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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 َدكٌّ واٌقطاٌض
ٌَاِدَرْة  ِديَباَجْة 

 

ََسالٍَّمََقاَل:ََسَلْلُتََـَْطََ ـِ ِدَب ـَََاللَََِدَبَْطَََُمَحؿَّ َـَْمََِِػَْصَالـَََّةَِؾََقَْلَََولَِزَُكََُـَِ:َطََكَِارََبََالؿََُب

َلَكَُفََُِلَزَِـَْيَََ:ََلْقَؾَةَالـِّْصِػ!قُػَعَِاََضَيََ):َاللََُِدَبَْطَََاَلَؼََ،َفََانََبََعََْشَ اَ:َيٌََؾَُجَرَََلفَاَلَؼََ،َفََ(1)ةٍَؾََقَْلَََؾِّ

ـََُاللََُِدَبَْطَََاَلَؼََ؟َفََِمـْفََُانَُؽََالؿََََؽَلَِقَذََؾَُْخَيََََسَقَْلََ؟َأََُلَزَِـَْيََََػَقَْـ،َكََؿََْحَالرَََّدَِبَْاَطََبََأََ ك:َارََبََالؿََُب

ََطْبَدَاللَِبَ.(اءََُشَََػَقَْكَََُلَزَِـَْيََ ُجؾَِويفَِرَواَيٍة:َ)َأنَّ َالُؿَباَرِك:ََقاَل:َلؾرَّ :َإَِذاََجاَءَكَالَحِديُثَـَ

ََرُسقِلَاللَِ ـْ  َ:َفاْخَضْعََلُف(.َط

 أثٌر حسنٌ 

                                                 
َََأّنََرُسقَلَاللَََِأبِلَُهَرْيَرَةَ: يِث دِ ى  َح لَ إِ  قرُ ِش يُ قؾُت:َ( 1) َلْقَؾٍةَإَِلكَََقاَل:َ)َيـِْزُلََربُّـَاََتَباَرَكَاْسُؿُفََوَتَعاَلكَُكؾَّ

ََيْسَلُلـَِ ـْ ََوَم ََلُف، ََفلَْسَتِجقَب ََيْدُطقكِل ـْ ََم ََفَقُؼقُل: َأِخرِ، ْقِؾ َالؾَّ َُثُؾُث ََيْبَؼك ـَ َِحق ْكَقا َالدُّ َؿاِء َالسَّ ـْ ََوَم ََفُلْططَِقُف، ل

 َيْسَتْغِػُركِلََفَلْغِػَرََلف(.

 (.758) «هِ قحِ حِ َص »يف  مٌ ؾِ ْس (، ومُ 1145) «هِ قحِ حِ َص »يف  اري  خِ البُ  هُ َج رَ ْخ أَ         

  ناَ بَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ   ؾةِ قْ ؾَ ل قُص ِص خْ ت  ال َهَذا ااذَ فؾؿَ قؾُت:َ       
ِ
 اءِ ؿَ ى الس  لَ إِ  ُل زِ ـْ يَ  ل  َج وَ  ز  طَ  واللُ  ،فِقَفا َتَعاَلى بِـُُزوِل الل

 .ةٍ ؾَ قْ لَ  ل  كُ  يف اقَ كْ الد  

      َ اُبقكِلُّ َالصَّ َاإلَماُم َؾِػَطََ»يفَََقاَل َالسَّ ب  ُكل  (:898َ)صَ«ِؼقَدِة ْكَقا  )وَخبَُر ُكُزوِل الر  َؿاِء الد  َلقَْؾٍة إَِلى الس 

تِِه!(. اهـ     َخَبٌر ُمت َػٌق َطَؾى ِصح 
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اُبوِِنُّ يف  َلِف »َأْخرَجُه َأُبو ُعْثامَن الصَّ (، والَبْوَهِقيُّ يف 691)ص «َعِقوَدِة السَّ

 والص  »
ِ
دِ ( ِمْن َطِريِق 6611ص 3)ج «َفاِت األَْساَمء ، اَدْرَوِزي   َأْْحََد ْبِن َُمُْبوب   نِ ب ُُمَمَّ

، َوْيه، ُن َحوَّ ا َأْْحَُد بنَثَ  ْْحَِن اْلَعَتِكيُّ َىا َثنَا َأُبو َعْبِد الرَّ ُد ب َأْخََبَ م  ُُمَمَّ  به. ُن َسَّلَّ

 ُه َحَسٌن.وَهَذا َسندُ قلُت: 

 رْ دَ »يف  وَذَكَرُه ابُن َتْوِموَّةَ 
ِ
 (.72ص 2)ج « ِضارُ عَ تَّ ال ء

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 َقِصٌف وَقِصٌي

 ٌَاِدَرْة ْةَرَِِوَج
 

ا ،ََوَكاَنََقاصًّ َاْلِؿـَْؼرِيَّ َِزَياًدا ََأبِلَُمَؾْقَؽَة:َإِنَّ ـِ ْب
ِ
ََأيُّقَبََقاَل:َقِقَؾَٓ ـْ َط

(1)ََ َيُؼقُل:َإِنَّ

ََشْعَبانََ ـْ ََأبِلَُمَؾْقَؽَة:َََأْجَرََلْقَؾِةَالـِّْصِػَِم ـُ َلْقََسِؿْعُتُفََيُؼقُلَ)ِمْثُؾََأْجرََِلْقَؾِةَاْلَؼْدِر،ََفَؼاَلَاْب

َ.(َذلَِؽََوفِلََيِديََطًصاََلَضَرْبُتُفَبَِفا

َأثٌرَصحقٌحَ

يف  اِق زَ الر   دُ بْ (، وطَ 109ح 92ص 2)ج «عِ دَ البِ »يف  اٍح ض  وَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

بَمْعَؿر،  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 7928ح 317ص 4)ج «فـ َص الؿُ »
ِ
ِن َأبِي َطْن َأي وَب َقاَل: قِقَل ٓ

 ُمَؾْقَؽة به.

 .قٌح حِ َص  هُ دُ ـَا َس ذَ هَ وَ  ُت:ؾَْقَُ

ـَََِطْبدََِـَْطََوَََ َب ـِ ْحَؿ َبَالرَّ ََزْيِد ََقاَل: ََأْسَؾَؿ، َ)ـِ َٓ ََو ََمْشَقَختِـَا ـْ َِم ََأَحًدا َُأْدِرْك َلْؿ

ََلْقَؾةَِ َإَِلك ََيْؾَتِػُتقَن ََحِديَثََُفَؼَفائِـَا ََيْذُكُر َِمـُْفْؿ ََأَحًدا َُكْدِرْك ََوَلْؿ ََشْعَباَن، ـْ َِم الـِّْصِػ

َقالِل َالؾَّ ـَ َِم ََيَرىََلَفاََفْضاًلََطَؾكََماَِسَقاَها َٓ ََأبِلََزْيٍد:َ(َمْؽُحقٍل،ََو ـُ َواْلُػَؼَفاُءَ).ََقاَلَاْب

َ.(َلْؿََيُؽقُكقاََيْصـَُعقَنََذلَِؽَ

                                                 
َالؼََ( 1)  اُل ػَ تِ ا: آْح فَ ـْ ، مِ ةِ وطَ ُض وْ الؿَ  يَث ادِ ، وإَح ةِ يبَ رِ الغَ  َص َص ا الؼِ قفَ ى فِ رَ حَ تَ ، ويَ ظَ اطِ وَ الؿَ  رُ كُ ذْ ي يَ ذِ ال   وَ هُ  :اصُّ

 رًا.ػْ غُ  م  فُ ا، الؾ  ذَ ا هَ ـَ اكِ مَ ي زَ فِ  اسِ الـ   نَ مِ  ُف ـْ ا الص  ذَ هَ  رُ ثَ كْ ا أَ مَ ان!، وَ بَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ   ةِ ؾَ قْ ؾَ بِ 
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َأثٌرَصحقٌحَ

َهاُروَن بِن َسِعقٍد  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 108ح 92ص 2)ج «عِ دَ البِ »يف  اٍح ض  وَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

ْحَؿِن بُن َزْيِد ب ُن َوْهٍب َقاَل: كا اب  ِن َأْسَؾَم به.َقاَل: كا َطْبُد الر 

 .قٌح حِ َص  هُ دَ ـَا َس ذَ هَ وَ  قؾُت:

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 َعِصٌف، وَخِصٌف

 ْةيَمِمْة َجَداِعَق

 

 

َِدْحقََّاَاِبَطََّقَالَخَبَُأَََظَُافَِالَحََاَلَقََ ـُ ََََةََب ََشَ»فِل َفِل ََجاَء َقاَل )َ:«ْعَبانَََشََرَِفََْما

َاهـ (1)(.ح  َيِص  َحِديٌث  ْعَبانَ َش  نْ مِ  ْصِف الـ   َلْقَؾةِ  َلْقَس فِي َحِديِث  َوالت ْجِريِح  الت ْعِديلِ  ُل هْ أَ 

َ ََهاِمِش: َيف َؾِػَ»وَجاَء َالسَّ
ََطِؼقَدةِ اُبقكَِ« َ)صلؾصَّ 72َلِّ )َحِديُث َلْقَؾِة  كِْصِف (:

اِظ!(. اهـ َػاِق الُحػ   َشْعَباَن َضِعقٌف بات 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 

                                                 
 ِس دِ ؼْ الؿَ  ةَ امَ ي َش ٕبِ  «َث اطِ البَ »( اكظر: 1)

 
 ؿِ اِس لؾؼَ  «دِ اجِ َس الؿَ  الَح إْص »(، و36)ص ي

 
 (.100)ص ي
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
ٌُ  حرٌق وُبرَكا

ٌَِادَرْة  ُلؤُلؤْة 
 

 

َوَلْقَس فِي َلْقَؾِة الـ ْصِف مِْن )َ:(828ص86َ)ج«َقرهَِِسَػَْتََ»فِلََََلَُّبَِصَُرَْالؼََُاَلَقََ

َجاِل فِقَفا َفاَل َتْؾَتِػُتوا إَِلْقَفاَشْعَباَن َحِديٌث ُيعَ  ْٔ َٓ فِي َكْسِخ ا َٓ فِي َفْضؾَِفا َو ُل َطَؾْقِه  َ(. اهـو 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
ِّىّا  ٌِي ِعِمىّا، وِحِفظّا، وَف  َربِّ ِزِد

 امُلَقدَِّوُة

 

 
ِ
ـُُه، وَكْستغِػُرُه، وكعوُذ بالل  َكْحَؿُدُه، وَكْستعق

ِ
 مِْن ُشروِر َأْكُػِسـَا، ومِْن إن  الَحؿَد لل

َسقئاِت أطؿالِـَا َمْن يفِدِه الُل َفاَل ُمِضل  لُه، وَمْن ُيْضؾِْل َفاَل هاِدَي له، وأشفُد أن ٓ إلَه 

ٓ  الل َوْحَدُه ٓ َشِريَك له، وأشفُد أن  ُمحّؿدًا طبُدُه ورسوُلُه.  إ

ـُوا ات ُؼوا اللَ  َيا ِذيَن آَم َفا ال  ٓ  َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿونَ َأي  َٓ َتُؿوُتن  إِ ]آل   َحق  ُتَؼاتِِه َو

 [.102طؿران :

ِذي َخَؾَؼُؽْم مِْن َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَق مِـَْفا َزْوَجَفا  َيا َفا الـ اُس ات ُؼوا َرب ُؽُم ال  َأي 

ًٓ َكثِقًرا َوكَِساًء َوات ُؼوا اللَ  َْرَحاَم إِن  الَل َكاَن َوَبث  مِـُْفَؿا ِرَجا ْٕ ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َوا  ال 

 [.1]الـساء: َطَؾْقُؽْم َرقِقًبا

َسِديًدا ) َيا ًٓ ـُوا ات ُؼوا الَل َوُقوُلوا َقْو ِذيَن آَم َفا ال  ( ُيْصؾِْح َلُؽْم َأْطَؿاَلُؽْم 70َأي 

 70]إحزاب: لَل َوَرُسوَلُه َفَؼْد َفاَز َفْوًزا َطظِقًؿاَوَيْغِػْر َلُؽْم ُذُكوَبُؽْم َوَمْن ُيطِِع ا

 [.71و

 ...دُ عْ ا بَ م  أَ 

ٍد  ، وَخْقَر الَفِدي َهْدُي ُمحؿ 
ِ
، وَشر  إُُموِر فنن  َأْصَدَق الَحِديِث كَِتاُب الل

 الـ اِر. ُمحدثاُتفا، وُكل  ُمحدثٍة بِْدَطٌة، وُكل  بِْدَطٍة َضالَلٌة، وُكل  ضاللٍة يف
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 ولِ زُ الـ »: يِث دِ َح  يُج رِ خْ تَ  قهِ فَفَذا َبْقَن َيَديَك َأِخي الَؼارئ الَؽِريِم كَِتابِي فِ 

َتْخِريجًا  هُ جتُ رْ ، وَخ يِث دِ الحَ  َف عْ َض  قهِ فِ  ُت ـْق  : بَ «انَ بَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ  ةِ ؾَ قْ لَ  يف ةِ رَ ػِ غْ والؿَ 

ٓ  بَِؿا يف كَِتابِه، أوـ اِس، وأْن ٓ َيتعبدُ طؾِؿّقًا أثرّيًا مِْن باِب إباكِة الَحق  لؾ  وا الَل َتَعاَلى إ

 . ُسـ ِة َكبق هِ  يف

ََأبِلََسِعقٍدَاْلُخْدِريَِّفََ ـْ ََرُسقَلَاللََِ َع َ)َقاَمََخطِقًبا،ََفَؽاَنَفِقَؿاََقاَل:َََأنَّ َٓ َ َٓ َأ

ََرُجاًلََهْقَبُةَالـَّاِسََأْنََيُؼقَلَبَِحَ َـّ َإَِذاََطِؾَؿفََُيْؿـََع َ.(ؼٍّ

َحديٌثَصحقٌحَ

 «ُســهِ »(، وابُن َماجَه يف 2336ح 820)ص «ُســهِ »َأخرَجُه الت ْرمِِذي  يف 

 (.4007ح 618)ص

 وإسـادُه صحقٌح.

ا ذَ يف هَ  ِل إَحاديِث الَ الَحِديثّي فِي إطْ  وِسْرُت يف َبْحثي َهَذا َطَؾى اْلَؿـْفِج  قؾُت:

الٍم، أو غقِر َذلَِك: ٕن  أهَل العؾِم اْختؾُػوا يف إلى َشْقٍخ، أو طَ ٍب الباِب مِْن غقِر َتْعص  

ديِث، َتصحقِح، وَتْضعقِف هذه إحاديث َفبقـُت ُحؽَؿفا َطَؾى َصريؼِة أهِل إثِر والحَ 

 والُل اْلُؿوّفق.

َ ََتْقِؿقََّة ـُ َاب َاإلسالِم َشقُخ ََقاَل َوالَقِسقؾةَِ»يف ِؾ َالتَّقسُّ َيف ََجؾقؾٍة َ«َقاطدٍة

عقػِة التي َلْقَسْت  (:834)ص ريعِة طؾى إحاديِث الض  )وٓ يجوُز أْن ُيعتَؿَد يف الش 

 َصحقحًة أو َحسـًة(. اهـ

ُفم  َسؾ م  قؾُت: ِعقػِة، الؾ  َٓ بإحاديِث الض  وَيِجُب أْن كتعبَد الَل بإحاديِث الث ابتِة 

 َسؾ م.
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 َتَعاَلىَوَهَذا الُجْزُء مِْن ِسْؾِسَؾتِـَا ا
ِ
َرَوائِِع البَِحاِر  ِسْؾِسَؾةُ »: وهَي  ْلُؿَبارَكِة بنْذِن الل

َر َقُبوَلفا َبْقَن َأْهِل «فِي َتْخِريِج أَثارِ  تي َأْساُل الَل َتَعاَلى أْن ُيْعظَِم الـ ػَع بَِفا، وأْن يقس  ، ال 

ًٓ َحَسـًا.  الِعْؾِم، وَصَؾبتِِه َقُبو

ََلػضقؾةَِ زيلِ الجَ  ؽرِ بالُش  مَ د  ؼَ تَ أَ  أنْ  ؼامِ يف هذا الؿَ  يـِ وتُ ػُ ٓ يَ  وِختامًا: َيَّزَِقَْفَََِخَقَْالشَّ

ـَِ ََيَِّدَِقَْؿََالُحََدٍَؿَََّحَمََُـَِبََِاللَِدَِبَْطَََب َٕ َاللَيَِّرَِثََا هذا  راءةِ ؼِ بِ  وراً ؽُ ْش مَ  َل ض  ػَ ي تَ ، الذ  حػظف

 هُ يجزيَ  نْ ، وأَ هِ سـاتِ َح  وازينَ ذلك يف مَ  يجعَل  نْ تعالى أَ  اللَ  ، وأسلَل هِ راجعتِ ومُ  اب،تَ الؽِ 

 .جقٌب مُ  ه سؿقعٌ ، إك  زاءِ الجَ  رَ قْ َخ  سؾؿقنَ ؿُ الْ  نِ ا وطَ ـ طَ 

، إمامًا اطقنَ لؾد   هُ ، ويجعؾَ نٍ َس َح  ولٍ بُ ؼَ ي بِ ـ مِ  هُ تؼبؾَ يَ  أنْ  ل  وَج  ز  ولى طَ ؿَ الْ  َل لَ ْس وأَ 

ٓ   ونٌ ـُوٓ بَ  ،ماٌل  ـػعُ ٓ يَ  ، يومَ هِ ائِ ؼَ لِ  إلى يومِ  هُ ي ثوابَ لِ  رَ ِخ د  يَ  نْ وأَ   بؼؾٍب  ى اللَ تَ أَ  نْ  مَ إ

 .قمٍ ؾِ َس 

 

َكتبفََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََُ

ـََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِ َإََثريَََُّأُبقَالَحَس

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 َربِّ َيصِِّر َوَلا ُتَعصِّر                                    

  ِفِعى َضَمَع يِنِلالدَّ ُرِكِذ                               

ِّ ِةَمِيَل ِفي ِةَرِفِغامَل يِحِدَح                     ََُبِعَش َِِو ِفِصال  ا

َ

ََطائَِشةََ ـْ ََطـَْفاََط َاللُ َاللَََِرِضَل ََرُسقَل ََفَؼْدُت َُهَقََََقاَلْت: ََفنَِذا ََفَخَرْجُت َلْقَؾًة،

ََأْنََيِحقَػَاللََُطَؾْقِؽََوَرُسقُلُف؟)بِاْلَبِؼقِع،ََفَؼاَل:َ ـَ ُقْؾُت:ََياََرُسقَلَاللِ،َإِكِّلََ(َأُكـِْتََتَخافِق

َاللََ)َضـَـُْتََأكََّؽََأَتْقَتََبْعَضَكَِسائَِؽ،ََفَؼاَل:َ َؿاِءَإِنَّ ََشْعَباَنَإَِلكَالسَّ ـْ ََيـِْزُلََلْقَؾَةَالـِّْصِػَِم

ََطَدِدََشْعرََِغـَِؿََكْؾٍبَ ـْ َْكَثَرَِم
ِٕ ْكَقا،ََفَقْغِػُرَ َ.(الدُّ

ََحِديٌثَُمْضَطرٌِبَُمـَْؽرٌَ

َ-:افََـَْطٌَََقَرَُصََُفَُلََوََ

ـََُةَُوََرَْطَُ(8َ  :افََـَْطَََرَِقَْبََالزََُّب

 «هِ ـِ ـَُس »ه يف اَج مَ  (، وابنُ 749ح 433)ص «هِ عِ امِ َج »يف  ي  ذِ مِ رْ الت   هُ َج رَ ْخ أَ 

يف  ي  بِ ـَيْ (، والز  26018ح 146ص 43)ج «هِ دِ ـَْس مُ »يف  دُ ؿَ ْح (، وأَ 1389ح 209)ص

 126ص 4)ج «ةِ ـ الس   ِح رْ َش »يف  ي  وِ غَ /ط(، والبَ 171)ق/ «ةِ عَ ؿُ م الجُ وْ س يَ ؾِ جْ مَ »

 205ص 2جو) ،(847ح 507ص 1ج) «هِ دِ ـَ ْس مُ »ه يف يْ وَ اهَ رَ  بنُ  اُق حَ (، وإْس 992ح

يف  ةَ ط  بَ  (، وابنُ 30356ح 189ص 10)ج «فـ َص الؿُ »يف  ةَ بَ قْ ي َش بِ أَ  (، وابنُ 1706ح

اُبوكِي  يف  (،176ح 225ص 3)ج «ىرَ بْ الؽُ  ةِ اكَ اإلبَ » َؾِف »والص  قؼًا ؾِ عْ تَ َ«َطِؼقَدِة الس 

يف  ي  ائِ ؽَ لَ والال    ،(700ح 490ص 2ج)َ«َِالَػَوائِِد الُؿـَْتَخَبة»، وابُن َبْشُؽَواٍل يف (61)ص
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 «ةقَ اهِ ـَتَ الؿُ  لِ ؾَ العِ »يف  ي  زِ وْ الجَ  (، وابنُ 764ح 448ص 3)ج «ةِ ـ الس   لِ هْ أَ  ولِ ُص أُ  ِح رْ َش »

 رِ َص تَ خْ مُ »يف  ي  وِس والط  (، 257ص 2)ج «الَحَدائِق»ويف  (،915ح 556ص 2ج)

 ،(130ح 208)ص «ولِ زُ الـ » يف ي  ـِ طْ قُ ارَ (، والد  684ح 387ص 3)ج «امؽَ إْح 

 2)ج «هِ دِ ـَْس مُ »يف  قدٍ ؿِ ُح  بنُ  دُ بْ (، وطَ 133ح 221و)ص ،(131ح 221و)ص

(، ويف 3557ح 364ص 5)ج «انؿَ اإليِ  ِب عَ ُش »يف  ي  ؼِ فَ قْ (، والبَ 1507ح 373ص

َطَواِت »ويف  (،28ح 130)ص «اِت قَ إوْ  لِ ائِ ِض فَ » ى ؾَ طَ  ُث اطِ البَ -35)ص« الَؽبقرِ  الد 

(، 4ح 362)ص «انَض مَ رَ  رِ فْ َش  ائلِ ِض فَ »ا يف قَ كْ ي الد  بِ أَ  وابنُ  (، ادِث وَ والحَ  عِ دَ البِ  ارِ ؽَ كْ إِ 

يف  رٍ ؼْ ي َص بِ أَ  (، وابنُ 8ح 126)ص «انَ بَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ   ةِ ؾَ قْ لَ »يف  ي  ثِ قْ بَ الد   وابنُ 

الُؿِحب  يف  ، وابنُ (100ص 2ج) «الّي إمَ »يف  ي  رِ جَ (، والش  9ح 76)ص «هِ تِ خَ قَ ْش مَ »

اِج  نِ طَ  ٍق رُ صُ  ةِ د  طِ  نْ مِ  /ط(131)ق/« ِصَػاِت َرب  الَعالِؿقنَ » َأْرَصاَة، َطْن  نِ ب اْلَحج 

  .هِ بِ  َرِضَي الُل َطـَْفا ِن َأبِي َكثِقٍر، َطْن ُطْرَوَة، َطْن َطائَِشةَ َيْحَقى ب

 ِطَؾٍؾ:َُثَالََثَََفًَُا،َولََّدَجََِقٌػَعََِضََهَُادَُـََاَإْسََذَوهََ قؾُت:

َبْقِر. ، لم َيْسَؿعْ َأبِي َكثِقرٍ  نُ َيْحَقى بولك:َإَُ  مِْن ُطْرَوَة بِن الز 

و بُ أَ  اَل ر(، وقَ قْ بَ الز   بنِ  ةَ وَ رْ طُ  نْ مِ  عَ ؿِ َس  اهُ رَ ا أَ ، مَ قرٍ ثِ ي كَ بِ أَ  ى بنُ قَ حْ : )يَ مٍ اتِ و َح بُ أَ  اَل قَ 

 نْ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ ى لَ قَ حْ : )يَ ي  ارِ خَ البُ  اَل (، وقَ ةَ وَ رْ طُ  نْ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ لَ  قرٍ ثِ ي كَ بِ أَ  نُ ب َى قْ حَ : )يَ ةَ طَ رْ زُ 
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ر(، قْ بَ الز   بنِ  ةَ وَ رْ ، وطُ ةَ امَ مَ ي أُ بِ ن أَ طَ  -ىقَ حْ يَ  :يـِ عْ يَ – َل َس رْ : )وأَ ابُن َحَجرٍ  اَل ة(، وقَ وَ رْ طُ 

ي   اَل وقَ   (1)(.هُ ـْع مِ ؿَ ْس يَ  مْ قر ولَ بْ الز   بنِ  ةَ وَ رْ طُ ... وَ نْ ى طَ وَ : )رَ اْلِؿز 

 ْح صر  يُ  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْ طَ  دْ ٌس، وقَ دل  قٌف، ومُ عِ َض  وَ هُ اة، وَ صَ رْ أَ  اج بنُ ج  الحَ  :اكقةالثََّ

 . يِث دِ حْ بالت  

ة: ر  مَ  اَل (، وقَ قٌف عِ ى: )َض قَ حْ يَ  اَل والت ْدلِقس(، وقَ  الَخَطلِ  قرُ ثِ ابُن َحَجٍر: )كَ  هُ ـْ طَ  اَل قَ 

 اَل (، وقَ ّي وِ بالؼَ  َس قْ : )لَ ي  ائِ َس الـ  اَل (، وقَ ّي وِ بالؼَ  َس قْ ة: )لَ ر  مَ  اَل (، وقَ هِ يثِ دِ بحَ  ج  تَ حْ )ٓ يُ 

ي فِ  اَل (، وقَ هِ بِ  تج  حْ : )ٓ يُ ّي ـِ طْ قُ ارَ الد   اَل (، وقَ اءِ ػَ عَ الض   نِ طَ  ُس دل  : )يُ ّي ازِ الر   مٍ اتِ و َح بُ أَ 

  دبْ و طَ بُ أَ  اَل قف(، وقَ عِ ر: )َض آَخ  عٍ ِض وْ مَ 
ِ
 ابنُ  اَل (، وقَ هِ يثِ دِ بحَ  حتج  ن ٓ يُ م: )مؿ  اكِ الحَ  الل

 بنُ  دُ ؿَ ْح قن، وأَ عِ مَ  ى بنُ قَ حْ ي، ويَ دِ فْ مَ  ان، وابنُ ى الؼط  قَ حْ ارك، ويَ بَ الؿُ  ابنُ  هُ كَ رَ ان: )تَ ب  حِ 

(، هِ بِ  تج  حْ ؼه، ٓ يُ ؾْ يَ  مْ لَ  نْ مَ  نْ ي طَ وِ رْ يث، ويَ ادِ يف إَح  يدُ زِ : )يَ دُ ؿَ ْح أَ  اَل ل(، وقَ بَ ـَْح 

ن أصْ ، ومِ قنَ ِس دل  الؿُ  نَ مِ  ةِ عَ الرابِ  ةِ بَ تَ رْ يف الؿَ  رٍ جَ َح  ابنُ  هُ رَ كَ وذَ   قس: ابنُ دلِ الت   هِ قْ ؾَ طَ  َق ؾَ ؿ 

 عَ مَ  ي  ائِ َس الـ  هُ رَ كَ ، وذَ ةَ طَ رْ و زُ بُ ، وأَ دُ ؿَ قن، وأْح عِ مَ  ى بنُ قَ حْ ، ويَ انَ ط  الؼَ  ى بنُ قَ حْ بارك، ويَ الؿُ 

   (2).قنَ ِس دل  لؾؿُ  رهِ ذكْ 

                                                 
 الئِ لؾعَ « قلِص حْ ع الت  امِ َج »(، و188)ص مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ « قلاِس رَ الؿَ »( اكظر: 1)

 
ـن»(، و299)ص ي « الس 

 20)ج ي  زِ لؾؿ  « الؿَ يب الؽَ ذِ فْ تَ »(، و94ص 7)ج رٍ جَ َح  ٓبنِ «  يبذِ فْ الت   يَب ذِ فْ تَ »(، و443)ص ي  ذِ مِ رْ لؾت  

الِعَؾَل »(، و258ص 2ٓبِن الَجْوِزي  )ج« لَحَدائقا»، و(126ص 4)ج ي  وِ غَ لؾبَ « ةـ  ح الس  رْ َش »(، و197ص

 .(557ص 2له )ج« الُؿَتـَاِهقة

ل هْ أَ  ريَف عْ تَ »(، و660ص 1له )ج« يبذِ فْ الت   يَب ذِ فْ تَ »(، و162)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ « يبذِ فْ الت   يَب رِ ؼْ تَ »( اكظر: 2)

 1)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ « قنوكِ رُ تْ ػاء والؿَ عَ الض  »(، و125له أيضًا )ص« قسدلِ قن بالت  وفِ ُص وْ ب الؿَ اتِ رَ ديس بؿَ ؼْ الت  

= 
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 .قرٍ ثِ ي كَ بِ أَ  ى بنِ قَ حْ يَ  نْ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ لَ  اُج ج  الحَ الثة:َالثََّ

 ابنُ  اَل (، وقَ ِن َأبِي َكثِقرٍ مِْن َيْحَقى ب -اَج ج  الحَ  :يـِ عْ يَ – َلْم َيْسَؿعْ : )ي  ارِ خَ البُ  اَل قَ 

 انَ : )وكَ ؾي  جْ العِ  اَل (، وقَ هُ ـْمِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ ، ولَ قرٍ ثِ ي كَ بِ أَ  ى بنِ قَ حْ يَ ... وَ نْ ى طَ وَ : )رَ رٍ جَ َح 

 (1)ئًا(.قْ َش  هُ ـْمِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ ، ولَ قرٍ ثِ ي كَ بِ أَ  ى بنِ قَ حْ يَ  نْ طَ  ُل ِس رْ يُ 

ـََُُدَحؿََّكَمَُقَسَقَطَِبَُأَََامَُاإلمَََاَلَقََ َ»يفَََيَُّذَِمَِرَْكَالتَِّقَسَطََِب  (:433)صَ«ــالسُّ

داً   (. اهـَهَذا الَحِديَث  ُف ُيَضع   -الُبَخاِرّي  اإِلَمامَ  :َيْعـِي -)َسِؿْعُت ُمَحؿ 

ـََُانَُؿََقَْؾََُسََاهَُوََورََ ـَُقََْحَاَيََكَََ:اَلَقَََيَُّرَِهَْالزََُّؿانََقَْؾََلَُسَبَِأَََب َـَْطَََةََوََرَْطََُـَْطَََقرٍَثَِلَكََبَِأَََكَب

َ.اَبفَِفََـَْطَََاللََُلََِضَرَََةَََشَائَِطََ

 (.709ح 493ص 2)ج« الَػَوائِد الُؿـَْتَخَبةِ »َأْخَرَجُه ابُن َبْشُؽَواٍل يف 

                                                 = 
 بِ هَ لؾذ  « الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و191ص

 
ن قالت بق»(، و38)ص َطْبِد الَفاِدّي  ٓبنِ « مالد   رَ حْ بَ »(، و421ص 1)ج ي

 ؿِ جْ العَ  ٓبنِ « قندلِس الؿُ  اءِ ؿَ ْٕس 
 
اء ؿَ اريخ أْس تَ »(، و25قن )صاهِ َش  ٓبنِ « مقفِ ؾف فِ تَ خْ الؿُ »(، و20)ص ي

جزي ٕبي طَ ُس »(،  و109)ص له« ؼاتالث   ن ؿَ الرْح  دبْ ي طَ بِ مٓت أَ ُس »(، و40)ص« ماكِ الل الحَ  دِ بْ مٓت الس 

 ـِ طْ قُ ارَ ام الد  ؾؿي لإلمَ الس  
 
ػاء عَ الض  »(، و167ص 3)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ « يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و147)ص« ي

 ائِ َس لؾـ  « قنوكِ رُ تْ ػاء والؿَ عَ الض  »(، و59)ص ي  ارِ خَ لؾبُ « غقرالص  
 
 وصِ قُ لؾس  « سقندل  اء الؿُ ؿَ ْس أَ »(، و92)ص ي

 
 ي

 اقِ رَ ة العِ طَ رْ ي زُ بِ للَ « سقندل  الؿُ »(، و37)ص
 
 قْ ؼَ لؾعُ « قربِ ػاء الؽَ عَ الض  »(، و40)ص ي

 
 نْ مَ »(، و277ص 1)ج ؾي

 ـِ طْ قُ ارَ الد   قهِ م فِ تؽؾ  
ّ
 ِس دِ ؼْ لؾؿَ « ي

 
 (.269ص 1ان )جب  حِ  ٓبنِ « قنوحِ رُ جْ الؿَ »(، و47)ص ي

 الئِ لؾعَ  «قلِص حْ امع الت  َج »( اكظر: 1)
 
 ٓبنِ  «يبذِ فْ الت   يَب ذِ فْ تَ »(، و433)ص ي  ذِ مِ رْ لؾت   «ـنالس  »(، و123)ص ي

 جْ لؾعِ  «اتؼَ الث   ةَ فَ رِ عْ مَ »(، و660ص 1)ج رٍ جَ َح 
 
، (126ص 4)ج ي  وِ غَ لؾبَ  «ةـ  ح الس  رْ َش »(، و284ص 1)ج ؾي

  .(557ص 2له )ج« الِعَؾل الُؿَتـَاِهقةَ »(، و258ص 2ٓبِن الَجْوِزي  )ج« الَحَدائق»و
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ي َكثِقٍر َلْم َيْسَؿْع مِْن ُطْورَة، فِقِه َمَجاِهقٌل، وَيْحَقى بُن َأبِ  :إْسـاُدُهَُمـَْؽرٌََهَذاَوقؾُت:َ

هِرّي ُمـَْؽُر الَحِديِث.  (1)وُسَؾْقَؿاُن بُن َأبِي ُسَؾْقَؿاَن الز 

ـََقََْحَيَََعََابََوتََ َ:فَِقَْؾََطَََقرٍَثَِلَكََبَِأَََكَب

ََامرٌَطَََ-8  :لَُّبَِعَْالشَّ

ِحب  يف ابُن الؿُ مِْن َصِريؼِه وَ ، (408ص 1)ج «مِ جَ عْ الؿُ »يف  قؾي  اطِ ؿَ اإلْس  هُ َج رَ ْخ أَ 

إِْمالًء، مِْن كَِتابِِه  َجْعَػٍر إُْشـَاكِي   يَأب يِق رِ صَ  نْ مِ  /ط(132)ق/« ِصَػاِت َرب  الَعالِؿقنَ »

َثـَا َطب اُد بُن َأْحَؿَد ب ٍف، َحد  ي، َطْن َأبِقِه، َطْن ُمَطر  َثـِي َطؿ  ، َحد  ْحَؿِن اْلَعْرَزمِي  ِن َطْبِد الر 

، طَ  ْعبِي 
 .بهِ  َرِضَي الُل َطـَْفا ، َطْن َطائَِشةَ (2)ْن ُطْرَوةَ َطِن الش 

 :ؾٍَؾََطََِالُثَثَََفَُ،َولََاهٍَوَََهَُادَُـََاَإْسََذَوهََ قؾُت:

ْحَؿِن اْلَعْرَزمِي  َطب اُد بُن َأْحَؿَد ب ولك:إَُ  يث.دِ الحَ  وكُ رُ تْ مَ  وَ هُ ، وَ ِن َطْبِد الر 

  (3)(.وكٌ رُ تْ : )مَ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ ـْطَ  اَل قَ 

َلثََّا   دِ قْ بَ طُ  بنِ  دِ حؿ  مُ  ن بنِ ؿْ َح الر   دِ بْ طَ  بنُ  دُ حؿ  مُ اكقة:
ِ
 وكُ رُ تْ مَ  وَ هُ ، وَ ّي مِ زَ رْ العَ  الل

 يث.دِ الحَ 

                                                 
 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »( اكظر: 1)

 
(، 188)ص مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ « قلاِس رَ الؿَ »و(، 211و 202ص 2)ج ي

 الئِ لؾعَ  «قلِص حْ ع الت  امِ َج »و
 
ي   «َتْفِذيب الَؽَؿال»و (،299ص) ي  .(197ص 20ج) لؾِؿز 

َػاِت »َوفِي َأْصِل َمْخُطوِط ( 2) ، وإَْصَوُب َما َأْثبْتـَاُه مِْن َأْصِل َمْطُبوِع: «َمْسُروٌق »ٓبِن الُؿِحّب، َوَقَع: « الص 

.« الُؿْعَجم»
 
 لإلْسَؿاِطقؾي

 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »( اكظر: 3)
 
 انَس لِ »(، و325ص 1)ج هُ لَ  «ػاءعَ ي يف الض  ـِ غْ الؿُ »(، و331ص 2)ج ي

 (.228ص 3)ج رٍ جَ َح  ٓبنِ  «انقزَ الؿِ 
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  (1)(.هُ جد  وَ  وهُ بُ وأَ  وَ هُ  يُث دِ الحَ  وكُ رُ تْ : )مَ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ ـْطَ  اَل قَ 

  دِ قْ بَ طُ  بنِ  دِ حؿ  مُ  ن بنُ ؿَ ْح الر   دُ بْ طَ  الثة:الثََّ
ِ
 يث.دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ ، وَ ّي مِ زَ رْ العَ  الل

: ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   ةً ر  مَ  اَل ، وقَ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ ػَ ع  (، وَض ّي وِ بالؼَ  َس قْ : )لَ مٍ اتِ و َح بُ أَ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 (2)يث(.دِ الحَ  وكُ رُ تْ )مَ 

ـََُامََُشَهَِ -2  :ةََوََرَْطََُب

«  اِت ق  فِ الَ الخِ »ويف  (،3557ح 36ص 5)ج «انؿَ اإليِ  ِب عَ ُش »يف  ي  ؼِ فَ قْ البَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 لِ ؾَ العِ »يف  ي  زِ وْ الجَ  وابنُ (، 606« )اءِ طَ الد  »يف  ي  اكِ رَ بَ والط   (،495ح 208ص 2ج)

(، 120)ص «ةِ طؾؼَ الي الؿُ إمَ »يف  رٍ جَ َح  (، وابنُ 917ح 557ص 2)ج «ةِ اهقَ تـَالؿَ 

 «زولِ الـ  »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ (، والد  11ح 133)ص «انَ بَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ  ةِ ؾَ قْ لَ »يف  ي  ثِ قْ بَ الد   وابنُ 

 نْ مِ  /ط(132)ق/« ِصَػاِت َرب  الَعالِؿقنَ »، وابُن الُؿِحب  يف (134ح 213)ص

ِن َأبِي َكِريَؿَة، َطْن ِهَشاِم بُن ، َقاَل: كا ُسَؾْقَؿاُن بيت َهاِشٍم اْلَبْقُرو و ْبنِ َطْؿرِ  نْ طَ  نِ قْ يؼَ رِ صَ 

 .هِ بِ  َرِضَي الُل َطـَْفا ، َطْن َطائَِشةَ هِ ُطْرَوَة، َطْن َأبِق

 ؾ:ؾََطََِالُثَثَََفَُ،َولََِجّداًََقٌػَعََِضََهَُادَُـََاَإْسََذَوهََ قؾُت:

                                                 
 ـِ طْ قُ ارَ لؾد   «اينّقَ رْ مٓت البُ ُس »(، و255ص 5)ج رٍ جَ َح  ٓبنِ  «انقزَ ان الؿِ َس لِ »( اكظر: 1)

 
ي ـِ غْ الؿُ »(، و60)ص ي

 بِ هَ لؾذ   «اءػَ عَ يف الض  
 
 (.188ص 4)ج هُ لَ  «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و605ص 2)ج ي

 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »( اكظر: 2)
 
 2)ج هُ لَ  «عػاءي يف الض  ـِ غْ الؿُ »(، و188ص 4(، و)ج515ص 2)ج ي

 5)ج رٍ جَ َح  ٓبنِ  «انقزَ ان الؿِ َس لِ »(، و344ص 5)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و605ص

 اكِ قَ رْ مٓت البُ ُس »(، و255ص
ّ
 ـِ طْ قُ ارَ لؾد   «ي

 
 (.60ص) ي
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 قُف عِ و َض هُ ، وَ ي  اصِ قَ مْ الد   ِن إِْسَؿاِطقَل اْلُؼَرِشي  ْؽُر بُن َسْفِل ببَ  دٍ حؿ  و مُ بُ أَ ولك:َإَُ

 يث.دِ الحَ 

 (1)(.قٌف عِ : )َض ّي ائِ َس الـ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 يثهِ ادِ َح أَ  ةُ ام  يث، وطَ دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ ، وَ ي  امِ الش   ُن َأبِي َكِريَؿةَ ُسَؾْقَؿاُن ب اكقة:الثََّ

 قر.اكِ ـَمَ 

 اديثهِ َح أَ  ةُ ام  : )طَ ّي دِ طَ  ابنُ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  قُف عِ : )َض ازّي الر   مٍ اتِ و َح بُ أَ  اَل قَ 

َٓ  قرٍ اكِ ـَبؿَ  ُث حد  يُ : )ؾي  قْ ؼَ العُ  اَل قر(، وقَ اكِ ـَمَ    (2)(.هِ يثِ دِ َح  نْ مِ  قرٍ ثِ ى كَ ؾَ طَ  ابعُ يتَ  و

 .ُئ طِ خْ و يُ هُ ، وَ يت َطْؿُرو بُن َهاِشٍم اْلَبْقُرو الثة:الثََّ

 (3)(.ُئ طِ خْ : )يُ رٍ جَ َح  ابنُ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

ـَُرََقَالػََبَُأَََامَُاإلمَََاَلَقََ  (:558ص2َ)جَ«ةَِقََاهَِـََتََالؿََُؾَِؾََالعَِ»يفَََيَِّزَِقَْالَجََجَاب

 (. اهـح  ِص ٓ يَ  يٌث دِ َح ا ذَ )هَ 

ـَُقََْحَيَََ-3 َ:قدٍَعََِسََكَب

َفَضائِل »، والَبْقَفِؼي  يف (135ح 216)ص «ولِ زُ الـ  »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ َج رَ ْخ أَ 

 نِ َس و الحَ بُ (، وأَ 530« )قرِ بِ الؽَ  اِت وَ طَ الد  »(، ويف 127و 126)ص« إَْوَقاِت 

                                                 
 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »( اكظر: 1)

 
 (.322ص 1)ج ي

 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »( اكظر: 2)
 
(، 133ص 4م )جاتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و206ص 2)ج ي

 ؾِ قْ ؼَ لؾعُ  «قربِ اء الؽَ عػَ الض  »(، و24ص 2)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ عػاء والؿَ الض  »و
 
 (.138ص 2)ج ي

 (.591)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »( اكظر: 3)
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 رِ ْض ن الـ  ، طَ قَل اطِ ؿَ إْس  بنِ  مِ اتِ َح  يِق رِ صَ  نْ مِ  /ط(4ق/« )تؼاةِ ـْ الؿُ  ائدِ وَ الػَ »يف  ي  قؿِ ؿِ اإلْخ 

 .هِ بِ  َرِضَي الُل َطـَْفا ةَ َش ائِ ن طَ طَ  ةَ وَ رْ طُ  نْ طَ  قدٍ عِ َس  ى بنِ قَ حْ يَ  نْ طَ  (1)قرثِ كَ  بنِ 

 :انَِتََؾََّطََِفَُ،َولََُمـَْؽرٌََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

يب رِ ؼْ تَ »ا يف ؿَ م: كَ فِ يَ  وٌق دُ َص  وَ هُ ، وَ ي  كِ دَ الؿَ  قَل اطِ ؿَ إْس  بنُ  مُ اتِ َح  ولك:إَُ

 (.149)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ الت  

 وَ هُ ، وَ ي  رِ ْص البَ  ـزي  العَ  لٍ فْ و َس بُ ، أَ ّي دِ إزْ  اُل ؼَ ، ويُ ّي ُّ دِ عْ الس   قرٍ ثِ كَ  بنُ  رُ ْض الـ  اكقة:الثََّ

 يث.دِ الحَ  قُف عِ َض 

 ابنُ  اَل قر(، وقَ اكِ ـَمَ  هُ دَ ـْ: )طِ ي  ارِ خَ البُ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  قُف عِ : )َض دُ ؿَ ْح أَ  هُ ـْ طَ  اَل قَ 

 ابنُ  اَل (، وقَ الٍ بحَ  هِ بِ  اُج جَ تِ آْح  وزُ جُ ... ٓ يَ ؼاِت الث   نِ ات طَ وطَ ُض وْ ي الؿَ وِ رْ : )يَ انَ ب  حِ 

: رٍ جَ َح  ابنُ  اَل قَ (، ورٌ ظَ كَ  قهِ فِ  ٌخ قْ : )َش مٍ اتِ و َح بُ أَ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  قُف عِ : )َض ـقدِ الجُ 

 (2)(.قٌف عِ )َض 

                                                 
: « َفَضائِِل إَْوَقات» يف أْصِل كَِتاِب ( 1)

 
َطَوات الَؽبِقر»وَكَذا َوَقَع يف كَِتاِب:  «َكْصُر بُن َكثِقرٍ »لؾَبْقَفِؼي َلُه،  «الد 

 يف 
 
اد الُؿْفَؿَؾِة، َوُهَو َخَطٌل، والت ْصِويُب مَِن الَؿَصادِر ال تي 4)ق/ «الَػَوائد»وَكَذا ِطـَْد اإلْخِؿقِؿي /ط(: بالص 

اَرقُ 400ص 29لؾِؿزي  )ج «الَؽَؿال َتْفِذيِب »َتْرَجؿْت لُه: مثُل:   (، وَوَقَع ِطـَْد الد 
 
، «رَض مُ »: «ولِ الـ زُ »يف  ْطـِي

 .َوُهَو َتْصِحقٌف 

(، 802)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »(، و400ص 29)ج ي  زِ لؾؿ   «الؿَ يب الؽَ ذِ فْ تَ »( اكظر: 2)

 قْ ؼَ لؾعُ  «قربِ عػاء الؽَ الض  »(، و391ص 2ان )جب  حِ  ٓبنِ  «قنوحِ رُ جْ الؿَ »و
 
عػاء الض  »(، و292ص 4)ج ؾي

 «عػاءان الض  وَ يدِ »(، و133)ص ي  ارِ خَ لؾبُ  «قرغِ عػاء الص  الض  »(، و162ص 3)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ والؿَ 

 بِ هَ لؾذ  
 
(، 698ص 2ضًا )جيْ أَ  هُ لَ  «عػاءي يف الض  ـِ غْ الؿُ »(، و24ص 5)ج هُ لَ  «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و411)ص ي

= 
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  «الِ دَ تِ آطْ  انِ قزَ مِ » نْ مِ  ؿتهِ َج رْ يف تَ  راتهِ ؽَ ـْمُ  نْ مِ  يَث دِ ا الحَ ذَ هَ  ي  بِ هَ الذ   رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 

 (.24ص 5)ج

ـََُُسَكَْأََ (2  :افََـَْطٍَََؽَالَِمَََب

 لِ ؾَ العِ »يف  ي  زِ وْ الجَ  (، وابنُ 142ص 2)ج «الدَ تِ آطْ  انِ قزَ مِ »يف  ي  بِ هَ الذ   هُ َج رَ ْخ أَ 

(، 27ح 128)ص «اِت قَ إوْ  ائلِ َض فَ »يف  ي  ؼِ فَ قْ (، والبَ 918ح 558ص 2)ج «ةِ قَ اهِ ـَتَ الؿُ 

َطَواِت »ويف   2)ج« الُؿـَْتَخَبةِ  الَػَوائِدِ »ْشُؽَواٍل يف (، وابُن بَ 147ص 2)ج« الَؽبِقرِ  الد 

  َطْبدِ  يِق رِ صَ  نْ مِ ( 1416« )إََمالِي»(، وابُن بِْشَراَن يف 695ح 486ص
ِ
اِح  نِ ب الل ، اْلَجر 

ْعِدي  َطْبِد اْلَؽِريِم اْلَواِسطِي   نِ ب َسِعقدِ  نْ طَ  ةَ ق  ؼِ بَ  نِ ب ِب هَ ووَ  ، َطْن َأبِي ، َطْن َأبِي ُكْعَؿاَن الس 

، َطْن َأَكِس ْبِن َمالٍِك َرَجاَء اْلُعَطارِ   َطائَِشةَ  َمـِْزلِ  الـ بِي  إَِلى  َبَعَثـِي)، َقاَل:  ِدي 

ُث بَِحِديِث ، َفُؼؾْ يف َحاَجةٍ  افَ ـْطَ  اللُ  َي ِض رَ   ُيَحد 
ِ
ُت َلَفا: َأْسِرِطي َفنِك ي َتَرْكُت َرُسوَل الل

ََلْقَؾِة الـ ْصِف مِْن َشْعَباَن، َفَؼاَلْت:  ـْ َالـِّْصِػَِم ََلْقَؾِة ـْ َثَؽََط َاْجِؾْسََحتَّكَُأَحدِّ َُأَكْقُس، َيا

ِعي فِي الؾ َحاِف، َقاَلْت: َفاْكَتَبْفُت مَِن َحت ى َدَخَل مَ   َكاَكْت َلْقَؾتِي، َفَجاَء الـ بِي   َشْعَبانََ

ْقِل َفَؾْم َأِجْدُه، َفُطْػُت فِي ُحُجَراِت كَِسائِِه َفَؾْم َأِجْدُه، َقاَلْت: ُقْؾُت: َذَهْبُت إَِلى  الؾ 

ْجؾِي َطَؾْقِه َوُهَو َجاِرَيتِِه َماِرَيَة اْلِؼْبطِق ِة، َقاَلْت: َفَخَرْجُت َفَؿَرْرُت فِي اْلَؿْسِجِد، َفَوَقَعْت رِ 

َالَّتِلََساِجٌد، َوُهَو َيُؼوُل:  ََيِدي ـَ ََوَبْق َُفَماِدي، َبَِؽ ـَ ََوآَم ََوَسَقاِدي، ََخَقالِل ََلَؽ َسَجَد

ْكَبَاْلَعظِقَؿ، َلِلَالذَّ َاْغِػْر ْكِبَاْلَعظِقِؿ، َالذَّ َلَِغْػرِ ََأْهٌؾ ََطظِقُؿ، ََفَقا ََطَؾكََكْػِسل،  َجـَْقُتَبَِفا

                                                 = 
(، 545ص 8م )جاتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و1222ص 4ضًا )جيْ أَ  هُ لَ  «الميخ اإلْس ارِ تَ »و

 (.267ص 8)ج دي  طَ  ٓبنِ  «املالؽَ »و
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َوْيِد، ٓ َكافًِرا َوٓ َشِؼقًّا، َقاَلْت: َفرَ  ، َهْب لِي َقْؾًبا َتِؼقًّا َكِؼقًّا مَِن الس  ُفم  َفَع َرْأَسُه، َفَؼاَل: الؾ 

ُر َوْجِفي  الُم: ُأَطػ  َقاَلْت: ُثم  َطاَد َفَسَجَد، َفَؼاَل: َأُقوُل َلَك َكَؿا َقاَل َأِخي َداُؤُد َطَؾْقِه الس 

َر اْلُوُجوُه لَِوْجِفِه، َقاَلْت: ُثم  َرَفَع َرْأَسُه، بِالت َراِب َيا َسق   ا لَِوْجِه َسق ِدي َأْن ُتَعػ  ِدي، َوَحؼًّ

، َفَدَخَل  ي، َأْكَت فِي َواٍد َوَأَكا فِي َواٍد، َقاَلْت: َفَسِؿَع ِحس  َقَدَمي  َفُؼْؾُت: بَِلبِي َوُأم 

ِفََأَماََتْدَاْلُحْجَرَة، َوَقاَل: َيا ُحَؿْقُر،  َلِؾَّ ََشْعَباَن،َإِنَّ ـْ ْقَؾُة؟ََهِذِهََلْقَؾُةَالـِّْصِػَِم ََماََهِذِهَالؾَّ ـَ ِري

َالـَّاِرَبَِعَدِدََشَعرََِغـَِؿََكْؾٍب، ـَ ْقَؾِةَُطَتَؼاَءَِم َقاَلْت: ُقْؾُت: َوَما َباُل َغـَِم َكْؾٍب؟،  فِلََهِذِهَالؾَّ

ْكَثَر َغـًَؿا مِـُْفْم، ٓ َأُقوُل فِقِفْم ِست ُة َكَػٍر: ُمْدمُِن َخْؿٍر، َقاَل: َلْقَس اْلَقْوَم فِي اْلَعَرِب َقْوٌم أَ 

ٌر، َوٓ َقت اٌت  َكا، َوٓ ُمَصاِرٌم، َوٓ ُمَصو   .(َوَطاقٌّ َوالَِدْيِه، َوٓ ُمِصرٌّ َطَؾى الز 

 :انَِتََؾََّطََِفَُ،َولََاهٍَوَََهَُادَُـََاَإْسََذَوهََ قؾُت:

 .وكٌ رُ تْ مَ  وَ هُ ، وَ َؽِريِم اْلَواِسطِي  ُن َطْبِد الْ َسِعقُد ب ولك:إَُ

َْزِدي   ِح تْ َأُبو الػَ  هُ ـْطَ  اَل قَ  ْٕ يف  ي  بِ هَ الذ   هُ قر  ، وأَ (1)(وكٌ رُ تْ مَ  يمِ رِ الؽَ  َطْبدِ  نُ ب َسِعقدُ ): ا

  ةُ ص  الؼِ  بهِ  ْت اءَ الذي َج  يَث دِ ا الحَ ذَ هَ  ردَ وْ ، وأَ (149ص 2)ج «زانِ قَ الؿِ »
 !.قرٍ اكِ ـَمَ  نْ مِ

 هِ قْ ؾَ طَ  دْ زِ يُ  مْ ، ولَ ي  بِ هَ الذ   رَ كَ ا ذَ (: مَ  36ص 3)ج «انِ َس الؾ  »يف   رٍ جَ َح  ابنُ  َل ؼَ وكَ 

 ئًا.قْ َش 

ْعِدي   وَأبُ اكقة:َالثَّ  رادِ َص ي الؿَ فِ  ةً ؿَ َج رْ تَ  هُ لَ  دْ جِ أَ  مْ ، لَ نِ قْ العَ  وُل فُ جْ مَ  وَ هُ ، وَ ُكْعَؿاَن الس 
 

                                                 
، (322ص 1جله ) «قنوكِ رُ تْ عػاء والؿَ الض  »(، و560ص 2)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قةـاهتَ ل الؿُ ؾَ العِ »( اكظر: 1)

 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و64ص 3)ج رٍ جَ َح  ٓبنِ  «انقزَ ان الؿِ َس لِ »و
 
 هُ لَ  «عػاءان الض  يوَ دِ »(، و142ص 2)ج ي

َ.(263ص 1ضًا )جيْ أَ  هُ لَ  «عػاءي يف الض  ـِ غْ الؿُ »(، و161)ص
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 .دّي يَ  نَ قْ التي بَ  

َ  ُض عْ بَ  ادِ ـَا اإلْس ذَ يف هَ )(:849َص2َ)ج«َقرَِبَِالؽَََطقاِتَدََّال»يفَََقاَلَالَبْقَفِؼلُّ

 (. اهـُل فَ جْ يُ  نْ مَ 

َ   ي  ؼِ فَ قْ البَ  قرُ ِش يُ قؾُت:
، ي  دِ ارِ طَ العُ  اءَ َج ا رَ بَ أَ  ن  ا أَ ؿَ ا، كَ ذَ هَ  انَ ؿَ عْ ي الـ بِ أَ  ةِ الَ فَ ى َج لَ إِ

 «الؿَ يب الؽَ ذِ فْ تَ » نْ مِ  «هِ تِ ؿَ َج رْ تَ »يف  ي  ز  الؿِ  ظُ افِ الحَ  رْ كُ ذْ يَ  مْ لَ  «انحَ ؾْ مِ  بنُ  انُ رَ ؿْ طِ »: وَ هُ وَ 

َة اْكؼَطاع َبْقـفَؿا، وَلْم َثؿ   ل  عَ ؾَ ، فَ  ٍك الِ مَ  بنِ  سِ كَ أَ  نْ ي طَ وِ رْ يَ  هُ ك  (: أَ 356ص 22)ج

:  َيْذُكرْ  ْعِدي  َأَبا الـ ْعؿَ »َأن  واة َطْن َأبِي َرَجاء. «اَن الس   ِضْؿَن الر 

ـََُِجَرََقَالػََبَُأَََاَلَقََ ا ذَ وهَ ) (:559ص2َ)جَ«ةَِقََاهَِـََتََالؿََُؾَِؾََالعَِ»يفَََيَِّزَِقَْالَجََاب

 (. اهـح  ِص ٓ يَ  يُق رِ الط  

ـََُوُقَرَُْسَمََ( 3  :افََـَْطَََلَُّاكََِدَؿََالفَََعََِدَْجَإَََب

َؾِػي   رٍ اهِ و صَ بُ أَ  هُ َج رَ ْخ أَ   ي  رِ هَ وْ ، والجَ (1)/ط(30)ق/ «ةِ ي  ادِ دَ غْ ة البَ خِ قَ ْش الؿَ »يف  الس 

 اْلَعِزيِز بنِ  اْلَؼاِسِم َطْبدِ  يَأب يِق رِ صَ  نْ مِ  /ط(4)ق/« قهِ الِ مَ أَ  نْ مِ  ابعِ الس   سِ ؾِ جْ الؿَ »يف 

ُد ب َػٍر اْلَخَرقِي  َجعْ   بِن َحاتٍِم، كا َطؾِي  ب نُ كا ُمَحؿ 
ِ
ُن َثابٍِت ُسَؾْقَؿاَن، كا إِْبَراِهقُم بُن َطْبِد الل

، َمْوَلى َبـِي َهاِشٍم، َأْخَبرَ   كِي َطْؿٌرو َأُبو طَ اْلَجَزِري 
ِ
ِف ب(2)ْبِد الل ِن َصِريٍف، َطْن ، َطْن ُمَطر 

، َطْن َمْسُروٍق، َطْن َطائَِشةَ  ْعبِي 
 .بهِ  َرِضَي الُل َطـَْفا َطامٍِر الش 

                                                 
 (.207ح 131ص 1وع: )جبُ طْ ي الؿَ فِ ( وَ 1)

 ؾػِ الس   اهرٍ ي صَ بِ أَ  دَ ـْ طِ  عَ قَ ا وَ ذَ ؽَ هَ ( 2)
 
 نْ مِ  عِ ابِ الس   ؾسِ جْ الؿَ » يف ي  هرِ وْ الجَ  دَ ـْ طِ  عَ قَ ، ووَ «ةِ ي  ادِ دَ غْ البَ  ةِ قخَ ْش الؿَ » يف ي

َ.مْ ؾَ طْ أَ  (، واللُ الل دِ بْ طَ  َطْؿرو بنُ /ط(: )4ق/« )قهِ الِ مَ أَ 
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 َثالَُثَِطَؾٍؾ:َفَُ،َولََرٌَؽََـَْمََُهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

  ولك:إَُ
ِ
 : ٕن  ّي ازِ الر   سٍ قْ ي قَ بِ أَ  و بنُ رُ ؿْ طَ  وَ ا هُ ذَ هَ  ن  أَ  ن  ضُ ، أَ َطْؿٌرو َأُبو َطْبِد الل

 نِ بْ  ِف ر  طَ مُ  هِ قوِخ ُش  نِ ؿْ ِض  مِنْ  (203ص 22)ج «الؿَ الؽَ  يِب ذِ فْ تَ »يف  ي  زِ الؿ   هُ رَ كَ ذَ 

 (.588)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ الت   يِب رِ ؼْ تَ »ا يف ؿَ : كَ امٌ هَ وْ أَ  هٌ لَ  وٌق دُ َص  وَ هُ ، وَ يٍف رِ صَ 

 (1)ل.طَ َخ  يثهِ دِ يف َح :َدََواقَدََبَُأَََاَلَقََ

 يث.دِ الحَ  رُ ؽَ ـْ مُ  وَ هُ ، وَ (2)ي  دِ ـْاغَ البَ  انَ ؿَ قْ ؾَ ُس  بنِ  دِ ؿ  حَ مُ  بنُ  دُ ؿ  حَ مُ  اكقة:الثََّ

، ابهِ حَ ْص أَ  َمْن َحَضَرُه مِنْ  ضِ عْ بَ  نْ طَ  ؽتُب ، يَ ٌس ل  دَ مُ  طٌ ؾ  خَ : )مُ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ ـْطَ  اَل قَ 

 (3)ل(.طَ الخَ  قرُ ثِ كَ  وَ هُ ثة، وَ الَ ثَ  خهِ قْ َش  نَ قْ وبَ  ـهُ قْ بَ  طُ ؼِ ْس يُ  م  ثُ 

 (4).َطَؾي  بُن َثابٍِت الَجَزِري  ُيْخطُِئ يف الَحِديِث  الثة:الثََّ

ـََُالءَُالعََ (4  :افََـَْطََثَِارَِالَحََب

 يَأبِ  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 3554ح 361ص 5)ج «انؿَ اإليِ  ِب عَ ُش »يف  ي  ؼِ فَ قْ البَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 ابنِ 
ِ
ي، كا ُمَعاِوَيُة بُن َصالٍِح، َطِن اْلَعالِء بِن َوهْ ي ابَأِخ  ُطَبْقِد الل ِن اْلَحاِرِث، ٍب، كا َطؿ 

 .هِ بِ  َرِضَي الُل َطـَْفا َطائَِشةَ طن 

                                                 
ي   «َتْفِذيَب الَؽَؿالِ »( اكظر: 1) َ(.205ص 22ج) لؾِؿز 

دُ مُ /ط(: )4ق/« )القهِ مَ أَ  نْ مِ  ابعِ الس   ؾسِ جْ الؿَ » يف ي  هرِ وْ الجَ  دَ ـْ طِ  عَ قَ وَ ( 2) دِ وَ ـ هُ  حؿ   انَ ؿَ قْ ؾَ ُس  بنِ  : ابُن محؿ 

َ(.ي  اَغـْدِ البَ 

 بِ هَ لؾذ   «الِ دَ تِ ان آطْ قزَ مِ »( اكظر: 3)
 
َٓ ُس »(، و258ص 4)ج ي  ؾَ الس   حؿنِ الر   دِ بْ ي طَ بِ ت أَ م

ّ
 ـِ طْ ارقُ الد   امِ لإلمَ  «ؿي

 
 ي

 (.111)ص
َ(.691ص) ٓبِن َحَجٍر  «َتْؼِريَب الت ْفِذيِب »وَ(،456ص 8ٓبِن ِحب اَن )ج «الث َؼاَت »( اكظر: 4)
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 ٍؾ:ؾََطََِالُثَثَََفَُ،َولََُمـَْؽرٌََهَُادَُـََاَإْسََذَوهََ قؾُت:

 اب وَأب ولك:إَُ
ِ
 ٍب هْ وَ  ن بنِ ؿَ ْح الر   دِ بْ طَ  بنُ  دُ ؿَ ْح و أَ هُ ، وَ ِن َوْهٍب ابُن َأِخي ُطَبْقِد الل

 ُمـَْؽُر الَحِديث. وَ هُ ، وَ ي  رِ ْص الؿَ 

ضًا: يْ أَ  اَل (، وقَ ػهِ عْ ى َض ؾَ طَ  قنَ عِ ؿِ جْ مُ  ْصرَ مِ  َأْهلِ  قوَخ ُش  ُت يْ أَ : )رَ ّي دِ طَ  ابنُ  َطـْهُ  اَل قَ 

ػهُ َض  نْ مَ )وَ  (، اٌب ذ  : )كَ ي  ائِ َس الـ  اَل (، وقَ هِ ؿ  طَ  نْ طَ  هِ ايتِ وَ رِ  ةَ رَ ثْ وكَ  ،يَث ادِ َح أَ  هِ قْ ؾَ طَ  رَ ؽَ كْ أَ  ع 

  (1)(.هِ ؿ  طَ  نْ طَ  هُ يثَ دِ َح  هِ قٍ ؾَ طَ  رَ ؽِ ا ُأكْ ؿ  ؿِ فَ  قهِ وا فِ ؿُ ؾ  ؽَ : )تَ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   اَل وقَ 

 ام.هَ وْ أَ  هُ ، لَ ي  مِ رَ ْض الحَ  رٍ يْ دَ ُح  بنِ  حالِ َص  بنُ  يةُ اوِ عَ مُ  اكقة:الثََّ

 (2)ام(.هَ وْ أَ  هُ لَ  وٌق دُ : )َص رٍ جَ َح  ابنُ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 ا.فَ ـْ طَ  اللُ  َي ِض رَ  ةَ َش ائِ طَ  نْ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ ، لَ ي  مِ رَ ْض الحَ  ِث ارِ الحَ  نُ بْ  الءُ العَ  الثة:الثََّ

ـََُُدَؿََْحَأَََرٍَؽَْقَبََبَُأَََظَُافَِالَحََاَلَقََ  5َ)جَ«انَِؿََاإليََِِبَعََُشَ»يفَََلَُّؼَِفََقَْالبَََـَِقََْسَالُحََب

َؾََؼًاَطََؾَِّعََ(َم362َُص ُن ب ءُ الَوُيْحَتَؿُل َأْن َيُؽوَن اْلعَ  َسٌل َجق ٌد،َهَذا ُمرْ )ل:َاِضَالؿَََدَِـََكَالسَّ

 (. اهـاْلَحاِرِث َأَخَذُه مِْن َمْؽُحولٍ 

َََيَُّرَِذَِـَْالؿََُاَلَقََََؽَلََِذَوكََ َت74ََص2َ)جَ«قِبَهَِرَْوالتَََّقِبَغَِرَْالتََّ»يف َقؼًاؾَِعَْ(:
َ

                                                 
(، 691ص 1)ج ي  زِ لؾؿ   «الؿَ الؽَ  ِب يذِ فْ تَ »(، و54ص 6)ج رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ الت   يِب ذِ فْ تَ »( اكظر: 1)

 ائِ َس لؾـ   «قنوكِ رُ تْ عػاء والؿَ الض  »و
 
 ؿِ ؾَ ن الس  ؿَ ْح الر   دِ بْ ي طَ بِ مٓت أَ ُس »(، و60)ص ي

ّ
 ـِ طْ قُ ارَ الد   امِ لإلمَ  «ي

 
 ي

 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و114)ص
 
يخ ارِ تَ »(، و45ص 1)ج هُ لَ  «عػاءي يف الض  ـِ غْ الؿُ »(، و138ص 1)ج ي

 ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ عػاء والؿَ الض  »(، و302ص 1)ج ي  دِ طَ  ٓبنِ  «لامِ الؽَ »(، و273ص 6ضًا )جيْ أَ  هُ لَ  «الماإلْس 

 (.76ص 1)ج ي  زِ وْ الجَ 

 (.762)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »( اكظر: 2)
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 عْ )يَ  :ٌدَقََِّجٌََؾََسَرَْمََُ:ََهَذالَّؼَِفََقَْالبَََلَِقَْكَقََؾََطَََ
 (. اهـةَ َش ائِ طَ  نْ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ لَ  الءَ العَ  ن  أَ  :يـِ

 ةَ َش ائِ طَ  قنَ ـِ مِ مْ الؿُ  م  أُ  نْ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ لَ  ِث ارِ الحَ  بنَ  الءَ العَ  ى أن  ؾَ طَ  دل  ا يَ ذَ فَ فَ  قؾُت:

 ا.فَ ـْطَ  اللُ  َي ِض رَ 

 قنَ عِ بْ َس  ابنُ  وَ هُ فم: وَ عُ ُض عْ بَ  ادَ ي  َسـَُة ستٍّ َوَثالثِقَن َوَماَئة، وزَ َأك ه ُتوف  َذلَِؽ:َََوُيميُدَ

 (3)قح.حِ ى الص  ؾَ قن طَ ِس ؿْ ع وَخ بْ ة َس ـََس  ْت ف  وَ ا تَ فَ ـْطَ  اللُ  َي ِض رَ  ةُ َش ائِ ، وطَ (2()1) ةـََس 

 عِ تْس ا بِ فَ ـْ طَ  اللُ  َي ِض رَ  ةَ َش ائِ طَ  اةِ فَ وَ  دَ عْ ُولَِد بَ  مي  رِ ْض الحَ  ِث ارِ الحَ  بنُ  الءُ فالعَ  قؾُت:

  .مَ دَ ؼ  ا تَ ؿَ : كَ قٌف عِ ، وَض عٌ طِ ؼَ ـْمُ  ادُ ـَفاإلْس  :اٍت وَ ـََس 

ـََُاللََُِدَبَْطََ (5  :افََـَْطَََلَِّشَرََالؼََُةََؽََقَْؾََلَمَُبَِأَََب

  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 929ح 559ص 2)ج «ةِ قَ ـاهِ تَ الؿُ  لِ ؾَ العِ »يف  ي  زِ وْ الجَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

ْؾِت، َطْن َطَطاِء بإِ  بنِ  إِْسَحاَق   ب، ِن َطْجالنَ ْبَراِهقَم، َقاَل: كا َسِعقُد بُن الص 
ِ
ِن َطْن َطْبِد الل

 .هِ بِ  َرِضَي الُل َطـَْفا َأبِي ُمَؾْقَؽَة، َطْن َطائَِشةَ 

 :انَِتََؾََّطََِفَُقت،َولََبَُؽََـَْالعَََِتَقَْبَََـَْمََِـَُهََوَْأَََهَُادَُـََاَإْسََذَوهََقؾُت:َ

 يث.دِ الحَ  وكُ رُ تْ مَ  وَ هُ ، وَ ارُ ط  العَ  ي  رِ ْص البَ  ي  ـػِ الحَ  النَ جْ طَ  بنُ  اءُ طَ طَ  ولك:إَُ

 اَل (، وقَ هِ بِ  ُث د  حَ قُ فَ  يَث دِ الحَ  هُ لَ  وضعُ يُ  انَ : )كَ ةً ر  مَ  اَل (، وقَ اٌب ذ  ى: )كَ قَ حْ يَ  هُ ـْطَ  َل اقَ 

، ي  ازِ الر   اَل يث(، وقَ دِ الحَ  رُ ؽَ ـْمُ ): ي  ارِ خَ البُ  اَل (، وقَ اٌب ذ  : )كَ ي  دِ عْ ، والس  ي  ؾِ طَ  و بنُ رُ ؿْ طَ 

                                                 
ان قزَ مِ »(، و602)ص هُ لَ  «يبفذِ الت  يب رِ ؼْ تَ »(، و165ص 5)ج رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  ذِ فْ تَ »( اكظر: 1)

 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ آطْ 
 
 (.472ص 14)ج ي  زِ لؾؿ   «الؿَ يب الؽَ ذِ فْ تَ »(، و107ص 3)ج ي

 .ـه66 :ةـَ َس  دَ لِ وُ  وَ فُ ( فَ 2)

 (. 1401)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »( اكظر: 3)
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: ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   اَل (، وقَ يِث دِ الحَ  وكُ رُ تْ : )مَ ي  دِ ، وإزْ ـقدِ الجُ  بنُ  ي  ؾِ ، وطَ ي  ائِ َس والـ 

نُ ؿَ كَ  نُ ؼ  ؾَ يتَ  انَ : )كَ انَ ب  حِ  ابنُ  اَل (، وقَ وكٌ رُ تْ )مَ  ي وِ رْ يَ  ارَ ى َص ت  ا ُيسلل َح قؿَ فِ  قُب ويجِ  ا ُيَؾؼ 

 ،(يءبَش  سِ َقْ لَ  قػًاعِ َض  خًاقْ : )َش يـي  دِ الؿَ  بنُ  ؾي  طَ  اَل (، وقَ اِت ؼَ الث   نِ ات طَ وطَ ُض وْ الؿَ 

 (1)(.وكٌ رُ تْ : )مَ رٍ جَ َح  ابنُ  اَل وقَ 

 وُل فُ جْ مَ  وَ هُ ان، وَ اذَ بَش  ُف رَ عْ يُ  ي  ؾِ َش فْ الـ  دٍ ؿ  حَ مُ  بنِ  قمَ اهِ رَ بْ إِ  بنُ  اُق حَ ْس إِ  اكقة:الثََّ

 ال.الحَ 

 (.120ص 8)ج «اِت ؼَ الث  »يف  انَ ب  حِ  ابنُ  هُ رَ كَ ذَ 

 .اْلَؿَجاِهقلِ  فِي َتْوثِقِق  ورةِ فُ ْش ى قاِطَدتِِه الؿَ ؾَ ، طَ ِحب انَ  نُ ُه َغْقُر ابْ ؼْ ُيوث   مْ ولَ  قؾُت:

ـَُرََقَالػََبَُأَََامَُاإلمَََاَلَقََ  دَ ر  ػَ تَ ) (:565ص2َ)جَ«ةَِاهقََـََتََالؿََُؾَِؾََالعَِ»يفََيَِّزَِقَْالَجََجَاب

ه، بِ  ُث د  حَ قُ فَ  يَث دِ الحَ  هُ لَ  وضعُ يُ  انَ اب كَ ذ  كَ  ءٍ ْي َش بِ  َس قْ َيْحَقى: لَ  اَل ، قَ النَ جْ طَ  نُ ب اءُ طَ طَ  هِ بِ 

ٓ  اِت ؼَ الث   نِ ات طَ وطَ ُض وْ ي الؿَ وِ رْ : يَ انَ ب  حِ  ابنُ  اَل يث، وقَ دِ الحَ  وكُ رُ تْ : مَ ّي ازِ الر   اَل وقَ 

 (. اهـاربَ تِ آطْ  ةِ فَ ْج وِ  َؾىطَ  ٓ  إِ  هِ يثِ دِ َح  َب تْ كَ  حل  يَ 

َا:فََـَْطَََيَُّرَِْدَالُخََقدٍَعََِسََ(ََأُبق6

 يبِ أَ  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 3556ح  362ص 5)ج «انِ اإليؿَ  ِب عَ ُش »يف  ي  ؼِ فَ قْ البَ  هُ َج رَ ْخ أَ 
 

                                                 
عػاء الض  »(، و495ص 4)ج هُ لَ  «يبذِ فْ يب الت  ذِ فْ تَ »و (،538)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »( اكظر: 1)

 ؾِ ام طَ لإلمَ  «ةَ بَ قْ ي َش بِ أَ  بنِ  دِ حؿ  مُ  بنِ  انَ ؿَ ثْ مٓت طُ ُس »(، و177ص 2)ج ّي زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ والؿَ 
 
 بنِ  ي

 دِ الؿَ 
 
 بِ هَ لؾذ   «دالتِ ان آطْ قزَ مِ »(، و57)ص يـي

 
 قْ ؼَ ؾعُ ل «قربِ عػاء الؽَ الض  »(، و83ص 3)ج ي

 ؾِ
 
(، 402ص 3)ج ي

 ائِ َس لؾـ   «قنوكِ رُ تْ عػاء والؿَ الض  »(، و112)ص ي  ارِ خَ لؾبُ  «عػاء الصغقرالض  »و
 
 «قنوحِ رُ جْ الؿَ »(، و193)ص ي

 (. 112ص 2)ج انَ ب  حِ  ٓبنِ 
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 اْلَحافِظِ  
ِ
دِ َطْبِد الل َثـَ بنِ  ، َوُمَحؿ  : َحد  َٓ ُد بُموَسى، َقا ْعُؼوَب، ُن يَ ا َأُبو اْلَعب اِس ُمَحؿ 

ُد بُن ِطقَسى ب َثـَا ُمَحؿ  َثـَا َسال  ِن َحق اَن َحد  ، َحد  ـِي 
ٌم َرَكا َسال  ُم بُن ُسَؾْقَؿاَن، َأْخبَ اْلَؿَدائِ

، َدَخَل َطَؾى َطائَِشَة،  ، َطْن َأبِي ُرْهٍم، َأن  َأَبا َسِعقٍد اْلُخْدِري  ي 
ِويُل، َطْن ُوَهْقٍب اْلَؿؽ  الط 

 َصؾ ى الُل َطَؾْقِه 
ِ
ْثـِي بَِشْيٍء َسِؿْعَتُه مِْن َرُسوِل الل َفَؼاَلْت َلُه َطائَِشُة: َيا َأَبا َسِعقٍد َحد 

ُثَك بَِؿا َرَأْيُتُه َيْصـَُع،َوَسؾ   َ): قهِ فِ وَ  يٌل وِ صَ  يٌث دِ ... َح  َم، َوُأَحد  ـْ ْقَؾُةََلْقَؾُةَالـِّْصِػَِم َهِذِهَالؾَّ

َإَِلكَُمْشرٍِك،َ َفِقَفا َاللُ ََيـُْظُر َٓ َ ََكْؾٍب، ََغـَِؿ َُشُعقِر َبَِعَدِد َالـَّاِر ـَ َِم َُطَتَؼاُء َفِقَفا ِف ََولِؾَّ َشْعَباَن

َإَِلكَمَُ َٓ َإَِلكََو َٓ َلَِقالَِدْيِف،ََو َإَِلكََطاقٍّ َٓ َإَِلكَُمْسبٍِؾ،ََو َٓ ََرِحٍؿ،ََو َإَِلكََقاصِِع َٓ ،ََو ـٍ َشاِح

ََخْؿرٍَ ـِ َ(.ُمْدِم

 وَهَذاََسـَُدُهَُمـَْؽٌر،َوَلُفََأْربُعَِطَؾٍؾ:قؾُت:َ

 .وكٌ رُ تْ مَ  وَ هُ ، وَ ي  ائـِ دَ الؿَ  انَ ق  َح  ى بنِ قَس طِ  بنُ  دُ حؿ  مُ ولك:َإَُ

 (1) .(وكٌ رُ تْ مَ ): مُ اكِ الحَ  اَل وقَ (، وكٌ رُ تْ مَ  قٌف عِ َض ): ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ ـْطَ  َل اقَ 

َالثََّ ا يف ؿَ : كَ يِث دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ ، وَ ي  ػِ ؼَ الث   ارٍ و  َس  بنِ  انَ ؿَ قْ ؾَ ُس  بنُ  مُ ال  َس اكقة:

 (.329)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يِب ذِ فْ الت   يِب رِ ؼْ تَ »

َالثََّ   َأُبو طبدِ  ،َسالم نُ اب :قَل َوقِ  ،ُسَؾْقَؿان نُ اب :قَل َوقِ  ،مٍ ؾْ َس  بنُ  مُ َسال  الثة:
ِ
 الل

ْعِدّي الط ِويل مِ   .يِث دِ الحَ  وكُ رُ تْ مَ  وَ هُ وَ  ،اْلَؿَدائِن نَ ؽَ ُخَراَسان َس  لِ هْ أَ  نْ الت ِؿقِؿي الس 

 َوَقاَل  (،َحِديثه ْؽتُب َٓ يُ  َضِعقٌف ) :ىقَ حْ َقاَل يَ (، ووكٌ رُ تْ : )مَ رٍ جَ َح  ابنُ  هُ ـْطَ  اَل قَ 
 

                                                 
عػاء والَؿْتُروكِقنَ »( اكظر: 1) هَ  «مِقَزان آْطتَِدالِ »(، و89ص 3ج) الَجْوِزي   ٓبنِ  «الض   لؾذ 

 
، (678ص 3)ج بِي

عػاء»و  (.369)ص لهُ  «ِديوان الض 
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َوَقاَل  (،الَحِديِث  رُ ُمـؽَ ) :دُ َوَقاَل َأْحؿَ  ،اً جدّ  َطؾيٌّ  ػهُ َوَضع   (،َلْقَس بَِشْيءٍ ) :ةر  مَ  

و بُ أَ  اَل (، وقَ اً دّ جِ  يِث دِ الحَ  قُف عِ َض ): ي  وِ غَ َوَقال أبو اْلَؼاِسِم البَ  (،َتَرُكوهُ : )الُبَخاِري  

 دُ بْ َوَقاَل طَ  يث(،دِ الحَ  قُف عِ : )َض ةَ طَ رْ و زُ بُ أَ  اَل وقَ (، وهُ كُ رَ ، تَ يِث دِ الحَ  قُف عِ َض : )مٍ اتِ َح 

ْحَؿن بنُ  اٌب ) :َراشِخ  ُيوُسف بنِ  الر   ،َوَقاَل الـ َسائِي   (،وكٌ رُ تْ : )مَ ي  بِ هَ الذ   اَل (، وقَ َكذ 

اَرُقْطـِي   ،ي  دِ زْ وإ ،اْلُجـَْقد بنُ  ي  ؾِ َوطَ   (1).(الَحِديث َمْتُروكُ ) :َوالد 

  ي  ؽ  الؿَ  ٌب قْ هَ وُ َابعة:الرََّ
 رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يِب ذِ فْ الت   يِب رِ ؼْ تَ »ا يف ؿَ : كَ ةِ عَ ابِ الس   ارِ بَ كِ  نْ مِ

 يِب رِ ؼْ تَ »ا يف ؿَ : كَ مٌ رَ ْض خَ مُ  هُ ك  أَ  قُح حِ الص   :قدٍ ِس أَ  بنُ  اُب زَ ْح أَ  مٍ هْ و رُ بُ (، وأَ 833)ص

 .هُ ـْمِ  هِ اطِ ؿَ ى َس ؾَ طَ  ل  دُ ا يَ مَ  دْ جِ أَ  مْ لَ ( وَ 72)ص «َِيبذِ فْ الت  

 نِ ؿْ ِض  مِنْ  :َأَبا َرْهمٍ  (169ص 31)ج «الِ ؿَ الؽَ  يِب ذِ فْ تَ »يف  ي  ز  الؿِ  رْ كُ ذْ يَ  مْ لَ وَ 

 ي.ؽ  الؿَ  ٍب قْ هَ وُ  وخِ قُ ُش 

َ ـَدُ قؾُت: َؼاءُ َغقُر ُمت   اْلُؿَعـَْعنُ  َوالس  َؿاعُ ِصٍل َحت ى َيْثُبَت الؾ  ِؿقِذ َبْقَن الّتؾْ  ، َوالس 

ِحقُح، ،َ«َأْهِؾَالَحِديِثَ»َطَؾْقِه ُجْؿُفوُر ي ذَوَشْقِخِه، َوَهَذا ال   َكَؿا ُهَو َمْعُروٌف، َوُهَو الص 

 (2)َوُهَو َشْرُط اإِلَماِم الُبَخاِرّي َرِحَؿُه الُل.

                                                 
ي  )ج «َتْفِذيب الَؽَؿالِ »( اكظر: 1) له  «َتْؼِريب الت فذيِب »(، و281ص 4ٓبِن َحَجٍر )ج «َتْفِذيب الت ْفِذيب»(، و277ص 12لؾِؿز 

عػاء والؿرُتوكِقنَ »(، و329)ص َعػاء الَؽبِ »(، و6ص 2ٓبِن الَجْوِزّي )ج «الض  غقر»(، و158ص 2لؾُعَؼْقؾِي  )ج «قرِ الض  َعػاء الص   «الض 

الُؿْغـِي يف »(، و241ص 4ٓبِن َأبِي َحاتٍِم )ج «الَجْرح والت ْعِديلِ »(، و133ص 4لُه )ج «الت اِريِخ الَؽبِقرِ »(، و72لؾُبَخاِري  )ص

عَػاء َهبِي  )ج «الض 
جال»(، و165ص 2لُه )ج «مِقَزان آْطتَِدال»(، و270ص 1لؾذ  َٓ مَ ُس »(، و333لؾُجوْزَجاكِي  )ص «َأْحوال الر  ت ا

 (.426ص 1ٓبِن ِحب اَن )ج «الَؿْجُروِحقنَ »(، و306ص 4ٓبِن َطِدي  )ج «الَؽاملِ »(، و226)ص قنٍ عِ مَ  ى بنِ قَ حْ قَ ل «دِ قْ ـَالجُ  ابنِ 

الَِح الـ ؽت »(، و18ٓبِن َكثقٍر )ص «اْختَِصار ُطُؾوِم الَحِديِث »( اكظر: 2) َشْرح ِطؾِل »(، و77ص 2ٓبِن َحَجٍر )ج «َطَؾى كَِتاِب ابِن الص 

غقر  (.125لؾَعالَئِي  )ص «َجاَمع الت ْحصقل»(، و214ٓبِن َرَجٍب )ص «الت ْرمِِذّي الص 
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 وذُ ذُ ش   َي : وهِ نِ تْ ي الؿَ فِ  َي هِ وَ  ،دِ ـَالس   رُ قْ ى غَ رَ ْخ ِطَؾٌة أُ  يِث دِ ا الحَ ذَ ي هَ فِ وَ  قؾُت:

َأََلِؿَََوَذلَِؽََألَػاضِِه،   م  أُ  يِث دِ َح  نْ مِ  :(2256ح398َ)صَ«فَِقحَِحََِصَ»يفََؿٌَؾَِْسَمََُفََُجَرََْخَا

َِطـِْدي،َ): ْت ا قالَ فَ ـْطَ  اللُ  َي ِض رَ  ةَ َش ائِ طَ  قنَ ـِ ممِ الؿُ  َفِقَفا َالـَّبِلُّ ََكاَن َالَّتِل ََلْقَؾتِل ََكاَكْت ا َلؿَّ

َِطـَْ ََفَقَضَعُفَؿا ََكْعَؾْقِف ََوَخَؾَع َِرَداَءُه، ََفَقَضَع ََطَؾكَاْكَؼَؾَب َإَِزاِرِه ََصَرَف ََوَبَسَط َِرْجَؾْقِف، َد

ََواْكَتَعَؾَ َُرَوْيًدا َِرَداَءُه ََفَلَخَذ ََرَقْدُت، ََقْد ََأْن َـّ ََض ََرْيَثَؿا َّٓ َإِ ََيْؾَبْث ََفَؾْؿ ََفاْضَطَجَع فَِراِشِف،

َفَِ َِدْرِطل ََفَجَعْؾُت َُرَوْيًدا، ََأَجاَفُف َُثؿَّ ََفَخَرَج َاْلَباَب ََوَفَتَح ََواْخَتَؿْرُت،َُرَوْيًدا، ََرْأِسل ل

ََرَفَعَيََ َاْكَطَؾْؼُتََطَؾكَإِْثرِِه،ََحتَّكََجاَءَاْلَبِؼقَعََفَؼاَم،ََفَلَصاَلَاْلِؼَقاَمَُثؿَّ َدْيِفََوَتَؼـَّْعُتَإَِزاِريَُثؿَّ

ََفَفْرَوْلُت، ََفَفْرَوَل ََفَلْسَرْطُت، ََفَلْسَرَع ََفاْكَحَرْفُت َاْكَحَرَف َُثؿَّ اٍت، ََمرَّ َفَلْحَضَرَََثاَلَث

ََطائُِشَ ََيا ََلِؽ ََما ََفَؼاَل: ََفَدَخَؾ، َاْضَطَجْعُت ََأِن َّٓ َإِ ََفَؾْقَس ََفَدَخْؾُت ََفَسَبْؼُتُف، َفَلْحَضْرُت

ََشْلَء،ََقاَل:ََلُتْخبِرِيـِلََأْوََلُقْخبَِركِّلَالؾَّطِقُػَاْلَخبِقُر،ََقاَلْت:َ َٓ َحْشَقاََرابَِقًة؟ََقاَلْت:َُقْؾُت:َ

ََيا ََأَماِمل،ََُقْؾُت: َالَِّذيََرَأْيُت َقاُد َالسَّ ََفَلْكِت ََقاَل: لََفَلْخَبْرُتُف، ََوُأمِّ ََأْكَت َبَِلبِل َاللِ َرُسقَل

ََطَؾْقِؽَ َاللُ ََيِحقَػ ََأْن ََأَضـَـِْت ََقاَل: َُثؿَّ ََأْوَجَعْتـِل، ََصْدِريََلْفَدًة َفِل ََفَؾَفَدكِل ََكَعْؿ ُقْؾُت:

ََمْفؿََ ََقاَلْت: ََرَأْيِتََوَرُسقُلُف، ـَ َِحق ََأَتاكِل َِجْبرِيَؾ ََفنِنَّ ََقاَل: ََكَعْؿ، َاللُ َالـَّاُسََيْعَؾْؿُف ََيْؽُتِؿ ا

ََوَضْعِتَ ََوَقْد ََطَؾْقِؽ، ََيْدُخُؾ ـْ ََيُؽ ََوَلْؿ َِمـِْؽ، ََفَلْخَػْقُتُف ََفَلَجْبُتُف َِمـِْؽ ََفَلْخَػاُه َفـَاَداكِل،

َثَِقاَبِؽ،ََوَضـَـُْتََأْنََقْدََرَقْدِتَفََ َؽرِْهُتََأْنَُأوقَِظِؽ،ََوَخِشقُتََأْنََتْسَتْقِحِشل،ََفَؼاَل:َإِنَّ

ََلُفْؿ،ََقاَلْت:َُقْؾُت:ََكْقَػََأُققُلََلُفْؿََياََرُسقَلَ ََأْهَؾَاْلَبِؼقِعََفَتْسَتْغِػَر ََتْلتَِل َربََّؽََيْلُمُرَكََأْن

َمَِ َياِر َالدِّ ََأْهِؾ ََطَؾك اَلُم َالسَّ َُققلِل ََقاَل: َاللَُاللِ؟، ََوَيْرَحُؿ ، ـَ ََواْلُؿْسِؾِؿق ـَ َاْلُؿْمِمـِق ـَ

اَإِْنََشاَءَاللَُبُِؽْؿََلاَلِحُؼقنََ َِمـَّا،ََوإِكَّ ـَ  .(اْلُؿْسَتْؼِدِمق
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َتَََُلؽِـََّفاَ:ٌدَاهَِقَََشََيِثَدَِولؾَحَ َتََُـَُؿَِْسَٓ َُجقعٍََلـَِغَْوٓ ـْ َبََبَِأَََيِثَدََِحََـَْمََِ:ِم َرٍَؽَْل

َ َومََُيِؼَدَِالصِّ ـََِاذَِعََ، َوأَََؾٍَبَََجََب ـََِلَِّؾَِ،َوطَََشـلَِّالُخََةََبََؾََعَْلَثََبَِ، ،ٍََبَالَِلَصََبَِأَََب

َةََامََمََلَأَُبَِ،َوأََََأبِلَالَعاصََِـَِبَُطْثَؿانََوََ،َةََرََيَْرََلَهَُبَِ،َوأَََيَِّرَِعََْشَكَإَََسَقََلَمَُبَِوأََ

َوأََُلَّؾَِاهَِالبََ ـََِلَّبَِ، َوالقَضٍََبَعَْكَََب ـَِ، ـََِق َورَََسَرَْمََُاءٍَطََطَََب ـََِاشدَِالً، َالًََسَرَْمََُدٍَعََْسََب

ـََِاءَِطََطََو،َضًايَْأََ َقفًا.قَُقَْمَََارٍََسَيَََب

َ ََرٍَؽَْلَبََبَِأَََيُثَدََِحَ:َُلَوََّإَََاهُدَالشَّ َ. يؼدَِالصِّ

ََرٍَؽَْلَبََبَِأَََـَْعََفََ َالـَّبِلََِّيؼَدَِالصِّ
ـِ َ)َقاَل:ََََط ـْ َاللَََتَعاَلكََيـِْزُلََلْقَؾَةَالـِّْصِػَِم إِنَّ

كَْ ََبَشرٍََماََخالَُمْشرًِكا،ََأْوَإِْكَساًكاَفِلََقْؾبِِفََشْحـَاءََُشْعَباَنَإَِلكََسَؿاِءَالدُّ َ(.َقا،ََفَقْغِػُرَلُِؽؾِّ

َحديٌثَمـؽرٌَ

 ةَ ؿَ يْ زَ ُخ  (، وابنُ 2ح 362)ص «انَ َض مَ رَ  رِ فْ َش  لِ ائِ َض فَ »ا يف قَ كْ ي الد  بِ أَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 220)ص «ةِ ـ الس  »يف  مٍ اِص ي طَ بِ أَ  (، وابنُ 200ح 326ص 1)ج «قدِ حِ وْ الت  »يف 

 127ص 4)ج «ةِ ـ ح الس  رْ َش »(، ويف 227ص 7)ج «قرهِ ِس ػْ تَ »يف  ي  وِ غَ (، والبَ 521ح

يف  قِخ و الش  بُ (، وأَ 136ح 69)ص «ةق  ؿِ فْ ى الج  ؾَ طَ  الردّ »يف  ي  مِ ارِ (، والد  993ح

 183)ص «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ (، والد  170ح 149ص 2)ج «قنَ ثِ د  حَ الؿُ  ؼاِت بَ صَ »

يف  ي  ائِ ؽَ لَ (، والال  206ص 1)ج «دِ ـَْس الؿُ »يف  ارُ ز  (، والبَ 112ح 187و)ص ،(111ح

 2و)ج ،(107ص 2ج) «اليإمَ »يف  ي  رِ جَ (، والش  750ح 438ص 3)ج «ةِ ـ الس  »

 357ص 5و)ج ،(3546ح 357ص 5)ج «انِ ؿَ اإليِ  ِب عَ ُش »يف  ي  ؼِ فَ قْ والبَ  (،108ص

 85ص 3)ج «ةَ ؽ  مَ  ارِ بَ ْخ أَ »يف  ي  فِ اكِ والػَ  (،3548ح 3548ص 5و)ج (،3547ح

 «رىبْ الؽُ  ةِ اكَ اإلبَ »يف  ةَ ط  بَ  (، وابنُ 535ص 6)ج «لِ امِ الؽَ »يف  ي  دِ طَ  نُ (، وابْ 1838ح
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يف  ي  ؾِ قْ ؼَ (، والعُ 122)ص «ؾؼةِ طْ ي الؿُ الِ إمَ »يف  رٍ جَ َح  (، وابنُ 173ح 222ص 3)ج

 143)ص «يقدِ الص   رٍ ؽْ ي بَ بِ أَ  دِ ـَْس مُ »يف  ي  زِ وَ رْ لؿَ (، وا29ص 3)ج «قرِ بِ الؽَ  اءِ ػَ عَ الض  »

يف  ي  ويـِ زْ (، والؼَ 916ح 557ص 2)ج «ةِ قَ ـاهِ تَ الؿُ  لِ ؾَ العِ »يف  ي  زِ وْ الجَ  (، وابنُ 104ح

 «انبَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ  ةِ ؾَ قْ لَ »يف  ي  ثِ قْ بَ الد   /ط(، وابنُ 4)ق/ «قهِ لِ ماَ أَ  نْ مِ  سٍ ؾِ جْ مَ »

، وابُن الُؿِحب  يف (426ص 1)ج «انَ فَ بَ ْص أَ  ارِ بَ ْخ أَ »يف  مٍ قْ عَ كُ و بُ (، وأَ 1ح111)ص

  َطْبدِ  نْ طَ  ٍق رُ صُ  ةِ د  طِ  نْ مِ  /ط(129)ق/« ِصَػاِت َرب  الَعالِؿقنَ »
ِ
َوْهٍب، َقاَل: أكا  نِ ب الل

َثُه َطْن ُمْصعَ ِن َطْبِد اْلؿَ ِث، َطْن َطْبِد اْلَؿؾِِك بُن اْلَحارِ َطْؿُرو ب َأبِي ِذْئٍب، ِن ِب بؾِِك، َحد 

ِد ب هِ َطِن اْلَؼاِسِم بِن ُمَحؿ  هِ (1)ِن َأبِي َبْؽٍر، َطْن َأبِقِه، َأْو َطْن َطؿ   به. ، َطْن َجد 

 :انَِتََؾََّطََِفَُ،َولََقِتَبَُؽََـَْالعَََِتَقَْبَََـَْمََِـَُهََوَْأَََهَُادَُـََْسَاَإََِذَوهََ قؾُت:

 .وٌل فُ جْ مَ  وَ هُ ، وَ َأبِي ِذْئٍب  نُ ب ُمْصَعُب  ولك:إَُ

 (2).مٍ اتِ و َح بُ أَ  هُ ؾَ ف  َج 

 فِي َتْوثِقِق  ورةِ فُ ْش ى قاِطَدتِِه الؿَ ؾَ (، طَ 478ص 7)ج «ؼاِت الث  »يف  انَ ب  حِ  ابنُ  هُ رَ كَ وذَ 

 اْلَؿَجاِهقل.

 قهِ فِ  رْ كُ ذْ يَ  مْ (، ولَ 228ص 7)ج «قربِ يخ الؽَ ارِ الت  »يف   ي  ارِ خَ البُ  امُ اإلمَ  هُ رَ كَ وذَ 

  يالً.دِ عْ حًا وٓ تَ رْ َج 

                                                 
(1 )َ هِ ) ِك ا بالش  ذَ ؽَ هَ  ضِ عْ البَ  دَ ـْ طِ  عَ قَ وَ قؾُت:  عَ قَ وَ (، وَ هِ رِ قْ غَ  وْ أَ  قهِ بِ أَ  نْ طَ ) (، وَوَقَع كَذلَِك:َطْن َأبِقِه، َأْو َطْن َطؿ 

 .طِ بْ الض   مِ دَ ى طَ ؾَ طَ  دُل ا يَ ذَ (، وهَ هِ ؿ  ، وطَ قهِ بِ أَ  نْ طَ : )ةً ر  (، ومَ هِ دّ َج  نْ طَ  هِ ؿ  طَ َطْن : )َك لِ ذَ كَ 

 (.352ص 8)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »( اكظر: 2)
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 يث.دِ الحَ  رُ ؽَ ـْمُ  وَ هُ ، وَ َطْبِد اْلَؿؾِِك  اْلَؿؾِِك بنُ  َطْبدُ  اكقة:الثََّ

َٓ ي مَ وِ رْ ًا، يَ دّ يث جِ دِ الحَ  رُ ؽَ ـْان: )مُ ب  حِ  ابنُ  هُ ـْطَ  اَل قَ   نْ ى مِ لَ ، فإوْ هِ قْ ؾَ طَ  عُ ابَ تَ يُ  ا

 (1)(.رٌ ظَ كَ  هِ يثِ دِ ي َح : )فِ ي  ارِ خَ البُ  اَل ار(، وقَ بَ إْخ  نَ مِ  هِ بِ  دَ رَ ػَ كْ ا أَ مَ  كُ رْ تَ  هِ رِ مْ أَ 

َيفَ ْقُخَإَْلَباكِلُّ ُفَالشَّ ِحقحةَِ»وبِفََأَطؾَّ َ(.837ص3َ)ج« الصَّ

ََلَُّبَِهََالذَََّاَلَقََو 574َص2َ)جَ«الََِدَتَِآطََْانَِقزََمَِ»يف  هِ يثِ دِ : يف َح ي  ارِ خَ البُ  اَل )قَ (:

ي بِ أَ  بنِ  ِب عَ ْص الؿُ  نِ طَ  ثهُ د  َح  هُ ك  أَ  ِك ؾِ الؿَ  دِ بْ طَ  نْ ، طَ ِث ارِ الحَ  و بنِ رِ ؿْ طَ  يَث دِ َح  يدُ رِ . يُ رٌ ظَ كَ 

  ولِ ُس رَ  نْ طَ  هِ دّ َج  نْ طَ  هِ ؿ  طَ  وْ أَ  قهِ بِ أَ  نْ ، طَ دٍ ؿ  حَ مُ  بنِ  مِ اِس الؼَ  نِ ، طَ ٍب ئْ ذِ 
ِ
اَـََبَُّرَََُلَزَِـَْيََ»:  الل

َلََإََِانََبََعََْشََـَْمََِِػَْصَالـََِّةََؾََقَْلََ َؽَُلََِرَُػَِغَْقََا،َفََقََكَْالدََُّاءَِؿََكَالسَّ َوَْأَََاءٌَـََْحََشََفَِبَِؾَْيفَقََانََسَإكََََّْٓإََِسٍَػَْكَََؾِّ

 اهـ «(.باللََِكٌَرَِْشَمَُ

ـََُِجَرََقَالػََبَُأَََامَُاإلمَََاَلَقََو ؼًاَؾَِّعََ(:َم557َُص2َ)جَ«ةَِقََاهَِـََتََؾَالؿَُؾََالعَِ»يفََيَِّزَِقَْالَجََاب

 (. اهـُت بُ ثْ  يَ َٓ وَ  ح  ِص  يَ َٓ  يٌث دِ َهَذا َح ) :رٍَؽَْلَبََبَِأَََيِثَدَِكََحَؾََطََ

ـَََُدَؿََْحَقَأََبَُأَََامَُاإلمَََاَلَوقََ كَؾََؼًاَطََؾَِّع(:َم536َُص6َ)جَ«ؾَِامَِالؽََ»يفَََيَِّدَِطَََاب

 (. اهـادِ ـَا اإلْس ذَ فَ بِ  رٌ ؽَ ـْمُ  يٌث دِ َح  وَ هُ )وَ َ:رٍَؽَْلَبََبَِأَََيِثَدََِحَ

َََلَُّؿَِثََقَْالفََََأْوَرَدهََُيُثَدَِالَحَو 65َص8َ)جَ«دَِائَِوََالزَََّعَِؿََْجَمََ»يف َُثؿَّ :َاَلَقََ(:

ح رْ الجَ »يف  مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ابنُ  هُ رَ كَ ، ذَ ِك ؾِ الؿَ  دِ بْ طَ  بنُ  ِك ؾِ الؿَ  دُ بْ طَ  قهِ وفِ  ،ارُ ز  البَ  اهُ وَ )رَ 

 (. اهـاٌت ؼَ ثِ  هِ الِ َج رِ  ةُ قّ ؼِ ، وبَ هُ ػْ ع  َض يُ  مْ ولَ  «يلدِ عْ والت  

                                                 
« الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و226ص 5)ج ي  ارِ خَ لؾبُ « قربِ اريخ الؽَ الت  »(، و118ص 2)ج انَ ب  حِ  ٓبنِ « قنوحِ رُ جْ الؿَ »( اكظر: 1)

ـ ةِ »، و(535ص 6)ج ي  دِ طَ  ٓبنِ « لامِ الؽَ »(، و29ص 3)ج ي  ؾِ قْ ؼَ لؾعُ « قربِ اء الؽَ ػَ عَ الض  »(، و574ص 2)ج ي  بِ هَ لؾذ    «َشْرح الس 

 .(127ص 4لؾَبَغِوي  )ج
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، وٌل فُ جْ مَ  وَ هُ ، وَ (1)ٍب ئْ ي ذِ بِ أَ  بنُ  ُب عَ ْص مُ  قهِ فِ  ْل ، بَ  اَل ا قَ ؿَ كَ  ُهوَ  َس قْ ولَ  قؾُت:

د  َطَؾْقِه بَِؿا َذكْرَكاُه : َفُقرَ وَطْبُد الَؿؾِك بُن َطْبِد الَؿؾِِك ُمـَْؽُر الَحِديِث  ،مٍ اتِ و َح بُ أَ  هُ ؾَ ف  َج  دْ وقَ 

 آكِػًا.

َؾُه َأُبو َحاتٍِم. ح  ٓ َيِص  «هُ ػْ ع  َوَلْم ُيَض »  الَفْقَثِؿي   وَكَذلَِك َقْوُل  قؾُت:  (2)َبْل َجف 

ارو َالَبزَّ َََقاَل  ِك ؾِ الؿَ  دِ بْ طَ  بنُ  ِك ؾِ الؿَ  دُ بْ وطَ )(:257َص8َ)جَ«الُؿْسـَدَِ»يفََ

 (. اهـوٍف رُ عْ بؿَ  َس قْ لَ 

فَُو ََبِفََأِطؾَّ  .(436ص2َ)ج«َإْسَتارَََِكْشِػَ»يفََالَفْقَثِؿلُّ

َ َالُؿـِْذِريُّ َٓ َبْلَس  )إْسـَادٌ (:357َص3َ)جَ«التَّْرِغقبَوالتَّْرِهقب»يفََوَقاَل

 اهـ بِِه(.

َم. َٓ َيِصح   :ُمـَْؽرٌ  هُ إِْسـَادُ  َبْل  :َكَؿا َقاَل  ُهوَ  وَلْقَس  قؾُت:  َكَؿا َتَؼد 

َاَلَقََ، هِ رِ غَ لِص  قهِ بِ أَ  نْ مِ  رٍ ؽْ ي بَ بِ أَ  بنُ  دُ حؿ  مُ  هُ عْ ؿَ ْس يَ  مْ ا لَ ؿ  مِ  يُث دِ ا الحَ ذَ هَ و قؾُت:

ار  دِ حؿ  مُ  نْ طَ  ْت رَ كِ ي ذُ تِ ال   يُث ادِ إَح  هِ ذِ وهَ ) (:858ص8َ)جَ«الُؿْسـَد»يفَ  الَبزَّ

 مْ ا لَ ؿ  مِ  -مُ ؾَ طْ أَ  واللُ -ي دِ ـْطِ  َي هِ وَ  ،فعْ ا َض هَ قدِ اكِ َس أَ  ضِ عْ ي بَ فِ  قهِ بِ أَ  نْ ر، طَ ؽْ ي بَ بِ أَ  بنِ 

 (. اهـهِ رِ غْ لِص  قهِ بِ أَ  نْ مِ  رٍ ؽْ ي بَ بِ أَ  بنُ  دُ حؿ  ا مُ فَ عْ ؿَ ْس يَ 

                                                 
ًٓ مِْن:   «ُمْصَعُب بُن َأبِي الَحاِرِث »َؿَصاِدِر: وَوَقَع يف بَْعِض ال( 1) واُب الث اين: «ُمْصَعِب بِن َأبِي ِذْئٍب »َبَد ، والص 

 )ج «كالِؿقَزانِ »َكَؿا يف الَؿَصاِدِر اّلتي َتَؽؾ َؿْت َطَؾى َهَذا الَحِديِث، 
 
َهبِي ٓبِن َحَجٍر  «الؾ َسانِ »(، و659ص 2لؾذ 

  (، وَغْقِرهَؿا.67ص 4)ج

 (.352ص 8)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »( اكظر: 2)



ُُّسوِه وامَلِغِفَرِة ِعِقُد امَلِرَجاُ                      َِ َشِعَباُ ِفي ِفي َتِخِريِج َحِديِح: ال ِِّصِف ِو  َلِيَمِة ال

 

 

36 

 (1)(.ٌل َس رْ مُ  قهِ بِ أَ  نْ طَ  رٍ ؽْ ي بَ بِ أَ  بنُ  دُ ؿ  حَ مُ ) :ةَ طَ رْ و زُ بُ أَ  اَل قَ 

َ ي بِ أَ  بنِ  دِ ؿ  حَ مُ  بقهِ أَ  نْ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ لَ  رٍ ؽْ ي بَ بِ أَ  بنِ  دِ ؿ  حَ مُ  بنُ  اسمُ الؼَ  َك لِ ذَ وكَ قؾُت:

 (2).رٍ ؽْ بَ 

ـََُاَلَقََ َوَلْم َيْسَؿِع اْلَؼاِسُم مِْن )(:822َ)ص«َةَِؼََؾََطَْلَالؿَُالَِمََإََ»يفَ َرٍََجََحََاب

َٓ َأُبوُه مِْن َج  ،َأبِقهِ   (. اهـهِ د  َو

َ)ةَِؿَََجَرَْ(:َيفَت54ََص5َ)ج«َءَِبالََالـََُّمَِالََطَْأَََرَِقََِسَ»يفَََلَُّبَِهََالذَََّاَلَوقََ َلَؼاِسؿَِا:

ـَِ ْيِؼََب دِّ َالصِّ ََبْؽرٍ ََأبِل ـِ َب ِد َُمَحؿَّ ، َفِرَواَيُتُه َطْن َأبِْقِه َطْن )(: ُولَِد: فِي ِخالََفِة اإِلَماِم َطؾِيٍّ

ِه  ََجد  َِمـُْفَؿاََلْؿَُيِحؼَّ تِِه ُأم   َباُه،أَََ(3)اْكؼَطاٌعََطَؾكَاْكؼَطاٍع،ََفُؽؾٌّ َوُرب َي الَؼاِسُم فِي َحْجِر َطؿ 

َه مِـَْفا، َوَأْكَثَر َطـَْفا  (. اهـالُؿْممِـِْقَن َطائَِشَة، َوَتَػؼ 

ِد بِن َأبِي َبْؽٍر، َطْن َأبِقِه، َأْو َطْن طَ  ِك بالش   َجاءَ  يُث دِ الحَ وقؾُت:َ ِن اْلَؼاِسِم بِن ُمَحؿ 

هِ   .َطؿ 

َ ـََِاذَِعََمََُيُثَدََِحَاين:َالثَََُّدَاهَِالشَّ  . ؾٍَبَََجََب

َبف َُمَعاذِ ـْ ََجَبؾٍََع َالـَّبِلََِّـِ
ـِ َيْطُؾُعَاللَُإَِلكََخْؾِؼِفَفِلََلْقَؾِةَالـِّْصِػَ)َقاَل:َََ،ََط

ـٍَ ََشْعَباَن،ََفَقْغِػُرَلَِجِؿقِعََخْؾِؼِفَإَِٓلُِؿْشرٍِكََأْوَُمَشاِح ـْ َ.(ِم

َحديٌثَمـؽرٌَ

                                                 
  (.147ٓبِن َأبِي َحاتٍِم )ص  «الَؿَراِسقل»اكظر: ( 1)

 )ص «َجامِع الت ْحِصقلِ »اكظر: ( 2)
 
 )ص «ُتْحَػة الت ْحِصقلِ »(، و253لؾَعالَئِي

 
  (.261لؾِعَراقِي

ِحقُح: )َلْم ُيْؾِحَق َأَباُه(.لٌ َوُهَو َخطَ  َهَؽَذا يف الَؿْطُبوعِ ( 3)   ، والص 
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 ةِ ؾَ قْ لَ »يف  ي  ثِ قْ بَ الد   (، وابنُ 566ح 1514)ص «هِ قحِ حِ َص »يف  انَ ب  حِ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

  /ط(،12)ق/« َأَمالِقهِ »وَأُبو الَؼاِسِم الُحَسْقـِي  يف  (،4ح 119)ص «انَ بَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ 

 7)ج «طِ َس وْ إَ »(، ويف 215ح 4646ص 13ج) «قرِ بِ الؽَ  مِ جَ عْ الؿُ »يف  ي  اكِ رَ بَ والط  

 365ص 4( و)ج203ح 128ص 1)ج «قنَ امق  الش   دِ ـَْس مُ »ويف  (،6772ح 397ص

يف  ي  رِ جَ /ط(، والش  5)ق/ «قهِ الِ مَ أَ  نْ مِ  ءٍ زْ ُج »يف  ي  يـِ وِ زْ الؼَ  نِ َس و الحَ بُ (، وأَ 3570ح

ِسي  وَطْبُد الَغـِي  الَؿْؼدِ  (،100ص 2و)ج ،(33ص 2جو) ،(280ص 1)ج «اليإمَ »

(، 234ص 38)ج «قْش مَ دِ  يِخ ارِ تَ »يف  رٍ اكِ َس طَ  وابنُ  /ط(،30)ق/« َحِديثهِ »يف 

 5)ج «انِ اإليؿَ  ِب عَ ُش »(، ويف 22ح 128)ص «اِت قَ إوْ  لِ ائِ ِض فَ »يف  ي  ؼِ فَ قْ والبَ 

 188)ص «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ (، والد  6204ح 24ص 9( و)ج3552ح 360ص

 (،191ص 5)ج «اءِ قَ لِ وْ إ ةِ قَ ؾْ حِ »يف  مٍ قْ عَ و كُ بُ (، وأَ 50ص 6)ج «لِ ؾَ العِ »(، ويف 113ح

يف  مٍ اِص ي طَ بِ أَ  وابنُ   /ط(،4)ق/« هِ َأَمالِق نْ مِ  عِ ابِ الس   سِ ؾِ جْ الؿَ »والَجْوَهِري  يف 

« ِصَػاِت َرب  الَعالِؿقنَ »يف  ب  حِ الؿُ  ، وابنُ (524ح 221)ص «(1)ةِ ـ الس  »

 امِ َش هِ  يِق رِ صَ  نْ مِ  /ط( 217)ق/« َأَحاِديثِه َطْن ُشُقوِخهِ »يف  ي  عِ بَ /ط(، والرَ 130)ق/

اٍد، َطِن إَْوَزاِطي   نِ ب ُخَؾْقٍد ُطْتَبةَ  يَأبِ  نْ ان طَ قَ زُ رْ الؿَ  بنِ  ِق رَ زْ وأَ  ،الدٍ َخ  بنِ   نْ طَ  َحؿ 

 ِن َجَبلٍ َطْن َمْؽُحوٍل، َطْن َمالِِك بِن ُيَخامَِر، َطْن ُمَعاِذ ب َثْوَباَن، َطْن َأبِقِه، ، َواْبنِ ولٍ حُ ؽْ مَ 

  ِبه. 

                                                 
 .«قهِ بِ ن أَ طَ » رٍ كْ ذِ  رِ قْ ن غَ مِ  «ولٍ حُ ؽْ ان طن مَ بَ وْ ثَ  وابنُ »: هُ دَ ـْ طِ  عَ قَ وَ ( وَ 1)

 ط.ؼْ َس  هُ ولعؾ   قؾُت:     
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 :انَِتََؾََّطََِفَُلََ،َوََُمـَْؽرٌََهَُادَُـََاَإْسََذَهََوََقؾُت:َ

 َخامِر.يُ  بنِ  ِك الِ ، ومَ ولٍ حُ ؽْ مَ  نَ قْ بَ  اعُ طَ ؼِ اإلكْ  ولك:إَُ

: ي  بِ هَ الذ   اَل ة(، وقَ بَ حْ ُص  لهُ  اُل ؼَ ويُ  مٌ رَ ْض خَ ر: )مُ امِ خَ يُ  بنِ  ِك الِ مَ  نْ طَ  رٍ جَ َح  ابنُ  اَل قَ 

، ّي كِ َٓ وْ م الخَ ؾِ ْس م، كلبي مُ فُ قَ ؼِ لَ  هُ بَ َس ْح ا أَ مَ ، وَ قنَ عِ ابِ لت  ا اءِ مَ دَ قُ  نْ مِ  ةٍ ػَ ائِ صَ  نْ ضًا طَ يْ ى أَ وَ )رَ 

 (1)(.رامََِخَبـَيََُِؽَالَِومََ، وٍق رُ ْس ومَ 

ََرََّقََأَََْدَوقََ َََلَُّاكَِبََلَْإَََةَُمََالََّالعَََُخَقَْالشَّ َ»يف َه835ََص3َ)جَ«ةقَحَحَِالصَّ اََذَ(:

 (. اهـرامِ خَ يُ  بنَ  َك الِ مَ  َق ؾْ يَ  مْ لَ  وٌل حُ ؽْ : مَ ي  بِ هَ الذ   اَل قَ ) :اَلَؼََفََ

 .يِث دِ حْ بالت   ْح صر  يُ  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس ل  دَ مُ  وَ هُ ، وَ ي  امِ الش   وٌل حُ ؽْ مَ  اكقة:الثََّ

  (2).نَ قِس ل  دَ ؿُ ال نَ مِ  «الثةِ الث   بةِ تَ رْ الؿَ »يف  رٍ جَ َح  ابنُ  هُ رَ كَ ، وذَ قسِ دلِ بالت   ي  بِ هَ الذ   وَصػهُ 

َمَُبَُأَََظَُافَِالَحََاَلَقََ ـَُؿََْحَالرَََُّدَبَْطَََدٍَحؿََّق َب ََحَبَِأَََـ َََؿٍَاتَِل َ«ؾَِؾََالعَِ»يف

 نْ ، طَ ُئ ارِ الؼَ  دٍ قْ ؾَ و ُخ بُ أَ  اهُ وَ رَ  يٍث دِ َح  نْ طَ  -َأَبا َحاتِمٍ  :يـِ عْ يَ –ي بِ أَ  لْلُت )َس  (:8364)ص

، رَ امِ خَ يُ  ك بنِ الِ مَ  نْ ، طَ ولٍ حُ ؽْ مَ  نْ ، طَ قهِ بِ أَ  نْ ان، طَ بَ وْ ثَ  ابنِ  نِ ، وطَ ولٍ حُ ؽْ مَ  نْ ، طَ ي  اطِ زَ وْ إَ 

  وُل ُس رَ  اَل : قَ اَل : قَ لٍ بَ َج  بنِ  اذِ عَ مُ  نْ طَ 
ِ
َـَْمََِِػَْصَالـََِّةََؾََقَْكَلََالََعََوتَََكََارََبََتَََاللََُعَُؾَِطََّيََ):  الل

َ.(...فَِؼَِؾَْكََخَلََإََِانََبََعََْشَ

                                                 
 بِ هَ لؾذ   «الءبَ الـ   المِ طْ ر أَ قَ ِس »(، و731)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يِب ذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »( اكظر: 1)

 
 (.156ص 5)ج ي

 اقِ رَ العِ  ةَ طَ رْ ي زُ ٕبِ  «قنَ ِس لّ دَ الؿُ »( اكظر: 2)
ّ
 «قسدلِ بالت   قنَ وفِ ُص وْ الؿَ  اتِب رَ بؿَ  ديسِ ؼْ الت   لِ هْ أَ  ريَف عْ تَ »(، و64)ص ي

 (.113)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ 
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ا ذَ فَ بِ  (1)وِ رْ يَ  مْ ، لَ ادِ ـَا اإلْس ذَ فَ بِ  رٌ ؽَ ـْمُ  يٌث دِ ا َح ذَ : هَ -مٍ اتِ ا َح بَ أَ  :يـِ عْ يَ –ي بِ أَ  اَل قَ 

َٓ دٍ قْ ؾَ ي ُخ بِ أَ  (2)رُ قْ غَ  ادِ ـَاإلْس   !(. اهـهِ بِ  اءَ َج  نَ يْ أَ  نْ ي مِ رِ دْ أَ  ، و

ََلَُّؿَِثََقَْالفَََاَلَقََ َالزََّؿََْجَمََ»يف َبَراكِي  فِي اْلَؽبِقِر ) :(65ص8َج)َ«ائدَِوََع
َرَواُه الط 

َْوَسطِ  ْٕ  (. اهـَوِرَجاُلُفَؿا ثَِؼاٌت  ،َوا

َٓ  قؾُت: ، قِح حْ الص   مِ ْس قِ  نْ مِ  يُث دِ الحَ  ونَ ؽُ يَ  نْ أَ  :اتؼَ ثِ  الهِ َج رِ  نِ وْ كَ  نْ مِ  مُ زَ ؾْ يَ  و

 ه.بِ تَ فاكْ 

َ:قفَِفََِدٍَقَْؾََلَُخَبَِكَأََؾََطََََػَؾَِتَُواْخَ

ـََُامََُشَهََِاهَُوَُرََ*َفََ ـََُُقَرََزَْوأَََ،دٍَالََِخََب ََـَِبَـََأبلَُخَؾْقٍدَُطْتَبةََانَطََقََزَُرَْالؿَََب ـِ اٍد،ََط َحؿَّ

َطََ ََأبِقِف،َـَُ،ََوابقلٍَُحَؽَْمَََـَْإَْوَزاِطلِّ ـْ َََثْقَباَن،ََط ـْ َُيَخاِمَر،ََط ـِ ََمالِِؽَب ـْ ََمْؽُحقٍل،ََط ـْ َط

ََجَبؾٍَُمَعاِذَب َ.بفَََِـِ

 ةِ ؾَ قْ لَ »يف  ي  ثِ قْ بَ الد   (، وابنُ 566ح 1514)ص «هِ قحِ حِ َص »يف  انَ ب  حِ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

  /ط(،12)ق/« َأَمالِقهِ »يف وَأُبو الَؼاِسِم الُحَسْقـِي   (،4ح 119)ص «انَ بَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ 

 7)ج «طِ َس وْ إَ »(، ويف 215ح 4646ص 13ج) «قرِ بِ الؽَ  مِ جَ عْ الؿُ »يف  ي  اكِ رَ بَ والط  

 365ص 4( و)ج203ح 128ص 1)ج «قنَ امق  الش   دِ ـَْس مُ »(، ويف 6772ح 397ص

يف  ي  رِ جَ /ط(، والش  5)ق/ «قهِ الِ مَ أَ  نْ مِ  ءٍ زْ ُج »يف  ي  يـِ وِ زْ الؼَ  نِ َس و الحَ بُ (، وأَ 3570ح

وَطْبُد الَغـِي  الَؿْؼِدِسي   (،100ص 2و)ج ،(33ص 2جو) ،(280ص 1)ج «اليإمَ »

                                                 
 َأْي: َلْم َيْرِوه.( 1)

ٓ  َطْن َأبِي ( 2) َقاُق: َلْم ُيْرَو هبََذا اإلْسـَاِد: إ  ُخَؾْقٍد.َفَقُؽوُن الس 
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(، 234ص 38)ج «قْش مَ دِ  يِخ ارِ تَ »يف  رٍ اكِ َس طَ  وابنُ  /ط(،30)ق/« َحِديثهِ »يف 

 5)ج «انِ اإليؿَ  ِب عَ ُش »(، ويف 22ح 128)ص «اِت قَ إوْ  لِ ائِ ِض فَ »يف  ي  ؼِ فَ قْ والبَ 

 188)ص «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ (، والد  6204ح 24ص 9و)ج( 3552ح 360ص

 (،191ص 5)ج «اءِ قَ لِ إوْ  ةِ قَ ؾْ حِ »يف  مٍ قْ عَ و كُ بُ (، وأَ 50ص 6)ج «لِ ؾَ العِ »(، ويف 113ح

ابِِع مِْن َأَمالِقهِ »والَجْوَهِري  يف  ِس الس 
يف  مٍ اِص ي طَ بِ أَ  وابنُ   /ط(،4)ق/« الَؿْجؾِ

« ِصَػاِت َرب  الَعالِؿقنَ »، وابُن الُؿِحب  يف (524ح 221)ص «(1)ةِ ـ الس  »

َ /ط(. 217)ق/« َأَحاِديثِه َطْن ُشُقوِخهِ »/ط(، والَرَبِعي  يف 130)ق/

ََأْحَؿَدَاْلَقاِسطَُِسَؾْقَؿاُنَبَاهَُوََ**َورََ ،َثـاََأُبقَُخَؾْقٍد،َثـاَابـُ َثـِلََأبِل،لُّ ََثْقَباَن،ََحدَّ َـُ

ََخَ ـْ ََمْؽُحقٍل،ََط ـْ ـَْالِِدَبَط ََمْعَداَن،ََط َبَـِ ةَََكثِقرِ َُمرَّ َُمَعاِذَبَـِ ـْ ،ََط ََجَبؾٍَاْلَحْضَرِملِّ  َـِ

َبف.

 (.205ح 130ص 1)ج «قنَ امق  الش   ـدِ ْس مُ »يف  ي  اكِ رَ بَ الط   هُ َج رَ ْخ أَ 

 وَ هُ وَ  ي  طِ اِس الوَ  دَ ؿَ ْح أَ  بنُ  انُ ؿَ قْ ؾَ ُس  قهِ فِ  ،فَِبََُِحَرََػًَْآََيَُّدَجََِقٌػَعََِضََهَُُدَـَََسََاَذَوهََ قؾُت:

 .يِث دِ الحَ  قُف عِ َض 

 هُ ولَ  يَث دِ الحَ  رُق ْس ن يَ ي مؿ  دِ ـْطِ  وَ : )هُ ي  دِ طَ  ابنُ  اَل (، وقَ رٌ ظَ كَ  قهِ : )فِ ي  ارِ خَ البُ  اَل قَ 

رْ  ذَ َخ وأَ  ،رَ ق  غَ تَ  م  ى ثُ قَ حْ ويَ  ،دُ ؿَ ْح أَ  هُ ـْطَ  َب تَ م: )كَ اتِ ي َح بِ أَ  ابنُ  اَل (، وقَ رادٌ فْ أَ   َب الش 
 

                                                 
 «.قهِ بِ ن أَ طَ » رٍ كْ ذِ  رِ قْ ن غَ مِ « ولٍ حُ ؽْ ان طن مَ بَ وْ ثَ  وابنُ : »هُ دَ ـْ طِ  عَ قَ وَ ( وَ 1)

ـَِد َأك ُه ُيوجُد فِقِه َسْؼٌط. قؾُت:       وَضاِهُر الس 
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.ي  ائِ َس الـ  هُ ػَ ع  ى، وَض قَ حْ يَ  هُ بَ ذ  (، وكَ كَ رِ تُ فَ  ،َف ازِ عَ والؿَ  
(1) 

َ:قفَِفََِقلٍَُحَؽَْكَمََؾََطََََػَؾَِتَُواْخَ

ََأبِقِف،َـَُ،ََوابقلٍَُحَؽَْمَََـَْطَََإَْوَزاِطلََُّاهَُوََرََأ(َفََ ـْ ََمالِِؽَََثْقَباَن،ََط ـْ ََمْؽُحقٍل،ََط ـْ َط

َُمَعاِذَب ـْ َُيَخاِمَر،ََط ـِ ََجَبؾٍَب َبف.ََـِ

 ةِ ؾَ قْ لَ »يف  ي  ثِ قْ بَ الد   (، وابنُ 566ح 1514)ص «هِ قحِ حِ َص »يف  انَ ب  حِ  نُ اب هُ َج رَ ْخ أَ 

  /ط(،12)ق/« َأَمالِقهِ »وَأُبو الَؼاِسِم الُحَسْقـِي  يف  (،4ح 119)ص «انَ بَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ 

 7)ج «طِ َس وْ إَ »(، ويف 215ح 4646ص 13ج) «قرِ بِ الؽَ  مِ جَ عْ الؿُ »يف  ي  اكِ رَ بَ والط  

 365ص 4( و)ج203ح 128ص 1)ج «قنَ امق  الش   دِ ـَْس مُ »(، ويف 6772ح 397ص

يف  ي  رِ جَ /ط(، والش  5)ق/ «قهِ الِ مَ أَ  نْ مِ  ءٍ زْ ُج »يف  ي  يـِ وِ زْ الؼَ  نِ َس و الحَ بُ (، وأَ 3570ح

وَطْبُد الَغـِي  الَؿْؼِدِسي   (،100ص 2و)ج ،(33ص 2جو) ،(280ص 1)ج «اليإمَ »

(، 234ص 38)ج «قْش مَ دِ  يِخ ارِ تَ »يف  رٍ اكِ َس طَ  وابنُ  /ط(،30)ق/« َحِديثهِ »يف 

 5)ج «انِ اإليؿَ  ِب عَ ُش »(، ويف 22ح 128)ص «اِت قَ إوْ  لِ ائِ ِض فَ »يف  ي  ؼِ فَ قْ والبَ 

 188)ص «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ (، والد  6204ح 24ص 9( و)ج3552ح 360ص

 (،191ص 5)ج «اءِ قَ لِ إوْ  ةِ قَ ؾْ حِ »يف  مٍ قْ عَ و كُ بُ (، وأَ 50ص 6)ج «لِ ؾَ العِ »(، ويف 113ح

ابِِع مِْن َأَمالِقهِ »والَجْوَهِري  يف  ِس الس 
يف  مٍ اِص ي طَ بِ أَ  وابنُ   /ط(،4)ق/« الَؿْجؾِ

                                                 
 بِ هَ لؾذ  « الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »( اكظر: 1)

ّ
(، 14ص 2)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ « قنوكِ رُ تْ اء والؿَ ػَ عَ الض  »(، و182ص 2)ج ي

 (.99ص 4)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ « يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »و
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« ِصَػاِت َرب  الَعالِؿقنَ »، وابُن الُؿِحب  يف (524ح 221)ص «(1)ةِ ـ الس  »

َ /ط(. 217/)ق« َأَحاِديثِه َطْن ُشُقوِخهِ »/ط(، والَرَبِعي  يف 130)ق/

ـََُاُقََحَْسَإََِاهَُوََرََب(َوََ َ:فَِقَْؾََطََََػَؾَِتَُ،َواْخَةََوََرَْلَفََبَِأَََب

َب(2)ُسَؾْقَؿانَََـَُُفَراُتَبَاهَُوَُرََفَََ^ َإِْسَحاَق ـْ ََط ََفْرَوَة،، ََأبِل ََكثِقرََِـِ ـْ ََط ََمْؽُحقٍل، ـْ َط

ََيِزيَدَب ـْ َة،ََط َُمرَّ ـِ ََجاِرَيَةَب َبف.ـِ

 (.227ص 3)ج «ابةِ حَ الص   مِ جَ عْ مُ »يف  عٍ اكِ قَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

َتانَفَُ،َولََاهٍَوَََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:  :طؾَّ

  دِ بْ طَ  بنُ  اَق حَ ْس إِ  ولك:إَُ
ِ
 .يِث دِ الحَ  وكُ رُ تْ مَ  وَ هُ ، وَ إمويًّ  ةَ وَ رْ ي فَ بِ أَ  بنِ  الل

(، اٌب ذ  ، كَ يءٍ بَش  َس قْ ى: )لَ قَ حْ يَ  اَل (، وقَ هُ اية لَ وَ دي الر  ـْطِ  ل  حِ : )ٓ يَ دُ ؿَ ْح أَ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

: ي  ـِ طْ قُ ارَ ، والد  ـقدِ الجُ  بنُ  ي  ؾِ ، وطَ ي  ائِ َس ، والـ الُس الػَ  اَل (، وقَ وهُ كُ رَ : )تَ ي  ارِ خَ البُ  اَل وقَ 

يث(، دِ الحَ  وكُ رُ تْ م: )مَ اتِ و َح بُ أَ  اَل (، وقَ وكٌ رُ تْ ة: )مَ طَ رْ و زُ بُ أَ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  وكُ رُ تْ )مَ 

 (3)(.وكٌ رُ تْ : )مَ رٍ جَ َح  ابنُ  اَل وقَ 

                                                 
 «.قهِ بِ ن أَ طَ » رٍ كْ ذِ  رِ قْ ن غَ مِ « ولٍ حُ ؽْ ان طن مَ بَ وْ ثَ  وابنُ : »هُ دَ ـْ طِ  عَ قَ وَ ( وَ 1)

ـَِد َأك ُه ُيوجُد فِقِه َسْؼٌط. قؾُت:       وَضاِهُر الس 

َحاَبةِ ُمْعجَ »َهَؽَذا َوَقَع يف الَؿْطُبوُع مِْن ( 2) ٓبِن َقاكٍِع، وَلَعل  َصَوابُه )ُفرات بُن َسْؾَؿَان( وَلْم َأجْد مِْن لُه  «ِم الص 

قي( ، وابُن «يلِ دِ عْ والت   ِح رْ الجَ »يف  مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ابنُ  َله رجمَ تَ  َتْرَجَؿة بَِفَذا آْسِم: َبْل َوَجْدُت )ُفَراَت بَن َسْؾَؿان الر 

 (.136ص 7)ج «الَؽامِلِ »َطِدي  يف 

(، 102ص 1)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ اء والؿَ ػَ عَ الض  »(، و80)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ الت   يِب رِ ؼْ تَ »( اكظر: 3)

 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و20)ص َطْبد الَفاِدي ٓبنِ  «مر الد  حْ بَ »و
 
 «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و199ص 1)ج ي

 (.160ص 1)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ 
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 .يِث دِ حْ بالت   ْح صر  يُ  مْ ولَ  هُ عـَـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  مُ  وَ هُ ، وَ امي  الش   وٌل حُ ؽْ مَ  اكقة:الثََّ

 (1).قنَ ِس دل  ؿُ ال نَ مِ  الثةِ الث   بةِ تَ رْ يف الؿَ  رٍ جَ َح  ابنُ  هُ رَ كَ ، وذَ قسِ دلِ بالت   ي  بِ هَ الذ   َوَصػهُ 

ـَََُطْبُدََاهَُوََرََوَََ^^ ََطْبِدَاللِ،إِْسَحاُقَبلَـَِثََدَََّحََ:اَلَقََََلِفقَعةَََاللَِب ََـُ ـْ ََمْؽُحقٍل،ََط ـْ َط

َب ََكثِقرِ ـْ ََط ََمْعَداَن، ـِ َب ةَََخالِِد َُمرَّ ََأْصَحاَبََ:اَلَقَََـِ ُثقنَََاللَََِرُسقلَََِأْدَرْكُت ََُيَحدِّ ـْ َط

ََرُسقلَاللََِحِديثًاََلْؿََأْكَسُفََفَذَكَرُه.

 يِق رِ صَ  نْ ( مِ 3ح 362)ص «انَ َض مَ رَ  رِ فْ َش  لِ ائِ َض فَ »ا يف قَ كْ ي الد  بِ أَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 .هِ بِ  ُمْسؾِمٍ  بنِ  اْلَولِقدِ 

ََؾ:ؾََطََِبعَُرَْأَََفَُ،َولََطٌَاقََِسََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

 ْح صر  يُ  مْ ولَ  نْ عَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  و مُ هُ ، وَ ي  ؼِ ْش مَ الد   مٍ ؾِ ْس مُ  بنُ  قدُ لِ الوَ  ولك:إَُ

 .يِث دِ حْ بالت  

 قسِ دلِ بالت   وٌف ُص وْ : )مَ اَل ، وقَ قنَ ِس ل  دَ الؿُ  نَ مِ  ابعةِ الر   ةِ بَ تَ رْ يف الؿَ  رٍ جَ َح  ابنُ  هُ رَ كَ وذَ 

 (2)(.يدِ دِ الش  

 .يِث دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ ، وَ ةَ قعَ فِ لَ  ابنُ  اكقة:الثََّ

ٓ  وَ َس  هُ ـْمِ  رِ اِخ وإوَ  لِ ائِ وَ إَ  اعُ ؿَ : )َس ةَ طَ رْ و زُ بُ أَ  هُ ـْطَ  اَل قَ  ، ركِ ابَ الؿُ  ابنَ  ن  أَ  اء، إ

(، رٌب طِ ْض مُ  رهُ مْ ضًا: )أَ يْ أَ  اَل (، وقَ بهِ  ج  تَ حْ ن يُ ؿ  مِ  َس قْ ، ولَ هُ ولَ ُص أُ  انِ عَ ا يتبِ اكَ كَ  ٍب هْ وَ  وابنَ 

                                                 
 اقِ رَ العِ  ةَ طَ رْ ي زُ ٕبِ  «قنَ ِس دل  الؿُ »( اكظر: 1)

 
 «دلقسِ بالت   قنَ وفِ ُص وْ راتب الؿَ بؿَ  ؼديسِ الت   لِ أهْ  يَف رِ عْ تَ »(، و64)ص ي

 (.113)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ 

 ؿِ جْ العَ  ٓبنِ  «قنَ ِس ل  دَ الؿُ  اءِ ؿَ بققن ْٕس الت  »و(، 134)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «ؼديسِ الت   لِ هْ أَ  ريَف عْ تَ »( اكظر: 2)
ّ
 ي

 (.60)ص
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 بهُ تُ كُ  َق رِ تَ حْ أن تَ  َل بْ قَ  قٌف عِ َض  وَ ضًا: )هُ يْ أَ  اَل (، وقَ بهِ  ج  تَ حْ ٓ يُ  قٌف عِ : )َض قنٍ عِ مَ  ابنُ  اَل وقَ 

 اَل ئًا(، وقَ قْ ة َش قعَ فِ لَ  ابنِ  نِ طَ  ُل ؿِ : )ٓ أْح دي  فْ الؿَ  ابنُ  اَل ا(، وقَ فَ اقِ رَ تِ احِ  دَ عْ وبَ 

 هُ رُ مْ : )أَ مٍ اتِ و َح بُ أَ  اَل (،  وقَ بهِ  ج  تَ حْ يُ  نْ ي أَ غِ بَ ـْ، وٓ يَ يثهِ دِ ى َح ؾَ طَ  ورُ : )ٓ كُ اين زَج وْ الجُ 

 اهُ رَ يَ  َٓ  قدٍ عِ َس  ى بنُ قَ حْ يَ  انَ : )كَ ي  ارِ خَ البُ  اَل (، وقَ قٌف عِ : )َض ي  ائِ َس الـ  اَل (، وقَ رٌب طِ ْض مُ 

  (1)يث(.دِ الحَ  ُب اهِ : )ذَ مُ اكِ الحَ  اَل ئًا(، وقَ قْ َش 

  دِ بْ طَ  بنُ  اُق حَ إْس  الثة:الثََّ
ِ
 يث.دِ الحَ  وكُ رُ تْ مَ  وَ هُ ، وَ ةَ وَ رْ ي فَ بِ أَ  بنِ  الل

 .ٌس دل  مُ  وَ هُ ، وَ اميًّ الش   وٌل حُ ؽْ مَ  عة:ابَِالرََّ

ََمعَْ(2)َطْبُدَاللََِاهَُوََورََ ـُ َب،َثـاََخالُِدَب ََكثِقرِ ـْ َةََقاَل:ََقاَلََرُسقُلَاللََِداَن،ََط َُمرَّ :َـِ

ََشْعَبانََ ـْ ََربَُّؽْؿََيطَِّؾُعََلْقَؾَةَالـِّْصِػَِم َديث....َالَحََإِنَّ

 .(ُبْغَقُة الَباِحث-338ح 423ص 1ج) «الُؿْسـَدِ »يف  ابُن َأبِي ُأَساَمةَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

َُمْرَسٌؾَ قؾُت:  عْ ؿَ ْس يَ  مْ ، لَ ةِ قَ اكِ الث   ةِ ؼَ بَ الط   نَ مِ  وَ هُ ، وَ ي  مِ رَ ْض الحَ  ةَ رّ مُ  بنُ  قرُ ثِ كَ  :وَهَذا

 (.643)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ الت   يِب رِ ؼْ تَ »ي ا فِ ؿَ : كَ  ّي بِ الـ  نَ مِ 

                                                 
(، 145ص 5م )جاتِ ي َحـبِـأَ  ٓبـنِ  «يلدِ ْعـح والت  رْ الجَ »(، و487ص 15)ج ي  زِ لؾؿ   «الؿَ يب الؽَ ذِ فْ تَ »( اكظر: 1)

ـــ»و ـــالض  ـــلؾبُ  «غقرعػاء الص  ـــ»(، و134)ص ي  ارِ َخ ـــعػاء والؿَ الض  ـــلؾـ   «قنوكِ رُ ْت  ائِ َس
 
ـــ»(، و135)ص ي عػاء الض 

 ـِ طْ قُ ارَ لؾد   «قنوكِ رُ تْ والؿَ 
 
 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و265)ص ي

 
 ٓبـنِ  «يبذِ ْفـيب الت  ذِ ْفـتَ »(، و122ص 2)ج ي

 العَ  ٓبـــنِ  «قـــقنبْ الت  »(،  و142)ص هُ َلـــ «يسدِ ْؼـــالت   لِ ْهـــيـــف أَ رِ عْ تَ »و (، 621ص  3)ج رٍ َجـــَح 
 
(، 36)ص جؿـــي

 وصِ لؾسـقُ  «سـقندل  اء الؿُ ؿَ ْس أَ »و
 
ـ»(، و504ص 1)ج انَ ب ـحِ  ٓبـنِ  «قنحِ ورُ ْجـالؿَ »(، و66)ص ي  «قـربِ ػاء الؽَ عَ الض 

 ؾِ قْ ؼَ لؾعُ 
 
 (.293ص 2)ج ي

  دُ بْ طَ َوُهَو ( 2)
ِ
اد.ي  قرِ ؿْ الحِ  دٍ قْ بَ طُ  بنُ  الل اِوي َطـُْه ُهَو َأُبو ُطْبقدَة الَحد   ، والر 

ي  )ج «َتْفِذيب الَؽَؿالِ »اكظر:        (.473ص 18(، و)ج262ص 15لؾِؿز 
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َيفَ  ي  مِ رَ ْض الحَ  ةَ رّ مُ  بنُ  قرُ ثِ كَ ):َ(259)صَ«قؾَِِصَْحَالتَََّعَِامََِجَ»َقاَلَالَحافُِظَالَعالَئِلُّ

 (. اهـٌل َس رْ مُ   ي  بِ الـ  نْ طَ  وَ هُ وَ  ٓ  إِ  َس قْ لَ  عيٌّ ابِ تَ 

َو َيف َالُبقِصقريُّ َالَخْقَرةَِ»َقاَل 423َص3َ)جَ«إْتَحاِف َرَواُه الَحارُث بُن َأبِي (:

ةَ   .ُأَساَمَة ُمْرَسالً: َيْعـِي: ُمْرَسَل َكثِقِر بِن ُمر 

ََحَجرٍَيفَ ـُ  لؾَحاِرِث بِن َأبِي ُأَساَمَة. وَطزاهُ (:8585َ)َ«الَؿَطالِبَالَعالَِقة»وَذَكَرُهَاب

اُجَبَاهَُوََرََ(َوََت ََأْرَصَلةََاْلَحجَّ َ:فَِقَْؾََطََََػَؾَِتَُ،َواْخَـُ

َفََ# َبَواهَُرََ( َثَََطْؿُرو ََقاَل: ، َاْلَجـْبِلُّ ََمالٍِؽ ََأُبق ََهاِشٍؿ َبـََـُ اُج َاْلَحجَّ ََأْرَصَلَة،ا ََـُ ـْ َط

ََكثِقرَِب ـْ ـََْمْؽُحقٍل،ََط ،ََط َةَاْلَحْضَرِملِّ َُمرَّ َ.فَِبَََِطائَِشةَََـِ

ارِ  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 1839ح 85ص 3)ج «ةَ ؽ  مَ  ارِ بَ ْخ أَ »يف  ي  فِ اكِ الػَ  هُ َج رَ ْخ أَ   نِ ب َطؿ 

 به. َطْؿٍرو اْلَجـْبِي  

 ٍؾ:ؾََطََُِسَؿََْخََفَُ،َولََُمـَْؽرٌََهَُادَُـََاَإْسََذَوهََ قؾُت:

 نَ قْ التي بَ  ِب تُ ي الؽُ فِ  ةً ؿَ َج رْ تَ  هُ د لَ جِ أَ  مْ لَ  وٌل فُ جْ ، مَ ي  بِ ـْو الجَ رٍ ؿْ طَ  بنُ  ارُ ؿ  طَ ولك:َإَُ

 . ّي دَ يَ 

 الَحِديث. ِعقُف َض  وَ هُ ، وَ ّي بِ ـْالجَ  مٍ اِش هَ  بنُ  ورُ ؿْ طَ  ٍك الِ و مَ بُ أَ  اكقة:الثََّ

 قدَ اكِ إَس  ُب ؾ  ؼَ : )يُ انَ ب  حِ  ابنُ  اَل (، وقَ يٍث دِ َح  ُب احِ َص  نْ ؽُ يَ  مْ : )لَ دُ ؿَ ْح أَ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 اَل (، وقَ هِ رِ بَ خَ بِ  اُج جَ تِ آْح  وزُ جُ ات، ٓ يَ بَ يث إثْ دِ َح  بهُ ْش يُ آ مَ  اِت ؼَ الث   نِ ي طَ وِ رْ ويَ 

 اَل (، وقَ قٌف عِ : )َض مٌ ؾِ ْس مُ  اَل ، وقَ (1)(َكَظرٌ  قهِ : )فِ ي  ارِ الُبخَ  اَل (، وقَ ّي وِ بالؼَ  َس قْ : )لَ ي  ائِ الـ َس 

                                                 
ٌَةَحديثقٌة:فائد( 1)

= 
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 (1)يث(.دِ الحَ  : )َلق نُ رٍ جَ َح  ابنُ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  نُ ق  : )لَ مٍ اتِ و َح بُ أَ  

اُج ب الثة:الثََّ  ْح ُيَصر   مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ قَ وَ  ،ٌس دل  مُ  قٌف عِ َض  وَ هُ ، وَ ُن َأْرَصَلةَ اْلَحج 

 بالت ْحِديِث. 

 ول.حُ ؽْ مَ  نْ لة طَ صَ رْ أَ  بنِ  اِج ج  الحَ  اُل َس إرْ  ابعة:الرََّ

ََلَُّؾَِْجَالعََِاَلَقََ 857َ)صَ«اِتَؼََالثَِّ»يف  هُ ـْمِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ ولَ  ولٍ حُ ؽْ مَ  نْ طَ  ُل ِس رْ )يُ (:

 ئًا(. اهـقْ َش 

 .يِث دِ حْ بالت   ْح صر  يُ  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  مُ  وَ هُ ، وَ امي  الش   وٌل حُ ؽْ مَ  ة:َسَامَِالَخَ

ـََُيُدَزَِيَََاهَُوََورَََ## ـََُدَِاحَِالقَََُدَبَْوطَََ،ونََارَُهَََب ََخَبَُوأَََ،ادٍَيََزََِب َؿََْحَإَََدٍَالَِق ـَْر، ََط

َالَحَ ـََِقرَِثَِكَََـَْ،َطََقلٍَُحَؽَْمَََـَْاج،َطََجَّ َ.فَِبَََِاللََِقُلَُسَرَََاَلَ:َقََاَلَقَََةََرََمََُب

(، 120ح 199(، و)ص119ح 199)ص «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ رَ االد   هُ َج رَ ْخ أَ 

 «ِف ـ َص الؿُ »يف  ةَ بَ قْ ي َش بِ أَ  (، وابنُ 3550ح 359ص 5)ج «انِ ؿَ اإليِ  ِب عَ ُش »يف  ي  ؼِ فَ قْ والبَ 

« ِت َرب  الَعالِؿقنَ ِصَػا»، وابُن الُؿِحب  يف (30357ح 190ص 10)ج

 ./ط(131)ق/

                                                 = 
َالَحافِظََََََُ ـَُالدََُِّسَؿََْشََقاَل َب َؿَََّحَمََُيـ َهبِلُّ َالذَّ ََد َاْلُؿْققظةَُ»فِل اإِلَماَم  :َيْعـِي -)َوَكَذا َطاَدتهُ  (:98)ص«

ًٓ مَِن الض  ، َفُفَو ِطـَْدُه َأْسَوُأ إَِذا َقاَل: )فِقِه َكَظٌر(، بَِؿْعـَى َأك ُه ُمت فٌم، َأْو َلقَْس بِثَِؼةٍ  -الُبَخاِري    ِعقِف(. اهـَحا

عػاء الض  »(، و100ص 5)ج هُ لَ « يبذِ فْ يب الت  ذِ فْ تَ »(، و591)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ « يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »( اكظر: 1)

 بِ هَ لؾذ  « الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و232ص 2)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ « قنوكِ رُ تْ والؿَ 
 
 ٓبنِ « مالد   رُ حْ بَ »(، و292ص 3)ج ي

 ي  ز  لؾؿِ « الؿَ يب الؽَ ذِ فْ تَ »(، و345ص 6)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ « يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و120)ص الَفاِدي َطْبدِ 

 (.42ص 2)ج انَ ب  حِ  ٓبنِ « قنوحِ رُ جْ الؿَ »(، و356ص 14)ج
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 :ؾٍَؾََطََِعَُبََرَْأَََفَُلََ،َوََُمـْؽرٌََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

َإَُ  ّي بِ الـ   نَ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ ، لَ ةِ قَ اكِ الث   ةِ ؼَ بَ الط   نَ مِ  وَ هُ ، وَ مي  رَ ْض الحَ  ةَ رّ مُ  بنُ  قرُ ثِ كَ  ولك:

 (.643)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ الت   يِب رِ ؼْ تَ »ي ا فِ ؿَ : كَ 

َيفََقاَلَالَحافُِظَالَعالََ  ي  مِ رَ ْض الحَ  ةَ رّ مُ  بنُ  قرُ ثِ كَ ):َ(259)صَ«قؾَِِصَْحَالتَََّعَِامََِجَ»ئِلُّ

 (. اهـٌل َس رْ مُ   ي  بِ الـ  نْ طَ  وَ هُ وَ  ٓ  إِ  َس قْ لَ  عيٌّ ابِ تَ 

 .يِث دِ حْ بالت   ْح ر  َص يُ  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  مُ  وَ هُ ، وَ امي  الش   وٌل ؽُ حْ مَ اكقة:َالثََّ

َالثََّ اُج بالثة:  ْح ُيَصر   مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  مُ  قٌف عِ َض  وَ هُ ، وَ ُن َأْرَصَلةَ اْلَحج 

 بالت ْحِديِث. 

 .ولٍ حُ ؽْ مَ  نْ لة طَ صَ رْ أَ  بنِ  اِج ج  الحَ  اُل َس رْ إِ  ابعة:الرََّ

 (. اهـٌل َس رْ ا مُ ذَ )هَ  (:359ص5َ)جَ«انؿََاإليََِِبَعََُشَ»يفَََلَُّؼَِفََقَْالبَََامَُاإلمَََاَلَقََ

 .يهِ اوِ ى رَ لَ إِ  هُ ادُ ـَإْس  ح  َص  وْ ، ولَ هِ بِ  ج  تَ حْ قف وٓ يُ عِ الض   امِ َس قْ أَ  نْ مِ  ُل َس رْ والؿُ  قؾُت:

ـََُُدَبَْطَََاهَُوََورَََ###َ َالَحََـَِ،َطََاركَِبََالؿََُاللَب ـََِقرَِثَِكَََـَْ،َطََقلٍَُحَؽَْمَََـَْاج،َطََجَّ َةََرَّمََُب

َقفًا.قَُقَْمَََفَِبَِ

 (.121ح 201)ص «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ َج رَ ْخ أَ 

 :ؾٍَؾََطََِالُثَثَََفَُ،َولََُمـْؽرٌََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

َإَُ ا ؿَ ، كَ يِث دِ حْ ح بالت  رِ ص  يُ  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  دلٌس مُ  وَ هُ امي، وَ ول الش  ؽُ حْ مَ ولك:

 م.ؼد  تَ 

َالثََّ اُج باكقة: ح  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  دلٌس مُ  قٌف عِ َض  وَ هُ ، وَ ُن َأْرَصَلةَ اْلَحج  ُيَصر 

 بالت ْحِديِث. 
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 .ولٍ حُ ؽْ مَ  نْ لة طَ صَ رْ أَ  بنِ  اِج ج  الحَ  اُل َس رْ إِ  الثة:الثََّ

ـََُُدَؿَََّحَمََُاهَُوََرََ(َوََث ـََِقرَِثَِكَََـَْطَََقٌلَُحَؽَْاَمََـََثََدََّ:ََحَاَلَقَََدٍَاِشَرَََب َقفًا.قَُقَْمَََفَِبََِةََرَّمََُب

 (.7923ح 316ص 4)ج «فـ َص الؿُ »يف  اُق زَ الر   دُ بْ طَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

ََسََذَوهََ قؾُت:  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  مُ  وَ هُ ، وَ امي  الش   وٌل ؽُ حْ مَ ه قِ فِ  قٌػَعََِضََهَُُدَـََا

َ.يِث دِ حْ بالت   ْح ر  َص يُ 

ََسْعٍد،َقْقُسَبَاهَُوََرََ(َوََج ََكثِقرَِبَـُ ـْ ََمْؽُحقٍل،ََط ـْ ََط َة،ََيْرَفُعُفَإَِلكَالـَّبِلِّ َُمرَّ
َبف.َـِ

 (.7924ح 316ص 4)ج «فـ َص الؿُ »يف  اُق زَ لر  ا دُ بْ طَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

ا ؿَ ، كَ ةِ قَ اكِ الث   ةِ ؼَ بَ الط   نَ مِ  وَ هُ ، وَ رمّي ْض الحَ  ةً رّ مُ  بنُ  قرُ ثِ كَ  قهِ فِ  ٌؾََسَرَْمََُهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

َ.مد  ؼَ تَ 

 .يِث دِ حْ ت  بال ْح ر  َص يُ  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  مُ  وَ هُ ، وَ ي  امِ الش   وٌل ؽُ حْ مَ  قهِ فِ  َك لِ وكذَ 

ََثْقَبانٍََاهَُوََ(َورََح ـُ ـَِالََِخََـَْ،َطََقلٍَُحَؽَْمَََـَْطَََ،َثابُِتَب َفَِبََِةََرَّـَمَُبََْقرَِثَِكَََـَْانَطَََدَعَْمَََدَب

َقفًا.قَُقَْمََ

 (.122ح 202)ص «ولزُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ َج رَ ْخ أَ 

ََسََذَوهََ قؾُت:  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  مُ  وَ هُ ، وَ امي  الش   وٌل ؽُ حْ مَ  قهِ فِ  قٌػَعََِضََهَُُدَـََا

 .يِث دِ حْ بالت   ْح ر  َص يُ 

َوََخ ـََُةَُادََـََُجََاهَُوََرََ( ََخَبَِأَََب َطََدٍَالَِل َإَِبَِأَََـَْطَََ،قلٍَُحَؽَْمَََـَْ، َفَِبََِلَّكَََِٓقَْالَخََيَسَرَِدَْل

َقفًا.قَُقَْمََ

 (.123ح 204)ص «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ َج رَ ْخ أَ 

 :انَِتََؾََّطََِفَُ،َولََُمـْؽرٌََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:
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 .وٌل فُ جْ مَ  وَ هُ ، وَ دٍ الِ ي َخ بِ أَ  بنُ  ةُ ادَ ـَُج  ولك:إَُ

حًا رْ َج  قهِ فِ  رْ كُ ذْ يَ  مْ (: ولَ 448ص 2)ج «يلِ دِ عْ والت   ِح رْ الجَ »يف  مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ابنُ  هُ رَ كَ ذَ 

 قهِ فِ  رْ كُ ذْ يَ  مْ (: ولَ 234ص 2)ج «قربِ الؽَ  يِخ ارِ الت  »يف  هُ رَ كَ ذَ  ي  ارِ خَ البُ  َك لِ ذَ كَ يالً، ودِ عْ وٓ تَ 

 يالً.دِ عْ حًا وٓ تَ رْ َج 

َٓ :َفَُـَْ(:َط338ََص8َ)ج«َالََِدَتَِآطََْانَِقزََمَِ»يفََلَُّبَِهََالذَََّاَلَوقََ  ا(. اهـذَ  ُف رَ عْ يُ  )

 .يِث دِ حْ بالت   ْح ر  َص يُ  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  مُ  وَ هُ ، وَ امي  الش   وٌل ؽُ حْ مَ  اكقة:الثََّ

ـََُةَُبََتَْطََُاهَُوََرََ(َوََد َ.فَِبَََِاللََِقُلَُسَرَََاَلَ:َقََاَلَقَََقٌلَُحَؽَْلَمََـَِثََدََّ:ََحَاَلَقَََقؿٍَؽَِلََحَبَِأَََب

 .هِ بِ  َبِؼق ة َقاَل: ُطْتَبة يِق رِ صَ  نْ مِ  (125ح 206)ص «ولزُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ َج رَ ْخ أَ 

 :ؾٍَؾََطََُِثَالََثَََفَُ،َولََُمـْؽرٌََهَُُدَـََاََسََذَهََوََ قؾُت:

ا يف ؿَ قرًا: كَ ثِ كَ  ُئ طِ خْ يُ  وٌق دُ َص  وَ هُ ، وَ ي  اكِ ذَ ؿَ الفَ  قمٍ ؽِ َح ي بِ أَ  بنُ  ةُ بَ تْ طُ  ولك:إَُ

 (.520)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »

ًٓ الش  حُ ؽْ مَ  نن  فَ  اُل َس اإلرْ  اكقة:الثََّ  الـ  كْ رِ دْ يَ  مْ لَ  ي  امِ و
َ. ي  بِ

ـََُفَُـَْطَََاَلَقََ ال، َس اإلرْ  قرُ ثِ ، كَ قهٌ ؼِ ، فَ ةٌ ؼَ )ثِ  (:774)صَ«يِبَذَِفَْالتَََّيِبَرَِؼَْتََ»يفََرٍََجََحََاب

 (. اهـةِ َس امِ الخَ  نَ ، مِ ورٌ فُ ْش مَ 

 مْ ، ولَ قنَ عِ ابِ التَ  نَ ى مِ رَ غْ الص   ةُ ؼَ بَ ي الط  ؾِ ي تَ التِ  ةُ ؼَ بَ الط   َي هِ  سةُ امِ الخَ  ةُ ؼَ بَ والط   قؾُت:

يب رِ ؼْ تَ »يف  رٍ جَ َح  ابنُ  ظُ افِ الحَ  َك لِ ى ذَ ؾَ طَ  ص  ا كَ ؿَ : كَ ةِ ابَ حَ الص   نَ اع مِ ؿَ م َس فِ ِض عْ بَ لِ  ْت بُ ثْ يَ 

 . ي  بِ الـ  كْ رِ دْ يَ  مْ لَ  وَ فُ (، فَ 36)ص «يبذِ فْ الت  

 هُ ـَ عَ ـْطَ  دْ وقَ ، ويةْس قس الت  لِ دْ ى تَ اكَ عَ ، وتَ ورٌ فُ ْش مَ  ٌس ل  دَ مُ  وَ هُ قد، وَ لِ الوَ  ة بنُ ق  ؼِ بَ الثة:َالثََّ

ِسقَن، وَقاَل:وَذَكَرُه ابُن َحَجٍر يف الَؿْرَتبَ ، يِث دِ حْ بالت   ْح ر  َص يُ  مْ ولَ  ابعِة مَِن الُؿَدل   )َكانَ  ِة الر 
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ة بَذلَِك(  َعَػاِء والَؿْجُفولِقَن َوَصَػُه إَئِؿ     (1).َكثِقُر الت ْدلِقس َطْن الض 

ََمْؽُحََـَُبَاْلُؿَفاِجرََُاهَُوََرََ(َوََذ ـْ ََأبِلََثْعَؾَبةََقلٍََحبِقٍب،ََط ـْ َبف.َ،ََط

 م.ادِ د الؼَ اهِ ش  ي الفِ  هُ يجُ رِ خْ ي تَ تِ لْ يَ  َف وْ َس و

ََمؽَْر(َ ـْ َُمقَسك،ََط ـِ َُسَؾْقَؿاَنَب ـْ َالَغاِز،ََط ـُ ََطائَِشَةََرِضَلَُحَوَرَواُهَِهَشاُمَب ـْ قٍل،ََط

َاللََُطـَْفاَبِِف.

َصِريِق مِْن  (699ح 489ص 2)ج «ةِ بَ خَ تَ ـْالؿُ  دِ ائِ وَ الػَ »يف  الٍ وَ ؽُ ْش بَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 .، َقاَل: َكا الَولِقُد بُن ُمْسؾٍِم بهِ َثْوِر بِن َطْؿٍرو الُجَذامِي  

 :ؾٍَؾََطََِعَُبََرَْأَََفَُلََوَهَذاَإْسـَاُدُهََساقٌِط،َوََقؾُت:َ

َ : ُسَؾْقَؿاُن بُن ُموَسى، قَ إُولك: ، وَقاَل (َمْطُعوٌن فِقهِ )اَل َطـُْه ابُن الَؿِديـِي 

 : : (ِطـَْدُه َمـَاكِقرٌ )الُبَخاِري   (2).(بالَؼِوي   َلْقَس )، وَقاَل الـ َسائِي 

  (3) ا.فَ ـْطَ  اللُ  َي ِض رَ  ةَ َش ائِ طَ  نْ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ ، لَ ي  امِ الش   وٌل حُ ؽْ مَ اكقة:َالثََّ

 .يِث دِ حْ بالت   ْح ر  َص يُ  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْ طَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  ، مُ امي  الش   وٌل ؽُ حْ مَ و

َالثََّ ٌس، وقَ الثة: ، َوُهو ُمدل  َمْشِؼي  ْح الَولِقُد بُن ُمْسؾٍِم الد  ْد َطـَْعْن وَلْم ُيصر 

 بالت ْحِديِث.

                                                 
 ؿِ جْ العَ  ٓبنِ « قنَ ِس ل  دَ الؿُ  اءِ ؿَ بققن ْٕس الت  »( اكظر: 1)

ّ
(، 118بِن َحَجٍر )صٓ «َتْؼِريب الت ْفِذيب»، و(16)ص ي

 اقِ رَ العِ  ةَ طَ رْ للبي زُ « نقسدل  الؿُ »و، (121لُه )ص «ؼديسِ الت   لِ هْ أَ  ريَف عْ تَ »و
 
 .(37)ص ي

 .(25ص 2)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ عػاء والؿَ الض  »( اكظر: 2)

امع َج »و، (165)ص مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «اسقلرَ الؿَ »(، و403ص 6)ج رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يِب ذِ فْ يب الت  ذِ فْ تَ »كظر: ا (3)

  ئِ الَ لؾعَ « صقلِ حْ الت  
 .(285)ص ي
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ِسقَن، وَقاَل: )َمْوُصوٌف بالت دلِقِس  ابعِة مَِن الُؿَدل  وَذَكَرُه ابُن َحَجٍر يف الَؿْرَتَبِة الر 

ِديِد(.  (1)الش 

 .وٌل فُ جْ مَ  وَ هُ وَ  ورٍ ؿْ و طَ بُ أَ  ي  اكِ سرَ قْ و الؼَ رٍ ؿْ طَ  بنُ  رُ وْ ثَ ابعة:َالرََّ

: قِق ثِ وْ يف الت   قنَ ساهؾِ تَ الؿُ  نَ مِ  وَ هُ (: وَ 185ص 8)ج «اِت ؼَ الث  »يف  انَ ب  حِ  ابنُ  هُ رَ كَ ذَ 

  .بهِ  تد  عْ يُ  الَ فَ 

  دُ بْ و: طَ رٍ ؿْ طَ  بنَ  رَ وْ ثَ  الَف وَخ قؾُت:َ
ِ
 بنُ  قدُ لِ ا الوَ : كَ اَل ،  قَ ي  ؾبؽِ عْ صبع البَ إَ  بنُ  الل

 .بهِ   ي  بِ لـ ا نِ ، طَ وٌل حُ ؽْ مَ  نْ ، طَ ازَ الغَ  بنِ  امِ َش هِ  نْ ، طَ مٌ ؾِ ْس مُ 

 (.205)ص «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ ارقُ الد   هُ رَ كَ ذَ 

 :ؾٍَؾََطََُِثَالََثَََ،َولفَُُمـْؽرٌََـدهَُاََسََذَوهََقؾُت:َ

  دُ بْ طَ  ولك:َإَُ
ِ
 ة.ؿَ َج رْ تَ  لهُ  دْ جِ أَ  مْ لَ  ؾبؽي  عْ بع البَ ْص إَ  بنُ  الل

َ ٌس،الثاكقة: ، َوُهو ُمدل  َمْشِؼي  ْح  الَولِقُد بُن ُمْسؾٍِم الد  وَقْد َطـَْعْن وَلْم ُيصر 

 بالت ْحِديِث.

امِي  َلْم َيْدِرْك الـ بِي  الثة:َالثََّ
ًٓ الش   .اإلْرَساُل َفنن  َمْؽُحو

َ.قلفَِقَََقٌلَُحَؽَْمَََـَْطَََدٌَرَْبََُاهَُوََورََز(َ

ٓ   هُ َج رَ ْخ أَ   ؿر.تَ عْ مُ  يِق رِ صَ  نْ (  مِ 772ح 451ص 3)ج«َادِ ؼَ تِ آطْ »يف  ي  ائِ ؽَ لَ ا

َأََاَلَقَََيرٌَرَِؿر:ََجَتََعَْػَمَُلََاوَخَ ََءَِالََلَالعََبَِأَََدٍَرَْبََُـَْطَََاهَُرََ: َأََامَِالشَّ َ،قلٍَُحَؽَْمَََـَْطَََاهَُرََل،
َ

                                                 
 ؿِ جْ العَ  ٓبنِ  «قنَ ِس ل  دَ الؿُ  اءِ ؿَ بققن ْٕس الت  »و(، 134)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «ؼديسِ الت   لِ هْ أَ  ريَف عْ تَ »( اكظر: 1)

ّ
 ي

 (.60)ص
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َ.فَِلََقَْقٍَََبَعَْكَََـَْطَََاهَُرََأََ

 ََ(.126ح 207)ص «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ َج رَ ْخ أَ 

 َب عْ كَ  ٕن   اِت ؾقّ قرائِ ى اإلْس لَ إِ  انبَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ  ةِ ؾَ قْ لَ ظقم عْ تَ  جعَ رْ مَ  عل  ؾَ فقؾُت:َ

َ.اتقؾق  رائِ اإلْس  نِ طَ  ذِ ْخ يف إَ  نَ يرِ ثِ ؽْ ؿُ مَِن الار بَ ْح إَ 

ـََُاَلَقََ ٍََبََجَرَََاب َِفَارَِعََالؿَََائِػَطََلََ»يف 837َ)ص«  انَ بَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ   ؾةُ قْ ولَ )(:

 مْ هِ رِ قْ وغَ  ،رامِ طَ  بنِ  ؿانَ ؼْ ولُ  ،ولحُ ؽْ ومَ  ،انَ دَ عْ مَ  بنِ  الدِ كخَ  :امِ الش  ِل هْ أَ  نْ مِ  ونَ ابعُ الت   انَ كَ 

َقَؾَقََِْدَقََوََ ،فاقؿَ ظِ عْ فا وتَ ؾَ ْض فَ  اُس الـ  ذَ َخ أَ  مْ فُ ـْوطَ  ،ةِ ادَ بَ ا يف العِ قفَ فِ  ونَ تفدُ جْ ويَ  ،افَ ؿوكَ عظ  يُ 

 (. اهـةقؾقََّرائَِْسَإََِارٌَآثََََؽَلَِيفَذَََؿَْفَُغََؾََبَََفَُكََّأََ

 يِق رِ صَ  نْ ( مِ 3549ح 358ص 2)جَ«انِ اإليؿَ  ِب عَ ُش »يف  ي  ؼِ فَ قْ البَ  هُ َج رَ ْخ وأَ 

 .لهُ وْ قَ  وٌل حُ ؽْ ي مَ ـِ ثَ د  ، َح رّ الحُ  بنِ  نِ َس الحَ 

 يث.دِ الحَ  َف عْ َض  نُ بقّ تَ اب يَ رَ طِ ف، وآْض الَ تِ آْخ  اذَ هَ  دُ عْ وبَ  قؾُت:

ََلَُّـَِطَْقَُارََالدَََّاَلَقََ َط55َِص6َ)جَ«ؾَِؾََالعَِ»يف َمَََدَـَْ(: َبا ََمالِِؽ ََحِديِث ـْ ََط َُسئَِؾ ـِ

َُيَخاِمَر،َطََ َالـَّبِلِّ
ـِ ََط َُمَعاٍذ، َـْ ـْ َالـِّْصِػَِم ََلْقَؾَة َإَِلكََخْؾِؼِف ََوَجؾَّ ََطزَّ ََيطَِّؾُعَاللُ ََقاَل: ،

. ـٍ َلُِؿْشرٍِكََأْوَُمَشاِح َّٓ  َشْعَباَن،ََفَقْغِػُرَلَِجِؿقِعََخْؾِؼِفَإِ

 ُيْرَوى َطْن َمْؽُحوٍل، َواْخُتؾَِف َطـُْه:) َقاَل:

اٍد اْلَؼارِ ْقٍد ُطْتَبُة بَواُه َأُبو ُخؾَ َفرَ  ، َطْن َمْؽُحوٍل، وطَ ُئ ُن َحؿ  َْوَزاِطي 
ْٕ  ابنِ  نِ ، َطِن ا

 ِن َجَبٍل.َمالِِك بِن ُيَخامَِر، َطْن ُمَعاِذ ب نْ ، طَ ولٍ حُ ؽْ مَ  نْ ، طَ قهِ بِ أَ  نْ ، طَ انَ بَ وْ ثَ 

 .دٍ قْ ؾَ ُن َخالٍِد: َطْن َأبِي ُخ َقاَل َذلَِك ِهَشاُم ب

 ُن َخالٍِد بَِذلَِك.ا ِهَشاُم بـَثَ د  : َح اَل ، قَ اودَ ي دَ بِ أَ  ابنُ  اهُ ـَثْ د  َح 
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، َفَرَواَوَخاَلَػُه ُسَؾْقَؿاُن ب ، َطْن ِن َثْوَبانَ ُه َطْن َأبِي ُخَؾْقٍد، َطِن ابُن َأْحَؿَد اْلَواِسطِي 

َة، َطْن ُمَعاِذ ب  كاَِلُهَؿاََغْقُرََمْحُػقٍظ.، ِن َجَبلٍ َأبِقِه، َطْن َخالِِد بِن َمْعَداَن، َطْن َكثِقِر بِن ُمر 

ُن اْلَغاِز: َطْن َمْؽُحوٍل، َطْن ا ِرَواَياٍت، َوَقاَل ِهَشاُم بَوَقْد َرَوى َطْن َمْؽُحوٍل فِي َهذَ 

َْحَوِص بَطائَِش  ْٕ  ِن َحؽِقٍم، َطْن َمْؽُحوٍل، َطْن َأبِي َثْعَؾَبَة.َة، َوقِقَل: َطِن ا

َْحَوِص، َطْن َح  ْٕ  ِن ُصَفْقٍب، َطْن َأبِي َثْعَؾَبَة.ب بِقِب َوقِقَل: َطِن ا

 َوقِقَل: َطْن َمْؽُحوٍل، َطْن َأبِي إِْدِريَس ُمْرَساًل.

اُج ب  الـ بِي  َطْن َمْؽُحوٍل، َطْن َكثِقِر ب ُن َأْرَصاَة،َوَقاَل: اْلَحج 
َة ُمْرَساًل، َأن  ، ِن ُمر 

 َقاَل.

 اهـ .(اْلَحِديُثََغْقُرََثابٍِتَوََََوقِقَل: َطْن َمْؽُحوٍل مِْن َقْولِِه،

َط287َِص48َ)جَ«ؾَِؾََالعَِ»يفََلَُّـَِطَْقَُارََالدَََّاَلَوقََ َُسَمَََدَـَْ(: َُطْرَوَة،ََـَْطََََؾَئَِا َحِديِث

َ َالـَّبِلِّ ـْ ََط ََطائَِشَة، ـْ َلََََط ََفْضِؾ َوأََبََعََْشََـَْمََِِػَْصَالـََِّةََؾََقَْفِل ََجَوَََزََّطَََاللََُنََّان، َُرَػَِغَْيَََؾَّ

َ.ٍبَؾَْكَََؿََـََغَََرَِعََْشََدََِدَعََاَبَِقفََفَِ

 .ةَ وَ رْ ُن َأبِي َكثِقٍر، َطْن طُ َيْرِويِه َيْحَقى ب) َفَؼاَل:

 :فَُـَْطََََػَؾَِتَُواْخَ، ّي ؼِ ْش مَ الد   وٌل حُ ؽْ مَ  يُث دِ ا الحَ ذَ ى هَ وَ رَ وَ 

 .داً َح ا أَ ؿَ فُ ـَقْ بَ  رْ كُ ذْ يَ  مْ ، ولَ ةَ َش ائِ طَ  نْ ، طَ ولٍ حُ ؽْ مَ  نْ ى، طَ وَس مُ  بنُ  انُ ؿَ قْ ؾَ ُس  اهُ وَ رَ فَ 

 .هُ ـْاز، طَ الغَ  بنُ  امُ َش هِ  َك لِ ذَ  اَل قَ 

 ابنِ  نْ ، وطَ ولٍ حُ ؽْ مَ  نْ ، طَ ي  اطِ زَ إوْ  نِ ئ، طَ ارِ اد الؼَ ؿ  َح  بنُ  بةُ تْ ، طُ دٍ قْ ؾَ و ُخ بُ أَ  اهُ وَ ورَ 

 .انَ بَ وْ ثَ  بنَ  َت ابِ ثَ  يِث دِ ي الحَ فِ  رْ كُ ذْ يَ  نْ أَ  رِ قْ غَ  نْ ، مِ ولٍ حُ ؽْ مَ  نْ ، طَ انَ بَ وْ ثَ 
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 ةَ بَ ؾَ عْ ي ثَ بِ أَ  نْ ، طَ ولٍ حُ ؽْ مَ  نْ ، طَ قٍب بِ َح  بنِ  رِ اِص فَ الؿُ  نِ يث، طَ دِ ا الحَ ذَ ي هَ وَ ورَ 

 :فَُـَْطََََػَؾَِتَُواْخَ، هُ ـْ، طَ قمٍ ؽِ َح  بنُ  ُص وَ إْح ه ِبِ  َث د  ، َح ي  ـِ َش الخُ 

 مْ ، ولَ ةَ بَ ؾَ عْ ي ثَ بِ أَ  نْ ، طَ قٍب بِ َح  ر بنِ اِص فَ الؿُ  نِ ، طَ صِ وَ ْح إَ  نِ : طَ بي  ارِ حَ الؿُ  اَل ؼَ فَ 

ًٓ حُ ؽْ مَ  رْ كُ ذْ يَ   .و

َْحَوِص، َطْن َحبِقِب بنِ ِطقَسى ب اَل وقَ  ْٕ  .ةَ بَ ؾَ عْ ي ثَ بِ أَ  نْ ، طَ قٍب فِ ُص  ُن ُيوُكَس َطِن ا

، َطِن الـ بِي  ي  مِ رَ ْض الحَ  ةَ ر  ِن مُ َطْن َمْؽُحوٍل، َطْن َكثِقِر ب ُن َأْرَصاَة،اج بج  َح  اهُ وُ ورَ 

 ، ُمْرَساًل.

 (. اهـْتَابَِثَََرَُقَْغٌَََبَرَِطََْضَمََُيِثَدَِالَحََادَُـََوإْسَ

 َس أَ  ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   رَ كَ يم ذَ رِ الؽَ  ُئ ارِ ي الؼَ ِخ ى أَ َر ا تَ ؿَ وكَ  قؾُت:
يث، دِ ا الحَ ذَ هَ  قدَ اكِ

 .ةٌ قػَ عِ َض  ةٌ بَ رِ طَ ْض مُ  َي هِ وَ 

َ  . الخشـلََّةََبََؾََعَْلَثََبَِأَََيُثَدََِحَ :الُثَالثَََُّدَاهَِالشَّ

ََثْعَؾَبةََف ََأبِل ـْ َالـَّبِلَََِّع
ـِ ََكا)َقاَل:َََ،ََط ََشْعَباَن،ََيطَِّؾُعَإَِذا ـْ َالـِّْصِػَِم ََلْقَؾُة َن

،ََوَأْهَؾَاْلِحْؼِدَبِِحْؼِدِهؿَْ ـِ َغائِ ،ََوَيْتُرُكََأْهَؾَالضَّ ـَ َ.(اللَُإَِلكََخْؾِؼِف،ََفَقْغِػُرَلِْؾُؿْمِمـِق

َحديٌثَمـؽرٌَ

ـ ة»يف  ي  ائِ ؽَ الاللِ  هُ َج رَ ْخ أَ   «ولِ زُ الـ » يف ي  ـِ طْ قُ ارَ (، والد  760ح 445ص 3)ج «الس 

ـ ةِ »(، وابُن َأبِي َطاِصٍم فِي 116ح 193)ص دِ  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 523ح 221)ص «الس   ُمَحؿ 

 .بهِ   ِن َحبِقٍب، َطْن َأبِي َثْعَؾَبةَ َحْرٍب، َطِن إَْحَوِص بِن َحؽِقٍم، َطْن ُمَفاِصِر ب نِ ب

َتان:ؿٌَؾَِظَْمََُهَُادَُـََاَإْسََذَوهََ قؾُت:  ،َوَلُفَِطؾَّ

 يث.دِ ر الحَ ؽَ ـْمُ  وَ هُ ، وَ ي  ِس ـْالعَ  دُ وَ إْس  رٍ قْ ؿَ طُ  بنِ  قمٍ ؽِ َح  بنُ  ُص وَ ْح إَ  إُولك:
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َٓ ّي يـِ دِ الؿَ  ابنُ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  رُ ؽَ ـْ، مُ ّي وِ ؼَ بِ  َس قْ : )لَ مٍ اتِ و َح بُ أَ  هُ ـْطَ  اَل قَ   ُب تَ ؽْ يُ  : )

(، قٌف عِ : )َض ي  ائِ َس الـ  اَل (، وقَ يثدِ ي الحَ فِ  ّي وِ بالؼَ  َس قْ : )لَ ي  اكِ َج وزْ الجُ  اَل (، وقَ هُ يثُ دِ َح 

 اَل يث(، وقَ دِ الحَ  قُف عِ : )َض ٍف وْ طَ  د بنُ ؿ  حَ مُ  اَل (، وقَ ةٍ ؼَ ثِ بِ  َس قْ : )لَ آخرَ  عٍ ِض وْ ي مَ وفِ 

قر، اهِ َش الؿَ  نِ قر طَ اكِ ـَي الؿَ وِ رْ : )يَ انَ ب  حِ  ابنُ  اَل قر(، وقَ اكِ ـَمَ  هُ دَ ـْ طِ  قٌف عِ : )َض ي  اجِ الس  

: ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   اَل (، وقَ هُ رُ قان، وغَ طَ ى الؼ  قَ حْ يَ  هُ كَ رَ ، تَ ٍب الِ ي صَ بِ أَ  بنَ  ي  ؾِ طَ  َيـَْتِؼُص  انَ وكَ 

 (1)الِحْػِظ(. قُف عِ : )َض رٍ جَ َح  ابنُ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  رُ ؽَ ـْ)مُ 

َيفَ ُفَالَفْقثِؿلُّ وائد»وبِفََأَطؾَّ َ(.65ص8َ)جَ« َِمْجَؿِعَالزَّ

َالثََّ ى ؾَ طَ  دل  ا يَ مَ  جدْ أَ  مْ ، فؾَ َأبِي َثْعَؾَبةَ  وَبْقنَ بِن َحبِقٍب، ُمَفاِصِر  نَ قْ بَ  اعُ طَ ؼِ آكْ اكقة:

َؿاِع مِـُْه،اؿَ َس  ْح بالس  ا ؿَ : كَ امّي ول الّش حُ ؽْ ا مَ ؿَ فُ ـَقْ بَ  ن  : أَ َك لِ ذَ  دُ ك  مِ ويُ  ِطِه مِـُْه، وَلْم ُيَصر 

 .قدِ اكِ َس إَ  ضِ عْ ي بَ فِ 

ََحؽِقٍؿ. ـِ ََواْخُتِؾَػََطَؾكَإَْحَقِصَب

َُمَفاِصرَِبَاهَُوََرََفََ(8َ ـْ ََحؽِقٍؿ،ََط ـِ َإَْحَقِصَب ـِ ََحْرٍب،ََط ـُ ُدَب َُمَحؿَّ ـْ ََحبِقٍب،ََط ـِ

 بف.َََأبِلََثْعَؾَبةََ

ـ ة»يف  ي  ائِ ؽَ الاللِ  هُ َج رَ ْخ أَ   «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ (، والد  760ح 445ص 3)ج «الس 

ـ ةِ »(، وابُن َأبِي َطاِصٍم فِي 116ح 193)ص  .(523ح 221)ص «الس 

                                                 
اء ػَ عَ الض  »(، و72له )ص «يبذِ فْ الت   يِب رِ ؼْ تَ »(، و181ص 1)ج رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  ذِ فْ تَ »( اكظر: 1)

 ائِ َس لؾـ   «قنوكِ رُ تْ والؿَ 
 
 ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ اء والؿَ عػَ الض  »(، و169ص 1)ج انَ ب  حِ  ٓبنِ  «قنوحِ رُ جْ الؿَ »(، و57)ص ي

 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و92ص 1)ج ي  زِ وْ الجَ 
 
 مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و178ص 1)ج ي

 (.254ص 2)ج
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 :فَِقَْؾََطََََػَؾَِتَُ،َواْخَاْلُؿَحاِربِلََُّاهَُوََورََ(2َ

ُدَبَاهَُوََرََفَََ-أ َإَْحقََُمَحؿَّ ـِ ،ََط ،ََثـَاَاْلُؿَحاِربِلُّ قِصلُّ َآَدَمَاْلِؿصِّ َـُ ـْ ََحؽِقٍؿ،ََط ـِ ِصَْب

ََأبِلََثْعَؾَبةَََحبِقِبَب ـْ ََمْؽُحقٍل،ََط ـْ َُصَفْقٍب،ََط  بف.َََـِ

 (.590ح 5134ص 15)ج «قربِ الؽَ  مِ جَ عْ الؿُ »يف  ي  اكِ رَ بَ الط   هُ َج رَ ْخ أَ 

 :ؾٍَؾََطََِعَُبََرَْأَََفَُ،َولََاهٍَوَََهَُادَُـََاَإْسََذَوهََ قؾُت:

 ْح ر  َص يُ  مْ ، ولَ هُ ـَعَ ـْطَ  دْ ، وقَ ٌس دل  مُ  وَ هُ ، وَ ي  بِ ارِ حَ د الؿُ ؿ  حَ مُ  ن بنُ ؿَ ْح الر   دُ بْ طَ  ولك:إَُ

 يث.دِ حْ بالت  

، قنَ ِس دل  الؿُ  نَ مِ  ةِ الثَ الث   ةِ بَ تَ رْ يف الؿَ  رٍ جَ َح  ابنُ  هُ رَ كَ قس، وذَ لِ دْ بالت   ي  ؾِ قْ ؼَ العُ  هُ ػَ َص وَ 

  دُ بْ طَ  اَل وقَ 
ِ
 (1)س(.دل  يُ  انَ كَ  هُ ك  ا أَ ـَغَ ؾَ : )بَ قهِ بِ أَ  نْ د طَ ؿَ ْح أَ  بنُ  الل

 يث.دِ الحَ  رُ ؽَ ـْمُ  وَ هُ قم، وَ ؽِ َح  بنُ  ُص وَ إْح اكقة:َالثََّ

 .يِث دِ حْ بالت   ْح ر  َص يُ  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  مُ  وَ هُ ، وَ ي  امِ الش   وٌل ْؽحُ مَ  الثة:الثََّ

 (2).ِسقنُؿدل  ال نَ الثة مِ الث   ةِ بَ تَ رْ يف الؿَ  رٍ جَ َح  ابنُ  هُ رَ كَ قس، وذَ دلِ بالت   ي  بِ هَ الذ   َوَصَػهُ 

  عْ ؿَ ْس يَ  مْ لَ  ي  امِ الش   وٌل حُ ؽْ مَ  ابعة:الرََّ
 . ّي ـِ َش الخُ  ةَ بَ ؾَ عْ ي ثَ بِ أَ  نْ مِ

                                                 
 اقِ رَ العِ  ةَ طَ رْ للبي زُ  «نقسدل  الؿُ »(، و93)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يسدِ ؼْ ل الت  هْ يف أَ رِ عْ تَ »( اكظر: 1)

 
(، 67)ص ي

 ؿِ جْ العَ  ٓبنِ  «سقندل  الؿُ  اءِ ؿَ بققن ْٕس الت  »و
 
 قوصِ لؾس   «نقسدل  اء الؿُ ؿَ ْس أَ »(، و38)ص ي

 
اء ػَ عَ الض  »(، و72)ص ي

 ؾِ قْ ؼَ عُ لؾ «قربِ الؽَ 
 
 (.347ص 2)ج ي

 اقِ رَ العِ  ةَ طَ رْ ٕبي زُ  «سقنَ دل  الؿُ »( اكظر: 2)
 
 «قسلِ دْ بالت   قنَ وفِ ُص وْ الؿَ  ِب اتِ رَ بؿَ  يسِ ؼدِ الت   لِ هْ يف أَ رِ عْ تَ »(، و64)ص ي

 (.113)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ 
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ًٓ حُ ؽْ ي: مَ ـِ عْ يَ – نْ ى طَ وَ : )رَ رٍ جَ َح  ابنُ  اَل قَ  الً َس رْ مُ  ي  ـِ َش الخُ  ةَ بَ ؾَ عْ ي ثَ بِ ... وأَ  -و

 اِب حَ ْص أَ  نْ مِ  دٍ َح أَ  نْ ول مِ حُ ؽْ مَ  عَ ؿِ َس  ْل ر: هَ فَ ْس ا مِ بَ أَ  ُت لْ لَ م: )َس اتِ و َح بُ أَ  اَل ضًا(، وقَ يْ أَ 

 (1)(.ٍك الِ مَ  بنِ  سِ كْ أَ  َطنْ  ٓ  ا إِ كَ دَ ـْطِ  ح  ا َص : مَ اَل ي؟ قَ بِ الـ 

بَ ):َ(65ص8َج)َ«وائدعَالزََّؿََْجَمََ»يفََلَُّؿَِثََقَْالفَََاَلَقََ َْحَوُص َرَواُه الط  ْٕ ، َوفِقِه ا َراكِي 

 اهـ .(ُن َحؽِقٍم َوُهَو َضِعقٌف ب

َُكَرْيٍبََاهَُوََرََوَََ-ب ََأُبق َب، ـِ ْحَؿ َالرَّ ََطْبُد َثـَا َاْلُؿَحارََِحدَّ ٍد َُمَحؿَّ َثـَاَـُ ََحدَّ ، بِلُّ

َْحقََ ْٕ َاْلُؿَفاِصرَُِصَبا ـِ ََحؽِقٍؿ،ََط ََأبِلََثْعَؾَبَةَاْلَخْشـِلَِّبَ(2)ـُ ـْ ََحبِقٍب،ََط  بف.ََـِ

 (.10ح 77)ص «هِ تِ خَ قَ ْش مَ »يف  رٍ اهِ ي صَ بِ أَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

َتان:رٌَؽََـَْمََُهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:  ،ََوَلُفَِطؾَّ

 .ِث يدِ الحَ  رُ ؽَ ـْمُ  وَ هُ ، وَ قمٍ ؽِ َح  بنُ  ُص وَ ْح إَ  إُولك:

َالثََّ ى ؾَ طَ  دل  ا يَ مَ  جدْ أَ  مْ ، فؾَ َأبِي َثْعَؾَبةَ  وَبْقنَ ُمَفاِصِر بِن َحبِقٍب،  نَ قْ بَ  اعُ طَ ؼِ آكْ اكقة:

َؿاِع مِـُْه،اؿَ َس  ْح بالس  ا ؿَ : كَ امّي ول الّش حُ ؽْ ا مَ ؿَ فُ ـَقْ بَ  ن  : أَ َك لِ ذَ  دُ ك  مِ ويُ  ِطِه مِـُْه، وَلْم ُيَصر 

 .قدِ اكِ َس إَ  ضِ عْ ي بَ فِ 

                                                 
 (.165)ص مٍ اتِ َح ي بِ أَ  ٓبنِ  «اسقلرَ الؿَ »(، و403ص 6)ج رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  ذِ فْ تَ »( اكظر: 1)

 فاصر.مُ  وَ اب هُ وَ والص   ،قٍب بِ اجر بن َح فَ الؿُ  انِ قَ إْح  ضِ عْ بَ ي ي فِ لتِ ( ويَ 2)

ََتاِبَؽََلََِفَِقؼَِؼَِْحَتََ»يفَََلَُّاكَِبََإلََْةَُالمََالعَََاَلَقََ      ـَِـََّالسُّ  وَ هُ وَ « اجرفَ مُ » ُل ْص )إَ  (:223)ص«َؿٍَاِصَلَطََبَِأَََةَٓب

 م(. اهـْس آيف  هِ وطِ قُ تؽرر وُ ، يَ يٌف رِ حْ تَ 
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َبَاهَُوََورَََ-ج ُد َُمَحؿَّ َإِْسَؿاِطقَؾ ـََُاللََُِدَبَْوطَََ،إَْحَؿُسَـُ ـََِرََؿََطََُب كاََ،انبََأَََب

َ ـِ ،ََط َبإَْحَقِصَباْلُؿَحاِربِلُّ َاْلُؿَفاِجرِ ـِ ََحؽِقٍؿ،ََط ََأبِلَـِ ـْ َاْلَؿْؽُحقِل،ََط ـِ ََحبِقٍب،ََط ـِ

َبف.َََثْعَؾَبَةَاْلُخَشـِلَِّ

 لِ ائِ َض فَ »ي (، وفِ 3551ح 359ص 5)ج «انؿَ اإليِ  ِب عَ ُش »يف  ي  ؼِ فَ قْ البَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

(، 1458ح 379ص 1)ج «ىرَ غْ الص   ـنِ الس  »ي (، وفِ 23ح121)ص «اِت قَ وْ إَ 

، وابُن الُؿِحب  يف (118ح 194و)ص ،(117ح 194)ص «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ والد  

 ./ط(130)ق/« ِصَػاِت َرب  الَعالِؿقنَ »

 :ؾٍَؾََطََِعَُبََرَْأَََفَُ،َولََطٌَاقََِسََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

 ْح ر  َص يُ  مْ ، ولَ هُ ـَعَ ـْطَ  دْ ، وقَ ٌس ل  دَ مُ  وَ هُ ، وَ ي  بِ ارِ حَ الؿُ  دٍ ؿ  حَ مُ  ن بنُ ؿَ ْح الر   دُ بْ طَ  ولك:إَُ

 .يِث دِ حْ بالت  

 .يِث دِ الحَ  رُ ؽَ ـْمُ  وَ هُ ، وَ قمٍ ؽِ َح  بنُ  ُص وَ ْح إَ  اكقة:الثََّ

 مُ  وَ هُ وَ ، ي  امِ الش   وٌل ْؽحُ مَ  الثة:الثََّ
 .يِث دِ حْ بالت   ْح ر  َص يُ  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل 

  عْ ؿَ ْس يَ  مْ لَ  ي  امِ الش   وٌل حُ ؽْ مَ  ابعة:الرََّ
 . ّي ـِ َش الخُ  ةَ بَ ؾَ عْ ي ثَ بِ أَ  نْ مِ

ََحبِقِبَبَاهَُوََورََ (3 ـْ ََحؽِقٍؿ،ََط ـُ َُيقُكَس،ََثـَاَإَْحَقُصَب ـُ َِطقَسكَب ـْ َُصَفْقٍب،ََط ـِ

 بف.ََاْلُخَشـِلََِّأبِلََثْعَؾَبَةَ

يف  ي  رِ جَ والش   ،(593ح 5135ص 15)ج «قربِ م الؽَ جَ عْ الؿُ »يف  ي  اكِ رَ بَ الط   هُ َج رَ ْخ أَ 

 560ص 2)ج «ةِ قَ اهِ ـَتَ الؿُ  لِ ؾَ العِ »يف  ي  زِ وْ الجَ  (، وابنُ 103ص 2ج) «اليإمَ »

يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ (، والد  5ح 120)ص «انبَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ  ةِ ؾَ قْ لَ »يف  ي  ثِ قْ بَ الد   (، وابنُ 920ح
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ِصَػاِت َرب  »، وابُن الُؿِحب  يف (115ح 191و)ص ،(114ح 191)ص «ولِ زُ الـ »

 ./ط(3)ق/« َأَمالِقه نْ ع مِ ابِ س الس  ؾِ جْ الؿَ »، والَجْوَهِري  يف /ط(130)ق/« الَعالِؿقنَ 

َتان:رَُؽََـَْمََُهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:  ،ََوَلُفَِطؾَّ

 .يِث دِ الحَ  رُ ؽَ ـْمُ  وَ هُ ، وَ قمٍ ؽِ َح  بنُ  ُص وَ ْح إَ إُولك:َ

َالثََّ ى ؾَ طَ  دل  ا يَ مَ  جدْ أَ  مْ ، فؾَ َأبِي َثْعَؾَبةَ  وَبْقنَ ُمَفاِصِر بِن َحبِقٍب،  نَ قْ بَ  اعُ طَ ؼِ آكْ اكقة:

َؿاِع مِـُْه،اؿَ َس  ْح بالس  ا ؿَ : كَ امّي ول الّش حُ ؽْ ا مَ ؿَ فُ ـَقْ بَ  ن  : أَ َك لِ ذَ  دُ ك  مِ ويُ  ِطِه مِـُْه، وَلْم ُيَصر 

 .قدِ اكِ َس إَ  ضِ عْ ي بَ فِ 

 2)ج «الؿَ الؽَ  يِب ذِ فْ تَ »يف  ّي ز  الؿ   ظُ افِ الحَ  هُ رَ كَ : ذَ ٍب قْ فَ ُص  بنُ  قُب بِ َح  قهِ فِ  َك لِ ذَ وكَ 

 وضًا(.ػُ حْ مَ  انَ كَ  : )إنْ اَل ، وقَ قمٍ ؽِ َح  بنِ  صِ وَ ْح أَ  وخِ قُ ي ُش (: فِ 290ص

ـََُاَلَقََ  ، ح  ِص ٓ يَ  يٌث دِ َهَذا َح ) (:565ص2َ)جَ«قةاهَِـََتََالؿََُؾَِؾََالعَِ»يفََيَِّزَِقَْالَجََاب

َيُثَدَِوالَحَ: اَل ، قَ يِث دِ الحَ  رُ ؽَ ـْ : مُ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   اَل ، وقَ يءٍ َش بِ  َس قْ َيْحَقى: لَ  اَل قَ ... 

 (. اهـٍتَابثَََرَُقَْغٌَََبَرَِطََْضَمَُ

َُطَؿاَرَةَاْلَحـَِػلَُّبِْشُرَبَاهَُوََورََ( 4  :فَِقَْؾََطََََػَؾَِتَُ،َواْخَـُ

ـََُاُسَدََرَْمََِقَبِاللٍََأبََُاهَُوََرََ*(َفََ َبَدٍَؿَََّحَمََُب َبِْشُر ،َكا َإَْشَعرِيُّ َُطَؿاَرَة َـُ ـِ ،ََط اْلَحـَِػلُّ

َاْلُؿفََإَْحَقِصَب ـِ ََحؽِقٍؿ،ََط ََأبِلََثْعَؾَبَةَاْلُخَشـِلَِّاِصرَِبـِ ـْ ََحبِقٍب،ََط  بف.ََـِ

َ.(160ص 1)ج «ابةِ حَ الص   مِ جَ عْ مُ »يف  عٍ اكِ قَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 :ؾٍَؾََطَََِأَرَبعََُفَُ،َولٌََػَالَِتَََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

ِد بولك:َإَُ ، َوُهَو ُمـَْؽَر الَحِديِث، َقاَل طَ مِْرَداُس بُن ُمَحؿ  ـُْه ِن الَحاِرث إَْشَعِري 

دٍ اْبُن َحَجٍر: )مِْرَداُس ب َػُه َجَؿاَطٍة(،  ُن ُمَحؿ  ُهَو مِْن َوَلِد َأبِي ُموَسى إَْشَعِرّي، َضع 
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دُ  اَل اْبُن ِحَباَن: )ُيْغِرُب َوقَ  اَرُقْطـِي  (، َوَلق ـَُه اْلَحاكِمُ َوَيَتَػر  َػُه الد  ُن ُه ابفْ ، َوَلْم َيْعرِ ، َوَضع 

َ(1).انَ اْلَؼط  

 .يِث دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ ، وَ ي  ؿِ عَ ثْ الخَ  ي  ػِ ـَالحَ  ةَ ارَ ؿَ طُ  بنُ  رُ ْش بِ  اكقة:الثََّ

 َس قْ : )لَ مٍ اتِ و َح بُ أَ  اَل (، وقَ قٌف عِ : )َض ي  ائِ َس الـ  اَل (، وقَ ٌف قعِ : )َض رٍ جَ َح  ابنُ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 ُئ طِ خْ يُ  انَ : )كَ انَ ب  حِ  ابنُ  اَل (، وقَ رُ ؽِ ـْوتُ  ُف رِ عْ : )تَ ي  ارِ خَ البُ  اَل يث(، وقَ دِ ي الحَ فِ  ّي وِ بالؼَ 

(، وكٌ رُ تْ : )مَ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   نِ طَ  ي  اكِ قَ رْ البُ  اَل (، وقَ دَ ر  ػَ ا تَ ذَ إِ  هِ بِ  اِج جَ تِ آْح  د  َح  نْ طَ  َج رَ ى َخ ت  َح 

 (2).(هِ يثِ دِ ى َح ؾَ طَ  عُ ابَ تَ : )ٓ يُ ي  ؾِ قْ ؼَ العُ  اَل وقَ 

 .مَ د  ؼَ ا تَ ؿَ يث، كَ دِ الحَ  رُ ؽَ ـْمُ  وَ هُ ، وَ قمٍ ؽِ َح  بنُ  ُص وَ إْح الثة:َالثََّ

ابعة:َ ى ؾَ طَ  دل  ا يَ مَ  جدْ أَ  مْ ، فؾَ َأبِي َثْعَؾَبةَ  وَبْقنَ ُمَفاِصِر بِن َحبِقٍب،  نَ قْ بَ  اعُ طَ ؼِ آكْ الرَّ

َؿاِع مِـُْه،اؿَ َس  ْح بالس  ا ؿَ : كَ امّي ول الّش حُ ؽْ ا مَ ؿَ فُ ـَقْ بَ  ن  : أَ َك لِ ذَ  دُ ك  مِ ويُ  ِطِه مِـُْه، وَلْم ُيَصر 

 .قدِ اكِ َس إَ  ضِ عْ ي بَ فِ 

ََحََاهَُوََ**(َورََ ـِ َإَْحَقِصَب ـِ َُطَؿاَرَة،ََط ـُ َاْلَحاِرِث،َأكاَبِْشُرَب ـُ َؽِقٍؿ،اْلِؿـَْجاُبَب
َ

                                                 
 « ْطتَِدالمِقَزان آ»(، و170َمـَْده )ص ٓبنِ « َفْتح الَباب فِي الُؽـَى َوإَْلَؼاب»اكظر:  (1)

 
َهبِي  5ج) لِْؾذ 

َعَػاء»(، و226ص  2)ج الَحاكِمِ  للَبِي َأْحَؿدَ « إََسامِي َوالُؽـَى»(، و775ص 2َلُه )ج« اْلُؿْغـِي فِي الض 

اْلَوْهِم  َبَقانُ »و (،227ص1)ج له «ارؽَ فْ ج إَ ائِ تَ كَ »و (،14ص 6ٓبِْن َحَجٍر )ج« قَزانلَِسان اْلؿِ »(، و366ص

 « ْطتَِدالَذْيل مِقَزان آ»(، و227ص 3)ج ٓبِن الَؼط ان «َواإِليَفام
 
 (.322ص) لِْؾِعَراقِي

 ائِ َس لؾـ  « قنوكِ رُ تْ اء والؿَ ػَ عَ الض  »اكظر:  (2)
 
(، 427ص 1)ج رٍ جَ َح  ٓبنِ « يِب ذِ فْ يب الت  ذِ فْ تَ »(، و62)ص ي

 ؾِ قْ ؼَ لؾعُ « قربِ اء الؽَ ػَ عَ الض  »(، و114له )ص« يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »و
 
 ي  ز  لؾؿِ « الؿَ يب الؽَ ذِ فْ تَ »(، و140ص 1)ج ي

 (.214ص 1)ج انَ ب  حِ  ٓبنِ « قنوحِ رُ جْ الؿَ »(، و87ص 3)ج
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َاْلُؿَفاِجرَِبَ ـِ ََأبِلََثْعَؾَبةَََط ـْ ََمْؽُحقٍل،ََط ـْ ََحبِقٍب،ََط َبف.ََـِ

ُد بُن ُطْثَؿانَ  هُ َج رَ ْخ أَ   (.87ح 485)ص «شرْ العَ »يف  ُمَحؿ 

 :ؾٍَؾََطََِعَُبََرَْأَََفٌَُط،َولََاقَُِدُهََسَـََاََسََذَوهََقؾُت:َ

 ْح ر  َص يُ  مْ ، ولَ هُ ـَعَ ـْطَ  دْ ، وقَ ٌس ل  دَ مُ  وَ هُ ، وَ ي  بِ ارِ حَ الؿُ  دٍ ؿ  حَ مُ  ن بنُ ؿَ ْح الر   دُ بْ طَ  ولك:إَُ

 .يِث دِ حْ بالت  

 .يِث دِ الحَ  رُ ؽَ ـْمُ  وَ هُ ، وَ قمٍ ؽِ َح  بنُ  ُص وَ ْح إَ اكقة:َالثََّ

 .يِث دِ حْ بالت   ْح ر  َص يُ  مْ ولَ  هُ ـَعَ ـْطَ  دْ وقَ  ،ٌس دل  مُ  وَ هُ ، وَ ي  امِ الش   وٌل ْؽحُ مَ  الثة:الثََّ

  عْ ؿَ ْس يَ  مْ لَ  ي  امِ الش   وٌل حُ ؽْ مَ  ابعة:الرََّ
 . ي  ـِ َش الخُ  ةَ بَ ؾَ عْ ي ثَ بِ أَ  نْ مِ

ـََُُػَقََْسََاهَُوََ(َور5ََ ـََِصَِقَْإَحََـَِطَََيَُّرَِقَْالثَََدٍَؿَََّحَمََُب َ.فَِبَََِةََامََمََلَأَُبَِأَََـَْطَََقؿٍَؽََِحََب

يف  ُل ال  (، والخَ 3ح 116)ص «انَ بَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ  ةِ ؾَ قْ لَ »يف  ي  ثِ قْ بَ الد   ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 .(698ح 488ص 2)ج« الَػَوائِِد الُؿـَْتَخَبةِ »، وابُن َبْشُؽَواٍل يف (3ح 18)ص «قهِ الِ مَ أَ »

 :ؾٍَؾََطََِالُثَثَََفَُ،َولََقعٌَُضَقَْمَََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

 .اٌب ذ  كَ  وَ هُ ي، وَ رِ وْ د الثَ ؿ  حَ مُ  بنُ  ُف قْ َس  ولك:إَُ

قثًا(، بِ ابًا َخ ذ  كَ  انَ ى: )كَ قَ حْ يَ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  عُ َض يَ  اٌب ذ  كَ  وَ د: )هُ ؿَ ْح أَ  هُ ـْ طَ  اَل قَ 

اٌب دَ اوُ و دَ بُ أَ  اَل وقَ  ، ي  ائِ َس الـ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  عُ َض : )يَ ي  اجِ ا الس  ريّ كَ زَ  اَل (، وقَ : )َكذ 

: رٍ جَ َح  ابنُ  اَل (، وقَ يِث دِ الحَ  ُب اهِ : )ذَ مٍ اتِ و َح بُ أَ  اَل (، وقَ وكٌ رُ تْ : )مَ ي  ـِ طْ قُ ارَ والد  

بوهُ   (1)(.)َكذ 

                                                 
 َطبِْد الَفادِي ٓبنِ « مر الد  حْ بَ »(، و35ص 2)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ « قنوكِ رُ تْ اء والؿَ ػَ عَ الض  »و(، 332)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ « يبذِ فْ الت   يُب رِ ؼْ تَ »( اكظر: 1)

 (.256ص 4)ج مٍ اتِ ي حَ بِ أَ  ٓبنِ « يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و237ص 2)ج ي  بِ هَ لؾذ  « الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و72)ص
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 .يِث دِ الحَ  رُ ؽَ ـْمُ  وَ هُ ، وَ قمٍ ؽِ َح  بنُ  ُص وَ ْح إَ  اكقة:لثََّا

 نَ اع مِ ؿَ َس  هُ لَ  ْت بُ ثْ يَ  مْ ؾَ : فَ ةَ امَ مَ ي أُ بِ وأَ  قمٍ ؽِ َح  بنِ  صِ وَ ْح إَ  نَ قْ بَ  اعُ طَ ؼِ : آكْ الثةالثََّ

ٓ   ابةِ حَ الص    (1) .ٍك الِ مَ  بنِ  سِ كَ أَ  نْ مِ  إ

َ  بنَ  قَب بِ َح ) ؿقهُ َس يُ  ةً ر  ؿَ فَ  هِ خِ قْ َش  مِ اْس يف  قمٍ ؽِ َح  بنِ  وصِ ْح إَ  ُب ارَ طِ اْض وقؾُت:

 .(قٍب بِ َح  بنَ  رَ اجِ فَ الؿُ ): ةً ر  ومَ (، قٍب بِ َح  بنَ  رَ اِص فَ مُ ) :ةً ر  ومَ  (، ٍب قْ فَ ُص 

َط323َِص6َ)جَ«ؾَِؾََالعَِ»يفََلَُّـَِطَْقَُارََالدَََّاَلَقََ َمَََدَـَْ(: َبا ََحِديِثََحبِقِب ـْ ََط َُسئَِؾ ـِ

ََأبِلََثْعَؾَبَةَالَْ ـْ ،ََقاَلََرُسقُلَاللَُِصَفْقٍب،ََط َاللَََتَعاَلكََيطَِّؾُعَإَِلكَِطَبادِِهَفِلَُخَشـِلِّ :َإِنَّ

َاْلِحْؼِدَ ََأْهَؾ ََوَيَدُع ، ـَ َلِْؾَؽافِرِي ََوُيْؿِؾل ، ـَ َلِْؾُؿْمِمـِق ََفَقْغِػُر ََشْعَباَن، ـْ َِم َالـِّْصِػ َلْقَؾِة

َلِِحْؼِدِهْؿ،ََحتَّكََيَدُطقُه.

َْحَوُص ب َيْرِويهِ )َفَؼاَل:َ ْٕ  ُن َحؽِقٍم، َواْخُتؾَِف َطـُْه:ا

َْحَوِص، َطْن َحبِقِب بُن ُيوُكَس، طَ َفَرَواُه ِطقَسى ب ْٕ  ِن ُصَفْقٍب، َطْن َأبِي َثْعَؾَبَة.ِن ا

َْحَوِص، َطْن ُمَفاِصِر ب ُن َيِزيَد، َفَرَواُه َطنِ َوَخاَلَػُه َمْخَؾُد ب ْٕ ِن َحبِقٍب، َطْن َأبِي ا

 (. اهـَواْلَحِديُثَُمْضَطرٌِب،ََغْقُرََثابٍِتََثْعَؾَبَة 

َا ـََِلَِّؾَِطَََيُثَدََِحَ:َابعَُالرَََُّدَاهَِلشَّ َ.ٍَبَالَِلَصََبَِأَََب

َبف ََطِؾلِّ ـْ ََصالٍِبََع ََأبِل َاللََِـِ ََرُسقُل ََقاَل ََقاَل: ،ََ َالـِّْصِػَ): ََكاَكْتََلْقَؾُة إَِذا

ََشْعَباَن،ََفُؼقُمقاََلْقَؾَفا،ََوُصقُمقاََيقَْ ـْ ْؿِسَإَِلكََسَؿاِءَِم َاللَََيـِْزُلَفِقَفاَلُِغُروِبَالشَّ َمَفا،ََفنِنَّ

َُمْبَتًؾكََفُلَطافَِ َٓ َُمْسَتْرِزٌقََفَلْرُزَقُف،ََأ َٓ َُمْسَتْغِػرٍَلِلََفَلْغِػَرََلُف،ََأ ـْ َِم َٓ ْكَقا،ََفَقُؼقُل:ََأ َ.(َقفَُالدُّ

                                                 
ي  )ج «َتْفِذيب الَؽَؿالِ »(، و58ص 3ج) لؾُبَخاِري   «الت اِريخ الَؽبِقرِ »اكظر: و( 1)  (.290ص 2لؾِؿز 
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َحديٌثَمـؽرٌَ

َ-:فَُـَْطٌَََقَرَُصََُفَُولََ

ـََُاللََُِدَبَْطََ(8َ ََ:فَُـَْطَََلَُّؿَِاِشَالفَََرٍَػََعََْجََب

 «ةَ ؽ  مَ  ارِ بَ ْخ أَ »يف  ي  فِ اكِ (، والػَ 1388ح 208)ص «هِ ـِ ـَُس »ه يف اَج مَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

ي ـِ الغَ  دُ بْ (، وطَ 280ص 1ج) «اليإمَ »يف  ي  رِ جَ (، والش  1837ح 84ص 3)ج

 «يالِ إمَ »ان يف رَ ْش بِ  (، وابنُ 33ح 72)ص «اءطَ ي الد  قب فِ غِ رْ الت  »يف  ي  ِس دِ ؼْ الؿَ 

 ِب عَ ُش »(، ويف 24ح 123)ص «اِت قَ وْ إَ  لِ ائِ َض فَ »يف  ي  ؼِ فَ قْ (، والبَ 704ح 306)ص

، (107ص 33)ج «الِ ؿَ الؽَ  يِب ذِ فْ تَ »يف  ي  ز  (، والؿِ 3542ح 354ص 5)ج «انؿَ اإليِ 

 ي  اكِ فَ بَ ْص ة إَ ـ لس  ا مُ او  وقَ  ،(931ح 561ص 2)ج« ةِ الِعَؾِل الُؿَتـَاِهقَ »يف  وابُن الَجْوِزي  

ِصَػاِت َرب  »وابُن الُؿِحب  يف  (،1860ح 397ص 2)ج« (1)قِب هِ رْ والت   قِب غِ رْ الت  »يف 

يف  ءٍ مالَ س إِ ؾِ جْ مَ »يف  ي  اكِ فَ بَ ْص إَ  احدِ الوَ  دِ بْ طَ  بنُ  دُ حؿ  ومُ ، /ط(129)ق/« الَعالِؿقنَ 

  يةِ ؤْ رُ 
ِ
 نْ مِ  (349ص 8)ج« انِ قَ والبَ  ِف ْش لؽَ ا» يف  ي  ؾبِ عْ ، والث  (704ح 306)ص «الل

ٍد، َطْن ُمَعاِوَيَة ب نِ ي َسْبَرَة، َطْن إِْبَراِهقَم بَأبِ  نِ اب يِق رِ صَ   ْبِن َجْعَػٍر، َطْن ُمَحؿ 
ِ
ِن َطْبِد الل

 .بهِ   ِن َأبِي َصالٍِب بَأبِقِه، َطْن َطؾِي  

ََسََذَهََوََ قؾُت:   دِ بْ طَ  بنُ ا رٍ ؽْ و بَ بُ أَ  قهِ فِ  :قعٌَُضَقَْمَََهَُُدَـََا
ِ
 ةَ رَ بْ ي َس بِ أَ  بنِ  دِ حؿ  مُ  بنِ  الل

 يث.دِ الحَ  عُ َض يَ  وَ هُ ي، وَ اِض الؼَ  دين الؿَ 

                                                 
 ادرِ َص ؿَ ال نَ مِ  ويِب ْص ، والت  قٌف حِ ْص تَ  وَ هُ وَ « حررمُ  بنِ  اهقمَ رَ إبْ » ىلَ إِ  «دٍ حؿ  مُ  بنُ  راهقمُ بْ إِ » :دهُ ـْ طِ  َف ح  َص وتَ ( 1)

 خرى.إُ 
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: )َرَمْوُه رٍ جَ َح  ابنُ  اَل (، وقَ ذُب ؽْ ويَ  يِث دِ الحَ  عُ َض يَ  انَ : )كَ دُ ؿَ ْح أَ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 اَل (، وقَ يءَش بِ  يثهُ دِ َح  َس قْ قن: )لَ عِ مَ  ابنُ  اَل (، وقَ وكٌ رُ تْ : )مَ ي  ائِ َس الـ  اَل (، وقَ عِ ْض بالوَ 

 (1)(.قٌف عِ : )َض ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   اَل يث(، وقَ دِ الحَ  رُ ؽَ ـْ: )مُ ي  ارِ خَ البُ 

 نُ فِقِه اب َهَذا إِْسـَادٌ ) :(85ص2َج)َ«ةَِاَجََجَالزََُّاِحَبََْصَمَِ»يفَََيَُّقصقرَِالبََُاَلَقََ

  دِ بْ طَ  ر بنُ ؽْ َأُبو بَ  :هُ واْسؿُ  ،ي ُسْبَرةبِ أَ 
ِ
دِ  بنِ  الل  ِعقنٍ مَ  نُ َواب ،دُ ْبَرة َقاَل َأْحؿْ ي َس بِ أَ  بنِ  ُمَحؿ 

 (. اهـالَحِديث عُ َض يَ 

 ان.عَ تَ ْس الؿُ  ، واللُ وَ هُ  نْ ي مَ لِ  نْ بق  يتَ  مْ لَ  دٍ حؿ  مُ  بنُ  قمُ اهِ رَ وإبْ  قؾُت:

 ابنِ  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 3542ح 354ص 5)ج« ُشَعِب اإليَِؿان»الَبْقَفِؼي  يف  هُ َج رَ ْخ وأَ 

  دِ بْ طَ  بنِ  (2)دِ ؿ  حَ مُ  نْ ، طَ دٍ ؿ  حَ مُ  بنِ  قمَ اهِ رَ بْ إِ  نِ ، طَ رةَ بْ ي َس بِ أَ 
ِ
 مْ لَ ، وَ قهِ بِ أَ  نْ ، طَ رٍ ػَ عْ َج  بنِ  الل

 (.قفَِافَِطََلَُكَفََؾََتََبَْمَََُّٓأََ)ائل: الس   دُل بَ  اَل ، وقَ زولِ الـ  ظَ ػْ لَ  قهِ فِ  رَ كَ وذَ   ًاؾقّ طَ  رْ كُ ذْ يَ 

 .مَ د  ؼَ ا تَ ؿَ كَ  :عٌَقُضَقَْمَََـدهَُاََسََذَوهََقؾُت:َ

ـََُـَُقََْسَالُحَ (2 ََلٍَّؾَِطَََب  :فَُـَْطَََطَُبَْالسِّ

 نِ ب اْلُحَسْقِن ُطَؿرَ ي بِ أَ  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 101ص 2ج) «اليإمَ »يف  ي  رِ جَ الش   هُ َج رَ ْخ أَ 

، َقاَل: َحد  اْلَحَسِن بِن َطؾِي  ب ُْشـَاكِي 
ْٕ ُد بِن َمالٍِك ا وذِ َثـَا َأُبو َبْؽٍر ُمَحؿ  ا اْلَؿْرَور  ، ُن َزَكِري  ي 

َثـَا ُموَسى بَقا َْطَوُر، َقاَل: َحد  َل: َحد  ْٕ ِن ُن َجْعَػِر بَثـَا ُموَسى بُن إِْبَراِهقَم اْلَؿْرَوِزي  ا

                                                 
 بِ هَ لؾذ   «دالتِ ان آطْ قزَ مِ »اكظر:  (1)

 
 3)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ لؿَ اء واػَ عَ الض  »(، و223ص 5)ج ي

 (.886)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ « يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »(، و181)صَطبِْد الَفاِدي  ٓبنِ « مر الد  حْ بَ »(، و228ص

  دِ بْ طَ  د بنُ ؿّ حَ : )مُ «نِ قْ تَ خَ ْس الـ  » ا يف ذَ كَ :َؼُؼََحَالؿََُاَلَقََ (2)
ِ
 .الل( دِ بْ طَ  اوية بنُ عَ واب: )مُ الص   ّل عَ (، ولَ الل
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ٍد، َقا َثـِيُمَحؿ  ِد ب َل: َحد  ، َطْن َأبِقِه َطؾِي  بِن ِن َأبِقِه بَأبِي َجْعَػُر بُن ُمَحؿ  ِن، ِن اْلُحَسقْ َطؾِيٍّ

، َطن َطؾِيٍّ َطْن َأبِقِه اْلُحَسْقِن ب  به.  ِن َطؾِيٍّ

 :َثالَُثَِطَؾؾٍََفَُُدُهَمـؽٌر،َولََـََاََسََذَوهََ قؾُت:

ُْشـَاكِي  َأُبو اْلُحَسْقِن ُطَؿُر بُن اْلَحَسِن ب ولك:إَُ
ْٕ  قُف عِ َض  وَ هُ ، وَ ِن َطؾِي  ْبِن َمالٍِك ا

 يث.دِ الحَ 

 (1)(.قٌف عِ : )َض ايةٍ وَ رِ  يفِ  اَل (، وقَ ُب ذِ ؽْ يَ  انَ : )كَ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   هُ ـْطَ  اَل قَ 

َْطَورُ ُموَسى ب انَ رَ ؿْ و طِ بُ أَ  اكقة:الثََّ ْٕ  يث.دِ الحَ  رُ ؽَ ـْمُ  وَ هُ ، وَ ُن إِْبَراِهقَم اْلَؿْرَوِزي  ا

ى قَ حْ يَ  بهُ ذ  (، وكَ وكٌ رُ تْ : )مَ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   اَل يث(، وقَ دِ الحَ  رُ ؽَ ـْ: )مُ ي  ؾِ قْ ؼَ العُ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 (2).قنٍ عِ مَ  بنُ 

وِذي  الثة:َالثََّ ا اْلَؿْرَور  ُد بُن َزَكِري  َة.ؿَ َج رْ تَ  هُ لَ  دْ جِ أَ  مْ لَ  َأُبو َبْؽٍر ُمَحؿ 

 .فَُـَْطَََقٌؾَاهََِجَمََ (3

يف  ي  اكِ فَ بَ ْص إَ  ةِ ـ الس   امُ و  ، وقَ (108ص 2ج) «يالِ مَ إَ »يف  ي  رِ جَ الش   هُ َج رَ ْخ أَ 

 نِ ب َزْيدِ  اْلُحَسْقنِ  يبِ أَ  نْ طَ  نِ قْ يؼَ رِ صَ  نْ مِ ( 1858ح 397ص 2)ج« قِب هِ رْ والت   قِب غِ رْ الت  »

، َطْن َأبِقهِ  َطؾِيٍّ
ِه، َطْن َطؾِيٍّ (3)

 به.  ، َطَن آَبائِ

 وا.ؿ  َس يُ  مْ ، لَ قٌل اهِ جَ فِقِه مَ  ،وَهَذاََسـَُدُهََضِعقٌػَ قؾُت:

                                                 
 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »اكظر:  (1)

 
 2)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ اء والؿَ ػَ عَ الض  »(، و194ص 3)ج ي

 ـِ طْ قُ ارَ ام الد  لإلمَ  «يؿِ ؾَ ن الس  ؿَ ْح الر   دبْ ي طَ بِ مٓت أَ ُس »(، و206ص
 
 (.86)ص ي

 قْ ؼَ لؾعُ  «قربِ اء الؽَ ػَ عَ الض  »اكظر:  (2)
 ؾِ
 
 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ طْ ان آقزَ مِ »(، و166ص 4)ج ي

 
 (.535ص 6)ج ي

(3) ( :
 
ـ ة إَْصَبَفاكِي اِم الس   ؾِ طَ  بنِ  دِ يْ زَ  نْ طَ َوَقَع ِطـَْد َقو 

ّ
 َسؼط. َغْقِر: )َطْن أبقِه( وَلعل  فِقهِ  ( مِنْ آبائهِ  نْ ، طَ ي
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َ َ. يَِّرَِعََْشَكَإََقَسَلَمَُبَِأَََيُثَدََِحَ:َُسَامَِالَخََُدَاهَِالشَّ

َْشَف ْٕ َُمقَسكَا ََأبِل ـْ ََقاَلَََعرِيََِّع َاللِ ََرُسقِل ـْ ََط ،ََ ََلْقَؾِةَ): َفِل ََلَقطَِّؾُع َاللَ إِنَّ

ـٍَ َلُِؿْشرٍِكََأْوَُمَشاِح َّٓ ََشْعَباَن،ََفَقْغِػُرَلَِجِؿقِعََخْؾِؼِفَإِ ـْ َ.(الـِّْصِػَِم

 َحِديٌثَُمـَْؽرٌَ

ِ ـَ ُس »ه يف اَج مَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ   لِ ؾَ العِ »يف  ي  زِ وْ الجَ  (، وابنُ 1390ح 209)ص «هِ ـ

ْمؾِي   نِ ب َراِشدِ  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 922ح 561ص 2)ج «ةِ قَ اهِ ـَتَ الؿُ  َثـَا َسِعقِد بِن َراِشٍد الر  ، َحد 

ْحَؿِن ب نِ اب اْلَولِقُد، َطنِ  اِك بِن َطْبِد الر  ح  اِك بِن َأْيَؿَن، َطْن الض  ح  ِن َلِفقَعَة، َطْن الض 

 َ ْٕ  .هِ بِ   ْشَعِري  َطْرَزٍب، َطْن َأبِي ُموَسى ا

 :ؾٍَؾََطََِالُثَثَََفًَُا،َولََّدَجََِقٌػَعََِضََهَُُدَـََاََسََذَوهََقؾُت:َ

 .مَ دَ ؼ  ا تَ ؿَ : كَ يِث دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ ، وَ ةَ بَ ؼْ طُ  بنِ  ةَ قعَ فِ لَ  الل بنُ  دُ بْ طَ   ولك:إَُ

 .وٌل فُ جْ مَ  وَ هُ ، وَ ي  بِ ؾْ الؽَ  نَ ؿَ يْ أَ  بنُ  اكُ ح  الض   اكقة:الثََّ

 ةِ ؾَ قْ ي لَ فِ  هُ ا، لَ ذَ  نْ ى مَ رَ ٓ ُيدْ  ٌخ قْ : )َش ي  بِ هَ الذ   اَل (، وقَ وٌل فُ جْ : )مَ رٍ جَ َح  ابنُ  هُ ـْ طَ  اَل قَ 

 (1)(.انَ بَ عْ َش  ِف ْص كِ 

 . ي  رِ عَ ْش ى إَ وَس ي مُ بِ أَ  نْ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ لَ  نِ ؿَ ْح الر   دِ بْ طَ  بنُ  اكُ ح  الض   الثة:الثََّ

ى وَس ي مُ بِ أَ  نْ طَ  -نِ ؿَ ْح الر   دِ بْ طَ  بنَ  اكَ ح  الض   :ىـِ عْ يَ –ى وَ : )رَ مٍ اتِ و َح بُ أَ  اَل قَ 

 (2)(.ٌل َس رْ مُ  ي  رِ عَ ْش إَ 

                                                 
 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و359)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ ريب الت  ؼْ تَ »( اكظر: 1)

 
 (.296ص 2)ج ي

 (.429ص 4)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »( اكظر: 2)
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َ َيف َإَْلَباكِّل ْقُخ َالشَّ ُف ََأَطؾَّ َ»والَحِديُث 836َص3َ)ج« ةَِقَحَحَِالصَّ ، ةَ قعَ فِ لَ  بابنِ (:

 .اكِ حَ الض   الةِ فَ وَج 

ـَِؾََطََََػَؾَِتَُواْخَ َ:ةََقعََفَِلَََكَاب

َف8ََ ـََُقُدَلَِالقَََاهَُوََرََ( ـََِلَُِّشَرََؼَُالَؿٍَؾَِْسَمََُب ََـَِابََط ـْ ََط ، ـَ ََأْيَؿ ـِ َب اِك حَّ َالضَّ ـْ ََط َلِفقَعَة،

اِكَب حَّ َبالضَّ ـِ ْحَؿ ََطْبِدَالرَّ َْشَعرِيَِّـِ ْٕ ََأبِلَُمقَسكَا ـْ ََطْرَزٍب،ََط َبف.ََـِ

ِ ـَ ُس »ه يف اَج مَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ   لِ ؾَ العِ »يف  ي  زِ وْ الجَ  (، وابنُ 1390ح 209)ص «هِ ـ

َ.(922ح 561ص 2)ج «قةاهِ ـَتَ الؿُ 

ـََُُدَقَْبََ،َوطََُأُبقَإَْسَقدََِاهَُوََ(َور2ََ ـَََانَُوََْرَمََ،َودٍَرَْلَفََبَِأَََب َقُدَعَِ،َوَسَيَُّرَِاصََالطَََّدٍَؿَََّحَمََُب

ـَُ اِكَبَـَِابَـَِطَََؿَْفَُقعَُؿََِجََ:رٍَقَْػََطََُب حَّ َالضَّ ـِ َُسَؾْقٍؿ،ََط ـِ َب َبْقرِ َالزُّ ـِ ََلِفقَعَة،ََط ـِ ْحَؿ ََطْبِدَالرَّ ـِ

ََأبِقِف،ََقاَلَ ـْ َبف.ََ:ََسِؿْعُتََأَباَُمقَسكَط

ِ ـَ ُس »ه يف اَج مَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ   «ولِ زُ الـ »يف  ي  ـِ طْ قُ ارَ (، والد  1390ح 209)ص «هِ ـ

يف  ي  ائِ ؽَ لَ (، والال  522ح 220)ص «ةِ ـ الس  »يف  مٍ اِص ي طَ بِ أَ  (، وابنُ 136ح 219)ص

 (،326ص 18)ج «ٍق ْش مَ دِ  يِخ ارِ تَ »يف  رَ اكِ َس طَ  (، وابنُ 590ح 244ص 2)ج «ادِ ؼَ تِ آطْ »

 «اِت قَ وْ إَ  لِ ائِ َض فَ »يف  ي  ؼِ فَ قْ البَ و(، 277ص 6)ج «الِ ؿَ الؽَ  يِب ذِ فْ تَ »ي يف ز  والؿ  

 (، وابنُ 7ح 125)ص «انبَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ  ؾةِ قْ لَ »يف  ي  ثِ قْ بَ الد   (، وابنُ 29ح 132)ص

« اِت َرب  الَعالِؿقنَ ِصػَ »، وابُن الُؿِحب  يف (82ح 190)ص «ئهِ زْ ُج »يف  قلٍ فِ 

 ./ط(131)ق/

 :ؾٍَؾََطََِعَُبََرَْأَََفَُ،َولََطٌَاقََِسََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

 .يِث دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ وَ  ةَ قعَ فِ لَ  ابنُ  ولك:إَُ
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 .نِ قْ العَ  وُل فُ جْ مَ  وَ هُ ، وَ مٍ قْ ؾَ ُس  بنُ  رُ قْ بَ الز   اكقة:الثََّ

 رُ قْ غَ  هُ ـْى طَ وَ ا رَ مَ  ُف رَ عْ خ ٓ يُ قْ : )َش ي  بِ هَ الذ   اَل (، وقَ وٌل فُ جْ : )مَ رٍ جَ َح  ابنُ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 (1)(.ِف ْص الـ  ةِ ؾَ قْ ول لَ زُ ي كُ فِ  يثهُ دِ َح  ةَ قعَ فِ لَ  ابنُ 

 .وٌل فُ جْ مَ  وَ هُ ، وَ ّي رِ عَ إْش  ٍب زَ رْ طَ  بنُ  نِ ؿَ ْح الر   دُ بْ طَ  الثة:الثََّ

 (2)(.وٌل فُ جْ : )مَ رٍ جَ َح  ابنُ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 . ّي رِ عَ ى إْش وَس ا مُ بَ أَ  َق ؾْ يَ  مْ لَ  ٍب زَ رْ طَ  ابنُ ابعة:َالرََّ

ََاَلَقََ ـََِـَِـََكَُسَؾََطَََفَِتَِقاِشََحَ»يفََيَُّدَِـَْالسِّ اْبُن َطْرَزٍب َلْم ) :(422ص8َج)َ«فاَجَمَََاب

 (. اهـَيْؾَق َأَبا ُموَسى َقاَلُه اْلُؿـَْذِري  َكَذلَِك بَِخط هِ 

ي ُموَسى بِ أَ  َحِديِث  ادُ إِْسـَ) :(85ص2َج)َ«ةَِاَجََجَاحَالزَُّبََْصَمَِ»يفََقصقريَُّالبََُاَلَوقََ

  دِ بْ طَ  ِف عْ لَض  :َضِعقٌف 
ِ
 (. اهـمٍ ُمسؾِ  بنِ  اْلَولِقدِ  قُس لِ دْ وتَ  ،َلِفقَعة بنِ  الل

ـَُرََقَالػََبَُأَََامَُاإلمَََاَلَقََ  (:562ص2َ)جَ«قةاهَِـََتََالؿََُؾَِؾََالعَِ»يفَََيَِّزَِقَْالَجََجَاب

 (. اهـيثدِ الحَ  ُب اهِ ذَ  ةَ قعَ فِ لَ  وابنُ  ،َهَذا َحِديٌث ٓ َيِصح  )

اكِلََُّاهَُوََ(َور3ََ اِرَبَ:َيْعـِلَ:َأُبقََصالٍِحَاْلَحرَّ ََداُوَد،ََقاَلََطْبَدَاْلَغػَّ َ:ََأْخَبَرَكاََطْبُدَاللَِبـَ ـُ

َبَلِفق ـِ ْحَؿ َالرَّ ََطْبِد ـْ ََط ََعَة، َِزَياِد َبـِ َُطَباَدَة ـْ ََط ََأْكَعَؿ، ـِ َكََْب ـْ ََط ، َُكَسلٍّ
َبـِ َثِقرِ ـْ ََط َة، َُمرَّ ـِ

ـَََِطْقِفَ َ.فَِبٍَََِؽَالَِمَََب

                                                 
 بِ هَ لؾـذ   «الدَ تِـطْ ان آقـزَ مِ »(، و259)ص رٍ َجـَح  ٓبـنِ  «يِب ذِ فْ ريب الت  ؼْ تَ »( اكظر: 1)

 
يب ذِ ْفـتَ »(، و62ص 2)ج ي

 (.277ص 6)ج ي  ز  لؾؿِ  «الؿَ الؽَ 

 (.467)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يِب ذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »( اكظر: 2)
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َ(.2754ح 186ص 7)ج «دِ ـَْس الؿُ »يف  ارُ ز  البَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 َتان:وَهَذاََسـَُدُهََساقٌِط،َوَلُفَِطؾََّ قؾُت:

  دِ بْ طَ  ولك:إَُ
ِ
 يث.دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ وَ  ،ةَ قعَ فِ لَ  بنُ  الل

ْحَؿِن بنُ  َطْبدُ  اكقة:الثََّ  يث.دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ ، وَ يؼي  رِ اإلفْ  ِن َأْكَعمَ ِزَياِد ب الر 

ي وِ رْ كَ  َٓ  نُ حْ ، كَ ئٍ َش بِ  َس قْ : )لَ دُ ؿَ ْح أَ  اَل ه(، وقَ ظِ ػْ يف حِ  قٌف عِ : )َض رٍ جَ َح  ابنُ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 اَل (، وقَ هِ قْ ؾَ طَ  ابعُ تَ ٓ يُ  يثهِ دِ َح  ةُ ام  : )طَ ّي دِ طَ  ابنُ  اَل (، وقَ قٌف عِ : )َض ي  ائِ َس الـ  اَل (، وقَ هُ ـْطَ 

، يِث دِ الحَ  لِ هْ أَ  دَ ـْطِ  قٌف عِ َض  وُ هَ  يؼي  رِ : )اإلفْ ي  ذِ مِ رْ الت   اَل (، وقَ ّي وِ بالؼَ  َس قْ : )لَ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد  

 (1)(.قٌف عِ قن: )َض عِ مَ  ى بنُ قَ حْ يَ  اَل (، وقَ هُ رُ قْ ، وغَ انَ ط  الؼَ  قدٍ عِ َس  ى بنُ قَ حْ يَ  هُ ػَ ع  َض 

ارُ َرَواُه اْلبَ ):َ(65ص8َج)َ«ائدَِوََالزَََّعَِؿََْجَمََ»يفََلَُّؿَِثََقَْالفَََاَلَقََ ْحَؿِن ز  ، َوفِقِه َطْبُد الر 

َؼُه َأْحَؿُد بِن َأكْ بُن ِزَياِد ب ِة، َواْبُن َلِفقَعَة َلق ٌن، َوَبِؼق ُة ُعٍم، َوث  َئِؿ  ْٕ َػُه ُجْؿُفوُر ا ُن َصالٍِح َوَضع 

 (. اهـِرَجالِِه ثَِؼاٌت 

ْقُخَإَْلَباكِّلَيفَ ُفَالشَّ َ»والَحِديُثََأَطؾَّ  (.837ص3َج)« ةَِقَحَحَِالصَّ

ـَََـَِؿََْحَالرََََّدَبَْطَََعََابََوتََقؾُت:َ ـََُُدَؿَََّحَ:َمََُطَؾْقفََِادٍَيََزََِب َ:قدٍَعََِسََب

 الدِ َخ  يِق رِ صَ  نْ /ط( مِ 4)ق/« قهِ الِ مَ أَ  نْ مِ  ابعِ الس   ؾسِ جْ الؿَ »يف  ي  رِ هَ وْ الجَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

ثـِ : َح اَل قَ  َؾػي  الس   َطْؿروٍ  بنِ  ثـِ : َح اَل ي، قَ كِ اإَْلفَ  يدَ زِ بُن يَ  ي ِطْؽِرَمةُ د    نْ ، طَ ي إَْبَقُض د 

 

                                                 
 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ طْ ان آقزَ مِ »(، و457)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »( اكظر: 1)

 
 «نـَ الس  »(، و496ص 2)ج ي

 (.290ص 5)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و283)ص ي  ذِ مِ رْ لؾت  
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دِ حَ مُ  ، ةَ ادَ ُطبَ  نْ ، طَ قدٍ عِ بِن َس  ؿ  ةَ  نْ ]طَ  بِن ُكَسيٍّ  .بهِ   بِن مالٍك  َطْوِف  نْ طَ  (1) [َكثِقِر ْبِن ُمر 

 :ؾٍَؾََطََِعَُبََرَْأَََ،َولفَُابؼفََِسَكَََطٌَاقََِسََهَُُدَـََاََسََذَوهََقؾُت:َ

َإَُ ؾػي   روٍ ؿْ طَ  بنُ  الدُ َخ ولك: ا يف ؿَ : كَ ي  ابِ يَ رْ الػِ  ػرٌ عْ َج  بهُ ذ  ، وكَ قٌف عِ َض  وَ هُ وَ ، الس 

 (.221)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ « يِب ذِ فْ الت   يِب رِ ؼْ تَ »

 وَ  ي  اكِ لفَ إَ  يدَ زِ يَ  بنُ  ةُ رمَ ؽْ طِ اكقة:َالثََّ
 :ي  دِ زْ إَ  هُ ـْطَ  اَل قَ ، ّي اتِ بَ : الـ قَل قِ ، وَ ي  ائِ ـَ: الفَ قَل قِ

 (2)(.قٌف عِ َض )

 .ُئ طِ خْ يُ  وَ هُ ، وَ إَغرّ  بنُ  َأْبَقُض الثة:َالثََّ

ـََُاَلَقََ  خْ يُ  نْ ؿ  مِ  انَ كَ ):َفَُـَْ(:َط837ََص8َ)ج«َاِتَؼََالثَِّ»َيفَانََبََّحََِاب
 (. اهـُئ طِ

 اَل وقَ (، (4)هُ يثَ دِ َح  تُب ؽْ يُ ): ي  ارِ خَ البُ  اَل وقَ (، (3)يوِ بالؼَ  َس قْ : )لَ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   اَل وقَ 

 (5)(.قٌف عِ َض  وٌل فُ جْ مَ ): ي  دِ زْ إَ 

                                                 
حقُح: ٕن  ُطبادَة بَن ُكسي ٓ ُتعرُف َلُه ِرَواية َطْن َطوف بِن َمالٍك، ولَذلَِك َوَسَؼَط َهَذا مَِن الَؿْخُطو( 1) َصِة وِذْكُرَها ُهَو الص 

ي  يف  ُشقوخِه َطْوِف بِن َمالٍِك.  ِضْؿنِ  يف (: يف َتْرَجَؿِة ُطبادَة بِن ُكسي194ص 14)ج « َتْفِذيِب الَؽَؿالِ » َلْم َيْذُكْر الِؿز 

ِديوان »(، و496ص 2)ج ي  بِ هَ لؾذ  « الدَ تِ طْ ان آقزَ مِ »(، و185ص 2ج) الَجْوِزي   ٓبنِ « َعػاء والَؿْتُروكِقنَ الض  »( اكظر: 2)

عػاء عػاء»و ،(278ص) لهُ « الض   (.462ص 5ج) ٓبِن َحَجرٍ « لَِسان الِؿقَزانِ »و ،(2ص 2ج) لُه َأْيضًا« الُؿْغـي يف الض 

ا ذَ هَ  ... فؾقَس  ؼاِت الث   نَ مِ  رهِ قْ كغَ  لقَس  : لؽنْ يِث دِ يف الحَ  بهِ  حتجٌّ مُ  هُ ك  أَ  :يـِ عْ ي(: يَ وِ بالؼَ  َس قْ : )لَ ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   ُل وْ قَ وقؾُت:َ (3)

ٓ  « قِح حِ الص  »يف  هِ ب عتدّ ٓ يُ  ي، ولؽنْ اوِ الر   ةَ الَ دَ طَ  ؼطُ ْس يُ  ٍح رْ بجَ  يه.ؿَ بِ  إ  ا ُيَؼو 

َٓ ُيوِجُد َما ُيؼويه ُهـَا.قؾُت:ََََََ  َو

(4) َ واهِد قؾُت: اوي لَذاتِه، وَصالحقِة َحديثِه لالْطتَِباِر يف الش  وِطَبارُة الُبَخاِرّي: )ُيْؽتب َحديثُه(: ُمْشعرة بَضْعِف الر 

 والُؿَتابَعاِت.

ؾِؿي»( اكظر: 5) ْحَؿِن الس  َٓت َأبِي َطْبِد الر  اَرُقْطـِي  « ُسَما (، 109ص 1ج) ي  بِ هَ لؾذ  « الدَ تِ طْ ان آقزَ مِ »(، و43ص) لؾد 

 (.393ص 1ج) ٓبِن َحَجرٍ « لَِسان الِؿقَزانِ »و
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 .فمٌ تّ مُ  وَ هُ : وَ وُب ؾُ ْص الؿَ  ي  دِ ْس إَ  سٍ قْ قَ  ان بنِ س  َح  بنِ  قدِ عِ َس  بنُ  دُ ؿ  حَ مُ ابعة:َرََّال

ـََُظَُافَِالَحََاَلَقََ  (. اهـبوهُ ذ  )كَ :َفَُـَْ(:َط674ََ)ص«ََيِبَذَِفَْالتَََّيِبَرَِؼَْتََ»يفََرٍََجََحََاب

ـََُـََُسَالَحََاهَُوََرََ(َو4ََ َُبَؽْقرٍََ،كقَسَمََُب ـُ ـََِـَِطَََوَيْحَقكَب َبَلِفقَاب َُحَقلِّ ـْ ََطْبدََِعَة،ََط َـِ

َاْلُحََـَْطَََ،اللَِ ـِ ْحَؿ ََطْبِدَاللَِبَأبِلََطْبِدَالرَّ ـْ ،ََط ََطْؿرٍوُبِؾلِّ َيطَِّؾُعَ)َأّنََرُسقَلَاللََِقاَل:َََـِ

ـَِ ْثـَْق
ِ
َٓ َّٓ ََشْعَباَن،ََفَقْغِػُرَلِِعَباِدِه،َإِ ـْ ،ََوَقاتِِؾََكْػسٍَاللَُإَِلكََخْؾِؼِفََلْقَؾَةَالـِّْصِػَِم ـٍ َ(.:َُمَشاِح

 «اليإمَ »يف  ي  رِ جَ (، والش  6642ح 216ص 11)ج «دِ ـَ ْس الؿُ »يف  دُ ؿَ ْح أَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 ُل ال  (، والخَ 2ح 114)ص «انبَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ   ةِ ؾَ قْ لَ »يف  ي  ثِ قْ بَ الد   (، وابنُ 35ص 2ج)

يف  الٍ وَ ؽُ ْش بَ  ، وابنُ (388ص 3)ج« لِ امِ الؽَ »يف  ي  دِ طَ  ، وابنُ (2ح 18)ص «قهِ الِ مَ أَ »يف 

 .(697ح 487ص 2)ج« الَػَوائِِد الُؿـَْتَخَبةِ »

  ان:تََؾََّطََِفَُ،َولََرٌَؽََـَْمََُهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

  دِ بْ طَ  بنُ  ي  قَ ُح  ولك:إَُ
ِ
، ويف يِث دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ ، وَ ي  رِ ْص الؿَ  ٍح يْ رَ ُش  بنِ  الل

 قر.اكِ ـَمَ  هِ يثِ ادِ َح أَ 

: دُ ؿَ ْح أَ  اَل ي(، وقَ وِ بالؼَ  َس قْ : )لَ ي  ائِ َس الـ  اَل م(، وقَ فِ : )يَ رٍ جَ َح  ابنُ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 (1)(.رٌ ظَ كَ  قهِ : )فِ ي  ارِ خَ البُ  اَل قر(، وقَ اكِ ـَمَ  هُ يثُ ادِ َح )أَ 

 يث.دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ ، وَ ةَ قعَ فِ لَ  ابنُ  اكقة:الثََّ

                                                 
(، 242ص 1ي )جزِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ اء والؿَ ػَ عَ الض  »(، و214)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »( اكظر: 1)

 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ طْ ان آقزَ مِ »(، و47ص) َطْبِد الَفاِدي ٓبنِ  «مر الد  حْ بَ »و
 
 «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و574ص 1)ج ي

 (.281ص 3)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ 
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ُن َلِفقَعَة َرَواُه َأْحَؿُد، َوفِقِه اب) :(65ص8َج)َ«دَِائَِوََالزَََّعَِؿََْجَمََ»يفََلَُّؿَِثََقَْالفَََاَلَقََ

ُؼوا  اهـ .(َوُهَو َلق ُن اْلَحِديِث، َوَبِؼق ُة ِرَجالِِه ُوث 

ـََُاَلَوقََ َََيَِّدَِطَََاب َؾَِامَِالؽََ»يف 388َص3َ)ج«  اهُ ـَثَ د  َح  ادِ ـَا اإلْس ذَ فَ وبِ )(:

 (. اهـقراكِ ـَفا مَ تُ ام  طَ  يثًادِ َح  رَ َش ة طَ عْ بَض  َلِفقَعةَ  ِن ابنِ ن، َطن َيْحقى، طَ َس الحَ 

ـَِابَِتََمََُُتَيَْأََرَََْدَؼََولََ ـَُدَِْشَرََِقََهَُ،َوََةََقعََفَِلَََعًآَب َ.دٍَعََْسََيـَب

 (1)(.3/10/1) «هِ يثِ دِ َح »يه يف وَ قَ َح  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 د  َش أَ  وَ هُ  ْل ، بَ ي  رِ ْص الؿِ  دٍ عْ َس  ين بنِ شدِ رِ  ِف عْ لَض  :افََبََُِحَرََػََْٓيََُةٌَعََابََتََمََُهَِذَِوهََ قؾُت:

 .ةَ قعَ فِ لَ  ابنِ  نْ ػًا مِ عْ َض 

، ةَ طَ رْ و زُ بُ ، وأَ ّي ؾِ طَ  و بنُ رُ ؿْ طَ  اَل (، وقَ يءشبِ  َس قْ قن: )لَ عِ مَ  ى بنُ قَ حْ يَ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 قرِ اكِ ـَ بالؿَ  ُث د  حَ يُ  ةٌ ؾَ ػْ غَ  قهِ يث، فِ دِ الحَ  رُ ؽَ ـْ: )مُ مٍ اتِ و َح بُ أَ  اَل (، وقَ قٌف عِ : )َض ي  ـِ طْ قُ ارَ والد  

ػَ (، وَض وكٌ رُ تْ : )مَ ي  ائِ َس الـ  اَل ات(، وقَ ؼَ الث   نِ طَ   ابنُ  اَل ، وقَ ةَ قعَ فِ لَ  ابنُ  هِ قْ ؾَ طَ  مَ د  وقَ  دُ ؿَ ْح أَ  هُ ع 

: ي  بِ هَ الذ   اَل (، وقَ قرةٌ ثِ كَ  قرٌ اكِ ـَمَ  هُ دَ ـْ: )طِ ي  اكِ زَج وْ الجُ  اَل (، وقَ قٌف عِ ين َض دِ ْش : )رِ ي  دِ طَ 

َح أَ قٌف عِ : )َض رٍ جَ َح  ابنُ  اَل (، وقَ دٍ ؿَ تَ عْ مُ  رُ قْ ، غَ ظِ ػْ الحِ  يءُ )َس   ابنُ  هِ قْ ؾَ طَ  مٍ اتِ و َح بُ ، َرج 

 (2)(.ةَ قعَ فِ لَ 

َ ََُدَاهَِالشَّ َ. ةََرََيَْرََلَهَُبَِأَََيُثَدََِحَ:َُسَادَِالسَّ

                                                 
 اكِ بَ إلْ  ةالمَ العَ  هُ رَ كَ ا ذَ ذَ ( هَ 1)

 
 (.135ص 3)ج «ةِ قحَ حِ الص   ؾةِ ِس ؾْ الس  »يف   ي

(، 284ص 1)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ ػاء والؿَ عَ الض  »(، و251)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »( اكظر: 2)

 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و55)ص َطْبِد الَفاِدي ٓبنِ  «مر الد  حْ بَ »و
 
 «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و47ص 2)ج ي

 (.464ص 3)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ 
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َُهَرْيَرةََف ََأبِل ـْ َاللََََِع ََرُسقُل ََقاَل َََقاَل: ََشْعَباَنَ): ـْ َالـِّْصِػَِم ََلْقَؾُة ََكاَن إَِذا

ـٍََيْغِػُرَاللَُلِِعَباِدِهَإَِٓلِؿَُ َ.(ْشرٍِكََأْوَُمَشاِح

 َحِديٌثَُمـَْؽرٌَ

ون عُ ؿْ َس  (، وابنُ 414ص 16)ج «اددَ غْ يخ بَ ارِ تَ »يف  ي  ادِ دَ غْ البَ  قُب طِ الخَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 لِ ؾَ العِ »يف  ّي زِ وْ الجَ  (، وابنُ 168ح 190و)ص ،(66ح 124)ص «قهِ الِ مَ أَ »يف 

يف  ارُ ز  والبَ  (،258ص 2)ج« الَحَدائِِق »ويف  (،921ح 560ص 2ج) «ةِ قَ ـاهِ تَ الؿُ 

 بنِ  َطْبدِ  ُصُرٍق َطنْ  نْ ( مِ 9267ح 161ص 16)ج «دِ ـَْس الؿُ »
ِ
، َقاَل: َغالٍِب اْلَعب اَداكِي   الل

َثـَا ِهَشاُم ب ، َطِن إَْطَؿِش، َطْن َأبِي َصالٍِح، َطْن َأبِي ُهَرْيَرةَ َحد  ْحَؿِن اْلُؽوفِي   ُن َطْبِد الر 

  ِهِ ب. 

 ان:تََؾََّطََِفَُ،َولََُمـَؽرٌََهَُُدَـََاََسََذَهََوََ قؾُت:

  ولك:إَُ
ِ
يف  رٍ جَ َح  ابنُ  الَحافِظُ  اَل ا قَ ؿَ : كَ ورٌ ُس تْ مَ  وَ هُ ، وَ ُن َغالٍِب اْلَعب اَداكِي   بَطْبُد الل

 (.418)ص «يبرِ ؼْ الت  »

ْحَؿِن اْلُؽوفِي  ِهَشاُم باكقة:َالثََّ  .وٌل فُ جْ مَ  وَ هُ ، وَ ُن َطْبِد الر 

  (1)(.هُ فْ رِ طْ أَ  مْ : )لَ ي  ؿِ ثَ قْ الفَ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

 قهِ فِ  رْ كُ ذْ يَ  مْ (: ولَ 199ص 8)ج «قرِ بِ الؽَ  يِخ ارِ الت  »يف   ي  ارِ خَ البُ  امُ اإلمَ  هُ رَ كَ وذَ 

 يالً. دِ عْ حًا وٓ تَ رْ َج 

                                                 
 ؿِ ثَ قْ لؾفَ  «دوائِ ع الز  ؿَ جْ مَ »( اكظر: 1)

 
 (.65ص 8)ج ي
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ـَُرََقَالػََبَُأَََامَُاإلمَََاَلَقََ (:568َص2َج)َ«قةاهَِـََتََالؿََُؾَِؾََالعَِ»يفَََيَِّزَِقَْالَجََجَاب

َٓ ذَ وهَ ) َ(. اهـقٌل اهِ جَ مَ  هِ فِقوَ  ح  ِص يَ  ا 

اُر، َوفِقِه ِهَشاُم ب َرَواهُ ):َ(65ص8َج)َ«دَِوائَِالزَََّعَِؿََْجَمََ»يفََلَُّؿَِثََقَْالفَََاَلَوقََ ُن اْلَبز 

ْحَؿِن َوَلْم َأْطِرْفُه، َوَبِؼق ُة ِرَجالِِه ثَِؼاٌت   (. اهـ!َطْبِد الر 

َ ََُدَاهَِالشَّ ـََِانََؿََثَْطََُيُثَدََِحََ:ابعَُالسَّ  .  ِصالَالعََبَِأَََب

َبف َُطْثَؿاَن ـْ َاْلَعاصََِع ََأبِل َالـَّبِلََِّـِ
ـِ ََط ،َََ َ)َقاَل: ـْ َِم َالـِّْصِػ ََلْقَؾُة ََكاَن إَِذا

ََأَحٌدَ ََفُلْططَِقُف؟ََفالََيْسَلُل ََسائٍِؾ ـْ َِم ََهْؾ ََلُف؟ ََفَلْغِػَر َُمْسَتْغِػرٍ ـْ َِم ََهْؾ ََكاَدىَُمـَاٍد: َشْعَباَن

َ.(َقًةَبَِػْرِجَفا،ََأْوَُمْشرِكٌََشْقًئاَإَُِٓأْططِل،َإََِٓزاكَِ

ََحِديٌثَُمـَْؽرٌَ

 لِ ائِ َض فَ »(، ويف 3555ح 362ص 5)ج «انؿَ اإليِ  ِب عَ ُش »يف  ي  ؼِ فَ قْ البَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

(، 497ح 226)ص «ِق الَ إْخ  اوئِ َس مَ »يف  طي  ائِ رَ (، والخ  25ح 124)ص «اِت قَ وْ إَ 

 19)ص «قهِ الِ مَ أَ »يف  ُل ال  (، والخَ 6ح 122)ص «انَ بَ عْ َش  رِ فْ َش  لِ ائِ َض فَ »يف  ّي ثِ قْ بَ الد   وابنُ 

 نِ ب َجامِعِ  ِق يرِ صَ  نْ مِ  ( 493و 492ص 2)ج« ةِ بَ خَ تَ ـْالؿُ  الَػَوائدِ »، وابُن َبْشُؽَواٍل يف (4ح

ْمؾِ  ْح ِن َطبْ ْبِد اْلَعِزيِز، َطْن َداُوَد بُن طَ ، كا َمْرُحوُم بارٍ بؽ   بنِ  دِ حؿ  ومُ  ،ي  ُصَبْقٍح الر  َؿِن، ِد الر 

اَن، طَ َطْن ِهَشاِم ب  .هِ بِ   ِن َأبِي اْلَعاصِ ِن اْلَحَسِن، َطْن ُطْثَؿاَن بِن َحس 

 :انَِتََؾََّطََِفَُ،َولََُمـَْؽرٌََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

 .يِث دِ حْ بالت   ْح ر  َص يُ  مْ ولَ  نَ عَ ـْطَ  دْ ، وقَ ٌس ل  دَ مُ  وَ هُ ، وَ ي  رِ ْص البَ  نُ َس الحَ ولك:َإَُ
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 دْ بتَ  ي  ائِ َس الـ  هُ ػَ َص وَ 
 (1).ادِ ـَاإلْس  قسِ لِ

َالعََـََُخَقََْشََاَلَقََ ـََُيَّزَِقَْثَفََّدََحَالؿََُمةَُالََّا ـََِاللََِدَِبَْطَََب يفََيَُّرَِثََإَََيَُّدَِقَْؿََالُحََدٍَؿَََّحَمََُب

َدَُكَِذََّمَُ» َيف ـََِسَلََِّدَالؿََُؾَِؾََطََِوسَِرَُرة َط83ََص2َ)جَ«ق  ورٌ فُ ْش )مَ  :يَِّرَِْصَالبَََـََِسَالَحََـَِ(:

ََجَذََإََِادَُـََفاإلْسَ :ايتهُ وَ رِ  ْت دّ رُ  نْ عَ ـْا طَ ذَ ؾؼًا إِ طْ مُ  قسِ لِ دْ بالت   َلٍَّابََِحََصََيَِّأَََـَْطَََيؼفَِرَِصَََـَْمََِاءََا

 (. اهـحَُِّصََٓيَََودٌَدَُرَْمَََُهـَاَادَُـََاإلْسَفَ:ةَِعـََـَْبالعََ

 .الَبْصِري   نِ َس الحَ  نِ طَ  ٌل َس رْ مُ  هُ يثُ دِ ، َح ي  دِ زْ ان إَ س  َح  بنُ  امُ َش هِ اكقة:َالثََّ

ـََُفَُـَْطَََاَلَقََ  امَ َش هِ  :يـِ عْ يَ -تهِ ايَ وَ ي رِ فِ )وَ  (:884)ص«َيِبَذَِفَْالتَََّيِبَرَِؼَْتََ»يفََرٍََجََحََاب

 ا(.ؿَ فُ ـْطَ  ُل ِس رْ ن يُ اَ : كَ قَل قِ  هُ ، ٕك  اٌل ؼَ مَ  اءٍ طَ وطَ  نِ َس الحَ  نِ طَ  -بَن َحّسان

، ُل َكاَن ُيرِس  هُ ٕك   ،اءٍ طَ وطَ  اْلَحَسنِ  َطنِ  وا فِي َحِديثهِ ؿُ ؾ  ؽَ إِك َؿا تَ ) :فَُـَْطَََاودََقَدََبَُأَََاَلَوقََ

 (2)(.َحْوَشب َب تُ كُ  ذَ َخ َأك ُه أَ  نَ وْ رَ وا يَ اكُ وكَ 

ـََُبُؾَؼَْمََُالمةَُالعَََّاَلَوقََ َالقََادَِهَََب ََطلَُّادَِي َضََؾََّعََمََُيِثَادََِحَأََ»يف َهََرَُاهَِة َالصِّ «َةَحَا

 (. اهـنِ َس يف الحَ  ٌف ع  َض ان مُ س  َح  بنُ  امُ َش )هِ  (:95)ص

 /ط(.129)ق/« اِت َرب  الَعالِؿقنَ ِصػَ »وَذَكَرُه ابُن الُؿِحب  يف 

َ  . لَِّؾَِاهَِالبَََةََامََمََلَأَُبَِأَََيُثَدََِحَـ:َامَِالثَََُّدَاهَِالشَّ

                                                 
ِسـقنَ »(، و56َحَجٍر )صٓبِن  «َتْعِريَف َأْهِل الت ْؼديس»( اكظر: 1) لَشـْقِخـا َفـْوِزّي  «ُمذكرة يف ُدُروِس ِطَؾـِل الُؿدل 

 (.13ص 2إََثِرّي )ج

 .(128)ص اودَ ي دَ بِ أَ  امِ لإلمَ  «ّي ر  أُج  دٍ قْ بَ ي طُ بِ أَ  آِت مَ ُس »( اكظر: 2)
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ََأبِلَُأَماَمةََف ـْ َََع َالـَّبِلَّ ََهَبَطَ)،ََقاَل:َ،ََأنَّ ََشْعَباَن ـْ َالـِّْصِػَِم ََكاَكْتََلْقَؾُة إَِذا

َؿاِءََفَقطََّ ََتَباَرَكََوَتَعاَلكَإَِلكَالسَّ بُّ َْرِضَالرَّ ْٕ َْهِؾَا ِٕ َْرِض،ََفَقْغِػُرَ ْٕ اَلَطُفََطَؾكََأْهِؾَا ِؾُعَاصِّ

ـٍَ َلَِؽافِرٍََأْوَُمَشاِح َّٓ َ.(َجِؿقًعاَإِ

ََحِديٌثَُمـَْؽرٌَ

َشِريٍك،  نِ ب اْلُؿَسق ِب  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 100ص 2)ج «اليإمَ »يف  ي  رِ جَ الش   هُ َج رَ ْخ أَ 

َبْقِر، َطِن َطْن َجْعَػِر ب  .هِ بِ   اْلَؼاِسِم، َطْن َأبِي ُأَماَمةَ ِن الز 

 ان:تََؾََّطََِفَُ،َولََاهٍَوَََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

 يث.دِ الحَ  وكُ رُ تْ مَ  وَ هُ ، وَ ي  وفِ الؽُ  قؿي  ؿِ التَ  يٍك رِ َش  بنُ  ُب ق  َس الؿُ  قدٍ عِ و َس بُ أَ  ولك:إَُ

، مٌ ؾِ ْس مُ  اَل (، وقَ هُ يثَ دِ ُس َح االـ  كَ رَ : )تَ دُ ؿَ ْح أَ  اَل (، وقَ يءٍ َش بِ  َس قْ ى: )لَ قَ حْ يَ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

: ُس ال  الػَ  اَل (، وقَ قٌف عِ : )َض ي  ـِ طْ قُ ارَ الد   اَل (، وقَ وكٌ رُ تْ : )مَ ي  اجِ ، والس  ي  ائِ َس والـ 

  (1)(.يثهِ دِ َح  كِ رْ ى تَ ؾَ وا طَ عُ ؿَ تَ ْج )أَ 

 يث.دِ الحَ  وكُ رُ تْ مَ  وَ هُ ، وَ ي  رِ ْص البَ  ي  امِ الش   ػي  ـَ ر الحَ قْ بَ الز   بنُ  رُ ػَ عْ َج  اكقة:الثََّ

ى ؾَ طَ  َب رِ ْض يُ  نْ ر أَ مَ وأَ  ،هُ ـْطَ  ُث حد  أُ  ُت ْس لَ  يءٍ َش بِ  َس قْ : )لَ ةَ طَ رْ و زُ بُ أَ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

َٓ دِ الحَ  ُب اهِ ذَ  انَ : )كَ مٍ اتِ و َح بُ أَ  اَل (، وقَ هِ يثِ دِ َح   وكُ رُ تْ مَ  وَ هُ ، وَ هُ ـْ ث طَ د  َح أُ  نْ ى أَ رَ أَ  يث 

ان: قَ ػْ ُس  بنُ  وُب ؼُ عْ يَ  اَل (، وقَ وهُ كُ رَ يث تَ دِ الحَ  وكُ رُ تْ : )مَ ي  ارِ خَ البُ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ 

 ابنُ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  وكُ رُ تْ : )مَ ي  ـِ طْ قُ ارَ ، والد  ي  ائِ َس الـ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  وكُ رُ تْ مَ  قٌف عِ )َض 

                                                 
 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »( اكظر: 1)

 
 3)ج ي  زِ وْ الج   ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ اء والؿَ ػَ عَ الض  »(، و333ص 4)ج ي

 (.121ص
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: بةُ عْ ُش  اَل (، وقَ نٌ ق  بَ  يثهِ دِ ى َح ؾَ طَ  ُف ه، والضعْ قْ ؾَ طَ  عُ ا ٓ يتابَ ؿ  مِ  يثهِ دِ َح  ةُ ام  طَ : )وي  دِ طَ 

: رٍ جَ َح  ابنُ  اَل ل، وقَ بَ ـْ َح  بنُ  دُ ؿَ ْح أَ  هُ كَ رَ (، وتَ ةٍ ؼَ ثِ بِ  َس قْ ى: )لَ قَ حْ يَ  اَل (، وقَ ُب ذِ ؽْ يَ  انَ )كَ 

 (1)يث(.دِ الحَ  وكُ رُ تْ )مَ 

يف  ُل ال  (، والخَ 3ح 116)ص «انَ بَ عْ َش  نْ مِ  ِف ْص الـ   ةِ ؾَ قْ لَ »يف  ي  ثِ قْ بَ الد   ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ و

( 698ح 488ص 2)ج« الَػَوائِِد الُؿـَْتَخَبةِ »، وابُن َبْشُؽَواٍل يف (3ح 18)ص «قهِ الِ مَ أَ »

ٍد الَثْوِري   َسْقِف بنِ َمِْن َصِريِق   بِِه.  َطِن إَحْوِص بِن َحؽِقٍم َطْن َأبِي ُأَماَمةَ  ُمَحؿ 

 وَهَذاََسـَُدُهََمْقُضقٌع،َوَلُفََثالُثَِطَؾٍؾ: قؾُت:

 .اٌب ذ  كَ  وَ هُ ي، وَ رِ وْ الثَ  دؿ  حَ مُ  بنُ  ُف قْ َس  ولك:إَُ

قثًا(، بِ ابًا َخ ذ  كَ  انَ ى: )كَ قَ حْ يَ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  عُ َض يَ  اٌب ذ  كَ  وَ د: )هُ ؿَ ْح أَ  هُ ـْ طَ  اَل قَ 

اٌب دَ اوُ و دَ بُ أَ  اَل وقَ  ، ي  ائِ َس الـ  اَل يث(، وقَ دِ الحَ  عُ َض : )يَ ي  اجِ ا الس  ريّ كَ زَ  اَل (، وقَ : )َكذ 

: رٍ جَ َح  ابنُ  اَل (، وقَ يِث دِ الحَ  ُب اهِ : )ذَ مٍ اتِ و َح بُ أَ  اَل (، وقَ وكٌ رُ تْ : )مَ ي  ـِ طْ قُ ارَ والد  

بوهُ   (2)(.)َكذ 

 .يِث دِ الحَ  رُ ؽَ ـْمُ  وَ هُ ، وَ قمٍ ؽِ َح  بنُ  ُص وَ ْح إَ  اكقة:الثََّ

                                                 
اء ػَ عَ الض  »(، و175ص 2)ج ي  ارِ خَ لؾبُ  «قربِ يخ الؽَ ارِ الت  »(، و260ص 2ي )جز  لؾؿ   «الؿَ يب الؽَ ذِ فْ تَ »( اكظر: 1)

 «لداَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و140)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »(، و171ص 1)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ والؿَ 

 بِ هَ لؾذ  
 
 (.409ص 2)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و372ص 1)ج ي

(، 35ص 2)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنوكِ رُ تْ اء والؿَ ػَ عَ الض  »(، و332)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ الت   يُب رِ ؼْ تَ »( اكظر: 2)

 بِ هَ لؾذ   «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و72)ص َطْبِد الَفاِدي ٓبنِ  «مر الد  حْ بَ »و
 
 «يلدِ عْ ح والت  رْ الجَ »(، و237ص 2)ج ي

 (.256ص 4)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ 
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 نْ اع مِ ؿَ َس  لهُ  ْت بُ ثْ يَ  مْ ؾَ : فَ  ةَ امَ مَ أُ  ِي وأبَ  قمٍ ؽِ َح  بنِ  صِ وَ ْح إَ  نَ قْ بَ  اعُ طَ ؼِ : آكْ الثةالثََّ

ٓ   ابةِ حَ الص    . (1) ٍك الِ مَ  بنِ  كسِ أَ  نْ مِ  إ

َ ـََِلَّبََأََُيُثَدََِحَ:َعَُاِسَالتَََُّدَاهَِالشَّ  . ٍبَعَْكَََب

َبف َُأَبلِّ ـْ ََكْعٍبََع َِجْبرِيَؾََأَتاكِلََلْقَؾَةَالـِّْصِػَ):ََ،ََقاَل:ََقاَلََرُسقُلَاللََِـِ إِنَّ

ََواْرَفْعََرْأَسَ ََشْعَبان،ََقاَل:َُقْؿََفَصؾِّ ـْ َؿاِء،ََقاَل:ََفُؼْؾُت:ََياَِجْبرِيُؾََماَِم َؽََوَيَدْيَؽَإَِلكَالسَّ

ْحَؿِةََثالُثَِماَئِةََباٍب،َ َؿاِء،ََوَأْبَقاُبَالرَّ ُدَُيْػَتُحَفِقَفاََأْبَقاُبَالسَّ ْقَؾُة؟ََقاَل:ََياَُمَحؿَّ َهِذِهَالؾَّ

ََُٓيْشرُِكَبِاللََِشْقًئا،ََغْقَرَ ـْ ََفُقْغَػُرَلَِجِؿقِعََم ََخْؿرٍ،ََأْوَُمِصرٍّ ـِ ،ََأْوََطاِشرٍ،ََأْوَُمْدِم ـٍ ُمَشاِح

ُفَُيْتَرُكََلُفََباٌبَ َاْلَخْؿرََِفنِكَّ ـُ اَُمْدِم ََهُمِٓءََُٓيْغَػُرََلُفْؿََحتَّكََيُتقُبقا،ََفَلمَّ ََطَؾكَِزًكك،ََفنِنَّ ـْ ِم

ْحَؿِةََمْػُتقًحاََحتَّكََيُتقَب،ََفنَِذاََتاَبََغػََ ََفُقْتَرُكََلُفََباٌبََأْبَقاِبَالرَّ ـُ اَاْلُؿَشاِح َرَاللََُلُف،ََوَأمَّ

:ََياَِجْبرِيُؾ،ََفنِْنَ َؿُفَُغِػَرََلُف،ََقاَلَالـَّبِلُّ ََفنَِذاََكؾَّ َؿََصاِحَبُف ْحَؿِةََحتَّكَُيَؽؾِّ ََأْبَقاِبَالرَّ ـْ َلْؿَِم

ََمَؽَثَ ََلْق ََقاَل: َالـِّْصُػ؟ ََطـُْف ََيْؿِضَل ََحتَّك ْؿُف ََفُفقََُيَؽؾِّ ََصْدِرِه َفِل َبَِفا ََيَتَغْرَغَر ََأْن إَِلك

ََمْػُتقٌح،ََفنِْنََتاَبَُقبَِؾَِمـُْف،ََفَخَرَجََرُسقُلَاللَِإَِلكََبِؼقِعَاْلَغْرَقِدََفَبْقـَاَُهَقََساِجٌدََقاَل:ََوُهقََ

َمَِ َبِرَِضاَك ََوَأُطقُذ َِطَؼابَِؽ، ـْ َِم َبَِعْػِقَك ََأُطقُذ َُسُجقِدِه: َفِل َبَِؽََيُؼقُل ََوَأُطقُذ ََسَخطَِؽ، ـْ

ََثـَاُؤَك،َََٓأْبُؾُغَالثَّـَاَءََطَؾْقَؽ،ََأْكَتََكَؿاََأْثـَْقَتََطَؾكََكْػِسَؽ،ََفـََزَلَِجْبرِيُؾََطَؾْقفَِ َِمـَْؽ،ََجؾَّ

َؿاِءََفَرَفَعََرأَْ ُدَاْرَفْعََرْأَسَؽَإَِلكَالسَّ ْقِؾ،ََفَؼاَل:ََياَُمَحؿَّ الُمَفِلَُرْبِعَالؾَّ َسُف،ََفنَِذاََأْبَقاُبَالسَّ

ََوَطَؾكَ ْقَؾِة، َالؾَّ ََهِذِه َفِل ََتَعبََّد ـْ َلَِؿ َُصقَبك َُيـَاِدي: ََمَؾٌؽ ََباٍب َُكؾِّ ََطَؾك ََمْػُتقَحًة ْحَؿِة الرَّ

ْقَؾِة،ََوَطَؾكَاْلَباِبَالثَّالِِثََمَؾٌؽَ َالؾَّ َفِلََهِذِه ََسَجَد ـْ ََمَؾٌؽَُيـَاِدي:َُصقَبكَلَِؿ اْلَباِبَأَخرِ

                                                 
 (.290ص 2)ج ي  ز  لؾؿِ  «الِ ؿَ الؽَ  يبذِ فْ تَ »(، و58ص 3ج) ي  ارِ خَ لؾبُ  «قرِ بِ الؽَ  يخارِ الت  »اكظر: و( 1)



ُُّسوِه وامَلِغِفَرِة ِعِقُد امَلِرَجاُ                  َِ َشِعَباُ ِفي ِفي َتِخِريِج َحِديِح: ال ِِّصِف ِو  َلِيَمِة ال
  

 

 

 

79 

ََدَطاَيَُ ـْ ابِِعََمَؾٌؽَُيـَاِدي:َُصقَبكَلَِؿ ْقَؾِة،ََوَطَؾكَاْلَباِبَالرَّ ََرَكَعَفِلََهِذِهَالؾَّ ـْ ـَاِدي:َُصقَبكَلَِؿ

ْقَؾِة، ََكاَجكََربَُّفَفِلََهِذِهَالؾَّ ـْ ْقَؾَة،ََوَطَؾكَاْلَباِبَاْلَخاِمِسََمَؾٌؽَُيـَاِدي:َُصقَبكَلَِؿ ََربَُّفََهِذِهَالؾَّ

َاْلبََ َاْلَباِبََوَطَؾك ََوَطَؾك ْقَؾِة، َالؾَّ ََهِذِه َفِل ـَ َلِْؾُؿْسِؾِؿق َُصقَبك َُيـَاِدي: ََمَؾٌؽ اِدِس َالسَّ اِب

ََتائٍِبَ ـْ ََمَؾٌؽَُيـَاِدي:ََهْؾَِم ـِ ،ََوَطَؾكَاْلَباِبَالثَّاِم ـَ ِدي ابِِعََمَؾٌؽَُيـَاِدي:َُصقَبكَلِْؾُؿَقحِّ السَّ

َُمْسَتْغِػرٍََفُقْغَػُرََلُف؟،ََوَطَؾكَاْلَباِبَُيَتُبََطَؾْقِف؟،ََوَطَؾكَاْلَباِبَالتَّاِسَ ـْ ِعََمَؾٌؽَُيـَاِدي:ََهْؾَِم

َِجْبرِيُؾَإَِلكَ ََقاَل:ََيا ََرُسقَلَاللِ َإِنَّ ََفُقْسَتَجاُبََلُف؟،َُثؿَّ ََداٍع ـْ َِم ََمَؾٌؽَُيـَاِدي:ََهْؾ اْلَعاِشرِ

ََأوََّ ـْ ْحَؿِةََمْػُتقَحٌة؟ََقاَل:َِم ْقِؾَإَِلكََصالِةَاْلَػْجرََِفَؼاَلََرُسقُلَاللِ:َفِقَفاََمَتكََأْبَقاُبَالرَّ ِلَالؾَّ

ُؿَإَْرَزاُقَ ـَِة،ََوفِقَفاَُتَؼسَّ َُشُعقِرَاْلَغـَِؿ،َفِقَفاَُتْرَفُعََأْطَؿاُلَالسَّ ـْ َاْلُعَتَؼاِءََأْكَثُرَِم ـَ َ.(ِم

ََحِديٌثَُمـَْؽرٌَ

 َبْؽٍر َأْحَؿدَ  يَأبِ  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 72ص 51)ج «قْش مَ دِ  يِخ ارِ تَ »ر يف اكِ َس طَ  ابنُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

َثـِي َأُبو َحـِقَػَة َجْعَػُر ٍد اْلَػاِرِسي  ِن ُمَحؿ  َصالِِح ب بنِ  َثـَا َحامُِد بُن ب، َحد  ُن َبْفَراَم، َحد 

َثـَا إِْبَراِهقُم بَمْحُؿوٍد اْلَفْؿَداكِ  ، َحد   اْلبَ ي 
ِ
َثـَا ُمحَ ُن َطْبِد الل ، َحد  ُد بُن َحاِزٍم، َطِن ْصِري  ؿ 

اِك بِن ُمَزاِحٍم، َطْن ُأَبي  ب ح  َ.هِ بِ   ِن َكْعٍب الض 

ٍد َبْؽٍر َأْحَؿُد بُن َصالِِح ب وَأب: مْ هُ ، وَ قٌل اهِ جَ مَ : قهِ فِ  ؿٌَؾَِظَْمََُهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت: ِن ُمَحؿ 

 ، ، نُ َحامُِد بوُن َبْفَراَم، َأُبو َحـِقَػَة َجْعَػُر بواْلَػاِرِسي  ُن َطْبِد إِْبَراِهقُم بو َمْحُؿوٍد اْلَفْؿَداكِي 

 ،  اْلَبْصِري 
ِ
ُد بوالل  .ُن َحاِزمٍ ُمَحؿ 

 .ٍب عْ كَ  بنِ  بي  أُ  نْ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ لَ  مٍ احِ زَ مُ  بنُ  اكُ حَ الض   َك لِ ذَ وكَ 

 افهِ َش يُ  مْ ولَ  قنَ ابعِ الت   نَ مِ  ةً اطَ ؿَ َج  َي ؼِ لَ )(:485َص6َ)جَ«ؼاِتَالثَِّ»يفََانََبََّـَحَِابََُاَلَقََ

  ولِ ُس رَ  اِب حَ ْص أَ  نْ مِ  داً َح أَ 
ِ
 (. اهـمَ هِ وَ  دْ ؼَ فَ  اسٍ ب  طَ  بنَ اى ؼَ لَ  هُ ك  أَ  مَ طَ زَ  نْ مَ وَ   الل
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 هُ لَ  ْت بُ ثْ يَ  مْ : لَ قَل وقِ ) :(292ص83َج)َ«الَِؿََالؽَََيِبَذَِفَْتََ»يفَََيَُّزَِّالؿََِاَلَوقََ

 اهـ .(ابةِ حَ الص   نَ مِ  دٍ َح أَ  نْ مِ  اعٌ ؿَ َس 

ـََُفَُـَْطَََاَلَقََو َََرٍََجََحََاب  قرُ ثِ كَ  وٌق دُ )َص  (:365)صَ«يِبَذَِفَْالتَََّيِبَرَِؼَْتََ»يف

 (. اهـةِ َس امِ الخَ  نَ مِ  الِ َس رْ اإلِ 

َٓ ؿَ فُ ـْ طَ  اللُ  َي ِض رَ  اسِ ب  طَ  ابنِ  نَ مِ  اكِ حَ اع  لؾض  ؿَ َس  ْت بُ ثْ يَ  مْ لَ  َك لِ وكذَ قؾُت:َ  نْ مِ  ا، و

َٓ ؿَ فُ ـْطَ  اللُ  َي ِض رَ  رَ ؿَ طُ  ابنِ  َٓ  يٍّ ؾِ طَ  نْ مِ  ا، و َٓ  ةَ رَ يْ رَ هُ  بِيأَ  نْ مِ  ، و  قدٍ عِ َس  يبِ أَ  نْ مِ  ، و

 ََةَ ػَ يْ ذَ ُح  نْ مِ  َٓ ، و.(8)َ

َ ـَِِضَالقَََيُثَدََِحَ:َرَُاِشَالعَََُدَاهَِالشَّ ـََِق َالً.َسَرَْمََُاءٍَطََطَََب

ـََِـَِعََفََ ـََِاْلَقِضق َالـِّْصِػَ):ََ:ََقاَلََرُسقُلَاللَِاَلَقََََطَطاءٍََب ََلْقَؾَة ََيطَِّؾُع َاللَ َََأنَّ ـْ ِم

ْقَؾِةَ َالؾَّ َتِْؾَؽ َفِل ََوَلُف ، ـٍ َُمَشاِح ََأْو َلُِؿْشرٍِك، َإِٓ َإَْرِض، ََْٕهِؾ ُكقَب َالذُّ ََفَقْغِػُر َشْعَباَن،

َ.(ُطَتَؼاُءََطَدُدََشَعرَُِمُسقِكََغـَِؿََكْؾٍبَ

ََحِديٌثَُمـَْؽرٌَ

 َطْبدِ  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 1707ح 205ص 2ج) «دِ ـَْس الؿُ »يف  يهوَ اهَ رَ  اق بنُ حَ ْس إِ  هُ َج رَ ْخ أَ 

اِق، أكا إِبْ  ز  ، َأك ُه َسِؿَع اْلَوِضقَن ْبَن َطَطاءٍ رِ ُن ُطَؿَر إَْكَباَراِهقُم بالر   .هِ بِ  ي 

 :انَِتََؾََّطََِفَُ،َولََقٌػَعَِ،َوَضٌَؾََسَرَْمََُهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

                                                 
(، 427ص 4له )ج «يلدِ عْ والت   ِح رْ الجَ »و، (87و 86و 85)ص مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «قلاِس رَ الؿَ »( واكظر: 1)

ّ ئِ الَ لؾعَ  «صقلحْ ع الت  امِ َج »و
 اقِ رَ عِ لؾ «قلِ ِص حْ ػة الت  حْ تُ »(، و199)ص ي

 
 «قنَ وكِ رُ تْ ػاء والؿَ عَ الض  »(، و155)ص ي

 ؾِ قْ ؼَ لؾعُ  «قرِ بِ اء الؽَ ػَ عَ الض  »(، و60ص 2)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ 
ّ
 بِ هَ لؾذ   «الِ دَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و218ص 2)ج ي

 
 2)ج ي

 اكِ قَ ورْ جُ لؾ «قراكِ ـَ قل والؿَ اصِ بَ إَ »(، و299ص
 
 .(298ص 4)جٓبِن َطدّي  «الَؽامِل»، و(206)ص ي



ُُّسوِه وامَلِغِفَرِة ِعِقُد امَلِرَجاُ                  َِ َشِعَباُ ِفي ِفي َتِخِريِج َحِديِح: ال ِِّصِف ِو  َلِيَمِة ال
  

 

 

 

80 

 الهُ قَ  اؿَ كَ  ةِ َس ادِ الس   ةِ ؼَ بَ الط   نَ مِ  وَ هُ ، وَ ي  اطِ زَ الخُ  ةَ اكَ ـَكِ  بنِ  اءِ طَ طَ  بنُ  قنُ ِض وَ  ولك:إَُ

، وكَذلَِك ُهَو  ّي بِ الـ  نَ مِ  عْ ؿَ ْس يَ  مْ لَ  وَ فُ (، فَ 825)ص «يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »يف  رٍ جَ َح  ابنُ 

 (.825ٓبِن َحَجٍر )ص« يبذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »سيُء الِحْػِظ: َكَؿا يف 

َالثََّ ـَْعاكِي  ر ؿَ طُ  بنُ  قمُ اهِ رَ إبْ اكقة:  «يبرِ ؼْ الت  »يف  رٍ جَ َح  ابنُ  هُ الُ قَ  ورٌ تُ ْس مَ  وَ هُ ، وَ الص 

 (.64)ص

َ ـََِدَِاِشَرَََيُثَدَِر:َََحََشَيَطََادَِالَحََُدَاهَِالشَّ  .الًََسَرَْمََُدٍَعََْسََب

ََراِشِدَبف ـْ ََع َالـَّبِلَّ ََسْعٍد:ََأنَّ
َاللَََتَباَرَكََوَتَعاَلكََيطَِّؾُعَإَِلكَِطَباِدِهََلْقَؾَةَ)َقاَل:ََـِ إِنَّ

ََشعَْ ـْ َِم َاللَُالـِّْصِػ َُيقِحل ََوفِقَفا ، ـَ ََواْلُؿَشاِح َاْلُؿْشرَِك َّٓ َإِ ِفْؿ: َُكؾِّ َلَِخْؾِؼِف ََفَقْغِػُر َباَن:

ـَةَِ ََكْػٍسَُيرِيُدََقْبَضَفاَفِلَتِْؾَؽَالسَّ َ.(َتَباَرَكََوَتَعاَلكَإَِلكََمَؾِؽَاْلَؿْقِتَلَِؼْبِضَُكؾِّ

ََحِديٌثَُمـَْؽرٌَ

َأبِي  َبْؽِر بنِ  يبِ أَ  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 944ح 164ص) «ةِ الَس جَ الؿُ »يف  ي  رِ وَ يـَالد   هُ َج رَ ْخ أَ 

 .هِ بِ  ِن َسْعدٍ َمْرَيَم، َطْن َراِشِد ب

 ان:تََؾََّطََِفَُلََ،َوََقٌػَعََِضََهَُُدَـََاََسََذَوهََ قؾُت:

 يث.دِ الحَ  قُف عِ َض  وَ هُ م، وَ يَ رْ ي مَ بِ أَ  ر بنُ ؽْ و بَ بُ أَ  ولك:إَُ

َ َيف ََحَجرٍ ـُ َاب َالَحافُِظ 886َ)صَ«لتَّْفِذيِبَاََتْؼرِيِبَ»َقاَل ِعقٌف، وَكاَن َقْد )َض (:

 فاْخَتَؾَط(. اهـ هُ ُسِرَق َبْقتَ 

 الـ  كْ رِ دْ يُ  مْ لَ  ي  ئِ رَ ؼْ الؿُ  دٍ عْ َس  بنُ  دُ اِش رَ  الثاكقة:
ا ؿَ : كَ الثةِ الث   ةِ ؼَ بَ الط   نَ مِ  وَ هُ ، وَ  ّي بِ

 قرُ ثِ كَ  ةٌ ؼَ : )ثِ رٍ جَ َح  ابنُ  هُ ـْطَ  اَل (، وقَ 243)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يبذِ فْ الت   يِب رِ ؼْ تَ »يف 

 ال(.َس اإلرْ 



ُُّسوِه وامَلِغِفَرِة ِعِقُد امَلِرَجاُ                      َِ َشِعَباُ ِفي ِفي َتِخِريِج َحِديِح: ال ِِّصِف ِو  َلِيَمِة ال

 

 

82 

 ابنُ  ظُ افِ الحَ  َك لِ ى ذَ ؾَ طَ  ص  ا كَ ؿَ ، كَ قنَ عِ ابِ الت   ارِ بَ كِ  ةُ ؼَ بَ صَ  َي هِ  ةُ ثَ الِ الث   ةُ ؼَ بَ والط   قؾُت:

 . ي  بِ الـ   كْ رِ دْ يُ  مْ لَ  وَ فُ (: فَ 36)ص «ذيِب فْ الت   يِب رِ ؼْ تَ  مةِ ؼد  مُ »يف  رٍ جَ َح 

 (1).ةِ ابَ حَ الص   ضِ عْ بَ  نْ طَ  َل َس رْ أَ  وَ هُ  َك لِ ذَ وكَ 

اِهُدَالثَّ ـََِاءَِطََطَََيُثَدَِاينََطَشر:َََحَالشَّ َقفًا.قَُقَْمَََارٍََسَيَََب

َبف ََطَطاِء ـْ ََع ََقاَل: ََيَساٍر، ََلْقَؾَةَ)ـِ ََيْعـِل َِمـَْفا، ََأْفَضُؾ َاْلَؼْدِر ََلْقَؾِة ََبْعَد ََلْقَؾٍة ـْ َِم َما

ََشْعَباَنََيـِْزُلَاللََُتَبارََ ـْ َالـِّْصِػَِم ـٍ َلُِؿْشرٍِكََأْوَُمَشاِح َّٓ ْكَقاََفَقْغِػُرَإِ َكََوَتَعاَلكَإَِلكََسَؿاِءَالدُّ

َ(.َأْوََقاَصِعََرِحؿٍَ

 نِ ب اْلُحَسْقنِ  يِق رِ صَ  نْ ( مِ 769ح 451ص 3)ج« ادِ ؼَ تِ آطْ »يف  ي  ائِ ؽَ لَ الال   هُ َج رَ ْخ أَ 

ُن َقاَل: َثـَا َسِعقُد بُن ُموَسى، ا بِْشُر بْلَحَسِن، َقاَل: َثـَُن ا، َقاَل: َأْخَبَرَكا َأْحَؿُد بُطَؿرَ 

ِد بَمـُْصوٍر، َقاَل: َثـَا َأُبو َمْعَشٍر، طَ  َأبِي َحاِزٍم، َطْن  ِن َقْقٍس، َطنْ ْن َأبِي َحاِزٍم، َوُمَحؿ 

 وفًا.قُ وْ مَ  هِ بِ  ِن َيَسارٍ َطَطاِء ب

َ ََسََذَوهََقؾُت:  وَ هُ ، وَ ّي دِ ـْالس   نِ ؿَ ْح الر   دِ بْ طَ  بنِ  قِح جِ كَ  رٍ َش عْ و مَ بُ أَ  قهِ فِ  قٌػَعََِضََدهَُـََا

 .قٌف عِ َض 

، ي  دِ طَ  نُ َقاَل اب، أَسن  واْختؾَط(، وةِ َس ادِ الس   نَ قٌف، مِ عِ : )َض رٍ جَ َح  ابنُ  هُ ـْطَ  اَل قَ 

ي   ،ىقَ حْ َوَقاَل يَ  (،رُ ؽِ ـْوتُ  ُف رِ عْ تَ ) ي:دِ فْ مَ  وابنُ 
َوَقاَل  (،َضِعقٌف ) :ي  ـِ طْ اقُ رَ والد   ،َوالـ َسائِ

                                                 
 (.55)ص مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «قلاِس رَ الؿَ »( اكظر: 1)
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 يث(،دِ يف الحَ  ّي وِ بؼَ  َس قْ : )لَ مٍ تِ حاَ  وُ أبَ  اَل (، وقَ َلْقَس بَِؼوي فِي الَحِديث) :ةً ر  ى مَ قَ حْ يَ 

 (1)(.الَحِديث ُمـؽرُ ) :َوَقاَل الُبَخاِرّي 
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عػاء ض  ال»(، و798)ص رٍ جَ َح  ٓبنِ  «يِب ذِ فْ يب الت  رِ ؼْ تَ »(، و322ص 29)ج ّي ز  لؾؿِ  «الؿَ يب الؽَ ذِ فْ تَ »( اكظر: 1)

ي ـِ غْ الؿُ »(، و562ص 8)ج مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «يلِ دِ عْ والت   حرْ الجَ »(، و157ص 3)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «قنَ وكِ رُ تْ والؿَ 

 بِ هَ لؾذ   «اءعػَ يف الض  
ّ
ضًا يْ أَ  لهُ  «عػاءان الض  يوَ دِ »(، و11ص 5)ج لهُ  «الدَ تِ ان آطْ قزَ مِ »(، و694ص 2)ج ي

 (.311ص 8)ج ّي دِ طَ  ٓبنِ  «لامِ الؽَ »(، و114ص 8)ج ّي ارِ خَ لؾبُ  «قربِ يخ الؽَ ارِ التّ »(، و408)ص
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 ٌّاِو، وَعيقّاِفِوريّا، وَتِصِيَت يَُّّالمَّ                            

َُُيَب                                      َِِتامَل اِبَرِطاِض ا

َ

 ُب وجِ ا يُ ذَ ، وهَ نِ تْ يف الؿَ  اٌب رَ طِ اْض  قهِ فِ  عَ قَ وَ  يَث دِ ا الحَ ذَ هَ  أن   اللُ  َك ؿَ حِ رَ  مْ ؾَ اطْ 

ـَا: )ةً ر  مَ  قهِ : َفُذكَِر فِ هُ ػُ عْ َض  ََشْح ََقْؾبِِف َفِل َإِْكَساًكا ََأْو ََخالَُمْشرًِكا، ََما ََبَشرٍ َلُِؽؾِّ ، (ءََُفَقْغِػُر

َُمْشرِكٌَ): ةً ر  ومَ  ََأْو َبَِػْرِجَفا، ََزاكَِقًة ََأْوَ)َ:ةً ر  ، ومَ (إِٓ َلُِؿْشرٍِك َإِٓ ََخْؾِؼِف َلَِجِؿقِع َفَقْغِػُر

ـٍَ ،ََوَقاتِِؾََكْػسٍَ)َ:ةً ر  ومَ ، (ُمَشاِح ـٍ ،ََوَأْهَؾَاْلِحْؼِدَ)َ:ةً ر  ومَ ، (ُمَشاِح ـِ َغائِ َوَيْتُرُكََأْهَؾَالضَّ

ََغـَِؿََكْؾٍبَ)َ:ةً ر  ومَ ، (بِِحْؼِدِهؿَْ ََطَدِدََشْعرِ ـْ َْكَثَرَِم
ِٕ َ َلِلَ)َ:ةً ر  ومَ ، (َفَقْغِػُر َُمْسَتْغِػرٍ ـْ َِم َٓ َأ

َُمْبَتًؾكََفُلَطافَِقفَُ َٓ ََأ ََفَلْرُزَقُف، َُمْسَتْرِزٌق َٓ ََأ ََلُف، الُؿـْؽَرِة،  اظِ ػَ إلْ  نَ مِ  َك لِ ذَ  رُ قْ ، وغَ (َفَلْغِػَر

 .ََٕساكِقِد، َفْتَزداُد َكَؽارةَأِضف إَِلْقَفا َكَؽاَرَة ا

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
  يِحِداحَل ِفِعيف َض يِحِداحَل ِنَِِأ ًُاَلَك

 

 دْ قَ وَ ا، فَ اضِ ػَ لْ أَ  اِب َر طِ ، واْض يِث ادِ َح إَ  هِ ذِ هَ  قدِ اكِ َس أَ  ةِ ارَ ؽَ يف كَ  ك  ِش ٓ كُ  نُ حْ وكَ 

ا فَ بؾُ ؼْ يَ  ادُ ؽَ : ٓ يَ قنَ اطِ ض  ، والوَ قنَ وكِ رُ تْ ، والؿَ قنَ ولِ فُ جْ ، والؿَ اءِ ػَ عَ الض   لِ بَ قِ  نْ مِ  ْت عَ ؿِ ُج 

 ةِ ـ  يف الس   ْت ؾَ ِخ دْ أُ  ةِ طَ تدَ بْ الؿُ  نَ مِ  ةٌ ؼَ ؾَ تَ خْ ا مُ فَ ك  أَ  مَ ؾِ ا طَ ؾفَ تلم   نْ : فؿَ ةِ عَ ـْالص   ُل هْ ، وأَ ُل ؼْ العَ 

 .انُ عَ تَ ْس ؿُ ال ، واللُ انَ بَ عْ َش  رِ فْ َش  عِ دَ بِ  نِ ؿْ من ِض  ةِ امّ ى العَ ؾَ ا طَ فَ واجِ رَ لِ  ةِ بوي  الـ 

 الِ ؿَ طْ أَ  نْ مِ  لٍ ؿَ طَ  بلي   ةِ ؾَ قْ الؾ   هِ ذِ لفَ  قُص ِص خْ ا تَ قفَ فِ  َس قْ لَ  يَث ادِ َح إَ  هِ ذِ هَ  إن   م  ثُ 

  ولِ زُ كُ  انُ قَ بَ  فِقَفا ْل ، بَ اِت ادَ بَ العِ 
ِ
بَصَػاٍت ُمعّقـٍة:  ْف ِص ت  يَ  مْ لَ  نْ ؿَ لِ  هُ تُ ػرَ غْ ، ومَ ىالَ عَ تَ  الل

ْحـَاِء مَ   َع اْختاَِلِف إََلْػاِظ يف َذلَِك واْضطَِرابَِفا.كاإلْشَراِك، والش 

 هُ ادُ ـَْس إو وهٍ ُج وُ  نْ مِ  -يثدِ الحَ  :ْي أَ – َي وِ رُ  دْ قَ ) :َلَُّـَِطَْقَُارََالدَََّظَُافَِالَحََاَلَقََ

 (1).(ٍت ابِ ثَ  رُ قْ غَ  ٌب رِ طَ ْض مُ 

َ»يفَََلَُّؾَِقَْؼََالعََُظَُافَِالَحََاَلَقََو ـ ُزوِل ال يَوفِ ):َ(29ص3َج)َ«قرَِبَِالؽَََاءَِػََعََالضُّ

َواَيُة فِي الـ ُزوِل فِي ُكل  َلْقَؾٍة َأَحاِديُث  فِي َلْقَؾِة الـ ْصِف مِْن َشْعَباَن َأَحاِديُث فِقَفا لِقٌن، َوالر 

 (. اهـ(2)َثابَِتٌة ِصَحاٌح، َفَؾْقَؾُة الـ ْصِف مِْن َشْعَباَن َداِخَؾٌة فِقَفا إِْن َشاَء اللُ 

                                                 
 (.66ص 2)ج ي  زِ وْ الجَ  ٓبنِ  «ـاهقةتَ الؿُ  لِ ؾَ العِ »( اكظر: 1)

َفنِك َفا ي: قالِ الؾ   رِ ائِ ى َس ؾَ ؾة طَ قْ الؾ   ذهِ وا هَ ؾُ ػض  ا فَ ذَ لفَ  دةُ ؼؾ  الؿُ  هُ يـتبّ  ، ولمْ لقؾةٍ  يف كلٍّ  يـزُل  ل  وَج  ز  طَ  فاللُ قؾُت:َ( 2)

ُدورِ  تِي فِي الص  َْبَصاُر َوَلؽِْن َتْعَؿى اْلُؼُؾوُب ال  ْٕ  [.46]الحج:  َٓ َتْعَؿى ا
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ـََِاذَِعََمََُيِثَدََِحََـَْطَََؿٍَاتَِقََحَبَُأَََاَلَوقََ َ (1)(.رٌ ؽَ ـْمُ  يٌث دِ ا َح ذَ )هَ :ََؾٍَبَََجََب

ـََُِجَرََقَالػََبَُأَََامَُاإلمَََاَلَوقََ ؼًاَؾَِّعََ(:َم557َُص2َ)جَ«ةَِقََاهَِـََتََالؿََُؾَِؾََالعَِ»يفََيَِّزَِقَْالَجََاب

 (. اهـُت بُ ثْ  يَ َٓ وَ  ح  ِص  يَ َٓ  يٌث دِ َهَذا َح ) :رٍَؽَْلَبََبَِأَََيِثَدَِكََحَؾََطََ

ـَُؿََْحَقَأََبَُأَََامَُاإلمَََاَلَوقََ كَؾََؼًاَطََؾَِّعََ(:َم536َُص6َ)جَ«ؾامَِالؽََ»يفََيَدَِطَََدَاب

 (. اهـادِ ـَا اإلْس ذَ فَ بِ  رٌ ؽَ ـْمُ  يٌث دِ َح  وَ هُ )وَ َ:رٍَؽَْلَبََبَِأَََيِثَدََِحَ

ـَُاَاِبَطََّقَالَخَبَُأَََظَُافَِالَحَََقاَلَو َقاَل )َ:«شْعَبانَََرَِفََْماََجاَءَفِلََشَ»فِلََقةَْحَدََِب

 اهـ(2)(.ح  َيِص  َحِديٌث  ْعَبانَ َش  نْ مِ  ْصِف الـ   َلْقَؾةِ  َلْقَس فِي َحِديِث  ْجِريِح َوالت   الت ْعِديلِ  ُل هْ أَ 

 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 

                                                 
 (.1364)ص مٍ اتِ ي َح بِ أَ  ٓبنِ  «لِ ؾَ العِ »( اكظر: 1)

 ِس دِ ؼْ ة الؿَ امَ ي َش ٕبِ  «ثاطِ البَ »( اكظر: 2)
 
 ؿِ اِس لؾؼَ  «داجِ َس الح الؿَ إْص »(، و36)ص ي

 
 (.100)ص ي
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 اخُلاَلَصُة:

 
 َي فِ ، فَ (1)هُ لَ  اُت عَ ابَ تَ ، والؿُ رُق ، والط  دُ واهِ الش   ِت رَ ثُ كَ  ، وإنْ ح  ِص ٓ يَ  يَث دِ ا الحَ ذَ هَ  إن  

 مِ ؾْ طِ »يف  ررٌ ؼَ مُ  وَ ا هُ ؿَ ة: كَ ارَ ؽَ كَ  هُ يدُ زِ تَ  ْل ث: بَ يدِ ي الحَ و  ؼَ ٓ تُ  هِ ذِ هَ  ُل ثْ ؿِ فَ  ِف عْ الض   يدةُ دِ َش 

 م.د  ؼَ ا تَ ؿَ كَ  ٌح اِض وَ  اٌب رَ طِ ن اْض تْ ي الؿَ فِ  َك لِ ذَ ، وكَ «يثدِ الحَ  ِح ؾَ طَ ْص مُ 

 ةِ ؾَ ِس ؾْ الس  »يف  هُ حَ فصح    ي  اكِ بَ إلْ  مةُ ال  العَ  قُق ؼِ حْ ا الت  ذَ هَ  اَت فَ  دْ وقَ  قؾُت:

 نَ قْ بَ  رٌ ائِ دَ  َهَذا هُ ؾُ ؿَ ، وطَ دٌ فِ تَ جْ مَ   وَ هُ ، وَ هِ واهدِ َش  رةِ ثْ ؽَ (، لِ 135 ص 3)ج «ةِ قحَ حِ الص  

 .نِ يْ رَ ْج وإَ  رِ ْج إَ 

َبف ََطْؿرِو ـْ َالَعاصََِع ََـِ ََسِؿَعََرُسقَلَاللِ ُف ََحَؽؿََ)َيُؼقُل:ََ،ََأكَّ الَحاكُِؿََ(2)إَِذا

ََأَصاَبََ(3)َفاْجَتَفَدَ ََأْخَطَلََفَؾُفََأْجرٌََفؾَََ(4)ُثؿَّ َ.(ُفََأْجَراِن،ََوإَِذاََحَؽَؿََفاْجَتَفَدَُثؿَّ

 (.1716) «هِ قحِ حِ َص »يف  مٌ ؾِ ْس (، ومُ 7352) «هِ قحِ حِ َص »يف  ي  ارِ خَ البُ  هُ َج رَ ْخ أَ 

                                                 
(1 )َ  ْت ػَ َخ َقْد تفا: وَ حّ وا ِص ـ  ا، وضَ فَ وا بِ ر  تَ تابعات اغْ رق والؿُ اهد والط  وَ الش   ثرةَ كَ  دةُ ؾ  ؼَ ى الؿُ أَ ا رَ مَ دَ ـْ وطِ قؾُت:

   .انُ عَ تَ ْس الؿُ  ، واللُ آْختاِلف وآْضطِرابكَذلَِك َخِػي َطؾْقِفْم و افَ ػِ عْ ة َض دّ ِش  مْ فِ ؾقْ طَ 

 .مَ ؽُ حْ يَ  أنْ  ادَ رَ : أَ ْي (: أَ مَ ؽَ ( )َح 2)

 ق. لتعرف الحَ  هُ دَ فْ ل ُج ذَ : بَ ْي (: أَ دَ فَ تَ اْج ( )فَ 3)

  مِ ؽْ ي ُح ر فِ ع إمْ اقِ وَ  َق افَ : وَ ْي (: أَ اَب َص ( )أَ 4)
ِ
 .ل  َج وَ  ز  طَ  الل
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 ذِ ْخ بإ رَ مَ ا أَ ؿَ إك   هِ قدِ ؾِ ؼْ بتَ  اسِ الـ  نَ مِ  اً دَح أَ   ي  اكِ بْ إلَ  ةُ مَ العال   رْ مُ لَ يَ  مْ ولَ  قؾُت:

 .انُ عَ تَ ْس الؿُ  قب، واللُ ِص ويُ  ُئ طِ خْ يُ   رٌ َش بَ  هُ ٕك   َك لِ ، وذَ قِح حِ الص   قلِ لِ بالد  

 يءٍ ي َش فِ  َف ؾِ تُ ا اْخ ذَ إِ  ْل ا بَ فَ قْ لَ ب إِ ُص عَ ، والت  اءِ ؿَ ؾَ ٓت العُ زَ  اعُ بَ ات   وزُ جُ ٓ يَ  :لَذلَِؽَ

  اِب تَ ى كِ لَ إِ  فِقِه  عَ َج رْ يُ  نْ أَ  ُب جِ يَ 
ِ
 . ي  بِ الـ  ةِ ـَ، وُس َتَعاَلى الل

ََثاَلُثََقاَل:ََاْلَخطَّاِبََـَِبَُطَؿرَََـَْعََفََ َاإْلِْساَلَم ََطالِؿٍََ:)َيْفِدُم َُمـَافِؼََ،َزلَُّة َوِجَداُل

َ.(قنََضؾَُّمََُةٌَؿََّئَِوأَََ،بِاْلُؼْرآنَِ

َصحقٌحََأثرٌَ

 (.77ح 88ص 1)ج «مالَ الؽَ  م  ذَ »يف  ي  وِ رَ الفَ  هُ َج رَ ْخ أَ 

 .قٌح حِ َص  هُ ادُ ـَوإْس 

ـَِقؾِضَفَََقاَلَ َب َالعالَّمةَفقزّي ََشْقِخـَا َإََثرِيَِّطبِداَُة َالُحَؿْقِديِّ ٍد َُمَحؿَّ ـِ َب
حػظفََللِ

ََكاَنََلفَِسَعٌةَولؿَُيَضّحََءٍَُجزَْ»اللَيفَ ـْ َيِجُب طؾى  َك لِ )لذَ  (:9)صَ«يفََتخريِجََحِديِثََم

ْقِخ إَلباكِّي رفٍة بُؽُتِب وَن َطَؾى ِطْؾٍم، وَمعْ ؽُ يَ  يِم أنْ رِ الؽَ  ؾمِ اْلُؿْس  ا فَ ـْيُد مِ دِ الجَ الش 

َؿَْولََيثِة، دِ ُضفوِر الُؽُتِب الحَ  َكثِقٍر مَِن إَحاِديِث بعدَ  نْ َقْد َتراجَع طَ   والَؼديم، ٕك هُ 

َعَيفََتتبِعَفا،َوتَََؿَْؾََعََطَؾكَُصرقِفا،َوأساكقِدها،َفََالََاإلصَََِّيستطقعَْ ريِجَفاَطؾكَالقْجِفَْخََيَتَقسَّ

َمَِإَتؿَِّ ََجَؿََّ، َبََََيَؼعََََفَُؾََعََا َإْخَعَْيف ََتْصَطََِض َيف َتِْؾَؽَاِء ََتْضِعقِػ َأو حقِح،

 (. اهـ إََحاِديث
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قخ ا َتَبق َن لفم الخَ ذَ م الل إِ فُ ؿَ حِ ذا َكاَن العؾؿاُء رَ ؽَ وهَ  قؾُت: طل: َرَجُعوا طـه، والش 

حفا: فَ أحاديٍث َص  نْ َتَراَجَع طَ  إلباين   ػفا، أو َض ح  ػفا فَ َض ع  ُفم  ع  حفا، الؾ  صح 

َ.ُغْػراً 

َ َج هَ  نْ ؿ  اب مِ جَ العُ  ِب جَ العَ  نَ ومِ قؾُت:   (1)ا!!فَ تِ حّ ى ِص لَ إِ  اَل ومَ  يَث ادِ َح إَ  هِ ذِ َخر 

 إِن  َهَذا َلَشْيٌء ُطَجاٌب :  ّي اكِ بَ لْ إَ  ُخ قْ الش   لُقوافَِق  طْ ؼَ فَ  لِ ؾَ العِ  َض عْ بَ  ىػَ ْخ وأَ 

 [.6]ص: ا َلَشْيٌء ُيَرادُ إِن  َهذَ [ بل: 5]ص:

 

 

ؼـلَاللَُُسبحاكُفَوَتعالكَإلقِفَيفََتصـقِػَهذاَالجزِءَالـَّافِعَاْلُؿباركَ َهَذاَآخُرََماَوفَّ

ََطـّلَفقِفَِوْزرًا،َوأنََ-إْنَشاَءَاللَُ- َوَطالَأْنَيؽُتَبَللَبِفَأجرًا،َويحطَّ َسائالًَربِّلَجؾَّ

َذَُ َالؼقامِة َيقَم َللَطـَدُه خرًا...َوصّؾكَاللَُوسّؾؿَوبارَكَطؾكََكبقِّـاَُمحّؿٍد،َوطَؾكَيجعَؾُف

. ـَ َالعالِؿق ،َوآخُرََدْطقاكاَأِنَالحؿُدَاللَِربِّ ـَ َآلِف،َوَصحبِفَأجؿِعق

َ

 ٱ ٱ ٱ

 

                                                 
ة د  ِش  مَ غْ ا رَ قـفَ ِس حْ ى تَ لَ إِ  َب هَ ذَ  دةِ ؼؾ  الؿُ  نَ مِ  يث، والبعُض دِ ة الحَ ح  ى ِص لَ إِ  َب هَ ذَ  ْل بَ  :اسـفَ حَ يُ  مْ لَ  ْل بَ قؾُت:َ( 1)

 .وآْختاِلَِف َطَؾْقهِ  نِ تْ الؿَ  اِب رَ طِ اْض  مَ غْ رَ  َك لِ وكذَ  ،اهَ قدِ اكِ َس أَ  ِف عْ َض 
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ِِِن احَلِديِح يف َضِعِف احَلِديِح (23 ًُ َأ  85 ...............................................َكاَل
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