيفَابفَالمسيبَكالرسكؿَصمىَاهللَسَىلـَييدرؾَابفَالمَيَرمَىعٍَمَىَ؛َألفََّؼَهيٍَعًَهَضَى[َإسنادَي1015]
ر عف رجؿ عف مى عٍ (، مف طريؽ مى 168 \4)، 7351، الحديث: ؼنََّصَىمَيالفي  ،اؽزَّ أخرجو عبد الرَّ  .عميوَكسمـ

(، كالحديث: 342 \2)، 9728، الحديث: اديثَكاآلثارؼَفيَاألحَىنََّصَىالمَيفي  ،بف أبي شيبةيب بو. كاسى ابف المي 
مىة بٍ عف عى  ؽو ري (، مف طي 354)، 526، الحديث: اسيؿرَىالمَىفي  ،اكد(، كأبك دى 94 \6)، 29745 ٍرمى د الرحمف بف حى

 يب.   سى عف ابف المي 
(2)

ى، )ج"ك  "صؿاأل"مف ، كما أثبتناه "ح"ك  "ب" ليست مف ىذه الجممة    (.207\11". كفي "ع": كما تحب كترضى

َبميٍبيىمىٍيف.سَىمٍَسَىطع؛َكىذاَمَيقَىنٍَمَيَعيؼَههَضَى[َإسنادَي1016]  َؿه
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َة:اتمَىالخَى

هللي عمى نبيو كمصطفاه، نحمده سبحانو عمى نعمو الظَّاىرة كالباطنة، كمف أىـ الحمدي هلل، كصمى ا
د صمى اهلل عميو كسمـ، كنحمدهي أٍف كفقنا في مَّ حى النعـ أٍف جعمنا مسمميف مف أمة سيد المرسميف مي 

امع مىٍعمىر بف راشد، فإٍف أكف قد كفقتي فذلؾ محضي فٍضؿ  تحقيؽ ىذا الجزء الميخصص لي مف جى
ٍف تكف األيخرل فمف الشيطاف كمف نفسي، كاهللي كرسكليو مف ذلؾ براء. اهلل ، كا   عميَّ

 كقد تكصمتي في نياية تحقيقي إلى نتائج أذكر منيا:

اًمع لمىٍعمىر بف راشد، كذلؾ مف خبلؿ ما نصَّ االن لمشؾ جى مى  ثبت بما ال يىدىعي  .1 صحة نسبة الجى
ككفى بو دليبلن  طيمىٍيطيمىةحت بو نسخة مدينة رَّ ف، كمف خبلؿ ما صى مماء األقدىميعمى نسبتو العي 

 مادينا ميقنعنا.
ثريف مف الركاية؛ ألفَّ اإلسناد قد دار عمى ستة، كىؤالء الستة قد أخذ كٍ مىٍعمىر بف رىاشد مف المي  .2

 عنيـ اإلماـ مىٍعمىر بف رىاشد، كقد تـ ذكرىـ في الدراسة.
قَّؽ ىي م .3 كايات في ىذا القسـ الميحى زذىاؽ عف مىٍعمىر، ما عدا ما ف طى جميعي الرّْ ريؽ عبد الرَّ

كايات،  اؽ بف إبراىيـ الدَّبىرم.ركايةن  18تمت اإلشىارة إليو، كعدد ىذه الرّْ مىيىا ىك إٍسحى   ، كالَّذم أقحى
دّْثييف كالفيقياءعف  بف رىاشد ركل مىٍعمىري  .4 كبذلؾ أسيـ في حفظ  ، كالزٍُّىرم كغيره،كبار الميحى
 ياء.قى كالفي  راث الميحدّْثيفتي 
اًمع مىٍعمىر أـ امع الكثير مف اآلثار كالفى حفظ لنا ىذا الجى  .5 احب الجى تاكل المندثرة سكاء لصى

زَّاؽ.   لشيكخو بؿ كذلؾ لتمميذه النَّ   جيب عبد الرَّ
عىفاء .6 نمَّا سبقو إلى ذلؾ اإلماـ  ًركايةي مىٍعمىر بف رىاشد عف الضُّ دّْثيف، كا  لـ تكف بدعنا عند الميحى

اؿ الشَّيخ ، كما أنيا-عامر بف شيراًحيؿ–بٌي الشَّع ل عف ؛ ألنَّو رك لـ تكٍف مف قبيؿ قمة الدّْراية بحى
ديث عنو ما سبؽإسماعيؿ بف شىركس، كقاؿ في اديثو؛ إذ إفَّ  ال يعني: ييثبج الحى أنو يحتج بأحى

عىفىا مذىبو ليس قائمنا عمى كىايىة عىف الضُّ عيفة  ء، ككاف ىدفو بياف األحاديثترؾ الرّْ الضَّ
 كالمىٍكضيكعة عمى كىٍجًييىا؛ حتى ال تختمط بالصَّحيح، كيدخؿ الطاعنكف في السُّنَّة بما ليس منيا. 

اًمع مىٍعمىر بف رىاشد كنز عظيـ لطالب عمـ عمؿ األحاديث النبكيَّ  .7  ة الشريفة.جى
امً كاية البىصٍ ر  .8 ققة في ىذا الجى زَّاؽ كىك كاية عبع؛ ألٌنو مف ر رييف عف مىٍعمىر غير ميتحى د الرَّ

نعاني. نما يكجد ركايات كأحاديث لمىٍعمىر عف البىصٍ  صى  رييف. كا 
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في حديث عف الثقات اآلخريف  مىٍعمىر ال ترد أحاديث مىٍعمىر عف البصرييف، إالَّ إذا تفرد .9
كالتفرد قد يككف في كممة، كقد يككف في حديث، ككذلؾ إذا خالؼ مىف ىك أكثؽ منو كبذلؾ نحكـ 

 فتو أما أٍف نعطيى حكمنا عامنا لركايتو عف البصرييف فيذا ييدـ الكثير مف األحاديث.بشذكذ مخال
مىٍيماف بف ًمٍيراف األٍعمىش، كبذلؾ يتبيف إفَّ  .10 ـى في حديثو اإلماـ مىٍعمىر ىك سي أكثر شيخ كىًى

 كما عمؿ في حديث األعمش شيئنا".": -كقد ذكرناه سابقنا–لنا قكؿ اإلماـ يحيى بف معيف 
ارم كميٍسمـ في إخراجيما لحديث بلؿ تخريج األحى لي مف خً  فى تبي  .11 اديث؛ دقة اإلمامىٍيف البيخى

 مىٍعمىر عف الشيكخ، ككيفية اإلخراج.
حقيؽ؛ بأنَّو ال بد لطىالب عمـ الحديث النَّبىكم الشىريؼ، أٍف استنتجتي مف خبلؿ ىذا التَّ   .12

مثؿ نىٍصب الرَّاية في تخريج أحاديث  يخكض ًعبىابى الكيتب القديمة، كالَّتي اعتنت بالتخريج
جىر بير: لمحافظ ابف حى ٍيمىًعي، كالتمخيص الحى ، ككذلؾ كتب العمؿ القديمة، العىسقبلنيٌ  اليداية: لمزَّ

اتـ كغيرىا، مَّد ناًصر الدّْيف  مثؿ عمؿ ابف المىديني، كابف أبي حى ميمىٍيف ميحى كتحقيقات الشَّيخيف الجى
كىذه بمثابة صيدلية الحديث إٍف صحَّ التعبير، كأٍف  ط رحميما اهللي تعالى،األلباني كشيعىيب األرناؤك 

لممعمكمات مع عجز في  احصرن ألفَّ في االكتفاء بالشاممة ال يكتفي بالنقر عمى المكتبة الشاممة، 
 اغات...  يى الصّْ 

َالتٍَّكًصيىات:

اًمع كتخريجو كالعى حٍ ي بإكماؿ تى كصً أي  .1 ؛ ليككف طبعة ميكحدة ؿ عمى طبعو فيمى قيؽ ىذا الجى
 طمبة العمـ.في متناكؿ أيدم 

ع امً كطات قديمة لمجى طي خٍ ا إذا كاف يكجد مى مَّ يف بالبحث عادّْ ب العمـ الجى بلى صي طي ك أي  .2
ًننىا.اكخاصة في اليمف؛ كذلؾ ألفَّ إقامة اإلماـ مىٍعمىر كانت فيي  ، بارؾ اهلل في يمى

 عة.سَّ كى ة مي دراسة تحميميَّ اًمع مىٍعمىر بف رىاشد بشرح جى  بالعنايةاديف احثيف الجى كصي البى كما أي  .3
ادّْ أي ككما  .4 ٍصؿ  يف بالقياـ بدراسة تيدؼي كصي الباحثيف الجى إلى إسناد المىراسيؿ كىكى

اًمع مىٍعمىر بف رىاشد.   المنقىطعات في جى
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ٍيرسَاآلياتَالقيرآنيَّة ًَف

فحةَرقـَاآليةَالس كرةَاآليةَالرَّقـ  الصَّ

 265 147 البقرةَ (ميخيحيجييهىهمهجه)  .1

 216 177 البقرة (مثىمممخمحمجميلىلمل)  .2

ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييه)  .3

ٍَّّ) 

 1 102 آؿ ًعٍمراف

جنيمىمممخمحمجميلىلملخل)  .4

خيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحن

 (ٌٍّّٰىٰرٰذييىيمي

 1 1 النّْسىاء

ىنننمنزنرنمماميلىلمليك)  .5

 (ريٰىين

 322 110 النّْسىاء

مجحجمثهتمتختحتجتهبمبخب)  .6

 (حط

ائدة  353 101 المى

 212 148،149  (...حيجييهىهمهجهينىن)  .7

 191 41 األنفىاؿ (ىمممخمحمجميلىلمل)  .8

 314 63 األنفىاؿ (زئٰرٰذييىيميخيحيجييهىه)  .9

 191 60 التَّكبة (جحنيميزيري)  .10
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ٱ .11  ب 7 إبراىيـ (ٌٍَُِّّّّّّٰٰىٱُّٱ

 341 16 السٍَّجدة (ريمماميلىل)  .12

 341 17 السَّجدة (مبخبحبجبهئ)  .13

مبخبحبجبهئمئخئحئجئييىي)  .14

جخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتهب

 (جسمخ

 1 70،71 األحزاب

مىت (منىكمكلكاك)  .15  299 34 فيصّْ

افات (هتمتهبمبهئمئهي)  .16  265 102 الصَّ

ٱ .17 خلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفٱُّٱ

 ٱَّجمهلمل

 1 9 الزُّمىر

ٱ .18  169 24 األٍحقىاؼ َّيثىثنثمثزثٱُّٱ

ٍشر ( يقىقيفىفيثىثنثمث)  .19  191 7 الحى

ٍشر    (يلىلملخل)  .20  191 10 الحى

212 10-5 الَّمٍيؿ    ( ...مجحج مثهتمتختحت)  .21
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َةكعَىرفَياديثَالمَىرسَاألحَىيٍَفًَ

ديثََالرقـ َالحى َفحةالصََّ الرَّاكمَديثرقـَالحَىَطىرؼي

بلَّىىا رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ   .1 بلىةو صى ًميٌ  618    آًخري صى مَّد بف عى  155 ميحى

ٍيشنان   .2  121 الزٍُّىرمٌ  548  أىٍبعىدىهي اهللي، فىًإنَّوي كىافى يىٍبغىضي قيرى

كريىيـٍ  أىتىى رىسيكؿي اهلًل   .3 ًممىةى يىزي ابر 560      بىًني سى  128 جى

ـٍ أىرىؽُّ قيميكبنا، اإًليمىافي يىمىافو   .4 ـٍ أىٍىؿي اٍليىمىًف ىي  110 أبك ىيرىيرة 530    أىتىاكي

:   أىتىى النًَّبيَّ   .5 ، فىقىاؿى ٍيف 566   رىجيبلىًف ًمٍف ثىًقيؼو  133 ًعٍمراف بف الحيصى

 251 ابف سيريف 797 وً يٍ مى عى  دَّ ا رى م مى رً دٍ  أى بلى : فى اؿى ؟ قى وي عى يٍ بً تى أى   .6

ار أيًتيى رىسيكؿي اهللً   .7 ًبيٍّ ًمفى األىٍنصى  226 عىائشة   754 ًبصى

: ًباإًلٍسبلىـً ثيَـّ بً   .8 ا آيىةي اٍجًمٍس، ثيَـّ قىاؿى : مى ، فىقيٍمتي اإًلٍسبلىـً
  اإًلٍسبلىـً 

ٍيدىة 774  237 ميعىاكية بف حى

ـٍ   .9 مىعىيي ٍيشنا، قاؿ: فىجى ٍع ًلي قىٍكمىؾى يىٍعًني قيرى  116 كالد رجؿ مف األنصار 539   اٍجمى

، الًَّذيفى يىٍألىفيكفى   .10 ـٍ طَّؤيكفى أٍكنىافييي ـٍ أىٍخبلىقنا الميكى اًسنيكي كف  814 أىحى  260 بف ًرئىابىىاري

ـٍ   .11 ـٍ ًإلىى النَّاًس، أىالى أيٍخًبريكي بُّكي ـٍ ًإلىيَّ أىحى بُّكي ندة 815 أىحى  260 عبد الرحمف بف جي

ـى   .12 ميكسىى، فىقىاؿى ميكسىى آلدى ـي كى ٍيرة 726 اٍحتىجَّ آدى  210 أبك ىيرى

ًريري ًلئًلنىاًث ًمٍف أيمًَّتي  .13  138 سىى األٍشعرمٌ بك ميك أ 574      أيًحؿَّ الذَّىىبي كىاٍلحى

ذى رىسيكؿي اهلًل   .14 عىؿى ىىذىا أىخى سىٍيننا، فىجى سىننا، كىحي ثىٍيـ 802 يىٍكمنا حى  253 عىبد اهلل ٍبف عيٍثمىاف بف خي

ةً   .15 اجى ٍطبىةى اٍلحى ـٍ أىٍف يىٍخطيبى خي ديكي  290،289 ابف مىٍسعيكد 875، 874 ًإذىا أىرىادى أىحى
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، فىٍميى   .16 ـٍ ديكي ٍيرة 883 ٍبدىٍأ ًباٍلييٍمنىًإذىا اٍنتىعىؿى أىحى  294 أبك ىيرى

، فىبلى يىٍمشً   .17 ـٍ ًدكي ٍيرة 884 ًإذىا اٍنقىطىعى ًشٍسعي أىحى  294 أبك ىيرى

ًلٍيد     .18 ؿه أٍف ييسىمّْيى اٍبننا لىوي الكى  94 الزٍُّىرمٌ  502 أىرادى رىجي

اءي   .19 ـي األىٍعرىاًض، كىأىشىدُّ الشٍَّتـً اٍلًيجى ٍت بىا شى بًد اهلل 925 أىٍربىى الرّْ مَّد بف عى  314 ميحى

ـي اٍرفىعيكا اٍرفىعيكا، اٍرفىعيكا   .20 كي رى  165 عبد اهلل بف عيبىٍيد 644       اٍرفىعيكا أيزي

يَّةي   .21  112 غير كاحد 532     أىٍسمىـي سىالىمىيىا اهللي، كىًغفىاره غىفىرى اهللي لىيىا، كعيصى

يىٍينىةى   .22 شىٍيءه ًمٍف جي ، كى ـي، كىًغفىاره ٍيره أىٍسمى ٍينىةى خى ميزى  103 أبك ىيرىيرة 519  ، كى

: الى   .23 ؟ قىاؿى ًميفىةى ًمٍف بىٍعًدؾى مَّدي كىأىكيكفي اٍلخى ـي يىا ميحى  109 ًعٍكرمة 526    أيٍسًم

ـً   .24 ، كىأىٍشقىى اٍلعىجى ـً ًباإًلٍسبلىـً فىاًرسي  135 صاحبي مىٍعمىر 569   أىٍسعىدي اٍلعىجى

ٍف   .25 مىى فىرىسو أىٍعطيكا السَّاًئؿى كىاً  اءى عى يد بف أٍسمىـ 672 جى  179 زى

ا، أىٍك مىٍظميكمنا  .26 اؾى ظىاًلمن  301 قتادة 898 أىًعٍف أىخى

ـٍ  قـً أى   .27 ، كىصي  234 الزٍُّىرمٌ  771 الصَّبلىةى، كىآًت الزَّكىاةى، كىًحجَّ اٍلبىٍيتى

اًر؟ قىاليكا: بىمىى  .28 ٍيًر ديكًر األىٍنصى ـٍ ًبخى ٍيرىةأب 554    أىالى أيٍخًبريكي  125 ك ىيرى

ٍيًر أىٍخبلىًؽ أىٍىًؿ الدٍُّنيىا كىاآلًخرىةً   .29 مىى خى ـٍ عى سىٍيف 909 أىالى أىديلُّكي  307 ابفي أبي حي

ؿه يىقيكـي ًمفى المٍَّيًؿ ًبعىٍشًر آيىاتو   .30  86 كيساف اليماني 487    أىالى رىجي

مىٍيوً   .31 وي عى لىٍك ًبعيكدو تىٍعًرضي مٍَّرتىوي كى ابر 512   أىالى كيٍنتى خى  99 جى

 275 الزٍُّىرمٌ  840 فأٍحمىكييىا أىحىبُّ ، ـ ًباألىٍصبىاغً بلى و السَّ يٍ مى أىمىرى النًَّبيُّ عى   .32

اؼى صمى اهلل عميو كسمـ  أىمىرى رىسيكؿي اهلل  .33 ًبأىٍف تيجى
، كتيٍطفىى     األىٍبكىابي

ابر 515  101 جى
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: يىا  .34 : فقيٍمتي تَّى قىالىيىا ثىبلىثنا، قىاؿى ٍيدة 780  رىسيكؿى اهللً  أيمَّؾى حى  240 ميعىاكية بف حى

مىٍستي ًإلىٍيوً   .35 دّْثي قىٍكمنا، فىجى ؿو ييحى  360 يؿقً عبد اهلل بف أبي عى  1012 اٍنتىيىٍيتي ًإلىى رىجي

مىٍيؾً ككً  تي ي كالى قً فً نٍ أ  .36  202 أسماء بنت أبي بىٍكر 715 ي فىييككىى عى

، كىالنَّاسي تىبى   .37 بيره اري أىًعفَّةه صي ٍيشو األىٍنصى  115 الزٍُّىرمٌ  536     عه ًلقيرى

مَّةبلى و السَّ يٍ مى أيٍىًدمى ًلمنًَّبيّْ عى   .38 ًميٌ  583      ـ حي  141 عى

: الى تىٍغضىبٍ   .39 ؿه مف أصحاب النَّبيٌ  961 أىٍكًصًني يىا رىسيكؿى اهلًل! قىاؿى  329 رىجي

ًستُّكفى   .40 : ًبٍضعىةه كى ، أىٍك قىاؿى سىٍبعيكفى  اإًليمىافي ًبٍضعىةه كى
 بىابنا

ٍيرىة 764  231 أبك ىيرى

ٍمسي   .41 مىكىاتي اٍلخى : الصَّ ؟ فقىاؿى ؿي أىمُّ األىٍعمىاًؿ أىٍفضى
ٍقًتًيفَّ   ًلكى

 334 ابف مىٍسعيكد 970

ـى   .42 ذىا تى جي  110 قتادة 529      اإًليمىافي يىمىافو ًإلىى ىىيينىا، كىأىشىارى ًبيىًدًه حى

كجى بىٍعدى ىىٍدأىًة ا  .43 ري ـٍ كىاٍلخي  100 طىاككس 514 .  لمٍَّيًؿ، فىًإفَّ ًلمًَّو دىكىابان ًإيَّاكي

ـٍ كىالظَّفَّ   .44 ، ًإيَّاكي ـٍ كىالظَّفَّ ، ًإيَّاكي ـٍ كىالظَّفَّ ٍيرىة 899 ًإيَّاكي  302 أبك ىيرى

 262 أيـٌ الدٍَّردىاء 818 ًإفَّ أىٍثقىؿى شىٍيءو ًفي ًميزىاًف الميٍؤًمًف يىٍكـى اٍلًقيىامىةً   .45

ابُّكفى ًفيَّ ًإفَّ أىحىبَّ عً   .46 ؿه ًمٍف قريش 1005 بىاًدم ًإلىيَّ الًَّذيفى يىتىحى  357 رىجي

 274 أبك ذر 838 ًإفَّ أىٍحسىفى مىا غىيَّرى ىىذىا الشٍَّعرى اٍلًحنَّاءي كىاٍلكىتىـي.  .47

 273 أبك ذر 837 ًإفَّ أىٍحسىفى مىا غىيَّرى ىىذىا الشٍَّيبى اٍلًحنَّاءي كىاٍلكىتىـي   .48

: نىعىـٍ ًإنَّا نىتىسىا  .49  179 دةيٍ اكية بف حى عى مي  673 ءىؿي أىٍمكىالىنىا بىٍينىنىا، فىقىاؿى

ك   .50 : ًإنَّوي لىيىٍرجي قىاؿى ، كى ٍرأىةى أيُـّ ىىاًنئو ٍيدىة 542  ًإفَّ ًتٍمؾى المى  118 عبد الرحمف بف حى
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ًة   .51 ـى شيٍعبىةه ًمفى الرٍَّحمىًف، تىًجيءي يىٍكـى اٍلًقيىامى  303،308 اككسطى  911، 901 ًإفَّ الرًَّح

ًو أىٍربىًعيفى   .52 ـٍ ييٍجمىعي ًفي بىٍطًف أيمّْ ًدكي ٍمؽى أىحى  225 ابف مىٍسعيكد 752 إفَّ خى

ًريرً  ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل   .53 ذىيفة 572 نىيىانىا عىف ًلبىاًس اٍلحى  136 حي

54.  . ـٍ اًء اهلًل، فىأىٍفشيكهي بىٍينىكي ـى اٍسـه ًمٍف أىٍسمى  238 يرةأبك ىيرى  776 ًإفَّ السَّبلى

دَّؽى مف طىيّْبو تىقىبَّمىيىا اهللي ًمٍنوي   .55  197 أبك ىيرىيرة 708 ًإفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا تىصى

سىنىةو   .56 مىى طىًريقىةو حى ك 983 ًإفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا كىافى عى بًد اهلًل ٍبًف عىٍمرو  344 عى

ـى   .57 يد بف أسمـ 963 ًإفَّ اٍلغىضىبى طيٍغيىافه ًفي قىٍمًب اٍبًف آدى  330 زى

ـى   .58 ٍمرىةه تيكقىدي ًفي قىٍمًب اٍبًف آدى سىف البىٍصرمٌ  964 ًإفَّ اٍلغىضىبى جى  331 الحى

ةً   .59 مىمىة 570     ًإفَّ الًَّذم يىٍشرىبي ًفي آًنيىًة اٍلًفضَّ  135 أيـ سى

ًفٍظتيـٍ أىٍمرىهي   .60 ا اتَّقىٍيتيـي اهللى، كىحى ٍيرو مى ـٍ لىٍف تىزىاليكا ًبخى مىٍيـليث بف أبي  546 ًإنَّكي  119 سي

قِّا  .61 ـٍ حى مىٍيكي ٍيشو عى فَّ ًلقيرى قِّا، كىاً  مىى قيرىٍيشو حى  119 أبك ىيرىيرة 545      ًإفَّ ًلي عى

كـً   .62 ٍيًف، كىٍنزى فىاًرسى كىالرُّ ٍثعىـ 520     ًإفَّ اهللى أىٍعطىاًني اٍلكىٍنزى ؿه مف خى  104 رىجي

يً   .63 ـٍ مىا جى مّْمىكي ًني أىٍف أيعى مَّمىًني ًإفَّ اهللى أىمىرى  221 بف ًحمىار ًعيىاضي  747 ٍمتيـٍ ًممَّا عى

ا اٍبتىبلىىيـٍ   .64 تىعىالىى ًإذىا أىحىبَّ قىٍكمن سىف البىٍصرمٌ  986 ًإفَّ اهللى تىبىارىؾى كى  346 الحى

مىعىاًليى األىٍخبلىؽً   .65 ، كى ـى ة 810 ًإفَّ اهللى كىًريـه ييًحبُّ اٍلكىرى زىاًعيٌ ب طىٍمحى  258 ف كىًريز اٍلخي

 160 أبك ىيرىيرة 634   فَّ اهللى الى يىٍنظيري ًإلىى الميٍسًبؿً إً   .66

: يىاًئًسيفى   .67 ، آًزًليفى يىقيكؿي ـٍ ؾي ًمٍنكي  328 إٍسماعيؿ بف أيميَّة 958 ًإفَّ اهللى ليىٍضحى

اًئـ   .68 ةى الصَّ ميًؽ دىرىجى ٍسًف اٍلخي  259 مىٍعمىر 811  القىاًئـًإفَّ اهللى ييٍعًطي ًبحي
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ـٍ زىىىرىاتي ًإفَّ ًممَّا أى   .69 ٍت لىكي ـٍ ًإذىا فيًتحى مىٍيكي كَّؼي عى ٍدرمٌ  685  تىخى  184 أبك سىعيد الخي

ًمفى اهللي   .70 قىٍد ضى ، كى  185 أبك الدٍَّردىاء 686 ًإفَّ المىٍسًجدى بىٍيتي كيؿّْ تىًقيٍّ

ا يىٍيًدم ًإلىى أىٍحسىًف األىٍخبلىًؽ: اهللي   .71 ا يىٍصًرؼي ، ًإنَّمى نَّمى  261 طىاككس 817 كىاً 

ـى عيًقدى ًعٍندى رىٍأًسًو ثىبلىثي عيقىدو   .72  84ك  83 كيساف اليماني 486     ًإفَّ اإًلٍنسىافى ًإذىا نىا

ٍيتي ًإلىٍييىا  .73 ٍيبىًتي الًَّتي أىكى ارى عى ٍيرة 555    ًإفَّ األىٍنصى  126 أبك ىيرى

بىاءى ًرٍجزه أىٍىمىؾى اهللي   .74 ـً  ًإفَّ ىىذىا اٍلكى ٍيدأي  819  ًبًو بىٍعضى األيمى  262 سىامة بف زى

اًلفيكىيـٍ   .75 ارىل الى تىٍصبيغي؛ فىخى ٍيرة 839 ًإفَّ اٍليىييكدى كىالنَّصى  274 أبك ىيرى

اىد 769 ـ عىًف اإًليمىافً بلى و السَّ يٍ مى أىفَّ أىبىا ذىرٍّ سىأىؿى النًَّبيَّ عى   .76  233 ميجى

ـى   .77 مىٍقتي الرًَّح ، خى  306 لرٍَّحمىف بف عىٍكؼعىبد ا 905 أىنىا اهللي، كىأىنىا الرٍَّحمىفي

ذى ًمٍف شىاًرًب رىسيكًؿ اهلًل   .78 ا أىخى امن جَّ عفر  852أىفَّ حى  279 أبك جى

اءىهي   .79 ذىٍيفىةى اٍستىٍسقىى، فىجى  136 قتادة 572      أىفَّ حي

اءىٍت ًإلىى النًَّبيّْ عى   .80 ةى جى ٍفصى  206 الزٍُّىرمٌ  720  ـ ًبكتاببلى و السَّ يٍ مى أىفَّ حى

اءى ًإلىى النًَّبيّْ عى  أٍجذىـ أىفَّ رىجيبلن   .81  359 مىٍعمىر 1010 ـبلى و السَّ يٍ مى جى

: أىمُّ الميٍسًمًميفى أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى رىسيكؿى اهلًل   .82 سىف البىٍصرمٌ  972 ، فىقىاؿى  336 الحى

ٍيد بف أىٍسمى  670 ـ، فىأىٍعطىاهي، فىًقيؿى بلى و السَّ يٍ مى أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النًَّبيَّ عى   .83  178 ـزى

اًلسه   .84 ـي أىبىا بىٍكرو كىرىسيكؿي اهلًل جى ٍيد بف أيثىٍيع 929 أىفَّ رىجيبلن كىافى يىٍشًت  316 زى

: يىا   .85 أىفَّ رىجيبلن ًمفى األىٍعرىاًب أىتىى رىسيكؿى اهلًل فىقىاؿى
   رىسيكؿى اهلًل!

 348 أنس بف مىالؾ 993

اءى النًَّبيَّ   .86 اًر جى ابر 550   أىفَّ رىجيبلن ًمفى األىٍنصى  122 جى
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بىاب  .87  88 الزٍُّىرمٌ  490 أىفَّ رىجيبلن كىافى اٍسميوي اٍلحي

ؿو ًفي كىٍذبىةو  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل   .88  285 ميكسىى بف أبي شىٍيبىة 863 أىٍبطىؿى شىيىادىةى رىجي

اًر كىًىيى كىًجعىةه  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل   .89 ادى اٍمرىأىةن ًمفى األىٍنصى  343 زىاًعيَّةفىاًطمىةي الخي  981 عى

 95 عيركة بف الزُّبير 503      أىفَّ مىكىاننا، كىافى اٍسميوي بىًقيَّةى الضَّبلىلىةً   .90

 113 عائشة 534     يىٍكـى األىٍحزىابً  أىنَّيىا سىأىلىًت النًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ  .91

اًر كىىيكى يىًعظي  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل   .92 ؿو ًمفى األىٍنصى  255 ابف عيمىر 806 مىرَّ ًبرىجي

: مىا   .93 ، فىقىاؿى كفى  187 كيساف اليمىاني 687 أىفَّ رىسيكؿى اهلًل مىرَّ ًبقىٍكـو يىتىذىاكىري

ؿو يىٍقرىأي ًكتىابنا  .94 طَّاًب مىرَّ ًبرىجي  207 أبك ًقبلبىة 721 أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى

: يىا نىًبيَّ اهللً   .95 طَّاًب قىاؿى  208 الميسىيب ابف 722  !أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى

اءىتىا   .96 اًحبىةن لىيىا جى ، كىصى  145 ثىٍكبىاف 595   أىفَّ فيبلىنىةى اًبٍنتى اٍلقىاًسـً

ـى   .97 ًمي ًييَّ اٍلحى  255 مىٍعمىر 805 أىفَّ اهللى تبارؾ كتعالى ييًحبُّ اٍلحى

سىف البىٍصرمٌ  682 أىٍف ييٍعًطيىيىا أىفَّ اٍمرىأىةن سىأىلىٍت رىسيكؿى اهلًل   .98  183 الحى

نىٍيفو   .99 اًر قىاليكا يىٍكـى حي  123 أنس بف مىالؾ 552            أىفَّ نىاسنا ًمفى األىٍنصى

ك  أىفَّ النًَّبيَّ   .100 بًد اهلًل بًف عىٍمرو دَّ ًإلىى عى  157 ابف عيمىر 627     أىحى

دَّ ًإلىٍيًو النَّظىرى ًحيفى رىآىيمىا  أىفَّ النًَّبيَّ   .101  155 ثيريحيى بف أبي ك 616    أىحى

رى  أىفَّ النًَّبيَّ   .102 اهي ًشٍبرنا، ثيَـّ قىاؿى  أزَّ سىف 638    فىاًطمىةى فىأىٍرخى  162 الحى

ـى بف ًحزىاـو ديكفى  أىفَّ النًَّبيَّ   .103 ًكي  192 سىعيد بف الميسيب 698 أىٍعطىى حى

 193 اريىسى  فعىطىاء ب 701 بىعىثى ًإلىى عيمىرى ًبشىٍيءو فىرىدَّهي  أىفَّ النًَّبيَّ   .104
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ـٍ  أىفَّ النًَّبيَّ   .105 ، كىكيجيكىييي مىٍيـ 546   مىرَّ ًبنىفىرو ًمٍف قيرىٍيشو  119 ليث بف أبي سي

ًمدى اهللى  أىفَّ النًَّبيَّ   .106 ًطيبنا، فىحى ـى خى  128 رجؿ مف أصحاب النَّبي 561     قىا

اهي ًشٍبرنابلى و السَّ يٍ مى أىفَّ النًَّبيَّ عى   .107  126 سىفالحى  639       ـ أىٍرخى

ابىوي أٍف يى   .108 ـي أىمىرى أىٍصحى مىٍيًو السَّبلى مىٍيياأىفَّ النًَّبيَّ عى بيكا عى  272 مىٍعمىر 836 صي

مىٍيًو السَّبلىـ  .109 ٍيد بف أٍسمىـ 989 بىٍينىا ىيكى ًفي المىٍسًجدً  أىفَّ النًَّبيَّ عى  347 زى

اًلسه ًعٍندى رسكؿ اهلل   .110 اءىهي  أىنو بىٍينىما ىيكى جى  205 بك نىٍممىةأ 718 جى

ـى الميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنؾى   .111 ـى قىٍمبيؾى ًلمًَّو، كىأىٍف يىٍسمى ٍبسىة 766 أىٍف ييٍسًم  232 عىمرك بف عى

قىالىٍت: فىمىمَّا  .112 ، كىاٍبفي اٍلعىًشيرىًة ىىذىا، كى ك اٍلقىٍكـً  254 عىائشة 803 ًبٍئسى أىخي

ـي الى ييٍنسىى،  .113 ك  318 أبك ًقبلبىة 951، 936 كىالدَّيَّافي  اٍلًبرُّ الى يىٍبمىى، كىاإًلٍث
324 

ـي بلى و السَّ يٍ مى بىعىثى النًَّبيُّ عى   .114 ى ًبًي  223 بف سىًريع داألٍسكى  749 ـ سىًريَّةن، فىأىٍفضى

ابىوي بلى و السَّ يٍ مى عى  يَّ بى بىمىغىًني أفَّ النَّ   .115  348 مىٍعمىر 991 ـ أمىرى أٍصحى

ديكا ًفي مى   .116 ـٍ كىجى ـى عى بىمىغىًني أىنَّيي ـ بلى السَّ  وً يٍ مى قىاـً ًإبرىاًىي
 ثىبلىثىةى 

 211 الزٍُّىرمٌ  730

طَّاب 722  بىٍؿ ألىٍمرو قىٍد فيًرغى ًمٍنوي   .117  208 عيمىر بف الخى

 134 قتادة 568      بىٍينىا أىنىا نىاًئـه، رىأىٍيتي كىأىنّْي أىٍنًعؽي ًبغىنىـو سيكدو   .118

مَّةو   .119 ؿه يىتىبىٍختىري ًفي حي ًتوً بىٍينىا رىجي مَّ بنا ًبجي ٍيرىة 636    ، ميٍعجى  161 أبك ىيرى

ًة لىيىا أٍجنً   .120 ـي يىٍكـى اٍلًقيىامى  308 قتادة 912 ةه حى تىًجيءي الرًَّح

ميكسىى، فىقىاؿى ميكسىى: أىٍنتى الًَّذم   .121 ـي كى اجَّ آدى ٍيرىة 728، 727 تىحى  210،211 أبك ىيرى
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ٍيرىة 508     تىسىمٍَّكا ًباٍسمي، كال تىكىنٍَّكا ًبكيٍنيىتي  .122  97 أبك ىيرى

ًميسو   .123 نًَّة ًفي كيؿّْ اٍثنىٍيًف كىخى ٍيرىة 897 تيٍفتىحي أىٍبكىابي اٍلجى  300 أبك ىيرى

ـى   .124 ا ٍف صى مَّى كىا  ٍف صى سىف البىٍصرمٌ  856 ثىبلىثه ًفي المينىاًفًؽ: كىاً   281 الحى

ٍف صى   .125 ـى ى كصى مَّ ثبلثه في المينىافؽ، كا  سىف البىٍصرمٌ  860 ا  283 الحى

ٍكًتوً   .126 بىالىييفَّ قىٍبؿى مى  304 يحيى بف أبي كثير 902 ثىبلىثه مىٍف كيفَّ ًفيًو رىأىل كى

بلىكىةى اإًليمىافً   .127 دى ًبًيفَّ حى اًلؾ 996 ثىبلىثه مىٍف كيفَّ ًفيًو كىجى  351 أنس بف مى

اءى أىٍعرىاًبيّّ ًإلىى النًَّبيّْ عى   .128  160 أبك تىًمٍيمىة 635    ـبلى و السَّ يٍ مى جى

ًميٌ  709 ، فىقىاؿى اءى ثىبلىثىةي نىفىرو ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل جى   .129  198 عى

ؿه ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل عى   .130 اءى رىجي  200 أبك مىٍسعيكد األنصارمٌ  712 ـ فىقىاؿى بلى و السَّ يٍ مى جى

ؿه ًإلىى النًَّبيّْ عى   .131 اءى رىجي  337،338 أبك ذىرٍّ  974، 973 ـ، فىسىأىلىوي بلى و السَّ يٍ مى جى

اءى   .132 ، فىسىأىؿى النًَّبيَّ عى  جى ؿه :بلى و السَّ يٍ مى رىجي ٍيد بف أٍسمىـ 716 ما ـ فىقىاؿى  203 زى

اًر فىسىأىليكا رىسيكؿى اهلًل   .133 اءى نىاسه ًمفى األىٍنصى ٍدرمٌ    669جى  178 أبك سىعيد الخي

ًصينىةه   .134 نَّةه حى  251 أبك ًقبلبىة 796 جي

دَّثنا رىسيكؿي اهلًل   .135 ًديثىٍيًف، قىاؿى  حى دىىيمىا: حى ذيفة 859  رىأىٍيتي أىحى  283 حي

ميًؽ شيٍؤـه   .136 سيكءي اٍلخي مىكىًة نىمىاءه، كى ٍسفي المى  239 رىاًفع بف مىًكيث 777 حي

فَّ الشٍَّيطىافى   .137 ٍمرىةي ًمٍف ًزينىًة الشٍَّيطىاًف، كىاً  سىف 628    اٍلحي  157 الحى

ًنيًفيَّةي   .138 ةي. اٍلحى  341 عبد العىزيز بف مىركاف 979 السٍَّمحى

اًقبىًتوً   .139 ًذ األىٍمرى ًبالتٍَّدًبيًر، فىًإٍف رىأىٍيتى ًفي عى  293 أنس بف مىالؾ 880 خي
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ؿي   .140 ا أيكًتيى الرَّجي : فىمىا شىرُّ مى ، قىاؿى سىفي ميؽي اٍلحى ٍينىة 812 اٍلخي ؿه ًمٍف ميزى  259 رىجي

مىى ًجنىازىةو، فىبىٍينىا نىٍحفي ًفي اٍلبىًقيعً   .141 رىٍجنىا عى ًميٌ  733 خى  213 عى

طىبى النًَّبيُّ عى   .142 ٍطبىةن ًفي بىٍعضً بلى و السَّ يٍ مى خى اىد 877  األىٍمر ـ خي  291 ميجى

ٍمسه ًمفى اٍلًفٍطرىًة: ااًلٍسًتٍحدىادي، كىاٍلًختىافي   .143 ٍيرىة 915 خى  309 أبك ىيرى

، ثيَـّ الًَّذيفى   .144 ـٍ ٍيري أيمًَّتي اٍلقىٍرفي الًَّذيفى بيًعٍثتي ًفيًي  168 قتادة 650     خى

ؿى النًَّبيُّ عى   .145 ؿو يىعيكديهي بلى و السَّ يٍ مى دىخى مىى رىجي يد بف أٍسمىـ 984 ـ عى  345 زى

، فىًإفَّ ًمفى اٍلقىرىًؼ التَّمىؼى   .146  265 فىٍركىة بف ميسىٍيؾ 824 دىٍعيىا عىٍنؾى

طَّاًب رى   .147  137 ابف عمر 573     عيطىاًردنا  اهللي  وي مى حً رىأىل عيمىري بف اٍلخى

ؿو  في رىأىل عيمىري ب  .148 مىى رىجي طَّاًب عى رىد 625        اٍلخى مىٍيماف بف صي  156 سي

طَّاًب اٍمرىأىةن ًفي ًزيّْيىا  .149  117 قتادة 541    رىأىل عيمىري بف اٍلخى

فىعى النًَّبيُّ عى   .150 ًريرنابلى و السَّ يٍ مى رى  138 أبك ميكسىى األٍشعرمٌ  575       ـ حى

مىىبلى و السَّ يٍ مى رىأىل النًَّبيُّ عى   .151 مىمىةى  ـ عى  143 الزٍُّىرمٌ  588   أيْـّ سى

بًد اهلًل بلى و السَّ يٍ مى رىأىل النًَّبيُّ عى   .152 مىى عى  154 كىيساف اليىمىاني 615   ـ عى

 297 ديٍ عبد اهلل بف زى  891 ميٍستىٍمًقينا ًفي المىٍسًجدً  رىأىٍيتي رىسيكؿى اهلًل   .153

ًة، كى   .154 كًح اهلًل، تىٍأًتي ًبالرٍَّحمى يحي ًمٍف ري ٍيرىة 658 تىٍأًتيالرّْ  171 أبك ىيرى

ؿه النًَّبيَّ عى   .155 : يىا بلى و السَّ يٍ مى سىأىؿى رىجي ٍيرة 971 ـ، فىقىاؿى  335 أبك ىيرى

ٍيرة 736 أىٍطفىاًؿ الميٍشًرًكيفى  عىفٍ  سيًئؿى رىسيكؿي اهلًل   .156  215 أبك ىيرى

 215 مىانيٌ كيساف اليى  737 ذىرىاًرمّْ الميٍشًرًكيفى  عىفٍ  سيًئؿى رىسيكؿي اهلًل   .157
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ـى اٍلعىمىؿي يىا بلى و السَّ يٍ مى عى  يُّ بً سيًئؿى النَّ   .158 : ًفي  208 كيساف اليىمىانيٌ  723 ـ، فىًقيؿى

: مىا زىادىهي ًإالَّ   .159 عى ًإلىٍيًو، فىقىاؿى اؾى عىسىبلن، فىرىجى اٍسًؽ أىخى
 ًشدَّةن 

 271 قتادة 835

ؿي   .160 ، كىىىٍؿ يىٍمًشي الرَّجي ٍيشه ٍمبي النَّاًس قيرى يد بف أٍسمىـ 538   صي  115 زى

ظيٍمـه الى ييٍترىؾي   .161 ، كى ـي ثىبلىثىةه: ظيٍمـه الى ييٍغفىري سىف البىٍصرمٌ  950 الظٍُّم  324 قتادة أك الحى

ٍحشو الًَّذم بىعىثىوي رىسيكؿي   .162 بدي اهلًل بف جى  107 مىٍعمىر 523 عى

ًمدى اهللى  ًإفٍ  عىًجٍبتي ًلٍمميٍؤًمًف،  .163 ٍيره حى ابىوي خى قَّاصسىعٍ  985 أىصى  345 د بف أبي كى

ْـّ   .164 ًفييىا ًشفىاءه ًمفى السُّ نًَّة، كى ٍكشىب 833 اٍلعىٍجكىةي ًمفى اٍلجى  270 شىٍير بف حى

ـى تىٍدغىٍرفى   .165 مىٍيكيفَّ ًبيىذىا اٍلعيكدً  عىبلى  268 أيْـّ قىٍيس اٍبنىة ًمٍحصىف 830  أىٍكالىدىكيفَّ ًبيىًذًه اٍلعيمىؽ، عى

ٍيثي   .166 مّْقيكا السٍَّكطى حى ٍبد اهلل 782 يىرىاهي أىٍىؿي اٍلبىٍيتً  عى ًمٌي بف عى  241 بف عىبَّاس عى

بًَّة السٍَّكدىاءً   .167 ـٍ ًبيىًذًه اٍلحى مىٍيكي ٍيرة 831  فىًإفَّ ًفييىا ًشفىاءن ، عى  269 أبك ىيرى

نّْبيكهي السَّكىادى   .168 يّْركيهي كىجى ابر 843 غى  276 جى

ٍكتي مىعى رىسيكًؿ اهلًل صمى اهلل عميو كسم  .169 ـ غىٍزكىةى غىزى
   تىبيكؾى 

 106 أبك ريٍىـ الًغفىارمٌ  524

ك أىالَّ يىٍطميعى ًإلىٍينىا بىقىايىاىىا  .170  264 الزٍُّىرمٌ  822 فىًإنّْي أىٍرجي

يىبلىءي ًفي اٍلفىدَّاًديفى   .171 بىر اٍلفىٍخري كىاٍلخي ٍيرة 527 ًمٍف أٍىًؿ الكى  109 أبك ىيرى

كفى مً   .172 كا ًمفى األىٍجذىـً كىمىا تىًفرُّ  358 أبك ًقبلبىة 1007 فى األىسىدً ًفرُّ

كفى ًمفى األىسىًد.  .173 ا تىًفرُّ كا ًمفى المىٍجذيكـً كىمى  358 أبك ًقبلبىة 1008 ًفرُّ

ًسبىابيوي فيسيكؽه   .174 ، كى قىاص 895 قىٍتؿي الميٍسًمـً كيٍفره  299 سىٍعد بف أبي كى
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مىى النًَّبيّْ   .175 ـى أىبيك ميكسىى األىٍشعىًرمُّ عى  105 قتادة 521 قىًد

مىى النًَّبيّْ عى   .176 ـى عى ٍفده ًمٍف ًكٍندىةى بلى و السَّ يٍ مى قىًد  148 الزٍُّىرمٌ  601       ـ كى

ا أىٍخكىؼي قيٍؿ:   .177 : مى : قيٍمتي ـٍ قىاؿى  234 سيٍفيىاف بف عىبد اهلل الثَّقىًفيٌ  770      آمىٍنتي باهلًل، ثيَـّ اٍستىًق

ـٍ فىاٍحميٍب ىىًذًه النَّاقىةى يىا ميرَّةي   .178  92 ًعٍكرمة 495      قي

، فىمىًرضى   .179 ةى اٍبفه مىٍيـو ًمٍف أىًبي طىٍمحى  252 أنس بف مىالؾ 799 كىافى أليْـّ سي

مىا كىافى رىسيكؿي اهلًل   .180 ياءن، كى سىف البىٍصرمٌ  808 أشد الناس حى  257 الحى

:  كىافى رىسيكؿي اهلًل   .181  362 ابف الميسىيب 1015 ًإذىا رىأىل اٍلًيبلىؿى قىاؿى

 362 قتادة 1014 ـ ًإذىا رىأىل اٍلًيبلىؿى كىبَّرى بلى و السَّ يٍ مى النًَّبيُّ عى  كىافى   .182

ًخيمىةن تىغىيَّرى كىٍجييوي  كىافى النًَّبيُّ   .183  170 عىائشة 655 ًإذىا رىأىل مى

ًديثو ًذم بىاؿو الى ييٍبدىأي ًفيًو ًبًذٍكًر اهللً   .184 ار 876 كيؿُّ حى ؿه مف األنصى  290 رىجي

ٍكلي   .185 دىاًنوً كيؿُّ مى مىى اٍلًفٍطرىًة، فىأىبىكىاهي يييىكّْ ٍيرىة 746 كدو ييكلىدي عى  220 أبك ىيرى

 93 عائشة 499    كيؿُّ ًنسىاًئؾى لىيىا كيٍنيىةه غىٍيًرم  .186

يَّةى كىىيكى ميٍشًرؾه   .187 ٍفكىافى بف أيمى  91 الزٍُّىرمٌ  493   كىنَّى صى

اًرؽو، إً   .188 ةى بًف ميخى اًلسنا ًعٍندى قىًبيصى ة 662 ٍذ كيٍنتي جى  174 قىًبيصى

لىٍت ىىًذًه بلى و السَّ يٍ مى كيٍنتي ًعٍندى النًَّبيّْ عى   .189 اًلؾ األٍشعىرمٌ  1000 ـ فىنىزى  353 أبك مى

، فىأىٍصبىٍحتي  كيٍنتي مىعى رىسيكًؿ اهلًل   .190  340 ميعىاذ بف جبؿ 978 ًفي سىفىرو

مىى ظىيٍ   .191 ـٍ أىٍحبيمىوي فىيىٍحتىًطبى عى ديكي ذى أىحى  176 عيٍركة بف الزُّبىير 665 ًرهً ألىٍف يىٍأخي

ٍببلن فىيىٍحتًطبى   .192 ـٍ حى ديكي ذى أىحى مىى ظىٍيًرهً  ألىٍف يىٍأخي  177 كيساف اليىماني 668  عى
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ًسطيٌ  791 ومَّ أي  فى عى لى  فٍ مى  اهللي  فى عى لىعىفى اهللي مف لعف أباه، لى   .193  248 أبك ىىاًشـ الكى

 131 كيساف اليىماني 564     قيرىًشيٍّ  لىقىٍد ىىمىٍمتي أىالَّ أىتًَّيبى ًإالَّ ًمفٍ   .194

، تىًبعىوي   لىمَّا قىفىؿى رىسيكؿي اهلًل   .195 نىٍيفو بىير بف ميٍطًعـ 707 ًمٍف غىٍزكىًة حي  196 جي

 110 قىتادة 528  اٍرتىدًَّت اٍلعىرىبي ًإالَّ  لىمَّا مىاتى رىسيكؿي اهلًل   .196

ابى السًَّفينىًة، ثيَـّ مى   .197  112 مىٍعمىر 533   كىثى سىاعىةن المييَـّ أىٍنًج أىٍصحى

ًتؾى   .198 ، كىأىٍستىٍقًدريؾى ًبقيٍدرى  292 قىتادة 878 المييَـّ ًإنّْي أىٍستىًخيريؾى ًبًعٍمًمؾى

ا أىنىا   .199 ٍيدنا لىٍف تيٍخًمفىوي، ًإنَّمى ٍذتي ًعٍندىؾى عى ٍيرة 969 المييَـّ ًإنّْي قىد اتَّخى  333 أبك ىيرى

ٍذتي ًعنٍ   .200 ٍيدنا لىٍف تيٍخًمفىوي أٍك الى تيٍخًمفيوي المييَـّ ًإنّْي اتَّخى ٍيرة 968 دىؾى عى  333 أبك ىيرى

يّْبنا سىٍيبنا ىىًنيئنا  .201  169 عىائشة 654 المييَـّ صى

يّْبنا ىىًنيئنا  .202  169 عىائشة 653 المييَـّ صى

ارً   .203 اًر، كىألىٍبنىاًء األىٍنصى  127،127 أنس بف مىالؾ 558  557          المييَـّ اٍغًفٍر ًلؤلىٍنصى

 127 كيساف اليمىاني 556             المييَـّ الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىة  .204

يَّا، لىذىىىبى   .205 ٍيرة 567    لىٍك كىافى الدّْيفي ًعٍندى الثُّرى  134 أبك ىيرى

دو ذىىىبنا ألىٍحبىٍبتي   .206  188 كيساف اليمىاني 692 لىٍك كىافى ًعٍنًدم ًمٍثؿي أيحي

، قىاؿى  لىٍكالى أىفَّ   .207  163 رىجيؿ 640    ًفيؾى اٍثنىتىٍيًف كيٍنتى أىٍنتى أىٍنتى

ارً   .208 ٍيرة 551     لىٍكالى اٍلًيٍجرىةي لىكيٍنتي اٍمرىءنا ًمفى األىٍنصى  123 أبك ىيرى

ٍيرنا  .209 ٍف أىٍصمىحى بىٍيفى النَّاًس، فىقىاؿى خى  284 ـٌ كيٍمثيـكأي  862  لىٍيسى ًباٍلكىاًذًب مى

ًة، قىاليكا: فىمىفً لىٍيسى الشًَّدي  .210 رىعى ٍيرة 962  دي ًبالصُّ  329 أبك ىيرى
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تى   .211  183 الزٍُّىرمٌ  683  اف لىٍيسى الًمٍسًكيفي الًَّذم تىريدُّهي التٍَّمرىةي كىالتٍَّمرى

ؿَّ   .212 مىى األىذىل ًمفى اهلًل عىزَّ كىجى ده أىٍصبىرى عى ا أىحى  312 أبك ميكسىى األٍشعىرمٌ  923 مى

ده أىٍصبىرى   .213 ا أىحى مىى األىذىل ًمفى اهلًل، يىدَّعيكفى  مى بىير 948 عى  324 سىعيد بف جي

: ميٍؤًمفه يىا رىسيكؿى   .214 ؟ قىاؿى اًلؾو اًرثي بف مى ا أىٍنتى يىا حى مى
قِّا؟ : ميٍؤًمفه حى   اهلًل، قىاؿى

اًلح بف ًمٍسمىار 773 ٍعفىر بف  ،صى كجى
 بيٍرقىافى 

235 

ٍزفه   .215 ؟ قىاؿى لو: حى ا اٍسميؾى  90 بف الميسىيب سعيد 492       مى

ابَّ اٍثنىاًف ًفي اهلًل ًإالَّ كىافى أىٍعظىميييـى   .216 ا تىحى  355 قىتادة 1002 مى

ا تىٍحتى اٍلكىٍعبىٍيًف ًمفى اإًلزىاًر ًفي النَّارً   .217 ٍيرىة 641 مى  164 أبك ىيرى

نَّةً   .218 ـٍ ًمفى اٍلجى بيكي ا تىرىٍكتي شىٍيئنا ييقىرّْ احب مىٍعمىر 759 مى  229 ًعٍمراف صى

لىدى مى   .219 ؟ قىاليكا: الًَّذم الى كى ـٍ  252 ميعىكية بف قيرَّة 801 ا تىعيدُّكفى الرَّقيكبى ًفيكي

مىٍيوً   .220 ا تىقىرَّبى ًإلىيَّ عىبًدم ًبًمٍثًؿ مىا اٍفتىرىٍضتي عى سىف البىٍصرمٌ  976 مى  339 الحى

ا اإًليمىافي   .221 : فىمى ٍدًرؾى فىدىٍعوي، قىاؿى اؾى ًفي صى  230 أىبك أيمىامىة 763 مىا حى

اري   .222 ؟ فىقىالىًت األىٍنصى ـٍ ٍنكي ًديثه بىمىغىًني عى اًلؾ 552 مىا حى  123 أنس بف مى

 278 أنس مىالؾ 850 وًلٍحيىتً مىا عىدىٍدتي ًفي رىٍأًس رىسيكًؿ اهلًل كى   .223

ٍكرىقىتٍ   .224 ا اٍغرى ـى اهللي ذىًلؾى  مى رَّ  332 ميٍسمـ بف يىسىار 967  عىٍيفه ًبمىاًئيىا، ًإالَّ حى

ا فىعىمى   .225 كىذىامى ـٍ تيٍدعىى كىذىا كى  242 يحيى بف أبي كثير 783 ، قىاالًت اٍمرىأىةه ًمٍنكي

اًب رىسيكًؿ اهلًل   .226 ميؽه أىٍبغىضى ًإلىى أىٍصحى  284 عائشة 861 مىا كىافى خي

ٍفؽي ًفي قىٍكـو قط ًإالَّ نىفىعىييـٍ   .227  293 عائشة 881 مىا كىافى الرّْ

 254 أنس بف مىالؾ 804 ًإالَّ شىانىوي  مىا كىافى اٍلفيٍحشي ًفي شىٍيءو قىطُّ   .228
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دو يىكيكفي لىوي كىاًلدىاًف، أىٍك كىاًحده فىيىًبيتىاًف   .229 ا ًمٍف أىحى  244 ابف عىبَّاس 787 مى

عو ييًصيبي الميٍؤًمفى   .230 ، أىٍك كىجى ا ًمٍف مىرىضو  346 عىائشة 987 مى

يحي   .231 ٍرًع، الى تىزىاؿي الرّْ ثىًؿ الزَّ ثىؿي الميٍؤًمًف كىمى ٍيرىة 982 مى  344 أبك ىيرى

ؿه ًبالنًَّبيّْ عى   .232  350 أنس بف مىالؾ 995 ـ كىًعٍندىهي نىاسه بلى و السَّ يٍ مى مىرَّ رىجي

ارمٌ  809 ا أىٍدرىؾى النَّاسي ًمفى النُّبيكًَّة األيكلىىممَّ   .233  257 أبك مىٍسعيكد األنصى

ٍيره لىوي   .234 اًلًو فىييكى خى ٍف أىٍعطىى فىٍضؿى مى  187 أبك ًقبلبىة 689  مى

اًلوً   .235 ٍيًف ًمٍف مى ٍكجى ٍف أىٍنفىؽى زى ٍيرىة 710 ؿ اهلل يٍ بً في سى  مى  199 أبك ىيرى

ـٍ يىٍنظيًر   .236 يىبلىًء، لى رَّ ًإزىارىهي ًمفى اٍلخي  160 ابف عمر 633   مىٍف جى

ـٍ يىٍنظيًر   .237 يىبلىًء، لى رَّ ثىٍكبىوي ًمفى اٍلخي  162 ابف عمر 637     مىٍف جى

بى   .238 اهي صي ٍيدو ًبوً مىٍف زىارى أىخى دىاثىًة عى  356 أبك ًقبلبىة 1003 ابىةن ًإلىٍيًو، كىحى

ٍزؽً   .239 يىادىةي ًفي الرّْ ًؿ، كىالزّْ  306،307 السَّبيعٌي،  كعىطَّاء 907، 906 مىٍف سىرَّهي النٍَّسأي ًفي األىجى

تىنىا فىييكى الميٍسًمـ  .240 ًف اٍستىٍقبىؿى ًقٍبمىتىنىا، كىأىكىؿى ذىًبيحى سىف البى  772 مى  235 ٍصرمٌ الحى

رهي   .241 ـي فىنىصى كهي الميٍسًم ًف اٍغًتيبى ًعٍندىهي أىخي  317 أنس بف مىالؾ 932 .مى

نَّةى   .242 ًمٍنتي لىوي اٍلجى ًمفى ًلي ًستِّا، ضى بىير بف عىدمٌ  868  مىٍف ضى  286 الزُّ

ٍيد بف أٍسمىـ 666 مىٍف كىانىٍت ًعٍندىهي أيكًقيَّةه، أىٍك عىٍدلييىا، ثيَـّ سىأىؿى   .243  176 زى

ـٍ تىمىسَّوي   .244 ، لى ـٍ يىٍبميغيكا اٍلًحٍنثى  251 أبك ىيرىيرة 798 مىٍف مىاتى لىوي ثىبلىثىةه: لى

ٍف يىتىكىفَّؿي ًلي أىالَّ يىٍسأىؿى شىٍيئنا، كىأىتىكىفَّؿي لىوي   .245  175 ثىكباف 663 مى

ٍيشنا ييًيٍنوي اهللي   .246 ٍف ييًيٍف قيرى  121 سىعد بف مىالؾ 549 مى
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 115 أبك ىيرىيرة 537     رىٍيشو ًفي ىىذىا الشٍَّأفً النَّاسي تىبىعه ًلقي   .247

ك بف ًدٍينىار 816 ـ ًبرىجيؿو ًذم عىكىرو بلى و السَّ يٍ مى نىزىؿى النًَّبيُّ عى   .248  261 عىٍمري

كىاًمعى اٍلكىبلىـً   .249 ٍيرىة، ككيساف 690،691 نيًصٍرتي ًبالرٍُّعًب، كىأيٍعًطيتي جى  188،188 أبك ىيرى

بىا،  .250 اده ًبالدَّبيكرً  نيًصٍرتي ًبالصَّ  170 كيساف اليماني 656  كىأيٍىًمكىٍت عى

ٍكتى   .251 نًَّة، فىسىًمٍعتي صى  239 عىائشة 778 ًنٍمتي فىرىأىٍيتيًني ًفي اٍلجى

ًميٌ  614      عىف ًلبىاًس الميعىٍصفىرً  نىيىاًني رىسيكؿي اهلًل   .252  154 عى

مىٍييىا  .253 ميكًد النُّميكًر أىٍف ييٍركىبى عى  136 ميعىاكية 571 نىيىى عىف جي

اًئشىةى بلى و السَّ يٍ مى كىرىأىل النًَّبيُّ عى   .254 مىى عى  143 الزٍُّىرمٌ  589    ـ عى

ـى   .255 اًر غيبلىـه فىسىمَّاهي اٍلقىاًس ؿو ًمفى األىٍنصى ًلدى ًلرىجي ابر بف عبد اهلل 509     كي  97 جى

ـٍ تيٍذًنبيكا  .256 ـٍ لىذىىىبى اهللي بً  كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىٍك لى ٍيرة 945 كي  322 أبك ىيرى

ـٍ ًحيفى تىنىاميكفى   .257  100 ابف عيمىر 513 الى تىٍتريكيكا النَّارى ًفي بيييكًتكي

اسىديكا،  .258 كاكىال تىقىاطىعيكا،  الى تىحى  298 أنس بف مىالؾ 893 كىالى تىدىابىري

 201 عىائشة 714 ؾً يٍ مى ى عى صى حٍ يي ي فى صً حٍ تي  الى   .259

، كى   .260  180 الميطىمب بف عبد اهلل 675  لىٍك ًبًظٍمؼو ميٍحتىًرقىةو الى تىريدُّكا السَّاًئؿى

لىٍك ًبًظٍمؼو ميحٍ   .261 ، كى ُـّ رجؿ مف األنصار 674 رىؽالى تىريدُّكا السَّاًئؿى  179 أ

ًدكيـ  .262 ٍسأىلىةي ًبأىحى تَّى يىٍمقىى اهللى  الى تىزىاؿي المى  177 ابف عيمىر 667 حى

تىعىمَّمي   .263 ٍيشنا، كى ٍثمىة 535     كا ًمٍنيىاالى تيعىمّْميكا قيرى مىيماف بف أبي حى  114 سي

ٍفتى   .264 ، أىٍك نيصّْ رٍّْقتى ٍف حي اًعيؿ بف أيمىيَّة 781  الى تيٍشًرٍؾ باهلًل شىٍيئنا كىاً   241 ًإٍسمى
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، فىًإنَّوي نيكري الميٍسًمـً   .265 عفر 851 الى تىٍنًتفيكا الشٍَّيبى  279 أبك جى

تَّى أىكيكفى   .266 ـٍ حى ديكي لىًدهً  الى ييٍؤًمفي أىحى سىف البىٍصرمٌ  997 أىحىبَّ ًإلىٍيًو ًمٍف كى  351 الحى

اهي فىٍكؽى ثىبلىثىًة أىيَّاـو   .267 رى أىخى ارم 894 الى يىًحؿُّ ًلميٍسًمـو أىٍف يىٍيجي  298 أبك أيكب األنصى

، كىالى ميٍدًمفي   .268 نَّافه نَّةى عىاؽّّ، كىالى مى ؿي اٍلجى اىد 788 الى يىٍدخي  247 ميجى

ؿي ا  .269 ٍمرو الى يىٍدخي ، كىالى ميٍدًمفي خى نَّةى قىاًطعي رىًحـو ٍكشىب 913 ٍلجى  309 شىٍير بف حى

نَّةى قىاًطعه   .270 ؿي اٍلجى بىير بف ميٍطًعـ 900، 910 الى يىٍدخي عىبد الرٍَّحمىف ك  ،جي
 بف عىٍكؼ

308،303 

ؿي كىٍحدىهي ًفي اٍلبىٍيتً   .271 ؿه  621      الى يىًبيتىفَّ الرَّجي  156 رىجي

بَّؾ، اٍسًؽ     الى يىقيٍؿ أىحى   .272 ـٍ رى ٍيرىة 511 ديكيـ: أىٍطًع  99 أبك ىيرى

، تىفىرٍَّغ ًلًعبىادىًتي أىٍمؤٍل قىٍمبىؾى ًغننى  .273 ـى مىٍيـ 980  يىا اٍبفى آدى  342 ليثي بف أبي سي

ؿه ىيكى   .274  316 ًعيىاض بف ًحمىار 930 يىا رىسيكؿى اهلًل! أىرىأىٍيتى ًإٍف شىتىمىًني رىجي

مىى نىٍفًسييىا ًعبىاًدم! ًإنّْ   .275 ـى عى رٍَّمتي الظٍُّم  323 أبك ذىرٍّ  946 ي حى

ـٍ تىكيكنيكا أىًذلَّةن   .276 اًر، أىلى ٍدرمٌ  562     يىا مىٍعشىرى األىٍنصى  129 أبك سىعيد الخي

ًؿ   .277 ـٍ يىٍدخي لى ـى ًبًمسىاًنًو، كى ٍف أيٍعًطيى اإًلٍسبلى يَّاش 924 يىا مىٍعشىرى مى  313 أبىاف بف أبي عى

ٍيره ًمفى اٍليىًد السٍُّفمىىاٍليىدي المينٍ   .278  200 دمٌ عٍ عطية بف عيٍركىة السَّ  713 ًطيىةي خى

مىٍيفً   .279 ؾي اهللي تىبىارؾى كتعالى ًلرىجي ديىيمىا يىٍضحى ٍيرىة 955 يىٍقتيؿي أىحى  326 أبك ىيرى
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َ.كفةقيَكٍَاديثَالمَىرسَاألحَىيٍَفًَ
ديثَالرَّقىـ َالحى ديثَطرؼي َفحةالصَََّالرَّاكمَرقـَالحى

ـٍ األى   .1 ٍؤًمًنًي ، فىميٍؤًمفي النَّاًس تىبىعه ًلمي ٍيشو ًميٌ  547   ًئمَّةي ًمٍف قيرى  120 عى

نينىا  .2 : أىٍكزى ، فىقىاؿى ٍيشو  117 ابف سيريف 540      أىٍخًبٍرًني عىف قيرى

ًميِّا يىٍمًشي ًفي نىٍعؿو كىاًحدىةو   .3 ًني مىٍف رىأىل عى  295 يىًزيد بف أًبي ًزيىاد 885  أىٍخبىرى

اًلؾه أىٍبغى   .4 اًء ًإلىى اهلًل: مى  94 رجؿ مف أىؿ مكة 501     ضي األىٍسمى

طَّاًب ًكتىابه ًمٍف ًدٍىقىافو   .5  92 ابف سيريف 496    أىتىى عيمىرى بف اٍلخى

ًريرو    .6 مىٍيًو قىًميصه ًمٍف حى  141 ابف مىٍسعيكد 581     أىتىاهي اٍبفه لىوي، كىعى

اءىؾى سىاًئؿه   .7  181 ًعٍكرمة 678 ًبًكٍسرىةو، فىسىبىقىؾى  أىمىٍرتى فى أؿ سٍ يى  ًإذىا جى

ا  .8 اـً ميٍعًرضن مىؾي األىٍرحى مىؽى اهللى النَّسىمىةى، قىاؿى مى  209 ابف عيمىر 725 ًإذىا خى

ـٍ قىارىؼى ذىٍنبنا، فىبلى تىكيكنيكا أىٍعكىاننا  .9 اكي  320 ابف مىٍسعيكد 940 ًإذىا رىأىٍيتيـٍ أىخى

تىؾى أىٍشيىدي أىنَّؾى بىٍيتي اهلًل، كى   .10 ٍرمى ك 934 أىفَّ اهللى عىظَّـى حي  317 عبد اهلل بف عىٍمري

اًؿ الميٍسًمًميفى   .11 دٍَّث أىنَّؾى تىًمي اٍلعىمىؿى ًمٍف أىٍعمى ـٍ أيحى  194 السَّاًئب بف يىًزيد 702  أىلى

اده أىٍجكىاده   .12 اده أىٍمجى  119 قتادة 544      أىمَّا نىٍحفي بنك ىاشـ؛ فىأىٍنجى

كا، كىاٍرتىديكا، كىأىٍلقيكا السَّرىاًكيبلىتً أىمَّا بىٍعدي، فى   .13  166 قتادة 648      اتًَّزري

فَّ النٍّْعمىةى تيٍكفىري   .14 ـى تيٍقطىعي، كىاً   305 طىاككس 904 ًإفَّ الرًَّح

 93 نافع 498     ًإفَّ ًعيسىى الى أىبى لىوي   .15

دى   .16 ٍيميكف بف ًمٍيرىاف 677 قىةي ًإٍف كىافى ًعٍندىؾى عىٍدؿي أيكًقيَّةو فىبلى تىًحؿُّ لىؾى الصَّ  180 مى

ٍيرى كىالشَّرَّ ًبقىدىرو   .17 : ًإفَّ اٍلخى  212 يىحيى بف يىٍعمىر 731 ًإفَّ نىاسنا ًعٍندىنىا يىقيكليكفى
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: ًإفَّ الشَّرَّ لىٍيسى ًبقىدىرو   .18  213 كيساف اليىمىانيٌ  732 ًإفَّ نىاسنا يىقيكليكفى

ا اٍثنىتىاًف: اٍلييدىل كى   .19 ـي ًإنَّمىا ىيمى  214 ابف مىٍسعيكد 735  اٍلكىبلى

اهي   .20 ؿي أىخى  353 ابف مىٍسعيكد 999 ًإفَّ ًمفى اإًليمىاًف أىٍف ييًحبَّ الرَّجي

 275 أنس بف مىالؾ 842 أىفَّ أىبىا بىٍكرو خىضىبى ًلٍحيىتىوي ًباٍلًحنَّاًء كىاٍلكىتىـً   .21

ييكشنا ًإلىى الشَّ   .22  264 قتادة 823 اـً أىفَّ أىبىا بىٍكرو كىافى ًإذىا بىعىثى جي

ـً   .23  358 مىٍعمىر 1006 أىفَّ أىبىا بىٍكرو كىافى يىٍأكيؿي مىعى األىٍجذى

 275 عائشة 841 أىفَّ أىبىا بىٍكرو كىافى يىٍخًضبي ًباٍلًحنَّاًء كىاٍلكىتىـً   .24

ابى ذىٍنبنا  .25 ؿو قىٍد أىصى مىى رىجي  320 أبك ًقبلبىة 941 أىفَّ أىبىا الدٍَّردىاًء مىرَّ عى

ًزعى ًمٍنيىا أىفَّ   .26  348 مىٍعمىر 992 اٍبفى مىٍسعيكدو اٍشتىكىى، فىكىأىنَّوي جى

مّْي بىنىاًتًو الذَّىىبى   .27  139 نافع 576              أىفَّ اٍبفى عيمىرى كىافى ييحى

، كىافى ييعىٍصًفري   .28  156 سالـ 623         أىفَّ اٍبفى عيمىرى

ـى   .29 ًرٍيرى أفَّ ابفى عيمىرو كىافى يىٍقطىعي العىمى  148 الزٍُّىرمٌ  600     الحى

ًريًر   .30 ، كىافى يىٍكرىهي أىٍعبلىـى اٍلحى  148 قتادة 602    أىفَّ اٍبفى عيمىرى

، كىافى يىٍمبىسي الميعىٍصفىرى   .31  155 يحيى بف أبي كثير 617      أىفَّ اٍبفى عيمىرى

 93 الزُّىرمٌ  497       أىفَّ اٍبنان ًلعيمىرى تىكىنَّى أىبىا ًعيسىى فىنىيىاهي عيمىري   .32

، فىسىأىلىوي   .33 اءى ًإلىى أىًبي ذىرٍّ  180 مىٍعمىر 676 أىفَّ رىجيبلن جى

اءى ًإلىى اٍبًف عيمىرى فىسىأىلىوي   .34 ـى أىفَّ رىجيبلن جى  359 مىٍعمىر 1011 ، فىقىا

طَّابً   .35 مىى عيمىرى بًف اٍلخى ؿى عى  158 ابف سيريف 630       أىفَّ رىجيبلن دىخى
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ًطئى أىفَّ رىجي   .36 ؿو كىىيكى سىاًجده، فىكى  324 ابف مىٍسعيكد 949 بلن مىرَّ ًبرىجي

طَّابً   .37 ا قىٍكمنا ًفي زىمىًف عيمىرى ٍبًف اٍلخى  317 قىتىادة 931 أىفَّ رىجيبلن ىىجى

ابي النًَّبيّْ   .38 اؾى مىرَّ ًبًو أىٍصحى حَّ  338 أبك ًقبلبىة 975 أىفَّ سىٍعد الضَّ

مىٍيًو أىفَّ عىبدى الرٍَّحمىًف بف عى   .39  209 أيُـّ كيٍمثيـك 724 ٍكؼو غيًشيى عى

، كىافى اٍسميوي   .40  95 ابف سيريف 504  أىفَّ عىبدى الرٍَّحمىًف بف عىٍكؼو

ًميِّا، أيًتيى ًبًبٍرذىٍكفو   .41 مىٍيًو ًصفىةي ًديبىاجو  أىفَّ عى اؽ السَّبيعي 584        عى  142 أبك إٍسحى

طَّاًب، ًحيفى طيًعفى   .42  203 قىتىادة 717    قىاؿى  أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى

ؿو أى   .43 مىى رىجي طَّاًب، رىأىل عى  156 قتادة 622   فَّ عيمىرى بف اٍلخى

ًئذو   .44 عى ًبالنَّاًس يىٍكمى طَّاًب رىجى  264 سىعيد بف الميسىيب 821 أىفَّ عيمىرى ٍبفى اٍلخى

طَّاًب قىاؿى لميعىٍيًقيبو   .45 نىاد 1009 أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى  359 أبك الزّْ

طَّاًب قىاؿى   .46 فّْي لممىٍرًء   أىفَّ عيمىرى بف اٍلخى  97 إسحاؽ بف رىاشد 507 : ييصى

قىعى الطَّاعيكفي   .47 بىؿو قىاؿى ًحيفى كى  267 مىٍعمىر 829 أىفَّ ميعىاذى بف جى

ًدينىةى لىًقيىوي   .48 ـى المى مَّد 553    أىفَّ ميعىاًكيىةى لىمَّا قىًد  124 عبد اهلل بف ميحى

ٍينىبى اًبٍنة رىسيكًؿ اهلًل أىنَّوي رىأىل عى   .49  143 أنس بف مىالؾ 590 مىى زى

مَّبىةى   .50 مىمىة 606      أىنَّيىا كىًرىىًت الثّْيىابى الميصى  149 أيـ سى

 144 عائشة 591    أىنَّيىا كىًرىىًت الشَّرىابى ًفي اإًلنىاًء   .51

قىاؿى   .52 ًؿ، كى ةى األىٍرغى بلىتي : أىنَّوي كىًرهى ذىًبيحى بَّاس 919 وي الى تيٍقبىؿي صى  311 ابف عى

 144 أبك ىيرىيرة 593      أىٍىمىكىييفَّ األىٍحمىرىاًف: الذَّىىبي كىالزٍَّعفىرىافي   .53
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ا، ًإٍخكىانينىا بىنك أيمىيَّةى   .54 نينىا أىٍحبلىمن  117 ابف سيريف 540   أىٍكزى

نَّةً   .55 ـه ألىٍىًؿ اٍلجى دى ٍممىاف الفىارسيٌ  738 أىٍكالىدي الميٍشًرًكيفى خى  216 سى

ٍمًسيفى بىٍيتنا  .56 ٍكبىةى إنما ًمٍف خى  267 الزٍُّىرمٌ  828 بىٍيته ًبري

ديكيؽي مىعى السٍَّبعىًة ًفي ًظؿّْ عىٍرًش   .57 ٍممىاف الفىارسيٌ  998 التَّاًجري الصَّ  352 سى

ـٍ يىقيٍؿ لىييمىا شىٍيئنا،   .58 تىشىاتىـى رىجيبلىًف ًعٍندى أىًبي بىٍكرو فىمى
تىشىاتىمىا رىجيبلىًف عً   ٍندى عيمىرى فىأىدَّبىييمىاكى

رىيج كابف أبي سىبرة 939  319 ابف جي

دنا شىٍيئنا  .59 ، فىًإنَّوي الى يىٍسأىؿي أىحى  176 عائشة 664 تىعىاىىديكا ثىٍكبىافى

 173 ابف سيريف 661 فىٍكؽى ظىٍيًر بىٍيتو لىنىا، فىريًميى   تىعىشَّى أىبيك قىتىادىةى   .60

ًفيفنا سىؤي   .61 تىٍمقىاهي ذىًليبلن تىٍمقىى الميٍؤًمفى عى مىٍيد العىصىرمّْ  681 كالن، كى  182 خي

مىٍفتي   .62 ، كىالرَّاًبعىةي لىٍك حى مىٍيًيفَّ  349 ابف مىٍسعيكد 994 ثىبلىثه أىٍحًمؼي عى

بلىكىةى اإًليمىافً   .63  217 ابف مىٍسعيكد 741 ثىبلىثه مىٍف كيفَّ ًفيًو يىًجدي ًبًيفَّ حى

ييكؿه زىافو ثىبلىثىةه الى ييًحبُّييـي اهللي   .64 ًميٌ  959  : شىٍيخه جى  328 عى

ـى ًمفى المٍَّيؿً   .65 : رىجيؿه قىا ـٍ  327 أبك ذىرٍّ  957 ثىبلىثىةه يىٍستىًنٍيري اهللي ًإلىٍيًي

ـٍ اهللي تبارؾ كتعالى: شىٍيخه زىافو  ثىبلىثىةه   .66  329 أبك ذىرٍّ  960 يىٍشنىاىي

ًميٍّ فىقيٍمن  .67 اًب عى ٍعنىا نىفىرنا ًمٍف أىٍصحى  227 يىٍعمىى بف ميرَّة 755 ااٍجتىمى

ـى ًفي اٍلقىدىرً   .68  214 كيساف اليىمىانيٌ  734 اٍجتىًنبيكا اٍلكىبلى

مىى ىكىاؾى   .69 عىؿى ىىكىانىا عى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم جى :  ، اٍلحى بَّاس 761 فىقىاؿى  230 ابف عى

ـٍ   .70 ، كىزىاًيميكىي ا ييًحبُّكفى اًلطيكا النَّاسى ًبمى  259 قىتىادة 813 خى

اًرًبيُّ خى   .71 مىٍيعو الميحى ك بف صي  111 أبك الطُّفىٍيؿ 531 رىٍجتي أىنىا كىعىٍمري



386 

 

ـى   .72 طَّاًب ييًريدي الشَّا رىجى عيمىري ٍبفي اٍلخى تَّى ًإذىا ، خى  263 عبد اهلل بف العىبَّاس 820 حى

مىى  .73 رىجى ًمٍف ىىٍمدىافى أىٍلؼي أىٍىًؿ بىٍيتو عى  108 أبك ًقبلبة 525  خى

مىؽى اهللي الٍ   .74 تىٍيفً خى كىانيكا قىٍبضى ٍمؽى، كى ديؽ 753 خى  226 أبك بىٍكر الصّْ

مىى أىًخيًو عىبًد اهللً   .75 ؿى عيبىٍيدي اهلًل بف عيمىرى عى ٍيد بف ًىبلىؿ 652      دىخى مى  168 حي

مىٍيًو   .76 ؿى عى مىى أىًبي الدٍَّردىاًء نىعيكديهي، فىدىخى ٍمنىا عى بىاب القيشىٍيًرمٌ  كأب 988 دىخى  347 الرَّ

مَّدي بف مىٍركىافى ًإلىى أىٍف يىٍكتيبىًني دى   .77 اًني ميحى ٍيميكف 699 عى  192 بف ًمٍيرىاف مى

، فىقيرّْبى لىوي ثىًريده فىأىكىؿى   .78 ٍيميك  651      ديًعيى اٍبفي مىٍسعيكدو  168 بف ًمٍيرىاف فمى

طَّاًب يىًزيدى بًف أىًبي سيٍفيىافى   .79  167 كىسياف اليىمىاني 649   رىأىل عيمىري بف اٍلخى

اًلؾو يىٍمبىسي رىايىتىٍيًف   .80  142 ثابت البينانيٌ  586    رىأىٍيتي أىنىسى بف مى

اًؼ سىاقىٍيو  .81  165 أخك الزٍُّىرمٌ  643    رىأىٍيتي اٍبفى عيمىرى ًإزىاريهي ًإلىى أىٍنصى

 296 عبد اهلل بف ًدينىار 889 رىأىٍيتي اٍبفى عيمىرى يىٍمًشي ًفي نىٍعؿو كىاًحدىةو   .82

اًب النًَّبيّْ صمى اهلل عميو رىأىيٍ   .83 ٍمسىةن ًمٍف أىٍصحى تي خى
      كسمـ

 151 كىٍىب بف كىٍيسىاف 613

بدى الرٍَّحمىًف   .84  140 أنس بف مىالؾ 578    رىأىٍيتي عيمىرى كىىيكى ييعىاًتبي عى

ـ   .85 مىٍيو السَّبلى  149 عائشة بنت سىٍعد 605     رىأىٍيتي ًستِّا ًمٍف أىٍزكىاًج النًَّبيّْ عى

زٍّ أىٍغبىرى   .86 يرىةى ًكسىاءى خى مىى أىًبي ىيرى مَّد بف زيىاد 608        رىأىٍيتي عى  150 ميحى

اًلؾو ثىٍكبىٍيًف ميكىرَّدىٍيًف   .87 مىى أىنىًس بًف مى  149 عبد العىزيز 603        رىأىٍيتي عى

زٍّ   .88 بَّةى خى اًلؾو جي مىى أىنىًس بًف مى رمٌ  عبد الكىريـ 609             رىأىٍيتي عى زى  150 الجى

فنا   .89 مىى عىبًد اهلًل بًف الزُّبىٍيًر ًمٍطرى  151 ًىشىاـ بف عيٍركة 611   رىأىٍيتي عى
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مىى الًمٍنبىًر أىٍبيىضى المٍّْحيىةً   .90 ًميِّا عى  280 أبك إسحاؽ السًَّبٍيعي 853 رىأىٍيتي عى

ؿه تىٍحتىوي   .91 ؾي اهللي ًإلىٍيًيمىا: رىجي  327 كدابف مىٍسعي  956 رىجيبلىًف يىٍضحى

ٍصبىعىٍيفً   .92 ، كىاً  ٍكًضًع ًإٍصبىعو  147 قىتادة 596     رىخَّصى ًفي مى

 243 عيٍركة بف الزُّبىٍير 784 رىدَّ رىجيبلن ًمفى الطًَّريًؽ أىرىادى اٍلغىٍزكى ًبغىٍيًر ًإٍذًف   .93

ا تىًجديكنىوي    .94 ؿه كىٍعبنا عىًف اٍلعيقيكًؽ، مى ٍقبيرمٌ  790 سىأىؿى رىجي  248 سىعيد المى

، كىاألىٍقدىاحً   .95 ًميّْ ارث 577   سىأىٍلنىا عىاًئشىةى عىًف اٍلحي  139 صفيَّة بنت الحى

ًميٌ  965 سىٍبعه ًمفى الشٍَّيطىاًف: ًشدَّةي اٍلغىضىبً   .96  331 عى

، كىرىاًكًب اٍلبىٍحرً   .97 رى سىف البىٍصرمٌ  825َعىًجٍبتي لتىاًجًر ىىجى  265 الحى

، كىاٍلكىٍيسي ًبقىدىرو   .98 بَّاسا 739 اٍلعىٍجزي  216 بف عى

اًؿ، كىاٍصًطنىاًعًو، فىًإنَّوي   .99 ٍمًع ىىذىا المى ـٍ ًبجى مىٍيكي  182 قىيس بف عىاًصـ 680 عى

اًء السَّمىاًء. يىٍعًني  .100 ـٍ يىا بىًني مى  53 ابف سيريف 543    فىًتٍمؾى أيمُّكي

 189 ادىةالزٍُّىرٌم، كقىتى  694 فىرىضى عيمىري ألىٍىًؿ بىٍدرو ًلٍممييىاًجًريفى ًمٍنييـٍ   .101

ًع كىاٍلغىضىبً   .102  288 قىتىادىة 872 قىٍد أىٍفمىحى مىٍف عيًصـى ًمفى اٍليىكىل، كىالطَّمى

ـٍ تىكيفى ًلتىٍعًجزى   .103 ـى قىٍكًمي أىفَّ ًحٍرفىًتي لى ًم  196 الزٍُّىرمٌ  706 قىٍد عى

طَّاًب: }  .104 اًلؾ بً  697 زيريقىرىأى عيمىري بفي الخى  191 أٍكس فمى

مًّْني الذَّىىبى ييخشى  قيكًلي يىا أىًبي  .105  140 كيساف اليماني 579    ًإٍف تيحى

ٍدًرمُّ الى يىٍخًضبي   .106 كف كأىب 845 كىافى أىبك سىعيدو اٍلخي  277 مالعىٍبدً  ىىاري

زَّ   .107  151 نىافع 612      كىافى اٍبفي عيمىرى يىرىل بىًنيًو يىٍمبىسيكفى اٍلخى
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ًدينىًة كىافى اٍبفي عيمىرى يىًسيري ًمٍف مىكَّةى ًإلى   .108  102 نىافع 517   ى المى

ٍمقىةو   .109 ٍبًح ًفي حى اًلس بىٍعدى الصُّ  309 األٍعمىش 914 كىافى اٍبفي مىٍسعيكدو جى

، كىعيٍثمىافى   .110  297 ابف الميسىيب 892 كىافى ذىًلؾى ًمٍف عيمىرى

ؿي ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى إذىا أىٍذنىبى   .111  323 ابف مىٍسعيكد 947 كاف الرَّجي

اءىهي الشٍَّيطىافي كىافى رى   .112 ؿه يىتىعىبَّدي، فىجى الد 594      جي  144 ًعٍكرمة بف خى

مىٍينىا  .113 طَّاًب يىميرُّ عى  101 السَّائب بف يىزيد 516     كىافى عيمىري بف اٍلخى

ك بف اٍلعىاًص ًإلىى ميعىاًكيىةى ًفي األىنىاةً   .114  293 ًىشىاـ بف عيٍركة 882 كىتىبى عىٍمري

ًمٍشؽكىافى يىٍأميري ًبشى   .115  155 نىافع 619      ٍيءو ًمٍف زىٍعفىرىافو كى

كىذىا   .116 طَّاًب زىمىفى كىذىا كى  166 ابف سيريف 647     كىتىبى ًإلىٍينىا عيمىري بف اٍلخى

، أىالى ًإفَّ اٍلبىًعيدى لىٍيسى ًبآتو   .117  285 ابف مىٍسعيكد 865 كيؿُّ مىا ىيكى آتو قىًريبه

ميكسنا ًعٍندى بىاًب عيمى   .118 مىٍينىا كينَّا جي ٍت عى رىجى  194 األٍحنؼ بف قىٍيس 703 رى فىخى

نىًفيَّ كىىيكى نىٍصرىاًنيُّ   .119 ةى اٍلحى  91 يحيى بف أبي كثير 494     كىنَّى اٍلفىرىاًفصى

ٍكبنا فىقيٍمنىا  .120 ، فىمىًقيى رى مىمىة 765 كينَّا مىعى ابًف مىٍسعيكدو ًفي سىفىرو  232 شىًقيؽ بف سى

اج 742 دىًر يىا أىبىا عىبًد اهللً كىٍيؼى اإًليمىافي ًباٍلقى   .121 جَّ  217 أبك الحى

ًكتىابي   .122 بَّاس 719 كىٍيؼى تىٍسأىليكفى أىٍىؿى اٍلًكتىاًب عىف شىٍيءو كى  206 ابف عى

طَّاًب ذىا قىرىابىةو لىوي، فىعىرىضى   .123  195 ابف سيريف 705 لىًقيى عيمىري بف اٍلخى

، كىالى   .124 طىؾى مىٍينىا سىخى مٍّْط عى ذيفة 660  تيٍيًمٍكنىا المييَـّ الى تيسى  172 حي

بدي اهللً   لىمَّا أيًتيى عيمىري ًبكينيكًز ًكٍسرىل  .125  189 فمالرَّحٍ  دًإبرىاًىيـ بف عىب 693  قىاؿى لىوي عى
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ـى اإًليمىافً   .126 ؿه طىٍع  217 ابف مىٍسعيكد 740 لىٍف يىًجدى رىجي

ـٍ أىرى ًبًو بىٍأسنا  .127  147 قىتادة 597      لىٍكالى أىفَّ عيمىرى كىًرهى السّْرَّ لى

مىًؾ، ذىًلؾى   .128 ٍصؿي أىٍف تىًصؿى مىٍف كىصى  305 ًعٍكرمة 903 لىٍيسى اٍلكى

ا تىٍحتى اٍلكىٍعبىٍيًف ًمفى اإًلزىاًر ًفي النَّارً   .129 ٍيرىة 641  مى  164 أبك ىيرى

نيكبه قىطُّ ًإالَّ سىاؿى ًفي كىادو   .130 ٍت جى بَّاس 657 مىا رىاحى  171 ابف عى

؟ قى   .131 ا اٍسميؾى : اٍبفي مىفٍ مى ٍمرىةي، فىقىاؿى : جى  95 ابف الميسىيب 506    اؿى

ؿى ييمىزّْؽي ًعٍرضى   .132 ـٍ ًإذىا سىًمٍعتيـي الرَّجي  318 األٍعمىش 935 مىا شىٍأنيكي

ـه ًإالَّ لىوي ًفي   .133 مىى كىٍجًو األىٍرًض ميٍسًم  190 مىالؾ بف أكس 696 مىا عى

: الى   .134 : أىًبي، قىاؿى ؟ قىاؿى ؿه  793 تىٍمًش بىٍيفى يىدىٍيوً  مىا ىىذىا ًمٍنؾى  249 رىجي

ثىًؿ قىٍكـو سىٍفرو   .135 قَّرىاًت مف الذُّنيكًب كىمى ثىؿي الميحى  325 ابف مىٍسعيكد 953 مى

بىٍيري نىٍفسىوي ًحيفى قيًتؿى عيٍثمىافي   .136 ا الزُّ  193 عيٍركة بف الزُّبىٍير 700 مىحى

، كىرىجي   .137 ؿو ًمٍف بىًني أىسىدو ؿه  522 ؿو ًمفٍ مىرَّ الشٍَّعًبيُّ ًبرىجي  105 رىجي

ٍف لىًبسى ثىٍكبى شيٍيرىةو ًفي الدٍُّنيىا  .138  159 ابف عمر 632     مى

، فىأىمَّا   .139 ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو ميٍضًعفىتىاًف، كى ابر 952 ميكًجبىتىاًف، كى  325 جى

اًر: سىٍعدي بف عيبىادىةى   .140 ابر 563    النُّقىبىاءي كيمُّييـٍ ًمفى األىٍنصى  130 جى

فنىيىا ٍت قىميكصه اٍنكىسىرى   .141 دىقىًة، فجى  190 الزٍُّىرمٌ  695 عيمىر ًمٍف ًإًبًؿ الصَّ

ٍيري اٍلًغنىى   .142 ، كىخى ا أيٍلًقيى ًفي اٍلقىٍمًب اٍليىًقيفي ٍيري مى  285 ابف مىٍسعيكد 866 كىخى

بّْي  .143 اًصـي ًإلىٍيًو رى ٍف أيخى ًدٍدتي أىنّْي أىًجدي مى  228 عىٍمرك بف العىاص 756 كى
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قىعى الطى   .144 ، ًفي عىٍيًد عيمىرى كى  266 قىتادة 826 اعيكفه ًبالشَّاـً

كىـً   .145 ، كىالى أىبىا اٍلحى ـى كى مىيـ 500   الى تيسىمُّكا اٍلحى  94 ليث بف أبي سي

، كىالى ًصيىاميوي   .146 بلىةي رجؿو ـى  الى تىغيرَّنَّي صى ا  281 عيركة بف الزُّبىٍير 857 مىٍف شىاءى صى

ؿو لىـٍ   .147 بلىةي رىجي بَّاس 921 يىٍختىًتفٍ  الى تيٍقبىؿي صى  312 ابف عى

مىٍيًؾ   .148 اؼي عى ، فىًإنّْي أىخى  141 ابف سيريف 582    الى تىٍمبىًسي الذَّىىبى

ٍبًدم كىأىمىًتي، كليىقيٍؿ      .149 ديكيـ: عى  98 ابف سيريف 510 الى يىقيٍؿ أىحى

مىفنا  .150 بُّؾى كىمىفنا، كىالى يىكيٍف بيٍغضيؾى صى  321 كمٌ العىدى  ـي أسمى  943 الى يىكيٍف حي

اًف   .151 اجَّ اًحًبًو، فىيىتىحى اءي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة ًبالمىاًؿ كىصى  187 كيساف اليىماني 688 ييجى

اعىتىوي   .152 بلى ًبضى ـي ًفي كيؿّْ شىٍيءو مىا خى  288 أبك ذىرو  871 يىٍصديؽي الميٍسًم

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ.ًفٍيرسَاآلثار

ـيَاألثرَطىرىؼَاألثرَالرقـ َفحةالصَََّالقىائؿَرق

اًئبي اآل  .1 ، كىاألىٍرزىاؽي، كىاٍلبىبلىءي، كىالمىصى اؿي سىف البىٍصرمٌ  745 جى  219 الحى

مىى   .2 ًمًو، الى يىًزيدي عى كيتيًبًو، كىريسي مىبلىًئكىًتًو، كى  233 طىاككس 767 آمىٍنتي باهلًل، كى

ـي   .3 ، كىأىكَّؿي  ويٍ مى ى اهللي عى مَّ صى  ًإبرىاًىي ًف اٍختىتىفى ؿي مى  310 سىيبسىعيد بف المي  917 أىكَّ

كا ىىٍكننا  .4 سىف البىٍصرمٌ  944 فىقىٍد أٍفرىطى أىٍقكىاـه ًفي، أىًحبُّكا ىىٍكننا، كىأىٍبًغضي  322 الحى

مَّى مىعى عيمىرى   .5 ًني رىجيؿه صى  157 مىٍعمىر 626         أىٍخبىرى

 229 طىاككس 758  حتى الى تىٍسمىعٍ  أىٍدًخٍؿ أيصبعىيؾى ًفي أيذينىٍيؾى كىاٍشديدٍ   .6

مىى نىٍفًسًو اٍلعىنىتى ًإذى   .7 ًشيى عى ، فىخى ؿي ـى الرَّجي سىف البىٍصرمٌ  922 ا أىٍسمى  312 الحى

بىا اٍسًتطىالىةي المىٍرًء ًفي ًعٍرًض   .8  315 ابف الميسىيب 926 أىٍربىى الرّْ

 164 طىاككس 642 اإًلزىاري فىٍكؽى اٍلكىٍعبىٍيًف، كىاٍلقىًميصي فىٍكؽى   .9

مىى أىمَّا بىٍعدي، فًإفَّ اٍسًتعٍ   .10 الىؾى سىٍعدى بف مىٍسعيكدو عى مى
 عيمىافى 

 224 عيمىر بف عبد العىزيزم 750

 233 طىاككس 768 ةكى إخٍ  ـٍ يي مُّ الميٍسًممكفى كي َأىًمفى بىٍيفى  ًعبىاًد اهلًل،  .11

بىسى   .12 جّْ ت أىفَّ األىسىدى حى  87 دىاكد بف إبراىيـ 489      النَّاسى لىٍيمىةن ًفي طىًريًؽ اٍلحى

ـٍ أىٍنتيـٍ أى   .13 ا ًممٍَّف كىافى قىٍبمىكي ًصيىامن بلىةن كى  286 أبك العىاليىة 867 ٍكثىري صى

اًء اٍلبىاًردً   .14 ، فىأىًميتيكىىا ًبالمى ـى يىنَّ مَّى ًمٍف ًكيًر جى سىف البىٍصرمٌ  990  ًإفَّ اٍلحي  347 الحى

ٍكمىعىةو   .15 ٍيجه كىافى ًفي صى رى  243 ابف سيريف 786 أىفَّ فىتنى ييقىاؿي لىوي: جي

ـى لـ يىًعٍب شىٍيئنا قىطُّ  أفَّ   .16 ٍريى  319 أبىاف بف أبي عيَّاش 937 ًعيسىى اٍبفى مى
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لىٍيًو يىعيكديكفى   .17 ـٍ يىًكًؿ النَّاسى ًإلىى اٍلقىدىًر، كىاً  بًد اهلل 748 ًإفَّ اهللى لى  222 ميطىرّْؼ بف عى

ميـى   .18 مىٍيًو حى ًيؿى عى ٍف جي ، كىاً  سىف 927 ًإفَّ الميٍؤًمفى الى يىٍجيىؿي  315 البىٍصرمٌ  الحى

ـٍ ييٍعًمٍف ًبالمىعىاًصي.  .19 ٍف لى ا اٍلًغيبىةي ًلمى ٍيد بف أٍسمىـ 933  ًإنَّمى  317 زى

ؿي قىاًئمنا  .20 ا ييٍكرىهي أىٍف يىٍنتىًعؿى الرَّجي  295 يىحيى بف أبي كثير 886 ًإنَّمى

ٍف ييًزلُّوي الشَّيىطافي   .21  332 الميسىيَّب بف رىاًفع 966 ًإفَّ ًمفى النَّاًس مى

ٍيرً   .22 بَّوي ًجمىاعنا ًمفى اٍلخى سىف البىٍصرمٌ  1013 أفَّ ميكسىى سىأىؿى رى  361 الحى

ا أىبىرُّؾى بلى و السَّ يٍ مى أىفَّ ميكسىى عى   .23 : يا رب ًبمى  240 قىتادة 779 ـ قىاؿى

مىى ابًف الميسىيًَّب   .24  148 قىتادة 598    أنَّوي أىتىى ابفى الميسىيَّب، كىعى

ؿي أىنَّوي كىافى الى يىرى   .25  295 ابف سيريف 887 ل بىٍأسنا أىٍف يمشيى الرَّجي

ؿي   .26  296 ابف سيريف 888 أىنَّوي كىافى الى يىرىل بىٍأسنا أىٍف يىٍنتىًعؿى الرَّجي

ًلٍحيىًتًو نىاران، يىٍعًني يىٍكـى   .27  280 فىرقىد السَّبىًخيٌ  854 أىنَّوي يىٍشتىًعؿي ًفي رىٍأًسًو كى

كـي   .28  184 ٍىرمٌ الزُّ  684 فىذىًلؾى المىٍحري

ًة اٍلعىاًلـً   .29 ٍمقىمة بف قيس 518  بىمىغىنىا أىفَّ األىٍرضى تىعيجُّ ًإلىى اهلًل ًمٍف نىٍكمى  102 عى

كٍَّؿ ًإلىى اٍلقىدىرً   .30 ـٍ ييكى ، لى ـى بًد اهلل 757   اٍبفى آدى  228 ميطىرّْؼ بف عى

، فىسىًمٍعتي قىاًئبلن   .31 ، رىأىٍيتي اٍلًيبلىؿى ؿه  1016 بىٍينىا أىنىا أىًسيري  362 رىجي

يىاءي، كىاٍلعىفىاؼي   .32 بًد اهلل 807 كىاٍلًعيُّ ، ثىبلىثه ًمفى اإًليمىاًف: اٍلحى  206 عىٍكف بف عى

ا  .33 كري أىخن ؿه يىزي رىجى رىجي ٍنوي، فىأىتىاهي  خى كىافى نىاًئينا عى سىف البىٍصرمٌ  1004 لىوي، كى  357 الحى

 270 السًَّختيانيأيكب  832 قيٍرآفً رىأىٍيتي أىبىا ًقبلىبىةى كىتىبى ًكتىابنا ًمفى الٍ   .34
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كىافى قىًصيرنا  .35  278 مىٍعمىر 849 رىأىٍيتي الزٍُّىًرمَّ ييغىمّْؼي ًبالسَّكىاًد، كى

زٍّ خضر  .36 فنا ًمٍف خى ٍيحو ًمٍطرى مىى شيرى ـي بف عيتىٍيبة 610     رىأىٍيتي عى كى  151 الحى

 278 قىتادة 847 ريخّْصى ًفي ًصبىاًغ الشَّعىًر ًبالسَّكىادً   .37

: الى أىٍدًرم   .38  271 مىٍعمىر 834 سىأىٍلتي الزٍُّىًرمَّ عىًف التٍّْريىاًؽ، فىقىاؿى

 230 قىتادة 760 : مىا سىأىٍلتي سىعيدى بف الميسىيًَّب عىًف اٍلقىدىًر فىقىاؿى   .39

اجى بف ييكسيؼى ًعٍندى عيمىرى   .40 جَّ ؿه اٍلحى  321 قتادة 942 سىبَّ رىجي

افى مىٍف سىبٍَّحتى   .41  172 طىاككس 659 لىوي.سيٍبحى

ا ًفيوً   .42 سىف البىٍصرمٌ  928 اٍلًغيبىةي أىٍف تىٍذكيرىهي ًبمى  315 الحى

مىٍيًو السَّبلىـ ًباٍلغيبلىـً  فىًرحى   .43 اًحبىا ميكسىى عى  292 قتادة 879َصى

مىى رىٍأًسًو   .44  158 طىاككس 631     ًفي الًَّذم يىٍمًكم اٍلًعمىامىةى عى

اىد 896 يىً  قىاؿى   (ىكمكلكاكًفي قىٍكًلًو:   .45  300 ميجى

ًع.  .46 ًب، كىالطَّمى  230 عيمر بف عبد العىزيز 762 قىٍد أىٍفمىحى مىٍف عيًصـى ًمفى اٍليىكىل، كىاٍلغىضى

: كىٍيؼى تىقيكؿي    .47 مىٍيمىافى مَّاًد بًف أىًبي سي مىٍيمىاف 491      قيٍمتي ًلحى  89 حمَّاد بف أبي سي

فىةن حى   .48  149 ًىشىاـ بف عيٍركة 604      ٍمرىاءى كىافى أىًبي يىٍمبىسي ًمٍمحى

ى ًفي تىٍذًييًميىا  .49  166 أيكب 646     كىانىًت الشٍُّيرىةي ًفيمىا مىضى

ًميٍّ يىٍخًضبي ًبالسَّكىادً   .50 سىفي بف عى  281 الزٍُّىرمٌ  855 كىافى اٍلحى

سى   .51 ًميٍّ يىٍخًضبي ًبالسَّكىادً يٍ كىافى اٍلحى  278 الزٍُّىرمٌ  848 في بف عى

 143 عيركة بف الزُّبير 587                           لو قىبىاءه ًمٍف ًديبىاجو  كىافى   .52
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ٍف سيًقيى ًفيًو  شىًربى   .53 ، كىاً  سىف البىٍصرمٌ  580    كىافى يىٍكرىهي الميفىضَّضى  140 الحى

مىٍيًو الميٍؤًمفي   .54 ميؽو ييٍطبىعي عى  287 الشٍَّعبيٌ  869 كيؿُّ خي

ًمٍمتى لىًقيى ًعيسىى اٍبفي مىٍريى   .55 : أىمىا عى  211 طىككس 729 ـى ًإٍبًميسى فىقىاؿى

مىؿً   .56 ةي بف عيبىٍيًد اهلًل يىٍكـى اٍلجى سىف البىٍصرمٌ  743 لىمَّا ريًميى طىٍمحى  218 الحى

دو يىٍمقىى اهللى ًإالَّ ذىا ٍذنىبى   .57 سىف البىٍصرمٌ  954 لىٍيسى ًمٍف أىحى  325 الحى

ٍيننا ًمٍف ميٍؤمً   .58 ده أىقىرُّ عى ا أىحى  237 عيٍركة بف الزُّبىٍير 775 فو ميستىبىيًّْف اإًليمىافً مى

ٍيًرم   .59 ا بىًقيى ًمٍف أىٍىًؿ الدٍَّعكىًة غى مَّد 559    مى  128 أبك بكر بف ميحى

دى النًَّبيّْ   .60 زىعنامىاتى اٍبفه ًلدىاكي مىٍيًو جى ًزعى عى ٍيد بف أسمـ 800 ، فىجى  252 زى

ؿً   .61 مىى الرَّجي سىف البىٍصرمٌ  711 ًمٍف مىاؿو أىٍنفىقىوي  مىا شىٍيءه أىٍجيىدي عى  199 الحى

رىةو   .62 ثىؿي اإًلٍسبلىـً كىمىثىًؿ شىجى  288 طىاككس 870 فأٍصمييىا الشَّيىادىةي  ،مى

كا ًمفى اٍلقىٍريىةً   .63 رىجي ٍيحه ًبقىٍكـو قىٍد خى  267 قتادة 827 مىرَّ شيرى

ـٍ ًإنّْي   .64 ؿه ًمٍنيي ، فىقىاؿى رىجي ؿه ًبقىٍكـو  339 الزٍُّىرمٌ  977 أليٍبًغضي مىرَّ رىجي

ٍسأىلىةي اٍلغىًنيّْ شىٍيفه ًفي كىٍجًيًو يىٍكـى اٍلًقيىامىةً   .65 سف البىٍصرمٌ  671 مى  178 الحى

ٍمعيكفه مىٍف سىبَّ أيمَّوي   .66 ٍمعيكفه مىٍف سىبَّ أىبىاهي، مى  248 عيٍركة بف الزُّبىٍير 789 مى

ـٍ أىٍىميؾى يىا رىبّْ   .67 ٍف أىٍىميؾى الًَّذيفى ىي ؿه ًمٍف قيريش 1001 ؟ قىاؿى مى  354 رىجي

قَّرى ذيك الشٍَّيبىًة   .68 بلىًؿ اهلًل، أىٍف ييكى زَّاؽ 795 ًمٍف تىٍعًظيـً جى  250 عبد الرَّ

ـي   .69 قَّرى أىٍربىعىةه: اٍلعىاًل ذيك الشٍَّيبىًة ، ًمفى السُّنًَّة أىٍف ييكى  249 طىاككس 792 كى

سف البىٍصرمٌ  744 ًباٍلقيٍرآفً  مىٍف كىذَّبى ًباٍلقىدىًر، فىقىٍد كىذَّبى   .70  2193 الحى
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ٍف لىًبسى ثىٍكبى شيٍيرىةو، أىٍك رىًكبى مىٍرًكبى شيٍيرىةو   .71 ٍكشىب 629    مى  158 شىٍير بف حى

ؿَّ اهللي لىو  .72 ا أىحى فىمىتيوي ًفيمى  319 قىتادة 938 ًنًعمَّا ًلٍمعىٍبًد أىٍف تىكيكفى عى

ـى الميم  .73 بَّمىا نىا  86 ابف طاككس 488            ةىىٍؿ كىافى أىبيكؾى ري

ًلمنّْسىاًء طيٍيرىةه   .74 اًؿ سينَّةه، كى سىف البىٍصرمٌ  916 ىيكى ًلمرّْجى  310 الحى

سىًف ًكسىاءن   .75 مىى اٍلحى  149 مىٍعمىر 607      كىأىٍخبىرىًني مىٍف رىأىل عى

يىٍعتىًمري بىًعيرنا كىاًحدنا  .76 مىٍيًو كى جُّ عى نَّمىا كىافى الًَّذم يىحي  195 مىٍعمىر 704 كىاً 

ًديًث عيمىرى   .77  243 ابف الميسىيب 785 كىجّّ كىادو ميقىدَّسه ىىذىا ًفي حى

زَّاؽ 918 كىاٍختىتىفى ًباٍلقىديكـً اٍسـه قىٍريىةو   .78  311 عبد الرَّ

زَّاؽ 890 كىرىأىٍيتي الثَّكًرمَّ يىٍمًشي ًفي نىٍعؿو كىاًحدىةو   .79  296 عبد الرَّ

مَّاًد بًف أ  .80 مىى حى  148 مىٍعمىر 599     بي سيمٍيمىافى بيركىانىان كرىأيتي عى

مىـه   .81 مىى اٍلقىاًسـً ثىٍكبنا ًفيًو عى  144 أيكب 592       كىرىأىٍيتي عى

بَّمىا رىأىٍيتي مىٍعمىرنا يىٍمبىسيوي   .82 زَّاؽ 620      كىري  156 عبد الرَّ

ًتوً   .83 مىٍيمىافى عىف ذىًبيحى مَّادى بف أىًبي سي سىأىٍلتي حى  312 مىٍعمىر 920 كى

كىانىٍت عىاًئشىةي تىٍمبىسي الميعىٍصفىرى   .84  156 الزٍُّىرمٌ  624      كى

: عىًتيؽى بف عيٍثمىافى   .85 ـي أىًبي بىٍكرو كىافى اٍس  95 ابف سيريف 505    كى

ٍفرىاءي   .86 مىٍيًو ميمىيَّةه لىوي صى مّْي ًبنىا عى كىافى ييصى ؿه  626 كى  157 رىجي

مىى اهللً  ،كىٍذبىةي كىالى أىٍدًرم مىا كىانىٍت ًتٍمؾى الٍ   .87  285 مىٍعمىر 864 أىكىذىبى عى

ًني عىف أىًبيوً   .88 ، ًإالَّ قىٍد أىٍخبىرى ـي اٍبفى طىاكيكسو  181 ابف طاكس 679 كىالى أىٍعمى
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ا ذىٍنبي اإًلزىاًر؟.  .89 مى  165 نىافع 645 كى

 288 الزٍُّىرمٌ  873 الى ييرىخَّصي ًفي شىٍيءو ًممَّا يىقيكؿي النَّاسي   .90

الىٍستيؾى يىا أىبىا   .91 ! قىٍد جى مَّدو قيٍمتى ًفي اٍلقىًديـً  ،ميحى  224 أبك الًمٍقدىاـ 751 كى

اًىؿً   .92 دّْ اٍلجى ، الى تىٍرغىٍب ًفي كي  250 أبك عيثماف؛ شيخ 794 يىا بينىيَّ

ا يىًريبيؾى ًإلىى مىا الى يىًريبيؾى   .93  282 ابف سيريف 858 يىا عىبدى اهلًل! دىٍع مى

اىد 846 اًف قىٍكـه يىٍصبيغيكفى ًبالسَّكىادً يىكيكفي ًفي آًخًر الزَّمى   .94  277 ميجى

عىمىوي اهللي ًفي كىٍجًيًو   .95 ـٍ ًإلىى نيكرو جى ديكي بير 844 يىٍعًمدي أىحى  277 سىعيد بف جي

، فىييكى النٍَّسأي   .96 فَّؽي لىوي، فىيىقيكـى المٍَّيؿى  307 مىٍعمىر 908 ييكى
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َ.َـرجـَليَيتَىكاةَالمَيرسَالرَ يٍَفًَ

ديثَالسـََََََََََََََََََََرَّقـَََََََََََََََال ةَالحى ٍفحى َالصَّ

 155 618َبف تىٍغمب أىبىافي   .1

 244 787 بفي أبي عيَّاش أىبىافي   .2

ًف بًف عىٍكؼ  .3 بًد الرٍَّحمى ـي بفي عى  189 693 ًإبرىاًىي

نىٍيف  .4 بًد اهلًل بًف حي ـي بفي عى  164 614 ًإبرىاًىي

 312 921 ف أبي يىٍحيىىد بمَّ حى إٍبرىاًىيـ بف مي   .5

ـي بفي مىٍيسىرىة  .6  243 785 ًإبرىاًىي

 194 703 األىٍحنىؼي بفي قىٍيس  .7

 214 735 أىبيك األىٍحكىص  .8

ٍيد  .9  262 819 أيسىامىةي بفي زى

 83 486  اداىيـ بف عبَّ رى اؽ بف إبٍ حى إسٍ   .10

اؽي بفي رىاًشد  .11  97 507 ًإٍسحى

اؽ  .12  141 581 .يٌ اٍليىٍمدىانً السَّبيعٌي؛  أىبيك ًإٍسحى

رىارىة أسىٍعدي   .13  130 563 بف زي

 202 715 أبي بىٍكر تاءي ابنمى أسٍ   .14

ًبيٌ  أٍسمىاء أىبيك  .15  145 595 الرَّحى

اًعيؿي بفي أيمىيَّة  .16  241 781 ًإٍسمى
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كس  .17 اًعيؿي بفي شىرُّ  144 594 ؛ أبك الًمٍقداـًإٍسمى

 116 539 يدبى اعيؿ بف عي مى إسٍ   .18

دي بفي سىًريع  .19  223 749 األىٍسكى

د  .20  273 837 الدٍّْيًميٌ  أىبيك األىٍسكى

ٍير  .21  130 563 أيسىٍيدي بف حيضى

 270 833 أىٍشعىثي ٍبفي عىبًد اهلل  .22

 99 512 األىعمىش  .23

 230 763 أىبيك أيمىامىة  .24

اًلؾ أىنىسي   .25  123 552 بفي مى

 92 496 بف أبي تىًمٍيمىة أىيُّكب  .26

اًرمٌ   .27  298 894 ديٍ الد بف زى خى ؛ أىبيك أىيُّكب األىٍنصى

 156 625 بيدىٍيؿ اٍلعيقىٍيًميٌ   .28

كر  .29  130 563 اٍلبىرىاءي بف مىٍعري

 238 776 ًبٍشري بف رىاًفع  .30

دّْيؽ  .31  226 753 أىبيك بىٍكرو الصّْ

ٍزـ  .32 مًَّد بًف عىمًرك بًف حى  101 516 أىبك بىٍكًر بفي ميحى

ًكيـ  .33  179 673 بىٍيزي بفي حى

 160 635 أىبيك تىًميمىة التًَّميًميٌ   .34
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 126 555 ثىاًبته اٍلبينىاًنيّْ   .35

 145 595 بف بجدد ثىٍكبىاف  .36

بًد اهلل  .37 اًبري بفي عى  97 509  جى

اًبر بف يىًزيد  .38 عفيٌ  جى  279 851 الجي

بىيري   .39  196 707 بف ميٍطًعـ جي

ٍدعىاف  .40  164 641 ابفي جي

رَّاح  .41 ًبيبىةى  اٍلجى ٍكلىى أيـٌ حى  135 570 مى

ٍيج؛   .42 رى مً ابف جي ٍبد المى ٍبد العىًزيزعى  319 939 ؾ بف عى

ٍعد بف دينار   .43  250 794 الجى

ًرمّْ كىك ابف بيٍرقىاف  .44 زى ٍعفىر اٍلجى  134 567 جى

اًرث  .45  198 709 األٍعكىر اٍلحى

اًلؾال  .46 اًرثي بفي مى  235 773 حى

اًزـ  .47  258 810 ؛ سممىة بف دينارأىبيك حى

ًبيب  .48  337 973 مكلى عيركة  حى

اج األٍزدم  .49 جَّ  217 742 أبك الحى

اجي   .50 جَّ  321 942 بف ييكسيؼ اٍلحى

ذىٍيفىةي   .51  136 572 بف اليىمىاف  حي

زىف ابف أبي كى   .52  90 492 بىٍ حى
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سىفي   .53  140 580 البىٍصرمٌ  اٍلحى

سىفي بفي عيمىارىة  .54  241 782 اٍلحى

سىف بف مي   .55  310 916 بالً بف أبي طى  يٌ مً د بف عى مَّ حى الحى

ـي بفي عيٍثمىاف  .56 رىا  122 550 حى

 181 678 كىـ بف أبىافالحى   .57

ـي بف عيتىٍيبىةى   .58 كى  151 610 اٍلحى

كي  .59  192 698 بف ًحزىاـ ـي حى

ًكيـ بف ميعىاًكية بف حى   .60  179 673 ةدى يٍ حى

مىٍيمىافى   .61 مَّاد بف أىًبي سي  89 491 حى

ٍمزىةي بفي عىبًد اهلًل بًف عيمىر  .62  177 667 حى

طَّاب  .63  206 720 حفصة بنتي عمر بف الخى

ٍفصي بفي   .64 مىٍيمىاف حى  162 638 سي

ٍيدي بفي عىبًد الرٍَّحمىف  .65 مى  199 710 حي

ٍيدي بفي ًىبلىؿ  .66 مى  168 652 حي

يَّافي بفي عيمىٍيرو اٍلقىٍيًسيٌ   .67  171 657 حى

الً   .68 ذَّاء دخى  358 1007 اٍلحى

اًلدي   .69 ٍعدىافى  خى  157 627 بف مى

ثىٍيـ  .70  116 539 ابفي خي
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ٍيـ بف األٍخـر بف شىدَّاد  .71 رى  163 640 خي

بلَّدي بف عىبًد الرٍَّحمىف  .72  118 542 خى

ًرمٌ   .73 مىٍيد اٍلعىصى  182 681 خي

ٍبد الرٍَّحمىف  .74 ٍيثمة بف عى  344 983 خى

د بف ًإبرىاًىيـ  .75  87 489 دىاكي

دي   .76 ٍيف دىاكي  312 921 ٍبف اٍلحيصى

بَّاس  .77 بًد اهلًل بًف عى ًميّْ بًف عى دي بفي عى  241 782 دىاكي

اًمر ؛ عيكيمرأىبيك الدٍَّردىاء  .78  185 686 بف عى

 262 818 ؛ ىيجيمةأيـٌ الدٍَّردىاء  .79

 149 606 اسبيةب الرَّ الً رة بنت غى ًدقٍ   .80

 119 545 ابفي أىًبي ًذٍئب  .81

 233 769 ادةنى ب بف جي دي نٍ جي ؛ أىبيك ذىرٌ   .82

ًقيٌ   .83 رى اًلؾو الزُّ  130 563 رىاًفعي بف مى

 239 777 رىاًفعي بفي مىًكيث  .84

بىاب اٍلقيشىيٍ   .85  347 988 ًرمٌ أبيك الرَّ

دَّاد المٍَّيًثيٌ   .86  303 900 رى

 106 524 أىبيك ريٍىـو اٍلًغفىاًرمٌ   .87

 106 524 ابف أخي أبي ريٍىـ  .88
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بىير بف عدمٌ   .89  286 868 الزُّ

مَّد بف ميسمـ بف تىٍدرس  .90 بىٍير؛ ميحى  276 843 أبك الزُّ

نىاد  .91  359 1009 أىبيك الزّْ

 88 490 الزٍُّىًرمّْ   .92

ٍيدي ٍبفي أيثى   .93  316 929 ٍيعزى

ٍيدي بفي أىٍسمىـ  .94  115 538 زى

ٍيدي بفي كىٍىب  .95  225 752 زى

ٍيدي بفي سىبلَّـ  .96  230 763 زى

 101 516 السَّاًئبي بفي يىًزيد  .97

 226 753 ابفي سىاًبط  .98

ٍعد  .99 ـي بفي أىًبي اٍلجى  97 509 سىاًل

ـي بف عىٍبد اهلل بف عيمىر  .100  100 513 ساًل

 319 939 اٍبفي أىًبي سىٍبرىة  .101

ٍيثىمىة  .102  130 563 سىٍعدي بف خى

ًبيع  .103  130 563 سىٍعدي بف الرَّ

 130 563 سىٍعدي بف عيبىادىة  .104

 213 733 سىٍعدي بفي عيبىٍيدىة  .105

اًلؾ  .106  121 549 سىٍعدي بف مى
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 244 787 مىٍسعيكد بفي  سىٍعدي   .107

بىيريٍ سىعً   .108  150 609 دي بفي جي

ٍيًرمٌ يٍ سىعً   .109 رى  273 837 د اٍلجي

 212 731 افيَّ سىعيدي بًف حى   .110

ٍدًرمٌ يٍ أىبيك سىعً   .111  129 562 د اٍلخي

ٍقبيرمٌ يٍ دي بفي أىًبي سىعً يٍ سىعً   .112  119 545 د المى

ٍحًشيٌ   .113 ًف اٍلجى بًد الرٍَّحمى  101 516 سىعيًد بًف عى

 138 574 دي بفي أىًبي ًىٍنديٍ سىعً   .114

 99 512 )طىمحة بف نافع( أىبيك سيٍفيىاف  .115

 225 752 الثَّكًرمسيٍفياف   .116

بًد اهلًل الثَّقىًفيٌ سي   .117  233 770 ٍفيىافي بفي عى

 261 816 سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىة  .118

ـ أىبيك سىبلَّـ  .119 ـ بف أبي سبلَّ  230 763 ؛ سبلَّ

 216 738 يٌ سً ارً الفى  افي مى مٍ سى   .120

بًد الرٍَّحمىف  .121 مىمىةي بفي عى  125 554 أىبك سى

مىمىة أيُـّ   .122  135 570 ؛ ىند بنت أميَّةسى

مىٍيمىافي   .123 ٍثمىة سي  114 535 بفي أىًبي حى

زىاًعيٌ   .124 دو اٍلخي رى مىٍيمىافي بفي صي  156 625 سي
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 92 495 ًسمىاؾي بفي اٍلفىٍضؿ  .125

اًلح  .126  237 774 سييىٍيؿي بفي أىًبي صى

 92 496 ابفي ًسيًريف  .127

يٍ   .128  151 610 حشيرى

 105 522 الشٍَّعًبيٌ   .129

مىمىة ) شىًقيؽي   .130  232 765 (أىبيك كىاًئؿبفي سى

 163 640 بفي عىًطيَّةًشٍمري   .131

ٍكشىب  .132  158 629 شىٍيري بفي حى

 136 571 أىبيك شىٍيخو اٍليينىاًئيٌ   .133

اًلح  .134  231 764 ؛ ذىٍككىافأىبيك صى

اًلحي بفي ًمٍسمىار  .135  235 773 صى

 139 577 )بنت أبي عىٍمرك( ارثة بنت الحى يَّ فً صى   .136

 257 809 حيٍ بى ـ بف صي مً سٍ مي أبك الضُّحى؛   .137

 86 487 ابفي طىاكيكس  .138

 111 531 ؛ عامر بف كاثمة أىبيك الطُّفىٍيؿ  .139

ة بف عيبىٍيد المَّو بف عيٍثمىاف  .140  318 743 طىٍمحى

زىاًعيٌ   .141 ةي ٍبفي كىًريزو اٍلخي  258 810 طىٍمحى

ةي بفي يىحٍ   .142  226 754 يىىطىٍمحى
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 93 499 ديؽبنت أبي بكر الصّْ  ائشةي عى   .143

اًئشىة بنت سى   .144  149 605 ريةىٍ اص الزُّ قى د بف أبي كى عٍ عى

ة  .145 اًئشىةي اٍبنىت طىٍمحى  226 754 عى

مىٍيمىاف  .146  175 663 األٍحكؿ عىاًصـي بفي سي

كدً   .147  340 978 عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي

 175 663 ؛ رفيع بف ًميراف أىبيك اٍلعىاًليىة  .148

اًمري ٍبفي سىٍعد  .149  262 819 عى

اًمري بف الطُّفىٍيؿً   .150  109 526 عى

اًمت  .151  130 563 عيبىادىةي بف الصَّ

بَّادي ٍبفي تىًميـ  .152  297 891 عى

ٍبد الرٍَّحمىف  .153  206 720 عبد الحميد بف عى

 83 486 ذرنٍ د بف المي ف بف أسى مى حٍ عبد الرَّ   .154

بٍ   .155 ًابر دي الرٍَّحمىًف بفعى  122 550 جى

مىًميٌ   .156 ًف السُّ بًد الرٍَّحمى  213 733  أىبيك عى

بٍ   .157  95 504 دي الرٍَّحمىًف بف عىٍكؼعى

بٍ   .158  209 725 ىينىٍيدىةالرٍَّحمىًف  دي عى

بٍ   .159  141 581 دي الرٍَّحمىًف بفي يىًزيدعى

بٍ   .160 كَّادعى  165 644 دي اٍلعىًزيًز بًف أىًبي رى



416 

 

ٍبد العىًزيز بف صي   .161  149 603 يالبينىانً  بيٍ يى عى

ٍبد العىًزيز بف مركاف بف الحكـ  .162  341 979 عى

بٍ   .163 ًرمٌ عى زى  150 609 دي اٍلكىًريـً اٍلجى

بدي ا  .164 ٍيدىةى األسٍ عى  273 837 يٌ مً مى هلًل ٍبفي بيرى

بٍ   .165 ٍحشعى  106 523 دي اهلًل بف جى

بٍ   .166 ٍفصعى  227 755 دي اهلًل بفي حى

نىٍيف  .167 ٍبدي اهلل بف حي  154 614 عى

بدي   .168  296 889 اهلًل ٍبف ًدينىار عى

ة  .169 كىاحى ٍبدي اهلًل بف رى  130 563 عى

 297 891 ـاصً د بف عى يٍ اهلل بف زى  دي بٍ عى   .170

بدي   .171  194 702 اهلًل بف السٍَّعًدمٌ  عى

بدي   .172  138 575 اهلًل بف سىعيًد بًف أىًبي ًىٍند عى

بدي اهللً   .173  86 487 بف طىاككس عى

ٍبدي المَّو بفي العىبَّاس  .174  171 657 عى

ٍبدي   .175 ٍبد الرٍَّحمىف بف أبي حيسيف عى  307 909 اهلل بف عى

اًلؾ  .176 بدي اهلل بف عىبد الرٍَّحمىف بف كىٍعب بف مى  128 561 عى

ٍبد اهلل بف عي   .177  165 644 ديٍ بى عى

ٍبدي اهلل   .178  100 513 بفي عيمىرعى
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ك  .179 ٍبدي اهلًل بف عىٍمرو رىاـ عى  130 563 بف حى

ٍمًرك بًف اٍلعىاص  .180 بدي اهلًل بفي عى  154 615 عى

ٍبدي   .181 اًرث عى  206 720 اهلل بف عىٍبد اهلل بف الحى

بدي   .182 مَّد بف عىًقيؿ بف أىًبي طىالً  عى  124 553 باهلل بف ميحى

بٍ   .183  165 643 اهلًل بًف ميٍسًمـ دي عى

 360 1012 عبد اهلل بف المنتفؽ اليشكرمٌ   .184

 116 539 عة بف رافً د بف رفاعى يٍ بى عي   .185

بًد اهلًل بًف عيٍتبىة  .186  125 554 عيبىٍيدي اهلًل بف عى

 168 652 عيبىٍيد اهلل بف عمر بف حفص  .187

 320 940 كدعي سٍ ة بف عبد اهلل بف مى دى يٍ بى أبك عي   .188

 239 777 عيٍثمىافي بفي زيفىر  .189

فَّاف افي مى ثٍ عي   .190  91 494 بف عى

 132 565 ابفي عىٍجبلىف  .191

 224 750 عىًدم بف أٍرطىاةى الفىزىاًرمٌ   .192

 93 499 عيٍركىةي بفي الزُّبىٍير  .193

مَّد  .194  200 713 بف عىًطيَّة  عيٍركىةي بفي ميحى

رىاسىاًنيٌ   .195  307 907 عىطىاء اٍلخي

 227 755 اًئبعىطىاءي بفي السَّ   .196
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 178 669 عىطىاءي بفي يىًزيدى المٍَّيًثيٌ   .197

 184 685 عىطىاءي بفي يىسىار  .198

 200 713 دمٌ عٍ ٍبف عيٍركىة السَّ  ةي يَّ طً عى   .199

ف  .200  106 523 عيكَّاشىةي بف ًمٍحصى

اًلد  .201  144 594 ًعٍكًرمىةي بفي خى

 92 495 مكلىى ابف عىبَّاس ًعٍكًرمىة  .202

يرأبيك اٍلعىبلىء بف عىبًد ا  .203  156 625 هلًل بًف الًشخّْ

ٍمقىمىةي بفي قىٍيس  .204  102 518 عى

ًميُّ بف أبي طىاًلب  .205  141 583 عى

ٍبد اهلل بف عى   .206 ًمٌي بف عى  241 782 اسبَّ عى

رىارة  .207  205 718 ؛ أبك نىٍممىة عىمَّار بف ميعىاذ بف زي

ٍيف  .208  133 566 ًعٍمرىافي بفي اٍلحيصى

 113 534 عيمىري بفي أىًبي بىٍكر  .209

طَّاب مىري عي   .210  92 496 بف اٍلخى

 121 549 عيمىري ٍبفي سىٍعد  .211

 224 750 عيمىري بفي عىبًد اٍلعىًزيز  .212

مَّد  .213 بىٍير عيمىري بفي ميحى  196 707 بف جي

زىاًعيٌ   .214 ًمؽ اٍلخي ك بف اٍلحى  112 533 عىٍمري
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 261 816 عىٍمرك بفي ًدينىار  .215

 142 584 عىٍمرك بف شرحبيؿ  .216

 200 712 اًنيٌ أىبيك عىٍمرك الشٍَّيبى   .217

مىٍيع  .218 ك بف صي  111 531 عىٍمري

ك بف اٍلعىاص  .219  228 756 عىٍمرى

ٍبسىةعىمٍ   .220  232 766 رك بفي عى

ك بفي عيبىيد  .221  162 638 عىٍمري

بًد اهلل  .222  256 807 عىٍكفي ٍبفي عى

 221 747 ًعيىاضي بفي ًحمىار  .223

ٍيث  .224 رى  345 985 اٍلعىٍيزىاري ٍبفي حي

زىاًعيَّة  .225  343 981 فىاًطمىةي اٍلخي

 334 771 فيدىٍيؾ بف عبد اهلل العيقىٍيميٌ   .226

ة   .227 نىًفيٌ الفيرىاًفصى  91 494 اٍلحى

 280 854 فىٍرقىد السَّبىخيٌ   .228

 265 824 فىٍركىةي بفي ميسىٍيؾ  .229

 226 753 بف خميفة ًفٍطر  .230

مَّد  .231 ـي بفي ميحى  144 591 اٍلقىاًس

اًرؽ  .232 ةي بفي ميخى  174 662 قىًبيصى
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 101 515 ةبف دىعىامى  قىتىادىةي   .233

 173 661 أبك قىتىادة العىدىكم البىٍصرمٌ   .234

الد السَّديكًسيٌ   .235  256 807 قيرَّةي بف خى

 108 525 أىبيك ًقبلىبىة  .236

 183 680 س بف عىاًصـيٍ قى   .237

 211 730 فصى حٍ س بنت مً يٍ قى  أـٌ   .238

 174 662 ًكنىانىةي اٍلعىدىًكمٌ   .239

 209 724 عيٍقبىة تً أيـٌ كيٍمثيكـو اٍبنى   .240

مىٍيـ لىٍيثي   .241  94 500 بف أبي سي

اًلؾو األىٍشعىًرمٌ   .242  353 1000 أىبيك مى

دىثىاف  .243 اًلؾي بفي أىٍكًس بًف اٍلحى  190 696 مى

ٍبر  .244 اًىد بف جى  233 769 ميجى

مَّدي   .245  157 627 بف ًإبرىاًىيـ التٍَّيًميّْ  ميحى

مَّدي   .246 ًابرميحى  122 550 بف جى

بىيًر بًف ميٍطًعـ  .247 مَّدي بفي جي  196 707 ميحى

 239 777 عبف خالد بف رافً  دي مَّ حى مي   .248

 337 973 ميرىاًكح اٍلًغفىاًرمٌ أبك   .249

مَّدي بفي ًزيىاد  .250  150 608 ميحى
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مَّدي   .251 بًد اهلًل ٍبف عىٍمًرك بف عيٍثمىاف ميحى  314 925 ٍبف عى

 200 713 ة بف عيٍركىةيَّ طً بف عى  دي مَّ حى مي   .252

ًميّْ بًف حيسىٍيف  .253 مَّدي بفي عى  155 618 ميحى

 83 486  كفشي يٍ رك بف عى مٍ د بف عى مَّ حى مي   .254

مَّدي بفي كىٍعبو اٍلقيرىًظيٌ   .255  113 534 ميحى

مَّدي بفي ميٍسًمـو الطَّاًئًفيٌ   .256  243 785 ميحى

مَّدي ٍبفي الميٍنكىًدر  .257  254 803 ميحى

كؽ بف األٍجدىع  .258  258 809 مىٍسري

 141 581 ابفي مىٍسعيكد  .259

اًرمٌ   .260  200 712 أىبيك مىٍسعيكدو األىٍنصى

ـي ٍبفي يىسىار  .261  332 967 ميٍسًم

 90 492 ؛ سىًعٍيدابفي الميسىيَّب  .262

ٍزف الميسىيَّبي   .263  90 492 بف حى

 332 966 الميسىيَّبي ٍبفي رىاًفع  .264

بًد اهلل  .265  221 747 ميطىرّْؼي بفي عى

ٍنطىب الميطًَّمبي   .266  180 675 بف عىبًد اهلًل بف حى

بىؿ ميعىاذي   .267  267 829 بف جى

 179 673 دة بف ميعىاًكيىةيٍ اكية بف حى عى مي   .268
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 136 571 برٍ ر بف حى خٍ اكيةي بفي صى عى مي   .269

 252 801 ميعىاًكيىةي بفي قيرَّة  .270

 359 1009 ميعىٍيًقيبو الدٍَّكًسيٌ   .271

 360 1012 يؿقً د اهلل بف أبي عى بٍ الميًغيرة بف عى   .272

 286 869 بف ًمٍقسىـ  ميًغيرىةال  .273

 201 714 ابفي أىًبي ميمىٍيكىة  .274

ٍنذً   .275 ك المي  130 563  ري بف عىٍمرو

نٍ   .276 كرمى  98 509 رمً تى عٍ بف المي  صي

 105 521 أىبيك ميكسىى األىٍشعىًرمٌ   .277

 285 863 ميكسىى بفي أىًبي شىٍيبىة  .278

ٍيميكفي بفي ًمٍيرىافى   .279  168 651 مى

 93 498 المىدنيٌ  نىاًفع  .280

 163 641 ؛ أبك راًفعائغع الصَّ يٍ فى ني   .281

 205 718 اًرمٌ اٍبفي أىًبي نىٍممىةى األىٍنصى   .282

كفي ٍبفي ًرئىاب  .283  174 662 ىىاري

كف  .284 ٍيفالعىٍبدٌم؛  أىبيك ىىاري كى  277 845 عيمىارة بف جي

 248 791 أىبيك ىىاًشـ اٍلكىاًسًطيٌ   .285

 141 583 ىيبىٍيرىةي بفي يىًريـ  .286



413 

 

 97 508 أىبك ىيرىيرىة  .287

ـي بفي عيٍركىة  .288  93 499 ًىشىا

 184 685 ًىبلىؿي بفي أىًبي مىٍيميكنىة  .289

ـي بفي مينىبّْو  .290  99 511 ىىمَّا

 104 520 الشٍَّعبىاًنيأىبيك ىىمَّاـو   .291

 209 725 نىيدةاٍبفي ىي   .292

 130 563 أىبيك اٍليىٍيثـى بف التٍَّييىاف  .293

بًد اهلل كىٍىبي   .294  111 531 بف عى

 151 613 كىٍىبي بف كىٍيسىاف  .295

 224 751 و بّْ نى بف مي  بي كىٍ   .296

ـٌ   .297  134 567 يىًزيدي بفي األىصى

 295 885 ٍبف أىًبي ًزيىاد يىًزيدي   .298

 167 649 يىًزيدي بفي أىًبي سيٍفيىاف  .299

 310 917 د بف قيسيٍ عً يىٍحيىى بف سى   .300

ٍيسىاف يىحيىى بفي   .301  265 824 عىبًد اهلًل ٍبًف رى

 91 494 يىحيىى بفي أىًبي كىًثير  .302

 227 755 يىٍعمىى بف ميرَّةى   .303

ٍممىؾ  .304  262 818 يىٍعمىى بفي مى
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 212 731 ى بفي يىٍعمىريىحيى   .305

َ
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َ.عاجًَرَىادرَكالمَىصَىالمَىَرسيَيٍَفًَ
ادرَكالمراًجع. :َالمىصى َأكلن

َإبراىيـ بف مكسى بف أيكب، برىاف الديف أبك إسحاؽ، األىٍبنىاًسٌي،  .1 ميـك الشَّذىاَالفيَّاحَمفَعي
 ـ.1998ىػ 1418، 1، تحقيؽ: صبلح فتحي ىىمىؿ، )د.ف(، مكتبة الرشد، طابفَالصََّلح

مَّد بف عبد الكريألثير، اابف  .2 مَّد بف ميحى ـ بف عبد الكاحد أبك الحسف عمي بف أبي الكـر ميحى
 .الشيباني الجزرم

 ، بيركت، دار صادر، )د.ط(، )د.ت(.المبابَفيَتيذيبَاألنسابأ.        
ابةب.        حى َالصَّ َمىٍعرفة َفي َالغىابة عادؿ أحمد عبد د معكض ك مَّ حى ، تحقيؽ: عمي مي أيٍسد
  ـ.1994 -ىػ 1415، 1جكد، بيركت، دار الكتب العممية، طالمك 
ديثَكاألثىر ج. َفيَغىريبَالحى مَّد الٌطنىاحي، الن يىاية ، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل كمىحمكد ميحى

 ـ.1979 -ىػ 1399بيركت، المكتبة العمميَّة، )د.ط(، 
3.  ، ، تحقيؽ: د. عبد اهلل الشًَّرٍيعة ٌم،د بف الحسيف بف عبد اهلل البىٍغدىادً مَّ حى أبك بكر مي اآلجيرّْمُّ

ٍيًجي، الرياض، دار الكطف، ط  ـ.1999 -ىػ 1420، 2الدُّمى

بف الكليد بف عقبة بف األزرؽ، د مَّ حى مي د بف عبد اهلل بف أحمد بف مَّ حى أبك الكليد مي  األٍزرىقي، .4
َمفَاألثار َجاءَفييا ش، )د.ـ(، ، تحقيؽ: د. عبد الممؾ بف عبد اهلل بف ديىىيٍ أخبارَمكةَكما

 ـ.2003-ق1424، 1مكتبة األسدم، ط

اؿد شريؼ، مَّ حى حجازم مي إسحاؽ الحكيني،  .5 َالر جى ـ َبميٍعجى َالن بىاًؿ ، جمعو كرتبو: أبك نىٍثؿي
 ـ.2012 -ىػ 1433، 1عمرك أحمد بف عطية الككيؿ، مصر، دار ابف عباس، ط

ٍعفىر، أبك إسحاؽ المدني .6 ًمٌيَبفَالزرقي، بف أبي كثير األنصارم  إٍسمىاعيؿ بف جى َعى ًديثي حى
َالمىدىني ٍعفىر َجى َبف َإٍسمىاعيؿ َعف َالسٍَّعدم ٍجر ، دراسة كتحقيؽ: عمر بف رفكد بف رفيد حي

 ـ.1998 -ىػ 1418، 1الٌسفياني، الرياض، مكتبة الرشد، ط

ٍير بف عيمىر بف خميفة المٍَّمتكني األمكم،  .7 مَّد بف خى ٍيراإلٍشبيمي، أبك بكر ميحى ًَفٍيًرٍسةَابفَخى
مَّد بىشَّار عىكَّاد، اإلٍشبيمي كؼ ك د. ميحى مىٍيو: د. بىشَّار عىكَّاد مىٍعري و كعمَّؽ عى بطى نىصَّ ، حقَّقو كضى

 ـ.2009، 1تكنس، دار الغرب اإلسبلمي، ط
َميٍصعبَدني، ؾ بف عامر المى الً ؾ بف أنس بف مى الً األٍصبىحي، مى  .8 َأبي َبركاية طأ الميكى

 ىػ.1412بيركت، مؤسسة الرسالة  حمكد خميؿ،مى كؼ ك اد مىٍعري بشَّار عكَّ ، تحقيؽ: د. الز ٍىرم
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َابفَد بف زياد بف بشر بف درىـ البصرم، مَّ حى أبك سعيد أحمد بف مي األعرابي،  .9 ـ ميٍعجى
عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد الحسيني، المممكة العربية تحقيؽ كتخريج:  األعرابي،

 ـ.1997 -ىػ 1418، 1السعكدية، دار ابف الجكزم، ط
اتي بف آدـ، د ناصر الديف بف الحاج ني مَّ حى مي األلباني،  .10 إٍركاءيَالغىًميؿَفيَتىٍخريجَكح بف نجى

نىارَالسًَّبٍيؿ اديثَمى  -ىػ  1405، 2، إشراؼ: زيىير الشَّاكيش، بيركت، المكتب اإلسبلمي، طأحى
 ـ.1985

َف أ. َالسَّي ئ َكأثىرىا َكالمىٍكضيكعة ًعٍيفة اديثَالضَّ َاألحى َاألمةًسٍمًسمةي ، دار المعارؼ، الرياض، ي
 ـ.1992 -ىػ 1412، 1ط
َكفىكىائدىا ب. َفقييا ًحٍيحةَكشيءًَمٍف اديثَالصَّ َاألحى ، 1، الرياض، مكتبة المعارؼ، طًسٍمًسمةي

 ـ.2002 -ىػ 1422
 .ـ2002 -ىػ 1423، 1، الككيت، مؤسسة غراس، طاكدأبيَدَىَحيحَيصَىج.َََ
َكزيادتو. د  غير َالصَّ اًمع َالجى ًحٍيح َصى إشراؼ: زيىير الشَّاكيش، بيركت، المكتب اإلسبلمي، ،

 )د.ط(، )د.ت(.
 ، )د.ت(.5، الرياض، مكتبة المعارؼ، طصحيحَالتىرغيبَكالتىرىيب. ق
َكزيادتو. ك غير َالصَّ اًمع َالجى ًعيؼي ، إشراؼ: زيىير الشَّاكيش، بيركت، المكتب اإلسبلمي، ضى

 )د.ط(، )د.ت(.
ََك .11 َالمؤلفيف َأسماء َالعارفيف َالمصنفيفىدية ، استانبكؿ، ككالة المعارؼ الجميمة، آثار

 ـ.1951)د.ط(، 
البىاًجي، أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي  .12

رَّجَلوَالبخارمَفيَالجامعَالصحيحاألندلسي،  ، تحقيؽ: د. أبك لبابة التعديؿَكالتجريحًَلمىٍفَخى
 (.742 \2ـ، )1986 –ق 1406، 1حسيف، الرياض، دار المكاء، ط

طأأ.  ٍنتىقىىَشرحَالميكى  ىػ.1332، 1، مصر، مطبعة السعادة، طالمي
َاألكسطد بف إسماعيؿ الجعفي، مَّ حى البيخارم، أبك عبد اهلل مي  .13 ، تحقيؽ: محمكد التاريخ

 ـ.1977 -ق 1397، 1إبراىيـ زايد، حمب، دار الكعي، ط
ًحيحَالميٍختىصأ.  َالصَّ َالميٍسندي امعي تحقيؽ: محمد  ،كسينىًنوَكأيَّاًموَرَمفَأميكرَرسيكؿَاهللَالجى

 ىػ.1422 1زىير بف ناصر الناصر، )د.ـ( دار طكؽ النجاة ط

َالمفردب.  ، 3د فؤاد عبد الباقي، بيركت، دار البشائر اإلسبلمية، طمَّ حى ، تحقيؽ: مي األدب
 ـ. 1989 –ق 1409
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َالكَىالتَّج.  مَّد ، طبع تحت مراقبة: بيراريخ الدكف، دائرة  –عبد المعيد خاف، حيدر آباد ميحى
 المعارؼ العثمانية، )د.ط(، )د.ت(.

َالبىزَّارَ أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد اهلل،البىزَّار،  .14 ميٍسند
ار َالزَّخَّ َالبىٍحر َباسـ ، تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل ك عادؿ بف سعد ك صبرم المنشكر

 ـ.2009، 1نة المنكرة، مكتبة العمكـ كالحكـ، طالشافعي، المدي
مَّد أبك القاسـ عبد الممؾ بف ًبٍشرىاف، ابف  .15 مَّد بف عبد اهلل بف ميحى أمىاليَابفَ بف ميراف،ميحى

، 1ضبط نصو: أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ العزازم، الرياض، دار الكطف، ط، ًبٍشرىاف
 ـ.1997 -ىػ 1418
مَّد عبيد اهلل بف أبك عبد اهلل ة، طَّ بى ابف  .16 مَّد بف ميحى ، اإلبىانةَالكيبرل بف حمداف العيٍكبىرم،ميحى

 ىػ.1415، 1دار الراية، طالرياض، تحقيؽ: رضا معطي كآخركف، 

، شىٍرحَالس نَّة د بف الفراء،مَّ حى كد بف مي عي سٍ د الحسيف بف مى مَّ حى أبك مي البىغىًكم، ميٍحيي السُّنَّة  .17
 -ىػ 1403، 2المكتب اإلسبلمي، طبيركت، ًىير الشَّاًكيش، زي شيعىيب األرناؤكط ك تحقيؽ: 
 ـ.1983

َالنًَّبيَالميٍختىارأ.  َفيَشىمىاًئؿ ، تحقيؽ: الشيخ إبراىيـ اليعقكبي، دمشؽ، دار المكتبي، األٍنكىاري
 ـ.1995 -ىػ 1416، 1ط
مَّد بكر البزَّاز، أبك  .18 ٍيو البغدادم الشافميحى ٍبدكى نيَّات عي،بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف عى ، الغىٍيَلى

مَّؽى عميو: الشيخ مىٍشييكر بف حى  ـى دَّ تحقيؽ: د. ًحٍممي عبد اليىادم، قى  اف، مى مٍ ف آؿ سى سى لو كعى
 ـ.1997 -ىػ 1417، 1السعكدية، دار ابف الجكزم، ط

مَّد األندلسي،  .19 َاٍستيٍعًجـَمفَالبكرم، أبك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف ميحى ـَما ميٍعجى
 .ىػ1403، 3، بيركت، عالـ الكتب، طلًبَلدَكالمىكىاًضعأٍسمىاءَا

ٍكًجردم الخراساني، كسى البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مي  .20 ٍسرى الس نىفَى الخي
مَّد ، تحقيؽ: الكيبرل  -ىػ 1424، 3عبد القادر عطا، بيركت، دار الكتب العممية، طميحى
 ـ.2003

عيد المندكه، بيركت، مؤسسة الكتب الثقافية، و: أبك عبد اهلل السَّ يٍ مى عى  ؽى مَّ ى بو كعى نى ، اعتى اآلدابأ. 
 ـ.1988 -ىػ 1408، 1ط
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َالكيبرل،ب.  َالس نىف َإلى ؿ دار د ضياء الرحمف األعظمي، الككيت، مَّ حى تحقيؽ: د. مي  المىٍدخى
 الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي، )د.ط(، )د.ت(.

فىاتج.  د الحاشدم، تقديـ: ميٍقبؿ بف ىادم الكادعي، مَّ حى مي  عبد اهلل بف، تحقيؽ: األٍسمىاءَكالص 
دَّة، مكتبة السكادم، ط  ـ.1993 -ىػ 1413، 1جي

اءَكالقىدىرد.  مَّد ، تحقيؽ: القىضى بف عبد اهلل آؿ عامر، الرياض، محمد بف عبد اهلل آؿ عامر، ميحى
 ـ.2000 -ىػ 1421، 1ط

ٍكًجردمَاق.  ٍسرى ، تحقيؽ: د. شيعىبَاإليماف ،لخراسانيأحمدَبفَالحسيفَبفَعميَبفَمكسىَالخي
 ـ. 2003 -ىػ 1423، 1عبد العمي عبد الحميد حامد، الرياض، مكتبة الرشد، ط

ًغير ك. عبد المعطي أميف قمعجي، باكستاف، جامعة الدراسات اإلسبلمية، ، تحقيؽ: الس نىفَالصَّ
 ـ.1989 -ىػ 1410، 1ط

مَّد أبك عيسى الترمذم،  .21 اًمعَالكبيرا بف عيسى السممي،ميحى بشَّار عكَّاد تحقيؽ: د.  ،لجى
 ـ.1998، )د.ط(، بلميٌ ب اإلسٍ رٍ كؼ، بيركت، دار الغى ري عٍ مى 

َالنًَّبيَصمىَاهللَعميوَكسمـأ.  ، أشرؼ ؿحٍ اىر ياسيف الفى د. مى اديثو: ، حقَّقىو كخرَّج أحى شىمىائؿ
 ـ.2000، 1، طيٌ بلمب اإلسٍ رٍ عميو كراجعو: أ.د. بشَّار عكَّاد معركؼ، بيركت،  دار الغى 

مَّد بف عبد اهلل بف جعفر بف عبد اهلل بف الجنيد،تماـ،  .22 ، تحقيؽ: الفكائد أبك القاسـ بف ميحى
 ق.1412، 1حمدم عبد المجيد السمفي، الرياض، مكتبة الرشد، ط

كد، أبك ابف  .23 اري مَّد الجى َالميٍسنىدةعبد اهلل بف عمي النٍَّيسىابكرم، ميحى َالس نىف َمف ، الميٍنتىقى
 ـ.1988 –ق 1408، 1قيؽ: عبد اهلل عمر الباركدم، بيركت، مؤسسة الكتاب الثقافية، طتح
بّْي،  .24 نةالجي َالميدىكَّ َألفاظ َغىريب مَّد ، تحقيؽ: شرح محفكظ، بيركت، دار الغرب ميحى

 ـ.2005 -ىػ 1425، 2اإلسبلمي، ط
اني، عمي بف  .25 مَّد الجيرجى مجمكعة مف ، تحقيؽ: التٍَّعريفاتبف عمي الزيف الشريؼ، ميحى

 ـ.1983-ىػ 1403، 1العمماء، بيركت، دار الكتب العممية، ط

ٍعد، ابف  .26 ٍكىىرم البغدادم،الجى ٍعد عمي بف عيبىيد الجى َابفَالجى عامر أحمد ، تحقيؽ: ميٍسند
 ـ.1990 –ق 1410، 1حيدر، بيركت، مؤسسة نادر، ط

ٍعدٌم، أبك الخطاب عمر بف عمٌي بف سىمرة بف الحسيف،  .27 َفقيالجى َاليمفطبقات ، اء
 تحقيؽ: فؤاد سيّْد، بيركت، دار القمـ، )د.ط(، )د.ت(. 

ٍندم، أبك عبد اهلل مي  .28 ماءَمَىقاتَالعَيبَىمكؾَفيَطَىالسَ د بف يكسؼ بف يعقكب اليمني، مَّ حى الجي
مَّد ، تحقيؽ: كؾمَيكالمَي ، 2عاء، مكتبة اإلرشاد، طنٍ بف عمي بف الحسيف األككع الحكالي، صى ميحى

 ـ.1995
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ٍكزم، أب .29 َفيَد، مَّ حى ك الفىرىج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف مي الجى َالمتىناىية الًعمىؿي
-ق 1401، 2، تحقيؽ: إرشاد الحؽ األثرم، باكستاف، إدارة العمكـ األثرية، طاألحاديثَالكىاىية

 ـ.1981
ة د عثماف، المدينة المنكرة، المكتبمَّ حى ، ضبط كتقديـ كتحقيؽ: عبد الرحمف مي المىٍكضيكعىاتأ. 

 ـ.1966 -ىػ 1386، 1السمفية، ط
مىةب.  َكالص  ، تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد كعمي معكض، بيركت، مؤسسة الكتب الثقافية، الًبر 
 ـ.1993 -ىػ 1413، 1ط

-ق1434، 2، تحقيؽ: د. حامد أحمد الطاىر، القاىرة، دار الفجر لمتراث، طتىٍمًبيسَإٍبًميس ج.
 ـ.2013

ديثد.  َالحى . عبد المعطي أميف القىٍمعىًجي، بيركت، عبد المعطي أميف ، تحقيؽ: دغىريب
 ـ.1985 –ق 1405، 1القمعجي، ط

مَّد جي، حسف  .30 ، مجمة يحيفحًَرييفَعنوَفيَالصََّصٍَاشدَكمركياتَالبَىرىََبفَيَرَيمَىعٍَمَى، وعبميحى
ابع كالخمسكف، الجزء الثاني، شير ربيع اآلخر، د بف سعكد، العدد الرَّ مَّ حى جامعة اإلماـ مي 

 ىػ.1427
اتـ، أبك أبي  ابفي  .31 مَّد حى مَّد عبد الرحمف بف ميحى بف إدريس بف المنذر التميمي الرازم، ميحى

َحاتـ َأبي َلبف فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د.سعد الحميد ك د.خالد تحقيؽ:  ،العمؿ
 ـ.2006 -ىػ 1427، 1مطابع الحميضي، ط، )د.ـ(، الجريسي

 ـ.1952-ىػ1271، 1يدر آباد الدكف، ط، اليند، حديؿعٍَحَكالتَّرٍَالجَىأ. 

ابةَكالتَّاًبًعيفب.  حى أسعد ميٍختىصرنا، تحقيؽ:  ،تىٍفًسيرَالقرآفَالعظيـَميٍسنىدناَعفَرىسيكؿَاهللَكالصَّ
 ىػ.1419، 3د الطيب، المممكة العربية السعكدية، مكتبة نزار مصطفى الباز، طمَّ حى مي 

مَّد أبك عبد اهلل اكـ، الحى  .32 يو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي مَّ حى بف مي  بف عبد اهللميحى د بف حمىٍدكى
يف الطيماني النيسابكرم، ًحٍيحى مصطفى عبد القادر عطا، بيركت، ، تحقيؽ: الميٍستىٍدرؾَعمىَالصَّ
 ـ.1990 –ق 1411، 1دار الكتب العممية، ط

مَّد ًحبَّاف أبك حاتـ ابف  .33 ٍعبدى التميمي البستي، ميحى كحيفَمفَالمىجٍَبف أحمد بف معاذ بف مى ري
د ًثيف  -ق1420، 1، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السَّمفي، الرياض، دار الصميعي، طالميحى
 ـ.2000

 ـ.1973 -  ى 1393، 1حيدر آباد الدكف، دائرة المعارؼ العثمانية، ط، الثقاتأ. 
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َاألٍقطىارب.  َفقياء َكأعَلـي َاألمصار َعمماء ، تحقيؽ كتعميؽ: مرزكؽ عمى ابراىيـ، مشاىيري
 ـ.1991 -ىػ 1411، 1منصكرة، دار الكفاء، طال

ًحيحَابفًَحبَّافَبترتيبَابفَبىٍمبىافج.  ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، بيركت، مؤسسة الرسالة، صى
 ـ.1993 –ق 1414، 2ط
مَّد بف إبراىيـ، أبك  .34 َبذكمَالحجاج األشعرم، أحمد بف ميحى التعريؼَباألنسابَكالتنكيو

 ، )د.ت(.، )د.ـ(، )د.ف(، )د.ط(األٍحسىاب
ر أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف ابف  .35 جى مَّد حى اإلصابةَفيَتمييزَبف أحمد العسقبلني، ميحى

ابة حى مَّد  يٌ حقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعم، تالصَّ معكض، بيركت، دار الكتب العممية، ميحى
 ق.1415، 1ط
اؿَاألئمةَاألربعةأ.  هلل إمداد الحؽ، بيركت، دار د. إكراـ ا :تحقيؽ ،تىٍعجيؿَالمىٍنفعةَبزكائدًَرجى

 ـ.1996، 1البشائر، ط
ٍنبىًميب.  َالحى َالميٍسنىًد َبأٍطرىاؼ َالميعتىًمي َالميٍسًنًد ، تحقيؽ كتعميؽ: د. زيىير بف ناصر إٍطرىاؼي

 النَّاصر، دمشؽ، دار ابف كىثير، )د.ط(، )د.ت(.
كىائدَالمىسىاًنيدَالثَّمىانيةج.  جمكعة طبلب في الجامعة اإلسبلمية، ، تحقيؽ: مالمىطىًالبَالعىاليىةَبزى

 ىػ.1419، 1تنسيؽ: د. سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشٍَّثًرم، السعكدية، دار الغيث، ط
، تحقيؽ: محمد شككر المعجـَالمفيرسَأكَتجريدَأسانيدَالكتبَالمشيكرةَكاألجزاءَالمنثكرةد. 

 ـ.1998-ىػ1418، 1طالمياديني، مؤسسة الرسالة، بيركت، 
د البجاكم، مَّ حى ، تحقيؽ: محمد عمي النجار، مراجعة: عمي مي يرَالمنتبوَبتحريرَالمشتبوتبصق. 

 بيركت، المكتبة العممية، )د.ط(، )د.ت(.
، تحقيؽ: د. عاصـ بف عبداهلل القىٍرييكًتي، تىٍعريؼَأىؿَالتٍَّقًديسَبمىراتبَالمٍكصيكفيفَبالتٍَّدليسز. 

 .ـ1983 –ق 1403، 1عماف، مكتبة المنار، ط
َالتعميؽح.  ، 1عيد عبد الرحمف القىزىقي، بيركت، المكتب اإلسبلمي، ط، تحقيؽ: سى تغميؽ

 ق.1405
ق 1430، تحقيؽ: حامد عبد اهلل المحبلكم، القاىرة، دار الحديث، )د.ط(، تقريبَالتيذيبط. 
 ـ.2009 –

 ىػ. 1326، 1مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، ط، اليند، تيذيبَالتيذيبم. 
ارمفىتٍَؾ.  ًحيحَالبيخى َالبىارمَشرحَصى رقـ كتبو  قاـ بإخراجو كصححو: ميًحبي الديف الخطيب،، حي

دار بيركت، د فؤاد عبد الباقي، تعميؽ: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز، مَّ حى كأبكابو كأحاديثو: مي 
 ق.1379المعرفة، )د.ط(، 

 ـ.2002، 1ة، طالبشائر اإلسبلميَّ  ، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غيدَّة، بيركت، دارافَالميزافلسَى.َؿ
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ر اليىٍيتىًمي،ابف  .36 جى مَّد أحمد بف  حى سىاًئؿَإلىَبف عمي السعدم األنصارم، ميحى َالكى أىٍشرىؼي
َالشَّمىائؿ  -ىػ 1419، 1، تحقيؽ: أحمد بف فريد المزيدم، بيركت، دار الكتب العممية، طفىٍيـً

 ـ.1998
ٍيدكم، أبك الحسف عمي بف مي  .37 دَّاد المى ًني، مَّ حى الحى ٍكالى َالظَّاءد بف ثابت الخى ٍرًؼ َحى ٍصري ، حى

اًمف، دمشؽ، دار البشائر، ط اتـ الضَّ  ـ.2003 -ىػ 1424، 1تحقيؽ: أ.د. حى
، ابف  .38 مَّد أبك حـز ىَمََّحَىالمَيعمي بف أحمد بف سعيد األندلسي القرطبي الظاىرم، ميحى

 دار الفكر، )د.ط(، )د.ت(.، بيركت، باآلثار
َمرَيثىَكَىَاآلدابًََىرَيزَىؽ إبراىيـ بف عمي بف تميـ األنصارٌم القيركاني، الحيصرم، أبك إسحا .39
 .، بيركت، دار الجيؿ، )د.ط(، )د.ت(اباأللبَى
ٍيًدم،  .40 مى ميٍسندَ، أبك بكر عبد اهلل بف الزبير بف عيسى بف عبيد اهلل القرشي األسدمالحي

ٍيًدم مى  ـ.1996، 1، طتحقيؽ: حسيف سميـ أسد الدَّارىاني، دمشؽ، دار السقا، ،الحي
ًميدم، أبك عبد اهلل مي  .41 تفسيرَد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف حميد األزدم، مَّ حى الحى

َالبيخارمَكميٍسًمـ يف ًحٍيحى َالصَّ َفي بىٍيدة مي غىريبَما د عبد العىزيز، القاىرة، مكتبة مَّ حى ، تحقيؽ: زي
 ـ. 1995 –ق 1415، 1السنة، ط

بف أبي ًحٍميىر،   بف أبي حمير بف عيبىٍيد بف القاسـ بف سعيد بف سعدنىٍشكاف الًحٍميىًرم،  .42
َكدكاءَيمَيالعَيَسيَمٍَشَى َالعَىكَىَـك د. ، تحقيؽ: د. حسيف العمرم كمطير اإلرياني ك بَمفَالكمـكرَىَلـ

 ـ.1999 -ىػ 1420، 1يكسؼ عبد اهلل، بيركت، دار الفكر المعاصر، ط
مَّد أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ، ابف  .43 سؤالتَيباني، بف أسد الشَّ  بف حنبؿ بف ىبلؿميحى

َحنبؿ َبف َأحمد َاألثـر َبكر دار البشائر  صبرم، بيركت،، تحقيؽ: د. عامر حسف أبي
ََـ.2004 -ىػ 1425، 1ة، طاإلسبلميَّ 

 -ىػ 1420، 1بلـ شاىيف، بيركت، دار الكتب العممية، طد عبد السَّ مَّ حى مي ،  تحقيؽ: الز ٍىدأ. 
 ـ.1999
َركاب.  َالرجاؿ َكمعرفة َابنوالعمؿ مَّد ، تحقيؽ: كصي اهلل بف ية عباس، الرياض، دار ميحى

 ـ.2001 -ىػ 1422، 2الخاني، ط
عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د. عبد اهلل التركي،  -شعيب األرنؤكط ،  تحقيؽ: الميٍسند ج.

 ـ.2001 -ىػ 1421، 1بيركت، مؤسسة الرسالة، ط
ابةد.  حى َالصَّ ائؿ ، 1باس، بيركت، مؤسسة الرسالة، طد. كصي اهلل محمد ع، تحقيؽ: فىضى

 ـ.1983 –ق 1403
رىائطي،  .44 مَّد أبك بكر الخى مَّد بف جعفر بف ميحى  .بف سيؿ بف شاكر السامرمميحى
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َاألخَلؽأ.  ، 1أيمف عبد الجابر البحيرم، القاىرة، دار اآلفاؽ العربية، ط، تحقيؽ: مىكىاـر
 ـ.1999 -ىػ 1419
َ َكمىٍذميكًميىاب. َاألخَلؽ ؽ: مصطفى بف أبك النصر الشمبي، جدة، مكتبة ، تحقيمساكئ

 ـ.1993 -ىػ 1413، 1السكادم، ط
ٍيمىة، ابف  .45 زى  .ف صالح بف بكر السممي النيسابكرمد بف إسحاؽ بف المغيرة بمَّ حى أبك بكر مي خي
ٍيمىةأ.  زى ، 3د مصطفى األعظمي، بيركت، المكتب اإلسبلمي، طمَّ حى مي  ، تحقيؽ: د.صحيحَابفَخي

 ـ.2003 -ىػ 1424
 -ىػ 1414، 5، تحقيؽ: عبد العزيز بف إبراىيـ الشيكاف، الرياض، مكتبة الرشد، طالتٍَّكحيدب.َ

 ـ.1994
طَّاًبي،  .46 مَّد أبك سميماف حمد بف الخى ديثبف إبراىيـ بف الخطاب البستي، ميحى ، غىريبَالحى

الفكر،  تحقيؽ: عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم، تخريج: عبد القيكـ عبد رب النبي، دمشؽ، دار
 ـ.1982 -ىػ 1402)د.ط(، 

ًطيب البىٍغدىاًدٌم، .47  .بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم أبك بكر أحمد الخى
امعَألٍخَلًؽَالرَّاكمَكآداًبَالسَّاًمع أ. ، تحقيؽ: د. محمكد الطَّحاف، الرياض، مكتبة المعارؼ، الجى

 )د.ط(، )د.ت(.
َاٍلعىمىؿَىب.  اءيَاٍلًعٍمـً ، 1يف األلباني، الًريىاض، مكتبة المىعىارؼ، طناصر الدّْ مَّد ميحى ، تحقيؽ: اٍقًتضى

 ـ.2002-ق1422
َكالميتىفىًقوج.  ، 2عادؿ بف يكسؼ الغرازم، السعكدية، دار ابف الجكزم، ط، تحقيؽ: الفىًقٍيو

 ق.1421
َبغدادد.  ، 1، تحقيؽ: الدكتكر بىشَّار عكَّاد مىٍعركؼ، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، طتاريخ

 .ـ2002 -ػ ى1422
ؿ، أبك بكر أحمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد البىٍغدىاًدٌم،  .48 بلَّ ، تحقيؽ: د. عىًطيَّة الس نَّةالخى

 ـ.1989 -ىػ 1410، 1الزٍَّىرىاني، الرياض، دار الراية، ط

تاريخَخميفةَاط بف خميفة الشيباني البصرم، يَّ العصفرم، أبك عمرك خميفة بف خى خميفة  .49
 ق.1397، 2، دار القمـ، دمشؽ، طرمٌ مى اء العي يى د. أكـر ضً  ، تحقيؽ:اطيََّبفَخَى
ًمٍيمي، أبك يعمى خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القىٍزًكٍيني،  .50 اإلرشاديَالخى

ديث، مىماءَالحى ، 1تحقيؽ: د. محمد سعيد عمر إدريس، الرياض، مكتبة الرشد، ط فيَمىٍعرفةَعي
 ق.1409
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َخيثمةكر أحمد، خيثمة، أبك بابف أبي  .51 َأبي َابف َبتاريخ َالمعركؼ َالكبير ، التاريخ
 ـ.2006 -ىػ 1427، 1تحقيؽ: صبلح بف فتحي ىبلؿ، القاىرة، الفاركؽ الحديثة، ط

كد بف النعماف بف أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعالدَّارقيٍطًني،  .52
 .دينار البغدادم

َالنََّ أ. اديث َاألحى َفي َالكاردةي تحقيؽ كتخريج: محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي.، ،  بكيَّةالًعمىؿي
 ـ.1985 -ىػ 1405، 1الرياض، دار طيبة، ط

َلمدَّارىقيٍطًنيٌَب.  َالنَّيسابيكرٌم اكـ َالحى ، تحقيؽ: د. مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر، سيؤالتي
 ـ.1984 –ق 1404، 1الرياض، مكتبة المعارؼ، ط

ك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف ، أبسينىفَالدَّارقيٍطنيج. 
 -ىػ 1424، 1دينار البغدادم، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كآخركف، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

 ـ.2004
د عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد مَّ حى أبك مي الدَّاًرًمي،  .53
َالدَّاًرمي ميمي،التَّ  حقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني، المممكة العربية السعكدية، دار ،  تسنف

 ـ.2000 -ىػ 1412، 1المغني، ط

مىٍيماف بف داكد بف الجاركد البصرم، ،داكدأبك  .54 َالطَّيالسي سي َأبيَداكد ، تحقيؽ: ميٍسند
 ـ.1999 -ىػ 1419، 1محمد بف عبد المحسف التركي، مصر، دار ىجر، ط

مىٍيماف بف ادىاكد، أبك  .55 اد بف عمرك األزدم ألشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شدسي
 .السًّْجٍستاني

مَّد بممي، )د.ـ(، دار الرسالة العالمية، طعى ، تحقيؽ: شي سينىفَأبيَدىاكد أ. ، 1يب األرناؤكط ك محى
 ـ.2009 -ىػ 1430

كاة، غنيـ بف عباس بف غنيـ، حمكاف، دار المشد ك مَّ حى ياسر بف ابراىيـ بف مي ، تحقيؽ: الز ٍىد ب.
 ـ.1993 -ىػ 1414، 1ط

 ق.1408، 1شعيب األرناؤكط، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط، تحقيؽ: المىرىاسيؿج. 

بىاًنيَكاٍفًتراؽَالمىعىاًنيالدًَّقيقي، سميماف بف بنيف بف خمؼ بف عكض الًمٍصًرم،  .56 ، اٍتفىاؽَالمى
 ـ.1985ىػ 1405، 1تحقيؽ: د. يحيى عبد الرؤكؼ جبر، األردف، دار عمار، ط
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 .ف عبيد اهلل بف سيٍفياف القيرىشيد بمَّ حى أبك بكر عبد اهلل يف مي الدٍُّنيا، ابف أبي  .57

ٍمتَكآدابَالمساف أ. ، 1كيني، بيركت، دار الكتاب العربي، ط، تحقيؽ: أبك إسحاؽ الحي الصَّ
 ق.1410

مَّد بشير ،  تحقيؽ: ذـَالغيبةَكالنميمةب.َ ػ ى1413، 1دمشؽ، مكتبة دار البياف، ط عيكف،ميحى
 ـ.1992 -

 –ق 1409، 1مصطفى عبد القادر عطا، بيركت، دار الكتب العممية، ط، تحقيؽ: اإلخكافج. 
 ـ.1988

، طمَّ حى ، تحقيؽ: مي ميدىاراةيَالنَّاسد.   -ىػ 1418، 1د خير رمضاف يكسؼ، بيركت، دار ابف حـز
 ـ.1998

َالميؿق.  َكقياـ رة مكتبة القرءاف، تحقيؽ: مسعد عبد المجيد محمد السعداني القاى ،التيجد
 )د.ط( )د.ت(.

َالمىاؿك.  مَّد ، تحقيؽ: إصَلح ، 1عبد القادر عطا، بيركت، مؤسسة الكتب الثقافية، طميحى
 ـ.1993 -ىػ 1414
 مجدم السيد إبراىيـ، القاىرة، مكتبة القرآف، )د.ط(، )د.ت(.، تحقيؽ: مىكىارـيَاألٍخَلؽز. 
ًبٌي،  .58 الكينىىَ حماد بف سعيد بف مسمـ األنصارم،أبك ًبٍشر محمد بف أحمد بف الدُّكالى

 -ىػ 1421، 1أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي، بيركت، دار ابف حـز ، ط، تحقيؽ: كاألٍسمىاء
 ـ.2000
 .د بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيمازمَّ حى الذَّىىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل مي  .59

فَّاظ أ. الحي  .ـ1998 -ىػ1419، 1ط دار الكتب العممية،، بيركت، تذكرةَي

َب َالن بىَلء. َأعَلـ ب األرناؤكط، )د.ـ(، مؤسسة يٍ عى يخ شي كعة بإشراؼ الشَّ مي جٍ ، تحقيؽ: مى ًسيىر
 ـ.1985 -ىػ 1405، 3الرسالة، ط

د مَّ حى أحمد مي د عكَّامة ك مَّ حى ، تحقيؽ: د. مي الكىاًشٍؼَفيَمىٍعرفةَمىٍفَلوًَركايةَفيَالكيتبَالستة. ج
 .1992 –ق 1413، 1ـ القرآف، طنمر الخطيب، جدة، مؤسسة عمك 
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عىفاء. د مىبي، )د.ف(، )د.ـ(، )د.ط(، )د.ت(.، تحقيؽ: د. الميٍغنيَفيَالض   نكر الديف ًعٍتر الحى

َالكينىى. ق َسىٍرد َفي د صالح المراد، الدينة المنكرة، المجمس العممي مَّ حى ، تحقيؽ: مي الميٍقتىنى
 ىػ.1408، 1بالجامعة اإلسبلمية، ط

اؿًمٍيزافَال. ك ، 1د البجاكم، بيركت، دار المعرفة، طمَّ حى ، تحقيؽ: عمي مي عًتداؿَفيَنىٍقدَالر جى
 ـ.1963 -ىػ 1382

فياتَالمىشىاىيرَكاألعَلـ. ز كى َاإلٍسَلـَكى كؼ، بيركت، ، تحقيؽ: الدُّ تاريخي كتكر بىشَّار عكَّاد مىٍعري
 ـ.2003، 1، طب اإلسبلميٌ رٍ دار الغى 

مَّ أبك الرَّامىييٍرميزم،  .60 د ثَالفاًصؿَبيفَ د الفارسي،بلَّ الحسف بف عبد الرحمف بف خى د ميحى الميحى
 ق.1404، 3اج الخطيب، بيركت، دار الفكر، طجَّ د عى مَّ حى ، تحقيؽ: د. مي الرَّاكمَكالكىاًعي

يو، ابف  .61  .أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ الحنظمي المركزمرىاىىكى
ي أ. د. عبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكشي، المدينة المنكرة، ، تحقيؽ: وميٍسندَإٍسحاؽَبفَرىاىىكى

 ـ.1991 –ق 1412، 1مكتبة اإليماف، ط
، تحقيؽ: د. عبد اهلل أحمد الحمد، الرياض، دار العاصمة، تاريخَمكلدَالعمماءَككفياتيـب. 
 (.472 \2ق، )1410، 1ط

 .ثـ الدمشقي الحنبميٌ  مي البغدادمرجب، عبد الرحمف بف أحمد بف الحسف، السىبلابف  .62
َالتَ مىَعًََحَيرٍَشَىأ.   -ىػ 1436، 7، تحقيؽ: د. ىمَّاـ سعيد، الرياض، مكتبة الرشد، طرمذمؿ

 ـ.2015
َكالًحكىـب.َ اًمعَالعيمـك براىيـ باًجس، بيركت، مؤسسة اف شيعىٍيب األرنىاؤكط ك خى يٍ ؽ: الشَّ ، تحقيجى ا 

 ـ.2001 -ىػ 1422، 7الرسالة، ط
كياني، .63 كف،مَّ حى مي  أبك بكر الرُّ كيانيفي  د بف ىىاري أيمف عمي أبك يماني، ، تحقيؽ: ميٍسندَالر 

 ق.1416، 1القاىرة، مؤسسة قرطبة، ط

ٍفكىاف النٍَّصًرم الميمىقب بشىٍيخ الشَّبىاب، أبك  .64 ٍرعىة، عبد الرحمف بف عىٍمرك بف عبد اهلل بف صى زي
ٍرعىةَالد مىشقيًَركىاية:َأبيَالمىٍيميكفَبفَ ، دراسةه كتىٍحًقيؽ: شكر اهلل نعمة اهلل رىاشدتاريخَأبيَزي

 ـ.1980القكجاني، دمشؽ، مىٍجمىع المغة العربية، )د.ط(، 
ًركمي،  .65 ، )د.ـ(، األعَلـد بف عمي بف فارس الدمشقي، مَّ حى خير الديف بف محمكد بف مي الزّْ

 ـ.2002، 15دار العمـ لممبلييف، ط
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ديثَكاألثىرأحمد، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف الزَّمىٍخشىًرم،  .66 ، الفىائؽَفيَغىريبَالحى
مَّد مَّ حى عمي مي   ، )د.ت(.2أبك الفضؿ إبراىيـ، لبناف، دار المعرفة، طد البجاكم كميحى
يو،  .67 كى ٍنجى رىسىاني،زى ، تحقيؽ: األٍمكاؿ أبك أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اهلل الخي

 ـ.1986 -ىػ 1406، 1شاكر ذيب فياض، السعكدية، مركز الممؾ فيصؿ، ط
مَّد زيادة، أكـر بف  .68 َالطَّبرمالفالكجي، ميحى ًرير َجى َابف َاإلماـ َلمركاة غير َالصَّ ، الميٍعجـ
 .دف، الدار األثرية، )د.ط(، )د.ت(األر 
د، مَّ حى د بف أبي بكر بف عثماف بف مي مَّ حى د بف عبد الرحمف بف مي مَّ حى اكم، أبك الخير مي خى السَّ  .69

 ـ.1993-ىػ1414، 1، بيركت، الكتب العممية، طًدينةَالشَّريفةالتيٍحفةَالمطيفةَفيَتاريخَالمَى
ديثقاسـ بف ثابت بف حـز العىٍكفي،  دمَّ حى السَّرىقىسطي، أبك مي  .70 َالحى َغىريب َفي ئؿ ، الدَّلى

 ـ.2001 -ىػ 1422، 1د بف عبد اهلل القناص، الرياض، مكتبة العبيكاف، طمَّ حى تحقيؽ: د. مي 

مَّدسعد، أبك عبد اهلل ابف  .71 الطبقاتَ، بف سعد بف منيع الياشمي البصرم البغدادم ميحى
 ََـ.1968، 1، تحقيؽ: إحساف عباس، بيركت، دار صادر، طالكبرل
َسىًعٍيد أبك عثماف بف شعبة الخراساني الجكزجاني،سىًعٍيد بف مىٍنصيكر،  .72 ، تحقيؽ: سينىف

 .ـ1982-ىػ 1403، 1الدار السمفية، طحبيب الرحمف األعظمي، اليند، 
مَّد رىأفت، سىًعيٍ  .73 ًَركايىةَد، ميحى َفي َكأثريه و َكمىٍنيجي ادريه َ"مىصى ٍنعىاني َالصَّ َرىاًشد َبفي مىٍعمىر

ديث"،َ  ـ.1983، 1الرياض، عالـ الكيتب، طالحى
مَّد، أبك  .74 َفيَالتٍَّعميؿَ"دراسةهَسمحة، عبد السَّبلـ أحمد ميحى َكأثرىا كىاة ابَالر  َأٍصحى ٍعًرفىةي مى

ابَاألٍعمىش"،نظريةهَتطبيقيةهَفيًَعمىؿَأصٍَ  ـ.2012 -ىػ 1433، 1سكرية، دار النكادر، ط حى
 .د بف منصكر التميمي الًمٍركىزممَّ حى عبد الكريـ بف مي اني، أبك سعد عى مٍ السَّ  .75

، تحقيؽ: عبد الرحمف بف يحيى الميعىًممي اليماني، حيدر آباد، مجمس دائرة المعارؼ األنساب أ.
 (. 501 \12، )(83 \4ـ، )1962 -ىػ 1382، 1العثمانية، ط

، 1، تحقيؽ: منيرة ناجي سالـ، بغداد، رئاسة ديكاف األكقاؼ، طبيرجـَالكَىعٍَالتحبيرَفيَالمَيب. 
 ـ.1975 -ىػ1395
َاألينيؼالسُّييمي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد الخثعمي،  .76 ٍكضي ، الرَّ

 -ىػ1421، 1لعربي، طبلـ السبلمي، بيركت، دار إحياء التراث اتحقيؽ: عمر عبد السَّ 
 (. 200، 162 \4ـ، )2000
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، تحقيؽ: خميؿ إبراىـ الميخىصَّصسيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي، ابف  .77
 ـ.1996 -ىػ1417، 1جفاؿ، بيركت، دار إحياء التراث العربي، ط

َتىٍقريبَعبد الرحمف بف أبي بكر، السُّييكًطي، جبلؿ الديف  .78 َشىٍرح َفي َالرَّاكم تىٍدريب
 د الفاريابي، )د.ـ(، دار طيبة، )د.ط(، )د.ت(مَّ حى ، تحقيؽ: أبك قتيبة نظر مي نَّكىاًكمال

مَّد أبك عبد اهلل الشَّاًفًعي،  .79 اًفع بف عبد المطمب بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شى ميحى
 .بف عبد مناؼ

-ق1422، 1ط ، تحقيؽ كتخريج: د. رفعت فىٍكزم عبد المطمب، اإلسكندرية، دار الكفاء،األـي أ.
 ـ.2001
ماىر ياسيف فحؿ، رتبو: سنجر بف عبد اهلل الجاكلي، ، تحقيؽ: د. ميٍسندَاإلماـَالشَّافعيب. 

 ـ.2004 -ىػ 1425، 1الككيت، شركة غراس لمنشر كالتكزيع، ط
 –ق 1404، 1، تحقيؽ: صبحي السامرائي، الككيت، الدار السمفية ، طتاريخَأسماءَالثقاتج. 

 ـ.1984
فييـ تحقيؽ:  تاريخَالمىًدينة،في  زيد بف عبيدة بف ريطة النميرم البصرم،شبو، ابف  .80

 ىػ.1399محمد شمتكت، )د.ف(، )د.ـ(، )د.ط(، 
َالتيذيبار، شَّ يب كبى عى شي  .81 َتقريب  -ىػ 1417، 1، بيركت، مؤسسة الرسالة، طتحرير

 ـ.1997
 .د الككفيٌ مَّ حى شىٍيبة، أبك بكر عبد اهلل بف مي ابف أبي  .82
نََّ أ. اديثَكاآلثارالميصى ، 1، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، الرياض، مكتبة الرشد، طؼَفيَاألحى

 ق.1409
أحمد بف فريد المزيدم، الرياض، ، تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم ك ميٍسندَابفَأبيَشيبةب. 

 ـ.1997، 1دار الكطف، ط
، العىظىمىة رم،أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف األنصاالشٍَّيخ األٍصبىيىاني،  .83

مَّد رضاء اهلل بف تحقيؽ:   ق.1408، 1إدريس الميبىاركفكرم، الرياض، دار العاصمة، طميحى
فىدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ،  .84 َالتٍَّحريؼالصى ، تحقيؽ: تىٍصحيحَالتٍَّصحيؼَكتىحريري

 -ػ ى1407، 1السيد الشرقاكم، راجعو: د. رمضاف عبد التكاب، القاىرة، مكتبة الخانجي، ط
 ـ.1987
ح، ابف  .85 كًرم، الصَّبلى زي ًديثَأبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشٍَّيرى َالحى مىعرفةيَأنكاًعَعمكـً

مبي، سكريا، دار الفكر، )د.ط(، كييعرؼَبمقدمةَابفَالصَلح ، تحقيؽ: د. نكر الديف ًعٍتر الحى
 ـ.1986 -ىػ 1406
زَّاؽ بف ىماـ بف نافع  .86 ٍنعاني، أبك بكر عبد الرَّ  .الًحٍميرم اليمانيالصَّ
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زَّاؽ أ. َعىبدَالرَّ مَّد د. محمكد ، تفسيري  ىػ.1419، 1عبده، بيركت، دار الكتب العممية، طميحى
 ق.1403، 2مي، اليند، المجمس العممي، طظى ف األعٍ مى حٍ الرَّ  بي يٍ بً ، تحقيؽ: حى ؼنََّصَىالمَيب. 
ثَالميٍختارةَأكَالميٍستىٍخرجَاألحاديد بف عبد الكاحد، مَّ حى أبك عبد اهلل مي الضياء المىٍقدسي،  .87

ٍيًيمىا ًحٍيحى ارمَكميٍسمـَفيَصى ، تحقيؽ: د. عبد الممؾ مفَاألحاديثَالميٍختارةَمماَلـَيخرجوَالبيخى
 ـ.2000 -ىػ 1420، 3دار خضر، ط، بيركت، بف ديىىٍيش

مّْص،  .88  د بف عبد الرحمف بف العباس بف عبد الرحمف بف زكريا البغدادم،مَّ حى مي طاىر الميخى
م صيَّات في ، 1، تحقيؽ: نبيؿ سعد الديف جرار، قطر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، طالميخى

 ـ.2008 -ىػ 1429
 .بف مطير المخمي الشامي الطَّبىرىاًني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب .89
َالكَىجَىعٍَالمَي أ. ، 2، ط، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، القاىرة، مكتبة ابف تيميةبيرـ

 )د.ت(.
 

َ َاألٍكسىطب. ـ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ك عبد المحسف بف إبراىيـ ، تحقيؽ: الميٍعجى
 .ق1415الحسيني، القاىرة، دار الحرميف، 

َالشَّامييفج.  مىًفي، بيركت، مؤسسة الرسالة، طميٍسند ، 1، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السَّ
 ـ.1984 –ق 1405

 ق.1413، 1عبد القادر عطا، بيركت، دار الكتب العممية، ط صطفىمي ، تحقيؽ: اءعَىالدَ د. 
َاألٍخَلؽق.  ، 1، كتب ىكامشو: أحمد شمس الديف، بيركت، دار الكتب العممية، طمىكىاـر

 ـ.1989 -ىػ 1409
اًمعيَالبىيىافَفيَتىأكيؿَالقيٍرءافك.  ، 1أحمد محمد شاكر، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط، تحقيؽ: جى

 ـ.2000 -ىػ 1420
اكم، ا .90  .مة بف عبد الممؾ بف سممة األزدمٌ د بف سبلمَّ حى أبك جعفر أحمد بف مي لطَّحى
َاآلثىار أ. َميٍشًكؿ  -ىػ1415، 1، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، بيركت، مؤسسة الرسالة، طشىٍرحي

 ـ.1994
رقيـ: د د سيد جاد الحؽ، مراجعة كتمَّ حى مي جار ك ىرم النَّ د زي مَّ حى مي ، تحقيؽ: شىٍرحَمىعىانيَاآلثارب. 

 ـ.1994ىػ، 1414، 1كسؼ المىٍرعىٍشمي، )د.ـ(، عالـ الكتب، طيي 
رىاسىاًنى اليركم، طىٍيمىاف، ابف  .91 َطىٍيمىافأبك سعيد إبراىيـ بف شيٍعبة الخي َابف ، مشيىخة

 ـ.1983 -ىػ 1403د طاىر مالؾ، دمشؽ، مىٍجمىع الُّمغىةي العىربية، )د.ط(، مَّ حى تحقيؽ: مي 

 .مد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيبانيٌ أبك بكر أحعىاًصـ، ابف  .92
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، 1، طد ناصر الديف األٍلبىاني، بيركت، الكتب اإلسبلميٌ مَّ حى ، تحقيؽ: العىبلَّمة مي الس نىة أ.
 ق.1400
َكالمثانيب.  ، 1، تحقيؽ: د. باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة، الرياض، دار الراية، طاآلحاد
 ـ.1991 –ق 1411
 .بف محمد بف عاصـ النمرم القرطبيٌ  سؼ بف عبد اهللعبد البر، أبك عمر يك ابف  .93
َاألصحاب أ. ، 1د البجاكم، بيركت، دار الجيؿ، طمَّ حى ، تحقيؽ: عمي مي الستيعابَفيَمعرفة

 ـ.1992 -ىػ 1412
اًمعَبيافَالًعٍمـَكفىٍضموب.  تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم، المممكة العربية السعكدية، دار ابف ، جى

 ـ.1994 -ىػ 1414، 1الجكزم، ط
طأَمفَالمىعىانيَكاألسىانيدج.  د مَّ حى مي ، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم ك التَّمييدَلمىاَفيَالميكى

 ىػ. 1387عبد الكبير البكرم، المغرب، كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، )د.ط(، 
ممىاءَاألقطىارد.  ارَكعي اًمعيَلمىذىاىبَفقىيىاءَاألٍمصى َالجى طأَمفَمىعىانيََالٍستذكىاري مَّنىوَالميكى فيمىاَتىضى

ار ازَكالٍخًتصى ، تحقيؽ: عبدالمعطي أميف قىٍمعىًجي، دمشؽ، الرَّأمَكاآلثارَكشىٍرًحَذلؾَكموَباإليجى
 ـ.1993 -ىػ 1414، 1دار قتيبة، ط

، تحقيؽ: د. الس نَّةبف حنبؿ الشيبانٌي، د مَّ حى مي أبك عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد،  .94
 ـ.1986 -ىػ 1406، 1سعيد القحطاني، الدماـ، دار ابف القيـ، ط محمد بف

ٍيد،  .95 مى ٍبد بف حي ًميد بف نىٍصر الًكسّْي،مَّ حى أبك مي عى ٍبدي الحى بَ د عى َبفَالميٍنتىخى َعىٍبد مفَميٍسند
ٍيد، مى  ـ.2002 -ىػ 1423، 2تحقيؽ: الشيخ مصطفى العدكم، الرياض، دار بىمىٍنسية، ط حي
مَّ عتر، نكر الديف  .96 َالحَىمَيقدَفيَعَيجَالنََّيَىنٍَمَىبٌي، مى الحى د ميحى ، 3، دمشؽ، دار الفكر، طديثـك

 ـ.1981-ىػ 1401

، )د.ـ(، دار تاريخَالثقاتأبك الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح الككفي، ، ميٌ جٍ العً  .97
 ـ.1984-ىػ1405، 1الباز، ط

قيؽ: حمد الجابرم ، تحاإليماففي  بف يحيى ابف أبي عمر، دمَّ حى مي أبك عبد اهلل العىدىني،  .98
ربي، الككيت، الدار السَّمفيَّة، ط  ق.1407، 1الحى

مَّد عبد اهلل بف عبد اهلل بف ، أبك أحمد عدمٌ ابف  .99 ابف مبارؾ بف القطاف الجرجاني، ميحى
، تحقيؽ كتعميؽ: د. مازف الًسٍرسىاكم، الرياض، مكتبة الرشد، )د.ط(، الكامؿَفيَضعفاءَالرجاؿ

 )د.ت(.
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َركاًةَعبد الرحيـ بف الحسيف الكردم،  العراقي، أحمد بف .100 َذكًر َفي َالتٍَّحًصيؿ تيحفةي
 ، تحقيؽ: عبد اهلل نكارة، الرياض، مكتبة الرشد، )د.ط(، )د.ت(.المىرىاسيؿ
، تحقيؽ: عمرك بف تاريخَدمشؽأبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل، عساكر، ابف  .101

  ـ.1995 -ىػ 1415غرامة العمركم، )د.ـ(، دار الفكر، )د.ط(،
، تحقيؽ: محمكد تصحيفاتَالمحدثيفالحسف بف عبد اهلل بف سعيد،  أبك أحمدالعىٍسكىرم،  .102

 ق.1402 1أحمد ميرة القاىرة المطبعة العربية الحديثة ط
ًبٍيربف عمرك بف مكسى بف حماد المكي، د مَّ حى مي أبك جعفر العيقىٍيمي،  .103 َالكى عىفىاء ، الض 

 ـ.1984 -ىػ 1404، 1كت، دار المكتبة العممية، طتحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، بير 
 .كىٍيكىمىًدم بف عبد اهلل الدمشقيٌ العىبلئي، أبك سعيد خميؿ بف  .104

عمي عبد الباسط مزيد، القاىرة، مكتبة د. ًرفعت فىٍكزم عبد المطمب ك ، تحقيؽ: الميٍختىًمطيكف أ.
 ـ.1996 -ىػ 1417، 1الخانجي ،ط

َأٍحكىاب.  َفي َالتٍَّحًصيؿ امعي َالمىرىاًسٍيؿجى ، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، بيركت، عالـ ـ
 ق.1986 –ـ 1407، 2الكتب، ط

شذراتَالذَّىىبَفيَعبد الحي بف أحمد بف محمد العىكرم، ، أبك الفبلح العماد الحنبمي .105
، تحقيؽ: محمكد األرناؤكط، خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط، دمشؽ، دار أخبارَمىٍفَذىىىب

 ـ.1986 -ىػ 1406، 1ثير، طابف ك
بّْي،  .106 ًمٍيرىة، أبك جعفر أحمد بف يحيى بف أحمد الضى بيٍغيةَالميٍمتىًمسَفيَتاريخَرجاؿَأىؿَعى

 ـ.1967، القاىرة، دار الكاتب العربي، )د.ط(،األٍندىليس
اؽ اإلٍسفىرىايينيٌ أبك عىكىانة،  .107 ًحيحَفي  ،يىعقيكب بف إسحى ٌرجَعمىَصى َالصَّحيحَالميخى الميسنىد
، تحقيؽ: مجمكعة مف طبلب الجامعة اإلسبلميَّة، المممكة العربية السعكدية، الجامعة ميٍسمـ

 ـ.2014 -ىػ 1435، 1اإلسبلميَّة، ط
َبالتَّدليسَ)دراسَىالمَيـ بف عىارؼ، اتً العكني، الشَّريؼ حى  .108 َكعَلقىتيو ًفٌي َالخى َنظريَّةهَرسىؿي ةه

 ـ.1997-ق1418، 1)د.ـ(، دار ىجر، طرٌم(،َصٍَفَالبَىسَىكياتَالحَىرٍَتطبيقيَّةهَعمىَمَىكَى
نخبَاألفكارَمحمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى،  دمَّ حى مي أبك العيني،  .109

، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، قطر، كزارة فيَتنقيحَمبانيَاألخبارَفيَشرحَمعانيَاآلثار
 .ـ2008 -ىػ 1429، 1األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، ط

، تحقيؽ: عبد السبلـ معجـَمقاييسَالمغةس، أحمد بف زكرياء القزكيني الرازم، فار ابف  .110
  ـ.1979 -ىػ 1399محمد ىاركف، سكريا، دار الفكر، )د.ط(، 

مَّد الفىتًَّني،  .111 ارَاألٍنكارَفيَغىرائبَطاىر بف عمي الصديقي اليندم الكجراتي، ميحى مىٍجمىعًَبحى
 ـ.1967 -ىػ  1387، 3ائرة المعارؼ العثمانية، ط، )د.ـ(، دالتٍَّنزيؿَكلطىائؼَاألٍخبىار
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، تحقيؽ: العىٍيفالفىرىاًىٍيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم،  .112
 امرائي، )د.ـ(، دار كمكتبة اليبلؿ، )د.ط(، )د.ت(.د. ميدم المخزكمي، د. إبراىيـ السَّ 

ليد ابف  .113 مىمىاءَبف يكسؼ بف نصر األٍزًدم، د مَّ حى مي عبد اهلل بف الفىرىًضي، أبك الكى َعي تىاريخي
و: السيد عزت العطار الحسيني، القاىرة، مكتبة الخانجي، طاألندىلس حى حَّ  -ىػ1408، 2، صى
 ـ.1988

عبد اهلل بف ، تحقيؽ: القىدىر بف الحسف بف الميٍستىفاض،د مَّ حى مي أبك بكر جعفر بف الًفٍرياًبي،  .114
 ـ.1997 -ىػ 1418، 1لسمؼ، طحمد المنصكر، السعكدية، أضكاء ا

، تحقيؽ: أكـر المعرفةَكالتاريخأبك يكسؼ يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي، الفىسىًكم،  .115
 ـ.1981 -ىػ1401، 2ضياء العمرم، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

خميؿ محمد ، تحقيؽ: األٍمكاؿبف عبد اهلل اليركم البغدادم، القىاسـ بف سىبلَّـ، أبك عيبىٍيد  .116
 بيركت، دار الفكر، )د.ط(، )ط.ت(. ىراس.،
ًبي السٍَّبًتي،  القىاًضي، .117 أبك الفىٍضؿ ًعيىاض بف ميكسى بف ًعيىاض بف عمركف اليىٍحصى

احَاآلثىار َاألٍنكارَعمىًَصحى ، تحقيؽ: بإشراؼ مكتب البحكث كالدراسات، بيركت، دار مىشىارؽي
 ـ.1997 –ق 1418، 1الفكر، ط

ابةاقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثؽ األمكم، أبك الحسيف عبد البقىاًنع، ابف  .118 ـَالصَّحى ، ميٍعجى
 ق.1418، 1تحقيؽ: صبلح بف سالـ المصراتي، المدينة المنكرة، مكتبة الغرباء األثرية، ط

اًعي،  .119 ٍكميكف، القيضى ، ميٍسنىدَالش يىابأبك عبد اهلل محمد بف سبلمة بف جعفر بف عمي بف حى
 ـ.1986 –ق 1407، 2بيركت، مؤسسة الرسالة، ط تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السَّمفي،

، نيايةيَاألرىبَفيَمىٍعرفةَأنسىابَالعىرىبأبك العباس أحمد بف عمي بف أحمد،  القىٍمقىشىٍنًدم، .120
 ـ.1980 -ىػ 1400، 2تحقيؽ: إبراىيـ اإلبيىاًرم، بيركت، دار الكتاب المبنانيف، ط

، ر بف إدريس الحسني اإلدريسيبف أبي الفيض جعف دمَّ حى مي الكتاني، أبك عبد اهلل   .121
َالمشرفة َالسنة َكتب َمشيكر َلبياف َالمستطرفة  دمَّ حى مي المنتصر بف  دمَّ حى مي ، تحقيؽ: الرسالة

 ـ.2000-ىػ1421، 6ة، طالزمزمي، )د.ـ(، دار البشائر اإلسبلميَّ 
اًمعَالمَىكىًثير، أبك الًفدىاء إسماعيؿ بف عمر القيرىشي البىٍصرم ثـ الدّْمىشقٌي، ابف  .122 سىانيدَجى

َسىنىفٍَ ـً ، تحقيؽ: د عبد الممؾ بف عبد اهلل الدُّىىٍيش، بيركت، دار خضر، كالس نىفَاليىاًدمَألىٍقكى
 ـ.1998 -ىػ 1419، 2ط

مَّد الكشميرم،  .123 ، العرؼَالشذمَشرحَسنفَالترمذمأنكر شاه بف معظـ شاه اليندم، ميحى
 ـ.2004 -ىػ 1425، 1تصحيح: الشيخ محمكد شاكر، بيركت، دار التراث العربي، ط
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، تحقيؽ: عدناف دركيش الكيميَّاتالكىفىًكم، أبك البىقاء أيكب بف مكسى الحسيني القريمي،  .124
 د المصرم، بيركت، مؤسسة الرسالة، )د.ط(، )د.ت(.مَّ حى مي ك 

َفيَالخطيب،  دمَّ حى مي الكىيَّاؿ، أبك البركات، بركات بف أحمد بف ابف  .125 َالنىي رات الكىكاكبي
كاةَالث قىاتمىٍعرفةَمفَاٍختمَى َالر  ، تحقيؽ: عبد القيـك عبد رب النبي، بيركت، دار المأمكف، طىًَمفى

 ـ.1981، 1ط
لىكىاًئي، أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم، في  .126 كؿَاٍلبلى شرحَأصي

َالس نَّة َأٍىؿ ، 8، تحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم، السعكدية، دار طيبة، طاعتقىاد
 ـ.2003 -ىػ 1423
127. ، ٍيفه ٍيًصي، د مَّ حى مي أبك جعفر  ليكى َفيوَبف سميماف بف حبيب بف جبير األسدم المىصّْ جزءه

ٍيًصي َالمىص  ًديث ، 1، تحقيؽ: مسعد بف عبد الحميد السعدني، الرياض، أضكاء السمؼ، طحى
 ـ.1997 -ىػ 1418
و، ابف  .128 مَّد أبك عبد اهلل مىاجى وي ف بف يزيد القىٍزًكيني،ميحى ، تحقيؽ: شعيب سنفَابفَمىاجى

 ـ.2009 -ىػ 1430، 1دار الرسالة العالمية، طاألرناؤكط كآخركف، )د.ـ(، 

الز ٍىدَأبك عبد الرحمف عبد اهلل بف كاضح الحنظمي التركي المىٍركًزم، الميبارؾ، ابف  .129
زًَكالرَّقائؽَ َالمىٍركى كاه َرى َعمىَما َزائدنا َفيَنسختو مَّاد َبفَحى َنيعىٍيـ َركاه َالمبارؾما َابف  ،مَعف

بيبي الرَّحمف األٍعظىمي، بيركت،   دار الكتب العمميَّة، )د.ط(، )د.ت(.تحقيؽ: حى
، تحقيؽ: العمؿبف عبد اهلل بف جعفر السعدم البصرم،  يٌ مً أبك الحسف عى ، ينيٌ دً المى ابف  .130
مَّد   ـ. 1980، 2ظمي، بيركت، المكتب اإلسبلمي، طصطفى األعٍ مي ميحى
ًبي .131 ى الزَّ  .بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسينيدم، أبك الفيض محٌمد ميٍرتىضى

كىاىرَالقىاميكس أ. كسَمفَجى  ، )د.ـ(، دار اليداية، تحقيؽ: مجمكعة، )د.ط(، )د.ت(.تىاجَالعىري
َالدَ مَياءَعَييَىاديثَإحٍَأحَىَريجَيخٍَتَىب.   .ـ1987 -ىػ 1408، 1، الرياض، دار العاصمة، طفيٍَـك
ًرم، المرشد باهلل، يحيى بف الحسيف  .132 ترتيبَاألمىاليَبف إسماعيؿ بف زيد الحسني الشَّجى

ًرم َلمشَّجى ًمٍيًسيَّة ، رتبيا: القاضي محمد بف أحمد القرشي العبشمي، تحقيؽ : محمد حسف الخى
 ـ.2001 -ىػ 1422، 1إسماعيؿ، بيركت، دار الكتب العممية، ط

مىةالف بف حرب السممي، سى يف بف الحى سى أبك عبد اهلل الحي زم، كى رٍ مى ال .133 َكالص  تحقيؽ: ، ًبر 
يىاض، دار الكطف، طد. مَّد سعيد بخارم، الرّْ  .ق1419، 1ميحى

ةد بف نىٍصر بف الحجاج، مَّ حى أبك عبد اهلل مي  المىٍركىًزم، .134 ، تحقيؽ: د. عبد تىٍعًظيـَقىٍدرَالصََّلى
 ق.1406، 1الرحمف عبد الجبار الفريكائي، المدينة المنكرة، المدينة المنكرة، ط
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َأسماءَاج يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، جَّ ، أبك الحى الًمًزم .135 َفي َالكماؿ تيذيب
 ـ.1980 –ق 1400، 1كؼ، بيركت، مؤسسة الرسالة، طري عٍ ، تحقيؽ: د. بشَّار عكَّاد مى الرجاؿ

سىٍيف القيشىٍيرم النَّيسابكرم،ميٍسًمـ،  .136 َعفَ أبك الحي َالعىٍدؿ َبنقؿ َالميختىصري ًحيحي َالصَّ الميٍسندي
مَّد تحقيؽ:  ،رسكؿَاهللَصمىَاهللَعميوَكسمـَالعىٍدؿَإلى فؤاد عبد الباقي، بيركت، دار إحياء ميحى

 التراث العربي، )د.ط(، )د.ت(.
ًزٌل، أبك الفتح ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى،  .137 َتىٍرتيبَالميٍغرًَالميطىرّْ بَفي
 ، )د.ـ(، دار الكتاب العربي، )د.ط(، )د.ت(.بالميٍعرًَ
ابر األٍزدم المكًصًمي،  ،الميعىافىى .138 ، تحقيؽ: د. الز ٍىدأبك مىٍسعيكد بف ًعٍمرىاف بف نيفىٍيؿ بف جى

 ـ.1999 -ىػ 1420، 1عامر حسف صبرم، بيركت، دار البشائر اإلسبلمية، ط
 .بسطاـ بف عبد الرحمف المرمأبك زكريا يحيى بف عكف بف زياد بف مىًعيف، ابف  .139

تحقيؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼ، مكة المكرمة، مركز  كًرم(،تاريخَابفَمىًعيفَ)ًركىايةَالدَ  أ.
حياء التراث اإلسبلمي، ط  ـ.1979 –ق 1399، 1البحث العممي كا 

ذمَعنوالجَيب.  ديثَيحيىَبفَمىًعيفَ)الفكائد(َبركايةَأبيَبٍكرَالًمٍركى ، تحقيؽ: زءَالثَّانيَمفَحى
 ـ.1998-ق1419، 1د. خالد بف عبد اهلل السبيت، الرياض، مكتبة الرشد، ط

، تحقيؽ: اآلدابَالشرعيةبف مفرج الحنبمي، د مَّ حى مي بف د مَّ حى مي  أبك عبد اهللمفمح، ابف  .140
 ـ.1999 –ق 1419، 3عمر القيَّاـ، بيركت، مؤسسة الرسالة، طشعيب األرناؤكط ك 

ٍندىه، أبك عبد اهلل ابف  .141 مَّد مى  .بف يحيى دمَّ حى مي بف إسحاؽ بف ميحى
، 2بف ناصر الفقييي، بيركت، مؤسسة الرسالة، طد مَّ حى مي مي بف د. ع، تحقيؽ: اإليماف أ.

 ق.1406
َالبىابَفيَالكينىىَكاأللقىابب.  مَّد ، تحقيؽ: أبك قتيبة نظر فىٍتحي الفاريابي، الرياض، مكتبة ميحى

 ـ.1996 -ىػ 1417، 1الكىكثر، ط
ابةج.  حى َالصَّ اإلمىارات  ، تحقيؽ: عامر حسف صبرم، مطبكعات، اإلمارات، جامعةمعرفةي

 ـ.2005 -ىػ 1426، 1العربيَّة الميتًَّحدة، ط
مَّد عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد اهلل،  .142 َالميٍنذرٌم، أبك ميحى ًَمفى َكالتَّرىيبي التٍَّرغيبي

ديثَالشًَّرٍيؼ  ق.1417، 1، تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، بيركت، دار الكتب العمميَّة، طالحى
َالعىرىبف مكـر بف عمي اإلفريقٌي، محمد ب أبك الفضؿمىٍنظيكر،  .143 ، بيركت، دار ًلسىاف

 ىػ.1414، 3صادر، ط
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ًدٍيني، .144 المىٍجميكعَاألٍصبىيىاني، د مَّ حى مي بف عمر بف أحمد بف عمر بف د مَّ حى مي  ميكسىى المى
ًديث َالقيرآفَكالحى ًرٍيبىٌي ٍممكة العربيَّة السُّعالميًغيثَفيَغى كديَّة، ، تحقيؽ: عبد الكريـ الًعٍزبىاكم، المى

 ـ.1986 -ىػ 1406، 1دار المدني، ط
رىاسىاًنيالنَّسىائي، أبك عبد الرحمف أحمد  .145  .بف شيعىٍيب بف عمي الخي

مىب، مكتب المطبكعات اإلسبلمية، طدَّ ، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غي الميٍجتبىَمفَالسَّنىف أ. ، 2ة، حى
 ـ.1986 –ق 1406

شمبي، أشرؼ عميو: الشيخ شعيب األرناؤكط،  ،  تحقيؽ: حسف عبد المنعـالس نىفَالكيبرل ب.
 ـ.2001 -ىػ 1421، 1بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

 ق.1406، 2مؤسسة الرسالة، طبيركت،  تحقيؽ: د. فاركؽ حمادة،، عىمىؿَاليىٍكـَكالَّميمة ج.
 .ف ميكسى بف ًمٍيرىاف األٍصبىيانيٌ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إٍسحاؽ بنيعىٍيـ، أبك  .146

ىػ 1394السعادة )د.ط( جعمو مف كبلـ طاككس، ) )د.ـ( يىةَاألكًليىاءَكطىبىقىاتَاألٍصًفياء،ًَحمٍَ أ.
 .ـ1974 -

ًحيحَاإلماـَميٍسًمـب.  ، تحقيؽ: محمد حسف محمد الشافعي، بيركت، الميٍسندَالميٍستىخرجَعمىَصى
 ـ.1996 -ىػ 1417، 1دار الكتب العممية، ط

ةاإلمىامىةيَكالرَّد َعمىَالرَّاج.  ، تحقيؽ: د. عمي بف محمد بف ناصر الفقييي، المدينة المنكرة،  ًفضى
 ـ.1987 -ىػ 1407، 1مكتبة العمكـ كالحكـ، ط

ابةد.  حى  -ىػ 1419، 1عادؿ بف يكسؼ العزازم، الرياض، دار الكطف، ط، تحقيؽ: مىٍعرفةيَالصَّ
 ـ.1998

 .حيى بف شرؼأبك زكريا محيي الديف يالنَّكىًكم،  .147
 ـ.1994 -ىػ 1414تحقيؽ: عبد القادر األرنؤكط، لبناف، دار الفكر، )د.ط(،  ،األٍذكىارَأ.

جَّاجب.  َالحى َبف َميٍسًمـ ًحيح َصى َشىٍرًح ، 2، بيركت، دار إحياء التراث العربي، طالًمٍنيىاج
 ق.1392
َألفىاظَالتٍَّنبيوج.   ق.1408، 1، تحقيؽ: عبد الغني الدقر، دمشؽ، دار القمـ، طتىٍحريري
َاد.  َكالمغاتتيذيب ، عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو: شركة العمماء بمساعدة ألسماء

 إدارة الطباعة المنيرية، بيركت، دار الكتب العممية، )د.ط(، )د.ت(.
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، تحقيؽ كدراسة: أحمد الغريبيفَفيَالقرآفَكالحديث، دمَّ حى مي اليركم، أبك عبيد أحمد بف  .148
ازم، المممكة العربية السعكدية، مكتبة نزار مصطفى فريد المزيدم، قدـ لو كراجعو: د. فتحي حج

 ـ.1999 -ىػ 1419، 1الباز، ط
أبك السًَّرم بف مصعب بف أبي بكر بف شبر بف صعفكؽ بف عمرك بف اد بف السًَّرم، نَّ ىى  .149
عبد الرحمف عبد الجبار الفريكائي، الككيت، دار الخمفاء لمكتاب ، تحقيؽ: د. دىٍَالزَ  زرارة،

 ق.1406، 1اإلسبلمي، ط
 .الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف اليىٍيثىمي، أبك الحسف نكر .150

ارث أ. َالحى َميٍسند كائد َزى َعف َالبىاحث ، تحقيؽ: د. حسيف أحمد صالح الباكرم، المدينة بيٍغية
 .ـ1992 –ق 1413، 1المنكرة، مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية، ط

ٍنبىعيَالفكائد.َب كائدَكمى يؽ: حساـ الديف القدسي، القاىرة، مكتبة القدسي، )د.ط(، ، تحقمىٍجمىعيَالزَّ
  ـ1994ىػ، 1414

َأبيَيىٍعمىَالمكصمي. ج كىائد َالعىًميَفيَزى ، تحقيؽ: سيد كسركم حسف، بيركت، دار المىٍقصد
 الكتب العممية، )د.ط(، )د.ت(.

ًكيع،  .151 أبك سفياف ابف الجراح بف مميح بف عدم بف فرس بف سفياف بف الحارث بف كى
، 1عبد الرحمف عبد الجبار الفريكائي، مكتبة الدار، المدينة المنكرة، ط، تحقيؽ: الز ٍىد رك،عم

 ـ.1984 -ىػ 1404
مَّدأبك كىب، ابف  .152 ، تحقيؽ: د مصطفى أبك الجامع عبد بف مسمـ الًمٍصرم القيرىشي، ميحى

 ـ.1995 -ىػ 1416 1الخير الرياض دار ابف الجكزم ط
مىًكم، أبك عب .153 ًمي، ياقيكته الحى كي ـَالبيٍمدىافد اهلل بف عبد اهلل الرُّ ، بيركت، دار صادر، ميٍعجى
 ـ.1995، 2ط

دار المأمكف  ، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد، دمشؽ،ىمىَعٍَميٍسندَأبيَيَىى المكصمي، مى عٍ يى أبك  .154
 ـ.1984 –ق 1404، 1لمتراث، ط

 
َالمكاقعَاللكتركنيَّةثانينا:َ
1. http://thesis.mandumah.com/Record/290602 . 

َ
 

ََ
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 كعات:ضَيكٍَرسَالمَىيٍَفًَ

ََفحةالصََّ كعضَيكٍَالمَى

 أ إقرار

 ب قديرتَّ الكر ك شُّ ال

 ج خص بالعربيةمى مي ال

 د نجميزيةخص باإلمى مي ال

 1 مقدمة

 3 اختيار المكضكع اببأس

 4 أىداؼَالد راسة

 5 أىميَّة المكضكع

 5 الدّْراسات السابقة

ؿ:َ َاألكَّ ثي  17ََالتَّعريؼَباإلمىاـَمىٍعمىرالمىٍبحى

دىتوالمىٍطمبي األكَّؿ: اس ًكالى  18 مو كنىسىبو، كنسبتو، كى

ز شييكخوالمىٍطمي   21 ب الثَّاني: ًذٍكري أبرى

ز تىبلمذتوالمىٍطمبي   22 الثَّالث: ًذٍكري أبرى

ٍنًزل  23 ناءي العيمىماء عميوتيو، كثالمىٍطمبي الرَّابع: مى

ٍرححثَالثَّاني:َبٍَالمَى  26َكالتٍَّعديؿَفيَاإلمىاـَمىٍعمىرَآراءَأئمةَالجى

 27 ر بف راشدمى عٍ مى  اإلمىاـ الةي دى األكَّؿ: عى  مبي طٍ المى 
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 30 اشدر بف رى مى عٍ مى  اإلمىاـ طي بٍ الثَّاني: ضى  طمبي مٍ الى 

اًمعَ َبكتىابَالجى َالثَّاني:َالتٍَّعريؼي  39َلإلمىاـَمىٍعمىرالمىٍبحثي

 40 يؽ نسبًة الكتاب لئلمىاـ مىٍعمىرالمىٍطمبي األكَّؿ: تكث

 46 : تىٍسميةي الًكتاب، كمىٍركيىاتوالمىٍطمىبي الثَّاني

نٍ  اًمعوالمىٍطمبي الثَّالث: مى  51 يىجي اإلمىاـ مىٍعمىر في جى

 55 عىفاءالمىٍطمبي الرَّاًبع: ركايةي اإلمىاـ مىٍعمىر عف الضُّ 

ٍنعانيا زَّاؽَالصَّ َالثَّالث:َالتعريؼَباإلمىاـَعبدَالرَّ ثي  59َلمىٍبحى
 60 اسمو كنسبو ككالدتو، ككفاتوالمىٍطمبى األكَّؿ: 

زَّاؽ بف ىمَّاـ، الثَّاني:المىٍطمبى   61 اشدأثبت أصحاب مىٍعمىر بف رى  عبدي الرَّ
 63 يعتيٍيمىة التَّشى  المىٍطمبى الثَّالث: أقكاؿ أىؿ العمـ، كتحقيؽ

ٍصؼي النُّسىخ الميٍعتىمدةالمىٍبحثي األكَّ   67 ؿ: كى

 73 نىمىاذجه ًمفى النُّسىخ المعتمدةالمىٍبحثي الثَّاني: 

قىؽالمىٍبح  82 ثي الثَّالث: النَّصي الميحى

تَّى ييٍصًبح ـى حى ٍف نىا  83 مى

 88 ىنى اء كالكي مى في األسٍ  :ابه بى 

 97 وتً يى نٍ ككي  بي النَّ  ـً اسٍ  ابي بى 

 98 يتً بَّ ي، كال رى بّْ ؿ رى قي ال تى  ابي بى 

 99 ة مى ائً ك القى  فّْ الجً  فى ى مً قى تَّ ا يي مى  ابي بى 

 103 ؿٍ ائً بى القى  ابي بى 

 114 شيٍ رى ؿ قي ائً ضى فى  ابي بى 
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ائؿ[ ابه فيبى   122 ارصى األنٍ  ]فضى

 131 ؼيٍ قً ار، كثى صى ش، كاألنٍ يٍ رى ائؿ قي ضى فى  ابي بى 

 134 ـٍ جى العى  ؿً ائً بى قى  ابي بى 

 135 ةضَّ ب كالفً ىى ة الذَّ يى اج، كآنً بى يٍ ، كالدّْ يرً رً الحى  ابي بى  

 146 بً كٍ ي الثَّ فً  ـً مى العى بىابي 

 148 رٍ فى صٍ الميعى ، كى زّْ الخى  ابي بى 

 153 رفى صٍ ، كالميعى زّْ الخى  ابً بى  ةي يَّ قً بى  

 157 ابيى الثّْ  ةً رى يٍ : شي ابي بى  

 159 اراإلزى  اؿً بى إسٍ  ابي بى 

 165 فٍ سّْمى كال ـً عُّ نى التَّ  ابي بى 

 168 ثيٍ كالغى  حً يٍ الرّْ  ابي بى 
 171 دعٍ الرَّ  عى مً اؿ إذا سى قى ا يي ابي مى بى 

 172 ـى جٍ النَّ  رً صى البى  اعً بى ابي اتّْ بى 

 173 اسالنَّ  ةً لى أى سٍ ابي مى بى 

 183 اؿكى األمٍ  ابً حى أصٍ  ابي بى  

 187 هً رً يٍ كغى  ـً بلى الكى  عً امً كى جى  ابي بى  

 188 افيكى ابي الدّْ بى 

 196 ةقى دى الصَّ  :ابي بى 

 198 اهلل ؿً يٍ بً ي سى فً  ةً قى فى : النَّ ابي بى  
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 200 ةقى دى اء الصَّ صى ابي إحٍ بى 

 202  ابطَّ الخى  بفً  رً مى عي  ةي يَّ صً كى 

 204 ابٍ تى الكً  ؿً أىٍ  ثً يٍ دً حى  ابي بى  

 207 ردى ي القى فً  ابه بى 

 229 ـبلى كاإلسٍ  افً مى اإليٍ  ابي بى 

 238 فيٍ دى الً الكى  رّْ بً  ابي بى  

 246 فيٍ دى الً كؽ الكى قي عي  ابي بى 

ًقربى  ٍف ييكى اءى ًفٍيو[ ابي مى  248 ]كمىا جى

 250 ده لى كى  وي لى  اتى مى  فٍ مى  ابي بى  

 253 شً حٍ الفي كى  اءً يى الحى  ابي بى 

 257 ؽمي الخي  فً سٍ حي  يٍ ابه فً بى 

 261 كفاعي كالطَّ  اءً بى الكى  ابي بى 

 267 اءكى الدَّ  فى مً  ؼى صً ا كي مى  ابي بى 

 272 بيٍ ؼ الشَّ تٍ نى كى  اغً بى الصّْ  ابي بى 

 280 ةانى األمى  ابي بى 

 283 اهلل وي مى حً كد رى عي سٍ مى  ابفً  ةً بى طٍ خي كى  ؽً دٍ كالصّْ  بً ذً الكى  ابي بى 

 288 ةاجى الحى  ةً بى طٍ ابي خي بى  
 290 ـبلى الكى  ؽً يٍ قً شٍ ابي تى بى 

 291 ةارى خى تً ابي االسٍ بى  
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 293 داحً الكى  ؿً عٍ ي النَّ ي فً شٍ ابي المى بى 

 296 لرى ى األخٍ مى ف عى يٍ مى جٍ ل الرّْ دى ع إحٍ ضٍ كى  ابي بى 

سىد[ ةً رى اجى يى المي  ابي بى    297 ]كىالحى

 301 بىابي الظَّفّْ  

 302 ـحً الرَّ  ةً مى صً  ابي بى 

 308 افتى الخً كى  ةً رى طٍ ابي الفً بى 

 311 ـتٍ الشَّ كى  ابً يى تً ابي االغٍ بى  

 319 بنً ذٍ المي  ابً بى ابي سً بى 

 320 ضغٍ البي كى  بّْ الحي  ابي بى 

 321 كبني لذُّ ا ابي بى 

 324 كبني الذُّ  اتً رى قّْ حى ابي مي بى 

ٍف يى   325 ويٍ لى ؾي اهللي إً حى ضٍ بابي مى

 327 اهللي  وبُّ حٍ يي  الى  فٍ ابي مى بى 

 328  ظً يٍ الغى كى  بً ضى ابي الغى بي 
 332 ـبلى السَّ  وً يٍ مى يُّ عى النَّبً  وً يٍ مى ا عى عى ابي مىٍف دى بى 

 333 ؟ؿضى أفٍ  اؿً مى بابي أمّْ األعٍ 

 337 ؿافً كى النَّ كى  اؿً مى األعٍ  فى مً  كضً ري فٍ مى ابي البى 

ؿى  بي يٍ صً ا يي مى كى  ضً رى ابي المى بى   342 الرَّجي

: المىٍرءي مىعى مىٍف أحىبَّ   347 بابه
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 351 ي اهللف فً يٍ ابً حى تى ابي المي بى 

 357 ـكذي جٍ المى  يٍ فً  ابه بى 

 359 ؾيٍ ى إلً تى ؤٍ يي  أفٍ  بُّ حً ا تي مى  اسً ى النَّ إلً  تً ابي ائٍ بى 

 361 ؿبلى اليً  ةً يى ؤٍ ري  دى نٍ عً  ؿً كٍ القى  ابي بى 

اتمة  362 الخى

 364 نية فيرس اآليات القرءا

اديث فيرس ا  366 المىرفكعةألحى

اديثفيرس ا  382 المىكقيكفة ألحى

 391 فيرس اآلثار

 397 ـرجـ ليي تى كاة المي رس الرُّ يٍ فً   

ادر كالمىراجع  415 فيرس المىصى

 436 المىٍكضيكعاتفيرس 
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