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إىجاء
إلى الحيغ يعجد الكالـ عغ الكالـ أثشاء الحجيث عشيع إلى الحيغ يتػافق معيع "الرست في حخمة الجساؿ
جساؿ" إليكع يا جشتي كبيائي كالجي العديديغ،،،
كيحىب كل العتسة إلى مغ تعجد الحخكؼ عغ كصفو
إلى شعاع األمل الحي ال يختفي كدكم ًا يزئ حياتي ُ
زكجي الغالي،،،

إلى تمظ التي تحسل في عيشييا حشاف ىحه األرض كما زلشا غارقيغ في عيشييا كالجة زكجي الحبيبة،،،
إلى قصع سكخ ىحه الحياة إلى مغ ال تحمػ الحياة إال بيع إلى فمحات أكبادي أبشائي األحباب نرخي كفاشسة
ككىيب،،،
إلى بياء ىحه األرض إلى عصايا الخحسغ إلى الحيغ دكم ًا ما تختمط ضحكاتشا برجؽ دكف أف نعمع كيف
كلساذا إلى الدشج القػي الحي لع يشقس يػم ًا كشالسا كاف ممجئي إخػتي كأخػاتي األعداء،،،
إلى ىؤالء جسيع ًا أىجي ثسخة ىحا البحث،،،


ب

شكخ كتقجيخ
اىصالقاً هغ قػؿ الخسػؿ " :ه ْغ ََل َي ْذ ُك ُخ َّ
َّللا"(ٔ) ،فإىشي أتقجـ بالذكخ كالعخفاف
اس ََل َي ْذ ُك ُخ َّ َ
الش َ
َ
لذيخي كأستاذؼ :األستاذ الجكتػر :عمي رشيج الشجار أستاذ الحجيث كعمػهً كعسيج كمية الجراسات الستػسصة
في جاهعة األزٌخ ،الحؼ قبل اإلشخاؼ عمى رسالتي كلع يبخل عمي بتػجيٍاتً كتػصياتً ،فجداي هللا عشي خي ًاخ
ّ
كبارؾ ؼيً كفي ذريتً.
كسا أتقجـ بالذكخ كالتقجيخ إلى:
األستاذ الجكتػر :دمحم مرصفى نجع
األستاذ الجكتػر :إسساعيل سعيجة رضػاف
عمى قبػلٍسا هشاقذة رسالتي ،كأرجػ هللا أف يشفعشي بتػجيٍاتٍسا كهمحػضاتٍسا كأف يجديٍسا عشي خيخ
الجداء.
كأتقجـ بالذكخ كالتقجيخ لجاهعة األزٌخ ،كعسادة الجراسات العميا ،ككمية الذخيعة هسثمة بعسيجٌا:

األستاذ الجكتػر :نعيع السرخي ،كأخز بالحكخ هذايخشا كأساتحتشا الكخاـ :األستاذ الجكتػر :دمحم نجع،
كاألستاذ الجكتػر :عبج هللا مختجى (حفطٍسا هللا).

(ٔ )أبوداود:سننأبًداود،كتاباألدب/بابفًشكرالمعروف:)ٕ٘٘/ٗ(،رلمالحدٌثٔٔ،ٗ1الحدٌثاسنادهصحٌح
ألنرواتهثمات .

ت

ممخز الجراسة
الحسج هلل ر العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى رسػلشا دمح  كعمى آلً كصحبً كهغ تبعٍع بإحداف

إلى يػـ الجيغ كبعج:

ٌحي رسالة بعشػاف" :الخكاة الثقات مغ ذكي اإلعاقة مغ القخف اليجخي األكؿ إلى القخف الخابع كدكرىع في

خجمة الحجيث الشبػي" فقج قست بتقديسٍا إلى هقجهة كأربعة فرػؿ كخاتسة.

فقج تشاكلت الحجيث في السقجهة عغ أٌسية السػضػع كأٌجافً كالجراسات الدابقة كهشٍجية البحث كخصتً.
كتحجثت في الفرل األكؿ عغ هفٍػـ اإلعاقة كأىػاعٍا كأسبابٍا.
فقجهت في السبحث األكؿ :الحجيث عغ هفٍػـ ذكؼ اإلعاقة في المغة كاَلصصالح.
كالسبحث الثاىي :أىػاع اإلعاقة كأسبابٍا.
أها الفرل الثاىي :فتحجثت ؼيً عغ حقػؽ ذكؼ اإلعاقة في القخآف الكخيع ك الحكسة هغ اإلعاقة.
فقجهت في السبحث األكؿ :حقػؽ ذكؼ اإلعاقة في القخآف الكخيع.
كالسبحث الثاىي :فزل الربخ عمى اإلعاقة.
أها الفرل الثالث :فتحجثت ؼيً عغ السشٍج الشبػؼ كهشٍج الدمف في التعاهل هع ذكؼ اإلعاقة هع ذكخ

ىساذج لمرحابة هغ ذكؼ اإلعاقة.

قجهت في السبحث األكؿ :السشٍج الشبػؼ في التعاهل هع ذكؼ اإلعاقة.
كالسبحث الثاىي :هشٍج الدمف في التعاهل هع ذكؼ اإلعاقة.
كالسبحث الثالث :ىساذج هغ صحابة رسػؿ هللا  هغ ذكؼ اإلعاقة.
أها الفرل الخابع :فتحجثت ؼيً عغ الخكاة هغ ذكؼ اإلعاقة هغ القخف الٍجخؼ األكؿ إلى القخف الخابع.
قجهت في السبحث األكؿ :الخكاة هغ ذكؼ اإلعاقة في القخف الٍجخؼ األكؿ.
كالسبحث الثاىي :الخكاة هغ ذكؼ اإلعاقة في القخف الٍجخؼ الثاىي.
كالسبحث الثالث :الخكاة هغ ذكؼ اإلعاقة في القخف الٍجخؼ الثالث.
كالسبحث الخابع :الخكاة هغ ذكؼ اإلعاقة في القخف الٍجخؼ الخابع.
أها الخاتسة :فتحجثت فيٍا عغ أٌع الشتائج كالتػصيات.

ث

Abstract
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, peace and blessings be upon our Messenger Muhammad
peace be upon him and his family and companions and those who followed them and after:
This survey entitled (Reliable Narrators with Disabilities from the First Hijra Century to the
Fourth Hijra Century and Their Role in Prophet's Hadith Service).
I have divided it into an introduction and four chapters and a conclusion as follows:
In the introduction I discussed the importance of the subject, its objectives, previous studies and
methodlolgy research and plan.
In chapter one, I talked about the concept of disability, types and causes.
In the first section, I talked about the concept of disabled people in language and terminology.
In the second section I talked about the types of disabilities and its causes.
The second chapter I talked about the rights of disabled people in the Holy Quran and the aim of
disability.
In the first section, I presented the rights of disabled people in the Holy Quran.
In the second section is the aim of disability.
The third chapter I talked about the Pro[het's approach and the approach of the predecessor in
dealing with disabled people, by giving examples of his companinos with disabilities.
In the first section, I presented the prophetic approach in dealing with disabled people.
The second is the approach of predecessor in dealing with disabled people.
And the third section is a sample of companions of the Messenger of Allah peace be upon him
with disabled people.
The fourth chapter talks about disabled narrators with disabilities in the first Hijri century to the
fourth century.
In the first section I presented the disabled people narrators in the first Hijiri century.
In the second section I presented the disabled people narrators in the second Hijiri century.
In the third section I presented the disabled people narrators in the third Hijiri century.
In the fourth section I presented the disabled people narrators in the fourth Hijiri century.
In conclusion, I talked about the most important finding and recommendations.
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السقجمة
الحسج هلل الدسيع العميع كالرالة كالدالـ عمى هغ أرسل إلى الشاس أجسعيغ ٌاديًا كهعمسًا كهبذ ًاخ لسغ
اتبع ٌجػ ر العالسيغ كعمى آلً كصحبً كهغ تبعٍع بإحداف إلى يػـ الجيغ ،أها بعج...
إف الدشة الشبػية ٌي السرجر الثاىي هغ هرادر التذخيع اإلسالهي بعج القخآف الكخيع ،كلقج تكفل هللا
بحفع القخآف الكخيع هغ التحخيف كالتبجيل كالزياع حيث قاؿ سبحاىً{ :إَِّٔب َٔذُْٓ َٔضٌَّْنَب اٌزِّوْشَ ًَإَِّٔب ٌَوُ ٌَذَبفِظٌَُْ}(ٔ) ،أها
الدشة الشبػية فقج سخخ سبحاىً لٍا عمساء أجالء لحفطٍا كىقمٍا كتسييد صحيحٍا عغ ضعيفٍا كىقج رجاؿ
اسشادٌا ،كالجفاع عشٍا هغ كل هغ حاكؿ الصعغ فيٍا ،كٌؤَلء العمساء هشٍع هغ كاف صحيحًا هعافًا في بجىً،
كهشٍع كحلظ هغ ابتالي هللا في بجىً فكاف هغ ذكؼ اإلعاقة الحخكية أك البرخية أك الدسعية ،فسشٍع هغ كاف
ضخيخ البرخ أك أعػر العيشيغ ،كهشٍع هغ كاف هقعجًا أك أعخجًا  ،كهشٍع هغ كاف بً صسع في أذىيً ،كالستتبع
لجٍػدٌع في خجهة الدشة الشبػية ىجج أىٍع كبالخغع هغ إعاقتٍع إَل أىٍع كاف لٍع دكر كفزل كبيخ في سساع
الحجيث الشبػؼ كركايتً كالحكع عمى رجالً كتفديخ غخيبً ،لحلظ آ ثخت في بحثي الستػاضع بياف دكرٌع
كجٍػدٌع في خجهة الحجيث الشبػؼ.
أىسية السػضػع كبػاعث اختياره
ٔ .إضٍار صػرة اَلسالـ السذخقة الستسثمة بكيؽية تعاهمً  هع ذكؼ اإلعاقة.

ٕ .كثخة ذكؼ اإل عاقة في هجتسعشا الفمدصيشي بدبب الحخك التي ششٍا اَلحتالؿ الرٍيػىي ضج قصاع غدة
ككحلظ اَلعتجاءات التي تُسارس ضج إخػاىشا في الزفة.
ٖ .إبخاز جٍػد ذكؼ اإلعاقة هغ الرحابة كالدمف الرالح في خجهة الحجيث الشبػؼ ركاية كدراية هشح القخف
الٍجخؼ األكؿ حتى القخف الخابع.

ٗ .ىجرة الجراسات التي تشاكلت دكر ذكؼ اإلعاقة في خجهة الحجيث الشبػؼ عمى حج عمع الجارسة كاشالعٍا.
ثالثاً :أىجاؼ السػضػع
ٔ .بياف أسبؿية الجيغ اإلسالهي في رعاية ذكؼ اإلعاقة.
ٕ .بياف هعشى اإلعاقة كأىػاعٍا كأسبابٍا.

ٖ .بياف حقػؽ ذكؼ اإلعاقة في القخآف الكخيع.

ٗ .بياف هشٍج الخسػؿ  كهشٍج الدمف الرالح في التعاهل هع ذكؼ اإلعاقة.
٘ .بياف فزل كثػا

ذكؼ اإلعاقة.

(ٔ)سورةالحجر،اآلٌة .)9(:
ٔ

 .ٙبياف دكر ذكؼ اإلعاقة في خجهة الحجيث الشبػؼ هغ خالؿ عخض ىساذج لذخريات هدمسة هغ ذكؼ
اإلعاقة هسغ كاف لٍع برسة كاضحة في خجهة الحجيث الشبػؼ.

 .ٚايراؿ رسالة لحكؼ اإلعاقة في هجتسعشا الفمدصيشي عاهة ،كإلى قصاع غدة خاصة بأف اإلعاقة َل تسشع
صاحبٍا هغ أف يكػف لً دكر عطيع كفعاؿ في خجهة السجتسع كتقجهً.

الجراسات الدابقة
بعج البحث كاَلشالع عغ هػضػع الخكاة الثقات هغ ذكؼ اإلعاقة الجدجية كدكرٌع في خجهة الحجيث

الشبػؼ تبيغ لي عجـ كجػد دراسة تشاكلت السػضػع هث ل ٌحي الجراسة إَل أف بعس السؤلفيغ القجاهى
القخف كالدشة أك بياف الخعاية التخبػية لٍع
كالسعاصخيغ كالباحثيغ تحجثػا عغ ذكؼ اإلعاقة كبياف حقػقٍع في آ
دكف التحجث عغ جٍػدٌع في خجهة الحجيث الشبػؼ كهغ ٌحي الجراسات ها تشاكؿ ذكؼ اإلعاقة العسياف فقط

كبياف هشدلتٍع الحجيثية كهغ ٌحي الجراسات:
ٔ .كتا السعارؼ ألبي دمح عبج هللا بغ هدمع بغ قتيبة الجيشػرؼ (تٌٕٚٙ :ػػ) أفخد بابًا لحكؼ العاٌات
كالسكفػفيغ.
ٕ .كتا

رأس هاؿ الشجيع في تػاريخ أعياف أٌل اَلسالـ ألبي العباس أحسج بغ عمي بغ بابً القاشي (ت:

ٌٓٔ٘ ػ ) ذكخ في كتابً هغ ذٌبت عيشً في الحخ
العاٌات هغ السمػؾ كلع يبيغ فزمٍع كجٍػدٌع.

ٖ .كتا

كالعسياف أىبياء ،كغيخٌع ،ككحلظ ذكخ أصحا

تمؿيح فٍػـ أٌل األثخ في عيػف التاريخ كالديخ لج ساؿ الجيغ أبي الفخج عبج الخحسغ بغ الجػزؼ (ت:

ٌٜ٘ٚػ) ذكخ ذكؼ اإلعاقة هغ العسياف كالحػَلف كالرسع كالعخجاف هغ األىبياء كغيخٌع كاقترخ عمى ذكخ
أسسائٍع فقط ك لع يبيغ فزمٍع كجٍػدٌع.

ٗ .كتا

ىكث الٍسياف في ىكت العسياف لرالح الجيغ خميل بغ أيبظ الرفجؼ (تٌٚٙٗ :ػ) حيث تشاكؿ

الكاتب ذكؼ اإلعاقة العسياف فقط سػاء كاىػا هحجثيغ أك فقٍاء أك شعخاء أك غيخ ذلظ كالتخجسة لٍع كبياف

فزمٍع.

٘ .بحث لمجكتػر هخكاف القجكهي بعشػاف حقػؽ السعاؽ في الذخيعة اَلسالهية قاـ الباحث ببياف شخيقة تشطيع
اإلسالـ لسبجأ التكافل اَلجتساعي كبياف حقػؽ ذكؼ اإلعاقة هغ هشطػر إسالهي.

 .ٙبحث لمجكتػر زياد عمي الجخجاكؼ بعشػاف الخعاية التخبػية لمسعػقيغ في اإلسالـ يٍجؼ البحث إلى
الكذف عغ أصػؿ تخبية السعػقيغ كرعايتٍع في ضػء التخبية اإلسالهية.

 .ٚبحث ذكؼ اَلحتياجات الخاصة في ضػء القخآف كالدشة لألستاذ صٍيب فايد سعيج عداـ ،تشاكؿ البحث
حقػؽ ذكؼ اَلحتياجات الخاصة في القخآ ف كبياف هكاىتٍع في الدشة هع ذكخ شخريات هغ ذكؼ

اَلحتياجات الخاصة هغ األىبياء كالرحابة كغيخٌع هغ السدمسيغ ،كالتخجسة لٍع هع بياف فزمٍع كدكرٌع

في خجهة اَلسالـ.
ٕ

 .ٛبحث رعاية السعاقيغ في الفكخ التخبػؼ اإل سالهي في ضػء السذكالت التي يػاجٍػىٍا لألستاذ رائج دمح أبػ
الكاسٌ ،جؼ البحث بياف رعاية السعاقيغ في الفكخ التخبػؼ اإلسالهي كبياف اٌتساـ الشبي  بحكؼ
اإلعاقة كعسمً عمى دهجٍع في السجتسع هع ذكخ ىساذج لبعس الذخريات هغ ذكؼ اإلعاقة السدمسيغ

عبخ التاريخ.

إال أف ىحه الجراسة تسيدت عغ غيخىا مغ الجراسات الدابقة بأنشي:
سأقػـ بإذف هللا بجراسة ركاة الحجيث الشبػؼ الثقات فقط هغ ذكؼ اإلعاقة هغ القخف الٍجخؼ األكؿ إلى

القخف الخابع هغ خالؿ التخجسة لٍع كبياف أقػاؿ العمساء فيٍع ،كبياف فزمٍع كجٍػدٌع العمسية كالحجيثية.
مشيج البحث
اعتسجت الجراسة عمى السشٍج اَلستقخائي التحميمي هغ خالؿ األهػر اآلتية:
ٔ .عدك اآليات القخآىية إلى هكاىٍا في القخآف الكخيع بحكخ اسع الدػرة كرقع اآلية في الٍاهر.
ٕ.

تفديخ اآليات القخآىية هغ كتب التفاسيخ القجيسة هشٍا كالحجيثة.

ٖ .األحاديث الػاردة في البحث إذا كاىت في صحيح البخارؼ كهدمع لع أقع بالحكع عميٍا ،أها األحاديث
السأخػذة هغ الكتب الحجيثية األخخػ فدأقػـ بالحكع عمى إسشادٌا في الٍاهر هعتسجة عمى قػؿ ابغ

حجخ فقط في ركاة الحجيث.

ٗ .شخح األحاديث الشبػية هغ كتب شخكح الحجيث السختمفة.

٘ .اقترخت الجراسة عمى الخكاة هسغ كثقً الشقاد كلع تتصخؽ لخكاة الزعفاء أك السختمف في تػثيقٍع.

 .ٙاستثشيت الرحابة هغ فرل الخكاة الثقات كأفخدت لٍع هبحثًا خاصًا بٍع في الفرل األكؿ؛ ألىٍع هختبة
أعمى هغ الثقة فجسيعٍع عجكؿ.

 .ٚتشاكلت الجراسة الخكاة هغ ذكؼ اإلعاقة الدسعية كالبرخية كالحخكية فقط كلع تتشاكؿ ذكؼ اإلعاقة العقمية.

 .ٛضبط األعالـ كالكمسات السذكل هشٍا كالغخيب كبياف غخيب المغة كالحجيث كالتعخيف باألهاكغ كالبمجاف
كاألىدا

كالغدكات هغ خالؿ الخجػع إلى الكتب السخترة بحلظ.

 .ٜالخكاة الحيغ تشاكلتٍع الجراسة تػصمت إليٍع حدب عمسي الستػاضع؛ فقج يكػف ٌشاؾ ركاة لع أتسكغ هغ
التػصل إليٍع.
خصة البحث
تتكػف خصة البحث كالتي تحسل عشػاف "الخكاة الثقات مغ ذكي اإلعاقة مغ القخف اليجخي األكؿ

إلى القخف الخابع كدكرىع في خجمة الحجيث الشبػي" أربعة فرػؿ ،كخاتسة ،كفٍارس عمى الشحػ اآلتي:

ٖ

الفرل األكؿ :مفيػـ اإلعاقة كأنػاعيا كأسبابيا ،كتتزسغ السباحث اآلتية:
السبحث األكؿ :مفيػـ ذكي اإلعاقة في المغة كاالصصالح ،كيتزسغ السصالب اآلتية:
السصمب األكؿ :مفيػـ ذكي اإلعاقة في المغة.
السصمب الثاني :مفيػـ ذكي اإلعاقة في االصصالح.
السبحث الثاني :أنػاع اإلعاقة كأسبابيا ،كيتزسغ السصالب اآلتية:
السصمب األكؿ :أنػاع اإلعاقة.
السصمب الثاني :أسباب اإلعاقة.
الفرل الثاني :حقػؽ ذكي اإلعاقة في القخآف الكخيع كالحكسة مغ اإلعاقة ،كيتزسغ السباحث اآلتية:
السبحث األكؿ :حقػؽ ذكي اإلعاقة في القخآف الكخيع ،كيتزسغ السصالب اآلتية:
السصمب األكؿ :حقيع في الحياة.
السصمب الثاني :حقيع في التعميع.
السصمب الثالث :حقيع في السداكاة كالعجالة.
السصمب الخابع :حقيع في الكخامة اإلندانية كعجـ تحقيخىع كاالستيداء بيع.
السصمب الخامذ :حقيع في الدكاج.
السصمب الدادس :حقيع في السذاركة في الحياة االجتساعية.
السصمب الدابع :حقيع في العسل.
السصمب الثامغ :حقيع في حخية التعبيخ عغ الخأي.
السصمب التاسع :حقيع في السيخاث.
السبحث الثاني :فزل الربخ عمى اإلعاقة:
الفرل الثالث :السشيج الشبػي كمشيج الدمف في التعامل مع ذكي اإلعاقة كذكخ نساذج لمرحابة مغ ذكي
اإلعاقة ،كيتزسغ السباحث اآلتية:
السبحث األكؿ :السشيج الشبػي في التعامل مع ذكي اإلعاقة :كيتزسغ السصالب اآلتية:
ٗ

السصمب األكؿ :ؾيامو  بقزاء حاجاتيع.
السصمب الثاني :معاممتو  ليع بالكالـ الصيب كمجحيع كالثشاء عمييع.
السصمب الثالث :نييو  لمسدمسيغ مغ االعتجاء عمى ذكي اإلعاقة كالدخخية مشيع.
السصمب الخابع :حثو  السدمسيغ عمى االعتشاء بيع.
السصمب الخامذ :مخاعاتو  لطخكفيع كأحػاليع.
السصمب الدادس :مذاركتو ليع  في الحياة العمسية كالتعميسية.
السصمب الدابع :اشخاكو ليع  في الجياد.
السصمب الثامغ :مذاركتو ليع  في الحياة االجتساعية.
السصمب التاسع :حثو ليع  عمى الربخ عمى اإلعاقة.
السبحث الثاني :مشيج الدمف الرالح في التعامل مع ذكي اإلعاقة.
السبحث الثالث :نساذج مغ صحابة رسػؿ هللا  مغ ذكي اإلعاقة.
الفرل الخابع :ركاة الحجيث مغ ذكي االعاقة كدكرىع في خجمة الحجيث الشبػي ،كتتزسغ السباحث اآلتية:
السبحث األكؿ :ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف اليجخي األكؿ.
السبحث الثاني :ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف اليجخي الثاني.
السبحث الثالث :ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف اليجخي الثالث.
السبحث الخابع :ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف اليجخي الخابع.
كأخيخاً الخاتسة ثع السرادر كالسخاجع.


٘

الفرل األكؿ
مفيػـ اإلعاقة كأنػاعيا كأسبابيا
السبحث األكؿ :مفيػـ ذكي اإلعاقة في المغة كاالصصالح:
السصمب األكؿ :مفيػـ ذكي اإلعاقة في المغة.
السصمب الثاني :مفيػـ ذكي اإلعاقة في اإلصصالح.
السبحث الثاني :أنػاع اإلعاقة كأسبابيا:
السصمب األكؿ :أنػاع اإلعاقة.
السصمب الثاني :أسباب اإلعاقة.

ٙ

السبحث األكؿ:

مفيػـ ذكي اإلعاقة في المغة كاالصصالح
السصمب األكؿ:

مفيػـ ذكي اإلعاقة في المغة
اسع ىاقز تفديخي صاحب ،كقػلظ :ذك هاؿ ،أؼ صاحبً ،كالتثشية َذك ِ
اف ،كالجسع َذككف(ٔ) ،كتُححؼ
ذك :ذك ٌ
"رجل ذك شأف -كالجاف ذكا َق ْج ٍر -جشػد ذكك قمػ ٍ يسمؤٌا
السثشى كالجسع عشج اإلضافة تقػؿ:
الشػف هغ
ّ
ٌ
اإليساف"(ٕ) ،كهشً قػلً تعالىًَ{ :اهللُ رًُ اٌْفَعًِْ اٌْؼَظُِِْ}(ٖ) ،كقػلً سبحاىً كتعالىًَ{ :ءَارََ اٌَّْبيَ ػٍَََ دُجِّوِ رًَُِ
اٌْمُشْثََ}(ٗ).
ب ػ اإلعاقة لغة:
َقاؿ َّ
شً
الم ْيث :تَقػؿَ :عاؽ يعػؽ َع ْػقاًَ ،ك ِه ْشً التعػيق كاَلعتياؽَ ،كَذلِ َظ ِإذا ْ
أردت أه اًخ فرخفظ َع ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اؿَ :كيجػز عاقشي
صارؼَ .تقػؿ :عاقشي َعغ اْل َػ ْجً َّالحؼ
ُ
أردت عائق ،كعاقتشي اْل َع َػائق ،اْل َػاح َجة عائقةَ .ق َ
َ
ِ
الشاس َعغ اْل َخ ْيخ َكرجل ُع َػَق ٌةُ :ذك تعػيق َّ
كعَقاىي ِبس ْعشى َكاحج .كالتعػيق تخبيث َّ
الع ْػؽ:
َ
لمشاس َعغ اْل َخ ْيخ :ك َ
َ
الخجل َّال ِحؼ ََل خيخ ِع ْشجي(٘) ،كهشً قػلً تعالى{ :لَذْ َّؼٍَُُْ اٌٍَّوُ اٌُّْؼٌَِّلِنيَ ِِنىُُْ ًَاٌْمَأئٍِِنيَ إلِخٌَْأِيُِْ ىٍََُُّ إٌَِْْنَب ًَالَ َّإْرٌَُْ اٌْجَإْطَ إِالَّ
لٍَِْالً}( ،)ٙكيقاؿ :رجل عػؽ ،إذا كاىت تعيقً األهػر عغ حاجتً ،أؼ تحبدً كَل يسزي لٍا(.)ٚ

السصمب الثاني:

مفيػـ ذكي اإلعاقة في االصصالح
اإلعاقة في اَلصصالح لٍا عجة تعخيفات فقج عخفٍا البعس عمى أىٍا "الرعػبات كالسذكالت التي

يػاجٍٍا الذخز بدبب عجد جدسي أك عقمي أك سمػكي بسا يجعمً هختمفًا عغ غيخي هغ األشخاص"(.)ٛ

(ٔ)الفراهٌدي،العٌن(.)ٕٓ7/1
(ٕ )أحمدمختار،معجماللغةالعربٌةالمعاصرة(ٔ .)1ٕ7/
(ٖ)سورةالبمرة،:اآلٌة(٘ٓٔ) .
(ٗ)سورةالبمرة،اآلٌة( .)ٔ77
(٘)الهروي،تهذٌباللغة(ٖ )ٔ1/
()ٙسورةاألحزَ اب،اآلٌة( .)ٔ1
()7ابنالسكٌت،كتاباأللفاظ(ص .)ٗٔٓ:
() 1الجرجاوي،الرعاٌةالتربوٌةللمعولٌنفًاإلسبلمص .ٖٔ:
7

كعخفٍا جػلجىدػف بأىٍا " :تمف أك ضعف جدسي أك عقمي دائع يتجخل بذكل هؤثخ في الػضائف
الحيػية لسعطع هجاَلت الحياة هثل العشاية بالحات أك الحخكة أك اَلتراؿ أك التفاعل اَلجتساعي أك القجرة
الجشدية أك القجرة عمى العسل داخل السشدؿ أك الؿياـ بشذاط أساسي لً عائج هادؼ".

(ٔ)

كعخفٍا زيغ العابجيغ عمى أىٍا" :هرصمح يرجؽ عمى كل فخد يختمف عسغ يصمق عميً لفع سػؼ أك
عادؼ جدسيًا أك ىفديًا أك اجتساعيًا إلى الحج الحؼ يدتػجب عسميات تأٌيمية خاصة حتى يحقق تكيف تدسح
(ٕ)
بً قجراتً الباؾية".
كتعخيف األشخاص ذكؼ اإلعاقة حدب ىز السادة (ٔ)" :كل هغ يعاىػف هغ عاٌات شػيمة األجل

بجىية أك عقمية أك ذٌشية أك حدية قج تسشعٍع لجػ التعاهل هع هختمف الحػاجد السذاركة برػرة كاهمة كفعالة

في السجتسع عمى قجـ السداكاة هع اآلخخيغ"(ٖ).

كعخفٍا آخخكف بأىٍا" :ىػَﻉ هػ و ﺍلقصَﺭ ﺍلََلﺩﻱ ﺃك السكتدب في أعزاء ﺍلجسن ﺃَ ﺍلحﺱ فيقمؿ ﺃَ

يعَﻕ ىٍائيا ﺍَلستفاﺩﺓ هو ﺫلﻙ ﺍلعضَ ﺃَ يهىعً ىٍائيا هو ﺍلقيان بَﻅيفتً ﺍألساسية"(ٗ).

هسا سبق يسكغ تعخيف ذكؼ اإلعاقة بأىٍع "أشخاص يسشعٍع خمل في عزػ هغ أعزاء أجدادٌع

ال كميًا أك جدئيًا هغ هسارسة حياتٍع كأعسالٍع بذكل شبيعي كغيخٌع هغ األشخاص األصحاء".
سػاء كاف خم ً

(ٔ )سلٌمان،سٌكولوجٌةذويالحاجاتالخاصة(ٔ .)ٕٓ/
(ٕ)المرجعالسابك(ٔ .)ٕٓ/
(ٖ )عبدالعاطً،دلٌلالمدربحولحموقاألشخاصذوياإلعالةص .ٖٔ:
(ٗ)النجارواخرون،ممدمةفًالتربٌةالخاصةص .ٗ:
1

السبحث الثاني:

أنػاع اإلعاقة كأسبابيا
السصمب األكؿ:
أنػاع اإلعاقة

ٔػ اإلعاقة الحخكية:
أػ مفيػـ اإلعاقة الحخكية:
الذخز السعاؽ حخكيًا يعشي بً ذلظ الفخد الحؼ تعػؽ حخكتً كىذاشً الحيػؼ فقجاف أك خمل أك

عاٌة أك هخض أصا

عزالتً أك هفاصمً أك عطاهً بصخيقة تحج هغ كضيفتٍا العادية بل يستج كيذسل

الحخكات اإلرادية كالالإرادية(ٔ).
ب ػ أنػاع اإلعاقة الحخكية:

ٔ -حاالﺕ ﺍلبتﺭٌَ :ن ﺃَلئﻙ ﺍألفﺭﺍﺩ ﺍلهصابكو بفقﺩ ﺍألﻁﺭﺍﻑ ﺍلعميا ﺃَ ﺍلسفمى ﺃَ جدء هىٍػا ﺃَ كمٍا ىتيجة
لمحَﺍﺩﺙ ﺃَ ﺍلحﺭَﺏ (ﺍىتفاضة ﺍألقصى) ،هها تجعؿ حياﺓ ﺍلفػﺭﺩ أكثخ صعَبة ،بؿ َتﺯيﺩ هو حﺩﺓ هذكالتً

خاصة ﺍلهٍىية كالتذغيمية.

ٕ -حاالﺕ ﺍإلقعاﺩٌَ :ن ﺍلهقعﺩَو ﺍلﺫيو لﺩيٍن سبﺏ ها يعػؽ حخكتٍع َىشاﻁٍن ىتيجة فقﺩﺍو ﺃَ خمؿ ﺃَ
هﺭﺽ ﺃصاﺏ عضالتً ﺃَ هفاصمً ﺃَ عﻅاهً بﻁﺭيقة تحﺩ هو َﻅيفتٍػا ﺍلعاﺩيػةَ ،بالتالي تﺅثﺭ عمى حياتً

ﺍلهٍىية كالتذغيمية.

ٖ -حاالﺕ شمؿ ﺍألﻁفاؿ ٌََ :هﺭﺽ يصيﺏ ﺍألﻁفاؿ ﺍلﺭضعَ ،يﺅﺩﻱ ﺇلى حﺩَﺙ ﺩﺭجة هػو ﺩﺭجاﺕ
ﺍإلعاقة الحخكية ﺍلتي تﺅثﺭ عمى ﺍستخﺩﺍهً لعضالتً ﺃَ ﺃﻁﺭﺍفًَ ،ها يتَلﺩ عىػ ً هو تأثيﺭ عمى حياتً بصَﺭﺓ

كمية ﺃَ جﺯئية(ٕ).

ج ػ تصنيفاﺕ ﺍإلعاقة الحخكية:
ٔػ ﺍإلعاقة الحخكية ِ
ؿية(ٖ)ٌَ :ي تمﻙ ﺍإلعاقاﺕ ﺍلتي تَلﺩ هع ﺍلﻁفؿَ ،تﻜتشﻑ هىﺫ ﺍلََلﺩﺓ ﺃَ بعﺩ
الخْم َّ
ﺍلََلﺩﺓ َتعَﺩ ﺃسبابٍا غالباً ﺇلى ﺍلَﺭﺍثةٌَ ،ي عباﺭﺓ عو ﺇ عاقة عضَية يتﺭتﺏ عميٍا َﻅيفة عضَ ﺃَ

(ٔ)اإلمام،مفهومالذاتلدىالتبلمٌذالمعولٌنحركٌاًوعبللتهبتحصٌلهمالدراسًفًضوءبعضالمتغٌراتص .ٕٔٙ:
(ٕ) الرنتٌسً ،منظور للمارسة العامة فً الخدمة االجتماعٌة للتغلب على المشكبلت التً تحد من التحاق المعالٌن حركٌاً
بفرصالعملصٕ9:ـٖٓ .
(ٖ)الخِ ْلمٌَّة :بكسر الخاء الصفات الفطرٌّة التً ٌتصف بها الفرد عند والدته .أنظر :أحمد مختار ،معجم اللغة العربٌة
المعاصرة(ٔ )ٙ19/
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أكثخ هو ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍلجسن هىﺫ ََلﺩتً ،ﺃَ ََلﺩتً ىاقﺹ ﺍألﻁﺭﺍﻑ هثؿ تقَﺱ ﺍلساقيو (ﺍلقﺩن الحشفاء)ٌ ،شاشة
ﺍلعﻅان ،ﺍألﻁﺭﺍﻑ ﺍلقصيﺭﺓ َﺍلهعقَﺩﺓ َﺍلهشٌَةَ ،ﺍلشمؿ بكافة ﺃىَﺍعً َغيﺭ ﺫلﻙ.
ٕػ ﺍإلعاقة الحخكية السكتدبةٌَ :ي تمﻙ ﺍإلعاقاﺕ ﺍلتي َل تَل ﺩ هع ﺍلﻁفؿ َتحﺩﺙ لً في هﺭﺍحؿ ﺍلﻁفَلة
ﺍلهختمفة ﺃَ حتى لمﻜباﺭَ ،غالباً ﺃسبابٍا بيئية كالحػادث كاألهخاضَ ،يىجن عىٍا تأثيﺭ عمى حالة ﺍلفﺭﺩ

ﺍلهعاﻕ ﺍلجسهية َﺍلىفسية(ٔ).
ٕ ػ اإلعاقة البرخية:
أ ػ مفيػـ اإلعاقة البرخية:

ٌي حالة هغ الزعف في حاسة البرخ ،بحيث يحج هغ قجرة الفخد عمى استخجاـ ٌحي الحاسة بفعالية

كاقتجار ،األهخ الحؼ يؤثخ سمبًا في ىسػي كأدائً ،كتذسل ٌحي اإلعاقة ضعفًا أك عج ًاد في الػضائف البرخية،
كٌي البرخ السخكدؼ ،كالسحيصي ،كقج يكػف العجد ىاتجًا عغ تذػي تذخيحي ،أك عغ أهخاض أك جخكح في

العيغ ،أك تعخضٍا لمزخ  ،بح يث يربح ذلظ الفخد بحاجة إلى السداعجة كلبخاهج تخبػية كخجهات
هتخررة في هجاؿ ٌحي اإلعاقة َل يحتاجٍا الشاس سميسػ البرخ(ٕ).

ب ػ مطاىخ اإلعاقة البرخية :تتعجد هطاٌخ كأشكاؿ اإلعاقة البرخية كهشٍا:
ٔػ شػؿ الشطخ :كيعاىي الفخد هغ صعػبة رؤية األجداـ القخيبة بدبب سقػط صػرة ٌحي اَلجداـ السخئية
خمف الذبكية.
ٕػ قرخ الشطخ :كٌي حالة هعاكدة لصػؿ الشطخ ح يث يعاىي الفخد هغ صعػبة رؤية األجداـ السخئية أهاـ
الذبكية.
ٖػ صعػبة تخكيد الشطخ :كتبجك هطاٌخٌا في صعػبة رؤية األ جداـ بذكل كاضح أك هخكد بدبب عيػ في
شكل القخىية أك العجسة.
ٗػ الحػؿ :كٌػ عبارة عغ اختالؿ كضع العيشيغ أك إحجاٌسا بدبب صعػبة ؾياـ عزالت العيغ بالتحكع في
كخيات العيغ.
٘ػ السياه البيزاء :يقرج بٍا عتاهة عجسة العيغ كتشتج بدبب ترمب األلياؼ البخكتيشية السكػىة لمعجسة

كتؤدؼ إلى رؤية األشياء تجريجياً(ٖ).

(ٔ )بهٌةولطٌفة،التوافكالنفسًلدىالراشدالمصاببإعالةحركٌةمكتسبةصٖٓ:ـٖٔ .
(ٕ)العزة،المدخلإلىا لتربٌةالخاصةلؤلطفالذوياالحتٌاجاتالخاصةالمفهومـالتشخٌصـأسالٌبالتدرٌسص .9ٗ:
(ٖ)كوافحةوعبدالعزٌز،ممدمةفًالتربٌةالخاصةص1ٗ:ـ٘1ـ .1ٙ
ٓٔ

ٙػ السياه الدػداء :كٌي حال ة بدبب زيادة الزغط عمى كخة العيغ هسا يؤثخ عمى كسية الجـ التي ترل إلى
الذبكية ك يؤدؼ إلى تمف الخاليا العربية كالحؼ يشتج عشً ضعف البرخ.
ٚػ انفراؿ الذبكية :كتؤدؼ إصابات الخأس كقرخ الشطخ كهخض الدكخؼ إلى حالة اىفراؿ الذبكية كهغ
أٌع أعخاضٍا ضعف الخؤية كاآلَلـ الذجيجة كالزػء الػهزي الخاشف.
ٛػ البيق :في ٌحي الحالة الزػء الحؼ يرل إلى الذبكية َل يتع اهتراصً كيشتج البٍق عغ خمل خمقي

يكػف ؼيً جمج الذخز يسيل إلى الذقخة كعيشاي زرقاكاف ك شعخي أبيس(ٔ).
ٖ ػ اإلعاقة الدسعية:
أ ػ مفيػـ اإلعاقة الدسعية:

ٌي فقجاف قجرة الفخد عمى الدسع ،لحلظ فٍػ غيخ قادر عمى اكتدا

عمى الكالـ تبعاً لحلظ.

المغة كفٍسٍا ككحلظ عجـ القجرة

أك ٌي فقجاف جدء هغ قجرات الفخد عمى الدسع بعج أف تكػىت لجيً هٍارة الكالـ كالقجرة عمى فٍع

المغة ،كاَلحتفاظ بقجرتً عمى الكالـ كيحتاج إلى كسائل سسعية هعيشة(ٕ).
ب ػ الفخؽ بيغ الرسع كالزعف الدسعي:

الرسع يعشي أف حاسة الدسع غيخ كضيؽية ألغخاض الحياة اليػهية ،األهخ الحؼ يحػؿ دكف القجرة
عمى استخجاـ حاسة الدسع لفٍع الكالـ كاكتدا

المغة ،أها الزعف الدسعي ؼيعشي أف حاسة الدسع لع تفقج

كضائفٍا بالكاهل فعمى الخغع هغ أىٍا ضعيفة إَل أىٍا كضيؽية بسعشى أىٍا قشاة يعتسج عميٍا لتصػر المغة(ٖ).
ٗ ػ اإلعاقة العقمية:

ٌػ أداء ذٌشي كضيفي دكف الستػسط هخافقًا ذلظ قرػر في اثشيغ أك أكثخ في هجاَلت السٍارات

التكيؽية ،اَلتراؿ ،الخعاية اَلجتساعية ،السعيذة السشدلية ،السٍارات اَلجتساعية التػجيً الحاتي ،الرحة

كالدالهة ،الجػاىب اَلكاديسية الػضيؽية ،كقت الفخاغ كالعسل(ٗ).

(ٔ )كوافحةوعبدالعزٌز،ممدمةفًالتربٌةالخاصةص1ٗ:ـ٘1ـ .1ٙ
(ٕ)العزة،المدخلإلىالتربٌةالخاصةلؤلطفالذوياال حتٌاجاتالخاصةالمفهومـالتشخٌصـأسالٌبالتدرٌسص .ٔٔٓ:
(ٖ )الخطٌبوالحدٌدي،المدخلإلىالتربٌةالخاصةص .ٖٔ٘:
(ٗ)الظاهر،مدخلإلىالتربٌةالخاصةصٙ1:ـ .ٙ9
ٔٔ

السصمب الثاني:
أسباب اإلعاقة
أك ًال :األسباب الػراثية:
تعج األسبا

الػراثية هغ األسبا

الخئيدة ا لتي تؤدؼ إلى حجكث اإلعاقات ،حيث إف صفة كراثية

سائجة لجػ أحج الػالجيغ تحتسل ضٍػرٌا لجػ الصفل بػاقع (ٔ )ٖ :كقج تكػف صفة هتشحية يحسمٍا كال الػالجيغ

كٌسا قادراف عمى تػريثٍا لمصفل.
ثانياً :أسباب ما قبل الػالدة:

تعج األهخاض التي تريب األـ الحاهل قبل الػَلدة أك أثشاء الحسل كالحربة األلساىية حيث يعسل

فيخكس الحربة عمى حجكث خمل في الجٍاز العربي السخكدؼ لمجشيغ كخاصة في السخاحل األكلى ،هسا
يؤدؼ إلى ا إلصابة بإحجػ اإلعاقات العقمية أك الدسعية أك البرخية أك الحخكية ،ككحلظ إصابة األـ بأحج
األهخاض الجيشية أك سػء التغحية لألـ الحاهل أك تعخضٍا ألشعة أكذ أك تشاكؿ العقاقيخ كاألدكية دكف

استذارة الصبيب هغ العػاهل السدببة لحجكث اإلعاقة ،كسا أف البيئة السمػثة بالسػاد الكيساكية خاصة في
السشاشق الرشاعية حيث هخمفات السراىع الداهة تؤدؼ بصخيقة هباشخة كغيخ هباشخة إلى حجكث اإلعاقة،

ككحلظ اختالؼ العاهل الخايديدي  rhبيغ األـ كالجشيغ خاصة عشج الػَلدة الثاىية كالحؼ يعسل عمى تكػيغ
أجداـ هزادة تقزي عمى الجشيغ أك تؤدؼ إلى حجكث إعاقة.
ثالثاً :أسباب أثشاء الػالدة:
تعج األسبا

اآلتية هغ العػاهل السدببة لحجكث اإلعاقة أثشاء الػَلدة كٌي:

ٔ .ىقز األككدجيغ أثشاء عسمية الػَلدة كالتي تؤدؼ في كثيخ هغ األحياف إلى الػفاة أك اإلصابة بإحجػ
اإلعاقات؛ كذلظ لعجـ تغحي ة خاليا الجهاغ أك القذخة الجهاغية عشج السػلػد هسا يؤدؼ إلى تمفٍا.

ٕ .الرجهات الجدجية التي تحجث لمجشيغ خرػصاً في هشصقة الجهاغ ،هسا يؤدؼ إلى اإلصابة خاليا الجهاغ
كسببٍا خصأ شبي هغ الصبيب أك القابمة.

ٖ .اَللتٍابات السختمفة التي قج يرا

الصفل بٍا ،كالشاتجة عغ استخجاـ أدكات غيخ هعقسة أثشاء الػَلدة أك

كَلدة الصفل في جػ همػث هسا يذكل خصخ عمى الصفل السػلػد هثل السػت أك اإلعاقة(ٔ).

(ٔ)كوافحةوعبدالعزٌز،ممدمةفًالتربٌةالخاصةصٕٗ:ـٕ٘ـ .ٕٙ
ٕٔ

رابعاً :أسباب ما بعج الػالدة:
حيث تعج األسبا

اآلتية هغ العػاهل السدببة لحجكث اإلعاقة بعج الػَلدة كٌي:

ٔ .سػء التغحية لمصفل كالحؼ يؤدؼ إلى شكل هغ أشكاؿ اإلعاقة ،كيعج سػء التغحية هغ العػاهل السدببة
لإلعاقة عشج الفئات الفقيخة.
ٕ .الحػادث كالرجهات كخاصة التي تحجث في الخأس.

ٖ .األهخاض كاَللتٍابات كخاصة التي يراحبٍا ارتفاع في درجة الح اخرة هسا يؤدؼ إلى اإلصابة بالدحايا
كخاصة في الدشػات الثالث األكلى هغ العسخ.
ٗ .إصابة شبكة العيغ هسا يؤدؼ إلى إعاقة برخية.

٘ .إصابات شبمة األذف أك زيادة السادة الرسػية قج تدبباف اإلعاقة الدسعية دكف غيخٌا كاَللتٍابات كترمب
األذف كحلظ(ٔ).

ممحػضة (ٔ):
بشاء عمى دراسة أجخاٌا الجٍاز السخكدؼ لإلحراء الفمدصيشي تبيغ أف حػالي ثمث األفخاد ذكؼ
ً
اَلحتياجات الخاصة ٌع هعاقػف حخكيًا حيث تذكل اإلعاقات الحخكية السختبة األكلى ضسغ اإلعاقات بيغ
األفخاد ذكؼ اَلحتياجات الخاصة (ٕ )% ٖٓ.كتذكل اإلعاقات البرخية السختبة الثاىية ضسغ اإلعاقات بيغ
األفخاد ذكؼ اَلحتياجات الخاصة ( )%ٔٗ.ٙكتأتي اإلعاقة العقمية في السختبة الثالثة حيث بمغت ٘%:ٔٗ.
هغ هجسػع اإلعاقات(ٕ).

ممحػضة (ٕ):
أضٍخت ىتائج دراسة ىفحٌا الجٍاز السخكدؼ لإلحراء الفمدصيشي حػؿ أثخ اإلجخاءات اإلسخائيمية
عمى كاقع الصفل كالسخأة كاألسخة الفمدصيشية عاـ ٕٔٓٓ ،أف ٕ %ٔ.هغ هجسل اإلصابات خمفت إعاقات

دائسة ،كأف ٓ %ٖ.هغ هجسل ٌحي اإلصابات أدت إلى إعاقات هؤقتة ،كأف  %ٕ.ٚهغ اإلصابات خمفت
تذػٌات ،كأضٍخت الجراسة أف ٓ %ٕٛ.هغ هجسل اإلعاقات السؤقتة الشاتجة عغ إجخاءات القسع اإلسخائيمي
كاىت بيغ األشفاؿ ؼيسا بمغت ىدبة التذػٌات الشاتجة عغ اإلصابات بيغ األشفاؿ ٓ.%ٕٕ.
هغ ىاحية أخخػ أكضحت بياىات صادرة عغ السخكد الفمدصيشي لإلعالـ أف عجد اإلعاقات السدجمة

هغ بجاية اىتفاضة األقرى في  ٕٓٓٓ/ٜ/ٕٜكلغاية ٕٗ ٕٓٓٔ/ٚ/بمغ ٔ.ٖٜٙهعاقاً هشٍع  ٜٜٗهعاقًا دكف

سغ الثاهشة عذخة.

(ٔ)كوافحةوعبدالعزٌز،ممدمةفًالتربٌةالخاصةصٕٗ:ـٕ٘ـ .ٕٙ
(ٕ )أبوخالدوالصباح،الجهازالمركزيلئلحصاءالفلسطٌنًصٔٓ:ـٕٗ .
ٖٔ

كفي الدياؽ ذاتً أضٍخت بياىات الجسعية الػششية لتأٌيل السعػقيغ في قصاع غدة أف عجد اإلعاقات
الشاجسة عغ إجخاءات القسع اإلسخائيمي في األراضي الفمدصيشية بمغ ٓٓ ٔ.ٜإعاقة هشح اىجَلع اَلىتفاضة
كلغاية ٕ٘ٔٓٓٔ/ٛ/أؼ أف ٓ % ٔٓ.هغ هجسل اإلصابات التي أدخمت السدتذؽيات لغاية تاريخً ىتج عشٍا
إعاقات ،كأشارت البياىات إلى أف ٕٖ حالة هغ بيغ السعاقيغ كاىػا هغ األشفاؿ الحيغ فقجكا إحجػ أعيشٍع ؼيسا
بمغ عجد األشفاؿ دكف سغ الثاهشة عذخة ،كالحيغ أصيبػا بإعاقات دائسة  ٔٛٙشفالً هغ هجسل السعاقيغ كهع

ٌحا اَلزدياد الػاضح في عجد السعاقيغ بيغ أبشاء الذعب الفمدصيشي ىجج أف ىدبة السعاقيغ هغ هجسل عجد

الدكاف بمغ ٓ %ٖ.أؼ بسعجؿ زيادة قجري ٓ %ٗٓ.عغ العاـ .ٜٜٔٚ

هغ السالحع هغ خالؿ البياىات التي أصجرٌا كل هغ السخكد الفمدصيشي لإلعالـ كالجسعية الػششية
لتأٌيل السعػقيغ أف ٌشاؾ تدايجاً كاضحاً في عجد اإلعاقات الشاجسة عغ اإلجخاءات اإلسخائيمية خالؿ فتخة

كجيدة ججًا إذ كاف ٌشاؾ ارتفاع لعجد السعاقيغ السدجميغ بذكل همحػظ حيث سجمت ٗٓ٘ حاَلت إعاقة خالؿ
فتخة َل تتجاكز الذٍخ ،كٌحا هؤشخ عمى هجػ فطاعة القسع اإلسخائيمي بحق أبشاء الذعب الفمدصيشي(ٔ).

(ٔ )أبوخالدوالصباح،الجهازالمركزيلئلحصاءالفلسطٌنًصٖٗـٗٗ .
ٗٔ

الفرل الثاني
حقػؽ ذكي اإلعاقة في القخآف كالحكسة مغ اإلعاقة
السبحث األكؿ :حقػؽ ذكي اإلعاقة في القخآف الكخيع.
السصمب األكؿ :حقيع في الحياة.
السصمب الثاني :حقيع في التعميع.
السصمب الثالث :حقيع في السداكاة كالعجالة.
السصمب الخابع :حقيع في الكخامة اإلندانية كعجـ تحقيخىع كاالستيداء بيع.
السصمب الخامذ :حقيع في الدكاج.
السصمب الدادس :حقيع في السذاركة في الحياة االجتساعية.
السصمب الدابع :حقيع في العسل.
السصمب الثامغ :حقيع في حخية التعبيخ عغ الخأي.
السصمب التاسع :حقيع في السيخاث.
السبحث الثاني :الحكسة مغ اإلعاقة.


٘ٔ

السبحث األكؿ:

حقػؽ ذكي اإلعاقة في القخآف الكخيع
القخآ ف الكخيع ٌػ السرجر األكؿ هغ هرادر التذخيع اإلسالهي ،كإف الستأهل في آيات القخآف الكخيع

كتذخيعاتً كأحكاهً لػجج أف القخآ ف الكخيع ٌػ الكتا

الدساكؼ الػحيج الحؼ تسيد بذسػؿ أحكاهً كتذخيعاتً

كتشاكلً لجسيع ىػاحي الحياة سػاء كاىت ديشية أك اجتساعية أك اقترادية أك فكخية أك سياسية ،قاؿ تعالى:
{ًٌَََّْ َٔجْؼَشُ فِِ وًُِّ ؤَُِّخٍ شَيِْذًا ػٍََْْيُِْ ِِْٓ ؤَْٔفُغِيُِْ ًَجِئْنَب ثِهَ شَيِْذًا ػٍَََ ىَؤٌَُبءِ ًَٔضٌَّْنَب ػٍََْْهَ اٌْىِزَ بةَ رِجَْْبًٔب ٌِىًُِّ شَِْءٍ ًَىُذًٍ ًَسَدَّْخً ًَثُشْشٍَ
ٌٍُِّْغٍِِّْنيَ}(ٔ) ،كقاؿ تعالىًََِ{ :ب ِِْٓ دَاثَّخٍ فِِ اٌْإَسْضِ ًَ ٌَب طَبئِشٍ َّطِريُ ثِجَنَبدَْْوِ إٌَِّب ؤٌَُُِ ؤَِْضَبٌُىُُْ َِب فَشَّطْنَب فِِ اٌْىِزَبةِ ِِْٓ شَِْءٍ صَُُّ إٌََِ سَثِّيُِْ
ُّذْشَشًَُْ}(ٕ).
كهغ أٌع القزايا التي تشاكلٍا القخآف الكخيع قزية حقػؽ اإلىداف فقج بيغ ها لإلىداف هغ حقػؽ

بسقتزى إىداىيتً ،كٌحي الحقػؽ يتداكػ فيٍا جسيع البذخ بغس الشطخ عغ الجشذ أك الجيغ أك المػف أك

العخؽ ،فالشاس هتداككف في حقػقٍع في القخآف فقج أكجب القخآف الحفاظ عمى حقػؽ اإلىداف كحخـ تحخيسًا

قصعيًا السداس بأؼ حق هغ حقػقً ،ككسا كفل القخآف لإلىداف حقػقً كٌػ في كاهل قػتً كصحتً فسغ با
أكلى أف تكفل ٌحي الحقػؽ إذا كاف اإلىداف بً ضعفاً أك كٌشاً؛ ألىً يكػف أحػج ها يكػف لٍحي الحقػؽ ،كهغ
حاَلت الزعف التي قج تريب اإلىداف أف تكػف حكسة هللا اقتزت أف يكػف هغ ذكؼ اإلعاقة كأف يكػف
كؽيف أك أصع أك هقعج أك هرا

في عقمً ،حيث اٌتع الق اخآف اٌتساهًا كبي ًاخ بحكؼ اإلعاقة كحث عمى

الحفاظ عمى حقػقٍع كحخـ اإلعتجاء عميٍا ،قاؿ سبحاىً كتعالى{ :فَئِْْ وَبَْ اٌَّزُِ ػٍََْْوِ اٌْذَكُّ عَفِْيًب ؤًَْ ظَؼِْفًب ؤًَْ ال
َّغْزَطِْغُ ؤَْْ ًَُِّّّ ىٌَُ فًٍٍَُِّْْْْ ًٌَُِّْوُ ثِبٌْؼَذْيِ}(ٖ) ،قاؿ َّ
الز َّحاؾِ ،في قػلً َج َّل َك َع َّد{ :فَئِْْ وَبَْ اٌَّزُِ ػٍََْْوِ اٌْذَكُّ عَفِْيًب ؤًَْ ظَؼِْفًب}
"ٌ َػ الربي الرغيخ ،أ َْك ضعيف ِفي عقمًَ ،ل يعبخ َعغ ىفدً(ٗ) ،كقاؿ الساكردؼ في قػلً{ :ؤًَْ الَ َّغْزَطِْغُ
اؿ ُ
َق َ

ؤَْ ًَُِّّّ ىٌَُ} ؼيً ثالثة تأكيالت :أحجٌا :أىً العيي األخخس ,كالثاىي :أىً السسشػع عغ ِ
اإلهالء إها بحبذ أك
ّ
()ٙ
عيبة .كالثالث :أىً السجشػف(٘) ،قاؿ الدسعاىي في قػلً {فميسمل كليً بالعجؿ} يعشى :كلى ٌؤَلء  ،فٍحي اآلية

ذكخت حالتيغ هغ حاَلت اإلعاقة كٌي الجشػف كالخخس كأرشجت أكليائٍع الحفاظ عمى حقػقٍع؛ ألىٍع قج َل
الس ْؤ ِه ُغ ِلْم ُس ْؤ ِه ِغ َكاْل ُب ْشَي ِ
زا»(،)ٚ
ز ًُ َب ْع ً
اف َي ُذ ُّج َب ْع ُ
يدتصيعػف الحفاظ عميٍا ،حتى يتحقق فيشا قػلً ُ « :

(ٔ)سورةالنحل،اآلٌة( .)19
(ٕ)سورةاألنعام،اآلٌة( .)ٖ1
(ٖ)سورةالبمرة،اآلٌة(ٕ .)ٕ1
(ٗ)ابنالمنذر،تفسٌرابنالمنذر(ٔ .)7ٕ/
(٘)الماوردي،النكتوالعٌون(ٖٔ٘٘/ـ .)ٖ٘ٙ
()ٙالسمعانً،تفسٌرالسمعانً(ٔ .)ٕ1ٗ/
() 7البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمظالموالغصب/بابنصرالمظلوم:)ٕٔ9/ٖ(،رلمالحدٌث .ٕٗٗٙ
ٔٙ

قاؿ القاضي عياض" :ؼيً الحس عمى تعاكف السدمسيغ ،كتشاصخٌع ،كتآلفٍع ،كتػاددٌع ،كتخاحسٍع"(ٔ) ،كَل

يكػف ذلظ إَل بالحفاظ عمى الحقػؽ ،كخاصة حقػؽ الزعفاء هغ السدمسيغ السحتاجيغ لغيخٌع هغ إخػاىٍع
السدمسيغ لقزاء حػائجٍع.
كقج جاء ٌحا السبحث لبياف ٌحي الحقػؽ كٌي:

السصمب األكؿ:

حقيع في الحياة
هغ أٌع هقاصج الذخيعة اإلسالهية الحفاظ عمى الزخكريات الخسذ كٌي :الجيغ كالشفذ كالعقل

كالعخض كالساؿ ،فقج كفل اإلسالـ لإلىداف حقً في الحياة كهشع قتل الشفذ أك اَلعتجاء عميٍا بأؼ شكل هغ
األشكاؿ ،كقج بيغ ذلظ هغ خالؿ العجيج هغ اآليات القخآىية ،كٌحي اآليات جاءت بريغة العسػـ أؼ تذسل كل
إىداف سػاء أكاف صحيحًا كهعافًا أك كاف هغ ذكؼ اإلعاقة فسغ اآليات الجالة عمى تحخيع قتل الشفذ قػلً

تعالىًَ{ :ال رَمْزٌٍُُا اٌنَّفْظَ اٌَّزِِ دَشَََّ اٌٍَّوُ إِال ثِبٌْذَكِّ}

(ٕ)

حخـ هللا [عد كجل] قتمٍا" .إَل بالحق"/
أؼَ :ل تقتمػا ىفدًا قج ّ

(ٖ)
أؼ :إَل أف تكفخ بعج إسالـ ،أك تدىى بعج إحراف ،أك قػدًا بشفذ  ،كٌحا ها بيشً الخسػؿ  في قػلًَ" :لَ
َل ِإَلً ِإ ََّل َّ ِ
َي ِح ُّل َدـ اهخٍ
الشْف ِ
الشْف ُذ ِب َّ
ال ٍثَّ :
ذَ ،كالثَِّّي ُب ا َّلدِاىي،
ػؿ َّ
َّللاِِ ،إ ََّل ِبِإ ْح َجػ ثَ َ
ِغ ُه ْدمِعٍَ ،ي ْذ ٍَ ُج أ ْ
َف َ َ
َّللا َكأَّىي َرُس ُ
ُ
ُ ْ
ِ (ٗ)
ِ
ِ
الج ِ
اعة"  ،كيقػؿ سيج قصب" :اإلسالـ ديغ الحياة كديغ الدالـ ،فقتل الشفذ عشجي
ِؽ ِه َغ ّ
السار ُ
يغ التَّ ِار ُؾ لْم َج َس َ
َك َ

كبيخة تمي الذخؾ باهلل ،فاهلل كاٌب الحياة ،كليذ ألحج غيخ هللا أف يدمبٍا إَل بإذىً كفي الحجكد التي يخسسٍا.

ككل ىفذ ٌي حخـ َل يسذ ،كحخاـ إَل بالحق"(٘).

كهسا يجلل عمى خصػرة قتل الشفذ أف هللا قج جعل هغ يقتل ىفدًا كاحجة كأىً قتل الشاس جسيعًا كهغ

أحياٌا كأىً احيا الشاس جسيعًا حيث قاؿ تعالى ِِْٓ{ :ؤَجًِْ رٌَِهَ وَزَجْنَب ػٍَََ ثَنِِ إِعْشَائًَِْ ؤََّٔوُ َِْٓ لَزًََ َٔفْغًب ثِغَْْشِ َٔفْظٍ ؤًَْ فَغَبدٍ فِِ
األَسْضِ فَىَإَََّّٔب لَزًََ اٌنَّبطَ جَِّْؼًب ًََِْٓ ؤَدَْْبىَب فَىَإَََّّٔب ؤَدَْْب اٌنَّبطَ جَِّْؼًب}( ،)ٙقاؿ هجاٌج" :إف قاتل الشفذ السحخهة يريخ
جسيعا.)ٚ(".
إلى الشار كسا يريخ إلى الشار لػ قتل الشاس
ً

(ٔ)عٌاض،إكمالالمعلمبفوابدمسلم( .)٘ٙ/1
(ٕ)سورةاإلسراء،اآلٌة(ٖٖ) .
(ٖ)المرطبً،الهداٌةالىبلوغالنهاٌة( .)ٗٔ9ٕ/ٙ
(ٗ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالدٌات/بابلولهتعالى(:إنالنفسبالنفس):)٘/9(،رلمالحدٌث .ٙ171
(٘)سٌدلطب،فًظبللالمرآن(ٗ .)ٕٕٕٗ/
()ٙسورةالمابدة،اآلٌة(ٕٖ) .
()7ابنبطال،شرحصحٌحالبخاري( .)ٗ9ٙ/1
ٔ7

كقاؿ الدجاج(ٔ) ًََِْٓ{" :ؤَدَْْبىَب} أؼ هغ استشقحٌا هغ غخؽ أك حخؽ أك ٌجـ أك ها يسيت َل هحالة،
كجل أجخ هغ أحياٌع أجسعيغ؛ ألىً
أك استشقحٌا هغ ضالؿ {فَىَإَََّّٔب ؤَدَْْب اٌنَّبطَ جَِّْؼًب} أؼ أجخي عمى هللا ّ
عد ّ
في إسجائً إليٍع السعخكؼ بإحيائً أخاٌع السؤهغ بسشدلة هغ أحيا كل كاحج هشٍع"(ٕ).

السصمب الثاني:

حقيع في التعميع
التعميع حق ه غ الحقػؽ األساسية التي كفمٍا اإلسالـ لحكؼ اإلعاقة ،فالتعميع حق ثابت لكل فخد هغ
أفخاد السجتسع ،كقج فزل هللا سبحاىً كتعالى السؤهشيغ العمساء عغ غيخٌع هغ السؤهشيغ ،فقج قاؿ تعالىَّ{ :ب
ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا إِرَا لًَِْ ٌَىُُْ رَفَغَّذٌُا فِِ اٌَّْجَبٌِظِ فَبفْغَذٌُا َّفْغَخِ اٌٍَّوُ ٌَىُُْ ًَإِرَا لًَِْ أْشُضًُا فَبْٔشُضًُا َّشْفَغِ اٌٍَّوُ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ِِنْىُُْ ًَاٌَّزَِّٓ ؤًُرٌُا اٌْؼٍَُِْ
دَسَجَبدٍ ًَاٌٍَّوُ ثَِّب رَؼٌٍََُّْْ خَجِريٌ}

(ٖ)

قاؿ ابغ عباس " :يخفع هللا الحيغ أكتػا العمع هغ السؤهشيغ ،عمى الحيغ لع يؤتػا

العمع درجات ،)ٗ(".كقج بيغ الخسػؿ  أف شمب العمع شخيق هغ شخؽ دخػؿ الجشة كسبب ه غ أسبا
ِ
ِ ِ ِ ِ
اجتَ َس َع َق ْػٌـ
هللا َل ًُ ِب ًِ َ
"ه ْغ َسَم َظ َ
ش ِخيًقا ِإَلى اْل َجَّشةَ ،ك َها ْ
ش ِخيًقا َيْمتَس ُذ ؼيً عْم ًساَ ،س ٍَّ َل ُ
كالدكيشة حيث قاؿ َ :
ِ
ِ ِ
ٍ
الخ ْح َس ُة َك َحَّف ْت ٍُ ُع
الد ِك َيش ُةَ ،ك َغ ِذَي ْت ٍُ ُع َّ
ػى ًُ َب ْيَش ٍُ ْعِ ،إ ََّل َى َدَل ْت َعَم ْي ٍِ ِع َّ
ِفي َب ْيت ِه ْغ ُب ُيػت هللاَ ،ي ْتُمػ َف ِك َتا َ هللاَ ،كَيتََج َارُس َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ع ِب ًِ َى َد ُب ًُ ،)٘(".كهسا يجلل عمى أف شمب العمع
يس ْغ ع ْش َجيَُ ،ك َه ْغ َبصأَ ِبً َع َسمُ ًَُ ،ل ْع ُي ْد ِخ ْ
اْل َس َالئ َكةَُ ،كَذ َك َخٌُ ُع هللاُ ؼ َ
الخحسة

حق هغ حقػؽ ذكؼ اإلعاقة قػلً تعالى{ :ػَجَظَ ًَرٌٌََََّ ( )1ؤَْْ جَبءَهُ اٌْإَػََّْ (ًََِ )2ب ُّذْسِّهَ ٌَؼٍََّوُ َّضَّوََّ ( )3ؤًَْ َّزَّوَّشُ فَزَنْفَؼَوُ

اٌزِّوْشٍَ (})4

()ٙ

فقج ىدلت ٌحي اآليات في الرحابي الجميل ضخيخ البرخ ابغ أـ هكتػـ حيث "إىً أتى رسػؿ

هللا  كٌػ يشاجي عتبة بغ ربيعة كأبا جٍل بغ ٌذاـ كالعباس بغ عبج السصمب كأُبيًا كأهية ابشي خمف
كيجعػٌع إلى هللا سبحاىً كيخجػا إسالهٍع فقاؿ :يا رسػؿ هللا  أقخئشي كعّمسشي هسا عّمسظ هللا ،فجعل يشاديً

كيكخر الشجاء كَل يجرؼ أىً هذتغل هقبل عمى غيخي حتى ضٍخت الكخاـية في كجً رسػؿ هللا  لقصعً كالهً،
ّ
كقاؿ في ىفدً :يقػؿ ٌؤَلء الرشاديج إىسا أتباعً العسياف كالدفمة كالعبيج فعبذ رسػؿ هللا  كأعخض عشً
كأقبل عمى القػـ يكّمسٍع ،فأىدؿ هللا سبحاىً ٌحي اآليات ،فكاف رسػؿ هللا  بعج ذلظ يكخهً كإذا رآي قاؿ:

«هخحبا بسغ عاتبشي ؼيً ربي» كيقػؿٌ« :ل لظ هغ حاجة»(.)ٚ

(ٔ)الزَ جّاج:بفتحالزاىواأللفبٌنالجٌمٌناألولىمشددة،هذااالسملمنٌعملالزجاج،والمشهوربهذهالنسبةأبوإسحاق
ي الزجاجصاحبكتابمعانًالمرآن،كانمنأهلالفضلوالدٌنحسناالعتمادجمٌل
إبراهٌمابنالسريبنسهلالنحو ّ
المذهب،ولهمصنفاتحسانفًاألدب.انظر:األنسابللسمعانً( .)ٕ7ٖ/ٙ
(ٕ)النٌسابوري،التفسٌرالبسٌط( .)ٖ٘ٓ/7
(ٖ)سورةالمجادلة،اآلٌة(ٔٔ) .
(ٗ)الواحدي،التفسٌرالوسٌط(ٗ .)ٕٙ٘/
(٘ )مسلم،صحٌحمسلم،كتابالعلم/بابفضلاالجتماععلىتبلوةالمرانوعلىالذكر:)ٕٓ7ٗ/ٗ(،حدٌثرلم .ٕٙ99
()ٙسورةعبس:اآلٌات(ٔـٗ) .
()7الثعلبً،الكشفوالبٌانعنتفسٌرالمران(ٓٔ .)ٖٔٓ/
ٔ1

السصمب الثالث:

حقيع في السداكاة كالعجالة
قاؿ تعالىًَ{ :اٌغََّّبءَ سَفَؼَيَب ًًََظَغَ اٌِّْْضَاَْ}

(ٔ)

ض َع اْل َع ْج َؿ".
اؿ هجاٌجَ " :ك َ
َق َ

(ٕ)

هغ أٌع الخكائد التي يقػـ عميٍا السجتسع اإلسالهي ٌي العجؿ كالسداكاة بيغ أفخاد السجتسع

كاألشخاص هغ ذكؼ اإلعاقة جدء َل يتج أد هغ السجتسع اإلسالهي ،كٌع هتداككف هع غيخٌع هغ األشخاص
السعافيغ هغ حيث السعاهمة كالقزاء ،كتقجيع الخجهات لٍع كغيخٌع هغ أفخاد السجتسع.

قاؿ عاشف رفاعي" :كأفخاد السجتسع ذكػ ًار كإىاثًا ،بيزًا كسػدًا ،عخبًا كعجسًا ،أشخافًا كسػقة ،أغشياء

كفقخاء ،ليذ ٌشاؾ ىفذ شخيفة كأخخػ كضيعة ،بل الجسيع سػاء؛ كأصمٍع كاحج قاؿ هللا تعالى ًَِِْٓ{ :آَّبرِوِ ؤَْْ

خٍََمَىُُْ ِِْٓ رُشَاةٍ صَُُّ إِرَا ؤَْٔزُُْ ثَشَشٌ رَنْزَشِشًَُْ}(ٖ) ،كلسا شمب كجٍاء قخير هغ الشبي  ،أف يصخد الفقخاء كالسداكيغ
كضعاؼ الشاس الحيغ التفػا حػلً كآهشػا بً ،كعسار بغ ياسخ ،كبالؿ ،ىدؿ قػؿ هللا تعالىًٌََ{ :ب رَطْشُدِ اٌَّزَِّٓ
َّذْػٌَُْ سَثَّيُُْ ثِبٌْغَذَاحِ ًَاٌْؼَشِِِّ ُّشِّذًَُْ ًَجْيَوُ َِب ػٍََْْهَ ِِْٓ دِغَبثِيُِْ ِِْٓ شَِْءٍ ًََِب ِِْٓ دِغَبثِهَ ػٍََْْيُِْ ِِْٓ شَِْءٍ فَزَطْشُدَىُُْ فَزَىٌَُْ َِِٓ اٌظَّبٌِِّنيَ}
َفَش َذخ القخآف الكخيع ،هبجأ السداكاةَّ ،
كهج ضاللً في ربػع السجتسع اإلسالهي ،بأسمػ
تحؿيقً سائخ السبادغ ،كالسجتسعات األخخػ التي سادتٍا الصبؿية ،كالعشرخية"(٘).

(ٗ)

هثالي فخيج ،لع تدتصع

كهسا يجلل عمى اىراؼ القخآف لحكؼ اإلعاقة هخاعاتً لطخكفٍع الجدجية حيث اسقط الجٍاد عشٍع
رأفة بٍع ك بأحػالٍع قاؿ تعالىٌَْْ{ :ظَ ػٍَََ األػََّْ دَشَطٌ ًَال ػٍَََ األػْشَطِ دَشَطٌ ًَال ػٍَََ اٌَّْشِّطِ دَشَطٌ ًََِْٓ ُّطِغِ اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ ُّذْخٍِْوُ
جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِِْٓ رَذْزِيَب األْٔيَبسُ ًََِْٓ َّزٌََيَّ ُّؼَزِّثْوُ ػَزَاثًب ؤًٌَِّْب}( ،)ٙأؼ ليذ عمى األعسى هشكع أيٍا الشاس ضيق ،كَل عمى
األعخج ضيق ،كَل عمى السخيس ضيق أف يتخمفػا عغ الجٍاد هع السؤهشيغ ،كشٍػد الحخ هعٍع إذا ٌع لقػا
عجكٌع ،لمعمل التي بٍع ،كاألسبا
ّ

التي تسشعٍع هغ شٍػدٌا(.)ٚ

(ٔ)سورةالرحمن،اآلٌة( .)7
(ٕ)مجاهد،تفسٌرمجاهد(ص .)ٖٙٙ:
(ٖ)سورةالروم،اآلٌة(ٕٓ) .
(ٗ)سورةاألنعام،اآلٌة(ٕ٘) .
(٘)انظر:رفاعً،صوراإلعبلماإلسبلمًفًالمرآنالكرٌم-دراسةفًالتفسٌرالموضوعً(صٕٖٙ:ـٗ .)ٕٙ
()ٙسورةالفتح،اآلٌة( .)ٔ7
()7الطبري،جامعالبٌان(ٕٕ .)ٕٕٕ/
ٔ9

كقال سبحانهٌَْْ{ :ظَ ػٍَََ اٌعُّؼَفَبءِ ًَال ػٍَََ اٌَّْشْظََ ًَال ػٍَََ اٌَّزَِّٓ ال َّجِذًَُْ َِب ُّنْفِمٌَُْ دَشَطٌ إِرَا َٔصَذٌُا ٌٍَِّوِ ًَسَعٌٌُِوِ َِب ػٍَََ
اٌُّْذْغِنِنيَ ِِْٓ عَجًٍِْ ًَاٌٍَّوُ غَفٌُسٌ سَدٌُِْ}(ٔ) ،قاؿ أبػ جعفخ" :يقػؿ تعالى ذكخي :ليذ عمى أٌل الدهاىة كأٌل العجد
عغ الدفخ كالغدك ،كَل عمى السخضى ،كَل عمى هغ َل يجج ىفقة َّ
يتبمغ بٍا إلى هغداي حخج  ،كٌػ اإلثع ،يقػؿ:

ليذ عميٍع إثع ،إذا ىرحػا هلل كلخسػلً في هغيبٍع عغ الجٍاد هع رسػؿ هللا .)ٕ("

السصمب الخابع:

حقيع في الكخامة اإلندانية كعجـ تحقيخىع كاالستيداء بيع

لقج كخـ هللا اإلىداف كه يدي عغ الباقي السخمػقات بالعقل الحؼ ٌػ هشاط كأساس التكميف قاؿ تعالى:
{ًٌَمَذْ وَشَِّْنَب ثَنِِ آدَََ}

(ٖ)

"ك َّخْهشا َبِشي َآد َـ بالعقل كالتسييد".
قاؿ الزحاؾَ :

(ٗ)

كقج حافع اإلسالـ عمى كخاهة

اإلىداف كبيغ أف أساس التفاضل بيغ الشاس ٌػ التقػػ ،حيث قاؿ تعالىَّ{ :ب ؤَُّّيَب اٌنَّبطُ إَِّٔب خٍََمْنَبوُُْ ِِْٓ رَوَشٍ ًَؤُْٔضََ
ًَجَؼٍَْنَبوُُْ شُؼٌُثًب ًَلَجَبئًَِ ٌِزَؼَبسَفٌُا إَِّْ ؤَوْشََِىُُْ ػِنْذَ اٌٍَّوِ ؤَرْمَبوُُْ إَِّْ اٌٍَّوَ ػٌٍَُِْ خَجِريٌ}

(٘)

أشجكع
أؼ :إف أكخهكع أيٍا الشاس عشج ربكعّ ،

()ٙ
ِ
َّللا
اتقاء لً بأداء فخائ زً كاجتشا هعاصيًَ ،ل أعطسكع بيتا كَل أكثخكع عذيخة  ،ك َع ْغ أَِبي ٌُ َخْي َخَة َرض َي َّ ُ
عشًَ ،قاؿِ :قيل :يا رسػؿ َّ ِ
الش ِ
َك َخـ َّ
اٌ ْع»(.)ٚ
اؿ« :أَتَْق ُ
اس؟ َق َ
َْ ُ َ َ َ َ ُ َ
َّللا َه ْغ أ ْ ُ

كقج حخـ اإل سالـ عمى السدمسيغ الدخخية كاَلستٍداء هغ بعزٍع بعزاً ،حيث قاؿ تعالىَّ{ :ب ؤَُّّيَب
اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ٌَب َّغْخَشْ لٌٌََْ ِِْٓ لٌٍََْ ػَغََ ؤَْْ َّىٌٌُُٔا خَْْشًا ِِنْيُُْ ًٌََب ِٔغَبءٌ ِِْٓ ِٔغَبءٍ ػَغََ ؤَْْ َّىَُّٓ خَْْشًا ِِنْيَُّٓ ًٌََب رٍَِّْضًُا ؤَْٔفُغَىُُْ ًٌََب رَنَبثَضًُا ثِبٌْإٌَْمَبةِ
ثِئْظَ اٌِبعُُْ اٌْفُ غٌُقُ ثَؼْذَ اٌْئِميَبِْ ًََِْٓ ٌَُْ َّزُتْ فَإًٌَُئِهَ ىُُُ اٌظَّبٌٌَُِّْ}

()ٛ

قػلً (َل يدخخ قػـ هغ قػـ) ىدلت ِفي أف ثابت ْبغ

اف ثقيل الدسع ،فكاف يجىػ هغ َّ
الشِبي ؛ ليدسع حجيثً ،فجاء بعج ها قزي ركعة هغ
ِؼ َك َ
رار ّ
ؾيذ ْاأل َْى َ
ّ
َّللا فجعل يتخصى َكيقػؿ :تفدحػا َحتَّى اىتٍى إلى َر ُجل دكف َّ
الفجخَ ،كقج أخح َّ
الشِبي
الشاس أهاكشٍع هغ َرُسػؿ َّ
ّ
اؿ :فالف ْبغ فالف،
اؿ َل ًُ الخجلَ :ق ْج أصبت ً
اؿ :هغ الخجل؟ َق َ
هكاىا فاقعج ،فمسا أسفخ َق َ
اؿ :تفدحَ ،فَق َ
َ ،فَق َ
َّللا َّ
كجل{ :ال َّغْخَشْ لٌٌََْ ِِْٓ لٌٍََْ ػَغَ ؤَْْ
اف يعيخ بٍا فذق عمى الخجل ،فأىدؿ َّ
َقاؿ:أىت ْاب ُغ ٌََش ٍة ٍّ
عد َّ
ألـ َل ًَُ ،ق ْج َك َ
َّىٌٌُُٔا خَْْشاً ِِنْيُُْ}.

(ٔ)سورةالتوبة .)9ٔ(،
(ٕ)الطبري،جامعالبٌان(ٗٔ .)ٗٔ9/
(ٖ)سورةاإلسراء،اآلٌة(ٓ .)7
(ٗ)السمرلندي،بحرالعلوم(ٕ .)ٖٕٔ/
(٘)سورةالحجرات،اآلٌة(ٖٔ) .
()ٙالطبري،جامعالبٌان(ٕٕ .)ٖٕٔ/
( ) 7البخاري ،صحٌح البخاري ،كتاب المنالب  /باب لوله تعالىٌ( :ا أٌها الناس إنا خلمناكم من ذكر وأنثى):)ٔ71 /ٗ( ،
حدٌثرلمٓ .ٖٗ9
()1سورةالحجرات،اآلٌة(ٔٔ) .
ٕٓ

أها قػلً {ًٌََب ِٔغَبءٌ ِِْٓ ِٔغَبءٍ ػَغََ ؤَْْ َّىَُّٓ خَْْشًا ِِنْيَُّٓ} ىدلت في عائذة بشت أبي بكخ -رضي هللا عشٍسا-
استٍدأت هغ قرخ أـ سمسة بشت أبي أهية(ٔ) ،قاؿ ابغ كثيخ" :يشٍى تعالى عغ الدخخية بالشاس ،كٌػ
احتقارٌع كاَلستٍداء بٍع ،كسا ثبت في الرحيح عغ رسػؿ هللا أىً قاؿ" :الكبخ بصخ الحق كغسط الشاس"

(ٕ)

كالسخاد هغ ذلظ :احتقارٌع كاسترغارٌع ،كٌحا حخاـ ،فإىً قج يكػف السحتقخ أعطع قج ار عشج هللا كأحب إليً هغ

الداخخ هشً السحتقخ لً"(ٖ) .كقج بيغ القخآ ف هجػ بذاعة أف يغتا

السدمع أخاي السدمع حيث قاؿ سبحاىً:

{ َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا اجْزَنِجٌُا وَضِريًا َِِٓ اٌظَِّّٓ إَِّْ ثَؼْطَ اٌظَِّّٓ إِصٌُْ ًٌََب رَجَغَّغٌُا ًٌََب َّغْزَ تْ ثَؼْعُىُُْ ثَؼْعًب ؤَُّذِتُّ ؤَدَذُوُُْ ؤَْْ َّإْوًَُ ٌَذَُْ ؤَخِْوِ َِْْزًب
(ٗ)
فأها الغيبة :فٍي ذكخؾ ِ
اء كاف
فَىَشِىْزٌُُّهُ ًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ إَِّْ اٌٍَّوَ رٌََّاةٌ سَدٌُِْ} قاؿ الشػكؼَّ " :
اإل َ
ُ
ىداف بسا ؼيً هسا يكخيُ ،سػ ٌ
ِ
ِ
خمقً ،أك خمُ ِ
ىفدً ،أك ِ
في بجىً ،أك ديشً ،أك دىياي ،أك ِ
كلجي ،أك ك ِ
قً ،أك هالً  ،أك ِ
خادهً،
زكجً ،أك
الجي ،أك
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
كعبػسً ،كشالقتً ،أك غيخ ذلظ
أك هسمػكً ،أك عساهتً ،أك ثػبً ،أك هذيتً ،كحخكتً ،كبذاشتً ،كخالعتًُ ،
أشخت إليً بعيشظ ،أك يجؾ ،أك رأسظ ،أك ىحػ
رهدت ،أك
تً بمفطظ أك كتابظ ،أك
َ
َ
اء ذكخ ُ
هسا يتعمق بً ،سػ ٌ

أصفخ"(٘).
أسػد،
قريخ،
أعسر ،أقخعُ،
ذلظ.أها البجف ،فكقػلظ :أعسى أعخج،
ُ
شػيلُ ،
ٌ
ٌ
ُ

السصمب الخامذ:
حقيع في الدكاج

لقج شخع اإلسالـ الدكاج كجعمً حق هغ الحقػؽ األساسية لكل هدمع سػاء أكاف هعافًا أـ هغ ذكؼ

اإلعاقة إذا كاف أٌالً لمدكاج ،فقج قاؿ سبحاىً كتعالىًَ{ :إِْْ خِفْزُُْ ؤَالَّ رُمْغِطٌُاْ فِِ اٌَْْزَبََِ فَبٔىِذٌُاْ َِب طَبةَ ٌَىُُْ َِِّٓ اٌنِّغَأءِ
()ٙ
الذبا ِ
اؿ َّ
الشِب ُّي َ« :يا َه ْع َذ َخ َّ َ
َِضْنََ ًَصُالَسَ ًَسُثَبعَ فَئِْْ خِفْزُُْ ؤَالَّ رَؼْذٌٌُِاْ فٌََادِذَحً ؤًَْ َِب ٍََِىَذْ ؤََّّْبُٔىُُْ رٌه ؤَدََْٔ ؤَالَّ رَؼٌٌٌُُاْ}  ،كَق َ
ص ِ
الر ْػ ِـ َفِإَّى ًُ َل ًُ ِك َجاء(.)ٛ(»)ٚ
اء َة َفْمَيتََدَّك ْجَ ،ك َه ْغ َل ْع َي ْدتَ ِص ْع َف َعَم ْي ًِ ِب َّ
استَ َ َ
اع ه ْش ُك ُع َ
َه ِغ ْ
الب َ
كالدكاج عشج عاهة الفقٍاء فخضاٌ إذا تيقغ اإلىداف الػقػع في الدىا لػ لع يتدكج ،ككاف قاد ًار عمى

ىفقات الدكاج هغ هٍخ كىفقة الدكجة ،كحقػؽ الدكاج الذخعية ،كلع يدتصع اَلحتخاز عغ الػقػع في الفاحذة
بالرػـ كىحػي؛ ألىً يمدهً إعفاؼ ىفدً كصػىٍا عغ الحخاـ ،كها َل يتع الػاجب إَل بً فٍػ كاجب ،كشخيقً

الدكاج(.)ٜ

(ٔ)مماتل،تفسٌرمماتلبنسلٌمان(ٗ .)9٘/
(ٕ )مسلم،صحٌحمسلم،كتاباإلٌمان/بابتحرٌمالكبروبٌانه:)9ٖ/ٔ(،:حدٌثرلم .ٔٗ7
(ٖ)ابنكثٌر،تفسٌرابنكثٌر( )ٖ7ٙ/7
(ٗ)سورةالحجرات،اآلٌة(ٕٔ) .
(٘)النووي،األذكار(ص )ٖ٘٘:
()ٙسورةالنساء،اآلٌة(ٖ) .
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َم ْو ُجو ٌء.انظر:ابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر(٘ .)ٕٔ٘/
() 1البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالنكاح/بابلولهصلىهللاعلٌهوسلم"مناستطاعمنكمالباءةفلٌتزوج" ،
(:)ٖ/7حدٌثرلم٘ .٘ٓٙ
()9الزحٌلً،الفمهاإلسبلمًوأدلته( .)ٙ٘ٔٙ/9
ٕٔ

كذكك اإلعاقة هتداككف هع غيخٌع في الحكع فقج يكػف صاحب اإلعاقة قاد اًر عمى الدكاج كيخذى
عمى ىفدً الػقػع في الدىا فال يجػز حخهاىً هغ ٌحا الحق ؼيقع السحطػر ،فقج جاء في الدشغ الكبخػ
لمشدائي كقػع الدىا هغ رجل هقعج ،حيث قاؿ الحدغ بغ أحسج الكخهاىي ،حجثشا أبػ الخبيع ،قاؿ :حجثشا حساد،
قاؿ :حجثشا يحيى ،عغ أبي أهاهة بغ سٍل بغ حشيف ،أف الشبي  أتي باهخأة قج زىت فقاؿ« :هسغ؟» قالت:

هغ السقعج الحؼ في حائط سعج ،فأرسل إليً ،فأتي بً هحسػَلً ،فػضع بيغ يجيً ،فاعتخؼ «فجعا رسػؿ هللا 

بإثكاؿ

(ٔ)

فزخبً ،كرحسً لدهاىتً ،كخفف عشً»

(ٕ)

كقج يكػف صاحب اإلعاقة عشجي هغ الجيغ كاألخالؽ كالرالح كالكفاءة لمدكاج ها َل يػجج عشج غيخي
هغ األشخاص السعافيغ فال يجػز أف تكػف إعاقتً هاىعة لً هغ الدكاج قاؿ تعالىًَ{ :ؤَْٔىِذٌُا اٌْإََّبََِ ِِنْىُُْ
ًَاٌصَّبٌِذِنيَ ِِْٓ ػِجَبدِوُُْ ًَإَِِبئِىُُْ إْْ َّىٌٌُُٔا فُمَشَاءَ ُّغْنِيُِْ اٌٍَّوُ}

(ٖ)

الرالِ ِحيغ ِهغ ِإه ِائ ُكع اْلسدمِس ِ
ات}(ٗ).
َؼَ { :كأ َْى ِك ُحػا َّ
أْ
َ ْ َ ُ ُْ َ

ال هغ ذكؼ اإلعاقة أف تربخ عميً كتخمز لً كأف َل تحتقخي كتقمل هغ
كعمى السخأة إذا تدكجت رج ً
شأىًَ ،قاؿ أبػ َ ِ
اف ِب ًِ َداء هغ ُج ُشػف أَ ْك جحاـ(٘) أ ْك
كجٍا إذا َك َ
حشيفة َرضي هللا َع ُ
شًَ" :ل ْي َذ لْم َس ْأخَة أف تفارؽ َز َ
َ
()ٛ( )ٚ
بخص( )ٙأ ْك عسى أ ْك هْقعج أك هفمػج " .

السصمب الدادس:

حقيع في السذاركة في الحياة االجتساعية
لحكؼ اإلعاقة الحق في هخالصة الشاس كهذاركتٍع في حياتٍع اَلجتساعية سػاء بالكالـ كالتعاهل
كالصعاـ كالذ اخ كالسجالدة كعمى كل هدمع أَل يحقخ هغ شأىٍع بل عمى كل هدمع أف يعاهمٍع هعاهمة أفزل
ِِ
هغ غيخٌع هخاعاة لطخكفٍع كهذاعخٌع ،فقج َقاؿ رسػؿ هللاِ " :هَثل اْلسؤ ِهِش ِ
اح ِس ٍِ ْع،
َ ُ ُْ َ
يغ في تََػ ّادٌ ْعَ ،كتََخ ُ
َ َُ ُ
()ٜ
ِ
ِ
الد ٍَ ِخ َكاْل ُح َّسى ".كهسا يجؿ عمى كجػ
اعى َل ًُ َس ِائ ُخ اْل َج َدج ِب َّ
َكتَ َعا ُ
ش ِف ٍِ ْع َهَث ُل اْل َج َد ِج ِإ َذا ْ
اشتَ َكى ه ْش ًُ ُع ْ
زٌػ تََج َ

هذاركتٍع في الحياة اَلجتساعية ها جاء في القخآف الكخيع حيث قاؿ سبحاىً كتعالىٌَْْ{ :ظَ ػٍَََ اٌْإَػََّْ دَشَطٌ ًٌََب

ةوإِ ْسك ْ
(ٔ)إثكالالنّخلبِ َكس ْ
الرطب.انظر:النووي،تحرٌر
َانال ُمثَلَّثَة،هوال ِع ْذ ُق م ِْن أعْذاقالنَّ ْخلالَّذِيٌكو ُن فٌِ ِه ُّ
ْرالهمزَ َ
ألفاظالتنبٌه(ص،)ٖٕ٘:وابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر(ٖ .)ٔ1ٖ/
(ٕ )النسابً،سننالنسابً،كتابادابالمضاة/بابتوجٌهالحاكمإلىمنأخبرأنهزنى:)ٕٕٗ/1(،حدٌثرلمٕٔٗ٘ .
الحدٌثاسنادهحسنألنالحسنبنأحمدالكرمانً:البأسبه،انظر:ابنحجر،تمرٌبالتهذٌبص .ٔ٘1:
(ٖ)سورةالنور،اآلٌة(ٕٖ) .
(ٗ)ابنسبلم،تفسٌرٌحٌىبنسبلم(ٔ )ٗٗ٘/
شمُّكُ ْ
ط ُع َّ
ِوتَمَ ُّ
سالُطُهُ.انظر:أبوالفتح،المغربفًترتٌبالمعرب(ص .)71:
(٘) ُجذَا ٌم:ه َُوت َ َ
وت َ َ
الل ْح ِم َ
ال ِج ْلد َ
ْ
()ٙالبَ َرص:بٌََاضٌَمعفًِالجلد.أن ظر:األزدي،جمهرةاللغة(ٔ .)ٖٔٔ/
ُث فًِأ َ َح ِد  ِشمَّ ًْ ْ
(ْ 7
َّ
البَ َد ِن طُ ً
وٌَحْ د ُ
ض  ٌَحْ د ُ
ّ
َ
ُث بَ ْغتَةً.انظر:أحمد
ْن
ٌ
م

ش
ًِال
ف

ك
ا
م
ب
ر
ُو
انَ
َّ
ِ
)الفَا ِل ُج  َم َر ٌ
ُ
سا َ
وال فٌَُبْطِ ُل إ ْح َ
ُو َح َر َكتَه َ َ
ِ َ
سه َ
الفٌومً،المصباحالمنٌرفًغرٌبالشرحالكبٌر(ٕ .)ٗ1ٓ/
()1ابنفرلد،الحجةعلىأهلالمدٌنة(ٖ .)ٖٗٗ/
() 9مسلم،صحٌحمسلم،كنابالبروالصلةواآلداب/بابتراحمالمؤمنٌنوتعاطفهموتعاضدهم:)ٔ999/ٗ(،حدٌث
رلم .ٕ٘1ٙ
ٕٕ

ػٍَََ اٌْإَػْشَطِ دَشَطٌ ًٌََب ػٍَََ اٌَّْشِّطِ دَشَطٌ ًٌََب ػٍَََ ؤَْٔفُغِىُُْ ؤَْْ رَإْوٌٍُُا ِِْٓ ثٌُُْرِىُُْ ؤًَْ ثٌُُْدِ آثَبئِ ىُُْ ؤًَْ ثٌُُْدِ ؤَُِّيَبرِىُُْ ؤًَْ ثٌُُْدِ إِخٌَْأِىُُْ ؤًَْ ثٌُُْدِ
ؤَخٌََارِىُُْ ؤًَْ ثٌُُْدِ ؤَػَّْبِِىُُْ ؤًَْ ثٌُُْدِ ػََّّبرِىُُْ ؤًَْ ثٌُُْدِ ؤَخٌَْاٌِىُُْ ؤًَْ ثٌُُْدِ خَبٌَبرِىُُْ ؤًَْ َِب ٍََِىْزُُْ َِفَبرِذَوُ ؤًَْ صَذِّمِىُُْ ٌَْْظَ ػٍََْْىُُْ جُنَبحٌ ؤَْْ رَإْوٌٍُُا
جَِّْؼًب ؤًَْ ؤَشْزَبرًب فَئِرَا دَخٍَْزُُْ ثٌُُْرًب فَغٌٍَُِّّا ػٍَََ ؤَْٔفُغِىُُْ رَذَِّْخً ِِْٓ ػِنْذِ اٌٍَّوِ ُِجَبسَوَخً طَِّْجَخً وَزٌَِهَ ُّجَُِّْٓ اٌٍَّوُ ٌَىُُُ اٌْأَّبدِ ٌَؼٍََّىُُْ رَؼْمٌٍَُِْ}

(ٔ)

ٌحي

اآلية ىدلت تخخيراً لمسدمسيغ أف يأكمػا هع العسياف كالعخج كالسخضى ،كأف يأكمػا في بيػت غيخٌع ،كعمى
َه َػاَل ُك ْع َب ْيَش ُك ْع بالباشل} ،قالً ابغ عباس .كقاؿ
{كَلَ تأكمػا أ ْ
بسعشى "في" كذلظ أىٍع تحخجػا هغ ذلظ لسا ىدلت َ
الزحاؾ :كاف أٌل السجيشة قبل الشبي َ ل يخالصٍع في شعاهٍع أعسى ،كَل أعخج ،كَل هخيس عمى شخيق

التقدز .كقيل :عمى شخيق التحخج؛ ألف السخيس َل يدتػفي الصعاـ كسا يدتػفي الرحيح ،كاألعخج السحتبذ
َل يدتصيع السداحسة عمى الصعاـ ،كاألعسى َل يبرخ شيب الصعاـ ،فأىدؿ هللا تعالى إباحة ذلظ في ٌحي
اآلية ،كقيل :ىدلت تخخيرًا ألٌل الدهاىة في األكل ه غ بيػت هغ سسى هللا في ٌحي اآلية؛ ألف قػهاً هغ
أصحا

الشبي  كاىػا إذا لع يكغ عشجٌع في بيػتٍع ها يصعسػىٍع ذٌبػا بٍع إلى بيػت آبائٍع كأهٍاتٍع أك

بعس هغ سسى هللا ،ككاف أٌل الدهاىة يتحخجػف أف يصعسػا ذلظ الصعاـ ،قاؿ ذلظ هجاٌج ،كقيل :ىدلت

تخخيرًا ألٌل الدهاىة أف يأكمػا هغ بيػت هغ خمفٍع في بيػتً هغ الغداة .ككاف الغداة يجفعػف إليٍع هفاتيح
أبػابٍع كيقػلػف :قج أحممشا لكع أف تأكمػا هسا في بيػتشا ،فكاىػا يتحخجػف هغ ذلظ(ٕ).
أؼ أف ٌحي اآلية تػجب هخالصة ذكؼ اإلعاقة هع غيخٌع هغ السدمسيغ كٌحا حق ثابت لٍع كتحثٍع

عمى عجـ التحخج هغ إعاقتٍع كأف َل تسشعٍع هغ التعاهل هع إخػاىٍع السدمسيغ هغ أٌل العاؼية.

السصمب الدابع:
حقيع في العسل

العسل ككدب الخزؽ حق هغ الحقػؽ األساسية لحكؼ اإلعاقة لتػفيخ حياة كخيسة لٍع كهشعٍع هغ
سؤاؿ الشاس فال يربحػا عبأ عمى أٌمٍع كعمى السجتسع "،العسل شخؼ كهجج كفخيزة عمى كل قادر عميً،
كلقج حث اإلسالـ عميً ،كحار الكدل كالخسػؿ كالبصالة كالتدػؿ؛ ألف الفقخ هحلة كهخض اجتساعي خصيخ،
كتشفيخ اإلسالـ هشً؛ ألىً يزخ بالسرمحة العاهة ،فاألهة قػية بقػة أفخادٌا ،ضعيفة بزعف أبشائٍا

(ٖ)

قاؿ

(ٗ)
َّللاِ
ِ
ز ِل َّ
تعالى{ :فَئِرَا لُعَِْذِ اٌصٍََّ بحُ فَبْٔزَشِشًُا فِِ اٌْإَسْضِ ًَاثْزَغٌُا ِِْٓ فَعًِْ اٌٍَّوِ ًَارْوُشًُا اٌٍَّوَ وَضِريًا ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْذٌَُْ} َ ،ك ْابتَ ُغػا ه ْغ َف ْ

اإلباحة في شمب السعاش(٘) ،كقاؿ تعالىًَ{ :لًُِ اػٌٍَُّْا فَغََْشٍَ اٌٍَّوُ ػٍَََّىُُْ ًَسَعٌٌُُوُ ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَعَزُشَدًَُّْ إٌََِ ػَبٌُِِ اٌْغَْْتِ
ًَاٌشَّيَبدَحِ فَُْنَجِّئُىُُْ ثَِّب وُنْزُُْ رَؼٌٍََُّْْ}( ،)ٙأؼ كقل لٍع أيٍا الخسػؿ اعسمػا لجىياكع كآخختكع ،ألىفدكع كأهتكع ،فالعسل

(ٔ)سورةالنور،اآلٌة(ٔ .)ٙ
(ٕ)المرطبً،الهداٌةالىبلوغالنهاٌة( )ٕ٘ٔ٘/1
(ٖ)الزحٌلً،الفمهاإلسبلمًوأدلته( )ٗ91ٙ/7
(ٗ)سورةالجمعة:اآلٌة(ٓٔ) .
(٘ )ابنعطٌة،المحررالوجٌزفًتفسٌرالكتابالعزٌز(٘ .)ٖٓ9/
()ٙسورةالتوبة،اآلٌة(٘ٓٔ) .
ٖٕ

ػؿ َّ ِ
الجج كالتذسيخ(ٔ) ،ك َع ْغ رس ِ
َك َل
اؿَ « :ها أ َ
ٌػ هشاط الدعادةَ ،ل اَلعتحار عغ التقريخ كَل دعػػ ّ
َّللا َ ،ق َ
َُ
ُّ
ِ
ْك ُل ِه ْغ َع َس ِل َي ِجِي»(ٕ).
ْك َل ِه ْغ َع َس ِل َي ِجِيَ ،كإِ َّف َىِب َّي َّ
َّللاِ َد ُاكَد َعَم ْي ًِ َّ
َحٌج َ
اف َيأ ُ
َف َيأ ُ
اها َقطَ ،خ ْي ًاخ ه ْغ أ ْ
الدالَ ُـَ ،ك َ
أَ
ش َع ً
الش ِ
ض ٍْ ِِخيَ ،فَي َتر َّج َؽ ِب ًِ كَيدتَ ْغِشي ِب ًِ ِه َغ َّ
اسَ ،خ ْيٌخ َل ًُ ِه ْغ
َح ُج ُك ْعَ ،ؼَي ْح ِص َب َعَمى َ
كقاؿ أيزًا َ":أ ْ
َف َي ْغ ُج َك أ َ
َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ػؿ»(ٖ) ،فال يجػز
ز ُل ِه َغ اْلَي ِج ُّ
َع َ
أْ
صايُ أ َْك َهَش َع ًُ َذل َظَ ،فِإ َّف اْلَي َج اْل ُعْمَيا أَ ْف َ
َؿ َر ُج ًال ،أ ْ
الدْفَمىَ ،ك ْاب َجْأ ب َس ْغ تَ ُع ُ
َف َي ْدأ َ
حخهاف ذكؼ اإلعاقة هغ ٌحا الذخؼ كالتكخيع بأف يكدب هغ عسل يجي كيدتغشي عغ الشاس ،بل كقج يعصيً
هللا هغ فزمً كيقػـ ٌػ بسداعجة غيخي هغ إخػاىً السدمسيغ السحتاجيغ.
ممحػضة:
باستيعا

ىرت السادة العاشخة هغ قاىػف حقػؽ السعػقيغ رقع ٗ لدشة  ٜٜٜٔعمى إلداـ السؤسدات الحكػهية
عجد هغ السعػقيغ َل يقل عغ (٘ ) %هغ عجد العاهميغ بٍا يتشاسب هع شبيعة العسل في تمظ

السؤسدات هع جعل أهاكغ العسل هشاسبة َلستخجاهٍع كتذجيع تذغيل السعػقيغ في السؤسدات الخاصة هغ

خالؿ خرع ىدبة هغ هختباتٍع هغ ضخيبة الجخل لتمظ السؤسدات في حيغ جاء قاىػف العسل الفمدصيشي رقع

 ٚلدشة ٕٓٓٓ رديفًا لقاىػف حقػؽ السعػقيغ في ضساف حق السعػقيغ في فخص عسل هتكافئة في القصاعات
غيخ الحكػهية فشز في هادتً رقع ٖٔ عمى أىً "يمتدـ صاحب العسل بتذغيل عجد هغ العساؿ السعػقيغ
السؤٌميغ بأعساؿ تتالءـ هع إعاقتٍع كذلظ بشدبة َل تقل عغ (٘ )%هغ حجع القػػ العاهمة في السشذأة"

(ٗ)

السصمب الثامغ:

حقيع في حخية التعبيخ عغ الخأي
التعبيخ عغ الخأؼ حق هغ الحقػؽ التي كفمٍا اإل سالـ لكل فخد هغ أفخاد السجتسع اَلسالهي فمكل

هدمع الحخية في التعبيخ عغ رأيً دكف استثشاء سػاء أكاف هعافًا أـ هغ ذكؼ اإلعاقة ،كهسا يجلل عمى ذلظ

سساحً صمى هللا عميً كسمع لمرحابة إبجاء رأيٍع سػاء في الدمع أك في الحخ فقج قاؿ تعالى{ :فَجَِّب سَدَّْخٍ
َِِٓ اٌٍَّوِ ٌِنْذَ ٌَيُُْ ًٌٌَْ وُنْذَ فَظًّب غٍَِْظَ اٌْمٍَْتِ ٌَبْٔفَعٌُّا ِِْٓ دٌٌَِْهَ فَبػْفُ ػَنْيُُْ ًَاعْزَغْفِشْ ٌَيُُْ ًَشَبًِسْىُُْ فِِ اٌْإَِْشِ فَئِرَا ػَضَِْذَ فَزٌََوًَّْ ػٍَََ اٌٍَّوِ إَِّْ اٌٍَّوَ
ُّذِتُّ اٌُّْزٌََوٍِِّنيَ}(٘) ،قاؿ سؽياف :كليكغ أٌل هذػرتظ أٌل التقػػ كأٌل األهاىة(.)ٙ

(ٔ)المراغً،تفسٌرالمراغً(ٔٔ .)ٕٓ/
(ٕ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالبٌوع/بابكسبالرجلوعملهبٌده:)٘7/ٖ(،حدٌثرلمٓ .ٕٓ7
(ٖ )مسلم،صحٌحمسلم،كتابالزكاة/بابكراهةالمسألةللناس:)7ٕٔ/ٕ(،حدٌثرلمٕٗٓٔ .
(ٗ )السعديواخرون،حموقالمعولٌنفًالمجتمعالفلسطٌنًص .91:
(٘)سورةالعمران:اآلٌة( .)ٔ٘9
()ٙابنلدامة،المغنً(ٓٔ .)ٗ7/
ٕٗ

كقاؿ سبحاىً كتعالىٌَ { :ب َّغْزٌَُِ اٌْمَبػِذًَُْ َِِٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ غَْْشُ ؤًٌُِِ اٌعَّشَسِ ًَاٌُّْجَبىِذًَُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَْٔفُغِيُِْ فَعًََّ
اٌٍَّوُ اٌُّْجَبىِذَِّٓ ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَْٔفُغِيُِْ ػٍَََ اٌْمَبػِذَِّٓ دَسَجَخً ًَوًٍُّب ًَػَذَ اٌٍَّوُ اٌْذُغْنََ ًَفَعًََّ اٌٍَّوُ اٌُّْجَبىِذَِّٓ ػٍَََ اٌْمَبػِذَِّٓ ؤَجْشًا ػَظًِّْب}

(ٔ)

الحؼ

ىدؿ في اَلبتجاء هغ ٌحي اآلية قػلًَ" :ل يدتػؼ القاعجكف هغ السؤهشيغ كالسجاٌجيغ في سبيل هللا بأهػالٍع

كأىفدٍع" قاؿ زيج بغ ثابت" :كاف الشبي يسمى عمى ٌحي اآلية ،كفخحي عمى فخحؼ ،فجخل عبج هللا بغ أـ هكتػـ،

كقاؿ يا رسػؿ هللا ،أىا رجل ضخيخ ،كلػ استصعت أف أقاتل لقاتمت هعظ؛ فتغذى رسػؿ هللا الػحي؛ فثقل فخحي
عمى فخحؼ حتى كاد يخضً؛ فمسا سخػ عشً ،قاؿ لي :اكتب {غيخ أكلى الزخر} فشدؿ ٌحا القجر في ابغ أـ

هكتػـ ،ككاف ضخي اخ هغ أكلى الزخر(ٕ) ،فقج أجاز َ لبغ هكتػـ التعبيخ عغ رأيً دكف أف يدجخي بالخغع أىً
كاف كؽيف البرخ إَل أف الخسػؿ  قج استسع لً كأعصاي الجػا  ،ك َع ْغ أَِبي ٌُ َخْي َخَة :صَّمى ِبَشا َّ
الشِب ُّي 
َ
ٍ
ِ
ِ
ُّ
ٍ ِ
الط ٍْخ رْكعتَْي ِغ ثُ َّع سَّمع ،ثُ َّع َق ِ
َّ
ض َع َي َجيُ َعَم ْي ٍَاَ ،كِفي الَق ْػ ِـ َي ْػ َهئح أ َُبػ َب ْك ٍخ
الس ْد ِججَ ،كَك َ
َ َ َ
اـ إَلى َخ َذَبة في ُهَقج ِـ َ
َ
َ َ
اف َِّ
َف ُي َكّمِسايُ ،ك َخ َخَج س َخَع ُ َّ ِ
الر َ
ر َخ ِت َّ
َك ُع َس ُخَ ،ف ٍَ َابا أ ْ
الةَُ .كِفي الَق ْػ ِـ َر ُج ٌلَ ،ك َ
الشب ُّي َ ي ْج ُعػيُ
َ َ
اف الشاسَ ،فَقاُلػاَ :ق ُ
َ
ِ
َذا اليجي ِغَ ،فَقاؿ :يا ىِب َّي َّ ِ ِ
َّللاِ،
ػؿ َّ
َ َ َ
ر ْخ» َقالُػاَ :ب ْل َىد َ
َّللا ،أََىد َ
ََ ْ
يت َيا َرُس َ
ر َخ ْت؟ َفَق َ
اؿَ« :ل ْع أ َْى َذ َكَل ْع تَْق ُ
يت أ َْـ َق ُ
(ٖ) (ٗ)
الي َج ْي ِغ »
ص َج َؽ ُذك َ
َق َ
اؿَ « :
فقج يكػف صاحب اإلعاقة عشجي هغ الخبخة كالجراية كالحكسة كالفصشة كالجخأة ها َل يػجج عشج غيخي هغ
السعافيغ فيشفع هللا بً اَلسالـ كالسدمسيغ.

السصمب التاسع:

حقيع في السيخاث
السيخاث هغ أكثخ الحقػؽ التي يحخـ هشٍا ذكؼ اإلعاقة خاص ًة إذا كاف هغ ذكؼ اإلعاقة العقمية أك
كاف صاحب اإلعاقة هغ الشداء ،ؼيقػـ األقار بسشع صاحب اإلعاقة هغ السيخاث ،كقج يقػهػف بسشعٍع هغ
الدكاج؛ حتى يدتأثخكا بالسيخاث ألىفدٍع ،كٌحا َل يجػز شخعًا في ديششا الحشيف الحؼ يػصيشا بالزعفاء
كالسحتاجيغ ،فاألشخاص ذكك اإلعاقة في حاجة إلى الساؿ أكثخ هغ غيخٌع بدبب ضخكفٍع الرحية خاص ًة
إذا كاىػا َل يقجركف عمى الكدب أك كاىػا هغ الشداء ،كلػ ىطخىا في آيات السيخاث لػججىاٌا جاءت عاهة في
كل فخد لً الحق في السيخاث فمع تسيد األفخاد األصحاء عغ غيخٌع هغ ذكؼ اإلعاقة بل أىٍع هتداككف في ٌحا

الحق حدب الذخع ،حيث قاؿ سبحاىً كتعالىٌٍِّ { :شِّجَبيِ َٔصِْتٌ َِِّّّب رَشَنَ اٌٌَْاٌِذَاِْ ًَاٌْإَلْشَثٌَُْ ًٌٍَِنِّغَبءِ َٔصِْتٌ َِِّّّب رَشَنَ اٌٌَْاٌِذَاِْ
ًَاٌْإَلْشَثٌَُْ َِِّّب لًََّ ِِنْوُ ؤًَْ وَضُشَ َٔصِْجًب َِّفْشًُظًب }

(٘)

َق ْػلُ ًُ تَ َعاَلىٌٍِ{ :شِّجَبيِ َٔصِْتٌ َِِّّب رَشَنَ اٌٌَْاٌِذَاِْ ًَاٌْإَلْشَثٌَُْ} ْاآلَي َة َى َدَل ْت ِفي

(ٔ)سورةالنساء،اآلٌة(٘ .)9
(ٕ)السمعانً،تفسٌرالسمعانً(ٔ .)ٗٙ7/
(ٖ)ذوالٌدٌن:رجلمنبنًسلٌمَ ٌ،مالُلهالخرباق،حجازي.انظر:المرطبً،االستٌعابفًمعرفةاألصحاب(ٕ .)ٗ7٘/
(ٗ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتاباألدب/بابماٌجوزمنذكرالناس:)ٔٙ/1(،حدٌثرلمٔ٘ٓ .ٙ
(٘)سورةالنساء،اآلٌة( .)7
ٕ٘

ٍ
ِ ِ ٍِ
ِ
ِ
اـ َر ُج َال ِف ٌُ َسا ْابَشا َع ِّع
اه َأخًَة ُيَق ُ
رارِّ
ِؼ ،تُُػّف َي َكتََخ َؾ ْ
أ َْكس ْبغ ثَابت ْاأل َْى َ
اؿ َل ٍَا أ ُُّـ ُك َّج َة َكثَ َال َث َبَشات َل ًُ ه ْش ٍَاَ .فَق َ
اٌمِي ِ
صيَّاي سػيج كعخَفجةَُ ،فأَخ َحا هاَلً كَلع يع ِصيا اه أخَتً كََل بش ِات ًِ َشيًئا ،كَكاىػا ِفي اْلج ِ
ِِ
ِ
َّة ََل ُي َػِّرثُػ َف
ْ َ ُ
ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ََ
َ
اْل َسّيت َكَك ُ ُ َ ْ ٌ َ َ ْ َ
ِ
الر َغار ،كِإف َكاف َّ ِ
ِ
يخ َذ َك ًاخ َكِإَّىسا َك ُاىػا ُي َػِّرثُػ َف ِّ
اؿَ ،كَيُقػُلػ َفََ :ل ُى ْع ِصي ِإ ََّل َه ْغ َق َات َل َك َح َاز
ّ
اء َكََل ّ َ َ ْ َ
الخ َج َ
الرغ ُ
َ
الش َد َ
اْلغِشيس َةَ ،فجاءت أ ُُّـ ك َّج َة َفَقاَلت :يا رسػؿ َّ ِ
ٍ
ٍ
اه َأخَتُ ًَُ ،كَل ْي َذ
ُ
َ َْ
َّللا ِإ َّف أ َْك َس ْب َغ ثَاِبت َه َ
ْ َ َُ َ
ات َكَت َخ َؾ َعَم َّي َبَشات َكأََىا ْ
َ َ
ِ ِ
ِ
اَل َح َدًشاَ ،ك ٌُ َػ ِع ْش َج ُس َػْي ٍج َك َع ْخَف َج َةَ ،كَل ْع ُي ْع ِصَي ِاىي َكََل َبَش ِاتي َش ْيًئا َك ٌُ َّغ
ػٌ َّغ َه ً
ع ْشجؼ َها أ ُْىف ُق َعَم ْي ٍِ َّغَ ،كَق ْج َت َخ َؾ أ َُب ُ
َّللاِ َكَل َج ٌَا ََل َي َخَك ُب
ػؿ َّ
ػؿ َّ
ِفي ِح ْج ِخؼََ ،ل ُي ْ
َّللاِ صمى هللا عميً كسمع َفَق َ
ص َع ْس َغ َكََل ُي ْدَق ْي َغَ ،ف َج َع ُ
اَل َيا َرُس َ
اٌ َسا َرُس ُ
(ٔ)
اؿ} يعِشي :لِ ُّ
ِ ِّ
ِ ِ
مح ُك ِ
ػر ِه ْغ أ َْكََل ِد اْل َسِّي ِت َكأَ ْق ِخَب ِائ ًِ
َّللا َع َّد َك َج َّل{ ،ل ِّمخ َج َ ْ
َف َخًسا َكََل َي ْحس ُل َكال َكََل َي ْش َكأُ َع ُج ِّكاَ ،فأ َْى َدَؿ َّ ُ
إلى ِ
اف ك ْاألَْقخبػف} ِهغ اْل ِسيخ ِ
اث ِه ْشٍعِ ،
اثِ ِ ،
ّّ ِ
ِ
ِ
يب ِه َّسا تََخ َؾ اْل َػ ِال َج ِ
اف
ُْ َ
{كلِ ّمش َداء} ِل ْ ِ َ
َ
يب} َحع {ه َّسا َت َخ َؾ اْل َػال َج ِ َ َ ُ َ َ
{ىر ٌ
{ىر ٌ
َ
َ
ِ (ٕ)
ِ
ِ
َؼِ :ه َغ اْل َساؿ.
َك ْاألَْق َخُبػ َف ه َّسا َق َّل ه ْش ًُ} أ ْ
فاآليات لع تسشع الرغيخ هغ السيخاث ،كحلظ السخأة لػ كاىت حبمى يكػف لمجشيغ ىريب هغ السيخاث
بعج كَلدتً فسغ با

أكلى إعصاء ذكؼ اإلعاقة حقٍع هغ السيخاث.

كاتفق الفقٍاء عمى ثالثة هػاىع لإلرثٌ :ي الخؽ ،كالقتل ،كاختالؼ الجيغ

(ٖ)

فمع يحكخكا أف اإلعاقة

هاىع هغ هػاىع السيخاث.
كهسا يبخٌغ عمى أف ذكؼ اإلعاقة لٍع حق في السيخاث أىً ىدؿ قخآىاً يبيغ أىٍع لٍع حق في السيخاث

حيث قاؿ تعالىًَّ{ :غْزَفْزٌَُٔهَ فِِ اٌنِّغَبءِ لًُِ اٌٍَّوُ ُّفْزِْىُُْ فِْيَِّٓ ًََِب ُّزٍََْ ػٍََْْىُُْ فِِ اٌْىِزَبةِ فِِ َّزَبََِ اٌنِّغَبءِ اٌٍَّبرِِ ٌَب رُؤْرٌَُٔيَُّٓ َِب وُزِتَ ٌَيَُّٓ
ًَرَشْغَجٌَُْ ؤَْْ رَنْىِذٌُىَُّٓ ًَاٌُّْغْزَ عْؼَفِنيَ َِِٓ اٌٌٌِْْذَاِْ ًَؤَْْ رَمٌٌُُِا ٌٍَِْْزَبََِ ثِبٌْمِغْطِ ًََِب رَفْؼٌٍَُا ِِْٓ خَْْشٍ فَئَِّْ اٌٍَّوَ وَبَْ ثِوِ ػًٍَِّْب}(ٗ).
الد ِج ِؼ" :كتخغبػف أَف تش ِكحػٌ َّغ َكاف جاِبخ بغ عب ِج َّ ِ
ِؼ ثُ َّع ُّ ِ
ِ
اء
رار ُّ
قاؿ ُّ ّ ّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ
َ َ ُ ْ ُ َْ
َّللا األ َْى َ
الدَمس ُّي َل ًُ ب ْش ُت َع ٍّع َع ْسَي ُ
ِ
ِ
َّللاِ يخَغب ع ْغ ِى َك ِ
َف
اح ٍَا َكَل ُي ْشك ُح ٍَا َرْـَب ًة أ ْ
يٍا َهاَلَ ،كَك َ
اف َجاِب ُخ ْب ُغ َع ْبج َّ َ ْ ُ َ
ككاىت ذهيسة َكَك َاى ْت َق ْج َكِرثَ ْت َع ْغ َأِب َ
الدكج ِبسالٍِاَ ،فدأَؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
اس ِفي ُح ُج ِ
زا ِه ْث ُل َذلِ َظَ ،ف َج َع َل
ػرٌِ ْع َج َػارِؼ أ َْي ً
َّللا َ ع ْغ َذل َظَ ،ك َك َ
اف َى ٌ
َي ْح ٌَ َب َّ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ
جاِبخ يدأَؿ :أَت ِخ ُث اْلج ِاري ُة ِإ َذا َكاىت َقِبيح ًة عسياءَ ،فجعل رسػؿ َّ ِ
َّللا ِف ِ
يٍ ْع ٌَ َحا"(٘).
َ ٌ َْ ُ َ
َْ
َ َ
ػؿَ :ى َع ْعَ ،فأ َْى َدَؿ َّ ُ
َّللا َ يُق ُ
َ َ َْ َ َ َ َ َ ُ ُ

الجراح والمَتْل .انظر :ابن األثٌر ،النهاٌة فً غرٌب
(ٔ) نَكَاٌُ :مَالُ :نَ َكٌْتُ فًِ العد ُّو أ َ ْنكًِ نِكَاٌَةً فَأَنَا نَانٍ  ،إِ َذا أ ْكثَرتَ فٌِ ِه ُم ِ
الحدٌثواألثر(٘ .)ٔٔ7/
(ٕ)البغوي،تفسٌرالبغوي(ٕ .)ٔٙ9/
(ٖ)الزحٌلً،الفمهاإلسبلمًوأدلته(ٓٔ .)77ٔٓ/
(ٗ)سورةالنساء،اآلٌة( .)ٕٔ7
(٘)ابنأبًحاتم،تفسٌرابنأبًحاتم(ٗ .)ٔٓ77/
ٕٙ

السبحث الثاني:

فزل الربخ عمى اإلعاقة
لقج خمق هللا سبحاىً كتعالى اإلىداف في أحدغ صػرة كفي أجسل ٌيئة ،لكغ قج يبتمي هللا بعس

الشاس في أجدادٌع ،ؼيكػىػا هغ ذكؼ اإلعاقة سػاء أكاىت اإلعاقة هشح الػَلدة أك بعج ذلظ ،لكغ هللا سبحاىً
كتعالى َل يبتمي عبادي خاصة السؤهشيغ هشٍع إَل لحكسة فسا ٌي الحكسة هغ اإلعاقة؟ كها ٌػ الثػا

الحؼ

يشالً السدمع إذا صبخ عمى اإلعاقة كاحتدب أهخي إلى هللاٌ ،حا ها سأبيشً في ٌحا السبحث فٍشاؾ الكثيخ هغ

الحكع هغ اإلعاقة التي بيشٍا لشا القخآف كالدشة كٌي:

ٔ .الربخ عمى البالء سبب مغ أسباب رحسة هللا كمغفختو:
قاؿ سبحاىً كتعالى في كتابً العديدًَ{ :ثَشِّشِ اٌصَّبثِشَِّٓ ( ) 155اٌَّزَِّٓ إِرَا ؤَصَبثَزْيُُْ ُِصِْجَخٌ لَبٌٌُا إَِّٔب ٌٍَِّوِ ًَإَِّٔب إٌَِْْوِ سَاجِؼٌَُْ
( ) 156ؤًٌَُئِهَ ػٍََْْيُِْ صٌٍَََادٌ ِِْٓ سَثِّيُِْ ًَسَدَّْخٌ ًَؤًٌَُئِهَ ىُُُ اٌُّْيْزَذًَُْ}

(ٔ)

قػلً تعالى{ :اٌَّزِ َّٓ إِرَا ؤَصَبثَزْيُُْ ُِصِْجَخٌ لَبٌٌُا إَِّٔب ٌٍَِّوِ ًَإَِّٔب إٌَِْْوِ

فسشي،
سَاجِؼٌُْ} قاؿ أبػ جعفخ الصبخؼّ :
كبذخ ،يا دمح ،الرابخيغ الحيغ يعمسػف أف جسيع ها بٍع هغ ىعسة ّ

ؼيقخكف بعبػديتيِ ،
كيػحجكىشي بالخبػبية ،كيرجقػف بالسعاد كالخجػع إلي ؼيدتدمسػف لقزائي ،كيخجػف ثَػابي،
ّ
ُ
ّ
ِ
أف أبتميٍع بً هغ
كيخافػف عقابي ،كيقػلػف -عشج اهتحاىي إياٌع ببعس ه َحشي ،كابتالئي إياٌع بسا كعجتٍع ْ
كىقز األهػاؿ كاألىفذ كالثسخات كغيخ ذلظ هغ السرائب التي أىا ُهستحشٍع بٍا :إىا هساليظ
الخػؼ كالجػع َ

ربشا كهعبػدىا أحياء ،كىحغ عبيجي كإىا إليً بعج هساتشا صائخكف
كرضا بأحكاهي(ٕ) ،كقػلً:
تدميسا لقزائي ً
ً
َ
ً
(ٖ)
د ِِْٓ سَثِّيُِْ} الرالة هغ هللا رحسة كهغفخة .
{ؤًٌَُئِهَ ػٍََْْيُِْ صٌٍَََا ٌ
ٕ .الربخ عمى البالء سبب مغ أسباب محبة هللا سبحانو كتعالى:
َق ْػلُ ًُ تَ َعاَلىًَ{ :وَإَِّّْٓ ِِْٓ َٔجٍِِّ لَبرًََ َِؼَوُ سِثٌَُِّّْْ وَضِريٌ فََّب ًَىَنٌُا ٌَِّب ؤَصَبثَيُُْ فِِ عَجًِِْ اهللِ ًََِب ظَؼُفٌُا ًََِب اعْزَىَبٌُٔا ًَاهللُ ُّذِتُّ
(ٗ)
عجكٌع ،كعمى كل هريبة تريبٍع(٘).
(و َّ
َّللاُ ُي ِح ُّب َّ
الراِب ِخ َ
يغ):أؼ الرابخيغ عمى قتاؿ ّ
اٌصَّبثِشَِّٓ} َ

(ٔ)سورةالبمرة،اآلٌة(٘٘ٔـٔ٘ٙـ .)ٔ٘7
(ٕ)الطبري،جامعالبٌان(ٖ .)ٕٕٔ/
(ٖ)الواحدي،التفسٌرالوسٌط(ٔ .)ٕٗٓ/
(ٗ)سورةآلعمران،اآلٌة( .)ٔٗٙ
(٘)الماترٌدي،تأوٌبلتأهلالسنة(ٕ .)ٕ٘ٓ/
ٕ7

ٖ .الربخ عمى البالء سبب مغ أسباب إعانة هللا كنرخه لعبجه السدمع:
(ٔ)
يغ:
َّللا َه َع َّ
الراِب ِخ َ
قاؿ سبحاىًَّ{ :ب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا اعْزَؼِْنٌُا ثِبٌصَّجْشِ ًَاٌصٍََّبحِ إَِّْ اٌٍَّوَ َِغَ اٌصَّبثِشَِّٓ}  ،قػلً تعالىَ :و َّ ُ
(ٕ)
أؼ بالشرخ كاإلعاىة

ٗ .الربخ عمى البالء شخيق مغ شخؽ دخػؿ الجشة:
حيث يقػؿ سبحاىً كتعالىًَ{ :جَضَاىُُْ ثَِّب صَجَشًُا جَنَّخً ًَدَشِّشًا}(ٖ) ،كجداٌع بعج البذارة بسا صبخكا عمى
البالء جشة كحخي ًاخ فأها الجشة فيتشعسػف فيٍا ،كأها الحخيخ فيمبدػىً(ٗ).
اؿ تَ َعاَلىًَ{ :اٌَّزَِّٓ صَجَشًُا اثْزِغَبءَ ًَجْوِ سَثِّيُِْ ًَ ,ؤَلَبٌُِا اٌصٍََّبحَ ًَؤَْٔفَمٌُا َِِّّب سَصَلْنَبىُُْ عِشًّا ًَػٍََبَِْٔخًًَّ ,ذْسَءًَُْ ثِبٌْذَغَنَخِ اٌغَِّّْئَخَ,
َكَق َ

ؤًٌَُئِهَ ٌَيُُْ ػُمْجََ اٌذَّاسِ ,جَنَّبدُ ػَذٍْْ َّذْخٌٍَُُٔيَب ًََِْٓ صٍََخَ ِِْٓ آثَبئِيُِْ ًَؤَصًَْاجِيُِْ ًَرُسَِّّّبرِيًَُِْ ,اٌٍََّْبئِىَخُ َّذْخٌٍَُُْ ػٍََْْيُِْ ِِْٓ وًُِّ ثَبةٍ ,عٍََبٌَ ػٍََْْىُُْ ثَِّب
(٘)
الخَزَايا كاْلسر ِائ ِب ،كاْل َحػ ِاد ِث ك َّ
الش َػ ِائ ِب(.)ٙ
اؿ َع َ
صَجَشْرُُْ فَنِؼَُْ ػُمْجََ اٌذَّاسِ} َ ،ق َ
َ
َ َ
صٌ
صَب ُخكا َعَمى َّ َ َ َ
اءَ :

ِ
يظ اه أخًَة ِه ْغ أ ْ ِ
اؿ لِي ْاب ُغ َعب ٍ
اؿ:
اء ْب ُغ أَِبي َرَب ٍ
َّاس :أَ َ
عغ َع َ
الجَّشة؟ ُقْم ُتَ :بَمىَ ،ق َ
ٌَل َ
َل أ ُِر َ ْ َ
اؿَ :ق َ
احَ ،ق َ
صُ
ِِ
ِ ِ ِ
الشِب َّي َ فَقاَل ْتِ :إِّىي أُصخعُ ،كإِِّىي أَتَ َك َّذفَ ،ف ْادعُ َّ ِ
الد ْػَداء ،أ ََت ِت َّ
صَب ْخ ِت
ُ
َّللا ليَ ،ق َ
َ
َْ َ
اؿ« :إ ْف ش ْئت َ
ٌَحي َ
الس ْأخَُة َّ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َل
َف َ
َّللا لِي أ ْ
َّللا أ ْ
َصِب ُخَ ،فَقاَل ْتِ :إّىي أَتَ َك َّذ ُ
فَ ،ف ْادعُ َّ َ
الجَّش ُةَ ،كإِ ْف ش ْئت َد َع ْػ ُت َّ َ
َكَلظ َ
َف ُي َعاؼَيظ» َفَقاَل ْت :أ ْ
فَ ،ف َج َعا َل ٍَا(.)ٚ
أَتَ َك َّذ َ

ِ ِ ِ ِ
ِ
َّللا َق َ ِ
الجَّش َة(.)ٛ
رَب َخَ ،ع َّػ ْ
ضتُ ًُ ه ْش ٍُ َسا َ
كقاؿ ِ" :إ َّف َّ َ
اؿ :إ َذا ْابَتَم ْي ُت َع ْبجؼ ب َحب َيبتَْيً َف َ
٘ .الربخ عمى البالء سبب مغ أسباب تكفيخ الحنػب كالخصايا:
ِ
الخاه ِة(ِ )ٜه َغ َّ
ِ
عغ َّ
الدْرِع ،تَُفِّيئُ ٍَا ِّ
ِ
السَش ِاف ِق
الخ ُ
الشِب ِّي َ ق َ
يح َه َّخًةَ ،كتَ ْعجلُ ٍَا َه َّخًةَ ،ك َهَث ُل ُ
الس ْؤه ِغ َك َ َ
اؿَ « :هَث ُل ُ
َكاألَرَزِة(ٓٔ)َ ،لَ تََداؿ حتَّى ي ُكػ َف ْاى ِجعا ُفٍا(ٔٔ) ه َّخًة ك ِ
اح َج ًة»(ٕٔ) ،قاؿ السٍمب" :هعشى ٌحا الحجيث أف السؤهغ هغ
ُ َ َ
ْ
َ َ
َ َ
حيث جاءي أهخ هللا اىصاع لً ك َلف لً كرضي بً ،كإف جاء هكخكي رجا ؼيً الخيخ ،كإذا سكغ البالء اعتجؿ

(ٔ)سورةالبمرة،اآلٌة(ٖ٘ٔ) .
(ٕ)ابنالجوزي،زادالمسٌرفًعلمالتفسٌر(ٔ .)ٕٕٙ/
(ٖ)سورةاإلنسان،اآلٌة( .)ٙ
(ٗ)مماتل،تفسٌرمماتلبنسلٌمان(ٗ .)ٕ٘7/
(٘)سورةالرعد،اآلٌة( .)7
()ٙالمرطبًهللا،تفسٌرالمرطبً( .)ٖٔٓ/9
()7البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمرضى/بابفضلمنٌصرع:)ٔٔٙ/7(،حدٌثرلمٕ٘ .٘ٙ
() 1البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمرضى/بابفضلمنذهببصره:)ٔٔٙ/7(،حدٌثرلمٖ٘ .٘ٙ
(ْ 9
)الخَا َمةُ
:العضةالرطبَةمنالنَّ َبات.انظر:ابنالجوزي،غرٌبالحدٌث(ٔ .)ٕ٘9/
ّ
(ٓٔ ْ
)األ َ ْرزَ ةِ:شجرالصنوبر.انظر:الحمٌدي،تفسٌرغرٌبمافًالصحٌحٌنالبخاريومسلم(ص .)ٔٓ9:
َ
ْ
(ٔٔ)انحعافها:أيِانمِبلعُها,انظر:ابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر(ٔ .)ٕ7ٙ/
(ٕٔ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمرضى/بابماجاءفًكفارةالمرضى:)ٔٔٗ/7(،حدٌثرلمٖٗ .٘ٙ
ٕ1

قائسًا بالذكخ لخبً عمى البالء ،بخالؼ الكافخ فإف هللا عد كجل َل يتفقجي باختبار بل يعاؼيً في دىياي كييدخ
عميً أهػري ليعدخ عميً في هعادي حتى إذا أراد هللا إٌالكً قرسً قرع األرزة الرساء ليكػف هػتً أشج عحابًا

عميً كألسًا"

(ٔ).

كع ِغ َِّ
اؿَ « :ها
َ
الشب ِّي َ ق َ
َّ ِ
َّللاُ ِب ٍَا
اك ٍَاِ ،إ ََّل َكَّف َخ َّ
الذ ْػَكة ُي َذ ُ
هخض دائع هالزـ(ٖ).

ِ ِ
ِ
َل َأ ًذػ َكَلَ َغ ّعٍَ ،حتَّى
َل ُح ْدٍف َك َ
َل ٌَ ٍّع َك َ
ص ٍبَ ،ك َ
ر ٍب َك َ
ُير ُ
َل َك َ
الس ْدم َع ،ه ْغ َى َ
يب ُ
ص َايايُ»(ٕ) (ها يريب السدمع هغ ىرب) تعب (كَل كصب) هخض أك
ِه ْغ َخ َ

كَقاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا ِب ًِ خي اخ ي ِ
ِ
ر ْب ِه ْش ًُ»
َ ًْ ُ
َّللا َ « :ه ْغ ُي ِخد َّ ُ
َ َُ ُ
(٘).
فتكػف لً كفارة

(ٗ)

هعشاي أف السدمع يجدػ بسرائب الجىيا

 .ٙالبالء عالمة مغ عالمات قػة اإليساف:
عغ قتيبة قاؿ :حجثشا حساد بغ زيج ،عغ عاصع بغ بٍجلة ،عغ هرعب بغ سعج ،عغ أبيً ،قاؿ:
()ٙ
ِ
الش ِ
َؼ َّ
الخ ُج ُل َعَمى َح َد ِب ِد ِيش ًِ،
ػؿ َّ
اء ثُ َّع األ َْهَث ُل َفاأل َْهَث ُلَ ،ف ُي ْبَتَمى َّ
َّللاِ ،أ ُّ
اس أ َ
َش ُّج َب َال ًء ؟ َق َ
ُقْم ُتَ :يا َرُس َ
اؿ" :األ َْىبَي ُ
ِ ِ ِِ
َفِإف َك ِ
ِ
اشتََّج ب َالؤي ،كإِ ْف َك َ ِ ِ ِ ِ َّ
الع ْب ِج َحتَّى
ْ َ
اف في ديشً ِرقةٌ ْابتُم َي َعَمى َح َدب ديشًَ ،ف َسا َي ْب َخُح َ
الب َال ُء ِب َ
صْمًبا ْ َ ُ ُ َ
اف د ُيش ًُ ُ
()ٚ
ِ
َي ْت ُخَك ًُ َيس ِذي َعَمى األ َْر ِ
ض َها َعَم ْيً َخ ِص َيئ ٌة» َ ،ق ْػُل ًُ( :ثُ َّع ْاأل َْهَث ُل َف ْاأل َْهَث ُل) أ ِ
ز ُل َعَم ى
ز ُل َف ْاألَْف َ
َؼْ :األَْف َ
ْ
ِ ()ٛ
ِ
ز َل َؼَب َال ُؤيُ أ َ ُّ
َؼَ :شج ًيجا .
تَ ْخِتيِب ٍِ ْع في اْلَف ْ
اف أَ ْف َ
ز ِل َف ُك ُّل َه ْغ َك َ
(صْمًبا) أ ْ
َشج ُ
 .ٚالربخ عمى البالء شخيق مغ شخؽ زيادة الحدشات:
قاؿ سبحاىً كتعالىَِ{ :ب وَبَْ ٌِإَىًِْ اٌَّْذِّنَخِ ًََِْٓ دٌٌََْيُُْ َِِٓ اٌْإَػْشَاةِ ؤَْْ َّزَخٍََّفٌُا ػَْٓ سَعٌُيِ اٌٍَّوِ ًٌََب َّشْغَجٌُا ثِإَْٔفُغِيُِْ ػَْٓ َٔفْغِوِ رٌَِهَ
ثِإََّٔيُُْ ٌَب ُّصِْجُيُُْ ظََّإٌ ًٌََب َٔصَ تٌ ًٌََب َِخَّْصَخٌ فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ ًٌََب َّطَئٌَُْ ٌَِْطِئًب َّغِْظُ اٌْىُفَّبسَ ًٌََب َّنَبٌٌَُْ ِِْٓ ػَذًٍُّ ًٍَْْٔب إٌَِّب وُزِتَ ٌَيُُْ ثِوِ ػًٌََّ صَبٌِخٌ إَِّْ اٌٍَّوَ ٌَب
ُّعِْغُ ؤَجْشَ اٌُّْذْغِنِنيَ}(.)ٜ

كَل ىرب يعشي كَل هذقة في أجدادٌع(ٓٔ)ِ{ ،إ َّ
َل ُكِت َب َل ٍُ ْع} ،بحلظ كمً ثػا
َج َخ السحدشيغ} ،أؼ :يجازيٍع عمى أعسالٍع(ٔٔ).
أْ

عسل صالحِ{ ،إ َّف هللا َ ِ
يع
َل ُيز ُ

(ٔ)العٌنً،عمدةالماريشرحصحٌحالبخاري(ٕٔ .)ٕٔٓ/
(ٕ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمرضى/بابماجاءفًكفارةالمرضى:)ٔٔٗ/7(،حدٌثرلمٔٗ .٘ٙ
(ٖ)المسطبلنً:إرشادالساريلشرحصحٌحالبخاري( .)ٖٗٓ/1
(ٗ)البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمرضى/بابماجاءفًكفارةالمرضى:)ٔٔ٘/7(،حدٌثرلم٘ٗ .٘ٙ
(٘)ابنبطال،شرحصحٌحالبخاري( .)ٖ7ٕ/9
ْ
َ
ً
َ
َ
َ
ل ْ
ْر وال َّ
ْر
غٌ ِ
مِن  َ
شر  َمعا  ْ
ن فًِ ال َخٌ ِ
ل بَل ْوت ُ هُ وأ ْبل ٌْت ُ هُ وا ْبتَل ٌْتُهُواال ْبت َِبلء ٌَكُو ُ
االختِبار واال ْمتِحانٌُ.مَا ُ
ص ِ
()ٙالببلء:اال ْبت َِبلء فًِ  ْاأل َ ْ
ق َبٌْنَفِ ْعلٌَْهما،انظرابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر(ٔ .)ٔ٘٘/
فَ ْر ٍ
() 7الترمذي،سننالترمذي،بابماجاءفًالصبرعلىالببلء:)ٙٓٔ/ٗ(،حدٌثرلم،ٕٖ91الحدٌثاسنادهضعٌفألن
عاصمبنبهدلةلالعنهابنحجر":صدوقلهأوهام".انظر:ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕ1٘:
()1السندي،حاشٌةالسنديعلىسننابنماجه(ٕ .)ٗ9ٓ/
()9سورةالتوبة،اآلٌة(ٕٓٔ) .
(ٓٔ)مماتل،تفسٌرمماتلبنسلٌمان(ٕ .)ٕٕٓ/
(ٔٔ)المرطبً،الهداٌةالىبلوغالنهاٌة(ٗ .)ٖٔ17/
ٕ9

 .ٛصاحب اإلعاقة لو مغ األجخ مثل أجخ السدمع الرحيح:
َّللاِ ِ« :إ َذا ه ِخض العبج ،أَك سا َفخُ ،كِتب َلً ِه ْثل ها َكاف يعسل ه ِؿيسا ِ
يحا»(ٔ) ،قاؿ
ػؿ َّ
صح ً
َ َ َ ُْ ْ َ َ
اؿ َرُس ُ
َق َ
َ ُ ُ َ َ َْ َ ُ ُ ً َ
السٍمب" :يخيج أف لٍع أجخٌع في حاؿ الكبخ كالزعف عسا كاىػا يفعمػىً في الرحة غيخ هقصػع لٍع؛ فمحلظ
كل هخض هغ غيخ الدهاىة ككل آفة هغ سفخ كغيخي يسشع هغ العسل الرالح السعتاد؛ فإف هللا قج تفزل

بإجخاء أجخي عمى هغ هشع ذلظ العسل"(ٕ).

 .ٜاإلعاقة قج تسشع صاحبيا مغ ارتكاب الحنػب كالسعاصي:
هخ ببعس األىٍار ،فإذا بربياف يمعبػف في ذلظ الشٍخ ،كهعٍع صبي
يخكػ أف عيدى عميً الدالـ ّ
كيفخكف هشً يسيشًا كشساَلً ،كٌػ يصمبٍع كَل يطفخ بٍع .ففكخ
أعسى قج كف برخي ،كٌع يغسدػىً في الساءّ ،

فخد عميً برخي،
يخد عميً برخي ،كأف يداكؼ بيشً كبيغ أصحابًّ .
عيدى عميً الدالـ في أهخي ،كدعا ربً أف ّ
فمسا فتح عيشيً كرآٌع كثب عمى كاحج هشٍع ،فتعمق بً كلع يدؿ يغسدً في الساء حتى قتمً ،كشمب آخخ فتعمق

بً كحلظ حتى هات ،كٌخ الباقػف ،فخأػ عيدى عميً الدالـ ذلظ ،فتعجب ،كقاؿ :يا الٍي ،كسيجؼ كهػَلؼ،
يخدي كسا كاف كيكفيٍع أهخي ،فأكحى هللا تعالى إلى عيدى عميً الدالـ :قج
أىت بخمقظ أعمع ،فجعا ربً أف ّ
فخخ عيدى عميً الدالـ ساججاً(ٖ).
كتعخضت
إلي في حكسي كتجبيخؼّ ،
كشت أعمستظ ّ
ّ

ِ
َّللاِ  ،يُقػؿِ" :إ َّف ثَ َ ِ ِ
َع َسىَ ،ب َجا َِّهللِ َع َّد
ػؿ َّ
ص َكأَ ْق َخ َ
ع َكأ ْ
يل :أ َْب َخ َ
الثَ ًة في َبشي ِإ ْس َخائ َ
َ ُ
كقاؿ َرُس َ
ٍ
ِ
اؿَ :ل ْػ ٌف َح َد ٌغَ ،ك ِجْمٌج َح َد ٌغ،
اؿ :أ ُّ
َح ُّب ِإَل ْي َظ؟ َق َ
َؼ َش ْيء أ َ
صَ ،فَق َ
َي ْبَتمَي ٍُ ْعَ ،ؼَب َع َث ِإَل ْي ٍِ ْع َهَم ًكاَ ،فأ ََتى األ َْب َخ َ
الشاسَ ،قاؿَ :فسدحً َف َحٌب عشًَ ،فأ ِ
َؼ ِ
ِ
اؿِ :
اإلِب ُل- ،
َ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ ْ
َح ُّب ِإَل ْي َظ؟ َق َ
الساؿ أ َ
ُعص َي َل ْػًىا َح َدًشاَ ،كجْم ًجا َح َدًشاَ ،فَق َ
َّ ُ
اؿ :أ ُّ َ
ِ ِ
َح ُج ٌُسا ِ
ُع ِصي َىا َق ًة
اإلِبل ،كقاؿ اآلخخ :البقخ ،-فأ
صَ ،كاألَْق َخ َ
اؿَ :
عَ ،ق َ
البَق ُخَ ٌُ ،ػ َش َّظ في َذل َظِ :إ َّف األ َْب َخ َ
أ َْك َق َ
اؿ أ َ َ
ُ َ َ َ َ ُ ََ ُ َ ْ َ
ِ
َؼ َشي ٍء أ َ ِ
اؿ َش َعٌخ َح َد ٌغَ ،كَي ْح ٌَ ُب َعِّشي ٌَ َحاَ ،ق ْج
يٍا َكأَتَى األَقخع فقاؿ :أ
َح ُّب إَل ْي َظ؟ َق َ
اؿُ :يَب َار ُؾ َل َظ ف َ
اءَ ،فَق َ
ُع َذ َخ َ
ْ َ َ َ َ َ ُّ ْ
الشاسَ ،قاؿَ :فسدحً َف َحٌب كأ ِ
ِ
ِ
اي
اؿَ :فأ ُّ
َع َ
اؿَ :فأ ْ
َ ََ َُ ََ َ ْ
اؿَ :
صُ
البَق ُخَ ،ق َ
َح ُّب ِإَل ْي َظ؟ َق َ
الساؿ أ َ
ُعص َي َش َع ًاخ َح َدًشاَ ،ق َ
َقح َرِىي َّ ُ
َؼ َ
ٍ
ِ
ِ
اؿَ :ي ُخُّد َّ ِ
ر ِخؼ،
اؿ :أ ُّ
يٍاَ ،كأَتَى األ ْ
َح ُّب ِإَل ْي َظ؟ َق َ
َؼ َش ْيء أ َ
َع َسى َفَق َ
اؿُ :يَب َار ُؾ َل َظ ف َ
َبَق َخًة َحاه ًالَ ،كَق َ
َّللاُ إَل َّي َب َ
الشاسَ ،قاؿَ :فسدحً َفخَّد َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اة َكالِ ًجا،
اؿَ :فأ ُّ
َع َ
اؿ َ
اي َش ً
الغَش ُعَ :فأ ْ
صُ
َح ُّب ِإَل ْي َظ؟ َق َ
الساؿ أ َ
ر َخيَُ ،ق َ
َ ََ َُ َ ُ
َفأ ُْبر ُخ ِبً َّ َ
َؼ َ
َّللا إَل ْيً َب َ
ِ
ٍ ِ
ٍ ِ
ٍ ِ
اف ككَّل َج ٌ َحاَ ،ف َك ِ
ٍ
ص ِفي
َ
َفأ ُْىت َج ٌَ َح ِ َ َ َ
اف ل ٍَ َحا َكاد ه ْغ ِإِبلَ ،كلِ ٍَ َحا َكاد ه ْغ َبَق ٍخَ ،كلِ ٍَ َحا َكاد ه ْغ َغَشعٍ ،ثُ َّع ِإَّى ًُ أَتَى األ َْب َخ َ
ِِ
ص ِ
َّ
ِ
اليػـ ِإ ََّل ِب َّ ِ ِ
َسأَُل َظ
ال َب َ
اؿ ِفي َسَف ِخؼَ ،ف َ
ال َ
اؿ َر ُج ٌل ِه ْد ِك ٌ
يغ ،تََقص َع ْت ِب َي الحَب ُ
ػرِتً َك ٌَ ْيَئتًَ ،فَق َ
ُ َ
اهلل ثُ َّع ب َظ ،أ ْ
غ َْ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
الجْمج الحدغ ،كالساؿ ،ب ِع ا َّ
َّ
ِ
الحُقػ َؽ َكث َيخةٌ،
َع َ
ص َ
ِبالحؼ أ ْ
اؿ َل ًُِ :إ َّف ُ
يخ أَتََبم ُغ َعَم ْيً في َسَف ِخؼَ ،فَق َ
الح َد َغَ ،ك َ َ َ َ َ َ َ َ ً
اؾ الم ْػ َف َ
ِ
ص َيْق َح ُر َؾ َّ
اؿَ :لَق ْج َكِرْث ُت لِ َكاِب ٍخ َع ْغ َكاِب ٍخ ،
اؾ َّ
اسَ ،ف ِق ًا
َع َ
ص َ
يخ َفأ ْ
اؿ َل ًَُ :كأَّىي أ ْ
َّللاُ؟ َفَق َ
الش ُ
َع ِخُف َظ ،أََل ْع تَ ُك ْغ أ َْب َخ َ
َفَق َ
ِِ
َّللا ِإَلى ها ُكشت ،كأَتى األَ ْقخع ِفي ص ِ
ِ
ِ
َفَق َ ِ
اؿ لِ ٍَ َحا،
َ َْ ََ
ََ
اؿ َل ًُ :ه ْث َل َها َق َ
ػرِتً َك ٌَ ْيَئتًَ ،فَق َ
ُ َ
ري ََّخ َؾ َّ ُ
اؿ :إ ْف ُك ْش َت َكاذًبا َف َ
َف
َك َج َّل أ ْ
َق ْج َق ِح َرِى ي

(ٔ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالجهادوالسٌر/بابٌ كتبللمسافرمثلماكانٌعملفًاإللامة:)٘7/ٗ(،حدٌث
رلم .ٕ99ٙ
(ٕ)ابنبطال،شرحصحٌحالبخاري(٘ .)ٔ٘ٗ/
(ٖ)ابنالجوزي،بحرالدموع(صٖٔٔ:ـٕٖٔ) .
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ِ
ِ
َفخَّد َعَم ْي ًِ ِه ْثل ها رَّد َعَم ْي ًِ ٌَ َحاَ ،فَق ِ
ػرِت ًِ،
َّللا ِإَلى َها ُك ْش َتَ ،كأَتَى األ ْ
ص َ
ري ََّخ َؾ َّ ُ
َ
َ َ َ
َ
َع َسى في ُ
اؿ :إ ْف ُك ْش َت َكاذًبا َف َ
َّ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
اليػـ ِإ ََّل ِب َّ ِ ِ
ِ
َسأَلُ َظ ِب َّال ِحؼ َرَّد
اؿ ِفي َسَف ِخؼَ ،فالَ َبالَ َ
اؿَ :ر ُج ٌل ه ْدك ٌ
يغ َك ْاب ُغ َسبيل َكتََقص َع ْت ب َي الحَب ُ
َفَق َ
اهلل ثُ َّع ب َظ ،أ ْ
غ َْ َ
َّ ِ ِ
َغَش ِاىيَ ،ف ُخ ْح َها ِش ْئ َت،
ر ِخؼَ ،كَف ِق ًا
َع َسى َف َخَّد َّ
يخ َفَق ْج أ ْ
ر َخ َؾ َش ً
اؿَ :ق ْج ُك ْش ُت أ ْ
اة أَتََبم ُغ ب ٍَا في َسَف ِخؼَ ،فَق َ
َّللاُ َب َ
َعَم ْي َظ َب َ
َؼو َّ ِ
ِ
َل أَجٍجؾ اليػـ ِب َذي ٍء أَخ ْحتًَ َِّهللَِ ،فَقاؿ أ ِ
ِ
ِ
ط َعَم ى
َّللا َع ْش َظَ ،ك َس ِخ َ
ْ َ ُ
َهد ْظ َهاَل َظَ ،فإَّى َسا ْاب ُتميتُ ْعَ ،فَق ْج َرض َي َّ ُ
َ ْ
َ
َّللا َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
(ٔ)
ِ
صاحَب ْي َظ" .
َ
في ٌحا الحجيث :أف هللا تعالى جعل ٌؤَلء الثالثة آية هغ آياتً ليحكخ بكل هشٍع أصحا

البالء هغ

جشدً ،كليخػؼ الشاسي فزل هللا سبحاىً ،كالجاحج ىعتسً؛ كليعمع أف البالء في الغالب يكػف بعخضة أف
يدكؿ إلى خيخ ،كأف الشعسة في الغالب تكػف بعخضة أف تدكؿ إلى ٌالؾ ،إَل القميل؛ ألف ٌؤَلء إىسا ىجا

هشٍع كاحج كٌمظ اثشاف في حالة الغشى .فالشعسة هشدية هصػية ،حتى تعػد بالسشعع عميً كسا ليذ الحؼ

كاف(ٕ).

الشع ِع ُّ ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ
َف تَ ُكػ َف َب َالء ِب ِْ
ضا َف ِةَ ،كِى ْع َس ًة
الج ْىَي ِػيَّة ِإ ََّل َكَي ُج ُ
ػز أ ْ
اإل َ
قاؿ القاسسيْ :
"اعَم ْع أََّى ًُ َها ه ْغ ى ْع َسة ه َغ ّ َ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ف
َّللاُ  -تَ َعاَلى:
اؿ َّ
ص َّح َب َج ُى ًُ َكَكثَُخ َهالُ ًُ َلَبص َخ َكَب َغىَ ،ق َ
َك َحل َظَ ،ف ُخ َّ َع ْبج تَ ُكػ ُ َل ًُ اْل َخ ْي َخةُ في اْلَفْقخ َكاْل َس َخض َكَل ْػ َ
(ٖ)
اؿ تَ َعاَلى{ :وٍََّب إَِّْ اٌْئِْٔغَبَْ ٌََْطْغََ ؤَْْ سَآهُ اعْزَغْنََ}(ٗ) ،كَك َحلِ َظ َّ
الدْك َج ُة
ق
ك
َ
َ
َ
{ًٌٌَْ ثَغَطَ اٌٍَّوُ اٌشِّصْقَ ٌِؼِجَبدِهِ ٌَجَغٌَْا فِِ اٌْإَسْضِ} َ

َكاْل َػَل ُج
اْلَب َال ُء

ِ ِ
َّللاِ تَ َعاَلى
زا َفِإ َذ ْف ِفي َخْم ِق َّ
َّللا تَ َعاَلى َل ْع َي ْخمُ ْق َش ْيًئا ِإ ََّل َكِؼيً ح ْك َس ٌة َكِى ْع َس ٌة أَ ْي ً
َهثَالُ ٍَا؛ َفِإ َّف َّ َ
َكاْلَق ِخ ُ
يب َكأ ْ
ِ
زا ِإ َّها َعَمى اْل ُس ْبَتَمى أ َْك َعَمى َغ ْي ِخ اْل ُس ْبَتَمى"(٘).
ى ْع َس ٌة أ َْي ً
كقاؿ أبػ ؼيرل" :هغ ِحكع خمق السرائب كاآلَلـ الجىيػية استخخاج عبػدية الزخاء كٌي الربخ كسا

تدتخخج عبػدية الدخاء كٌي الذكخ كشٍارة القمب ،كالخالص هغ الخراؿ القبيحة كآفات القمػ

السعمػهة

هغ كبخ كعجب كفخعشة كقدػة قمب كىحػٌا كالشطخ إلى قٍخ الخبػبية كذؿ العبػدية كإيقاظ السبتمى هغ غفمتً
كهعخفة قجر العاؼية كحرػؿ رحسة أٌل البالء كالرالة هغ هللا كالخحسة كالٍجاية كحرػؿ األجخ ككتابة

الحدشا ت كحط الخصيئات كالعمع بحقارة الجىيا كٌػاىٍا كالجخػؿ في زهخة السحبػبيغ كغيخ ذلظ هغ الحكع"(.)ٙ

(ٔ )البخاري،صحٌحالبخاري،أحادٌثاألنبٌاء/بابماذكرعنبنًإسرابٌل:)ٔ7ٔ/ٗ(،حدٌثرلم .ٖٗٙٗ،
(ٕ)عونالدٌن،اإلفصاحعنمعانًالصحاح( .)ٕٕٙ/ٙ
(ٖ)سورةالشورى،اآلٌه(.)ٕ7
(ٗ)سورةالعلك،اآلٌة(.)ٙ
(٘ )الماسمً،موعظةالمؤمنٌنمنإحٌاءعلومالدٌن(ص .)ٕ17:
()ٙأبوفٌصلالبدرانً،معالمالطرٌكإلىهللا(ص .)٘1:
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الفرل الثالث

السشيج الشبػي كمشيج الدمف في التعامل مع ذكي اإلعاقة كنساذج
لمرحابة مغ ذكي اإلعاقة

السبحث األكؿ :السشيج الشبػي في التعامل مع ذكي اإلعاقة.
السصمب األكؿ :ؾيامو  بقزاء حاجاتيع.

السصمب الثاني :معاممتو  ليع بالكالـ الصيب كمجحيع كالثشاء عمييع.

السصمب الثالث :نييو  لمسدمسيغ مغ االعتجاء عمى ذكي اإلعاقة كالدخخية مشيع.

السصمب الخابع :حثو  السدمسيغ عمى االعتشاء بيع.
السصمب الخامذ :مخاعاتو  لطخكفيع كأحػاليع.

السصمب الدادس :مذاركتو ليع  في الحياة العمسية كالتعميسية.

السصمب الدابع :إشخاكو ليع  في الجياد.

السصمب الثامغ :مذاركتو ليع  في الحياة االجتساعية.
السصمب التاسع :حثو ليع  عمى الربخ عمى اإلعاقة.

السبحث الثاني :مشيج الدمف الرالح في التعامل مع ذكي اإلعاقة.

السبحث الثالث :نساذج مغ صحابة رسػؿ هللا  مغ ذكي اإلعاقة.

ٕٖ

السبحث األكؿ:
السشيج الشبػي في التعامل مع ذكي اإلعاقة
إف هغ رحسة هللا عميشا أىً بعث لشا ىبياً هغ أىفدشا ليعمسشا شؤف ديششا كدىياىا قاؿ تعالىٌَ{ :مَذْ جَبءَوُُْ
سَعٌُيٌ ِِْٓ ؤَْٔفُغِىُُْ ػَضِّضٌ ػٍََْْوِ َِب ػَنِزُُّْ دَشِّصٌ ػٍََْْىُُْ ثِبٌُّْؤِِْنِنيَ سَءًُفٌ سَدٌُِْ}

(ٔ)

فكاف  خيخ قجكة لشا سػاء في أهػر الجيغ

أك الجىيا قاؿ تعالىٌَ{ :مَذْ وَبَْ ٌَىُُْ فِِ سَعٌُيِ اٌٍَّوِ ؤُعٌَْحٌ دَغَنَخٌ ٌَِّْٓ وَبَْ َّشْجٌُ اٌٍَّوَ ًَاٌٌَََْْْ اٌْأخِشَ ًَرَوَشَ اٌٍَّوَ وَضِريًا}

(ٕ)

كهغ أٌع ها

يسيدي  أىً كاف حدغ الخمق حتى هغ قبل أف يأهخي هللا بتبميغ دعػتً قاؿ سبحاىً كتعالىًَ{ :إَِّٔهَ ٌَؼٍَََ خٍُُكٍ
ػَظٍُِْ}

(ٖ)

فقج كاف  يترف بالرجؽ كاألهاىة كالجػد كالكخـ كالخفق كالخحسة في تعاهمً هع اآلخخيغ ٌحا

ِ
ِ
َّللا َع ْش ٍَا ،أََّى ٍَا َقاَل ْتَ « :ها
بذٍا دة الكفار قبل السدمسيغ فقج كاف  رؼيقًا ليشًا َع ْغ َعائ َذ َة َرض َي َّ ُ
َّ ِ
ُّ
الش ِ
اف أ َْب َع َج َّ
اس ِه ْش ًَُ ،ك َها
َه َخْي ِغ َقط ِإ ََّل أ َ
اف ِإثْ ًسا َك َ
َخ َح أ َْي َد َخٌُ َساَ ،ها َل ْع َي ُك ْغ ِإثْ ًساَ ،فِإ ْف َك َ
َّللا َ ب ْي َغ أ ْ
َّ ِ
ٍ ُّ
ِِ ِ
َّللاَِ ،فَي ْش َت ِق َع
َف تُْشتَ ٍَ َظ ُح ْخَه ُة َّ
َّللا  لَِشْفدً في َش ْيء َقطِ ،إ ََّل أ ْ
وُنْذَ فَظًّب غٍَِْظَ اٌْمٍَْتِ الْٔفَعٌُّا ِِْٓ دٌٌَِْهَ}

(٘)

ِب ٍَا َِّهللِ»

(ٗ)

ُخِّي َخ
ْاىتََق َع

ػؿ
َرُس ُ
ػؿ
َرُس ُ

كقاؿ تعالى{ :فَجَِّب سَدَّْخٍ َِِٓ اٌٍَّوِ ٌِنْذَ ٌَيُُْ ًٌٌَْ

فقج كاف  ليشًا سٍالً هع جسيع السدمسيغ صغي ًاخ اك كبي ًاخ غشياً أك فقي ًاخ

ال أك اهخأة صحيحًا أك سؿيسًا ،كهغ كساؿ رحستً كرفقً  كيؽية تعاهمً هع الزعفاء هغ السدمسيغ سػاء
رج ً
كاىػا هخضى أك هغ ذكؼ اإلعاقة؛ فمقج ضخ لشا  أركع هثاؿ في التعاهل هع ذكؼ اإلعاقة ك يجب عميشا
كسدمسيغ اَلقتجاء بً في التعاهل هعٍع كهغ أٌع ها يسيد هشٍجً  في التعاهل هع ذكؼ اإلعاقة إشخاكً لٍع

في جسيع أهػر السدمسيغ الجيشية كالجىيػية كعجـ إقرائٍع كحخهاىٍع هغ السذاركة في أهػر السدمسيغ؛ بدبب

ضعفٍع كإعاقتٍع ،كٌحا ها سأبيشً في ٌحا السبحث.

السصمب األكؿ:

ؾيامو  بقزاء حاجاتيع

كاف  هغ أحخص الشاس عمى قزاء حػائج الشاس ،ككاف يحث السدمسيغ عمى ذلظ َع ْغ أَِبي ٌُ َخْي َخَة،
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
"ه ْغ َىَّف َذ َع ْغ ُه ْؤ ِه ٍغ ُك ْخَب ًة ِه ْغ ُك َخ ِ ُّ
اه ِة،
الج ْىَياَ ،ىف َذ ُ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َق َ
هللا َع ْش ًُ ُك ْخَب ًة ه ْغ ُك َخ َي ْػ ِـ اْلؿَي َ
ػؿ هللا َ :
ِ
ِ
ِِ
ِِ
هللا ِفي ُّ
هللا َعَم ْي ًِ ِفي ُّ
هللا
الج ْىَيا َك ْاآلخ َخةَ ،و ُ
الج ْىَيا َك ْاآلخ َخةَ ،ك َه ْغ َستََخ ُه ْدم ًساَ ،ستََخُي ُ
َك َه ْغ َي َّد َخ َعَمى ُه ْعد ٍخَ ،ي َّد َخ ُ
َخ ِ
ِفي عػ ِف اْلعب ِج ها َكاف اْلعب ُج ِفي عػ ِف أ ِ
يً"(.)ٙ
َْ َ َ َْ
َْ
َْ

(ٔ)سورةالتوبة،اآلٌة( .)ٕٔ1
(ٕ)سورةاألحزاب،اآلٌة(ٕٔ) .
(ٖ)سورةالملم،اآلٌة(ٗ) .
(ٗ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتاباألدب/بابلولهملسو هيلع هللا ىلص"ٌسرواوالتعسروا":)ٖٓ/1(،حدٌثرلم .ٕٙٔٙ
(٘)سورةآلعمران،اآلٌة( .)ٔ٘9
() ٙمسلم،صحٌحمسلم،كتابالذكروالدعاءوالتوبةواالستغفار/بابفضلاالجتماع علىتبلوةالمرآنوعلىالذكر(ٗ/
ٗ:)ٕٓ7حدٌثرلم .ٕٙ99
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كحلظ كاف  حخيرًا عمى قزاء حػائج ذكؼ اإلعاقة ،كالجليل عمى ذلظ قزاؤي لمسخأة التي في عقمٍا

شيء حاجتٍا.

َف اه أخَة َك ِ
ِ
أخخج هدمع في صحيحً َع ْغ أََى ٍ
ػؿ هللاِ ِإ َّف ِلي ِإَل ْي َظ
ذ ،أ َّ ْ َ ً َ
اف في َعْقم ٍَا َش ْي ٌءَ ،فَقاَل ْتَ :يا َرُس َ
س ُّ
َؼ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
اجتَ ِظ» َف َخ َال ه َع ٍَا ِفي َب ْع ِ
الص ُخ ِؽ،
اؿ"َ :يا أ َُّـ ُف َال ٍف ْاى ُ
الد َكظ ش ْئتَ ،حتى أَ ْقز َي َلظ َح َ
اج ًةَ ،فَق َ
َح َ
طخِؼ أ َّ ّ
َ
ِ
َّ
اجِت ٍَا"(ٔ).
َحتى َف َخَغ ْت ه ْغ َح َ
التعميق عمى الحجيث:

قاؿ الشػكؼ رحسة هللا" :في الحجيث بياف بخكزي  لمشاس كقخبً هشٍع؛ ليرل أٌل الحقػؽ إلى حقػقٍع

كيخشج هدتخشجٌع ليذاٌجكا أفعالً كحخكاتً ؼيقتجػ بٍا ،كٌكحا يشبغي لػَلة األهػر ،كفيٍا صبخي  عمى
السذقة في ىفدً لسرمحة السدمسيغ ،كإجابتً هغ سألً حاجة ،كبياف تػاضعً بػقػفً هع السخأة الزعيفة"(ٕ).

السصمب الثاني:

معاممتو  ليع بالكالـ الصيب كمجحيع كالثشاء عمييع
الكالـ الصيب ٌػ أقرخ شخيق لتخقيق القمػ  ،كترؽية الشفػس ،كزرع السحبة كاأللفة بيغ السدمسيغ،
قاؿ تعالىًَ{ :لًُْ ٌِؼِجَبدُِ َّمٌٌٌُُا اٌَّزِِ ىَِِ ؤَدْغَُٓ إَِّْ اٌشَّْْطَبَْ َّنْضَؽُ ثَْْنَيُُْ إَِّْ اٌشَّْْطَبَْ وَبَْ ٌٍِْئِْٔغَبِْ ػَذًًُّا ُِجِْنًب}(ٖ) ،أؼ قل لعبادؼ
السؤهشيغ يقػلػا في هخاشباتٍع كهحاكراتٍع الكمسة الصيبة

كيختاركا هغ الكالـ ألصفً كأحدشً كيشصقػا دائسًا
كيذعل ىار الفتشة بالكمسة
كيٍيج بيغ الشاس َّ
الذخ ُ
ُ
ُّهِبيشًا} أؼ ضاٌخ العجاكة ل ِ
إلىداف هغ قجيع الدهاف

بالحدشى {ِإ َّف الذيصاف َي َشدغُ َب ْيَش ٍُ ْع} أؼ إف الذيصاف ُيفدج
الخذشة ُيفمت بٍا المداف {ِإ َّف الذيصاف َك َ ِ ِ
إل ْىد ِ
اف َع ُج ّكاً
اف ل َ
حجث العجاكة كالبغزاء بيغ السخء كأخيً(ٗ).
يتمسذ سَق َ
صات لداىً ُلي ْ

الكمِس ُة َّ
ِ َِّ
الصِّيَب ُة
كقج كاف  يحث أصحابً عمى الكمسة الصيبة ،حيث َق َ
اؿ أ َُبػ ٌُ َخْي َخَةَ ،عغ الشب ِّي َ َ « :
ص َج َقةٌ»(٘) ،قاؿ ابغ بصاؿ" :الكالـ الصيب هشجك إليً كٌػ هغ جميل أفعاؿ البخ؛ ألف الشبي عميً الدالـ
َ
جعمً كالرجقة بالساؿ ،ككجً تذبيًٍ عميً الدالـ الكمسة الصيبة بالرجقة بالساؿ ٌػ أف الرجقة بالساؿ تحيا

بٍا ىفذ السترجؽ عميً كيفخح بٍا ،كالكمسة الصيبة يفخح بٍا السؤهغ كيحدغ هػقعٍا هغ قمبً فاشتبٍا هغ ٌحي
الجٍة ،أَل تخػ أىٍا تحٌب الذحشاء كتجمى الدخيسة ،كسا قاؿ تعالى{ :ادْفَغْ ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَدْغَُٓ فَئِرَا اٌَّزُِ ثَْْنَهَ ًَثَْْنَوُ
ػَذَاًَحٌ وَإََّٔوُ ًٌٌَِِّ دٌَُِّْ}( ،)ٙكالجفع بالتي ٌي أحدغ قج يكػف بالقػؿ كسا يكػف بالفعل"( ،)ٚكقج بيغ  أف تبدع

(ٔ )مسلم،صحٌحمسلم،كتابالفضابل/بابلولالنبًعلٌهالسبلموتبركهمبه:)ٔ1ٕٔ/ٗ(،حدٌثرلم .ٕٙ99
(ٕ)النووي،شرحالنوويعلىمسلم(٘ٔ .)1ٕ/
(ٖ)سورةاإلسراء،اآلٌة(ٖ٘) .
(ٗ)الصابونً،صفوةالتفاسٌر(ٕ .)ٔ٘ٔ/
(٘ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتاباألدب/بابطٌبالكبلم( .)ٔٔ/1
()ٙسورةفصلت،اآلٌة(ٖٗ) .
()7ابنبطال،شرحصحٌحالبخاري( .)ٕٕ٘/9
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ِ
ِ ِ
اؾ
َف َتْمَقى أ َ
السدمع في كجً أخيً السدمع هغ السعخكؼ ،حيث قاؿ ََ « :ل تَ ْحق َخَّف ه َغ اْل َس ْع ُخكؼ َش ْيًئاَ ،كَل ْػ أ ْ
َخ َ
شْم ٍق»(ٔ) أؼ أف شالقة الػجً لمسدمسيغ كاَلىبداط إليٍع هحسػد هذخكع هثا عميً(ٕ).
ِب َػ ْج ًٍ َ
كهسا يبخٌغ عمى أٌسية الكمسة الصيبة أىٍا جعمت هغ الػسائل التي يتقي بٍا السدمع ىار جٍشع فقج
ٍ (ٖ)
قاؿ  « :اتَُّقػا َّ
شِّيَبة»
الش َار َكَل ْػ ِب ِذ ِّق تَ ْس َخٍةَ ،فِإ ْف َل ْع تَ ِج ْج َؼِب َكمِ َس ٍة َ
كلقج كاف  يتعاهل هع أصحابً جسيعًا بمداف شيب ككجً بذػش ،ككاف يشتقي هغ الكمسات أحدشٍا
كأقخبٍا إلى القمػ َل يفخؽ في ذلظ بيغ هدمع كآخخ ،بل كاف  يعاهمٍع عمى الدػاء كذكك اإلعاقة ٌع هغ
أكثخ الشاس حاجة إلى الكالـ الصيب كالبذاشة في كجػٌٍع لسا لٍسا أ ثخ في تصييب ىفػسٍع كرفع هعشػياتٍع

كعجـ احداسٍع بأىٍع أقل هغ غيخٌع ،فٍا ٌػ  يعمع الرحابي الجميل هعاذ بغ جبل أهػر ديشً بألصف

اؿ:
العبارات كأرقٍا ،قاؿ ُعَب ْي ُج ْب ُغ ُع َس َخ ْب ِغ َه ْي َد َخَةَ ،ح َّجثََشا َع ْب ُج ْب ُغ َي ِد َيج اْل ُسْقخ ُ
ِغَ ،ح َّجثََشا َح ْي َػُة ْب ُغ ُش َخْي ٍحَ ،ق َ
ِ
ِ
الرَشاِب ِحيَ ،ع ْغ ُه َع ِاذ ْب ِغ َجَب ٍل ،أ َّ
ػؿ
ػؿَ :ح َّجثَِشي أ َُبػ َع ْب ِج َّ
الخ ْح َس ِغ اْل ُحُبمِ ُّيَ ،ع ْغ ُّ
َف َرُس َ
َسس ْع ُت ُع ْؿَب َة ْب َغ ُه ْدمعٍَ ،يُق ُ
ّ
ُحبُّظ ،و َّ ِ ِ
صَّمى عَمي ًِ كسَّمع أَخ َح ِبي ِجِي ،كَقاؿ« :يا هعا ُذ ،و َّ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
يظ َيا ُه َعا ُذ ََل
اؿ" :أُكص َ
َّللا ِإّىي َألُحب َ
ُّظ»َ ،فَق َ
َّللا إّىي َأل َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ
َ
ِ ِ (ٗ)
ٍ
المٍ َّع أ ِ
َّ
ِ
ِ ِ
َعِّشي َعَمى ِذ ْك ِخ َؾَ ،ك ُش ْك ِخ َؾَ ،ك ُح ْد ِغ عَب َادت َظ"  ،كقج كاف هعاذ هغ ذكؼ
ػؿُ :
ص َالة تَُق ُ
تََج َع َّغ في ُد ُبخ ُك ّل َ
اإلعاقة فقج كاف أعخجًا فإعاقتً لع تسشع الخسػؿ  هغ هخاشبتً بالكالـ الصيب.

كحلظ كاف  عشجها يسجح أصحابً يسجحٍع كيثشي عميٍع جسيعًا بغس الشطخ عغ أشكالٍع أك
هللا ََل َي ْش ُ ِ
َع َسالِ ُك ْع»(٘).
َه َػالِ ُك ْعَ ،كَل ِك ْغ َي ْش ُ
ط ُخ ِإَلى ُقمُػب ُ
ِك ْع َكأ ْ
أجداهٍع لع َل كٌػ القائل ِ« :إ َّف َ
ص َػِرُك ْع َكأ ْ
ط ُخ إَلى ُ
فٍا ٌػ يثشي  عمى أصحابً السعافى هشٍع كصاحب اإلعاقة كحلظ ،قاؿ عبج العديد بغ عبج هللا
الخ ُج ُل
قاؿ :حجث شي عبج العديد بغ أبي حازـ ،عغ سٍيل ،عغ أبيً ،عغ أبي ٌخيخة أف الشبي  قاؿِ " :ى ْع َع َّ
الخ ُج ُل َثاِب ُت ْب ُغ َؾ ْي ِ
ذ ْب ِغ
ز ْي ٍخِ ،ى ْع َع َّ
الخ ُج ُل أ َُبػ ُعَب ْي َج َة ِ ،ى ْع َع َّ
الخ ُج ُل ُع َس ُخِ ،ى ْع َع َّ
أ َُبػ َب ْك ٍخِ ،ى ْع َع َّ
ُس ْي ُج ْب ُغ ُح َ
الخ ُج ُل أ َ
اس ِ
َش َّس ٍ
الخ ُج ُل ُه َعا ُذ ْب ُغ َجَب ٍل"( )ٙكلقج كاف أبػ هعاذ كٌػ عسخك بغ
الخ ُج ُل ُه َعا ُذ ْب ُغ َع ْس ِخك ْب ِغ اْل َج ُسػ ِحِ،ى ْع َع َّ
،ى ْع َع َّ
الجسػح هغ ذكؼ اإلعاقة كحلظ كاف هعاذ بغ جبل هغ ذكؼ اإلعاقة كهجحٍع  كغيخٌع هغ الرحابة
األصحاء؛ ليبيغ لشا  أف اإلعاقة َل تسشع السدمع هغ أف يكػف هغ أٌل الفزل الحيغ يذٍج لٍع الجسيع

بالجيغ كالتقػػ كالخمق كالعمع ،كٌحا ٌجيً  في تعاهمً هع ذكؼ اإلعاقة فحخؼ بشا ىخغ اَلقتجاء بً  في
تعاهمشا هع ذكؼ اإلعاقة فشدتقبمٍع بالكالـ الحدغ كالػجً الصمق البذػش كأف ىختار الكمسات التي تكدبٍع ثقة

(ٔ )مسلم،صحٌحمسلم،كتابالبروالصلةواآلداب/باباستحبابطبللةالوجهعنداللماء:)ٕٕٓٙ/ٗ(،حدٌثرلم .ٕٕٙٙ
(ٕ)عٌاض،إكمالالمعلمبفوابدمسلم( .)ٔٓٙ/1
(ٖ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتاباألدب/بابطٌبالكبلم:)ٔٔ/1(،حدٌثرلمٖٕٓ .ٙ
(ٗ )أبوداوود،سننأبًداود،كتابالصبلة/باباالستغفار:)1ٙ/ٕ(،حدٌثرلمٕٕ٘ٔ.إسنادالحدٌثصحٌح؛ألنرواته
ثمات .
(٘) مسلم ،صحٌح مسلم ،كتا ب البر والصلة واآلداب /باب تحرٌمظلم المسلم وخذله واحتماره ودمه وعرضه وماله/ٗ( ،
:)ٔ917حدٌثرلمٗ .ٕ٘ٙ
ً
()ٙالبخاري،األدبالمفرد،بابمناثنىعلىصاحبهإنكانامنابه(ص،)ٕٖٔ:الحدٌثاسنادهضعٌف؛ألنسهٌلابن
أبًصالحذكوانالسمانلالعنهابنحجر":صدوقتغٌرحفظهبأخره".أنظر:ابنحجر،تمرٌبالتهذٌبص( .)ٕ٘9
ٖ٘

في أىف دٍع كىبتعج كل البعج عغ الكالـ الحؼ قج يجخح هذاعخٌع سػاء بقرج أك غيخ قرج هتبعيغ في ذلظ
ٍ
قػلً ِ «:إ َّف العبج َليتَ َكَّمع ِب َ ِ ِ ِ
اَلَ ،ي ْخَفع ًُ َّ ِ
ض َػ ِ
الع ْب َج َلَيتَ َكَّم ُع
اف َّ
َّللاَِ ،لَ ُيْم ِقي َل ٍَا َب ً
الكم َسة ه ْغ ِر ْ
َّللاُ ب ٍَا َد َر َجاتَ ،كإِ َّف َ
ُ
َ َْ َ ُ
(ٔ)
اَلَ ،ي ٍْ ِػؼ ِب ٍَا ِفي َج ٍََّش َع» .
الكمِ َس ِة ِه ْغ َس َخ ِط َّ
َّللاَِ ،
َل ُيْم ِقي َل ٍَا َب ً
ِب َ
قاؿ ابغ عييشة" :البذاشة هريجة السػدة كالبخ شيء ٌيغ كجً شميق ككالـ ليغ"(ٕ).

السصمب الثالث:

نييو  لمسدمسيغ مغ االعتجاء عمى ذكي اإلعاقة كالدخخية مشيع
لقج حخـ اإلسالـ اَلعتجاء عمى اآلخخيغ سػاء بالقػؿ كالدب كالذتع كاَلستٍداء أك بالفعل كالزخ
كالقتل كغيخي قاؿ تعالىًَ{ :رَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْجِشِّ ًَاٌزَّمٌٍَْ ًٌََب رَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْئِصُِْ ًَاٌْؼُذًَْاِْ ًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ إَِّْ اٌٍَّوَ شَذِّذُ اٌْؼِمَبةِ}(ٖ) ،فقج ىٍى
اَل سالـ السدمسيغ هغ الدخخية هغ بعزٍع البعس قاؿ تعالىَّ{ :ب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ٌَب َّغْخَشْ لٌٌََْ ِِْٓ لٌٍََْ ػَغََ ؤَْْ َّىٌٌُُٔا
خَْْشًا ِِنْيُُْ ًٌََب ِٔغَبءٌ ِِْٓ ِٔغَبءٍ ػَغََ ؤَْْ َّىَُّٓ خَْْشًا ِِنْيَُّٓ ًٌََب رٍَِّْضًُا ؤَْٔفُغَىُُْ ًٌََب رَ نَبثَضًُا ثِبٌْإٌَْمَبةِ ثِئْظَ اٌِبعُُْ اٌْفُغٌُقُ ثَؼْذَ اٌْئِميَبِْ ًََِْٓ ٌَُْ َّزُتْ فَإًٌَُئِهَ
(ٗ)
عع بشٍيً السؤهشيغ عغ أف يدخخ بعزٍع هغ بعس جسيع هعاىي
ىُُُ اٌظَّبٌٌَُِّْ} قاؿ الصبخؼ" :إف هللا ّ
(٘)
يحل لسؤهغ أف يدخخ هغ هؤهغ َل لفقخي ،كَل لحىب ركبً ،كَل لغيخ ذلظ".
الدخخية ،فال ّ

كذكك اإلعاقة كغيخٌع هغ إخػاىٍع السدمسيغ األصحاء يحخـ الدخخية هشٍع ،كلقج حخـ اَلسالـ
اَلعتجاء عميٍع بالقتل أيزا في الحخك

حتى كلػ كاىػا أعجاء هدالسيغ فقج قاؿ سبحاىً كتعالى{ :لَبرٌٍُِا فِِ

عَجًِِْ اٌٍَّوِ اٌَّزَِّٓ ُّمَبرٌٍَُِٔىُُْ ًٌََب رَؼْزَذًُّا إَِّْ اٌٍَّوَ ٌَب ُّذِتُّ اٌُّْؼْزَذَِّٓ}( ،)ٙقاؿ الدعجؼ" :كالشٍي عغ اَلعتجاء ،يذسل أىػاع
اَلعتجاء كمٍا ،هغ قتل هغ َل يقاتل ،هغ الشداء ،كالسجاىيغ كاألشفاؿ ،كالخـباف كىحػٌع كالتسثيل بالقتمى،

كقتل الحيػاىات ،كقصع األشجار كىحػٌا ،لغيخ هرمحة تعػد لمسدمسيغ"( ،)ٚكٌحا الشٍي هتعمق بحكؼ اإلعاقة
هغ الكفار فسغ با

أكلى الشٍي عغ اَلعتجاء عمى السدمسيغ هغ ذكؼ اإلعاقة ،كٌح كاف هشٍجً  في

التعاهل هع اآلخخيغ هدمسيغ كغيخ هدمسيغ أصحاء هعافيغ أك هخضى كذكؼ إعاقة ،حيث قالت عائذة رضي
ِ ِ
ِ
ِ
ُّ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يل
اه َأخًَةَ ،كََل َخاد ًهاِ ،إ ََّل أ ْ
هللا عشٍاَ « :ها َ
َف ُي َجاٌ َج في َسِبيل هللاَ ،ك َها ى َ
ض َخ َ َرُس ُ
ػؿ هللا َ ش ْيًئا َقط بَيجيَ ،كََل ْ

(ٔ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالرلاق/بابحفظاللسان:)ٔٓٔ/1(،حدٌثرلم .ٙٗ71
(ٕ)دمحمبنإسماعٌل،التنوٌرشرحالجامعالصغٌر(ٗ .)٘99/
(ٖ)سورةالمابدة،اآلٌة(ٕ) .
(ٗ)سورةالحجرات،اآلٌة(ٔٔ) .
(٘)الطبري،جامعالبٌان(ٕٕ .)ٕ91/
()ٙسورةالبمرة،اآلٌة(ٓ .)ٔ9
()7السعدي،تٌسٌرالكرٌمالرحمن(ص .)19:
ٖٙ

َّللاِ
ِ ِ
ُّ
ِ ِ
ِ
َف ُي ْشتَ ٍَ َظ َشي ٌء ِه ْغ َه َح ِارِـ هللاَِ ،فَي ْشتَِق َع َِّهللِ َع َّد َك َج َّل»(ٔ) كقاؿ َع ْب ِج َّ
صاحِبًِ ،إ ََّل أ ْ
ه ْش ًُ َش ْي ٌء َقطَ ،فَي ْش َتق َع ه ْغ َ
ْ
(ٖ).
اح ًذا(ٕ) كَلَ هتََف ِح ًذا ،كإَِّىً َكاف يُقػؿِ« :إ َّف ِخيارُكع أَح ِ
َّللاِ َ ف ِ
َخالَ ًقا»
ػؿ َّ
اس ُش ُك ْع أ ْ
َ ُ ّ
ََ ْ َ
َ ُ َ َ ُ
ْب ِغ َع ْس ٍخكَ :ل ْع َي ُك ْغ َرُس ُ
كلقج كاف  رحيسًا بالحيػاىات ،حيث إىً ححر هغ اَلعتجاء عمى الحيػاف ك تعحيبً كجعل ذلظ سبباً؛
(ٗ)
لجخػؿ الشارَ عغ رسػؿ َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يٍا َّ
الش َار»
اه َأخٌَة في ٌ َّخٍة َحَب َدتْ ٍَا َحتَّى َه َات ْت ُج ً
ػعاَ ،ف َج َخَم ْت ف َ
َّللا َ ق َ
َُ َ
اؿُ « :ع ّحَبت ْ
ٌحا خمقً  هع الحيػاف فكيف لً أف يتعاهل هع اإل ىداف خاصة إذا كاف هغ ضعفاء السدمسيغ الحيغ َل
ِ
ػؿ هللاِ ََ « :ل
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
حػؿ لً كَل قػة فقج بيغ  حق السدمع عمى أخيً السدمع َع ْغ أَبي ٌُ َخْي َخَةَ ،ق َ
ِ
ز ُكع َعَمى َب ْي ِع َب ْع ٍ
ػىػا ِعَب َاد هللاِ ِإ ْخ َػ ًاىا
اج ُذػاَ ،كََل تََب َ
سَ ،ك ُك ُ
اغ ُ
اس ُجكاَ ،كََل تََش َ
زػاَ ،كََل تََج َاب ُخكاَ ،كََل َيب ْع َب ْع ُ ْ
تَ َح َ
التْقػػ ٌاٌشا» كي ِذيخ ِإَلى صج ِِري ثَ َال َث ه َّخ ٍ
َخػ اْلسدمِعََِ ،ل ي ْ ِ
ِ
ِ َّ
ات «ِب َح ْد ِب
َْ
َ
طم ُس ًُ َكََل َي ْخ ُحلُ ًَُ ،كََل َي ْحق ُخُي َ َ ُ َ َ ُ ُ
اْل ُس ْدم ُع أ ُ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِغ ِه َغ َّ
اهخٍ
ض ًُ»(٘) ،كحلظ ححر
َف َي ْحق َخ أ َ
الذ ِّخ أ ْ
اـَ ،د ُه ًَُ ،ك َهالُ ًَُ ،ك ِع ْخ ُ
َخايُ اْل ُس ْدم َعُ ،ك ُّل اْل ُس ْدم ِع َعَمى اْل ُس ْدم ِع َح َخٌ
ْ
 السدمسيغ هغ اَلعتجاء عمي ذكؼ اإلعاقة بذكل خاص فقج لعغ  هغ يزل األعسى عغ الصخيق ،عغ
ِِ
ِ
اؿَ :ح َّجثََشا ُزٌَ ْي ُخ ْب ُغ
أْ
اؿَ :ح َّجثََشا َع ْب ُج اْل َسمظ ْب ُغ َع ْس ٍخكَ ،ق َ
اؿَ :ح َّجثََشا أ َُبػ َخ ْيثَ َس َةَ ،ق َ
َح َس ُج ْب ُغ َعم ِّي ْب ِغ اْل ُسثََّشىَ ،ق َ
()ٚ
()ٙ
ه َح َّس ٍجَ ،ع ْغ َعس ٍخك ْب َغ َأِبي َعس ٍخكَ ،ع ْغ ِع ْك ِخه َةَ ،ع ِغ ْاب ِغ َعب ٍ
َف َّ
َّاس ،أ َّ
َع َسى
َّللا َه ْغ َك َّسً أ ْ
الشِب َّي َ « :ل َعغ َّ ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ِ ()ٛ
الدِبيل ».
َع ِغ َّ
كحلظ بيغ  لمرحابً أف َل يدخخكا هغ بعزٍع بعزًا فيبيغ الخسػؿ لرحابتً أف هؿياس التفاضل
ليذ شكل الجدع كَل قػتً كَل ضعفً ،بل اإليساف كالتقػػ ،فٍا ٌػ ابغ هدعػد قجهً الخؾيقة الشحيفة تداكؼ
عشج هللا هثل جبل أُحج ،عغ دمح بغ سالـ قاؿ :أخبخىا دمح بغ الفزيل بغ غدكاف ،عغ هغيخة ،عغ أـ هػسى
قالت :سسعت عميًا رضي هللا عشً يقػؿ :أهخ الشبي  عبج هللا بغ هدعػد أف يرعج شجخة ؼيأتيً هشٍا
بذيء ،فشطخ أصحابً إلى ساؽ عبج هللا ،فزحكػا هغ حسػشة( )ٜساؾيً! فقاؿ رسػؿ هللا  " :ها تزحكػف؟

ِلخجل عبج هللا أثقل في السيداف هغ أُحج"(ٓٔ).

(ٔ )مسلم،صحٌحمسلم،كتابالفضابل/بابمباعدتهصلىهللاعلٌهوسلملآلثامواختٌارهمنالمباحأسهلهوانتمامههلل
عندانتهانحرماته:)ٔ1ٔٗ/ٗ(،حدٌثرلم .ٕٖٕ1
(ٕ )فاحش:الفاحشذوالفحشفًكبلمهوفعاله،والمتفحشالذيٌتكلفذلنوٌتعمده.انظر:ابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌب
الحدٌثواألثر(ٖ .)ٗٔ٘/
(ٖ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتاباألدب/بابحسنالخلكوالسخاءوماٌكرهمنالبخل:)ٖٔ/1(،حدٌثرلمٖ٘ٓ .ٙ
(ٗ)البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمسالاة/بابفضلسمًالماء:)ٕٔٔ/ٖ(،حدٌثرلم٘ .ٕٖٙ
(٘ ) مسلم ،صحٌح مسلم ،كتاب البر والصلة واآلداب /باب تحرٌمظلم المسلم وخذله واحتماره ودمه وعرضه وماله/ٗ( ،
:)ٔ91ٙحدٌثرلمٗ .ٕ٘ٙ
ْ
()ٙاللَّ ْعن:ال َّ
ِ،ومِنَ الخَلكالسَّبُّ والدُّعاء.انظر:ابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر(ٗ .)ٕ٘٘/
َّللا َ
ط ْردواإلبْعادمِنَ َّ
عنهُأَودلهعلىغٌرم ْمصده.انظرزٌنالعابدٌن،التٌسٌربشرحالجامعالصغٌر(ٕ .)ٖ71/
()7كمه:أَيأضلّهُ َ
()1ابنحبان،صحٌحابنحبان(ٓٔ.)ٕٙ٘/الحدٌثاسنادهصحٌحألنرواتهثمات .
() 9حموشة:دلٌكالسالٌن.انظردمحمبنإسماعٌل،التنوٌرشرحالجامعالصغٌر( .)ٕ9ٕ/1
(ٓٔ )البخاري،صحٌحاألدبالمفرد،بابالخروجإلىالضٌعة(ص)ٔٓٙ:اسنادالحدٌثضعٌفمنأجلأمموسى،لال
ابنحجر":ممبولة" .
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كحلظ يبذخ  السدمسيغ بأف أكثخ أٌل الجشة هغ الزعفاء حيث قاؿ " :أََلَ أ َُدُّل ُكع َعَمى أ ْ ِ
الجَّش ِة؟
ٌَل َ
ْ
(ٗ)
ف(ٔ)َ ،لػ أَ ْقدع عَمى َّ ِ
الش ِارُ :ك ُّل ج َّػ ٍ
يف هتَز َّع ٍ
ُك ُّل ض ِع ٍ
ٌَ ِل َّ
اظ(ٕ) ُع ُت ٍّل(ٖ) ُه ْدتَ ْكِب ٍخ"  ،في ٌحا
ُ َ
َ
َّللا َألََب َّخيَُ ،كأ ْ
ْ ََ َ
َ
الحجيث ذكخ عالهات أٌل الجشة كأٌل الشار ،فسغ عالهات أٌل الجشة أف يكػف
هتزعفا ،كذلظ أف
ضعيفا
ً
ً
فقخ لعجـ الساؿ ،كقج يكػف لعجـ الخجاؿ ،كقج
الجباريغ يتزعفػىً ؼيدتصيمػف عميً لزعفً ،كقج يكػف الزعف ًا

ضعيفا لٍحي األشياء أك بعزٍا ليستحغ بً عبادي ،فسغ
يكػف لعجـ القػة كاأليج ،فإذا خمق هللا تعالى خمًقا
ً
يخحسً اإلىداف أك يقٍخي فإىً يكػف هغ أٌل الجشة كسا أخبخ بً رسػؿ هللا .)٘( 

السصمب الخابع:

حثو  السدمسيغ عمى االعتشاء بيع

ديششا اإلسالهي ديغ الخحسة كالتعاكف كالتكافل اَلجتساعي كَل سبيل لتكافل السجتسع إَل بسداعجة
السدمسيغ بعزٍع لبعس ،كاٌتساـ السدمع بأخيً السدمع كاإلحداف إليً ،فقج أهخ هللا السدمع اإلحداف ألخيً
السدمع قخيب أك بعيج ،فقاؿ سبحاىً كتعالىًَ{ :اػْجُذًُاْ اٌٍَّوَ ًَالَ رُشْشِوٌُاْ ثِوِ شَْْئبً ًَثِبٌٌَْاٌِذَِّْٓ إِدْغَبٔبً ًَثِزُِ اٌْمُشْثََ ًَاٌَْْزَبََِ
ًَاٌَّْغَبوِنيِ ًَاٌْجَبسِ رُِ اٌْمُشْثََ ًَاٌْجَبسِ اٌْجُنُتِ ًَاٌصَّبدِتِ ثِبجلَنْتِ ًَا ثِْٓ اٌغَّجًِِْ ًََِب ٍََِىَذْ ؤََّّْبُٔىُُْ إَِّْ اٌٍَّوَ الَ ُّذِتُّ َِٓ وَبَْ ُِخْزَبالً فَخٌُساً}(،)ٙ

ٌحي ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا تعالى في ِ
اآلية بيغ ِ ِ
الحيغ
كجعل
أيزا،
َ
العباد َ
ذكخ حّقً عمى العبج كحقػ ِؽ العباد عمى العبج ً
َ
َ
جسع َّ ُ
فقج َ
هشٍع الػالجيغ بال ِّح ِ
ِ
ِ
كخ؛
اإلىداف قخابة،
كبيغ
أحجٌا :هغ بيشً
أهخ
َّ
باإلحداف إليٍع خسد َة أىػاعُ :
َ
َ
كخز ُ ُ
حق التخ ِ
كجػد ِ
ِ
َلهتيازٌِسا عغ ِ
ِ
بية
الدبب في
يذخكػىٍسا ؼيً ،فإىٍسا كاىا
الػلج كلٍسا ُّ
سائخ األقار ِ بسا َل ْ
َ
َ
لزعف ِ
ِ
ِ
ِ
التأديب ِ
بجى ًِ،
ىػعاف :هغ ٌػ هحتاج
هغ ٌػ ضعيف هحتاج إلى اإلحداف كٌػ
ك
كغيخ ذلظ  ،الثاىيْ :
ِ
كٌػ اليتيع ،كهغ ٌػ هحتاج َّ
السخالصة ،كجعَم ٍُع ثالث َة
حق الُقخ ِ ك
لقم َة هالِ ًِ ،كٌػ
هغ لً ُّ
السدكيغ ،ك ُ
الثالثْ :
ُ
ُ
ِ
ِ
عشجيُ ،كٌػ
ارد عمى
اع جار ذك ُقخبى ،كجار ُجشب،
ابع :هغ ٌػ ك ٌ
أىػ ْ
غيخ هؿيع َ
كصاحب بالجشب ،الخ ْ
اإلىدافُ ،
ُ
كفدخي بعزٍع َّ ِ
ِ
ِ
ضيفا
الدبيل :يعشي
ابغ
آخخَّ ،
ىدؿ ً
السدافخ إذا َ
بالزيف :يعشي بً َ
ُ
ابغ الدبيل إذا َ
كرد إلى بمج َ
َ
)ٚ(.
ٍ
ِ
َّللا َل
كثيخ كأهخ
كصى الشبي  بٍع ًا
همظ اليسيغ ،كقج َّ
عمى أحج .كالخاهذُ :
باإلحداف إليٍع  ،كقػلً (ِإ َّف َّ َ
ِ
تاَل َف ُخػ اًر) أؼ تياًٌا جٍػَلً يتكبخ عغ إكخاـ أقاربً كأصحابً كهسالكيً ،كعغ اَللتفات إلى
كاف ُه ْخ ً
ُيح ُّب َه ْغ َ
()ٛ
حالٍع كالتفقج لٍع كالتحفي بٍع ،كيأىف هغ أقاربً إذا كاىػا فقخاء ،كهغ جيخاىً إذا كاىػا ضعفاء.

ورثَاث ِة الحال،انظرابناألثٌر،النهاٌة فً غرٌب الحدٌث
ض َّعفُ هُ النَّ ُ
(ٔ)متضعف:الَّذِي  ٌَت َ َ
اس و ٌَت َ َجبَّرون  َ
علَ ٌْ ِه فًِ الدُّنٌا للفَ ْمر  َ
واألثر(ٖ .)11/
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
صٌر ال َبطِ ٌن،انظرابناألثٌر،النهاٌة فً غرٌب
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(ٕ)ال َج ّواظُ:ال َج ُم
َ
ِ
َ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
الحدٌثواألثر(ٔ .)ٖٔٙ/
(ٖ)عُت ُلٌّ :أكولٌ َمنُوع.انظر:الفراهٌدي،العٌن(ٕ )ٙ9/
(ٗ ) البخاري ،صحٌح البخاري ،كتاب اإلٌمان والنذور /باب لوله تعالى (وألسموا باهلل جهد أٌمانهم) ( :)ٖٔٗ /1حدٌث
رلم .ٙٙ٘7
(٘)عونالدٌن،اإلفصاحعنمعانًالصحاح(ٕ )ٔٗٔ/
()ٙسورةالنساء،اآلٌة( .)ٖٙ
()7ابنرجب،تفسٌرابنرجبالحنبلً(ٖٖٔٙ/ـٖٖٗـٖٖٖ) .
()1النٌسابوري،غراببالمرآنورغاببالفرلان(ٕ .)ٕٗٔ/
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كحلظ شبً  السؤهشيغ الستعاكىيغ الستخاحسيغ بالجدج الػاحج إذا تألع عزػ تألع لً باقي األعزاء،
فقج َقاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
يغ ِفي تَخاح ِس ٍِع كتَػ ِّاد ٌِع كتَعا ُ ِ ِ
اعى
الج َد ِجِ ،إ َذا ْ
اشتَ َكى ُع ْ
الس ْؤ ِهش َ
ز ًػا تََج َ
شفٍ ْعَ ،ك َسَثل َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
َ َُ ُ
َّللا « :تََخػ ُ
(ٔ)
ِ
ِ
الح َّسى» " ،أها التخاحع فالسخاد بً أف يخحع بعزٍع بعزا بإخػة اإليساف َل بدبب
َل ًُ َس ِائ ُخ َج َدجي ِب َّ
الد ٍَ ِخ َك ُ
شيء آخخ ،كأها التػادد فالسخاد بً التػاصل الجالب لمسحبة كالتداكر كالتٍادؼ ،كأها التعاشف فالسخاد بً إعاىة
بعزٍع بعزا كسا يعصف شخؼ الثػ

عميً ليقػيً قػلً كسثل الجدج أؼ بالشدبة إلى جسيع أعزائً ككجً

التذبيً التػافق في التعب كالخاحة قػلً "تجاعى" أؼ دعا بعزً بعزا إلى السذاركة في األلع كهشً قػلٍع
تجاعت الحيصاف أؼ تداقصت أك كادت أف تتداقط قػلً بالدٍخ كالحسى أها الدٍخ فألف األلع يسشع الشػـ،

كأها الحسى فألف فقج الشػـ يثيخٌا كؼيً تعطيع حقػؽ السدمسيغ كالحس عمى هعاكىتٍع كهالشفة بعزٍع

بعزا"(ٕ).

كالسدمسػف الزعفاء كذكك اإلعاقة هغ أكثخ الشاس حاجة إلى اَلعتشاء بٍع كالعصف عميٍع
كهداعجتٍع كالدؤاؿ عشٍع ،فٍا ٌػ أفزل البذخية سيجىا دمح  يدأؿ عغ السخأة السدكيشة التي كاىت تشطف

السدجج كيعاتب الرحابة لعجـ اخبارٌع لً بػفاتٍا ،كيحٌب  كيرمي عمى قبخٌاَ ،ع ْغ أَِبي ٌُ َخْي َخَة ،أ َّ
اه َأخًَة
َف ْ
ِ
ِ
اؿ« :أَ َف َال
َؿ َع ْش ٍَا -أ َْك َع ْش ًَُ -فَقالُػاَ :ه َ
اتَ ،ق َ
ػؿ هللا َ ،ف َدأ َ
اء َك َاى ْت تَُق ُّع اْل َس ْدج َج -أ َْك َشابِّاَ -فَفَق َج ٌَا َرُس ُ
َس ْػَد َ
ُك ْشتُع آ َذ ْىتُسػِىي» َقاؿَ :ف َكأََّىٍع ص َّغخكا أَهخٌا -أَك أَهخيَ -فَقاؿ« :دُّلػِىي عَمى َقب ِِخي» َفجُّلػيَ ،ف َّ
اؿ :
َ ُ
َ
ْ
رمى َعَم ْي ٍَا ،ثُ َّع َق َ
ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َُْ
َ
َ ُ َ
ُ
ْ
(ٖ)
ِِ
ِ
ِ
ٌَمِ ٍَا ،كإِ َّف َ َّ
ر َالِتي َعَم ْي ٍِ ْع»  ،قاؿ القاضي:
ػءةٌ ُ
ضْم َس ًة َعَمى أ ْ
«ِإ َّف ٌَحي اْلُق ُب َ
َ
هللا َعد َك َج َّل ُيَش ّػُرٌَا َل ٍُ ْع ب َ
ػر َه ْسمُ َ
"كفى حجيث الدػداء ٌحا ها كاف عميً -عميً الدالـ -هغ تفقج أحػاؿ ضعفاء السدمسيغ ،كها جبل عميً هغ
التػاضع كالخأفة كالخحسة بأهتً"(ٗ).

كلقج كاف  يحس السدمسيغ عمى اَلعتشاء بحكؼ اإلعاقة فعغ دمح بغ السثشى قاؿ :حجثشا أبػ عاهخ
قاؿ :حجثشا عمي ،عغ يحيى ،عغ زيج بغ سالـ ،عغ أبي سالـ قاؿ ،قاؿ أبػ ذر قاؿ :كأف يعشي الشبي :
ِ ِ
الذسذ صج َق ٌة ِه ْشً عَمى َىْف ِد ًُِ .قْمت :يا رسػؿ َّ ِ ِ
"إف َعَمى ُك ِّل َىْف ٍ
ر َّج ُؽ
ذ ِفي ُك ِّل َي ْػ ٍـ َ
شَم َع ْت ؼيً َّ ْ ُ َ َ
ُ َ
ُ َ َُ َ
َّللا ،ه ْغ أ َْي َغ أَتَ َ
الرج َق ِة التَّ ْكِبيخ ،كاْلحسج َِّهللِ ،كسبحاف َّ ِ
ِ
ِ
ْه ُخ
َ َ َ ُْ
اؿ« :أكليذ ه ْغ أ َْب َػا ِ َّ َ
َ ُْ َ َ
َه َػ ٌ
َّللاَ ،كت ْدتَ ْغف ُخ َّ َ
اؿ؟ َق َ
َكَل ْي َذ َلَشا أ ْ
َّللاَ ،كَتأ ُ
ِ
ِباْلسعخ ِ
كؼ ،كتَْشٍى َع ِغ اْلس ْش َك ِخ ،كتَ ْع ِدؿ َّ
ش ِخ ِ
َع َسىَ ،كتُِج ُّؿ
يق السدمسيغ َكاْل َع ْ
الذ ْػَك َة َع ْغ َ
ط َع َكاْل َح َج َخَ ،كتَ ٍْجؼ ْاأل ْ
َ ُ
َ َ
َ ُْ
ُ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
الز ِع ِ
ِ
اع ْي َظ َه َع َّ
الر َج َقة ِه ْش َظ
يفُ ،ك ُّل َذِل َظ ِه ْغ أ َْب َػا ِ َّ
اجة َل ًُ َق ْج َعم ْس َت َه َك َاى ٍَاَ ،كَت ْخَف ُع ِبذ َّجة ذ َر َ
اْل ُس ْدتَج َّؿ َعَمى َح َ
ِ ِ ِ
ِ
َجٌخ"(٘) ،فقج جعل  ارشاد البريخ لألعسى إلى الصخيق كجً هغ كجػي
َعَمى َىْفد َظَ ،كَل َظ في ج َساع َظ َزْك َجتَ َظ أ ْ
الرجقة.

(ٔ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتاباألدب/بابرحمةالناسوالبهابم:)ٔٓ/1(،حدٌثرلمٔٔٓ .ٙ
(ٕ)اتظر:العٌنً،عمدةالماريشرحصحٌحالبخاري(ٕٕ .)ٔٓ7/
(ٖ )مسلم،صحٌحمسلم،كتابالجنابز/بابالصبلةعلىالمبر:)ٙ٘9/ٕ(،حدٌثرلم .9٘ٙ
(ٗ)عٌاض،إكمالالمعلمبفوابدمسلم(ٖ .)ٕٗٓ/
(٘)النسابًالسننالكبرى،كتابعشرةالنساء(،)ٕٓٗ/1بابالترغٌبفًالمباضعة،حدٌثرلم،1971الحدٌثاسناده
صحٌحألنرواتهثمات .
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الخ ْح َس ِغ اْل َس ْد ُخكِق ُّي ،ثشا
ػسى ْب ُغ َع ْب ِج َّ
كقج كاف  يدكر السدمسيغ هغ ذكؼ اإلعاقة ،حيث قاؿ  ُه َ
اْلحديغ بغ عمِ ٍي اْلجع ِفي ،ثشا س ْؽياف ،يعِشي :ابغ عييش َة ،عغ عس ِخك ب ِغ ِديش ٍار ،عغ جاِب ٍخَ ،قاؿَ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا
ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ّ ُ ْ ُّ
َ
ْ َ َُ َْ َ ْ َ ْ ْ
ُ َ ُ َْ
َ َ َُ ُ
َْ َ
(ٕ)
ِ ٍ (ٔ)
ِ
ِ
ْ « :اى َ ِ ِ ِ
ر ِخ(ٖ) فٍحا يجؿ عمى هجػ
كر اْلَبر َيخ» َ ،ر ُج ٌل َك َ
اف َه ْكُف َ
صمُقػا بَشا إَلى َبشي َكاقف َى ُد ُ
ػؼ اْلَب َ
اٌتساهً كاعتشاءي  بٍحي الفئة هغ السدمسيغ ؼيجب عميشا كسدمسيغ اَلٌتساـ بإخػاىشا السدمسيغ ،هغ ذكؼ

اإلعاقة سػاء كاىػا هغ ذكؼ القخبى أك لع يكػىػا بديارتٍع أك الدؤاؿ عشٍع أك خجهتٍع أك اَلىفاؽ عميٍع إذا
كاىػا في حاجة إلى الساؿ اقتجاء بً  كحتى يتحقق فيشا قػلً تعالى{ :إََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِخٌَْحٌ}(ٗ).

السصمب الخامذ:

مخاعاتو  لطخكفيع كأحػاليع
ديششا اإل سالهي ديغ اليدخ كالدساحة فٍػ َل يكمف السدمسيغ إَل قجر استصاعتٍع ،قاؿ سبحاىً
كتعالىٌَ{ :ب ُّىٍَِّفُ اٌٍَّوُ َٔفْغًب إٌَِّب ًُعْؼَيَب ٌَيَب َِب وَغَجَذْ ًَػٍََْْيَب َِب اوْزَغَجَذْ}

(٘)

أؼ َل يكمفٍا هغ العسل إَل ها أشاقت(،)ٙ

كهغ هطاٌخ سساحة اَلسالـ هخاعاتً ألحػاؿ السدمسيغ كضخكفٍع قاؿ تعالىُّ{ :شِّذُ اٌٍَّوُ ثِىُُُ اٌُْْغْشَ ًٌََب ُّشِّذُ ثِىُُُ
اٌْؼُغْشَ}

()ٚ

يعشي الخفق في أهخ ديشكع حيغ رخز لمسخيس كالسدافخ في الفصخ كَل يخيج بكع العدخ يعشى

الزيق في الجيغ فمػ لع يخخز لمسخيس كالسدافخ كاف عد اخ(.)ٛ
كقاؿ سبحاىً{ :فَبرَّمٌُا اٌٍَّوَ َِب اعْزَطَؼْزُُْ}

()ٜ

قاؿ الصبخؼ" :كاححركا هللا أيٍا السؤهشػف كخافػا عقابً،
(ٓٔ)

يقخ إليً ها أشقتع كبَمغً كسعكع".
كتجشبػا عحابً بأداء فخائزً كاجتشا هعاصيً ،كالعسل بسا ّ
ِ (ٔٔ)
كحلظ قاؿ َ قاؿِ« :إ َّف ِ
َحٌج ِإ ََّل َغَمَب ًَُ ،ف َد ِّج ُدكا َكَق ِارُبػا(ٕٔ)َ ،كأ َْب ِذ ُخكا،
يغ ُي ْدٌخَ ،كَل ْغ ُي َذ َّاد ّ
ّ
الج َ
الج َ
يغ أ َ
َ
ِ (٘ٔ) ()ٔٙ
ِ (ٗٔ)
(ٖٔ)
ِ
ٍ
الخْك َحة َك َشيء ه َغ ُّ
الجْل َجة » .
استَ ِع ُيشػا ِباْل َغ ْج َكِة َك َّ
َك ْ
ْ
(ٔ )بنووالف:بطنمناألوسمناألزدمنالمحطانٌة،وهمبنووالفوهومالنبنامرئالمٌسبنمالنبناألوس.انظر:
الملمشندي،نهاٌةاألربفًمعرفةأنسابالعرب(ص .)ٗٗ٘:
(ٕ)الهٌثمً،كشفاألستارعنزوابدالبزار(ٕ،)ٖ19/الحدٌثإسنادهصحٌح؛ألنرواتهثمات .
(ٖ)البزار،البحرالزخار( .)ٖ٘ٓ/1
(ٗ)سورةالحجرات،اآلٌة(ٓٔ) .
(٘)سورةالبمرة،اآلٌة( .)ٕ1ٙ
()ٙمماتلبنسلٌمان،تفسٌرمماتلبنسلٌمان(ٔ )ٕٖٔ/
()7سورةالبمرة،اآلٌة(٘ .)ٔ1
()1مماتلبنسلٌمان،تفسٌرمماتلبنسلٌمان(ٕٔٔٙ/ـٔ .)ٔٙ
()9سورةالتغابن،اآلٌة( .)ٔٙ
(ٓٔ)الطبري،جامعالبٌان(ٖٕ .)ٕٗٙ/
فوق طالَته،انظرابناألثٌر،النهاٌة فً غرٌب الحدٌث
سه مِنَ  ْال ِعبَا َدةِ فٌِ ِه  ْ
(ٔٔ)ٌشادالدٌن :أي ثاوٌه  َوٌُماَو ُمه ،وٌُكلّف ن ْف َ
واألثر(ٕ .)ٗ٘ٔ/
ُ
ّ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
ورك ِل َها،وات ُركواالغُل َّوفٌِ َهاوالتمصٌر.انظر:ابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌث
اربوا:أيِالت ِ
(ٕٔ) َ
َصدوافًِاأل ُم ِ
س ِ ّددُواولَ ِ
الحدٌثواألثر(ٗ .)ٖٖ/
(ٖٔ)الغَد َْو ْ
ار.انظر:ابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر(ٖ .)ٖٗٙ/
،وه َُو َ
سٌ ُْرأ َ َّو ِلالنَّ َه ِ
ة:ال َم َّرةُمِنَ الغُد ّ ُِو َ
(ٗٔ)الروحة:منزَ َوالال َّ
ش ْمس.انظر:أبوالفضل،مشارقاألنوارعلىصحاحاآلثار(ٔ .)ٖٓٔ/
سٌْراللَّ ٌْ ِل.انظر:ابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر(ٕ .)ٕٔ9/
(٘ٔ)الد ُّْل َجةِ:ه َُو َ
() ٔٙالبخاري،صحٌحالبخاري،كتاباإلٌمان/بابالدٌنٌسر:)ٔٙ/ٔ(،حدٌثرلم .ٖ9
ٓٗ

التعميق عمى الحجيث:
يدتفاد هغ الحجيث :أكَلًُ :يدخ ٌحا الجيغ ،كسٍػلة أحكاهً ،كهالءهتً لمفصخة ِ
اإلىداىية .ثاىيًا :أف قجرة
ِ
اإلىداف كشاقتً البجىية شخط في جسيع التكاليف الذخعية .ثالثاً :أف رفع الحخج عغ السكمفيغ أصل هغ أصػؿ

التذخيع ِ
اإلسالهي لقػلً " :إف ٌحا الجيغ يدخ" ،كقػلً تعالى( :ها جعل عميكع في الجيغ هغ حخج) كقػلً

" :يدخكا كَل تعدخكا ،كبذخكا كَل تشفخكا(ٔ)".

كذكك اإلعاقة هغ األشخاص الحيغ لٍع ضخكؼ خاصة بٍع تسشعٍع هغ الؿياـ ببعس ها عميٍع هغ
كاجبات كغيخٌع هغ األشخاص األصحاء ،كلقج كاف  هغ أكثخ الشاس هخاعاة لطخكفٍع ،فمقج جاءي الرحابي
 شمبً ،فقج

الجميل ضخيخ البرخ عتباف بغ هالظ يصمب هشً أف يجعل لً في بيتً هكاف ليرمي ؼيً فأجا
ػؿ َّ ِ
جاء في صحيح البخارؼ أ َّ ِ
ٍِ
َعسى ،كأََّى ًُ َقاؿ لِخس ِ
ػؿ
اف ْب َغ َهالظَ ،ك َ
َف ع ْتَب َ
َّللا َ :يا َرُس َ
اف َي ُؤُّـ َق ْػ َه ًُ َك ٌُ َػ أ ْ َ َ
َ َُ
الديل ،كأَىا رجل ض ِخيخ البر ِخَ ،فر ِل يا رسػؿ َّ ِ ِ ِ
ف ُّ
َّ ِ
َّ ِ ِ َّ
رَّمى،
َ ّ َ َُ َ
َّللا في َب ْيتي َه َك ًاىا أَتخ ُحيُ ُه َ
َّللا ،إى ٍَا تَ ُكػ ُ الطْم َس ُة َك َّ ْ ُ َ َ َ ُ ٌ َ ُ َ َ
(ٕ)
اف ِهغ البي ِتَ ،ف َّ ِ ِ
َفجاءي رسػؿ َّ ِ
ِ
َّللاِ .
ػؿ َّ
ُصّمِ َي؟» َفأ َ
اؿ« :أ َْي َغ تُح ُّب أ ْ
َش َار ِإَلى َه َك ٍ َ َ ْ
رمى ؼيً َرُس ُ
َّللا َ فَق َ
َ َُ َ ُ ُ
َ
َف أ َ
في الحجيث رخرة لحكؼ اإلعاقة السكفػفيغ بعجـ الحٌا إلي الرالة في السدجج عشج شجة الطمسة ،قاؿ ابغ
بصاؿ" :أجسع العمساء عمى أف التخمف عغ الجساعات في شجة السصخ كالطمسة كالخيح ،كها أشبً ذلظ

هباح"(ٖ)ٌ ،حا في حق األصحاء كذكؼ اإلعاقة أكلى بالحكع هغ غيخٌع هخاعاة لطخكفٍع خاصة إذا لع يججكا
هغ يقػدٌع إلى السدجج.
كحلظ رخز  لحكؼ اإلعاقة هغ السدمسيغ العسياف في الجٍاد ،حيث أسقط عشٍع الجٍاد كبذخٌع 
ِ
اؿَ :ل َّسا َى َدَل ْت:
بأف لٍع أجخ السجاٌجيغ إذا كاف عشجٌع ىية لمجٍاد كهشعتٍع إعاقتٍع هغ الجٍاد َع ِغ َ
الب َخاءَ ،ق َ
اؿ َّ
الشِب ُّي ْ « :ادعُ لِي
{الَ َّغْزٌَُِ } (الشداء )ٜ٘ :اٌمَبػِذًَُْ َِِٓ املُؤِِْنِنيَ {ًَاملُجَبىِذًَُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ}(الشداءَ ،)ٜ٘ :ق َ

ِ ِ ()ٙ
(٘)
الكِت ِ
َزيجا كْلي ِجئ ِب َّ
ف َك َّ
الم ْػ ِح(ٗ) َك َّ
الج َك ِاة
الكت
ف -أ َِك َ
الج َك ِاة َك َ
ًْ َ َ ْ
ض ٍْ ِخ َّ
َع َسى،
الشِب ِي َ ع ْس ُخك ْب ُغ أ ِّ
ف َ
ُـ َه ْكتُػ ٍـ األ ْ
َ٘ ")ٜك َخْم َ
ّ
ر ِخ؟ َفَش َدَل ْت َه َك َاى ٍَا{ :الَ َّغْزٌَُِ اٌمَبػِذًَُْ َِِٓ املُؤِِْنِنيَ} (الشداءًَ{ )ٜ٘ :املُجَبىِذًَُْ فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ غَْْشُ ؤًٌُِِ اٌعَّشَسِ}
َ
الب َ

َل يدتَ ِػؼ الَق ِ
اع ُجك َف} (الشداء:
اؿْ :
» ثُ َّع َق َ"اكتُ ْب { َ َ ْ
َقاؿ :يا رسػؿ َّ ِ
ِ
يخ
ْه ُخِىيَ ،فِإّىي َر ُج ٌل َ
ض ِخ ُ
َ َ َُ َ
َّللا َف َسا تَأ ُ

()ٚ

(الشداء.)ٜ٘ :

(ٔ)لاسم،منارالماريشرحمختصرصحٌحالبخاري(ٕٔٔٗ/ـٖٕٔ) .
(ٕ ) البخاري ،صحٌح البخاري ،كتاب األذان /باب الرخصة فً المطر والعلة أن ٌصلً فً رحله :)ٖٔٗ /ٔ( ،حدٌث
رلم .ٙٙ7
(ٖ)ابنبطال،شرحصحٌحالبخاري(ٕ .)ٕ9ٔ/
ْ
فابحالخشب.انظر:ابنسٌده،المحكموالمحٌطاألعظم(ٗ .)ٖٔ/
ص
(ٗ)اللَّ ْو ُ
ح:كلصفٌحةعرٌضةمن َ
ْ
(٘)الد ََّواةُ:ال َم ْحبَ َرةُ.أنظرزٌنالدٌنالرازي،مختارالصحاح(ص .)ٔٔٓ:
ْ
ع ْ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ان مِنَ ال َّناسوالد ََّوابّ ،كَانواٌَكتبونفٌِ ِه  ِل ِملةالمراطِ ٌسعِندهم.انظر:
ص ِل  َكت
ٌض ٌَكُو ُن فًِأَ ْ
ع ِر ٌ
ظم َ
( )ٙال َكتِفَ :
ِفال َحٌَ َو ِ
ابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر(ٗ .)ٔ٘ٓ/
() 7البخاري،صحٌحالبخاري،كتابفضابلالمران/بابكاتبالنبً:)ٔ1ٗ/ٙ(،حدٌثرلمٓ .ٗ99
ٔٗ

قاؿ السٍمب" :ؼيً دليل عمى أف هغ حبدً ال عحر عغ الجٍاد كغيخي هغ أعساؿ البخ هع ىيتً ؼيً فمً
أجخ السجاٌج كالعاهل؛ ألف ىز اآلية عمى السفاضمة بيغ السجاٌج كالقاعج ثع استثشى هغ السفزػليغ أكلى
الزخر ،كإذا استثشاٌع هغ السفزػليغ فقج ألحقٍع بالفاضميغ ،كقج بيغ الشبي ٌ حا السعشى ،فقاؿ( :إف
(ٔ)

كقج جاء عغ الخسػؿ ؼيسغ كاف يعسل

كشعبا إَل كٌع هعشا حبدٍع العحر)
اديا،
ً
اها ها سمكشا ك ً
بالسجيشة أقػ ً
شيئا هغ الصاعة ثع حبدً عشً هخض أك غيخي أىً يكتب لً ها كاف يعسل كٌػ صحيح ،ككحلظ هغ ىاـ عغ
ً
غالبا كتب لً أجخ حدبً ،ككاف ىػهً صجقة عميً ،كٌحا هعشى قػلً تعالى{ :إٌَِّب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَػٌٍَُِّا
ىػها ً
حدبً ً

اٌصَّبٌِذَبدِ فٍََيُُْ ؤَجْشٌ غَْْشُ َِّْنٌٍُْ}

(ٕ)

أؼ غيخ هقصػع بدهاىة أك كبخ أك ضعف ،ففي ٌحا أف اإلىداف يبمغ بشيتً أجخ
)ٖ(".

العاهل إذا كاف َل يدتصيع العسل الحػ يشػيً

كرخز  لحكؼ اإلعاقة السقعجيغ في الرالة ،فإذا لع يدتصيعػا الرالة ،كٌع قائسػف فمٍع أف يرمػا
قاعجيغ كلٍع هثل أجخ غيخٌع هغ السدمسيغ الحيغ يرمػف قائسيغ عغ ِعسخاف ب ِغ حري ٍغ ر ِ
َّللاُ َع ْش ًُ،
ضي َّ
َْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ال ِة ،فقاؿ« :ص ِل َق ِائساَ ،فِإف َلع تَدتَ ِصع َفَق ِ
ِ
ِ
يخَ ،فدأَْل ُت َّ
اع ًجاَ ،فِإ ْف َل ْع
الر َ
الشِب َّي َ ع ِغ َّ
ْ ْ ْ ْ
َق َ
َ ّ ً
اؿَ :ك َاى ْت بي َب َػاس ُ َ
تَ ْدتَ ِص ْع َف َعَمى َج ْش ٍب»(ٗ) ،قاؿ سؽياف الثػرؼ" :أها هغ لً عحر هغ هخض ،أك غيخي فرمى جالدا ،فمً هثل أجخ
القائع"(٘).

كحلظ أهخ  هغ يؤـ الشاس في الرالة أف يخفف عشٍع هخاعاة ألحػالٍع؛ ألىً قج يكػف فيٍع

السخيس كالكبيخ الدغ كالزعيف كذكك الحاجة.

ٍ
َّللاِ ِإِّىي َأل ََتأ َّ
ال ٌف
ػؿ َّ
الف ْج ِخ ِه َّسا ُي ِصي ُل ِبَشا ُف َ
الر َ
َخ ُخ َع ِغ َّ
ال ِة ِفي َ
اؿ َر ُج ٌلَ :يا َرُس َ
اؿَ :ق َ
َع ْغ أَِبي َه ْد ُعػدَ ،ق َ
زب رسػؿ َّ ِ
ٍِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍُّا َّ
اس،
اف أ َ
َش َّج َغ َ
َّللا َ ،ها َأرَْيتُ ًُ َغز َب في َه ْػض ٍع َك َ
الش ُ
اؿَ« :يا أَي َ
زًبا ه ْش ًُ َي ْػ َهئح ،ثُ َّع َق َ
يٍاَ ،ف َغ َ َ ُ ُ
فَ
ِ ()ٙ
الشاس َفْميتَج َّػْزَ ،فِإ َّف َخْمَفً َّ ِ
ِ
ِ
اجة»
يف َك َ
ِإ َّف ه ْش ُك ْع ُهَشّف ِخ َ
الزع َ
ُ
الح َ
الكِب َيخ َكَذا َ
يغَ ،ف َس ْغ أ ََّـ َّ َ َ َ
ِ
الح ِج ْيث :أف اإلهاـ هأهػر بالتخؽيف خذية اإلشالة َعَمى هغ خمفً؛ فإىً َل يخمػ بعزٍع هغ
في ٌَ َحا َ
عحر كالزعيف كالكبيخ كذؼ الحاجة(.)ٚ

(ٔ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالجهادوالسٌر/بابمنحبسهالعذرعنالغزو:)ٕٙ/ٗ(،حدٌثرلم .ٕ1ٖ9
(ٕ)سورةالتٌن،اآلٌة( .)ٙ
(ٖ)ابنبطال،شرحصحٌحالبخاري(٘ٗ٘/ـٗٗ) .
(ٗ)البخاري،صحٌحالبخاري،بابإذالمٌطكلاعداًصلىعلىجنب:)ٗ1/ٕ(،حدٌثرلم .ٔٔٔ7
(٘)البغوي،شرحالسنة(ٗ .)ٔٓ9/
() ٙالبخاري،صحٌحالبخاري،كتاباألذان،بابتخفٌفاإلمامفًالمٌامواتمامالركوع:)ٕٔٗ/ٔ(،حدٌثرلمٕٓ .7
()7ابنرجبالحنبلً،فتحالباري( .)ٕٔ7/ٙ
ٕٗ

السصمب الدادس:

مذاركتو  ليع في الحياة العمسية كالتعميسية
لمعمع أٌسية كبيخة في ديششا اإلسالهي فاإلسالـ ديغ العمع كالتعمع ،فأكؿ ها ىدؿ هغ القخآ ف قػلً تعالى:
{الْشَؤْ ثِبعُِْ سَثِّهَ اٌَّزُِ خٍََكَ}(ٔ) ،كلمعمساء هشدلة عطيسة في اإلسالـ ،فقج هجح سبحاىً كتعالى أٌل العمع في
قػلً{ :ؤََِّْٓ ىٌَُ لَبِٔذٌ آَٔبءَ اًٌٍَِّْْ عَبجِذًا ًَلَبئًِّب َّذْزَسُ اٌْأخِشَحَ ًَّشْجٌُ سَدَّْخَ سَثِّوِ لًُْ ىًَْ َّغْزٌَُِ اٌَّزَِّٓ َّؼٌٍََُّْْ ًَاٌَّزَِّٓ ٌَب َّؼٌٍََُّْْ إََِّّٔب َّزَزَوَّشُ ؤًٌٌُُ
اٌْإٌَْجَبةِ}

(ٕ)

أؼ َل يدتػؼ العالع كالجاٌل(ٖ) ،ككاف الرحابة رضي هللا عشٍع هغ أكثخ الشاس حخصًا عمى

َل لقػلً سبحاىً{ :فٌٍََْالَ َٔفَشَ ِِٓ وًُِّ فِشْلَخٍ ِِّنْيُُْ طَأئِفَخٌ ٌَِّْزَفَمَّيٌُاْ فِِ اٌذّٓ ًٌَُِْنزِسًُاْ لٌََِْيُُْ إِرَا سجؼٌا إٌَِْْيُِْ}
شمب العمع اهتثا ً
َّ
الز َّحاؾ :السخاد بٍحي اآلية :أصحا

(ٗ)

قاؿ

رسػؿ هللا ؛ ألىٍع كاىػا يتعمسػف هغ الخسػؿ  كيعّمسػف الشاس(٘).

ش ِخيًقا َيْمتَ ِس ُذ
"ه ْغ َسَم َظ َ
كحلظ الدشة السذخفة بيشت لشا أٌسية العمع كفزل العمساء كهشدلتٍع ،فقج قاؿ َ :
ش ِخيًقا ِإَلى اْلجَّش ِة ،كها اج َتسع َقػـ ِفي بي ٍت ِهغ بي ِ
ِ ِ ِ
ػت هللاَِ ،ي ْتمُػ َف ِك َتا َ هللاِ،
هللا َل ًُ ِب ًِ َ
َْ
ْ ُُ
َ
ؼيً عْم ًساَ ،س ٍَّ َل ُ
ََ ْ َ َ ٌْ
ِ
ِ
َّ
يس ْغ ِع ْش َجيَُ ،ك َه ْغ
الد ِك َيشةَُ ،ك َغ ِذَي ْت ٍُ ُع َّ
ػى ًُ َب ْيَش ٍُ ْعِ ،إ ََّل َى َدَل ْت َعَم ْي ٍِ ِع َّ
َكَيتََج َارُس َ
الخ ْح َسةُ َك َحف ْت ٍُ ُع اْل َس َالئ َكةَُ ،كَذ َك َخٌُ ُع هللاُ ؼ َ
()ٙ
َّ ِ
ع ِب ًِ َى َد ُب ًُ"
َبصأَ ِبً َع َسمُ ًَُ ،ل ْع ُي ْد ِخ ْ
أجخ عطيساً عشج هللا كأف أجخ عمسٍع سيبقى حتى بعج هػتٍع ،فقج قاؿ
كحلظ بذخ  العمساء بأف لٍع ًا
ِ
ٍ ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ات ِْ
ص َج َق ٍة َج ِارَي ٍة ،أ َْك ِعْم ٍع ُي ْش َتَف ُع ِب ًِ ،أ َْك
اف ْاىَق َ
ػؿ هللا ِ" :إ َذا َه َ
اإل ْى َد ُ
َرُس َ
ص َع َع ْش ًُ َع َسمُ ًُ إَل ه ْغ ثَ َالثَة :إَل ه ْغ َ
ٍ
صالِ ٍح َي ْج ُعػ َل ًُ "(.)ٚ
َكَلج َ
كلقج اٌتع  بتعميع الرحابة كهسا يجؿ عمى ذلظ شمبً هغ أسخػ بجر تعميع السدمسيغ القخاءة

َّللا  فجاءٌع
كالكتابة ،عغ ابغ عباس قاؿ" :كاف ىاس هغ األسخػ يػـ بجر لع يكغ لٍع فجاء ،فجعل رسػؿ َّ
أف يعمسػا أكَلد األىرار الكتابة"(.)ٛ

"ه ْغ
كالعمع الذخعي الستعمق بكتا هللا كسشة ىبيً  هغ أفزل كأجل العمػـ عمى اَلشالؽ ،قاؿ َ :
ِ
ِِ
َّللا ِب ًِ خي اخ يَفِّقًٍ ِفي ِ
ِ
يغ ،كِإَّىسا أََىا َق ِ
ِ
َّ
ػـ
اس ٌع َكُي ْع ِصي َّ
ّ
َ ًْ ُ ْ ُ
َّللاَُ ،كَل ْغ َي َد َ
ُي ِخد َّ ُ
اؿ أ ْ
َه ُخ ٌَحي األ َُّهة ُه ْدتَؿ ً
الج ِ َ َ
يسا َحتى تَُق َ
َّ ِ
َّللاِ"( )ٜقاؿ ابغ بصاؿ" :ؼيً فزل العمساء عمى سائخ الشاس ،كؼيً فزل الفقً في
َه ُخ َّ
َّ
الد َ
اع ُة ،أ َْكَ :حتى َيأْت َي أ ْ
(ٔ)سورةالعلك،اآلٌة(ٔ) .
(ٕ)سورةالزمر،اآلٌة( .)9
(ٖ)الزجاج،معانًالمرآنوإعرابهللزجاج(ٗ .)ٖٗ7/
(ٗ)سورةالتوبة،اآلٌة(ٕٕٔ) .
(٘)سراجالدٌن،اللبابفًعلومالكتاب(٘ .)ٗ٘ٓ/
() ٙمسلم،صحٌحمسلم،كتابالعلم/بابفضلاالجتماععلىتبلوةالمرانوالذكر:)ٕٓ7ٗ/ٗ(،حدٌثرلم .ٕٙ99
() 7مسلم،صحٌحمسلم،كتابالوصٌة/بابماٌلحكاالنسانمنالثواببعدوفاته:)ٕٔ٘٘/ٖ(،حدٌثرلمٖٔ .ٔٙ
()1تمًالدٌنالممرٌزي،إمتاعاألسماع(ٔ .)ٔٔ9/
() 9البخاري،صحٌحالبخاري،كتاباالعتصامبالكتابوالسنة/بابلولالنبً"التزالطابفةمنأمتًظاهرٌنعل
الحك":)ٔٓٔ/9(،حدٌثرلمٕٖٔ .7
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الجيغ عمى سائخ العمػـ ،كإىسا ثبت فزمً ،ألىً يقػد إلى خذية هللا ،كالتداـ شاعتً ،كتجشب هعاصيً ،قاؿ هللا
تعالى{ :إََِّّٔب َّخْشََ اٌٍَّوَ ِِْٓ ػِجَبدِهِ اٌْؼٍََُّبءُ}

(ٔ)

كقاؿ ابغ عسخ -لمحؼ قاؿ لً :فؿيً :-إىسا الفؿيً الداٌج في الجىيا،

الخاغب في اآلخخة .كلسعخفة العمساء بسا كعج هللا بً الصائعيغ ،كأكعج العاصيغ ،كلعطيع ىعع هللا عمى عبادي

اشتجت خذيتٍع"(ٕ).

كشمب العمع حق لكل فخد هغ أفخاد السجتسع السدمع كذكك اإلعاقة جدء َل يتج أد هغ السجتسع

اإلسالهي لٍع الحق في تمقي العمع ،ككحلظ تعميع اآلخخيغ هغ إخػاىٍع السدمسيغ ٌحا ها بيشً لشا رسػلشا  هغ
خالؿ دهجً لحكؼ اإلعاقة في الحياة العمسية كالتعميسية فقج جعل هغ ذكؼ اإلعاقة السعمع كالستعمع.

كمغ صػر اشخاكو  لحكي اإلعاقة في الحياة العمسية كالتعميسية:
ِ
ٍ ِ
ُـ ه ْكتُػ ٍـ َكَك َاىا ُيْق ِخَئ ِ
ٍ
اف
َٔ .
َّللا َع ْش ٍُ َساَ ،ق َ
اء ْب َغ َع ِاز َرض َي َّ ُ
اؿ :أ ََّك ُؿ َه ْغ َقج َـ َعَم ْيَشا ُه ْ
ر َع ُب ْب ُغ ُع َس ْيخَ ،ك ْاب ُغ أ ِّ َ
الب َخ َ
َّ
اس"(ٖ).
الش َ
يجؿ الحجيث عمى جػاز أف يكػف السعمع ضخيخ البرخ إذا كاف لجيً هغ القجرة كالكفاءة عمى تعميع
اآلخخيغ؛ ألف ابغ أـ هكتػـ كاف أعسى ،كلقج بعثً صمى هللا عميً كسمع إلى السجيشة لتعميع أٌمٍا القخآ ف كلػ أف
الخسػؿ صمى هللا عميً كسمع لع يخػ في ابغ أـ هكتػـ الكفاءة لحلظ لسا بعثً إلى السجيشة.

اؿَ :س ِس ْع ُت ُع ْؿَب َة ْب َغ
ٕ .قاؿ ُعَب ْي ُج ْب ُغ ُع َس َخ ْب ِغ َه ْي َد َخَةَ ،ح َّجثََشا َع ْب ُج ْب ُغ َي ِد َيج اْل ُسْقخ ُ
ِغَ ،ح َّجثََشا َح ْي َػُة ْب ُغ ُش َخْي ٍحَ ،ق َ
ِ
الرَشاِب ِحيَ ،ع ْغ ُه َع ِاذ ْب ِغ َجَب ٍل ،أ َّ
صَّمى َعَم ْي ًِ َك َسَّم َع
ػؿَ :ح َّجثَِشي أ َُبػ َع ْب ِج َّ
الخ ْح َس ِغ اْل ُحُبمِ ُّيَ ،ع ْغ ُّ
َف َرُس َ
ُه ْدمعٍَ ،يُق ُ
ػؿ َ
ّ
ُحبُّظ ،و َّ ِ ِ
أَخ َح ِبي ِجِي ،كَقاؿ« :يا هعا ُذ ،و َّ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
يظ َيا ُه َعا ُذ ََل تََج َع َّغ ِفي ُد ُب ِخ ُك ِّل
اؿ" :أُكص َ
َّللا ِإّىي َألُحب َ
ُّظ»َ ،فَق َ
َّللا إّىي َأل َ َ
َ َ َ َ َ َُ َ
ِ ِ (ٗ)
ٍ
المٍ َّع أ ِ
َّ
َعِّشي َعَمى ِذ ْك ِخ َؾَ ،ك ُش ْك ِخ َؾَ ،ك ُح ْد ِغ عَب َادت َظ"
ػؿُ :
ص َالة تَُق ُ
َ
في الحجيث دَللة عمى حق ذكؼ اإلعاقة في التعميع كأىٍع هتداككف هع غيخٌع هغ األصحاء في ذلظ

لقػلً  لسعاذ كقج كاف أعخج أكصيظ فٍحا دليل عمى حخصً  عمى تعميع السدمسيغ السعافى كهشٍع كذكؼ
اإلعاقة هشٍع عمى الدػاء.
آف ِه ْغ أ َْرَبع ٍةِ ،ه ْغ ْاب ِغ هدع ٍ
ٖ .قػؿ َّ
ػدَ ،ك َسالِعٍَ ،ه ْػَلى أَِبي ُح َح ْيَف َةَ ،كأَُب ٍيَ ،ك ُه َع ِاذ
استَْق ِخُئػا الُق ْخ َ
َْ ُ
َ
الشِب َّي َ ،يُق ُ
ػؿْ « :
ّ
ٍ (٘)
ْب ِغ َجَبل»

(ٔ)سورةفاطر،اآلٌة(.)ٕ1
(ٕ)ابنبطال،شرحصحٌحالبخاري(ٔ )ٔ٘ٗ/
(ٖ)البخاري،صحٌحالبخاري،كتابمنالباألنصار/بابممدمالنبًوأصحابه:)ٙٙ/٘(،حدٌثرلمٕ٘ .ٖ9
(ٗ )أبوداوود،سننأبًداود،كتابالصبلة/باباالستغفار:)1ٙ/ٕ(،حدٌثرلمٕٕ٘ٔ،سبكالحكمعلىالحدٌث(.ص:
ٖ٘) 
(٘ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابمنالًاألنصار/بابمنالبمعاذبنجبل:)ٖٙ/٘(،حدٌثرلم .ٖ1ٓٙ
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كلقج كاف هعاذ بغ جبل أعخج كرغع ذلظ يحث الخسػؿ  عمى تعمع القخآف هشً.
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌَ ِل اْل ِكتَا ِ َ ،ف ْاد ُع ٍُ ْع ِإَلى َش ٍَ َاد ِة أ َّ
َف ََل ِإَل ًَ
اؿِ« :إَّى َظ تَأْتي َق ْػ ًها ه ْغ أ ْ
ػؿ هللا َ ،ق َ
اؿَ :ب َعثَشي َرُس ُ
ٗ .إ َّف ُه َعا ًذاَ ،ق َ
ِ
َف هللا ا ْفتَخض عَمي ٍِع خسذ صَمػ ٍ
ِ
شاعػا لِ َحلِظَ ،فأ ِ
ِ َّ
ات ِفي ُك ِّل َي ْػ ٍـ َكَلْيَم ٍة،
ْ
َ
ػؿ هللاَ ،فِإ ْف ٌُ ْع أَ َ ُ
إَل هللاُ َكأَّىي َرُس ُ
َعم ْس ٍُ ْع أ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ
ِِ
ِ
َعمِ ْس ٍُ ْع أ َّ
َغِشَي ِائ ٍِ ْع َفتَُخُّد ِفي ُفَق َخِائ ٍِ ْعَ ،فِإ ْف ٌُ ْع
َفِإ ْف ٌُ ْع أَ َ
ص َج َق ًة تُ ْؤ َخ ُح ِه ْغ أ ْ
اعػا ل َحل َظَ ،فأ ْ
هللا ا ْفتََخ َ
ش ُ
َف َ
ض َعَم ْيٍ ْع َ
(ٔ)
ِ
ِِ
طُمػـَِ ،فِإَّى ًُ َل ْي َذ َب ْيَش ٍَا َكَب ْي َغ هللاِ ِح َجا ٌ ».
َه َػالِ ٍِ ْعَ ،كاتَّ ِق َد ْع َػَة اْل َس ْ
أَ َ
اعػا ل َحل َظَ ،فِإي َ
ش ُ
َّاؾ َكَك َخائ َع أ ْ
٘ .قاؿ دمح بغ بذار قاؿ :حجثشا عبج الػٌا بغ عبج السجيج الثقفي قاؿ :حجثشا خالج الححاء ،عغ أبي قالبة،
ُهِتي ِبأ َّ ِ
َش ُّج ٌُع ِفي ِد ِ
ٍ
َّللاِ ُع َس ُخ،
يغ َّ
عغ أىذ بغ هالظ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ هللا  « :أ َْر َح ُع أ َّ
ُهتي أ َُبػ َب ْكخَ ،كأ َ ْ
كأَصج ُقٍع حياء ع ْثساف ،كأَ ْقخؤٌع لِ ِكتا ِ َّ ِ
ٍ
َعَم ُس ٍُ ْع ِباْل َح َال ِؿ َكاْل َح َاخ ِـ
َ ْ َ ُ ْ َ َ ً ُ َ ُ َ َ ُ ُْ َ
َّللا أَُب ُّي ْب ُغ َك ْع ٍبَ ،كأَ ْف َخ ُ
ض ٍُ ْع َزْي ُج ْب ُغ ثَاِبتَ ،كأ ْ
(ٕ)
ِ
هعا ُذ بغ جب ٍل ،أ َََل كإِ َّف لِ ُك ِل أ َّ ٍ ِ
اح».
يغ ٌَ ِحِي ْاأل َُّه ِة أ َُبػ ُعَب ْي َج َة ْب ُغ اْل َج َّخ ِ
ُهة أَه ًيشاَ ،كإِ َّف أَه َ
ّ
ُ َ ْ ُ ََ
َ

السصمب الدابع:

اشخاكو ليع  في الجياد
لقج شخع هللا لشا الجٍاد كجعمً هغ أفزل األعساؿ كفزل السجاٌجيغ عغ غيخٌع هغ السدمسيغ
ككعجٌع بجخػؿ الجشة هقابل التزحية بأىفدٍع في سبيل هللا ليخغبٍع بالجٍاد في سبيمً ،قاؿ تعالى{ :إَِّْ اٌٍَّوَ
اشْزَشٍَ َِِٓ املُؤِِْنِنيَ ؤَْٔفُغَيُُْ ًَؤٌََِْاٌَيُُْ ،ثِإََّْ ٌَيُُُ اجلَنَّخَ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ فََْمْزٌٍَُُْ ًَُّمْزًٌٍَََُْ ،ػْذًا ػٍََْْوِ دَمًّب فِِ اٌزٌَّْسَاحِ ًَاإلِْٔجًِِْ ًَاٌمُشْآِْ ًََِْٓ ،ؤًَْفََ
ثِؼَيْذِهِ َِِٓ اٌٍَّوِ فَبعْزَجْشِشًُا ثِجَْْؼِىُُُ اٌَّزُِ ثَبَّؼْزُُْ ثِوِ ًَرٌَِهَ ىٌَُ اٌْفٌَْصُ اٌْؼَظُُِْ}(ٖ) ،أؼ أف هللا شمب هغ السؤهشيغ أف يفجكا أىفدٍع
كأهػالٍع ،كيخخجػا إلى الجٍاد في سبيل هللا ،ليثيبٍع الجشة ،كذكخ الذخاء عمى كجً السثل؛ ألف األهػاؿ
(ٗ)

كاألىفذ كمٍا هلل تعالى ،كٌي عشج أٌمٍا عارية ،كلكشً أراد بً التحخيس كالتخغيب في الجٍاد.

كحكع الجٍاد ،فخض كفاية عمى السدتصيع باَلتفاؽ ،إذا فعمً البعس ،سقط عغ الباقيغ ،كعشج الشفيخ

العاـ كٌػ ٌجػـ العجك يريخ فخض عيغ بغيخ خمف(٘).

فالجٍاد في سبيل هللا َل يجب إَل عمى السدمسيغ القادريغ عمى القتاؿ هغ الشاحية البجىية كالسادية
ؼيدقط الجٍاد عغ السخضى كذكؼ اإلعاقة قاؿ سبحاىًٌَْْ{ :ظَ ػٍَََ اٌعُّؼَفَبءِ ًَال ػٍَََ اٌَّْشْظََ ًَال ػٍَََ اٌَّزَِّٓ ال َّجِذًَُْ َِب
(ٔ )مسلم،صحٌحمسلم،كتاباإلٌمان/بابالدعاءإلىالشهادتٌنوشرابعاالسبلم:)٘ٓ/ٔ(،حدٌثرلم .ٔ9
(ٕ )الترمذي،سننالترمذي،بابمنالبمعاذبنجبل:)ٙٙ٘/٘( ،حدٌثرلمٔ،ٖ79الحدٌثاسنادهصحٌح؛ ألنرواته
ثمات .
(ٖ)سورةالتوبة،اآلٌة(ٔٔٔ) .
(ٗ)السمرلندي،بحرالعلوم(ٕ .)19/
(٘)مجٌرالدٌن،فتحالرحمنفًتفسٌرالمرآن( .)ٖ9/7
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ُّنْفِمٌَُْ دَشَطٌ إِرَا َٔصَذٌُا ٌٍَِّوِ ًَسَعٌٌُِوِ َِب ػٍَََ اٌُّْذْغِنِنيَ ِِْٓ عَجًٍِْ ًَاٌٍَّوُ غَفٌُسٌ سَدٌُِْ }

(ٔ)

قاؿ أبػ جعفخ :يقػؿ تعالى ذكخي :ليذ

عمى أٌل الدهاىة كأٌل العجد عغ الدفخ كالغدك ،كَل عمى السخضى ،كَل عمى هغ َل يجج ىفقة َّ
يتبمغ بٍا إلى
هغداي "حخج" ،كٌػ اإلثع ،يقػؿ :ليذ عميٍع إثع ،إذا ىرحػا هلل كلخسػلً في هغيبٍع عغ الجٍاد هع رسػؿ هللا

( ها عمى السحدشيغ هغ سبيل) ،يقػؿ :ليذ عمى هغ أحدغ فشرح هلل كلخسػلً في تخّمفً عغ رسػؿ هللا
 عغ الجٍاد هعً(ٕ).

(ٖ)
اؿ ْاب ُغ َعب ٍ
َّاسَ ":ل َّسا َى َدَل ْت {ًَإِْْ رَزٌٌٌَََّْا
كحلظ قاؿ سبحاىًٌَْْ{ :ظَ ػٍَََ اٌْإَػََّْ دَشَطٌ ًٌََب ػٍَََ اٌْإَػْشَطِ دَشَطٌ} َ ،ق َ
(ٗ)
الدهاى ِة :كيف ِبشا يا رسػؿ َّ ِ
َعسى َح َخٌج
َّللا؟ َفَش َدَل ْت" َل ْي َذ َعَمى ْاأل ْ
اؿ أ ْ
ٌَ ُل َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
وَّب رٌٌَََّْْزُُْ ِِْٓ لَجًُْ ُّؼَزِّثْىُُْ ػَزاثبً ؤٌَِّْبً} َ ،ق َ
ُّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اٌ ْع َكَزَه َاىِت ٍِ ْع
َكَل َعَمى ْاأل ْ
َؼ ََل ِإثْ َع َعَم ْي ٍِ ْع في التَّ َخمف َع ِغ اْل ِج ٍَاد ل َع َس ُ
َع َخِج َح َخٌج َكَل َعَمى اْل َس ِخيس َح َخٌج" أ ْ
ض ْع ِف ٍِ ْع.)٘(".
َك َ

كقج رغب  السدمس يغ في الجٍاد ك بيغ لرحابتً أف السجاٌجيغ في سبيل هللا هغ أفزل الشاس فعغ
ٍ
ِ
الخ ْجر َّ ِ
الش ِ
َؼ َّ
َّللاِ ُ « :ه ْؤ ِه ٌغ
ػؿ َّ
ػؿ َّ
َّللاِ أ ُّ
أََبي َس ِعيج ُ
اس أَ ْف َ
اؿ َرُس ُ
ز ُل؟ َفَق َ
يلَ :يا َرُس َ
اؿ :ق َ
َّللا َع ْش ًَُ ،ق َ
ِؼ َرض َي َّ ُ
يج ِ
َّللاِ ِبَشْف ِد ًِ كهالِ ًِ»َ ،قاُلػا :ثُ َّع هغ؟ َقاؿ« :هؤ ِه ٌغ ِفي ِشع ٍب(ِ )ٙهغ ِّ ِ ِ
اٌ ُج ِفي سِب ِ
ع
يل َّ
َّللاَ ،كَي َج ُ
َْ
َ
َ ُْ
ْ
الذ َعا َيتَّقي َّ َ
َُ
ََ
َ
ِ ()ٚ
ِ
َّ
اس ه ْغ َش ِّخي»
الش َ
كلقج بيغ  لمسدمسيغ أف ذكؼ اإلعاقة يدقط عشٍع الجٍاد؛ ألىٍع هغ أكلي الزخر كغيخ قادريغ

َف رسػؿ َّ ِ
ٍ
َهَمى َعَم ْي ًِ{ :الَ َّغْزٌَُِ اٌمَبػِذًَُْ َِِٓ املُؤِِْنِنيَ ًَاملُجَبىِذًَُْ فِِ عَجًِِْ
عمى القتاؿ فعغ َزْي َج ْب َغ ثَاِبت" :أ َّ َ ُ َ
َّللا  أ ْ
()ٛ
ِ ُّ
َّللاَِ ،لػ أَستَ ِصيع ِ
اف
اء ُي ْاب ُغ أ ِّ
اٌ ْج ُت َ -كَك َ
الج ٍَ َاد َل َج َ
ػؿ َّ ْ ْ ُ
اؿَ :يا َرُس َ
ُـ َه ْكتُػ ٍـ َك ٌُ َػ ُيسم ٍَا َعَم َّيَ ،فَق َ
اٌٍَّوِ} "َ ،ق َ
اؿَ :ف َج َ
َّللاُ تََب َار َؾ َكتَ َعاَلى َعَمى َرُسػِل ًِ َ ،كَف ِخ ُحيُ َعَمى َف ِخ ِحؼَ ،فثَُقَم ْت َعَم َّي َحتَّى ِخْف ُت أ َّ
ض
َف تَ ُخ َّ
َع َسى َ -فأ َْى َدَؿ َّ
َر ُج ًال أ ْ
ِِ
َّللاُ َع َّد َك َج َّل{ :غَْْشُ ؤًٌُِِ اٌعَّشَسِ}(.)ٜ
ِؼ َع ْش ًَُ ،فأ َْى َدَؿ َّ
َفخحؼ ،ثُ َّع ُس ّخ َ
كبالخغع هغ أف الجٍاد يدقط عغ ذكؼ اإلعاقة إَل أف الخسػؿ  لع يحخهٍع هغ ثػا

الجٍاد كلع

يسشعٍع  هغ السذاركة في الغدكات إذا كاىت إعاقتٍع تدسح بحلظ ،فقج أجاز  لعسخك بغ الجسػح الخخكج
(ٔ)سورةالتوبة،اآلٌة(ٔ .)9
(ٕ)الطبري،جامعالبٌان(ٗٔ .)ٗٔ9/
(ٖ)سورةالفتح،اآلٌة( .)ٔ7
(ٗ)سورةالفتح،اآلٌة( .)ٔٙ
(٘)المرطبً،تفسٌرالمرطبً( .)ٕ7ٖ/ٔٙ
ِعاب.أنظر:الفارابً،الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربٌة(ٔ .)ٔ٘ٙ/
()ٙالشِعب:الطرٌكفًالجبل،والجمعالش ُ
() 7البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالجهادوالسٌر/بابأفضلالناسمؤمنمجاهدبنفسهومالهفًسبٌلهللا(ٗ:)ٔ٘/
حدٌثرلم .ٕ71ٙ
()1سورةالنساء،اآلٌة(٘.)9
( )9البخاري ،صحٌح البخاري ،كتا ب الجهاد والسٌر /باب لول هللا تعالى (ال ٌستوي الماعدون من المؤمنٌن غٌر أولً
الضرر:)ٕ٘/ٗ(،حدٌثرلمٕٖ .ٕ1
ٗٙ

لجٍاد في غدكة أحج هع أىً كاف أعخج ،قاؿ أبػ عبج الخحسغ السقخؼ ،حجثشا حيػة قاؿ :حجثشا أبػ صخخ حسيج
ػؿ َّ ِ
ػح ِإَلى رس ِ
َّللا
بغ زياد ،أف يحيى بغ الشزخ حجثً ،عغ أبي قتادة أىً حزخ ذلظ قاؿ :أَتَى َع ْس ُخك ْب ُغ اْل َج ُس ِ
َُ
ِِ
ِ
ِ
َّللاِ حتَّى أُ ْقَتل أ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َّللاِ ،أ أ ِ
يح ًة ِفي اْل َجَّش ِة؟،
صح َ
َرَْي َت إ ْف َق َاتْم ُت في َسبيل َّ َ
ػؿ َّ َ
اؿَ :يا َرُس َ
َ فَق َ
َ ْ
َهذي بخ ْجمي ٌَحي َ
ِ
ِ ِ
َّللاِ « :ىعع» َ .فَقتُمػي يػـ أ ٍ
ػؿ
ػؿ َّ
َكَك َاى ْت ِر ْجُم ًُ ْ
ُحج ٌُ َػ َك ْاب ُغ أَخيً َك َه ْػًلى َل ٍُ ْعَ ،ف َس َّخ َعَم ْيً َرُس ُ
َ ُ َْ َ ُ
اؿ َرُس ُ
اءَ ،فَق َ
ََْ
عخ َج َ
َّ ِ
ِ
طخ ِإَليظ تَس ِذي ِب ِخجمِظ ٌ ِحِي ِ
يح ًة ِفي اْل َجَّش ِة»(ٔ).
صح َ
َّللا َ فَق َ
اؿَ « :كأَّىي أ َْى ُ ُ ْ َ ْ
ْ َ َ َ
فٍحا يجلل عمى اٌتساهً  بحكؼ اإلعاقة كعجـ حخهاىً لٍع هغ السذاركة في الجٍاد كقج بيغ 
ٍ
ِ
اؿَ :أرَػ َس ْعٌج
ر َعب ْب ِغ َس ْعجَ ،ق َ
لرحابتً أف ىرخٌع عمى األعجاء َل يكػف إَل بفزل الزعفاء هشٍع َع ْغ ُه ْ
رِ
َّ
َِّ
َّللاُ َع ْش ًُ ،أ َّ
ز َعَف ِائ ُك ْع»(ٕ) ،قاؿ
ضي َّ
ز ًال َعَمى َه ْغ ُد َ
َف َل ًُ َف ْ
ر ُخك َف َكتُْخَزُقػ َف ِإَل ِب ُ
كى ًَُ ،فَق َ
اؿ الشب ُّي ْ ٌَ « :ل تُْش َ
َ َ
الدحيمي" :الزعيف يذسل ضعف الجدج كضعف الفقخ كالعحر كالحاجة )ٖ(".ؼيً الحث عمى التػاضع كالشٍي
عغ الكبخ كأف الشرخ كالخزؽ يكػف بجعاء ضعفاء السدمسيغ؛ ألىٍع أشج إخالصًا هلل ألف قمػبٍع َل تكػف

هتعمقة إَل باهلل"(ٗ).

السصمب الثامغ:

مذاركتو ليع  في الحياة االجتساعية
لقج خمق هللا اإلىداف كأكدع ؼيً الحاجة إلى اآلخخيغ هغ بشي جشدً ،فٍػ َل يدتصيع العير كحجي
بسعدؿ عغ اآلخخيغ ،قاؿ الخاغب األصفٍاىي" :اعم ع أىً لسا صعب عمى كل أحج أف يحرل لشفدً أدىى ها
تحتاج إليً َّإَل بسعاكىة غيخي لً فإف لقسة الصعاـ لػ عجدىا تعب تحريمٍا هغ حيغ الدرع إلى حيغ الصحغ
كالخبد كصشاع آَلتٍا لرعب حرخي احتاج الشاس أف يجتسعػا فخقة فخقة ،هتطاٌخيغ هتعاكىيغ ،كلٍحا قيل
اإلىداف هجىي بالصبع  ،أؼ :أىً َل يسكغ التفخد عغ الجساعة بعيذً ،بل يفتقخ بعزٍع إلى بعس في هرالح
(٘)

الجيغ كالجىيا".

كقج أهخ هللا سبحاىً كتعالى السدمسيغ باَلجتساع كىٍى عغ التفخقة قاؿ تعالىًَ{ :اػْزَصٌُِّا ثِذَجًِْ اٌٍَّوِ
جَِّْؼًب ًٌََب رَفَشَّلٌُا ًَارْوُشًُا ِٔؼَّْذَ اٌٍَّوِ ػَ ٍَْْىُُْ إِرْ وُنْزُُْ ؤَػْذَاءً فَإٌََّفَ ثََْْٓ لٌٍُُثِىُُْ فَإَصْجَذْزُُْ ثِنِؼَّْزِوِ إِخٌَْأًب ًَوُنْزُُْ ػٍَََ شَفَب دُفْشَحٍ َِِٓ اٌنَّبسِ فَإَْٔمَزَوُُْ

(ٔ)ابنحنبل،مسندأحمد(،)ٕٗ7/ٖ7بابحدٌثأبًلتادةاألنصاري،حٌثرلمٖٕٕ٘٘.الحدٌثاسنادهضعٌفألنأبو
صخر حمٌد ابن زٌاد ابن أبً المخارق الخراط لال عنه ابن حجر":صدوق ٌهم ".انظر :ابن حجر ،تمرٌب التهذٌب (ص:
ٔ .)ٔ1
(ٕ)البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالسٌروالجهاد/بابمناستعانبالضعفاءوالصالحٌنفًالحرب:)ٖٙ/ٗ(،حدٌث
رلم .ٕ19ٙ
(ٖ)الزحٌلً،الفمهاإلسبلمًوأدلته( .)٘ٓٔٓ/7
(ٗ)أنظرالعٌنً،عمدةالماريشرحصحٌحالبخاري(ٗٔ .)ٔ79/
(٘)األصفهانً،الذرٌعةالىمكارمالشرٌعة(ص .)ٕٙ٘:
ٗ7

ِِنْيَب وَزٌَِهَ ُّجَُِّْٓ اٌٍَّوُ ٌَىُُْ آَّبرِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَيْزَذًَُْ}(ٔ) ،قػلً{ :كَل تفخقػا} أهخٌع بالجساعة كىٍاٌع عغ التفخقة(ٕ) ،كقػلً:
السؤدؼ إلى التآلف {إذ كشتع
{كاذكخكا ىعسة هللا} أؼ :إىعاهً {عميكع} التي هغ جسمتٍا الٍجاية كالتػفيق لإلسالـ
ّ
أعجاء} في الجاٌمية بيشكع العجاكات كالحخك الستػاصمة {فألف بيغ قمػبكع} باإلسالـ كقحؼ فيٍا السحبة

األخػة في هللا.)ٖ(.
{فأصبحتع بشعستً إخػاىاً} هتخاحسيغ هتشاصحيغ هجتسعيغ عمى أهخ كاحج كٌػ
ّ

كسا كبيغ لشا سبحاىً كيف ألف كجسع بيغ السدمسيغ حتى يدتؿيع عيذٍع ،قاؿ تعالىًَ{ :ؤٌََّفَ ثََْْٓ
لٌٍُُثِيُِْ ٌٌَْ ؤَٔفَمْذَ َِب فِِ األسض جَِّْؼبً َِّأ ؤٌََّفَذْ ثََْْٓ لٌٍُُثِيُِْ ًٌىٓ اهلل ؤٌََّفَ ثَْْنَيُُْ إَِّٔوُ ػَضِّضٌ دَىٌُِْ}

(ٗ)

{ًَؤٌََّفَ ثََْْٓ لٌٍُُثِيُِْ} فاجتسعػا

كائتمفػا ،كازدادت قػتٍع بدبب اجتساعٍع ،كلع يكغ ٌحا بدعي أحج ،كَل بقػة غيخ قػة هللا ،فمػ أىفقت ها في
األرض جسيعا هغ ذٌب كفزة كغيخٌسا لتأليفٍع بعج تمظ الشفخة كالفخقة الذجيجة {َِب ؤٌََّفْذَ ثََْْٓ لٌٍُُثِيُِْ} ألىً َل
يقجر عمى تقميب القمػ إَل هللا تعالى(٘).
اؿ
كقج كردت كثيخ هغ األحاديث الشبػية التي تحس السدمسيغ عمى اَلجتساع كتشٍاٌع عغ التفخقةُ ،يَق َ
ِ
ِ
َف
َف تَ ْع ُب ُجكيَُ ،كََل تُ ْذ ِخُكػا ِبً َش ْيًئاَ ،كأ ْ
ضى َل ُك ْع :أ ْ
ضى َل ُك ْع ثَ َال ًثاَ ،كَي ْك َخيُ َل ُك ْع ثَ َالثًاَ ،فَي ْخ َ
هللا َي ْخ َ
ػؿ هللا ِ" :إ َّف َ
َرُس ُ
ِ
ضاع ِة اْلس ِ
رسػا ِبحب ِل هللاِ ج ِسيعا كََل تََف َّخُقػا ،كي ْكخي َل ُكعِ :قيل كَقاؿ ،كَكثْخَة ا ُّ ِ
اؿ"(.)ٙ
تَ ْعتَ ُ َ ْ
َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ
َ ً َ
لد َؤاؿَ ،كإِ َ َ َ
قاؿ القاضي عياض" :ق ػلً" كَل تفخقػا " أهخ باَلجتساع كاأللفة ،كٌى إحجػ دعائع الذخيعة ،كىٍى

عغ الفخقة كاَلختالؼ"(.)ٚ

كقج كرد َع ِغ َّ
اؿ« :الس ْؤ ِه ُغ لِْمس ْؤ ِه ِغ َكاْل ُب ْشَي ِ
زا»ك شبظ بيغ أصابعً( ،)ٛقاؿ
ز ًُ َب ْع ً
اف َي ُذ ُّج َب ْع ُ
الشِب ِّي َ ق َ
ُ
ُ
اإلهاـ السشاكؼ" :بعس السؤهشيغ لبعس (كالبشياف) أؼ الحائط َل يتقػػ في أهخ ديشً كدىياي إَل بسعخفة أخيً
كسا أف بعس البشياف يقػػ ببعزً (يذج بعزً بعزا) بياف لػجً التذبيً ثع شبظ بيغ أصابعً أؼ يذج

بعزٍع بعزا هثل ٌحا الذج فػقع التذبيظ تذبيٍا لتعاضج السؤهشيغ بعزٍع ببعس كسا أف البشياف السسدظ

بعزً ببعس يذج بعزً بعزا كذلظ؛ ألف أقػاٌع لٍع ركغ كضعيفٍع هدتشج لحلظ الخكغ القػؼ فإذا كاَلي
قػؼ كؼيً تفزيل اَلجتساع عمى اَلىفخاد كهجح اَلتراؿ عمى اَلىفراؿ فإف البشياف إذا تفاصل بصل كإذا

اترل ثبت اَلىتفاع بً بكل ها يخاد هشً"(.)ٜ

(ٔ)سورةالعمران،اآلٌة(ٖٓٔ) .
(ٕ)ابنكثٌر،تفسٌرابنكثٌر(ٕ .)19/
(ٖ )الخطٌبالشربٌنً،السراجالمنٌرفًاإلعانةعلىمعرفةبعضمعانًكبلمربناالحكٌمالخبٌر(ٔ )ٕٖ7/
(ٗ)سورةاألنفال،اآلٌة(ٖ .)ٙ
(٘)السعدي،تٌسٌرالكرٌمالرحمن(ص .)ٖٕ٘:
() ٙمسلم،صحٌحمسلم،كتاباأللضٌة/بابالنهًعنكثرةالمسابلمنغٌرحاجةوالنهًعنمنعوهات:)ٖٔٗٓ/ٖ(.
حدٌثرلم٘ٔ .ٔ7
()7عٌاض،إكمالالمعلمبفوابدمسلم(٘ .)٘ٙ1/
()1البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمظالموالغصب/بابنصرالمظلوم:)ٕٔ9/ٖ(،حدٌثرلم .ٕٗٗٙ
()9زٌنالعابدٌن،فٌضالمدٌر( .)ٕٕ٘/ٙ
ٗ1

كلقج كاف  بالخغع هغ هشدلتً الخؼيعة كعطع قجري عشج الشاس إَل أىً كاف يخالط جسيع الشاس هدمسًا

ككاف اًخ صغي اًخ ككبي ًاخ قػياً كضعيفاً غشياً كفقي اًخ ،فقج كاف  يالشف كيجاعب األشفاؿ الرغار قاؿ أََى َذ ْب َغ
هالِ ٍظ ر ِ
َّ
اف َّ
َخ ِلي ص ِغ ٍ
يخَ« :يا أََبا ُع َس ْي ٍخَ ،ها َف َع َل
ضي َّ
ػؿ ِأل ٍ
الشِب ُّي َ ل ُي َخالِ ُ
َّللاُ َع ْش ًُِ" :إ ْف َك َ
صَشاَ ،حتى َيُق َ
َ
َ
َ َ
(ٔ)(ٕ)
ُّ
" ،في ٌحا الحجيث ها يجؿ أىً كاف  رحسة لرغيخٌع ككبيخٌع ،ككاف لكل الخمق هشً راحة كلً بً
الش َغ ْي ُخ
ركحا ؼيدخ
سخكر ،كأىً كاف يشدؿ عغ رتبتً العميا في الفراحة كالسكاىة إلى هشاشقة الربي كالصفل ليػججي ً
أيزا
بحلظ قمػ األشفاؿ كقمػ آباء األشفاؿ بإباحتً لٍع ذلظ ؼيقتجكف بً في هالشفتٍع صبياىٍع ،كليخخج ً
بحلظ هغ حيد الجباريغ كالستكبخيغ(ٖ).

ذ رِ
ِ
ككاف  يدكر السخيس حتى لػ كاف هذخكا عغ أَى ٍ
َّللاُ َع ْش ًُ :أ َّ
اف َي ْخ ُج ُـ
ضي َّ
َف ُغالَ ًها لَي ٍُ َ
ػدَ ،ك َ
ً َْ َ َ َ
الشِب ُّي  يعػديَ ،فَقاؿ« :أ ِ
ض َفأَتَايُ َّ
َّ
َسَم َع(ٗ).
الشِب َّي َ ،ف َس ِخ َ
َ
َُ ُُ
َسم ْع» َفأ ْ
ْ
كسا ككاف  يخحب بالزيػؼ ك يكخهٍع ع ِغ اب ِغ عب ٍ ِ
اؿَ :ل َّسا َق ِج َـ َكْف ُج َع ْب ِج
َ ْ َ
َّللا َع ْش ٍُ َساَ ،ق َ
َّاس َرض َي َّ ُ
(٘)
الشِب ِي َ قاؿ« :هخحبا ِب ِ َّ ِ
ال َؿ ْي ِ
ذ َعَمى َّ
اهى» .
الػْفج ،الح َ
َ َْ ًَ َ
اءكا َغ ْي َخ َخ َدَايا َكَلَ َى َج َ
يغ َج ُ
ّ
كلقج كاف  هغ أكثخ الخمق قخبًا هغ الزعفاء كذكؼ اإلعاقة هسا يبخٌغ عمى ذلظ دهجً لٍع  في

السجتسع كهعاهمتٍع كغيخٌع هغ السدمسيغ كيذٍج عمى ذلظ هػاقفً هعٍع  كهغ ٌحي السػاقف.
ٔػ إمامتيع في الرالة:
ِؼ ،أ َّ ِ
ٍِ
َع ْغ ه ْحس ِ
َع َسى(.)ٙ
الخِب ِ
ػد ْب ِغ َّ
اف ْب َغ َهالظَ ،ك َ
َف عتَْب َ
اف َي ُؤُّـ َق ْػ َه ًُ َك ٌُ َػ أ ْ
رارِّ
يع األ َْى َ
َ ُ
ٕ ػ كاف مشيع السؤذف لخسػؿ :
اف ِلخس ِ
ػؿ هللاِ ُ ه َؤِّذَى ِ
َع َسى»(.)ٚ
اف ِب َال ٌؿَ ،ك ْاب ُغ أ ِّ
ُـ َه ْكتُػ ٍـ ْاأل ْ
َع ِغ ْاب ِغ ُع َس َخَ ،ق َ
اؿَ « :ك َ َ ُ

،وه َُو  َ
طاب ٌِر ٌُ ْش ِبهالعُصْفور،أ َ ْح َم ُر ال ِم ْنمار.انظر:ابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر
(ٔ)النُّغٌَ ُْر:ه َُو ت َ ْ
صغ ُ
ٌِر النُّغ َِر َ
(٘ .)1ٙ/
(ٕ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتاباآلداب/باباالنبساطإلىالناس:)ٖٓ/1(،حدٌثرلم .ٕٙٔ9
(ٖ)عونالدٌن،اإلفصاحعنمعانًالصحاح(٘ .)ٕٖٗ/
(ٗ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمرضى/بابعٌادةالمشرن:)ٔٔ7/7(،حدٌثرلم .٘ٙ٘7
(٘)البخاري،صحٌحالبخاري،كتاباآلداب/بابلولالرجلمرحباً:)ٗٔ/1(،حدٌثرلم .ٙٔ7ٙ
( ) ٙالبخاري ،صحٌح البخاري ،كتاب األذان /باب الرخصة فً المطر والعلة أن ٌصلً فً رحله :)ٖٔٗ /ٔ(،حدٌث
رلم .ٙٙ7
() 7مسلم،صحٌحمسلم،كتابالصبلة/باباستحباباتخاذمؤذنٌنللمسجدالواحد:)ٕ17/ٔ(،حدٌثرلمٓ .ٖ1
ٗ9

ٖ ػ تػليتيع عمى السجيشة عشج الخخكج مشيا:
ِ
َّ
ِ
افَ ،ع ْغ َقتَ َادةَ ،ع ْغ
قاؿ ُه َح َّس ُج ْب ُغ َع ْب ِج َّ
َّللاِ اْل ُس َخ َّخِه ُّيَ ،ح َّجثََشا َع ْب ُج َّ
اف اْلَقص ُ
الخ ْح َس ِغ ْب ُغ َه ٍْج ٍّؼَ ،ح َّجثََشا ع ْس َخ ُ
ذ« ،أ َّ َّ ِ
أََى ٍ
ُـ َه ْكتُػ ٍـ َعَمى اْل َس ِج َيش ِة َه َّختَْي ِغ»(ٔ).
ف ْاب َغ أ ِّ
استَ ْخَم َ
َف الشب َّي ْ 
ٗ ػ الصمب مغ السدمسات االعتجاد في بيػتيع:
ِ
الشْقَم َةَ ،فأَتَ ْي ُت َِّ
اشس َة ِب ْش ِت َؾ ْي ٍ
شَّمَقِشي َزْك ِجي ثَ َالثًاَ ،فأ ََرْد ُت ُّ
اؿْ « :اىتَِقمِي ِإَل ى
ذَ ،قاَل ْتَ :
الشب َّي َ ،فَق َ
َع ْغ َف َ
ُـ َه ْكتُػـٍَ ،فا ْعتَِّجؼ ِع ْش َج ُي»(ٕ).
َب ْي ِت ْاب ِغ َع ِّس ِظ َع ْس ِخك ْب ِغ أ ِّ
٘ ػ زيارتو  كأصحابو ليع:
قػلً ألصحابً « :اى َ ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍِ
ر ِخ»(ٖ).
ْ
كر اْلَبر َيخ َ -ر ُج ٌل َك َ
اف َه ْكُف َ
صمُقػا بَشا إَلى َبشي َكاقفَ ،ى ُد ُ
ػؼ اْلَب َ
 ٙػ نرحو كإرشاده ليع :
قاؿ أحسج بغ هشرػر بغ سيار قاؿ :حجثشا عثساف بغ عسخ قاؿ :حجثشا شعبة ,عغ أبي جعفخ

ال ضخيخ البرخ أتى الشبي  فقاؿ:
السجىي ،عغ عسارة بغ خديسة بغ ثابت ،عغ عثساف بغ حشيف ،أف رج ً
ادع هللا لي أف يعافيشي فقاؿ« :إف شئت أخخت لظ كٌػ خيخ ،كإف شئت دعػت» فقاؿ :ادعً ،فأهخي أف
يتػضأ ؼيحدغ كضػءي ،كيرمي ركعتيغ ،كيجعػ بٍحا الجعاء« :المٍع إىي أسألظ ،كأتػجً إليظ بسحسج ىبي
الخحسة ،يا دمح إىي قج تػجٍت بظ إلى ربي في حاجتي ٌحي لتقزى ،المٍع فذفعً في»

(ٗ).

السصمب التاسع:

حثو ليع  عمى الربخ عمى اإلعاقة
الربخ عمى البالء شخيق هغ شخؽ دخػؿ الجشة ،فمقج بذخ سبحاىً كتعالى الرابخيغ في كثيخ هغ
اآليات ،حيث قاؿ هللا َّ
كجلًٌَ{ :نَجٌٍََُّْٔىُُْ ثِشَِْءٍ َِِٓ اٌْخٌَْفِ ًَاٌْجٌُعِ ًَٔمْصٍ َِِٓ اٌْإٌََِْايِ ًَاٌْإَْٔفُظِ ًَاٌضََّّشَادِ ًَثَشِّشِ اٌصَّبثِشَِّٓ}(٘)،
عد َّ

قاؿ َّ
الذ ِاف ِعي رحسً هللا ":الخػؼ :خػؼ العجك .كالجػع :جػع شٍخ رهزاف .كىقز هغ األهػاؿ :الدكػات.

(ٔ ) أبو داوود ،سنن أبً داود ،كتاب الخراج واإلمارة والفًء  /باب فً الضرٌر ٌولى :)ٖٔٔ /ٖ( ،حدٌث رلم ٖٔ.ٕ9
الحدٌثاسنادهضعٌفألنعمرانالمطانلالابنحجر":صدوقٌهم".انظر:ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(،ص .)ٕٗ9:
(ٕ)مسلم،صحٌحمسلم،كتابالطبلق/بابالمطلمةثبلثا ًالنفمةلها:)ٔٔٔ1/ٕ(،حدٌثرلمٓ .ٔٗ1
(ٖ)الهٌثمً،كشفاألستارعنزوابدالبزار(ٕ.)ٖ19/سبكالحكمعلىالحدٌث(ص .)ٗٓ:
(ٗ )ابنماجه،سننابنماجه،بابماجاءفًصبلةالحاجة:)ٗٗٔ/ٔ(،حدٌثرلم٘ .ٖٔ1
الحدٌثإسناده حسن؛ ألنأبا جعفر عمٌربنٌزٌدبن عمٌربن حبٌباألنصاريلالعنهابن حجر":صدوق".أنظر:ابن
حجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٕٗ:
(٘)سورةالبمرة،اآلٌة(٘٘ٔ) .
ٓ٘

كاألىفذ :األهخاض .كالثسخات :الرجقات(ٔ)  ،كقػلً (كبذخ الرابخيغ)ٌ :ع الحيغ صار الربخ لٍع عيذا
كراحة ككششاً ،يتمحذكف بالربخ هلل تعالى عمى كل حاؿ

(ٕ)

كقاؿ سبحاىً كتعالى{ :إََِّّٔب ٌَُّفََّ اٌصَّبثِشًَُْ ؤَجْشَىُُْ ثِغَْْشِ دِغَبةٍ}

(ٖ)

كلقج كاف األىبياء صمػات هللا عميٍع هغ أكثخ الشاس صب اًخ عمى البالء عغ قتيبة قاؿ :حجثشا حساد بغ
الش ِ
َؼ َّ
َش ُّج َب َال ًء ؟
ػؿ َّ
َّللاِ ،أ ُّ
اس أ َ
زيج ،عغ عاصع بغ بٍجلة ،عغ هرعب بغ سعج ،عغ أبيً ،قاؿُ :قْم ُتَ :يا َرُس َ
الخجل عَمى حد ِب ِد ِيش ًَِ ،فِإف َك ِ
ِ
اف
صْمًبا ْ
اشتََّج َب َال ُؤيَُ ،كِإ ْف َك َ
ْ َ
اء ثُ َّع األ َْهَث ُل َفاأل َْهَث ُلَ ،ف ُي ْبَتَمى َّ ُ ُ َ
َق َ
اف د ُيش ًُ ُ
ََ
اؿ" :األ َْىبَي ُ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ َّ
ِ
الع ْب ِج َحتَّى َي ْت ُخَك ًُ َيس ِذي َعَمى األ َْر ِ
ض َها َعَم ْي ًِ
في ديشً ِرق ٌة ْاب ُتم َي َعَمى َح َدب ديشًَ ،ف َسا َي ْب َخُح َ
الب َال ُء ب َ
ْ
(ٗ)
َخ ِص َيئةٌ»
كلقج ضخ لشا ىبي هللا أيػ

عميً الدالـ أعطع هثاؿ عمى الربخ عمى بالء الجدع كالساؿ كاألٌل

قاؿ تعالىًَ{ :ؤٌَُّّةَ إِرْ َٔبدٍَ سَثَّوُ ؤَِِّٔ َِغَّنَِِ اٌعُّشُّ ًَؤَْٔذَ ؤَسْدَُُ اٌشَّادِِّنيَ}

(٘)

ِ
ٌَمِي.
َكِفي َهالي َكأ ْ

()ٙ

ِ
ِ ِ
(أَِّىي َه َّدِشي ُّ
ضّّخ
َؼ َىاَلشي في َب َجىي ُ
الز ُّخ) :أ ْ
َ

كألٌسية الربخ في حياة السدمسيغ ،فقج ذكخي سبحاىً كتعالى في تدعيغ هػضع في القخآ ف حيث قاؿ

اإلهاـ أحسج رحسً هللا" :ذكخ هللا سبحاىً الربخ في القخآف في تدعيغ هػضعاً"(.)ٚ

اؿ َ « :ها َي ُكػ ُف ِع ْش ِجؼ ِه ْغ
كقج بذخ  السؤهغ الرابخ بأف هللا سيربخي َفَق َ
ِِ
َّللا ،كها أ ِ
َحٌج
َك َه ْغ َي ْدتَ ْع ِف ْف ُي ِعَّف ًُ َّ
رِّب ْخُي َّ ُ َ َ ْ
ُعص َي أ َ
َّللاَُ ،ك َه ْغ َي ْدتَ ْغ ِغ ُي ْغشً َّ ُ
رب َّْخ ُي َ
َّللا َك َه ْغ َيتَ َ
الر ْب ِخ»(.)ٛ
َّ

َخ ْي ٍخ َفَم ْغ أ ََّد ِخ َخُي َع ْش ُك ْع،
اء َخ ْي ًاخ َكأ َْك َس َع ِه َغ
َع َ
صً

ؼيً :الحث عمى الربخ عمى ضيق العير كغيخي هغ هكاري الجىيا(.)ٜ

(ٔ)الشافعً،تفسٌراإلمامالشافعً(ٔ .)ٕٕٗ/
(ٕ)التستري،تفسٌرالتستري(ص .)ٖٕ:
(ٖ)سورةالزمر،اآلٌة(ٓٔ) .
(ٗ)الترمذي،سننالترمذي،بابماجاءفً الصبرعلىالببلء:)ٙٓٔ/ٗ(،حدٌثرلم،ٕٖ91سبكالحكمعلىالحدٌث
صفحة( .)ٕ9
(٘)سورةاألنبٌاء،اآلٌة .)1ٖ(:
()ٙالمرطبً،تفسٌرالمرطبً(ٔٔ .)ٖٕٖ/
() 7ابنلٌمالجوزٌة،عدةالصابرٌنوذخٌرةالشاكرٌن(ص .)7ٔ:
()1البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالزكاة/باباالستعفافعنالمسألة:)ٕٕٔ/ٕ(،رلم .ٔٗٙ9
()9العٌنً،عمدةالماريشرحصحٌحالبخاري( .)ٗ9/9
ٔ٘

كلسا كاف ذكك اإلعاقة هغ أحػج السدمسيغ إلى الربخ عمى ها ابتالٌع ربٍع في أجدادٌع كاف 
اؿ ِلي ْاب ُغ َعب ٍ
َّاس:
اء ْب ُغ َأِبي َرَب ٍ
يحثٍع عمى الربخ عمى اإلعاقة .كيبذخٌع بالجشة عمى صبخٌع عغ َع َ
احَ ،ق َ
صُ
ِ
ِِ
ِِ
يظ اه أخًَة ِه ْغ أ ْ ِ
ِ َِّ
ُص َخعُ(ٔ)َ ،كِإِّىي
الس ْأخَُة َّ
أَ َ
الجَّشة ؟ ُقْم ُتَ :بَمىَ ،ق َ
ٌَل َ
َل أ ُِر َ ْ َ
اء ،أَتَت الشب َّي َ فَقاَل ْت :إّىي أ ْ
اؿٌَ :حي َ
الد ْػَد ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
أَتَ َك َّذفَ ،ف ْادع َّ ِ
َصِب ُخ،
َّللا أ ْ
ُ
الجَّش ُةَ ،كإِ ْف ش ْئت َد َع ْػ ُت َّ َ
صَب ْخت َكَلظ َ
َّللا ليَ ،ق َ
ُ َ
َف ُي َعاؼَيظ» َفَقاَل ْت :أ ْ
اؿ« :إ ْف ش ْئت َ
(ٕ).
َفَقاَل ْتِ :إِّىي أَتَ َك َّذفَ ،ف ْادع َّ ِ
فَ ،ف َج َعا َل ٍَا»
َف َ
َّللا لي أ ْ
َل أَتَ َك َّذ َ
ُ
ُ َ
في ٌحا الحجيث ها يجؿ عمى هغ ابتمي بسثل ها ابتميت بً ٌحي السخأة فربخ كسا صبخت كاف لً هثل
ها كعجٌا رسػؿ هللا ؛ ألىً عمل دخػؿ الجشة بربخٌا فاختارت الربخ ،فاقتزى هفٍػـ الخصا

أف كل هغ

هختار لمربخ عمى العاؼية رجي لً هغ فزل هللا عد كجل ها رجي لٍا(ٖ).
ًا
كاىت حالً هثل حالٍا كصبخ

ٍِ ِ
ِ
َّللا َع ْشٍساَ ،قاؿ :س ِس ْع ُت َِّ
كع ْغ أََى ِ
اؿِ :إ َذا ْابَتَم ْي ُت َع ْب ِجؼ
َ
َّللا َق َ
ػؿ " :إ َّف َّ َ
الشب َّي َ يُق ُ
ذ ْب ِغ َهالظ َرض َي َّ ُ ُ
َ َ
(ٗ)
ِ ِ ِ
ِ
الجَّش َة " يخيج :عيشيً
رَب َخَ ،ع َّػ ْ
ضتُ ًُ ه ْش ٍُ َسا َ
ب َحب َيبتَْيً َف َ
السخاد بالحبيبتيغ السحبػبتاف؛ ألىٍسا أحب أعزاء اإلىداف إليً لسا يحرل لً بفقجٌسا هغ األسف

عمى فػات رؤية ها يخيج رؤيتً هغ خيخ ؼيدخ بً أك شخ ؼيجتشبً(٘).
قاؿ ابغ بصاؿ ":فسغ ابتمى بحٌا
كاَلحتدا

برخي أك بفقج جارحة هغ جػارحً فميتمق ذلظ بالربخ كالذكخ

كليخض باختبار هللا لً ذلظ؛ ليحرل عمى أفزل العػضيغ كأعطع الشعستيغ كٌى الجشة التي هغ

صار إليٍا"(.)ٙ

ص ْرع :علة فً الجهاز العصبً تصحبها غٌبوبة وتشنج فً العضبلت .انظر :إبراهٌم مصطفى واخرون ،المعجم
(ٔ) ال َّ
الوسٌط(ٔ .)ٖ٘ٔ/
(ٕ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمرضى/بابفضلمنٌصرعمنالرٌح:)ٔٔٙ/7(،حدٌثرلمٕ٘ .٘ٙ
(ٖ)عونالدٌن،اإلفصاحعنمعانًالصحاح(ٖ .)ٗٙ/
(ٗ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمرضى/بابفضلمنذهببصره:)ٔٔٙ/7(،حدٌثرلمٖ٘ .٘ٙ
(٘)ابنحجر،فتحالباري(ٓٔ .)ٔٔٙ/
()ٙابنبطال،شرحصحٌحالبخاري( .)ٖ77/9
ٕ٘

السبحث الثاني:

مشيج الدمف الرالح في التعامل مع ذكي اإلعاقة
لقج اٌتع السدمسػف بحكؼ اإلعاقة اٌتساهًا كبي اًخ كيذٍج لحلظ هشٍجٍع في التعاهل هع ٌحي الفئة هغ
السجتسع اإلسالهي ،فمقج حفل التاريخ اإلسالهي بكثيخ هغ الشساذج لمخمفاء كالرحابة الكخاـ كاألهخاء كالعمساء
كىداء الحيغ أكلػا ذكؼ اإلعاقة عشاية كبيخة فسشٍع:
َل
السدمسيغ رجا ً
ً

ٔ ػ أبػ بكخ الرجيق:
الخمي فة األكؿ لمسدمسيغ كاف يقػـ بخجهة اهخأة عسياء كيمبي لٍا جسيع ها تحتاج ،قاؿ أبػ صالح
الغفارؼ" :كاف عسخ يتعٍج اهخأة عسياء في السجيشة بالميل ،ؼيقػـ بأهخٌا ،فكاف إذا جاءٌا كجج غيخي قج سبقً
إليٍا ،ففعل ها أرادت ،فخصجي عسخ فإذا ٌػ أبػ بكخ ،كاف يأتيٍا كيقزي أشغالٍا س اخ كٌػ خميفة ،فقاؿ لً:

أىت ٌػَ :ل َع ْسخِؼ"(ٔ)(ٕ).
ٕ ػ عسخ بغ الخصاب:

الخميفة الثاىي لمسدمسيغ كاف يتعاٌج عجػز عسياء هقعجة ،قاؿ األكزاعي" :أف عسخ بغ الخصا ،
رضي هللا تعالى عشً خخج في سػاد الميل فخأي شمحة ،فحٌب عسخ فجخل بيتا ثع دخل بيتا آخخ ،فمسا أصبح
شمحة ذٌب إلى ذلظ البيت فإذا بعجػز عسياء هقعجة ،فقاؿ لٍا :ها باؿ ٌحا الخجل يأتيظ؟ قالت :إىً
يتعاٌجىي هشح كحا ككحا ،يأتيشي بسا يرمحشي ،كيخخج عشي األذػ ،فقاؿ شمحة« :ثكمتظ أهظ

أعثخات عسخ تتبع؟»(ٗ).

(ٖ)

يا شمحة

كهغ عطيع خمقً رضي هللا عشً أىً جعل لحكؼ اإلعاقة هغ غيخ السدمسيغ ىريبًا هغ بيت هاؿ
ِ ِ
َّ ِ ِ
ِ
يخ
َؿَ :ش ْي ٌخ َكِب ٌ
َّللا َع ْش ًُ ِبَبا َق ْػ ٍـ َك َعَم ْيً َسائ ٌل َي ْدأ ُ
اؿَ ":ه َّخ ُع َس ُخ ْب ُغ اْل َخصا َرض َي َّ ُ
بكخة َق َ
السدمسيغَ ،عغ أبي َ
ِِ
ِ
ِ
َؼ أ ْ ِ ِ ِ
ِ
َؾ ِإَلى
ز َخ َ َع ُ
ر ِخَ ،ف َ
َ
اؿَ :ف َسا أَْل َجأ َ
اؿَ :ي ٍُػد ّّؼَ .ق َ
ٌَل اْلكتَا أ َْى َت؟ َفَق َ
ز َج ُي ه ْغ َخْمفًَ ،كَق َ
ض ِخ ُ
اؿ :ه ْغ أ ِّ
يخ اْلَب َ
(٘)
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ض َخ َل ًُ ِب َذيء
اؿَ :فأ َ
َخ َح ُع َس ُخ ِبَيجيَ ،كَذ ٌَ َب ِبً ِإَلى َه ْش ِدلًِ َف َخ َ
الد َّغَ .ق َ
َؿ اْلج ْدَي َة َكاْل َح َ
َسأ ُ
َها أ ََرػ؟ َق َ
اج َة َك ّ
اؿ :أ ْ
ْ
طخ ٌ َحا كضخباءي؛ َؼو َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
أكمشا شيبتً ثُ َّع
اي أَف َ
رْفَش ُ
ه َغ اْل َس ْش ِدؿ ،ثُ َّع أ َْرَس َل ِإَلى َخازِف َب ْيت اْل َساؿ َفَق َ
اؿْ :اى ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َّللا َها أ َْى َ
اك ِ ِ
اكيغ" ،كاْلُفَقخاء ٌع اْلسدمِسػ َف كٌ َحا ِهغ اْلسد ِ
الرج َقات لْمُفَقخاء كاْلسد ِ
ٌَ ِل
َى ُخ ُحُل ًُ ِع ْش َج اْل ٍَ َخِـ "ِإَّى َسا َّ
يغ ه ْغ أ ْ
َ َ ُ ُُ ُ ْ ُ َ َ
َ ََ
َ َ ََ
ِ
ِ
ضخَب ِائ ًَِ .قاؿَ :قاؿ أ َُبػ بكخة :أََىا َش ٍِ ْج ُت َذلِ َظ ِه ْغ ُعسخ ك َأرْي ُت َذلِ َظ َّ
الذ ْي َخ"(.)ٙ
اْلكتَا ِ َ ،كَك َ
ََ ََ
َ
َ َ
ض َع َع ْش ًُ اْلج ْدَي َة َك َع ْغ ُ َ
(ٔ) ال َع ْم ُر والعُ ْم ُر والعُ ُم ُرْ :
س ِم :لَ َع ْم ِري ولَ َع ْم ُرن  ٌَ ْرفَعُونَهُ ِباالِ ْبتِدَاءِ وٌضمرون
و ْالجمع
ٌ
و ْالعرب ت َمول فًِ المَ َ
أعمارَ .
ال َح ٌَاةَ ،
َ
َ
َ
سمًأوٌَمٌِنًأو َماأ ْحلفبِهِ.انظر:سٌدهالمرسً،المحكموالمحٌطاألعظم(ٕ )ٔٗ1/
ْال َخ َبر َكأَنَّهُ َلالَ لَعَ ْم ُرنَ لَ َ
(ٕ)ابناألثٌر،الكاملفًالتارٌخ(ٕ .)ٕٙ٘/
يفَمَ َدتْن.انظر:ابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر(ٔ .)ٕٔ7/
(ٖ)ث َ ِكلَتْنَ أ ُّمن:أ َ ْ
(ٗ)أبونعٌم،حلٌةاألولٌاءوطبماتاألصفٌاء(ٔ .)ٗ7/
خ:العَطٌَّةالمَلٌلة،انظرابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر(ٕ .)ٕٕ1/
ض ُ
الر ْ
ضخََّ :
)ر َ
(٘ َ
()ٙأبوٌوسف،الخراج(ص .)ٖٔ9:
ٖ٘

ٖ ػ عبج هللا بغ عباس:
اح،
اء ْب ُغ َأِبي َرَب ٍ
الرحابي الجميل َح ْبخ األهة ابغ عباس يبيغ فزل ذكؼ اإلعاقة ألصحابً ،عغ َع َ
صُ
ِ
ِِ
يظ اه أخًَة ِه ْغ أ ْ ِ
اؿ ِلي ْاب ُغ َعب ٍ
الد ْػَداء ،أ ََت ِت َّ
الشِب َّي
الجَّشة؟ ُقْم ُتَ :بَمىَ ،ق َ
ٌَل َ
َّاس ":أََلَ أ ُِر َ ْ َ
اؿَ :ق َ
َق َ
اؿٌَ :حي َ
الس ْ أخَةُ َّ ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
صمى هللا عميً كسمع َفَقاَل ْتِ :إِّىي أُصخع ،كإِِّىي أَتَ َك َّذفَ ،ف ْادع َّ ِ
الجَّشةَُ ،كإِ ْف
ُ
صَب ْخت َكَلظ َ
َّللا ليَ ،ق َ
ُ َ
َُْ َ
اؿ« :إ ْف ش ْئت َ
"(ٔ)
ِ ِ
َّللا أَف يع ِاؼي ِظ» َفَقاَل ْت :أَصِبخَ ،فَقاَل ْتِ :إِّىي أَتَ َك َّذفَ ،ف ْادع َّ ِ
فَ ،ف َج َعا َل ٍَا .
َف َ
َّللا لي أ ْ
َل أَتَ َك َّذ َ
ُ
ش ْئت َد َع ْػ ُت َّ َ ْ ُ َ َ
ُ َ
ْ ُ
ٗ ػ عبج هللا بغ مدعػد:
الرحابي عبج هللا بغ هدعػد يعاتبً رجل ضخيخ البرخ بدبب إقرائً لً ؼيقخبً هشً كيكخهًَ ،ع ْغ
(ٕ)
ِ
ٍ
َص َحا َ اْل َخ ِّد
ٌَ ُارك َف ْب ِغ َأِبي َك ِك ٍ
اؿَ :سس ْع ُت َاز َذ َ
اف أََبا ُع َس َخ َيُق ُ
يع َق َ
ػؿ"َ :د َخْم ُت َعَمى ْاب ِغ َه ْد ُعػدَ :ف َػ َج ْج ُت أ ْ
ِ (ٖ)
ِ
ِ
ذَ ,فشاديتًُ :يا عبج َّ ِ ِ
ِ
ر ْيتَِشي؟
َكاْل ُي ْسَشة َق ْج َسَبُقػِىي ِإَلى اْل َس ْجم ِ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ
َج ِل أَّىي َر ُج ٌل أ ْ
َّللا ,ه ْغ أ ْ
َع َسى أ َْدَى ْي َت ٌَ ُؤََلء َكأَ ْق َ
ِ
ِ
يذ"(ٗ).
اؿْ :ادىُ ًَْ ,ق ْج َدَى ْػ ُت َحتَّى َك َ
اف َب ْيشي َكَب ْيَش ًُ َجم ٌ
َفَق َ
٘ ػ أنذ بغ مالظ:
أىذ بغ هالظ رضي هللا عشٍسا خادـ رسػؿ هللا  كاف يعتشي بالشداء هغ ذكات اإلعاقة؛ فقج كرد
شابا هغ األىرار تػفي كلً أـ عجػز عسياء،
عشً أىً ذٌب لتعديً اهخأة عسياء عشج كفاة ابشٍا ،عغ أىذ أف ً
فدجيشاي(٘) كعديشاٌا(.)ٙ
 ٙػ الػليج بغ عبج السمظ(:)ٚ
لقج أكلى الخميفة األهػؼ الػليج بغ عبج السمظ ذكؼ اإلعاقة عشاية كبيخة  ،فقج جعل لكل هقعج خادـ

كجعل لكل أعسى قائج ،قاؿ الحافع ابغ عداكخ ":كاف الػليج عشج أٌل الذاـ هغ أفزل خمفائٍع ،بشي السدجج
بجهذق كفخض لمسجحكهيغ

()ٛ

ها يكفيٍع كقاؿَ :ل تدألػا الشاس ،كأعصى كل هقعج خادهًا ككل أعسى قائجًا"(.)ٜ

(ٔ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمرضى/بابفضلمنٌصرع:)ٔٔٙ/7(،حدٌثرلمٕ٘ .٘ٙ
(ٕ)الخ َُّز:ال َح ِرٌر.انظر:ابنسٌده،المخصص(ٔ .)ٖ1ٖ/
ً.انظر:مرتضىالزبٌدي،تاجالعروس( .)ٖٔٓ/ٖٙ
(ٖ)الٌُ ْمنَةُ:ب ُْردٌ ٌَ َمنِ ٌّ
(ٗ)اآلجري،أخبلقأهلالمرآن(ص .)ٔٔٙ:
ب.انظر:الفراهٌدي،العٌن( .)ٕٔٙ/ٙ
س
جٌناه:تسج ٌَةُالم ٌِّتِ:تغطِ ٌتُهبثو ٍ
ِ
(٘) َ
() ٙالزرلانً،شرحالزرلانًعلىالمواهباللدنٌةبالمنحالدمحمٌة( .)ٖٙ/7
()7الولٌدبنعبدالملنب نمروانبنالحكمبنأبًالعاصبن أمٌةابنعبدشمسبن عوفبن عبدمنافأبوةالعباس
األمويبوٌعلهبالخبلفةبعدأبٌهبعهدمنه.انظر:ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٖ .)ٔٙٗ/ٙ
( )1ال ُجذَام :علة تحدث من انتشار السوداء فً البدن كله ،فٌفسدمزاج األعضاء وهٌأتها ،وربما انتهى إلى تأكل األعضاء
وسموطهاعنتمرح.انظر:الفٌروزابادي،الماموسالمحٌط(ص .)ٔٓ1ٙ:
() 9اإلتلٌدي،إعبلمالناسبماولعللبرامكةمعبنًالعباس(ص .)٘9:
ٗ٘

ار لمسخضى في اَلسالـ ،قاؿ تقي الجيغ السقخيدؼ ":أكؿ هغ بشى
كلقج كاف الػليج أكؿ هغ أىذأ د ًا
البيسارستاف(ٔ) في اإلسالـ كدار السخضى ،الػليج بغ عبج السمظ الخميفة األهػؼ في سشة ٌٛٛػ ػ ٚٓٙـ كجعل
في البيسارستاف األشباء كأجخػ لٍع األرزاؽ كأهخ بحبذ السججهيغ لئال يخخجػا كأجخػ عميٍع كعمى العسياف

األرزاؽ"(ٕ).

 ٚػ عسخ بغ عبج العديد(ٖ):
كقج أحرى الخميفة األهػؼ عسخ بغ عبج العديد عجد العسياف كالسقعجيغ في الجكلة كأهخ لكل أعسى
يد ر ِ
الخَع ْيِش ُّيَ ":ش ٍِ ْج ُت ُعس َخ ْب َغ َع ْب ِج اْل َع ِد ِ
اء ُي
ضي َّ
بقائج ك لكل هقعج بخادـ ،قاؿ اْل َح َك ُع ْب ُغ ُع َس َخ ُّ
َ
َّللاُ َع ْش ًَُ ,ك َج َ
َ َ
يق يدل أَرَازَقٍع ك ِكدػتٍَع كها ي ِ
ص ِ
اح ُب َّ ِ
اؿْ ٌُ :ع َك َحا َكَك َحا أَْلًفاَ ،ف َكتَ َب ِإَلى
اؿ ُع َس ُخَ :ك ْع ٌُ ْع؟ َق َ
رم ُح ٍُ ْعَ ,فَق َ
الخق ِ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَهر ِار َّ
ِ
ِ
الج َيػ ِ
الذا ِـ أ ِ
ػؿ َب ْيَش ًُ َكَب ْي َغ
َع َسى في ّ
َف ْارَف ُعػا ِإَل َّي ُك َّل أ ْ
اف أ َْك ُهْق َع ًجاَ ,ك َه ْغ بً اْلَفال ُج أ َْك َه ْغ بً َزَه َاى ٌة تَ ُح ُ
ْ َ
ِ (ٗ)
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعسى ِبَقائج  ,كأَه َخ ل ُك ّل ا ْثَش ْي ِغ ه َغ َّ
الدْهَشى ِب َخاد ٍـ" .
اْل ِؿَيا ِـ ِإَلى َّ
َ َ
َه َخ ل ُك ّل أ ْ َ
الرالةَ .ف َخَف ُعػا إَل ْيً َ ,فأ َ
 ٛػ الخميفة العباسي السشرػر(٘):
كاف السشرػر يبعث الساؿ إلى الػَلة ليقدسػي عمى القػاعج كالعسياف فقج كرد أف أهيخ السؤهشيغ
السشرػر كجً إلى زياد بغ عبيج هللا الحارثي كٌػ كاؿ عمى السجيشة بساؿ يقدسً عمى القػاعج كالعسياف
(.)ٙ

كاأليتاـ

 ٜػ الخميفة العباسي السيجي(:)ٚ
كحلظ السٍجؼ بغ السشرػر سار عمى در أبيً السشرػر في اَلٌتساـ بحكؼ اإلعاقة فمقج "كضع دكر

السخضى كأجخػ عمى العسياف كالسجحهيغ كالزعفى"(.)ٛ

ار ْست َا ُن:لفظفارسًمنلفظٌن:بٌماربمعنىمرٌض،وستانبمعنىأرضفهومبنىلمعالجةالمرضىوإلامتهم
(ٔ)بٌِ َم ِ
(مستشفى)انظر:دمحمدهمان،معجماأللفاظالتارٌخٌةفًالعصرالمملوكً(ص .)ٗٔ:
(ٕ )أحمدعٌسى،تارٌخالبٌمارستاناتفًاإلسبلم(ص .)ٔٓ:
امالموام،بوٌعله
كنٌتهأبوحفص،وهوالتمىالنمًالصو
(ٖ)عمربنعبدالعزٌزبنمروان،أبوحفص -رضىهللاعنه-
ّ
ّ
الً فًالرعٌةٌ،عودالمرضى،وٌشٌّعالجنابزوٌأخذمالهللامنوجهه
فًصفرسنة تسعوتسعٌن،وكانحسنالسٌرةعاد 
وٌصرفهفًحمه.وكانعمربنالخطاب-رضوانهللاعلٌه-جدهألمه.انظر:ابنالعمرانً،اإلنباءفًتارٌخالخلفاء(ص:
ٓ٘ـٔ٘) .
(ٗ)ابنمرداس:حدٌثخالدبنمرداسالسراج(ص .)ٖٔ:
(٘ )المنصورأبوجعفرعبدهللابندمحمبنعلًبنعبدهللابنعباس،وأمهسبلمةالبربرٌةأمولد،ولدسنةخمسوتسعٌن،
عا للمال ،تار ًكا اللهو
وبوٌع بالخبلفة بعهد من أخٌه ،وكان فحل بنً العباس هٌبة وشجاعة وحز ًما ورأًٌا وجبروتًا ،جما ً
واللعب،كاملالعم ل،جٌدالمشاركةفًالعلمواألدب،فمٌهالنفس.انظر:السٌوطً،تارٌخالخلفاء(ص .)ٔ9ٖ:
()ٙابنالجوزي،المنتظمفًتارٌخالملونواألمم( .)ٔٙ/1
() 7المهدي:أبوعبدهللادمحمبنالمنصور:ولدبأٌذجسنةسبعوعشرٌنومابة،ولٌل:سنةستوعشرٌن،وأمهأمموسى
بنت منصور الحمٌرٌة.وكان جوادًا مم ّد ًحا ملٌح الشكل ،محببًا إلى الرعٌة ،حسن االعتماد ،تتبّع الزنادلة ،وأفنى منهم خلمًا
كثٌرا،وهوأولمنأمربتصنٌفكتبالجدلفًالردعلىالزنادلةوالملحدٌن.انظر:السٌوطً،تارٌخالخلفاء(صٕٓٔ:ـ
ً
ٕٕٓ) 
()1المطهر،البدءوالتارٌخ( .)9ٙ/ٙ
٘٘

ٓٔ ػ السمظ العثساني نػر الجيغ زنكي(ٔ):
أدر عمى الزعفاء كاأليتاـ الرجقات كتعٍج ذكؼ الحاجة هغ أكلي التعفف بالرالت حتى كقف كقػفًا

عمى السخضى كالسجاىيغ كأقاـ لٍع األشباء كالسعالجيغ ككحلظ عمى جساعة العسياف

(ٕ).

ٔٔ ػ َّ
الداىج(ٖ):
الذ ْيخ أبػ مشرػر الخياط
البغجادي السقخئ ّ
ّ
كاف إهاهاً بسدجج ابغ جخدة ببغجاد ،بحخيع دار الخالفة .اعتكف ؼيً هجة شػيمة يعّمع العسياف القخآف

لػجً هللا تعالى ،كيدأؿ لٍع ،كيشفق عميٍع ،فختع عميً القخآف خمق كثيخ ،حتى بمغ عجد هغ أق أخٌع القخآف هغ

العسياف سبعيغ ألفا(ٗ).

ٕٔ ػ الذيخ أحسج بغ أبي الحديغ الخفاعي(٘):
كاف إذا سسع بسخيس في قخية كلػ عمى بعج يسزي إليً يعػدي ،كيخجع بعج يػـ أك يػهيغ ،ككاف

يخخج إلى الصخيق يشتطخ العسياف حتى إذا جاءكا يأخح بأيجيٍع ،كيقػدٌع(.)ٙ
ٖٔ ػ دمحم بغ الشجار الجمياشي(:)ٚ

ال كىٍا ًار ،كيقزي حػائجٍع ،كحػائج الفقخاء ،كاألراهل،
كاف هتػاضعًا يخجـ العسياف كالسداكيغ لي ً
كيجسع لٍع هغ أهػاؿ الدكاة ،كيفخقٍا عميٍع ،كَل يأخح لشفدً هغ ذلظ شيئاً(.)ٛ

(ٔ)هونور  الدٌنمحمودزنكً،صاحبالشام،الملنالعادل،ناصرأمٌرالمؤمنٌن،تمًالملون،لٌثاإلسبلم،أبوالماسم
محمودبناألتابنلسٌمالدولةأبًسعٌد-عمادالدٌن-زنكًبناألمٌرالكبٌرآلسنمرالتركًالسلطانًالملكشاهًمولدهفً
شوالسنةإحدىعشرةوخمس مبة(ٔ )وهمٌنتسبونإلىلبٌلةسابٌوالتركٌة.انظر:الصبلبً،المابدالمجاهدنورالدٌن
محمودزنكًشخصٌتهوعصره(ص .)ٔ7:
(ٕ)ابنعساكر،تارٌخدمشك( .)ٕٔٔ/٘7
ّ
َّ
ي الممرئ ال ّزاهد[.المتوفى ٗ99:هـ].
البغداد
ْخأبومنصورالخٌاط
ٌ
ش
ال
اق،
ز
ْدالر
(ٖ)هو ُم َح َّمدبْنأحمدب
عب ّ
ْنعلً بْن َ
ّ
ّ
انظر:الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٓٔ .)1ٔٙ/
(ٗ)ابنالعماد،شذراتالذهبفًأخبارمنذهب(٘ .)ٗٔ7/
الرفاعً؛ كان رجبلً صالحا ً فمٌها شافعً
بابن
المعروف
أحمد
(٘) أبو العباس أحمد بن أبً الحسن علً بن أبً العباس
ٍ
المذهب،أصلهمنالعرب،وسكنف ًالبطابحبمرٌةٌماللها:أمعبٌدة،وانضمإلٌهخلكعظٌممنالفمراء،وأحسنوااالعتماد
فٌهوتبعوه.انظر:ابنخلكان،وفٌاتاألعٌان(ٔ .)ٔ7ٔ/
()ٙالشعرانً،لوافحاألنوارفًطبماتاألخٌار(ٔ .)ٕٕٔ/
ّ
عًالدمٌاطًثمالمصرياإلماماألوحدالعبلمةالحجّة .
()7أمٌنالدٌّنأبوالجوددمحمبنأحمدبنعٌسىبنالنّجارالشاف
ولدسنةخمسوأربعٌنوثمانمابة،وأخذالعلمعنصالحالبلمٌنً،والتّمًال ّ
شمنًّ،وزٌنببنتعبدالرحٌمالعرالً،وغٌرهم.
ّ
وأخذعنهالنحوالنجمالغٌطً،والبدرالغزي،وغٌرهما.وكانممنجمعبٌنالعلموالعمل،إمامافًعلومالشرع،ولدوةفً
علومالحمٌمة.انظر:ابنالعماد،شذراتالذهبفًأخبارمنذهب(ٓٔ .)ٕٖٓ/
() 1نجمالدٌن،الكواكبالسابرةبأعٌانالمبةالعاشرة(ٔ .)ٖٖ/
٘ٙ

ٗٔ ػ الديجة نؽيدة(ٔ):
كاىت عابجة زاٌجة ،كثيخة الخيخ ،ككاىت ذات هاؿ؛ فكاىت تُحدغ إلى َّ
الدْهشي كالسخضى(ٕ).
٘ٔ ػ عجـ أخح الجدية مغ أىل الكتاب مغ ذكي اإلعاقة:
ِ
ِ
قاؿ أبػ يػسف(ٖ) في الخخاجَ ":كَل تُ ْؤ َخ ُح اْل ِج ْدَي ُة ِه َغ اْل ِس ْد ِك ِ
َع َسى ََل
يغ َّال ِحؼ ُيتَ َّ
ر َّج ُؽ َعَم ْيًَ ،كَل ه ْغ أ ْ
ِ ِِ
ِ
ر َّج ُؽ َعَم ْي ًِ َكَل ِه ْغ ُهْق َع ٍج"(ٗ).
ح ْخَف َة َل ًُ َكَل َع َس َل َ ،كَل ه ْغ ذ ّه ٍّي ُيتَ َ

س ٌِّد ْ
ْنأ َ ِبً َ
بالهاشمٌةالحسنٌةصاحبةالمشهد
ًِب ِ
(ٔ)نفٌسة،السٌدةالصالحةابنةاألمٌرحسن ْب ُنزَ ٌْدِاب ِْنال َّ
طا ِل ٍ
س ِنب ِْن َ
ِال َح َ
ع ِل ّ
ّ
ُ
ٌتفًشهررمضانسنةثمان ومابتٌن.انظر:الذهبً،تارٌخ
الّذيبٌنمصروالماهرة.ولدولًأبوهاالمدٌنةللمنصور.ت ُوف
ٍ
اإلسبلم(٘ .)ٕٓ9/
(ٕ )السٌوطً،حسنالمحاضرةفًتارٌخمصروالماهرة(ٔ .)٘ٔٔ/
اض ْ
ار ْ
ًالفَمٌِهصاحبأَبًِ َحنٌِفَة.انظر:الجرجانً،تارٌخجرجان(ص:
يالمَ ِ
ص ِ
(ٖ)هوْ ٌَ:عمُوبْبن ِإب َْراهٌِمبْنحبٌباأل َ ْن َ
 .)ٗ17
(ٗ)أبوٌوسف،الخراج(ص .)ٖٔ٘:
٘7

السبحث الثالث:

نساذج مغ صحابة رسػؿ هللا  مغ ذكي اإلعاقة

الرحابة رضػاف هللا عميٍع خيخ الشاس ،كأفزمٍع بعج األىبياء كالخسل ،قاؿ َّ
الشِب ِي
ّ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
يء ِه ْغ َب ْع ِج ٌِ ْع َق ْػٌـ تَ ْدِب ُق َش ٍَ َادتُ ٍُ ْع
يغ َيمُ َ
يغ َيمُ َ
ػى ٍُ ْع ،ثُ َّع الح َ
َق ْخِىي ،ثُ َّع الح َ
ػى ٍُ ْع ،ثُ َّع َيج ُ
َش ٍَ َادتَ ٍُ ْع»(ٔ).

الش ِ
َ « :خ ْي ُخ َّ
اس
أ َْي َس َاى ٍُ ْعَ ،كأ َْي َس ُاى ٍُ ْع

كالرحابة كغيخٌع هغ الشاس هشٍع الرحيح كالسعافى في جدسً ،كهشٍع هغ كاف هغ ذكؼ اإلعاقة

سػاء كاىت إصابتً باإلعاقة عمى عٍجي  ،أك بعج كفاتً صمى هللا عميً كسمع فكاف الرحابة خيخ قجكة
لمسدمسيغ في الربخ عمى اإلعاقة ،كرغع اإلعاقة إَل أ ىٍع كاف لٍع دكر بارز في خجهة اإلسالـ كالسدمسيغ

في جسيع ىػاحي الحياة العمسية كالتعميسية كالدياسية كالحخبية كاَلجتساعية كاَلقترادية ،فكاف هشٍع العالع
َل لحدغ الخمق ،كسػؼ أستعخض
كالفؿيً كالسحجث كالسجاٌج كالسفتي كهع ٌحا كمً كاىػا رضي هللا عشٍع هثا ً
في ٌحا السبحث بعس الشساذج لٍؤَلء الرحابة هغ ذكؼ اإلعاقة فسشٍع:

ٔ ػ ابغ أـ مكتػـ  ( :تٔ٘ :ىػ )

ِ
يلَ :عس ُخك ْب ُغ َؾ ْي ِ
ِ ِ
ذ ْب ِغ
َص ِّع ْاب ِغ أ ِّ
يلَ :ع ْب ُج هللا ْب ُغ َع ْس ٍخكَ ،كِق َ
ُـ َه ْكتُػ ٍـ َكِق َ
ْ
ٌػ َع ْس ُخك ْب ُغ َزائ َج َة ْبغ ْاأل َ
ِ (ٕ)
ِ ِ
ٍِ
ِ ِ
اف
اف ُي َؤّذ ُف ل َّمشِب ِّي صمى هللا عميً كسمع ِباْل َسج َيشة َه َع ِب َال ٍؿَ ،كَك َ
اس ُس ٍَا َعات َك ُة َ ،ك َ
ُش َخْي ِح ْب ِغ َهالظَ ،كأ ُُّـ َه ْكتُػ ٍـ ْ
اس ِفي ع َّ ِ
ِ
ات رس ِ
الش ِ
َّللاِ َ ي ْدتَ ْخمُِف ًُ َعَمى اْلس ِج َيش ِة ُيرِّمي ِب َّ
َّللاِ  ،)ٖ( كاف ضخيخ البرخ(ٗ).
ػؿ َّ
ػؿ َّ
َ
َرُس ُ
اهة َغ َدَك َ ُ
َ
َ
كاف رضي هللا عشً لً دكر كبيخ في خجهة اإلسالـ كالسدمسيغ ،حيث إىً كاف أكؿ هغ ذٌب إلى
ٍ ِ
اؿ ":أ ََّك ُؿ َه ْغ َق ِج َـ
السجيشة هع هرعب بغ عسيخ لتعميع أٌمٍا القخآف ،عغ َ
َّللا َع ْش ٍُ َساَ ،ق َ
اء ْب َغ َع ِاز َرض َي َّ ُ
الب َخ َ
اف َّ
ُـ ه ْكتُػ ٍـ َكَك َاىا ُيْق ِخَئ ِ
ٍ
اس"(٘) ،.ككاف هغ ركاة الحجيث الذخيف حيث َرَكػ
الش َ
َعَم ْيَشا ُه ْ
ر َع ُب ْب ُغ ُع َس ْيخَ ،ك ْاب ُغ أ ِّ َ

َعغَّ :
كع ْبج
كرَكػ َعشً :أىذ بغ هالظ ،كزر بغ حبير األسجؼ ،كعبج هللا بغ شجاد ْبغ الٍادَ ،
الشِب ُّي َ ،
الخ ْح َس ِغ بغ أَبي ليمى كعصية بغ أَبي عصية ،كأ َُبػ البختخؼ الصائي كلع يجركً ،كأ َُبػ رزيغ األسجؼ ،كركػ لً
َّ
أبػ داكد ،ك َّ
اج ًْ( ، )ٙكحلظ رغع أىً كاف ضخيخ البرخ إَل أىً شارؾ في غدكة القادسية ،فقج
الش َدائي ،كابغ َه َ
()ٚ

كرد عغ أىذ بغ هالظ أف عبج هللا بغ أـ هكتػـ يػـ القادسية

تػفي سشة خسذ عذخة(.)ٜ

()ٛ

كاىت هعً راية لً سػداء ,كعميً درع لً.

(ٔ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالرلاق/بابماٌحذرمنزهرةالدنٌاوالتنافسفٌها:)9ٔ/1(،حدٌثرلم .ٕٙٗ9
(ٕ)أبونعٌماألصبهانً،معرفةالصحابة(ٗ .)ٔ991/
(ٖ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(ٗ .)ٕٓ٘/
(ٗ)المرجعالسابك(ٗ .)ٕٓ٘/
(٘ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابمنالباألنصار/بابممدمالنبًوأصحابهالمدٌنة)ٙٙ/٘(،حدٌثرلمٕ٘ .ٖ9
()ٙالمزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٕٕ7/ـ .)ٕ1
() 7المادسٌة:معركةبٌنالمسلمٌنوالفرسفًأٌامعمربنالخطاب.انظر:شهابالدٌن،معجمالبلدان(ٗ .)ٕ9ٔ/
()1ابنسعد،الطبماتالكبرى(ٗ .)ٕٕٔ/
()9الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)19/
٘1

ٕ ػ معاذ بغ جبل (ت ٔٛ :ىػ ):
ٌػ هعاذ ْبغ جبل ْبغ َع ْسخك ْبغ أكس ْبغ عائح ْبغ عجؼ ْبغ َك ْعب ْبغ عسخك بغ أ َُدؼ(ٔ) ْبغ َس ْعج ْبغ
الخ ْدَرجي(ٕ) ،ثُ َّع اْل ُج َذ ِسي(ٖ) ،يكشى أََبا َع ْب ج
َسج بغ ساردة بغ يديج بغ جذع بغ الخدرج ،األىرارؼَ ،
عمي ْبغ أ َ
ّ
(ٗ)
رجال أعخج؛ فرّمى
اؿ بذيخ ْبغ يدار" :لسا ُبعث هعاذ إلى اليسغ
َّ
هعمسا ،ككاف ً
الخ ْح َس ِغ  ،كاف أعخج ،فقج َق َ
ً
(٘).

اؿ :أحدشتع كَل تعػدكا ،كاعتحر َع ْغ ِر ْجمً"
ّ
أرجمٍع ،فمسا فخغ َق َ
بالشاس ؼبدط رجمً ،ؼبدصػا ُ

بالخغع هغ ذلظ إَل أىً كاف لً دكر كبيخ في خجهة اإلسالـ كالسدمسيغ؛ حيث كاف هغ أعمع الرحابة
بالحالؿ كالحخاـ ،قاؿ دمح بغ بذار قاؿ :حجثشا عبج الػٌا بغ عبج السجيج الثقفي قاؿ :حجثشا خالج الححاء،
ُهِتي ِبأ َّ ِ
َش ُّج ٌُع ِفي ِد ِ
ٍ
يغ
عغ أبي قالبة ،عغ أىذ بغ هالظ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ هللا  « :أ َْر َح ُع أ َّ
ُهتي أ َُبػ َب ْكخَ ،كأ َ ْ
َّللاِ عسخ ،كأَصج ُقٍع حياء ع ْثساف ،كأَ ْقخؤٌع لِ ِكتا ِ َّ ِ
ٍ
َعَم ُس ٍُ ْع ِباْل َح َال ِؿ
َّ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً ُ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ
َّللا أَُب ُّي ْب ُغ َك ْع ٍبَ ،كأَ ْف َخ ُ
ض ٍُ ْع َزْي ُج ْب ُغ ثَاِبتَ ،كأ ْ
ِ
كاْلح اخ ِـ هعا ُذ بغ جب ٍل ،أ َََل كإِ َّف لِ ُك ِل أ َّ ٍ ِ
اح»( ،)ٙككاف يعمع
يغ ٌَ ِحِي ْاأل َُّه ِة أ َُبػ ُعَب ْي َج َة ْب ُغ اْل َج َّخ ِ
ُهة أَه ًيشاَ ،كإِ َّف أَه َ
ّ
َ َ َ ُ َ ْ ُ ََ
َ
آف ِه ْغ أ َْرَبع ٍةِ ،ه ْغ ْاب ِغ هدع ٍ
َِّ
ػدَ ،ك َسالِعٍَ ،ه ْػَل ى
اس َتْق ِخُئػا الُق ْخ َ
َْ ُ
َ
السدمسيغ القخآف قاؿ الشب َّي صمى هللا عميً كسمعْ « :
أَِبي ُح َح ْيَف َةَ ،كأَُب ٍيَ ،ك ُه َع ِاذ ْب ِغ َجَب ٍل»( ،.)ٚكلسا فتح الشبي صمى هللا عميً كسمع هكة ،خمف بٍا هعاذ بغ جبل
ّ
يعمع أٌمٍا الحالؿ كالحخاـ ،كيفقٍٍع في الجيغ كيقخئٍع القخآف الكخيع( ،)ٛكحلظ كاف هغ ركاة الحجيث الذخيف
حيث ركػ عشً :أسمع هػلى ُع َسخ ْبغ الخصا  ،كاألسػد ْبغ ٌالؿ ،كاألسػد ْبغ يديج الشخعي ،كأىذ ْبغ
َّللا ْبغ ُع َسخ ،كأىذ ْبغ َهالِظ(ٓٔ)،
َّللاَِ ،كأ َُبػ قتادة ،كعبج َّ
هالظ( ،)ٜكركػ َع ْش ًُ هغ الرحابة عسخ ،كابشً َع ْبج َّ
ككاف عالساً بالفقً قاؿ عسخ بغ الخصا " :هغ أَح َّب أَف يدأَؿ ع ِغ اْل ِفْق ًِ َفْميأ ِ
ْت ُه َعا َذ ْب َغ َجَب ٍل ،)ٔٔ(".كحلظ كاف
ْ َْ َ َ
َ
َْ َ
ػؿ هللاِ َ زه َغ رس ِ
اف ب ِغ سَميعٍَ ،قاؿَ" :لع ي ُك ْغ يْفِتي ِفي هد ِج ِج رس ِ
ػؿ هللاِ صمى هللا
صْف َػ َ ْ ُ ْ
َ ْ َ ُ
َ َُ
َْ َُ
بارعاً في اإلفتاءَ ،ع ْغ َ
عميً كسمع َغيخ ٌؤََل ِء :عسخ ,كعمِي  ,كهعاذ  ,كأَبػ هػسى ر ِ
ضي هللاُ َع ْش ٍُ ْع"(ٕٔ).
ُْ َُ
ُ َ ُ َ َ ّّ َ ُ َ ٌ َ ُ ُ َ َ َ

(ٔ)األدوي:بضماأللفوفتحالدالالمهملةوفًآخرهاالواو،هذهالن سبةإلىأدىوهوبطنمنالخزرجمناالنصاروهو
أدىبنسعدبنعلًبنأسدبنساردهبنتزٌدبنجشمبنالخزرج.انظر:السمعانً،األنساب(ٔ .)ٕٔٓ/
(ٕ) الخ َْز َرجً :بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاى وفتح الراء وفً آخرها الجٌم ،هذه النسبة إلى الخزرج وهو بطن من
األنصار.انظر:السمعانً،األنساب(٘ .)ٔٔ9/
ِى :بضم الجٌم وفتح الشٌن وفً آخرها المٌم ،هذه النسبة إلى لبابل منها جشم بن الخزرج .انظر :السمعانً،
(ٖ) ال ُج َ
شم ّ
األنسابللسمعانً(ٖ .)ٕ71/
(ٗ)المرطبً،االستٌعابفًمعرفةاألصحاب(ٖٖٔٗٓ/ـٕٓٗٔ) .
)٘)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٕٔٓ/
( ) ٙالترمذي ،سنن الترمذي ،باب منالب معاذ بن جبل :)ٙٙ٘ /٘( ،حدٌث رلم ٔ ،ٖ79سبك الحكم على الحدٌث صفحة
(٘ٗ) .
() 7البخاري،صحٌحالبخاري،كتابمنالباألنصار/بابمنالبمعاذبنجبل:)ٖٙ/٘(،حدٌثرلم .ٖ1ٓٙ
()1دمحمأبوزهو،الحدٌثوالمحدثون(ص .)ٖٔٓ:
()9المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٔٓ1/ٕ1
(ٓٔ)ابناألثٌر،أسدالغابة(ٗ .)ٕٗٔ/
(ٔٔ)أبونعٌماألصبهانً،معرفةالصحابة(٘ .)ٕٖٗ٘/
(ٕٔ)المرجعالسابك .)ٕٖٗ٘/٘(،
٘9

كهع ٌحا كمً كاف رضي هللا عشً حدغ الخمق ،فمقج أثشى عميً العجيج هغ الرحابة ،حيث قاؿ جابخ
بغ عبج َّ ِ
اف هعاذ ْبغ جبل هغ أحدغ الشاس كجٍاً ،كأحدشٍع خمقاً"(ٔ).
َّللاَ ":ك َ
ْ َْ
ِِ ِ
كقاؿ َع ْب ِج هللاِ ْب ِغ هدع ٍ
اف هعا ُذ ْب ُغ جَب ٍل أ َّ ِ ِ َّ َّ ِ
الد َال ُـ"(ٕ).
يع َعَم ْي ًِ َّ
ػدَ :
َ
"ك َ ُ َ
َْ ُ
ُه ًة َقاىتًا ،إىا ُكشا ُى َذّب ًُ ُه َعا ًذا بإ ْب َخاـ َ
(ٖ)
ات
تػفي في خالفة عسخ رضي هللا عشً في ىاحية األردف في شاعػف عسػاس سشة ثساىي عذخة َ ،ه َ
ِ
يغ سشة(ٗ).
ْابغ ثَ َالث َكثَ َالث َ

ٖ ػ معاكية بغ حجيج( :ت ٕ٘ :ىػ )
ِِ ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اه َة ْب ِغ
ُس َ
ٌػ ُه َعاكَيةُ ْب ُغ ُح َج ْي ٍج اْلك ْشج ُّؼ ْبغ َخؽَّي َة ْبغ َجب َيخَة ْبغ اْل َحارث ْبغ َع ْبج َش ْسذ ْبغ ُه َعاكَي َة ْبغ أ َ
ِ
َشخس ْب ِغ َشِب ِ
َش َخ َس ْب ِغ ِك ْش ِج ِّؼ(٘) ،كاف أعػر ذٌبت عيشً يػـ «دهقمة» هغ بمج
يب ْب ِغ َّ
الد َك ِغ ْب ِغ أ ْ
َس ْعج ْب ِغ أ ْ َ َ
الشػبة هع عبج هللا بغ سعج بغ أبى سخح سشة إحجػ كثالثيغ(.)ٙ
ركػ عغ الشبي  ،كعغ عسخ بغ الخصا  ،كأبي ذر ،كعبج هللا بغ عسخ ،كهعاكية ابغ أبي سؽياف،

كركػ عشً ابشً عبج الخحسغ بغ هعاكية ،كعمي بغ رباح المخسي ،كعبج الخحسغ بغ شساسة ،السٍخؼ ،كسػيج
بغ ؾيذ التجيبي ،كعخفصة بغ عسخك الحزخهي ،كسمسة بغ أسمع الخبعي ،كعبج الخحسغ بغ هالظ الدبئي،

كأبػ حجيخ صالح بغ حجيخ( ،)ٚكحلظ ركػ لً البخارؼ في "األد

"كأبػ داكد ،ك َّ
الش َدائي ،كابغ هاجً(.)ٛ

شارؾ في الفتػحات اإلسالهية فقج كلي اإلهخة عمى غدك السغخ سشة أربع كثالثيغ ،كسشة أربعيغ،

كسشة خسديغ ،ككلي إهارة هرخ ،كٌػ هسغ شٍج اليخهػؾ( ،)ٜكعغ عبج الخحسغ بغ ثساهة السٍخؼ قاؿ" :دخمشا

عمى عائذة ،فدألتشا كيف كاف أهيخكع ٌحا كصاحبكع في غداتكع -تعشي هعاكية بغ حجيج؟ فقالػا :ها ىقسشا
عميً شيئا ،كأثشػا عميً خي اًخ ،قالػا :إف ٌمظ بعيخ أخمف بعي اًخ ،كإف ٌمظ فخس أخمف فخساً ،كإف أبق خادـ

أخمف خادهًا(ٓٔ)".

تػفي سشة اثشتيغ كخسديغ ككلجي بسرخ إلى اليػـ(ٔٔ).

(ٔ)ابناألثٌر،أسدالغابة(ٗ .)ٗٔ9/
(ٕ)أبونعٌماألصبهانً،معرفةالصحابة(٘ .)ٕٖٗ٘/
(ٖ)البغوي،معجمالصحابة(٘ .)ٕٙ٘/
(ٗ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٔٓٗ/
(٘)ابنلانع،معجمالصحابة(ٖ .)7ٙ/
()ٙابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٔٗ77/ـ .)ٗ71
()7ابنعساكر،تارٌخدمشك( .)ٔ٘/٘9
()1المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٔٙ7/ٕ1
()9ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك(ٕٗ .)ٖ9ٕ/
(ٓٔ)المرطبً،االستٌعابفًمعرفةاألصحاب(ٖ .)ٔٗٔٗ/
(ٔٔ)ابنعساكر،تارٌخدمشك( .)ٕ9/٘9
ٓٙ

ٗ ػ عبج الخحسغ بغ عػؼ( :ت ٖٕ :ىػ )
بغ هخة بغ كعب ْبغ

الخ ْح َسغ بغ عػؼ بغ َع ْبج عػؼ بغ َع ْبج بغ الحارث بغ زٌخة بغ كال
ٌػ َع ْبج َّ
لؤؼ ْبغ غالب القخشي ،أ َُبػ ه َح َّسج ُّ
ِؼ(ٔ)  ،أحج العذخة السذٍػد لٍع بالجشة كلج بعج الفيل بعذخ سشيغ،
الدٌْخ ّ
ُ
(ٕ)
َّللاِ . 
احجا ،كالسذاٌج كمٍا هع َرُسػؿ َّ
بجرا ،ك ً
كٌاجخ الٍجختيغ ،كشٍج ً
كاف اٌتَ َّع(ٖ) أَعدخ(ٗ) أَعخج ،كَكاف أ ِ
يغ ِ
ُح ٍج َف ٍَتَع َك ُج ِخَح ِع ْذ ِ
ز ٍَا
أ
،
خ
ث
َك
أ
َك
أ
ة
اح
خ
ج
خ
أ
ـ
ػ
ي
يب
ُص
َ
ً
ْ
َص َاب ًُ َب ْع ُ
َ
َْ َ َ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ََْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
(٘)
ِفي ِر ْجمِ ًِ َف َع َخَج َ ،رَكى َعغَّ :
الشِبي  ،كعغ ُع َسخ ْبغ الخصا  ،كركػ َعشً :ابشً إبخاـيع بغ عبج الخحسغ ْبغ
ّ
َّللا َع َّد َك َج َّل أعتق ِفي َي ْػـ كاحج
عػؼ ،كأىذ بغ هالظ ،كبجالة ْبغ عبجة( ،)ٙكاف َكِث ْيخ اإلىفاؽ ِفي سبيل َّ
عبجا( ،)ٚسساي الشبي  الرادؽ البار( ،)ٛكقاؿ عسخ" :عبج الخحسغ سيج هغ سادات السدمسيغ"(.)ٜ
ثالثيغ ً
كاف فريحًا كشاع اًخ أىذج عشجها دخل اَلسالـ:
السكخـ
لسا سسعتً ...يشادؼ إلى الجيغ الحشيف
ّ
أجبت هشادؼ هللا ّ
تيسسي
فقمت لً بالبعج لبيظ داعيًا ...إليظ هتابي بل إليظ ّ

(ٓٔ)

ِ
يغ َك ٌُ َػ ْابغ خسذ َكسبعيغ(ٔٔ).
تػفي سشة اثَْشتَْي ِغ َكثَ َالث َ
٘ ػ شمحة بغ عبيج هللا( :ت ٖٙ :ىػ )
ٌػ شمحة بغ عبيج هللا بغ عثساف بغ عسخك بغ كعب بغ سعج بغ تيع بغ هخة بغ كعب بغ لؤؼ بغ

غالب بغ فٍخ بغ هالظ بغ الشزخ بغ كشاىة أبػ دمح التيسي ،أحج العذخة السذٍػد لٍع بالجشة ،كأحج الثساىية
الحيغ سبقػا إلى اإلسالـ كأحج الخسدة الحيغ أسمسػا عمى يجؼ أبي بكخ كأحج الدتة أصحا

تػفي رسػؿ هللا  كٌػ عشٍع راض(ٕٔ).

الذػرػ الحيغ

(ٔ)  ُ
ي وهًمن
الز ْهرى:بضم الزاىوسكونالهاءوكسرالراء،هذهالنسبةإلىزهرةبنكبلببنمرة بنكعببن لؤ ّ
لرٌش.انظر:السمعانً،األنساب( .)ٖ٘ٓ/ٙ
(ٕ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٖٕٗ/ٔ7
(ٖ)ال َهتْم:كس ُْرالثَّنٌِّةأَوالثَّناٌامناألَصْل،والنَّعتأهتمو َهتْماء.انظرالهروي:تهذٌباللغة( .)ٖٕٔ/ٙ
ر:وه َُوالَّذِي ٌَ ْع َملب ٌَدِهالٌُس َْرى.انظر:ابناألثٌر،النهاٌةفًغرٌبالحدٌثواألثر(ٖ .)ٕٖٙ/
(ٗ)األ َ ْع َ
س َ
(٘)أبونعٌماألصبهانً،معرفةالصحابة(ٔ .)ٔٔ1/
()ٙالمزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٖٕ٘/ٔ7
()7ابناألثٌر،أسدالغابةطالعلمٌة(ٖ .)ٗ7٘/
()1الطبري،الرٌاضالنضرةفًمنالبالعشرة(ٗ .)ٖٓٔ/
()9ابنحجر،اإلصابةفًتمٌٌزالصحابة(ٗ .)ٕ9ٕ/
(ٓٔ)دمحمأحمد،معجمأعبلمشعراءالمدحالنبوي(ص )ٕٔ9:
(ٔٔ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٔٔ1/
(ٕٔ)ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٕ٘ .)٘ٗ/
ٔٙ

كاىت يجي هذمػلة قاؿ َؾ ْي ِ
شْم َح َة َّالِتي كَقى ِب ٍَا َّ
الشِب َّي َ ق ْج َشَّم ْت»(ٔ).
ذ ْب ِغ َأِبي َح ِازٍـَ « :أرَْي ُت َي َج َ
َ
سساي رسػؿ هللا  ،شمحة الخيخ ،كشمحة الجػد ،كشمحة الؽياض(ٕ).
كاف هغ ركاة الحجيث الشبػؼ حيث ركػ عغ الشبي
ّ
شمحة ،كؾيذ بغ أبي حازـ ،كأبػ سمسة بغ عبج الخحسغ،
أ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ َِّ
ِ ِ ِ
الس َك َّخِر
َ
"ه ْدَشج َبق ِّي بغ َه ْخَمج" ب ُ
َحاد ْي َثَ ،عغ الشب ِّي َ كَل ًُ في ُ
(٘)
(ٗ)
ِ ِ ِ
كاىَفخد َلً البخار ُّ ِ ِ
َح ِاد ْي َث  ،كحلظ كردت عشً الخكاية في حخكؼ القخآف .
َ ْ ََ ُ ُ َ
ِؼ ب َحج ْيثَْي ِغَ ،ك ُه ْدم ٌع بثَالَثَة أ َ

 ،كعشً بشػي :يحيى ،كهػسى ،كعيدى بشػ
كاألحشف ،كهالظ بغ أبي عاهخ(ٖ) ،كَل ًُ ِع َّج ُة
ثساىية كثالثػف حجيثًا َل ًُ َح ِج ْيثَ ِ
اف ُهتََّف ٌق َعَم ْي ٍِ َسا،

ِ
ِ
يغ(.)ٙ
تػفي سشة س ّت َكثَ َالث َ
 ٙػ حداف بغ ثابت( :ت ٗٓ :ىػ )
اف ْب ُغ ثَاِب ِت ْب ِغ اْلس ِشح ِر ْب ِغ َح َاخ ِـ ْب ِغ َعس ِخك ْب ِغ َزْي ِج ْب ِغ َع ِج ِّؼ ْب ِغ َّ
الش َّج ِار(ْ ،)ٚب ِغ ثَ ْعَمَب َة ْب ِغ َع ْس ِخك
ٌػ َح َّد ُ
ْ
ُ
ِ
ػؿ هللاِ  اْلسَش ِافح ع ْشً ،كاْلسَش ِ
اعخ رس ِ
اض ُل اْلس َؤي َُّج ِب ُخك ِح اْلُق ُّج ِ
ِ
يل:
كسُ ،ي َكَّشى :أََبا َع ْب ِج َّ
الخ ْح َس ِغَ ،كِق َ
ُ
ُ ُ َ ُ َ ُ
ْبغ اْل َخ ْدَرِج َش ُ َ ُ
ِ
ِ ِِ
أَبا اْلػلِ ِيج ،كَكاف ي َكَّشى أَيزا ِبأَِبي اْلحدا ِـ لِسشاضَمِت ًِ عغ رس ِ ِ
يغ،
اض اْل ُس ْذ ِخِك َ
ُ َ َُ َ
ًْ
ػؿ هللا ِ بم َداىً اْل َغازِؼ ِبً أ ْ
َع َخ َ
َ َ ُ
َ َ
َْ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يغ في ِْ
اف اْل َجَش ِ
اإل ْس َالـُِ ،ش َجاعُ الّمد ِ
افَ ،ل ْع َي ُك ْغ ه َّس ْغ
َع َ
افَ ،جَب ُ
يغ في اْل َجاٌميَّة َكِستّ َ
يغ َسَش ًة ستّ َ
اش ه َائ ًة َك ِع ْذ ِخ َ
َ
()ٛ
ِ
ي ْذٍج اْلػ َغى ،كََل يٍتَُّد ِإَلى الّمَِق ِ
اف أعسى(.)ٜ
ر َغ ِب ْاآل َ
اء لَِيتَ َح َّ
شا ِـ َكُيَشاض َل ِباْل َك َال ِـ َ ،ك َ
َ َْ
َ َُ َ
الشِبي  ،كركػ عشً :البخاء بغ عاز  ،كخارجة بغ زيج بغ ثابتِ ،
َرَكػ َعغَّ :
الس َديَّب(ٓٔ).
ََ َ
ْ
ْ
ْ
كسعيج ْبغ ُ
َ
ّ

دعا لً رسػؿ هللا  حيث َقاؿ اْلبخاء بغ ع ِاز ٍ " :س ِسع ُت رسػؿ هللاِ  ،يُق ِ
اف ْب ِغ
ػؿ ل َح َّد َ
َ ََ َ ْ َ َ
َ ُ
َ ْ َُ َ
ِ
ِ
يل َه َع َظ»(ٔٔ) ،ككاف رضي هللا عشً يجافع عغ الخسػؿ  بمداىً َع ْغ َع ِائ َذ َة
«ْ
اٌ ُج ٍُ ْع ،أ َْك ٌَاج ٍِ ْعَ ،كج ْب ِخ ُ

ثَاِب ٍت:
رِ
ضي
َ َ

(ٔ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتابأصحابالنبً/بابذكرطلحةبنعبٌدهللا(٘:)ٕٕ/حدٌثرلمٕٗ .ٖ7
(ٕ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٔ .)ٖٗٔ/
(ٖ)ابنحجر،اإلصابةفًتمٌٌزالصحابة(ٖ .)ٖٗٓ/
(ٗ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٖٔ9/ـ .)ٔ1
(٘)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)ٖٕٗ/
()ٙدمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٕٔ٘/
(  )7النَجاري:بفتحالنونوتشدٌدالجٌموفًآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىبطنمنالخزرج،وهوالنجاربنثعلبةبنعمرو
بن الخزرج ،وهم أخوال عبد المطلب ابن هاشم جد النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،وهو تٌم هللا بن ثعلبة بن عمرو ابن الخزرج -الخزرجً
النجاري.وإنمالٌلله«النجار»ألنهاختتنبمدوم،ولٌل:ضربرجبلبمدومفسمىنجاراً.انظر:السمعانً،األنساب(ٖٔ/
ٖ٘) .
()1أبونعٌماألصبهانً،معرفةالصحابة(ٕ .)1ٗ٘/
()9العجلً،معرفةالثمات(ٔ .)ٕ9ٔ/
(ٓٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٔ7/ٙ
(ٔٔ ) مسلم ،صحٌح مسلم ،كتاب فضابل الصحابة رضً هللا عنهم  /باب فضابل حسان بن ثابت رضً هللا عنه/ٗ( ،
ٖٖ:)ٔ9حدٌثرلمٖ٘ٔ .
ٕٙ

ِ ِ ِ
يغ َقاؿَ « :ك ْي َ ِ ِ
َّللا َع ْشٍاَ ،قاَل ْت :استَْأ َذ َف ح َّد ُ َّ ِ
َسَّمَّش َظ ِه ْش ٍُ ْع
اؿ َح َّد ُ
ف بَش َدبي» َفَق َ
الس ْذ ِخِك َ َ
َ
َّ ُ َ
ْ
افَ :أل ُ
اف الشب َّي  في ٌ َجاء ُ
ِ
َّ
الع ِج ِ
يغ"(ٔ).
َك َسا تُ َد ُّل الذ َع َخةُ ه َغ َ
كسا ككاف هغ الذعخاء السذٍػريغ َقاؿ أ َُبػ غدية" :لحداف ْبغ ثابت هػاضعٌ :ػ شاعخ األىرار،
َّللاِ  ،غيخ هجافع"(ٕ).
كشاعخ اليسغ ،كشاعخ أٌل القخػ ،كأفزل ذلظ كمًٌ ،ػ شاعخ َرُسػؿ َّ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ ِ
اؿ:
الس ْد ِجج َك َح َّد ُ
اف ُي ْشذ ُج َفَق َ
الس َدّيبَ ،ق َ
"ه َّخ ُع َس ُخ في َ
اؿَ :
كاف لً هشبخ يشذج ؼيً الذعخ َع ْغ َسعيج ْبغ ُ
ِ
ِ ِ ِ
اهللِ ،أ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللاِ 
ػؿ َّ
َسس ْع َت َرُس َ
ُك ْش ُت أ ُْىذ ُج ؼيًَ ،كِؼيً َه ْغ ٌُ َػ َخ ْيٌخ ه ْش َظ ،ثُ َّع التََف َت إَلى َأبي ٌُ َخْي َخَةَ ،فَق َ
اؿ :أ َْى ُذ ُج َؾ ب َّ َ
َجب عِّشيَّ ،
كح الُق ُج ِ
اؿَ :ى َع ْع ،)ٖ(".كلقج كاىت عائذة رضي هللا عشٍا تشٍى هغ يحـ
الم ٍُ َّع أَِّي ْجيُ ِب ُخ ِ
ػؿ« :أ ِ ْ َ
س؟» َق َ
َيُق ُ
ؼيً عغ هح َّسج بغ بخكة ،عغ أ ِ
ُهً ،قالت :كشت هع عائذة في الصػاؼ ،فتحاكخكا حداف ،فػقعػا ؼيً ،فشٍتٍع
َُ ْ
َْ ّ
عشً ،فقالت :أليذ ٌػ الحؼ يقػؿ:
ٌجػت هح َّسجا َفأَجبت ع ْشً  ...ك ِع ْشج َّ ِ ِ
اء
َ َ
َّللا في َذ َ
َ َْ َ ُ َ ً َْ ُ َ ُ
اؾ اْل َج َد ُ
ِ
أَتٍَجػي كَلدت َلً ِب ُك ٍ
ِ ِ
اء
ُْ َُ ْ َ ُ ْ
فء َ ...ف َذ ُّخُك َسا ل َخ ْيخُك َسا اْلف َج ُ

ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ٍ ِ ِ
ِِ ِ
اء
َفإف أَبي َكَكال َج ُي َكع ْخضي  ...لع ْخض ُه َح َّسج ه ْش ُك ْع كَق ُ

(ٗ)

ِ
يغ(٘).
تػفي سشة أ َْرَبع َ
 ٚػ عسخاف بغ حريغ( :ت ٕ٘ :ىػ )
ر ْيغ ْبغ ُعَب ْيج ْبغ َخَمف ْبغ عبج ىٍع ْبغ َسالِع ْبغ غاضخة ْبغ سمػؿ ْبغ حبذية ْبغ
ٌػ عسخاف ْبغ ُح َ
سمػؿ ْبغ َك ْعب ْبغ َع ْسخك الخداعي الكعبي ،يكشى أََبا ىجيج بابشً ىجيج ْبغ ِع ْس َخاف ،أسمع عاـ خيبخ ،ككاف هغ
()ٙ
فزالء الرحابة كفقٍائٍع.
ِ
ص ُش ًُ
ر ْي ٍغ" ،أََّى ًُ ُش َّق َب ْ
كاف هقعج عمى سخيخي ثالثيغ سشة ك لع يجدع َع ِغ اْل َح َد ِغَ ،ع ْغ ع ْس َخ َ
اف ْب ِغ ُح َ
ِ
ِ ِ
ِ
يخ ِه ْغ ِعَي َادِت َظ
اؿَ :يا أََبا ُى َج ْي ٍجَ ،وهللاِ َلَي ْسَش ُعِشي َكِث ًا
َه َدى َعَم ْيً ثَ َالث َ
َف ُشق َب َل ًُ َس ِخ ٌ
يغ َسَش ًةَ ،ف َج َخ َل َعَم ْيً َر ُج ٌل َفَق َ
يخَ ،فأ ْ
ِ
ِ
ًَّ ِإَلى هللاِ( ،)ٚغ اد عجة غدكات ،ككاف
َح َّب َذ َ
َحب ُ
اؾ ِإَل َّي أ َ
اؿَ :يا أَخيَ ،ف َال تُ ْحَب ْذ َؼ َوهللا ِإ َّف أ َ
َها أ ََرػ ِب َظَ ،فَق َ

(ٔ)البخاري،صحٌحالبخاري،كتابالمنالب/بابمنأحبأنالٌسبنسبه:)ٔ1٘/ٗ(،حدٌثرلمٖٖٔ٘ .
(ٕ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٕٕ/ٙ
(ٖ )البخاري،صحٌحالبخاري،كتاببدءالخلك/بابذكرالمبلبكة:)ٕٔٔ/ٗ(،حدٌثرلمٕٕٖٔ .
(ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٓ/ٙـٕٔ) .
(٘)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٖٖٔ/
()ٙالمرطبً،االستٌعابفًمعرفةاألصحاب(ٖ .)ٕٔٓ1/
()7أبونعٌماألصبهانً،معرفةالصحابة(ٗ .)ٕٔٓ9/
ٖٙ

(ٔ)
َّ
ِ
ف َىْفد ًُ َع ِغ اْل ِف ْتَش ِة ،ه َجا َ َّ
ٌَ َل
صاحب راية خداعة يػـ الفتح َ ،
الج ْع َػِةَ ،ب َعثَ ًُ ُع َس ُخ ْب ُغ اْل َخصا ِ ُيَفّق ًُ أ ْ
ُ
كك َّ َ
ر َخِة(ٕ).
اْلَب ْ

قاؿ عشً ه َح َّس ِج ْب ِغ ِس ِ
"ها
يخ َ
يغَ :
ُ
حري ٍغ ،)ٖ(".كَقاؿ اْلحدغَ " :ك ِ
اف
اف ع ْس َخ ُ
َ
َ ََُ
ُ َْ

ِ
ِ ِ
َحٌج ِه ْغ أَص َحا ِ َّ
اف ْب ِغ
ز ُل َعَمى ع ْس َخ َ
الشِب ِّي َ يْف ُ
ر َخَة أ َ
ْ
َقج َـ ه َغ اْلَب ْ
ِ
ر َخِة ،)ٗ(".كاف هغ ركاة الحجيث فقج ركػ
ر ْي ٍغ َقاضًيا َعَمى اْلَب ْ
ْب ُغ ُح َ

عغ :الشبي  ،كعغ هعقل بغ يدار ،كركػ عشً :بذيخ بغ كعب العجكؼ ،كحبيب بغ أبي فزالة السالكي،

كحجيخ بغ الخبيع العجكؼ ،كالحدغ البرخؼ(٘).

اف َلً عَمى ِتدع ِة أَح ِادي َث ،كاىَفخد البخار ُّ ِ ِ
هائةٌ كثَس ُاىػ َف ح ِج ْيثًا اتََّفق َّ
َح ِاد ْي َث ،
َ ْ ََ ُ َ
الذ ْي َخ ِ ُ َ
َْ َ ْ
ِؼ بأ َْرَب َعة أ َ
َ
ُه ْدَش ُجيَُ ْ َ َ َ :
ٍ ()ٙ
َك ُه ْدمِ ٌع ِبِت ْد َعة.
ِ
ر َخِة سشة اثَْش َت ْي ِغ َكخسديغ(.)ٚ
َهات باْلَب ْ
 ٛػ عتباف بغ مالظ( :ت ٙٓ :ىػ )
ِ
ِؼ
رار ّ
ٌػ عتباف ْبغ َهالظ ْبغ َع ْسخك ْبغ العجالف ْبغ َزْيج ْبغ غشع ْبغ سالع ْبغ عػؼ ْبغ الخدرج ْاأل َْى َ
(ٓٔ)
الخدرجي الدالسي( )ٛشٍج بج ًار(َ ،)ٜذ ٌَ َب َبر ُخُي َعَمى َع ٍْ ِج َّ
الشِب ِي 
َ
َ
ّ

ػؿ َّ ِ
َّللاِِ ،إَّىٍا تَ ُكػف ُّ
َعسى ،كأََّىً َقاؿ ِلخس ِ
الدْي ُل،
الطْم َس ُة َك َّ
ُ
َك َ
ػؿ َّ َ
َّللا َ :يا َرُس َ
اف َي ُؤُّـ َق ْػ َه ًُ َك ٌُ َػ أ ْ َ َ ُ َ َ ُ
َّللاِ ِفي بيِتي ه َكاىا َأتَّ ِخ ُحي هرَّمىَ ،فجاءي رسػؿ َّ ِ
ض ِخيخ البر ِخَ ،ف ِ
اؿ« :أ َْي َغ
ػؿ َّ
َْ َ ً
َّللا َ فَق َ
َ َُ َ ُ ُ
ر ّل َيا َرُس َ
ُ َُ
َ
َ ُ ََ
(ٔٔ)
اف ِهغ البي ِتَ ،ف َّ ِ ِ
َّللاِ َ ، رَكػ َعغَّ :
كرَكػ َعشً :أََىذ
ػؿ َّ
ُصّمِ َي؟» َفأ َ
َش َار ِإَلى َه َك ٍ َ َ ْ
الشِب ّي َ ،
رمى ؼيً َرُس ُ
َ
أَ
هالِظ ،كالحريغ بغ هح َّسج الدالسي ،كرياح بغ عبيجة اْلب ِ
الخبِيع ،كأ َُبػ َب ْكخ ْبغ أََىذ
اٌمِي ،كهحسػد ْبغ َّ
َ
ْ َُ
ْ َُ
َ
ِ ِ (ٖٔ)
)
ٕٔ
(
َهالِظ  ،كقج ركػ لً أ َُبػ َد ُاكَد في "حجيث هالظ" ،كالباقػف ِس َػػ التّ ْخِهح ّؼ .

َكأََىا َر ُج ٌل
َف
تُ ِح ُّب أ ْ

ِ
ِ ِ
الدتيغ لِْم ٍِ ْج َ ِخة(ٗٔ).
تُػّفي في ُح ُجكد ّ

(ٔ)ابنحجر،اإلصابةفًتمٌٌزالصحابة(ٗ .)٘1٘/
(ٕ)أبونعٌماألصبهانً،معرفةالصحابة(ٗ .)ٕٔٓ1/
(ٖ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(ٗ .)ٕ17/
(ٗ)لوامالسنة،سٌرالسلفالصالحٌن(ص .)ٙٔٗ:
(٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٕ .)ٖٕٓ/
()ٙالذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٕٕ٘ٔ/ـٔٔ٘) .
()7دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٔ٘ٗ/
سالمً:بفتحالسٌنالمهملة،هذهالنسبةإلىسالمبنعوف.انظر:السمعانً،األنساب( .)ٕٖ/7
()1ال َ
()9ابناألثٌر،أسدالغابة(ٖ .)٘٘ٔ/
(ٓٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(ٖ .)٘٘ٓ/
(ٔٔ)البخاري،صحٌحالبخاري(ٔ .)ٖٔٗ/
(ٕٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ9ٙ/ٔ9ـ .)ٕ97
(ٖٔ)المرجعالسابك( .)ٕ97/ٔ9
(ٗٔ)الصفدي،الوافًبالوفٌات( .)ٕ9ٓ/ٔ9
ٗٙ

ْبغ
ْبغ

 ٜػ مالظ بغ ربيعة( :ت ٙٓ :ػ ٘ ٙىػ )
البجف بغ عاهخ بغ عػؼ بغ حارثة بغ عسخك بغ الخدرج بغ ساعجة بغ كعب
ٌػ هالظ بغ ربيعة بغ َ
بغ الخدرج أبػ أسيج األىرارؼ الد ِ
اع ِجؼ(ٔ) ،شٍج بج اًر ،كأحجاً كالسذاٌج كمٍا هع رسػؿ هللا  ،)ٕ(كاف
َ
(ٗ)
(ٖ) ِ
ُص ِ
اف .
ر ِِخي َقْب َل َق ْت ِل ُعثْ َس َ
أعسى  ،أ َ
يب بَب َ
كاف هغ ركاة الحجيث الشبػؼ فقج ركػ َعغَِّ :
كرَكػ َعشً :إبخاـيع ْبغ ُه َح َّسج بغ شمحة بغ
الشب ُّي َ ،
ََ
ُعَبيج هللا ،كأىذ ْبغ هالظ ،كابشاي :حسدة ْبغ أَبي أسيج الداعجؼ ،كالدبيخ ْبغ أَبي أسيج الداعجؼ ،كعباس بغ
ِ
ِؼ ،كهػَلي عمي ْبغ ُعَبيج ،كقخة ْبغ أَبي قخة،
سٍل ابغ سعج الداعجؼَ ،
كع ْبج السمظ ْبغ َسعيج ْبغ سػيج األ َْىرار ّ
الخ ْح َس ِغ(٘).
كابشً السشحر ْبغ أَبي أسيج الداعجؼ ،كيديج ْبغ زيج السجىي هػلى بشي ساعجة كأبػ سمسة ْبغ َع ْب ِج َّ
ركػ لً الجساعة( ،)ٙتػفي سشة ستيغ ِفي العاـ َّال ِحؼ تػفي ِؼ ِ
يً هعاكية ،كيقاؿ :تػفي سشة خسذ

اف عسخي خسدا كسبعيغ سشة(.)ٚ
كستيغ ،قيلَ :ك َ
ٓٔ ػ عبج هللا بغ عباس( :ت ٚٛ :ىػ )

ِ
َّاس ب ِغ عب ِج اْلس َّ
صمِ ِب ب ِغ ٌ ِ
اش ٍع أ َُبػ اْل َعب ِ
ِ
ُه ًُ ُلَب َاب ُة ِب ْش ُت اْل َح ِار ِث ْب ِغ َح ْدِف ْب ِغ
َّاس ،أ ُّ
ْ َ
ٌػ َع ْب ُج هللا ْب ُغ َعب ْ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
اف ُي َد َّسى اْل َح ْب َخ َكاْلَب ْح َخ
ر َع َة اْل ٍِ َالل ُّيَ ،ك َ
ص ْع َ
َبجَّي َة ْبغ اْل ٍَ ْدِـ ْبغ ُركبَِّي َة ْبغ َع ْبج هللا ْبغ ٌ َالؿ ْبغ َعاهخ ْبغ َ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
يق ُّ
الش ُب َّػِةَ ،كه ْج ُعّّػ َل ًُ ِبمِد ِ
اف اْل َع ِذ َيخِة َك ِه ْش ِصيُق ٍَا ،ه َحَّش ٌظ ِب ِخ ِ
اف
يٍ ٍَاَ ،كلِ َد ُ
ل َكثْ َخة عْمسًَ ،كح َّجة َف ٍْسًَ ،ك َح ْب ُخ ْاأل َُّهة َكَفق ُ
َ
َ
ُ
الخساَل ِةَ ،ف ِقً ِفي ِ
ِ
آف ،س ِسع َىجػػ ِجب ِخيل لِ َّمخس ِ
ػؿ َك َع َايَش ًَُ ،ك َ ِ
الج ِ
ِ
اـ
ّ
يل ،تُْخ ُج َس ُ
َ
يغَ ،ك َعم َع التَّأ ِْك َ
اف اْلُق ْخ ِ َ َ ْ َ
ْ َ ُ
َّ
اف َه ْػل ُجيُ َع َ
ِ ِِ
يغ(.)ٛ
ِّ
الذ ْع ِب َقْب َل اْل ٍِ ْج َ ِخة ِبثَ َالث سش َ
كاف عبج هللا رضي هللا عشً قج عسي آخخ عسخي ،)ٜ(.ككاف يؤـ أصحابً كٌػ أعسى

(ٓٔ).

المٍ َّع عّمِسً ِ
َّ
دعا لً رسػؿ هللا َ ع ِغ ْاب ِغ َعب ٍ
ض َّسِشي ِإَل ْي ًِ َّ
الكتَا َ »(ٔٔ).
اؿَ :
اؿُ ْ َ ُ « :
الشِب ُّي َ ،كَق َ
َّاسَ ،ق َ

سا ِع َدة بن  َك ْعب بن ْ
وبعد ْ
الخ َْز َرج .انظر :السٌوطً،
ي :بِفَتْح ال ّ
األلف عٌن ودال مهملتان  ،هذه نِ ْسبَة  ِإلَى  َ
(ٔ) السَّا ِع ِد ّ
سٌِن َ
اللبابفًتهذٌباألنساب(ٕ .)9ٕ/
(ٕ)المرطبً،االستٌعابفًمعرفةاألصحاب(ٖ .)ٖٔ٘ٔ/
(ٖ)العجلً،تارٌخالثمات(ٕ .)ٕٙٓ/
(ٗ)أبونعٌماألصبهانً،معرفةالصحابة(٘ .)ٕٗ٘ٓ/
(٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٖٔ9/ٕ7
()ٙالمرجعالسابك( .)ٔٗٓ/ٕ7
()7ابناألثٌر،أسدالغابة(٘ .)ٕٔ/
()1أبونعٌماألصبهانً،معرفةالصحابة(ٖٔ7ٓٓ/ـ .)ٔٙ99
()9الصفدي،نكثالهمٌانفًنكتالعمٌان(ص .)ٕٔٙ:
(ٓٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(ٔ .)ٖٔٙ/
(ٔٔ)البخاري،صحٌحالبخاري،كتاباالعتصامبالكتابوالسنة:)9ٔ/9(،حدٌثرلمٓ .7ٕ7
٘ٙ

ركػ عغ الشبي  كعغ عسخ كعمي كهعاذ بغ جبل كأبي ذر ،كركػ عشً عبج هللا بغ عسخ كأىذ بغ
هالظ كأبػ الصفيل عاهخ بغ كاثمة كثعمبة بغ الحكع كأبػ أهاهة بغ سٍل بغ حشيف كأخػي كثيخ بغ عباس كابشً

عمي بغ عبج هللا كابغ أخيً عبج هللا بغ هعبج بغ عباس(ٔ).

أثشى عميً الرحابة كالتابعيغ حيث قاؿ ْابغ َه ْد ُعػد":ىعع تخجساف القخآف ْابغ َعبَّاس ،لػ أدرؾ أسشاىشا
َها عاشخي هشا رجل"(ٕ).
ٍ
ِ
الشِب ِي َ فتَخْكتٍَع ك ِ
ِ
صاك ٍ
س :أ َْد َرْك َت أَص َحا َ َّ
اؿ:
صح ْب َت أ ْ
َح َجثَ ٍُ ْع سِّشا َق َ
ْ
كقاؿ َل ْيث بغ أبي سميعُ ":قْم ُت ل َ ُ
َ ُْ َ َ
ّ
ِ
الشِب ِي َ ك ُاىػا ِإ َذا تََج َاركا ِفي ْاألَه ِخ ْاىتَ ٍَػا ِإَلى َقػ ِؿ ْاب ِغ َعب ٍ
يغ ِه ْغ أَص َحا ِ َّ
َّاس(ٖ).
أ َْد َرْك ُت َس ْبع َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
كعغ هدخكؽ أىً قاؿ" :كشت إذا رأيت ابغ عباس قمت :أجسل الشاس ،فإذا ىصق قمت :أفرح الشاس،

فإذا تحجث قمت :أعمع الشاس ،)ٗ(".كسا كقاؿ عبيج هللا بغ عبج هللا بغ عتبة ":كاف ابغ عباس قج فات الشاس
بخراؿ :بعمع ها سبقً كفقً ؼيسا احتيج إليً هغ رأيً ،كحمع ،كىدب ،كىائل ،كها رأيت أحجًا كاف أعمع بسا
سبقً هغ حجيث رسػؿ هللا  هشً ،كَل بقزاء أبي بكخ ،كعسخ ،كعثساف هشً ،كَل أفقً في رأؼ هشً ،كَل أعمع
بذعخ كَل عخبية كَل بتفديخ القخآف ،كَل بحدا

كَل بفخيزة هشً ،كَل أثقب رأيًا ؼيسا احتيج إليً هشً ،كلقج كاف

يجمذ يػهًا كَل يحكخ ؼيً إَل الفقً ،كيػهًا التأكيل ،كيػهًا السغازؼ ،كيػهاً الذعخ ،كيػهًا أياـ العخ  ،كَل رأيت
عالساً قط جمذ إليً إَل خزع لً ،كها رأيت سائالً قط سألً إَل كجج عشجي عمساً"(٘).
ِ
ِِ
ِ
اٌج" :ها أرَيت أَحجا َق ُّ
ط ِه ْث َل ْاب ِغ َعب ٍ
اف
ات َي ْػَـ َه َ
َّاسَ ،لَق ْج َه َ
اؿ ُه َج ٌ َ َ ْ ُ َ ً
اتَ ،كإَِّى ًُ َل َح ْب ُخ ٌَحي األ َُّهةَ ،ك َ
كَق َ
دسى اْلَب ْح َخ لِ َكثْ َخِة ِعْم ِس ًِ(.)ٙ
ُي َّ
هات ابغ عباس سشة ثساف كسبعيغ بالصائف كٌػ ابغ اثشتيغ كسبعيغ سشة كقج كف برخي(.)ٚ
اؿ َجاِب َخ ْب َغ
َق َ
ٌ ِحِي ْاأل َُّه ُة ه ِ
ر َيب ًة ََل
َ
ُ
ِ ()ٜ
َكاْل َس ْغ ِخ ِ ِفي اْلعْم ِع" .

اس ،كَلَق ْج أ ِ
عب ِج َّ ِ ِ
الش ِ
ات أ ْ َّ ِ
ٍ
َحَمع َّ
ُص َيب ْت ِب ًِ
"ه َ
َّللا ح َ
َْ
َ
يغ َبَم َغ ًُ َه ْػ ُت ْاب ُغ َعبَّاسَ :
َعَم ُع الشاسَ ،كأ ْ ُ
)
ٛ
(
ِ
ِ
ِ
اف يحتَاج ِإَليً ه ْغ بي َغ اْلس ْذخ ِ
ِؽ
اؿ َراف ُع ْب ُغ َخج ٍ
"ه َ
ات اْلَي ْػَـ َه ْغ َك َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ
تُ ْختَ ُق ، ".كَق َ
َ
يجَ :

(ٔ)ابنعساكر،تارٌخدمشكالبنعساكر( .)ٕ1٘/ٕ9
(ٕ)المرطبً،االستٌعابفًمعرفةاألصحاب(ٖ .)9ٖ٘/
(ٖ)لوامالسنة،سٌرالسلفالصالحٌن(ص .)ٗ1ٕ:
(ٗ)ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك(ٕٔ .)ٖٕٔ/
(٘)ابناألثٌر،أسدالغابة(ٖ .)ٕ9ٔ/
()ٙالذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٖٙٙ/
()7ابنخلكان،وفٌاتاألعٌان(ٖ .)ٙٗ/
()1ابنسعد،الطبماتالكبرى(ٕ .)ٖ7ٕ/
()9المرجعالسابك(ٕ .)ٖ7ٕ/
ٙٙ

ٔٔ ػ عسخك بغ أخصب( :ت ٚٔ :ػ ٓ ٛىػ )
ِ
ٍ
َّللاِ ب ِغ َّ ِ
صب ْب ِغ ه ْحس ِ
ػد ْب ِغ َب ِذ ِ
َح َس َج ْب ِغ َع ِج ِّؼ ْب ِغ
ٌػ أ َُبػ َزْيج َع ْس ُخك ْب ُغ أ ْ
يخ ْب ِغ َع ْبج َّ ْ
الز ْيف ْب ِغ أ ْ
َخ َ َ
َ ُ
(ٕ)
(ٔ)
الرس ِج بغ عب ِج اْلػ ِار ِث ،ح َّجثَشا ُشعب ُةَ ،قاؿ :ح َّجثَشا تَ ِ
يع
س
ج
ب
ع
قاؿ
،
ج
أعخ
كاف
،
ُخ َّػةُ اْل َخ ْدَرِج
َّ
َ
َ
ثَ ْعَمَب َة ْب ِغ َح ِارثَ َة أ ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ٍ
ِ
ْب ُغ ُحػَي ٍ
ػؿ" :قاتمت هع رسػؿ هللا  ثالث عذخة هخة ،)ٖ(".ككاف هغ ركاة الحجيث
اؿَ :سس ْع ُت أََبا َزْيجَ ،يُق ُ
زَ ،ق َ
َ
الشبػؼ فقج ركػ َعغَِّ :
ِؼ ،
كرَكػ َعشً :أىذ ْبغ سيخيغ ،ك ْابشً بذيخ ْبغ َع ْسخك ْبغ أخصب األ َْىرار ّ
الشب ِّي َ ،
ََ
كتسيع بغ حػيز ،كالحدغ بغ دمح العبجؼِ ،
كع ْسخك ْبغ بججاف
كسعيج ابغ قصغ ،كعمباء ْبغ أحسخ اليذكخؼَ ،
ْ
ْ
َ

العاهخؼ ،كيديج الخشظ ،كأبػ قالبة الجخهي ،كأبػ ىٍيظ األزدؼ(ٗ) ،كحجيثً في الكتب سػػ "صحيح
البخارؼ"(٘).

تػفي ها بيغ الػاحج كسبعػف كتساىػف(.)ٙ
ٕٔ ػ أسساء بشت أبي بكخ الرجيق( :ت ٖٚ :ىػ )
ٌي أسساء بشت أبي بكخ الرجيق كاسع أبي بكخ :عبج هللا بغ عثساف ،القخشية التيسية ،زكج الدبيخ بغ

العػاـ ،كٌي أـ عبج هللا بغ الدبيخ ،كٌي ذات الشصاقيغ؛ كأهٍا قيمة ،كقيل :قتيمة ،بشت عبج العدػ بغ عبج
أسعج ابغ جابخ بغ هالظ بغ حدل بغ عاهخ بغ لؤؼ ،كإىسا قيل لٍا ذات الشصاقيغ ألىٍا صشعت لمشبي 

كألبيٍا سفخة لسا ٌاجخا ،فمع تجج ها تذجٌا بً ،فذقت ىصاقٍا كشجت الدفخة بً ،فدساٌا رسػؿ هللا  ذات
ِِ
الشصاقيغ( ،)ٚكلجت َقْب َل ه ْب َع ِث َّ
يغ(.)ٛ
الشِب ِّي ِ ب َع ْذ ِخ سش َ
َ
ػز
الخب ِ
الخَك ْي ِغ ْب ِغ َّ
أصيبت بالعسى قبل كفاتٍا َع ِغ ُّ
اء ِب ْش ِت أَِبي َب ْك ٍخ َك ٌِ َي َع ُج ٌ
ِيع َق َ
اؿ"َ :د َخْم ُت َعَمى أ ْ
َس َس َ
ِ
اف ُيَمِّق ُش ٍَا ُقػ ِهي ا ْق ُع ِجؼ ا ْف َعمِي"(.)ٜ
رّمِي َك ِع ْش َج ٌَا ِإ ْى َد ٌ
اء َف َػ َج ْجتُ ٍَا تُ َ
َكب َيخٌة َع ْسَي ُ

كاىت هغ راكيات الحجيث الشبػؼ حيث ركت عغ الشبي  كعشٍا ابشاٌا عبج هللا كعخكة ابشا الدبيخ

كأحفادٌا عباد بغ حسدة بغ عبج هللا بغ الدبيخ كعسً عباد بغ عبج هللا كعبج هللا بغ عخكة بغ الدبيخ كفاشسة

(ٔ)ابنلانع،معجمالصحابة(ٕ .)ٕٓ٘/
(ٕ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)٘/
(ٖ) ابن سعد ،الطبمات الكبرى ( ،)ٕ1 /7إسناد الحدٌث حسن؛ ألن عبد الصمد صدوق.أنظر :ابن حجر ،تمرٌب التهذٌب
(ص .)ٖ٘ٙ:
(ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٔ .)ٖ٘ٗ/
(٘)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٗ .)ٖٗٙ/
()ٙالذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)1ٙٗ/
()7ابناألثٌر،أسدالغابة( .)7/7
()1أبونعٌم،معرفةالصحابة( .)ٖٕٖ٘/ٙ
()9ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕٕ٘/1
ٙ7

بشت السشحر بغ الدبيخ كهػَلٌا عبج هللا بغ كيداف كصؽية بشت شيبة(ٔ) ،كَلٍا ِفي َّ ِ
يح ْي ِغ ا ْثَشاف َك ِع ْذ ُخك َف
الرح َ
َ
ح ِجيثاً ،كركػ عشٍا أَيزا ِ
التّ ْخِه ِح ّؼ كأ َُبػ َداكد ك َّ
الش َد ِائي َك ْابغ هاجة(ٕ).
َْ َ ْ
َ
ُ َ
َ
ّ

شٍا عبج هللا بغ الدبيخ َهاتَت ِفي
َهاتَت ِب َس َّكة ِفي سشة ثَ َالث َكسبعيغ بعج َها قتل اْل َّ
ػسف ْاب َ
حجاج بغ ُي ُ
ِ
ِ
ُّ
الدشة َر ْح َسة هللا َعَم ْي ٍَا(ٖ).
َي ْػـ الث َالثَاء لثالث َ
عذخة بقيت هغ ُج َس َادػ ْاآلخ َخة هغ ٌَحي ّ
ٖٔ ػ جابخ بغ عبج هللا( :ت ٜٗ :ىػ )
ٌػ َجاِب ُخ ْب ُغ َع ْب ِج هللاِ ْب ِغ َع ْس ِخك ْب ِغ َح َاخ ِـ ْب ِغ َك ْع ِب ْب ِغ ُغ ْش ِع ْب ِغ َك ْع ِب ْب ِغ َسَم َس َةَ ،ش ٍِ َج ٌُ َػ َكأ َُبػيُ اْل َع َؿَب َة
كر ،ك ُذ ِكخ أََّىً َك ِ
جر ،كيسشح لٍع الساء ،غ اد هع َّ
َص َحاِب ًِ ِفي َي ْػ ِـ َب ٍ
الشِب ِي صمى هللا
َك َخ َ
اء ْب ُغ َه ْع ُخ ٍ َ َ ُ َ
اف َهش َ
يح أ ْ
اَليُ اْلَب َخ ُ
َ َ َْ ُ َُ ُ ْ َ َ ََ َ َ ّ
(ٗ)
ِ ِ
ِ
يل :أ َُبػ َع ْب ِج َّ ِ
رخي آخ اًخ(٘).
عميً كسمع ت ْد َع َع ْذ َخَة َغ ْدَكًةُ ،ي َكَّشى أََبا َع ْبج هللاَ ،كِق َ
الخ ْح َسغ  ،ذٌب َب َ
كاف هغ ركاة الحجيث السكثخيغ ،حيث ركػ عغ الشبي  ،كعغ أبي بكخ كعسخ ،كعمي ،كأبي ٌخيخة ،

كأـ كمثػـ بشت أبي بكخ الرجيق كٌي هغ التابعيغ ،كركػ عشً أبػ جعفخ دمح بغ عمي بغ الحدغ الٍاشسي،

ودمح بغ عسخك بغ الحدغ بغ عمي ،ودمح بغ السشكجر التيسي ،ودمح بغ عباد بغ جعفخ ،ودمح بغ عبج الخحسغ

بغ ثػباف ،كالحدغ بغ دمح بغ الحشؽيً ،كجعفخ بغ عبج هللا بغ أىذ ،كزيج بغ أسمع ،كسعيج بغ السديب(.)ٙ

هائ ٍة كأ َْرَب ِع ْي َغ ح ِج ْيثاً ،اتََّفق َل ًُ َّ
الذ ْي َخ ِ
افَ :عَمى ثَ َس ِاىَي ٍة َك َخ ْس ِد ْي َغ َح ِج ْيثاًَ ،ك ْاىَف َخَد َل ًُ
َ
َ
كه ْدَش ُجيُ َبَم َغ أَْلفًا َك َخ ْس َذ َ َ
ُ
ِ ()ٚ
سائ ٍة َكِستَّ ٍة َك ِع ْذ ِخْي َغ َحج ْيثاً .
الب َخار ُّ
ِؼِ :ب ِدتَّ ٍة َك ِع ْذ ِخْي َغ َح ِج ْيثاًَ ،ك ُه ْدمِ ٌعِ :ب َ
ُ
تػفي سشة أربع كسبعيغ .كقيل سشة ثساف كسبعيغ .كقيل سشة سبع كسبعيغ بالسجيشة .كصمى عميً

أباف بغ عثساف كٌػ أهيخٌا .كقيل :تػفى كٌػ ابغ أربع كتدعيغ سشة(.)ٛ

(ٔ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٕٔ .)ٖ97/
(ٕ)الصفدي،الوافًبالوفٌات( .)ٖٙ/9
(ٖ )الكبلباذي،رجالصحٌحالبخاريالهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٕ .)1ٗ1/
(ٗ)أبونعٌماألصبهانً،معرفةالصحابة(ٕ .)ٕ٘9/
(٘ )الكبلباذي،رجالصحٌحالبخاريالهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٔ .)ٔٗٔ/
()ٙابنعساكر،تارٌخدمشك(ٔٔ .)ٕٓ1/
()7الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٖ .)ٔ9ٗ/
()1المرطبً،االستٌعابفًمعرفةاألصحاب(ٔ .)ٕٕٓ/
ٙ1

الفرل الخابع

ركاة الحجيث مغ ذكي االعاقة كدكرىع في خجمة الحجيث الشبػي
السبحث األكؿ :ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف اليجخي األكؿ.
السبحث الثاني :ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف اليجخي الثاني.
السبحث الثالث :ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف اليجخي الثالث.
السبحث الخابع :ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف اليجخي الخابع.

ٙ9

السبحث األكؿ:

ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف األكؿ اليجخي
ٔ -عمقسة بغ ؾيذ( :ت ٕٙ :ىػ )
اسسو كندبو:
ٌػ عمقسة بغ ؾيذ بغ عبج هللا بغ هالظ بغ عمقسة بغ سالهاف بغ كٍل بغ بكخ بغ عػؼ بغ الشخع

(ٕ)
(ٔ)
َع َخَج(ٖ) ،حيث قاؿ الذعبي" :قاتل عمقسة
يكشى أبا شبل  ،كلج في حياة رسػؿ هللا  كلحق الجاٌمية َ ،ك َ
اف أ ْ
يػـ صفيغ(ٗ) حتى عخج"(٘).

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ ححيفة بغ اليساف ،كخالج بغ الػليج ،كخبا بغ األَْرت ،كسعج بغ أبي كقاص ،كسمساف
الفارسي ،كسمسة بغ يديج الجعفي ،كشخيح بغ أرشاة الشخعي ،كعبج هللا بغ هدعػد ،كعثساف بغ عفاف ،كعمي

بغ أبي شالب ،كعسار بغ ياسخ ،كعسخ بغ الخصا  ،كقخثع الزبي ،كؾيذ بغ هخكاف الجعفي ،كهعقل بغ
سشاف األشجعي ،كأبي بكخ الرجيق ،كأبي الجرداء ،كأبي هدعػد األىرارؼ ،كأبي هػسى األشعخؼ ،كعائذة

زكج الشبي .)ٙ(

ركػ عشً إبخاـيع بغ سػيج الشخعي ،كابغ أختً إبخاـيع بغ يديج الشخعي ،كبذخ بغ عخكة الشخعي،

كالحدغ العخىي ،كأب ػ ضبياف حريغ بغ جشج

الجشبي ،كرياح أبػالسثشي ،كسمسة بغ كٍيل ،كأبػ كائل شقيق

بغ سمسة ،كعاهخ الذعبي ،كأبػ الدىاد عبج هللا بغ ذكػاف ،كأبػ هعسخ عبج هللا بغ سخبخة ،كأبػ ؾيذ عبج
الخحسغ بغ ثخكاف األكدؼ ،كعبج الخحسغ بغ عػسجة ،كابغ أخيً عبج الخحسغ بغ يديج ،كعبيج بغ ىزيمة،
كعسارة بغ عسيخ ،كأبػ إسحاؽ عسخك بغ عبج هللا الدبيعي ،كالقاسع بغ هخيسخة ،كؾيذ بغ ركهي ،ودمح بغ

سيخيغ ،كهخة الٍسجاىي ،كأبػ الزحى هدمع بغ صبيح ،كالسديب بغ رافع ،كٌشي بغ ىػيخة الزبي ،كيحيى بغ

كثا  ،كيديج بغ أكس ،كيديج بغ هعاكية الشخعي ،كأبػ الخقاد الشخعي(.)ٚ

(ٔ)ابنخٌاط،الطبمات(ص .)ٕٗ1:
(ٕ)شهابالدٌن،مسالناألبصارفًممالناألمصار(٘ .)٘91/
)ٖ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٙ1ٗ/
:بكسرتٌنوتشدٌدالفاء،وهوموضعبمربالرلّ
ةعلىشاطاالفراتمنالجانبالغربًبٌنالرلّةوبالس،وكانت
)صفٌّ ُن
ّ
ّ
(ٗ ِ
ّ
فًغرةصفر.انظر:شهابالدٌن،معجمالبلدان(ٖ .)ٗٔٗ/
ً،رضًهللاعنه،ومعاوٌةفًسنةٖ7
ّ
ولعةصفٌنبٌنعل ّ
(٘)ابنلتٌبة،المعارف(ٔ .)٘1ٖ/
()ٙالمزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٓ .)ٖٓٔ/
()7المرجعالسابك(ٕٓ .)ٖٕٓ/
ٓ7

أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً يحيى بغ هعيغ ،كأحسج بغ حشبل(ٔ) ،كالجارقصشي(ٕ) ،كزاد أحسج" :هغ أٌل الخيخ" ،كسا كقاؿ ابغ

(ٖ)
اؿ
حباف" :كاف راٌب أٌل الكػفة عبادة كعمسًا كفز ً
ال كفقًٍا ككاف هغ أشبٍٍع بعبج هللا بغ هدعػد ً
ٌجيا" َ ،كَق َ
"كاف عْمَقس ُة ِهغ َّ ِ
ِ
يغ ،)ٗ(".كقاؿ ابغ حجخ ":ثقة ثبت فؿيً عابج"(٘).
الخبَّاىِّي َ
يلَ َ َ َ َ :
ُه َّخةُ ْب ُغ َش َخاح َ

أخالقو كصفاتو:

كاف عابجاً زاٌجًا كصاحب سشة ،فقج قاؿ إبخاـيع الشخعي" :كاف عمقسة صاحب سشة"( ،)ٙكهع شٍختً

إَل أىً كاف هتػاضعاً كيتػقى الذٍخة ،فقج قاؿ عبج الخحسغ بغ يديج" :قمشا لعمقسً :لػ صميت في السدجج

كتجمذ كىجمذ هعظ فشدأؿ .فقاؿ :أكخي أف يقاؿ ٌحا عمقسة قالػا :لػ دخمت عمى األهخاء فعخفػا لظ شخفظ
()ٚ
اف َف ِق ِ
شِّي َب
اها ُهْق ِخًئاَ ،
قاؿ :إىي أخاؼ أف يتشقرػا هشي أكثخ هسا أتشقز هشٍع"  ،كقاؿ الحٌبي"َ :كَك َ ً
يٍا إ َه ً
(.)ٛ
الر ْػ ِت ِباْلُق ْخ ِ
آفَ ،ثَبتًا ُح َّج ًة"
َّ
نذاشو العمسي:

اؿ
كبالخغع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف هفتيًا هع كجػد أصحا رسػؿ هللا  ،حيث َق َ
ٍ ِ
ِ
ِِ
َص َحا َ َّ
َّللا
ػس ْب ُغ أَِبي َ
ض ْبَي َ
اء َّ ُ
الشِب ِّي ؟ َق َ
َق ُاب ُ
افُ" :قْم ُت ألَبي" :أل ِّ
َؼ َش ْيء َتأْتي َعْمَق َس َة َكتََجعُ أ ْ
اؿ :أ َْد َرْك ُت َها َش َ
()ٜ
ِ ِ
ِ
َص َحا ِ َّ
يع
الشِب ِّي َ ي ْدأَُلػ َف َعْمَق َس َة َكَي ْدتَْفتُ َ
ه ْغ أ ْ
ػى ًُ" كاف يفتي بفتػػ عبج هللا بغ هدعػد ،حيث قاؿ إ ْب َخاـ َ
َّ ِ
ِ
"اىتٍَى ِعْمع أ ْ ِ
َّللاِ ْب ِغ هدع ٍ
يغ َك ُاىػا ُيْفتُػ َف َّ
اس
َص َحا ِ َع ْب ِج َّ
ػدَ ،ف ٍُ ُع الح َ
الش َ
َْ ُ
الشخعيَ ْ :
ٌَل الكػفة الى ستة ه ْغ أ ْ
ُ
الش َخ ِع ُّي ،ك ْاألَسػد بغ ي ِديج َّ ِ
ػى ٍُعَ ،عْمَقسةُ ْب ُغ َؾ ْي ٍ
ذ َّ
َج َج ِع اْل ٍَ ْس َج ِاى ُّيَ ،ك ُعَب ْي َج ُة
َكُي َعّمِ ُس َ
َ ْ َُ ُْ َ َ
الش َخع َّي َك َه ْد ُخك ُؽ ْب ُغ ْاأل ْ
َ
ػى ٍُ ْع َكُيْفتُ َ ْ
َّ ِ
يل اْل ٍَ ْس َج ِاى ُّي"(ٓٔ).
الدْم َساى ُّيَ ،كاْل َح ِار ُث بغ ؾيذ الجعفي ،كعسخك ْب ُغ ُش َخ ْحِب َ
ال قج أعصاىي هللا حدغ صػت
كاف حدغ الرػت في قخاءة القخآ ف فقج قاؿ عمقسة بغ ؾيذ" :كشت رج ً
في القخآف فكاف عبج هللا يدتقخئشي كيقػؿ :اق أخ فجاؾ أبي كأهي"(ٔٔ).

عخضا عغ ابغ هدعػد كسسع هغ عمي كعسخ كأبي الجرداء
ككاف عارفًا بالقخاءات حيث "أخح القخآف
ً
كعائذة ،عخض عميً القخآف إبخاـيع بغ يديج الشخعي"(ٕٔ) ،ككاف هحبًا لصمب العمع كيحث تالهيحي عمى السحاكخة

فقج "خخج عبج هللا بغ هدعػد عمى أصحابً كٌع يتحاكخكف كيتجارسػف :عمقسة كاألسػد كهدخكؽ كأصحابٍع،

)ٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٗٓٗ/ٙ
(ٕ)السلمً،سؤاالتالسلمًللدارلطنً(ص .)ٕٖٔ:
)ٖ)ابنحبان،الثمات(٘ .)ٕٓ1/
(ٗ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٗٔ .)ٕٗٓ/
(٘)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖ97:
() ٙابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٔ .)ٕٗ٘/
))7ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)11/ٙ
))1الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٙ1ٗ/
))9لوامالسنة،سٌرالسلفالصالحٌن(ص .)1ٖ1:
(ٓٔ)الفسوي،المعرفةوالتارٌخ(ٕ .)ٖ٘٘/
)ٔٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)9ٓ/ٙ
)ٕٔ)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)٘ٔٙ/
ٔ7

فػقف عميٍع ،فقاؿ :بأبي كأهي العمساء ،بخكح هللا ائتمفتع ،ككتا

هللا تمػتع ،كهدجج هللا عسختع ،كرحسة هللا

اىتطختع ،أحبكع هللا كأحب هغ أحبكع(ٔ) ،كقاؿ عمقسة" :تحاكخكا العمع فإف حياتً ذكخي"(ٕ).
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ السحجثيغ الثقات السكثخيغ ،حيث قاؿ الفزل بغ دكيغ" :كاف ثقة كثيخ الحجيث"(ٖ) ،ركػ لً

الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٗ).
ِ
ِ
يغ(٘).
كفاتو :تػّفي سشة ث ْشتَْي ِغ َكِستّ َ
َج َجع( :ت ٖٙ :ىػ )
َٕ -م ْدُخ ُ
ؽ بغ األ ْ
اسسو ندبو:

ٌػ هدخكؽ

()ٙ

(،)ٚ

بغ عبج الخحسغ كيقاؿ ابغ األججع

كٌػ لقب عبج الخحسغ بغ هالظ بغ أهية بغ عبج

()ٛ
اف أحج
هللا بغ هخة بغ سميساف بغ هعسخ بغ الحارث الٍسجاىي الكػفي ،كشيتً أبػ عائذة َ ،ك َ
أعخج(ٓٔ).

()ٜ

أشل

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :أبي بغ كعب ،كخبا

بغ األرت ،كزيج بغ ثابت ،كعبج هللا بغ عسخ بغ الخصا  ،كعبج هللا

بغ عسخك بغ العاص ،كعبج هللا بغ هدعػد ،كعبيج بغ عسيخ الميثي كٌػ هغ أقخاىً ،كعثساف بغ عفاف ،كعمي

بغ أبي شالب ،كعسخ بغ الخصا  ،كهعاذ بغ جبل ،كهعقل بغ سشاف األشجعي ،كالسغيخة بغ شعبة ،كأبي بكخ
الرجيق ،كسبيعة األسمسية ،كعائذة زكج الشبي صمى هللا عميً كسمع ،كأـ سمسة زكج الشبي صمى هللا عميً

كسمع(ٔٔ).

كركػ عشً :إبخاـيع الشخعي ،كأىذ بغ سيخيغ ،كأيػ بغ ٌاىي ،كحباؿ بغ رفيجة ،كأبػ كائل شقيق بغ

سمسة ،كعاهخ الذعبي ،كعبج هللا بغ هخة الخارفي ،كعبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ هدعػد ،كعبيج بغ ىزمة،
كعسارة بغ عسيخ ،كالقاسع بغ عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ هدعػد ،كابغ أخيً دمح بغ السشتذخ بغ األججع،
ودمح بغ ىذخ الٍسجاىي ،كأبػ الزحى هدمع بغ صبيح ،كهكحػؿ الذاهي ،كيحيى بغ الجدار ،كيحيى بغ
كثا  ،كأبػ األحػص الجذسي ،كأبػ إسحاؽ الدبيعي ،كأبػ الذعثاء السحاربي ،كاهخأتً قسيخ بشت عسخك(ٕٔ).

(ٔ)ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك( .)ٔ7ٓ/ٔ7
)ٕ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)9ٓ/ٙ
)ٖ)المرجعالسابك( .)9ٕ/ٙ
(ٗ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٖٗٔ/
)٘)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٔ7ٗ/
(ٌ) ٙمال:إنهسرقوهوصغٌر،ثموجدفسمًمسرولا,انظر:الخطٌب،تارٌخبغداد(٘ٔ .)ٖٔٔ/
()7ال َج ْدعُ:لطعاألنفواألذنوالشفة،انظر:الفراهٌدي،العٌن(ٔ .)ٕٔ9/
()1ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٕ .)ٕ1ٖ/ٕ1ٕ/
بُ :خ ُروجال ّ
صدْروالبطن.انظر:ابنسٌده،المحكموالمحٌطاألعظم(ٖ .)ٕٙٗ/
رود ُخولال َّ
()9الح َد ُ
ظ ْه َ
(ٓٔ)ابنالجوزي،تلمٌحفهومأهلاألثر(ص .)ٖٕ1:
(ٔٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٗ٘/ٕ7ـٖ٘ٗ) .
(ٕٔ)المرجعالسابك( .)ٖٗ٘/ٕ7
ٕ7

أقػاؿ العمساء ؼيو:

(ٔ)
"كاف ِثَق ًة كَلً أ ِ
يث ِ
"ها َكَل َج ْت ٌَ ْس َج ِاىَّيةٌ ِه ْث َل َه ْد ُخك ٍؽ"(ٕ) ،كقاؿ
قاؿ ابغ سعجَ َ :
َ ُ َ
صال َحةٌ"  ،كقاؿ ُه َّخَةَ :
َحاد ُ َ
(ٖ)
أحجا هغ أصحا ابغ
يحيى بغ هعيغ" :ثقة َل يدئل عشً"  ،كقاؿ عمى بغ السجيشيَ" :ل أقجـ عمى هدخكؽ ً

هدعػد"(ٗ) ،كقاؿ العجمي" :ثقة ،ككاف أحج أصحا

عبج هللا الحيغ يقخئػف كيفتػف ،ككاف يرمي حتى تخـ

قجهاي"(٘) ،كسا كقاؿ ابغ حباف" :هغ عباد أٌل الكػفة كقخائٍع"( ،)ٙكقاؿ ابغ حجخ" :ثقة فؿيً عابج"(.)ٚ
أخالقو كصفاتو

كاف كثيخ العبادة كالرالة فقج قالت اهخأة هدخكؽ" :كاف يرمي حتى كرهت قجهاي ،فخبسا جمدت خمفً
(.)ٜ

أبكي هسا أراي يرشع بشفدً"( ،)ٛكقاؿ أبػ إسحاؽ" :حج هدخكؽ فسا ىاـ إَل ساججًا"

نذاشو العمسي:

"كاف هدخك ٌؽ أَعَمع ِباْلَف ْتػػ ِهغ ُشخي ٍح ,كَكاف ُشخيح أَعَمع ِباْلَقز ِ
َّ ِ
اء
َ
كاف عالسًا بالفتػػ قاؿ الذ ْعب ِّيُ ْ َ َ َ :
َ
ْ َْ َ َ َْ ٌ ْ َ
ْ َ
ِ
يخ َه ْد ُخكًقا"(ٓٔ) ،ككاف َل يأخح أجخي عمى القزاء ،فقج قاؿ هدخكؽ" :ألف أقزي يػهًا فأقػؿ
َكَك َ
اف ُش َخْي ٌح َي ْدتَذ ُ
ِؼ ْي ًِ الحق أحب إلي هغ أف أرابط سشة في سبيل هللا"(ٔٔ).

كقالت ُق َسيخ اهخأة هدخكؽ" :أف هدخكقًا لع يكغ يأخح عمى القزاء رزقًا"(ٕٔ) ،كاف عارفًا بالقخاءات
حيث "أخح القخاءة عخضًا عغ عبج هللا بغ هدعػد ركػ القخاءة عشً عخضًا يحيى بغ كثا "(ٖٔ) ،كهع ٌحا كمً
َّ ِ
َح ًجا ِه َغ
"ها َأرَْي ُت أ َ
كبالخغع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف هجتٍجًا في شمب العمع ،حيث قاؿ الذ ْعب ِّيَ :
شَم َب لِ ِعْم ٍع ِف ِي أُ ُف ٍق ِه َغ ْاآل َف ِ
الش ِ
َّ
اؽ ِه ْغ َه ْد ُخك ٍؽ"(ٗٔ).
اف أَ ْ
اس َك َ
مكانتو الحجيثية:
كاف هغ السحجثيغ الثقات الحفاظ الحيغ ارتحمػا في شمب الحجيث ،فق ج قاؿ ابغ عداكخ عشً" :قجـ
(٘ٔ)
ِ
ِ
ِ
أخبخ
َؿ َعغ َّالحؼ ُيَف ِّدخٌَا َك ْ
ر َخة َف َدأ َ
الذاـ في شمب الحجيث"  ،كقاؿ الذعبي"َ :رحل َه ْد ُخكؽ في َآية إَلى اْلَب ْ

(ٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)1ٗ/ٙ
(ٕ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ .)ٔ97/
(ٖ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٖ97/1
(ٗ)ابنالمدٌنً،العلل(ص .)ٙٔ:
(٘)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٕ7ٖ/
()ٙابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٕٔٙ:
()7ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕ٘1:
()1ابنالجوزي،المنتظمفًتارٌخالملونواألمم( .)ٕٓ/ٙ
()9الذهبً،الكاشف(ٕ .)ٕ٘ٙ/
(ٓٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)1ٕ/ٙ
(ٔٔ)وكٌع،أخبارالمضاة(ٕ .)ٖ91/
(ٕٔ)ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك(ٕٗ .)ٕٗ7/
(ٖٔ)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٕ .)ٕ9ٗ/
(ٗٔ)الفسوي،المعرفةوالتارٌخ(ٕ .)٘ٙٔ/
(٘ٔ)ابنعساكر،تارٌخدمشك( .)ٖ9ٙ/٘7
ٖ7

َّ
أَىً ِب َّ
َّ
ِ
َؿ َع ْش ٍَا"(ٔ) ،كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ
الذاـ َفقجـ اْل ُكػَفة فتجٍد َّ
ثع خخج إَلى الذاـ َحتى َسأ َ
الصحاكػ(ٕ).
كفاتو :تػفي سشة ثالث كستيغ(ٖ).

ف بغ َؾ ْيذ( :ت ٙٚ :ىػ )
ٖ -األَ ْحَش َ
اسسو كندبو:
الدع ِج ُّؼ التَّ ِس ِ
ٌػ األحشف(ٗ) ْب ُغ َؾ ْي ٍ
ِؼ ُي ْكَشى أََبا َب ْح ٍخ أ َْد َر َؾ َزه َغ َّ
الشِب ِي صمى هللا عميً كسمع
رخ
يس ُّي َب
ذ
ّّ
َّ
ْ
ْ
َ
ّ
يل :ص ْخٌخ ،كاسس ًُ ص ْخ ُخ ْب ُغ َؾ ْي ِ
الز َّح ُ ِ
ذ ْب ِغ ه َع ِاكَي َة ْب ِغ ُحر ْي ِغ ْب ِغ ُعَب َاد َة ْب غِ
اؿِ :إ َّف ا ْس َس ًُ َّ
َكَل ْع َي َخيُ َكُيَق ُ
َ
ُ
َ ُْ َ
اؾَ ،كق َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َى َد ِ
اة ْب ِغ تَْي ِع ْب ِغ ُه ٍّخ(٘).
اؿ ْب ِغ ُه َّخَة ْب ِغ ُعَب ْيج ْب ِغ اْل َح ِارث ْب ِغ َع ْس ِخك ْب ِغ َس ْعج ْب ِغ َزْيج َهَش َ
اف أَعػر أحشف( ، )ٙكعشجها كلجتً أهً أحشف قالت :وهللا لػَل حشف في رجمً ...ها كاف في الحي
َك َ
غالـ هثمً( ،)ٚكذكخ أف عيشً أصيبت بدسخقشج ،كقيل :إىسا ذٌبت بالججرؼ(.)ٛ

شيػخو كتالميحه:

رغع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة فإف أعاقتً لع تسشعً هغ تمقي الحجيث الشبػؼ كركايتً ،فقج ركػ

الحجيث ع غ "عسخ بغ الخصا  ،كعثساف بغ عفاف ،كعمي بغ أبي شالب ،كالعباس بغ عبج السصمب ،كعبج هللا

بغ هدعػد ،كأبي ذر الغفارؼ ،كأبي بكخ الثقفي"(.)ٜ

ِؼ ،كخميج العرخؼ،
ِؼ ،كحسيج ْبغ ٌالؿ العجكؼ ،كخالج أبػ إدريذ َ
ركػ َعشً :الحدغ َ
رخ ّ
رخ ّ
الب ْ
الب ْ
َ
(ٔٔ)
(ٓٔ)
كشمق ْبغ حبيب العشدؼ ،كعبج هللا ْبغ عسيخة ،كعبج هللا ْبغ يديج الباٌمي  ،كركػ لً الجساعة .
أقػاؿ العمساء ؼيو:

(ٕٔ)
ِ
اف سيج قػهً"(ٖٔ) ،كقاؿ ابغ
قاؿ ابغ سعج" :ثقة هأهػف ،قميل الحجيث"  ،كقاؿ العجمي" :ثَقة َكَك َ
حباف" :كاف هغ عقالء الشاس كفرحائٍع كحكسائٍع"(ٗٔ) ،كقاؿ الحٌبي" :األهيخ الكبيخ ،العالع الشبيل ،أحج هغ

يزخ بحمسً كسؤددي السثل"(٘ٔ) ،ك قاؿ ابغ حجخ" ثقة"(.)ٔٙ

(ٔ)المرطبً،التعدٌلوالتجرٌح,لمنخرجلهالبخاريفًالجامعالصحٌح(ٕ .)7ٗ7/
(ٕ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)ٖٔ/
(ٖ)ابنلنفذ،الوفٌات(ص .)9ٙ:
الرجل ،وهو أن ت ُ ْمبِلَ إحدى إبهام ًْ رجلٌه على األخرى .انظر الفارابً ،الصحاح تاج اللغة
َف :االعوجا ُ
)ٗ) ال َحن ُ
ج فً ِ
وصحاحالعربٌة(ٗ .)ٖٔٗ7/
)٘)أبونعٌماألصبهانً،معرفةالصحابة(ٔ .)ٖٙ7/
))ٙالعجلً،معرفةالثمات(ٔ .)ٕٕٔ/
))7ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)9ٖ/7
))1المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ .)ٕ1ٙ/
))9ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٕٗ .)ٕ91/
)ٓٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ .)ٕ1ٖ/
)ٔٔ)المرجعالسابك .)ٕ17/ٕ(،
)ٕٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)9ٖ/7
)ٖٔ)العجلً،معرفةالثمات(ٔ .)ٕٕٔ/
)ٗٔ)ابنحبان،الثمات(ٗ .)٘ٙ/
)٘ٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)ٖ9/
()ٔٙابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)9ٙ:
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أخالقو كصفاتو:
أعجي لصػؿ عصر الؿياهة،
كاف صػاهًا قػاهاً فقج كرد أىً "كاف يصيل الرػـ في الحخ الذجيج كيقػؿّ :
ككاف يرمي هغ الميل ثع يقجـ أصبعً هغ الدخاج ،فإذا كجج حخي قاؿ :أكي يا أحشف أ ّكي ها تحكخ يػـ كحا ككحا،

ها تحكخ ليمة كحا"(ٔ)  ،كبالخغع أىً كاف أحشف أَل إىً شارؾ في الفتػحات اإلسالهية عغ سعيج بغ عبيج ،قاؿ:

التيس َخة(ٕ) ،كجخـ قاساف(ٖ) ،افتتحٍا األحشف بغ ؾيذ عشػة"(ٗ) ،ككاف يترف بالحمع
حجثشا أشياخشا" :أف
ُ

كالربخ فقج كاف بشي تيع يتفاخخكف بً ،قاؿ األصسعي" :فاخخ رجل هغ بشي تسيع رجال هغ قخير فقاؿ :فيشا
أحمع العخ األحشف بغ ؾيذ"(٘)  ،كقج أختبخي عسخ بغ الخصا سشة كاهمة ،فقج كرد أىً "قجـ َعَمى عسخ في
ال ،كديشًا ،كحدغ سست ،فتخكً عشجي سشة ،ثع أحزخي ،كقاؿ :يا أحشف ،أتجرؼ لع
كفج البرخة ،فخأػ هشً عق ً
َّللاِ صمى هللا عميً كسمع ححرىا كل هشافق عميع،
احتبدتظ عشجؼ؟ قاؿَ :ل ،يا أهيخ السؤهشيغ ،قاؿ :إف َرُسػؿ َّ
كتابا ِإَلى األهيخ َعَمى البرخة ،يقػؿ لً :األحشف سيج أٌل البرخة ،فسا
فخذيت أف تكػف هشٍع ،ثع كتب هعً ً

زاؿ يعمػ هغ يػهئح"(.)ٙ
مغ أقػاؿ األحشف:

قاؿ األحشف" :ثساىية إف أٌيشػا فال يمػهػا إَل أىفدٍع :اآلتي شعاهًا لع يجع إليً ,كالستآهخ عمى ر

البيت في بيتً ,كشالب الفزل هغ أعجائً ،كراجي الخيخ هغ المئاـ ,كالسقبل بحجيثً عمى هغ َل يدسعً،
كالجالذ في السجمذ الحؼ َل يدتأٌمً ،كالجاخل بيغ اثشيغ في حجيثٍسا هغ غيخ أف يجخالي ,كالستقجـ بالجالة

عمى الدمصاف"( ،)ٚكقاؿ أيزاً" :ثالثة هجالذ َل عيب عمى الخجل أف يجمدٍا :اىتطار العمع ،كاىتطار إذف

الدمصاف ،كاىتطار الجشازة؛ كثالثة َل عيب فيٍغ :أف يخجـ الخجل أباي ،كضيفً كفخسً"( ،)ٛكسا كقاؿ" :رأس

األد

()ٜ

آلة الشصق ،كَل خيخ في قػؿ ّإَل بفعل ،كَل في هشطخ

خبخ(ٓٔ) ،كَل في هاؿ ّإَل بجػد ،كَل في
بس َ
ّإَل َ

صجيق ّإَل بػفاء ،كَل في فقً اَل بػرع ،كَل في صجقة اَل بشية ،كَل في حياة إَل بأهغ كصحة"

"السمُػؿ ليذ لً كفاء ،كالكحا
َ
(ٕٔ)
سيء الخمق" .

(ٔٔ)

كقاؿ:

ليذ لً حياء ،كالحدػد ليذ لً راحة ،كالبخيل ليدت لً هخكءة ،كَل يدػد

)ٔ)العمٌلً،بغٌةالطلبفًتارٌخحلب(ٖ .)ٖٔٓ٘/
)ٕ)الت َّ ٌْ ُم َرةُ:بضمالمٌم،لرٌةفًأصبهان.انظرشهابالدٌن،معجمالبلدان(ٕ .)ٙ7/
)ٖ )جرملاسان:مدٌنةفًأصبهان.انظرابنخرداذبة،المسالنوالممالن(ص .)ٕٔ:
)ٗ)أبونعٌماألصبهانً،أخبارأصبهان(ٔ .)ٕٙ9/
)٘)أبوالشٌخاألصبهانً،طبماتالمحدثٌنبأصبهانوالواردٌنعلٌها(ٔ .)ٖٓٓ/
))ٙابناألثٌر،أسدالغابة(ٔ .)ٔ71/
)) 7أبوالشٌخاألصبهانً،طبماتالمحدثٌنبأصبهانوالواردٌنعلٌها(ٔ .)ٕ99/
))1العمٌلً،بغٌةالطلبفًتارٌخحلب(ٖ .)ٖٕٔٔ/
الناظرإذانَ َ
()9ال َم ْن َ
س َّره.انظر:الفراهٌدي،العٌن( .)ٔ٘٘/1
الذيٌعجب
ظر:الشً ُء
ُ
ظ َرإلٌهف َ
َ
(ٓٔ) َم ْخبَرال ّ
شخص:دخٌلتهوحمٌمته.انظرأحمدمختار،معجماللغةالعربٌةالمعاصرة(ٔ .)ٙٓ9/
)ٔٔ)العمٌلً،بغٌةالطلبفًتارٌخحلب(ٖ .)ٖٖٔٔ/
)ٕٔ)المرجعالسابك .)ٖٖٔٔ/ٖ(،
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كفاتو :تػفي سشة سبع كستيغ لمٍجخة ،كقيل إحجػ كسبعيغ ،كقيل سبع كسبعيغ ،كقيل ثساف كستيغ عغ
سبعيغ سشة ،كاألكؿ أشٍخ(ٔ).
الدْم ِ
ساني ( :ت ٕٚ :ىػ )
َٗ -ع ِبَي ْجة َّ
اسسو ك ندبو:
مساىي
الد َ
ٌػ عبيجة َ

(ٕ)

السخادؼ
ُ

(ٖ)

كيقاؿ الٍسجاىي الكػفي كشيتً أبػ هدمع كيقاؿ أبػ عسخك أسمع قبل

كفاة رسػؿ هللا صمى هللا عميً كسمع بدشتيغ(ٗ) ،كاف عبيجة أعػر(٘).

شيػخو كتالميحه:

ش ِالب.
ركػ عغ َعبج َّ
َّللاِ بغ الدبيخ ،كعبج هللا ْبغ هدعػد ،كعمي ْبغ أَبي َ
كركػ عشًِ :إبخ ِ
اـيع الشخعيِ ،
َّ ِ
وه َح َّسج
َ َ
َْ
كسعيج ْبغ أَبي ٌشج ،كعاهخ الذ ْعبي ،كعبج هللا بغ سمسة السخادؼُ ،
َ
ْبغ سيخيغ ،كالشعساف ْبغ َؾ ْيذ ،كأ َُبػ ِإ ْس َحاؽ الدبيعي ،كأبػ البختخؼ الصائي ،كأ َُبػ حداف األعخج ،كأ َُبػ حريغ
األسجؼ(.)ٙ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ عمي بغ أبي شالب" :يا أٌل الكػفة أتعجدكف أف تكػىػا هثل الدمساىي"( ،)ٚكقاؿ يحيى بغ هعيغ:

"ثقة َل يدئل عشً"( ،)ٛكقاؿ العجمي" :ثقة"( ،)ٜكقاؿ الحٌبي" :الفؿيً أحج األعالـ"(ٓٔ)،كسا كقاؿ ابغ حجخ:

"فؿيً ثبت"(ٔٔ).

نذاشو العمسي:
كهع أىً كاف أعسى إَل أىً كاف عارفاً بالقزاء كالفقً هسا شٍج عمى ذلظ أقػاؿ العمساء ،فقج قاؿ
اف ُعَبيجة يػازؼ شخيحًا ِفي العمع كالقزاء"(ٕٔ) ،كسا كقاؿ الذعبي" :كاف يػازؼ شخيحًا في
سؽياف بغ ُعَي ْيَشةَ :
"ك َ
القزاء"(ٖٔ) ،كقاؿ ابغ سيخيغ " :كشت أجالذ شخيحًا ،فخبسا أرسل ِإَلى عبيجة يدألً ،فقمت :هغ عبيجة ٌَ َحا؟
قالػا ٌَ َحا رجل هغ بشي سمساف ،هغ أج أخ الشاس عمى الفتيا فأتيتً فإذا ٌػ أجبغ الشاس عسا َل يعمع"(ٗٔ).

)ٔ)ابنخلكان،وفٌاتاألعٌان(ٕ .)٘ٓٗ/
)ٕ )السلمانً:بفتحالسٌنالمهملةوسكونالبلموفتحالمٌموفًآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىسلمان،وسلمانحًمنمراد.
انظر:السمعانً،األنساب( .)ٔ7٘/7
)ٖ )المرادي:بالضم،هذهالنسبةإلىمرادبطنمنمذحج.انظر:السٌوطً:لباللبابفًتحرٌراألنساب(ص .)ٕٗ:
(ٗ)ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٕ.)ٕ1/
)٘)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)9ٗ/ٙ
))ٙالمزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٙٙ/ٔ9ـ .)ٕٙ7
))7ابنأبًخٌثمة،تارٌخابنأبًخٌثمة-السفرالثالث(ٖ .)ٔٗٔ/
))1ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)9ٔ/ٙ
()9العجلً،معرفةالثمات(ص.)ٕٔٔ:
)ٓٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)1/
)ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖ79:
)ٕٔ)الذهبً،الكاشف(ٔ .)ٙ9ٗ/
(ٖٔ)الذهبً،العبرفًخبرمنغبر(ٔ.)٘1/
(ٗٔ)وكٌع،أخبارالمضاة(ٕ.)ٗٓٓ/
7ٙ

مكانتو الحجيثية:

ِ
آَل ٍ
اؿ ْاب ُغ ِس ِ
يث،
ؼ َي ْ
ٍِا أ َْرَب َع ُة َ
صُم ُبػ َف اْل َح ِج َ
يخ َ
يغَ " :قج ْه ُت اْل ُكػَف َة َكب َ
كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،فقجَ َق َ
ك ُشيػخ أٌَ ِل اْل ُكػَف ِة أَربع ٌة :عِبيجة َّ ِ
ذ ،ك ُشخيح اْلَق ِ
اضي"(ٔ).
َْ َ َ َ ُ
الدْم َساى ُّيَ ،كاْل َح ِار ُث ْاأل ْ
َ ُ ُ ْ
َع َػُرَ ،ك َعْمَق َس ُة ْب ُغ َؾ ْي ٍ َ َ ْ ٌ
(ٕ)
كركػ لً الجساعة سػػ هدمع ،كركػ لً أبػ جعفخ الصحاكؼ .
كفاتو :تػفي سشة ِث ْشتَْي ِغ َكسبعيغ(ٖ).
الح ْز ِخمي( :ت ٛٓ :ىػ )
٘ -كثيخ بغ ُمَّخة َ
اسسو كندبو:

ِ
ز ِخهي
الح ْ
ٌػ َكثيخ بغ ُه َّخَة َ
األعخج(.)ٚ

(ٗ)

الخٌَاكؼ
َ

(٘)

أَبػ شجخة ،كيقاؿ :أَبػ اْلَق ِ
اسع الذاهي الحسري(،)ٙ
ُ
ُ
ُ

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :تسيع الجارؼ ،كشخحبيل بغ الدسط ،كعبادة بغ الراهت ،كعبج هللا بغ عسخ بغ الخصا ،

كعبج هللا بغ عسخك بغ العاص ،كعبج هللا بغ فيخكز الجيمسي ،كعبج العديد بغ هخكاف بغ الحكع ،كعتبة بغ عبج

الدمسي ،كعؿبة بغ عاهخ الجٍشي ،كعسخ بغ الخصا  ،كعسخك بغ عبدة الدمسي ،كعػؼ بغ هالظ األشجعي،

كؾيذ الجحاهي ،كهعاذ بغ جبل ،كىعيع بغ ٌسار ،كأبي الجرداء ،كأبي فاشسة األزدؼ ،كأبي ٌخيخة(.)ٛ

ركػ عشً :أبػ الداٌخية حجيخ بغ كخيب ،كالحدغ بغ عبج الخحسغ الذاهي ،كخالج بغ هعجاف ،كداكد

ابغ جسيل ،كسمساف بغ سسيخ ،كسميع بغ عاهخ ،كسميساف بغ هػسى ،كشخيح بغ عبيج ،كصالح بغ أبي
غخيب الحزخهي السرخؼ ،كعبج الخحسغ بغ جبيخ بغ ىفيخ ،كعبج الخحسغ بغ عائح الثسالي ،كعسخك بغ جابخ
الحزخهي السرخؼ ،كلقساف بغ عاهخ ،كهكحػؿ الذاهي ،كىرخ بغ عمقسة الح زخهي ،كيديج بغ أبي حبيب

السرخؼ(.)ٜ

(ٔ )السٌوطً،تدرٌبالراويفًشرحتمرٌبالنواوي(ٕ.)9ٖ7/
(ٕ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ.)ٕ9ٗ/
)ٖ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٔ9ٔ/
)ٗ )الحضرمً:بفتحالحاءالمهملةوسكونالضادالمنموطةوفتحالراء،هذهالنسبةإلىحضرموتوهًمنببلدالٌمنمن
ألصاها.انظر،األنسابللسمعانً(ٗٔ79/ـٓ .)ٔ1
)الرهَا ِوى:بفتحالراءوالهاءوفًآخرهاالواو،منسوبإلىلبٌلةرهاءوهوبطنمنالٌمن.انظراألنسابللسمعانً 
)٘ َ
(ٕٕٓ/ٙـٖٕٓ) .
))ٙالمزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٗ .)ٔ٘1/
))7الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)ٔٔ/
()1المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٗ .)ٔ٘9/ٔ٘1/
()9المرجعالسابك .)ٔ٘1/ٕٗ(،
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أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ سعج(ٔ) ،كالعجمي(ٕ) ،كابغ حجخ(ٖ)،كذكخي ابغ حباف في الثقات(ٗ) ،كقاؿ الشدائيَ" :ل بأس

(٘)
ِ
الح َّج ُة"(.)ٙ
اـُ ،
بً"  ،كقاؿ الحٌبي" :اإل َه ُ
مكانتو الحجيثية:

هع أىً كاف أعخج إَل أىً كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،فقج استعاف بً عبج العديد بغ هخكاف كالي

هرخ عشجها أراد جسع الحجيث كتجكيشً ،حيث قاؿ يديج بغ أبى حبيب" :إف عبج العديد بغ هخكاف كتب إلى
رسػؿ هللا صمى هللا عميً كسمع،

السقجـ أف يكتب إليً بسا سسع هغ أصحا
هخة ككاف يدسى الجشج ّ
كثيخ بغ ّ
إَل حجيث أبى ٌخيخة"( ،)ٚكأخخج لً أصحا الدشغ كالبخارؼ في القخاءة خمف اإلهاـ(.)ٛ

مغ أقػالو

 "َل تحجث بالحق عشج الدفٍاء ؼيكحبػؾ ،كَل تحجث بالباشل عشج الحكساء ؼيسقتػؾ"(.)ٜ "َل تسشع العمع أٌمً فتأثع ،كَل تحجث بً غيخ أٌمً فتجٍل ،كاعمع أف عميظ في عمسظ حقا كسا أف عميظفي هالظ حقاً"(ٓٔ).

ِ
يغ لِْم ٍِ ْج َ ِخة(ٔٔ).
كفاتو :تػفي ّفي ُح ُجكد الثَّ َساى َ
اف الحشفي( :ت ٖٛ :ىػ )
اى ُ
َ -ٙم َ
اسسو كندبو:
ِ
ِ
اؿ َل ًُ :اْل ُس َدِّب ُح (ٕٔ)  ،سسي بالسدبح ألىً هات كٌػ يدبح قاؿ
اٌ ُ
اف اْل َحَشف ُّي ،أ َُبػ َسال ٍع األ ْ
َه َ
َع َػُر اْل ُكػِف ُّيَ ،كُيَق ُ
ِإبخ ِ
اـيع السؤذف ":لسا صمب هاٌاف الحشفي شعغ كٌػ يدبح كفي يجي أربع كعذخكف ،فخأيتً َعَمى الخذبة كالعقج
َْ
(ٖٔ)
ِفي يجي ،ككشا ىخػ الدخج بالميل عشج خذبتً" .
شيػخو كتالميحه:

َرَكػ َعغَ :عبج هللا ْبغ عباس ،كأـ سمسً زكج َّ
كرَكػ َعشً :إبخاـيع ْبغ أَبي
الشِب ُّي صمى هللا عميً كسمعَ ،
حشيفة ،كإسساعيل ْبغ سسيع ،كجعفخ ْبغ أَبي السغيخة ،كسؽياف التسار ،كالزحاؾ بغ يخبػع الحشفي،

)ٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٗٗ1/7
(ٕ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٕٕٗ/
(ٖ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٗٙٓ:
(ٗ)ابنحبان،الثمات(٘ .)ٖٖٕ/
(٘)الذهبً،الكاشف(ٕ .)ٔٗ7/
()ٙالذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)ٔٔ/
()7ابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٕ .)ٔ79/
))1ابنحجر،اإلصابةفًتمٌٌزالصحابة(٘ .)ٗ7ٙ/
()9الخطٌب،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٔ .)ٖٖٗ/
(ٓٔ)ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٓ٘ .)٘9/
)ٔٔ)الصفدي،الوافًبالوفٌات(ٕٗ .)ٕٖٗ/
)ٕٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٖٔٓٓ/
(ٖٔ)الببلذري،أنساباألشرافللببلذري( .)ٖ1ٕ/7
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كشمحة ْبغ

األعمع ،كعثساف ْبغ أَبي زرعة الثقفي ،كعسار الجٌشي ،كفزيل ْبغ غدكاف الزبي(ٔ) ،كركػ َل ًُ
داكد ،ك َّ
الش َدائي(ٕ).

هدمع ،كأ َُبػ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

(ٗ)

كثقً يحيى بغ هعيغ(ٖ) ،العجمي

كزاد العجمي" هغ خيار التابعيغ" ،كسا ذكخي ابغ حباف في

الثقات(٘) ،كقاؿ ابغ حجخ" :ثقة عابج"(.)ٙ
ِ
ٍ
يغ(.)ٚ
كفاتو :تػفي َسَش َة ثَالث َكثَ َساى َ
 -ٚعبج هللا بغ حبيب أبي عبج الخحسغ الد ِ
مسي( :ت ٛٓ :ىػ )
ُ

اسسو كندبوٌ :ػ عبج هللا بغ حبيب بغ ربيعة أَبػ عبج الخحسغ الد ِ
مسي()ٛالزخيخ السقخػ كػفى تابعي(.)ٜ
َ ُ
ُ ّ
شيػخو كتالميحه:

كاف لً العجيج هغ الذيػخ كالتالهيح حيث َرَكػ َعغ :ححيفة ْبغ اليساف ،كخالج ْبغ اْل َػلِيج ،كسعج ْبغ أَبي
َّللاِ ْبغ َؾ ْيذ األشعخؼ ،كعبج هللا ْبغ هدعػد ،كعثساف ْبغ َعَّفاف ،كعمي ْبغ أَبي
كقاص ،كأبي هػسى َعبج َّ
شالب ،كعسخ بغ اْلخ َّ
صا  ،كأَبي َّ
الج ْرَداء ،كأبي ٌُ َخْيخة.
َ
َُ ْ
ركػ عشًِ :إبخ ِ
اـيع الشخعي ،كإسساعيل ْبغ َع ْبج الخحسغ الدجؼ ،كحبيب ْبغ أَبي ثابت ،كسعج ْبغ
ََ َ
َْ
عبيجة ،كس ِعيج بغ جبيخ ،كع ِ
اصع ْبغ بٍجلة ،كعبج األعمى ْبغ عاهخ ،كعبج السمظ ْبغ أعيغ ،كعثساف ْبغ اْل ُس ِغ َيخة
َ
ْ
َُ
َ
الثقفي ،كعصاء بغ الدائب ،كعمقسة بغ هخثج ،كؾيذ ْبغ كٌب ،كهدمع البصيغ ،كأ َُبػ ِإ ْس َحاؽ الدبيعي ،كأ َُبػ

البختخؼ الصائي ،كأ َُبػ حريغ األسجؼ(ٓٔ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:
الثقات

الشدائي(ٕٔ) ،كالعجمي(ٖٔ) ،كزاد ابغ سعج " َكِثيخ اْلح ِج ِ
(ٔٔ) َّ
يث" كسا كذكخي ابغ حباف في
َ َ
كثقً ابغ سعج  ،ك َ

(ٗٔ)

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٔ7ٓ/ٕ7
)ٕ)المرجعالسابك .)ٗٔ7/ٖٖ(،
)ٖ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٖٗٗ/1
)ٗ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٗٓ1/
)٘)ابنحبان،الثمات(٘ .)ٗ٘1/
))ٙابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)٘ٔ1:
))7الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٖٔٓٓ/
))1السُلَمى:بضمالسٌنالمهملةوفتحالبلم،هذهالنسبةإلىسلٌموهًلبٌلةمنالعربمشهورةٌماللهاسلٌمبنمنصوربن
بنعكرمةابنخصفةبنلٌسعٌبلنبنمضرتفرلتفًالببلد.انظر:السمعانً،األنساب(ٔ1ٓ/7ـٔ .)ٔ1
()9العجلً،تارٌخالثمات(ٕ.)ٕٙ/
(ٓٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٗٔٗ97/ـ.)ٗٓ1
)ٔٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٔ7٘/ٙ
)ٕٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٗٔ .)ٗٓ9/
)ٖٔ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٕٙ/
(ٗٔ)ابنحبان،الثمات(٘ .)9/
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أخالقو كصفاتو:

كاف كرعًا كديشاً ،فقج قاؿ ابغ حباف" :هغ قخاء القخآف كأٌل الػرع في الدخ كاإلعالف"(ٔ) ،كسا ك كاف
(ٕ)
كج ُد َار(ٖ) ،فقاؿ :ها ٌحا؟ قالػا بعث
َل
يعمع الشاس لػجً هللا حيث كرد عشً أىً جاء إلى بيتً فػجج ؼيً ِجال ً
ُ
بٍا عسخك بغ حخيث؛ ألىظ عمست ابشً القخآف .قاؿ :ردكي إىا َل ىأخح عمى كتا هللا أج ًاخ(ٗ)".
نذاشو العمسي:

جس َع الشاس عميٍا
آ
كاف عالسًا
بالقخف ،فقج َق َ
اؿ ْابغ هجاٌج" :أكؿ هغ أق أخ الشاس باْل ُكػَفة بالقخاءة التي َ
الدَم ِسي ،فجمذ ِفي هدججٌا األعطع ،كىرب ىفدً لتعميع اْلُق ْخآف أربعيغ َسَشة"(٘)،
الخ ْح َس ِغ
ُعثْ َساف أ َُبػ َع ْبج َّ
ُّ ّ
صا"(.)ٚ
كقاؿ الحٌبي" :هقخغ الكػفة ،اإلهاـ ،العمع"( ،)ٙكقاؿ ابغ الجدرؼ" :إليً اىتٍت القخاءة
تجػيجا كضب ً
ً
مكانتو الحجيثية:
كاف هغ ركاة الحجيث األثبات ،حيث قاؿ الحٌبي" :قج كاف ثبتًا في القخاءة ،كفي الحجيث حجيثً هخخج
في الكتب الدتة"( ،)ٛكركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(.)ٜ
كفاتو:
ِ
ِ ِ
يغ لِْم ٍِ ْج َ ِخة(ٓٔ).
تُػّفي في ُح ُجكد الثَّ َساى َ
 -ٛعخكة بغ السغيخة( :ت ٜٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

في(ٔٔ) ،كاف أحػؿ(ٕٔ).
الس ِغ َيخة ْبغ ُشعبة ،الثََّق ُّ
ٌػ ُع َ
خكة ْبغ ُ
شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :أبيً السغيخة بغ شعبة ،كعائذة أـ السؤهشيغ ،كركػ عشًِ :إسس ِ
اعيل ْبغ ُه َح َّسج بغ سعج بغ
َ
َْ
ِ
ِؼ ،كعاهخ الذعبي ،كعباد بغ زياد ْبغ أَبي ُس ْؽَياف،
أَبي كقاص ،كبكخ ْبغ َع ْبج هللا السدىي ،كالحدغ َ
رخ ّ
الب ْ
كع َسخ بغ بياف التغمبي ،كىافع ْبغ جبيخ ْبغ هصعع ،كأبػ األَحػص الجذسي(ٖٔ).
ُ

(ٔ)ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص.)ٔٙٗ:
(ٕ)ال ُجلُّ
بللالدوابّ .انظرالفارابً:الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربٌة(ٗ.)ٔٙ٘1/
ِ
بالضم:واحدج ِ
ُ
ْ
ْ
(ٖ) ْ
ًِ ت ُ َؤنَّ ُ
ض َّمتٌَ ِْن .انظر :الرازي ،مختار الصحاح
وال َ
ج ْم ُع (ال ُج ُز ُر) بِ َ
(ال َج ُز ُ
اإلبِ ِل ٌَمَ ُع  َ
ور) مِنَ ْ ِ
ثَ ،
و ْاأل ْنثَى َ
علَى الذَّك َِر َ
وه َ
ص.٘7
(ٗ)شهابالدٌن،مسالناألبصارفًممالناألمصار(٘.)ٕٓٙ/
(٘)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ.)191/
))ٙالذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)ٖٔ٘/
))7ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)ٖٗٔ/
))1الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)ٔ٘٘/
() 9العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ.)ٙٙ/
)ٓٔ)الصفدي،الوافًبالوفٌات( .)ٙ٘/ٔ7
)ٔٔ)البخاري،التارٌخالكبٌر( .)ٖٕ/7
)ٕٔ)مغلطاي،إكمالتهذٌبالكمال( .)ٕٖٕ/9
)ٖٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٖٓ7/ـ .)ٖ1
ٓ1

أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً العجمي(ٔ) ،كابغ حجخ(ٕ) ،كسا ك قاؿ ابغ حباف" :كاف هغ أفاضل أٌل بيتً"(ٖ).

أخالقو كصفاتو:

اعا َلِب ًيبا"(ٗ).
اف َش ِخ ًيفا ُه َ
كاف فاض ً
ال شخيفًا شيخًا هصاعًا في قػهً ،حيث قاؿ الحٌبيَ :
"ك َ
ص ً
كعشجها سأؿ عبج ا لسمظ بغ هخكاف الٍيثع بغ األسػد الشخعي يا ٌيثع هغ سيج ثؿيف بالكػفة؟ قاؿ:

عخكة بغ السغيخة بغ شعبة َل يشازع ذلظ(٘) ،ك قاؿ الذعبي" :كاف أهي اًخ عمى الكػفة ككاف خيخ أٌل ذلظ

البيت"(.)ٙ

مكانتو الحجيثية:

رغع إعاقتً إَل أىً كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،فقج ركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(.)ٚ
كفاتو :تُػِّفي ِفي ُح ُجكد التدعيغ لِْم ٍِ ْج َ ِخة (.)ٛ
ُ -ٜى َديل بغ ُشَخ ْح ِبيل( :ت ٜٓ - ٛٔ :ىػ )
اسسو كندبو:

()ٜ
ِ
ِ
ػفي(ٓٔ).
الك ُّ
َعسىُ ،
ٌػ ٌُ َديل ْبغ ُش َخحبيل ،األَكد ُّؼ  ،األ َ
شيػخو كتالميحه:

َرَكػ َعغ :أخيً األَرقع بغ شخحبيل ،كسعج بغ عبادة ،كسعج بغ أَبي كقاص ،كشمحة بغ ُعَبيج هللا،
كعبج هللا ْبغ ُع َسخ بغ الخصا  ،كعبج هللا ْبغ هدعػد ،كعثساف بغ عفاف ،كعمي بغ أَبي شالب ،كؾيذ بغ سعج

ابغ عبادة ،كهخة الٍسجاىي ،كهدخكؽ بغ األججع ،كالسغيخة ْبغ شعبة ،كأبي ذر الغفارؼ ،كأبي هػسى
اَلشعخؼ(ٔٔ).
ركػ َعشً :أبػ هدكيغ الحخبغ هدكيغ األ ِ
َكد ّؼ ،كالحدغ العخىي ،كشمحة بغ هرخؼ ،كعاهخ
ََ
(ٕٔ)
الذعبي ،كأبػ ؾيذ َع ْبج الخحسغ ْبغ ثخكاف األ ِ
كع ْسخك بغ هخة ،كأ َُبػ إسحاؽ الدبيعي .
َكد ّؼَ ،

)ٔ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٖٕٔ/
)ٕ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖ9ٓ:
)ٖ)ابنحبان،الثمات(٘ .)ٔ9٘/
)ٗ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)979/
)٘)ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٓٗ .)ٖٓٔ/
))ٙابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕٙ9/ٙ
))7العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٖٔ7/
))1الصفدي،الوافًبالوفٌات( .)ٖٙٓ/ٔ9
)) 9األودي:بفتحاأللفوسكونالواووفًآخرهاالدالالمهملة،هذهالنسبةالىأودبنصعببنسعدالعشٌرةمنمنحج.
انظر:السمعانً،األنساب(ٔ .)ٖ1٘/
)ٓٔ)البخاري،التارٌخالكبٌر( .)ٕٗ٘/1
)ٔٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٓ .)ٔ7ٕ/
)ٕٔ)المرجعالسابك .)ٔ7ٖ/ٖٓ(،
ٔ1

أقػاؿ العمساء ؼيو:

(ٔ)

كثقً ابغ سعج

كالعجمي

(ٕ)

كالحٌبي(ٖ) ،كسا كذكخي ابغ حباف في الثقات(ٗ).

مكانتو الحجيثية:

بالخغع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،كركػ لً الجساعة سػػ هدمع،

كأبػ جعفخ الصحاكؼ(٘).

كفاتو :تػفي ها بيغ كاحج كثساىيغ كتدعيغ(.)ٙ
الس َديب( :ت ٜٗ :ىػ )
ٓٔ -سعيج بغ ُ
اسسو كندبو:

ِ
عسخاف ْبغ َه ْخ ُدكـ بغ يقطة بغ
ٌػ سعيج بغ اْلسديب بغ حدف بغ أبي كٌب بغ َع ْسخك بغ َعائح بغ َ
()ٜ
()ٛ
()ٚ
ِ
اف
الس ْخ ُدك ِهي اْل َس ِجىي أ َُبػ ُه َح َّسج  ،كلج لِدشتَْي ِغ هزتا هغ َ
خال َفة عسخ َ ،ك َ
ّ
هخة بغ َك ْعب بغ َلؤؼ اْلقخشي َ
(ٓٔ)
أَعػر .
شيػخو كتالميحه:

ِؼ ،كبالؿ هػلى
ركػ عغ :أبي ْبغ كعب ،كأىذ ْبغ هالظ ،كالبخاء ْبغ عاز  ،كبرخة ْبغ أكثع األ َْىرار ّ
َّللاِ ،كجبيخ بغ هصعع ،كحداف ْبغ ثابت ،كحكيع ْبغ حداـ ،كزيج ْبغ ثابت ،كزيج ْبغ
أَِبي َب ْك ٍخ ،كجابخ ْبغ َعبج َّ
خالج الجٍشي ،كسخاقة ْبغ هالظ ْبغ جعذع ،كسعج ْبغ عبادة ،كسعج ْبغ أَبي كقاص ،كصفػاف ْبغ أهية،
َّللاِ ْبغ عباس ،كعبج هللا ْبغ
كع ْبج َّ
كصٍيب ْبغ سشاف ،كالزحاؾ ْبغ سؽياف ،كعاهخ ْبغ سعج بغ أَبي كقاصَ ،
ُع َسخ ْبغ الخصا (ٔٔ).
ركػ َعشً :إدريذ بغ صبيح األ ِ
َكد ّؼ ،كأساهة ْبغ زيج الميثي ،كإسساعيل ْبغ أهية ،كبذيخ ْبغ السحخر،
ََ
كبكيخ ْبغ َعبج هللا ْبغ األشج ،كالحارث ْبغ َع ْبج الخحسغ ْبغ أَبي ذبا  ،كحداف ْبغ عصية ،كالحزخهي ْبغ
َلحق ،كخالد ْبغ عبج الخحسغ الرشعاىي ،كداكد ْبغ أَبي عاصع ْبغ عخكة ْبغ هدعػد الثقفي ،كداكد ْبغ أَبي

ِؼ ،كعبج الػاحج ْبغ زيج ،كسالع ْبغ َعبج هللا ْبغ ُع َسخ ،كسعج بغ إب اخـيع،
ٌشج ،كزيج ْبغ أسمع ،كزيج َ
رخ ّ
الب ْ
كس ِعيج ْبغ خالج بغ قارظ القارضي(ٕٔ).
َ
)ٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٔ7ٙ/ٙ
)ٕ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٖٕ7/
)ٖ)الذهبً،الكاشف(ٕ .)ٖٖ٘/
)ٗ)ابنحبان،الثمات(٘ .)٘ٔٗ/
)٘)العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)ٔ7٘/
))ٙالذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٔٓٔٗ/
)) 7المخزومً:بفتحالمٌموسكونالخاءالمعجمةوضمالزاىوفًآخرهاالمٌم،هذهالنسبةإلىمخزوملرٌشوهومخزوم
يبنغالب.انظر:السمعانً،األنساب(ٕٖٔٔ٘/ـ .)ٖٔٙ
بنٌمظةابنمرةبنكعببنلؤ ّ
))1ابنمنجوٌة،رجالصحٌحمسلم(ٔ .)ٕٖ7/
))9دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٔٓٓ/
)ٓٔ)العجلً،معرفةالثمات(ٔ.)ٗٓ٘/
)ٔٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٔٔ .)ٙ7/
)ٕٔ)المرجعالسابك .)ٙ1/ٔٔ(،
ٕ1

أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ يحيى بغ هعيغ ":هخسالت سعيج بغ السديب أحدغ هغ هخسالت الحدغ"(ٔ) ،ك قاؿ ْابغ حشبل:
ِ
الس َديَّب ،ثقة هغ أٌل الخيخ"(ٕ) ،كقاؿ العجمي" :ثقة ،)ٖ(".كقاؿ أبػ زرعة" :ثقة إهاـ"(ٗ)،
"كهغ هثل َسعيج ْبغ ُ

كقاؿ ابغ حجخ" :أحج العمساء األثبات الفقٍاء الكبار"(٘).
أخالقو كصفاتو:

فقيٍا"( ،)ٙككاف لً ٌيبً بيغ الشاس
كاف هغ أٌل الرالح كالتقػػ فقج قاؿ العجمي":كاف رجالً
صالحا ً
ً
ِ
ِغ َعَمى َس ِع ِيج ْب ِغ اْل ُس َدِّي ِب َي ْدأَلُ ًُ َع ْغ َشي ٍء
َع ْغ َع ْب ِج َّ
اف ِإ ْى َد ٌ
"ها َك َ
اف َي ْجتَخ ُ
الخ ْح َس ِغ ْب ِغ َح ْخَهَم َة ْاأل َْسَمس ُّيَ ،ق َ
اؿَ :
ْ
ِ
َّ
حتَّى يدتَأ ِْذىً َكسا يدتَْأ َذف ْاأل َِهيخ"( ،)ٚقاؿ ابغ ب َكي ٍخِ :
يج ْب ُغ اْل ُس َدِّي ِب َي ْخَك ُع
ػؿَ :
اف َسع ُ
"ك َ
َ َْ َُ َ ُْ ُ
َْ ُ ْ
"سس ْع ُت الم ْي َثَ ،يُق ُ
ُ
َ
اج ِخيغ ك ْاأل َْىر ِارَ ،ف َال يجتَخِغ أ ِ
ػؿ َّ ِ ِ
رْكعتَي ِغ ثُ َّع يجمِذ َؼيجتَ ِسع ِإَلي ًِ أَبَشاء أَصحا ِ رس ِ
ِ
َف
َحٌج ه ْش ٍُ ْع أ ْ
َ َْ
َْ ُ َ
َّللا ه َغ اْل ُس ٍَ َ َ َ
َْ ُ َْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ
()ٛ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
ٍ
ِ
َؿ َؼَي ْد َس ُعػ َف" .
َي ْدأََل ًُ َع ْغ َش ْيء ِإ ََّل أ ْ
َف َي ْبتَجَئ ٍُ َع ب َحجيث أ َْك َيج َيئ ًُ َسائ ٌل َؼَي ْدأ َ
نذاشو العمسي:
كاف عالسًا جميالً ذا شٍخة كاسعة كيذٍج عمى ذلظ أقػاؿ العمساء فقج عمي ْبغ السجيشيَ" :ل أعمع ِفي
()ٜ
ِ
كديشا
فقٍا ً
الس َديَّب"  ،كقاؿ ابغ حباف" :كاف هغ سادات التابعيغ ً
عمسا هغ َسعيج ْبغ ُ
التابعيغ أحجًا أكسع ً

ال كسيج التابعيغ كأفقً أٌل الحجاز كأعبخ الشاس لمخؤيا ها ىػدؼ بالرالة أربعيغ
ككرًعا كعمسًا كعبادة كفز ً
سشة إَل كسعيج في السدجج يشتطخٌا"(ٓٔ).
ػؿ" :س ِعيج بغ اْلسدِي ِب عالِع اْلعَمس ِ
كاف عالساً ذكياً حافطاً كفقيٍاً كهفتياً كقاضياً قاؿ ه ْكح ٍ
اء"(ٔٔ) كقاؿ
َ ُ
َ ُ ُْ َُّ َ ُ ُ َ
)
ٕٔ
(
ِ
اف:
أيزا" :شفت األرضيغ كمٍا في شمب العمع فسا لقيت أحجاً أعمع هغ سعيج بغ السديب"  ،كقاؿ ع ْس َخ ُ
َّللاِ ,ها أُراي ه َّخ عَمى أُ ُذِى ًِ َشيء َق ُّ
ط ِإ ََّل ك َعاي َقْم ُب ًُ"(ٖٔ) ،كقاؿ هالِظ ْبغ أََى ٍ
اف ُعسخ ْب ُغ َع ْبج اْل َع ِد ِ
يد ََل
ذ َ
َ"و َّ َ َ َ َ
َ
ٌْ
"ك َ َ
َ
ِ (ٗٔ)
ِ
اء حتَّى يدأ ِ
زي ِبَق ٍ
يْق ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
اي
زاء َق َ
َعَمع ِب ُك ّل َق َ
َ
َحج أ ْ
َ
زُ
"ها َبقي أ َ
ز َ َْ َ
َؿ َسعيج ْبغ اْل ُس َدّيب"  ،كقاؿ َسعيج ْبغ اْل ُس َدّيبَ :
ِ ِ (٘ٔ)
ِ
َّللا َ كََل أ َُبػ َب ْكخ َك ُع َسخ هّشي"  ،كقاؿ سميساف بغ هػسى" :كاف سعيج بغ السديب أفقً التابعيغ"
َرُسػؿ َّ

(ٔ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)ٕٓٙ/
)ٕ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٔٔ .)7ٖ/
)ٖ)العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٗٓ٘:
)ٗ )أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ .)17ٗ/
)٘)ابنحجرتمرٌبالتهذٌب(ص.)ٕٗٔ:
))ٙالعجلً،معرفةالثمات(ص .)ٗٓ٘:
))7الخطٌب،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٔ .)ٔ1ٗ/
))1السمعانً،أدباإلمبلءواالستمبلء(ص .)ٖ٘:
))9المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٔٔ .)7ٖ/
)ٓٔ)ابنحبان،الثمات(ٗ .)ٕ7ٗ/
)ٔٔ)ابنسعدالطبماتالكبرى(٘ .)ٕٔٔ-ٕٔٓ/
)ٕٔ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ .)ٗٓٓ/
)ٖٔ)ابنسعدالطبماتالكبرى(٘.)ٕٕٔ/
)ٗٔ)المرجعالسابك.)ٖ1ٕ/ٕ(،
)٘ٔ)المرجعالسابك.)ٕٔٓ/٘(،
ٖ1

كسئل هكحػؿ كالدٌخؼ :هغ أفقً هغ أدركتسا؟ قاَل :سعيج بغ السديب"(ٔ) ،كقاؿ ابغ عسخ" :سعيج بغ السديب

ٌػ وهللا أحج السفتييغ"(ٕ) ،كسا كقاؿ قتادة" :ها رأيت أحجاً قط أعمع بالحالؿ كالحخاـ هغ سعيج بغ السديب"(ٖ)،
كقاؿ قجاهة بغ هػسى الجسحي" :كاف سعيج بغ السديب يفتي كأصحا

رسػؿ هللا صمى هللا عميً كسمع

أحياء"(ٗ)  ،كحلظ قاؿ دمح بغ يحيى بغ حباف" :كاف رأس هغ بالسجيشة في دٌخي كالسقجـ عميٍع في الفتػػ سعيج
(٘)
اف ُفَق ٍَاء أٌل اْل َس ِج َيشة أ َْرَب َعة سعيج بغ اْلسديب َك ُع ْخَكة
بغ السديب ،كيقاؿ فؿيً الفقٍاء"  ،كقاؿ ابغ ْ
ذك َػافَ :
"ك َ
بغ الدبيخ كقبيرة بغ ُذ َؤْيب كعبج اْلسمظ بغ ه ْخكاف"( ،)ٙكقاؿ ُّ
"سأَلت بغ صعيخ َعغ َشيء هغ اْل ِفْقً
ِؼ:
الدٌْخ
ّ
َ َ
َ
َ
َ َ
ْ
()ٚ
َش َار ِإَلى سعيج بغ اْلسديب فجالدتً سبع ِسِشيغ ََل أحدب أَف َعالسًا َغيخي" .
اجة َعَم ْيظ ِب ٍَ َحا َكأ َ
اؿ َأَلظ بحا َح َ
َفَق َ

كحلظ القاسع بغ دمح كاف يدأؿ عغ الذيء ؼيقػؿ" :لمحؼ يدألً :هغ سألت؟ ؼيقػؿ الخجل :سألت

عخكة بغ الدبيخ كسألت فالىًا كسألت فالىا ؼيقػؿ لً القاسعٌ :ل سألت سعيج بغ السديب؟ ؼيقػؿ :ىعع .ؼيقػؿ:
ها قاؿ؟ ؼيقػؿ :قاؿ كحا ككحا .ؼيقػؿ لً القاسع :فأشعً فحلظ سيجىا كأعمسشا"(.)ٛ

كقاؿ ابغ عسخ لخجل سألً عغ هدألة" :ايت ذاؾ فدمً ،يعشي سعيجاً ،ثع ارجع إلي كأخبخىي ،ففعل

ذلظ فأخبخي فقاؿ  :ألع أخبخؾ أىً أحج العمساء؟ كقاؿ ابغ عسخ ألصحابً :لػ رأػ رسػؿ هللا ٌ حا لدخي"(،)ٜ

كقاؿ سميساف بغ هػسى" :كاف سعيج بغ السديب أفقً التابعيغ"(ٓٔ).

ِ
ِ
الش ِ
َعَب ِخ َّ
اس لِ ُّمخْؤَيا,
اف َسع ُ
ْب ُغ ُع َس َخ"َ :كَك َ
يج ْب ُغ اْل ُس َدِّيب ه ْغ أ ْ
يٍا أَِبي َب ْكخ"(ٔٔ) ،ككاف عالسًا بالقخاءات حيث
اء َعغ أَِب َ
أْ
َس َس ُ

كاف بارعًا في تفديخ األحالـ َقاؿ ُه َح َّسج
ِ
كَكاف أ َ ِ
َخ َح ْت ًُ
اء ِب ْشت َأِبي َب ْك ٍخَ ،كأ َ
َخ َح َذل َظ َع ْغ أ ْ
َ
َس َس َ
"كردت الخكاية عشً في حخكؼ القخآف عمى ابغ عباس كأبي ٌخيخة كركػ عغ عسخ كعثساف كسعيج بغ زيج ،ق أخ
عميً عخضا دمح بغ هدمع بغ شٍا

مكانتو الحجيثية:

الدٌخؼ"(ٕٔ).

ِ
الحجيث كٌػ هزصجعًا فقج قاؿ ْاب ُغ أَِبي ِّ
يس
الدَى ِادَ :
اف َسع ُ
يج ْب ُغ اْل ُس َدِّي ِب َك ٌُ َػ َه ِخ ٌ
"ك َ
ػؿ َّ ِ
ِ
طع أَف أ ِ
أ ِ
يث رس ِ
ص ِج ٌع»(ٖٔ) ،كهع أف سعيج كاف هغ ذكؼ
زَ
َّللا َ كأََىا ُه ْ
َ
ُع ّ ُ ْ َ
ُح ّج َث َحج َ َ ُ

كاف َل يخكؼ
ػؿ« :أَ ْق ِع ُجكِىي َفِإِّىي
َيُق ُ
أعػر إَل أىً كاف لً دكر كبيخ في حفع الحجيث كركايتً كارتحل في شمب الحجيث فقج
ًا
اإلعاقة حيث كاف
قاؿِ" :إف ُك ْشت ِأل َِسيخ َّ
شَم ِب اْلح ِجيث اْلػ ِ
اح ِج"(ٗٔ)  ،ككاف يجالذ كبار الرحابة في زهاىً
المَيالِ َي َك ْاألَيَّاـ ِفي َ
َ
َ
)ٔ)ابنأبًحاتمالجرحوالتعدٌل(ٗ.)ٙٔ/
)ٕ)المرجعالسابك .)ٙٓ/ٗ(،
)ٖ)الخطٌب،المتفكوالمفترق(ٕ .)ٔٓٙٙ/
)ٗ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(ٕ .)ٖ79/
)٘)المرجعالسابك .)ٖ79/ٕ(،
))ٙابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)ٕٙٓ/
))7المرجعالسابك .)ٕ1ٕ/ٗ(،
))1الفسوي،المعرفةوالتارٌخ(ٔ .)ٗٙ9/
))9الشٌرازي،طبماتالفمهاء(ص .)٘7:
)ٓٔ)النووي،تهذٌباألسماءواللغات(ٔ .)ٕٕٓ/
)ٔٔ)ابنسعدالطبماتالكبرى(٘.)ٕٖٔ/
)ٕٔ)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)ٖٓ1/
)ٖٔ)الخطٌب،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٔ .)ٗٓ1/
)ٗٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(ٕ.)ٖ1ٔ/
ٗ1

لدساع األ حاديث فقج "لقي جساعة هغ الرحابة كسسع هشٍع ،كدخل عمى أزكاج الشبي صمى هللا عميً كسمع
كأخح عشٍغ ،كأكثخ ركايتً عغ أبي ٌخيخة .ككاف زكج ابشتً"(ٔ).

ككاف يدشج األحاديث التي يخكيٍا قاؿ قتادة" :ها رأيت أعمع هغ سعيج بغ السديب كَل أججر أف يتبع

فالف عغ فالف يعشي يدشج كل حجيث"(ٕ).

َّ ِ ِ
َس ِاى ِيج ُش ْعَب ُة َع ْغ َقتَ َاد َة َع ْغ َس ِع ِيج ْب ِغ
اؿ َح َّج ُ
كاف إسشادي هغ أصح األساىيج َق َ
َص ُّح ْاأل َ
اج ْب ُغ الذاعخ" :أ َ
اْلسدي ِ
َّب"(ٖ)" ،كلدعيج هكاىتً الخاصة في الخكاية ،فأكثخ هغ يخدكف الحجيث السخسل ,يقبمػف هخسل بغ
َُ
السديب ،كلعل ٌحا لعمسٍ ع تثبتً كتيقشً ،فٍػ لكبخ سشً كلفزمً َل يدقط إَل الرحابي ،كيأخح هخسمً حكع
هخسل الرحابي كلجاللتً أجسعػا عمى إهاهتً كعمػ هكاىتً كعجي رأس السجيشة في الفقً كالفتػػ إلى حج

تدسيتً فؿيً الفقٍاء"

(ٗ).

ككاف يشتقي الخجاؿ كاَلحاديث أخخج ابغ هشجي هغ شخيق يديج بغ أبي هالظ قاؿ :كشت عشج سعيج ابغ

السديب فحجثشي بحجيث ،فقمت هغ حجثظ يا أبا دمح بٍحا؟ فقاؿ :يا أخا أٌل الذاـ خح كَل تدأؿ فإىا َل ىأخح

إَل عغ الثقات(٘).
كفاتو:

ِ ِ
ِ
ِ
يغ ِفي ِخ َال َف ِة اْل َػلِ ِيج ْب ِغ َع ْب ِج اْل َسمِ ِظ َك ٌُ َػ ْاب ُغ
ات َسع ُ
َه َ
يج ْب ُغ اْل ُس َدِّي ِب ِباْل َسج َيشة َسَش َة أ َْرَب ٍع َكِت ْدع َ
اء لِ َك ْث ِخة هغ ه ِ ِ
يج سَش ُة اْلُفَقٍ ِ
ِ
الدَش ِة َّالِتي ه ِ
يٍاَ .قالُػا:
اؿ لِ ٍَ ِحِي َّ
َ َْ َ َ
َ َ
َسَش ًةَ ،كَك َ
ات ه ْش ٍُ ْع ف َ
َ
ات ف َ
اف ُيَق ُ
يٍا َسع ٌ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ػىاَ ،كِرًعاَ ،عالًِياُ ،رَؼ ْي ًعا "(.)ٙ
ْه ً
اْل ُس َدِّيب َجاه ًعا ،ثَق ًةَ ،كث َيخ اْل َحجيث ،ثَْبتًاَ ،فق ً
يٍاُ ،هْفتًياَ ،هأ ُ
ٔٔ -جابخ بغ زيج( :ت ٜٖ :ىػ )
اسسو كندبو:

الذع َث ِ
اءَ ،جاِب ُخ ْب ُغ َزْي ٍج
ٌػ أ َُبػ َّ ْ
شيػخو كتالميحه:

األ َْزِد ُّؼ

()ٚ

ِ ()ٛ
َلٌ ُع ،اْل َج ْػِف ُّي
اْلَي ْح َسج ُّؼ َ ،ه ْػ ُ

()ٜ

ِ
َخس ٍ
يغ
ذ َك َس ْبع َ
ْ
ِ
يج ْب ُغ
اف َسع ُ
َكَك َ

(ٓٔ)
َع َػ ًار(ٔٔ).
رخ ُّ
ِؼ َ ،ك َ
اف أ ْ
اْلَب ْ

َّللاِ ْبغ عباس ،كعبج هللا ْبغ ُع َسخ ْب غ
كع ْبج َّ
َرَكػ َعغ :الحكع ْبغ َع ْسخك الغفارؼ ،كعبج هللا ْبغ الدبيخَ ،
الخصا  ،كعكخهة هػلى ْابغ عباس ،كهعاكية ْبغ أَبي سؽياف.

)ٔ)شهابالدٌن،مسالناألبصاررفًممالناألمصار(٘.)ٙٓٗ/
)ٕ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٗ.)ٙٓ/
)ٖ )السٌوطً،تدرٌبالراويفًشرحتمرٌبالنواوي(ٔ .)1ٖ/
)ٗ )ناجً،الضوءالبلمعالمبٌنعنمناهجالمحدثٌن(ص .)ٕٔ7:
)٘ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٔ .)ٕ٘/
))ٙابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٖٔٗ/
)) 7األزدي:بفتحاأللفوسكونالزاىوكسرالدالالمهملة،وهوأزدبنالغوثبنمالنبنزٌدبنكهبلنبنسبإ.انظر:
السمعانً،األنساب(ٔٔ1ٓ/ـٔ .)ٔ1
)) 1الٌحمدى:بفتحالٌاءالمنموطةبنمطتٌنوسكونالحاءالمهملةوفتحالمٌموكسرالدالالمهملة،هذهالنسبةإلىٌحمد،بطن
مناألزد،والمشهوربهذهالنسبةسعٌدبنحٌاناألزديالٌحمدى،أصلهمنالبصرة.انظرالسمعانً،األنساب(ٖٔ .)ٗ1ٗ/
)) 9الجوفً:بفتحالجٌموسكونالواووفًآخرهاالفاء،هذهالنسبةإلىدربالجوف،وهًمحلةبالبصرة.انظر:السمعانً،
األنساب(ٖ .)ٗٔٙ/
)ٓٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٔٔ99/
)ٔٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٔ79/7
٘1

كسَم ْيساف
َرَكػ َعشً :أهية بغ زيج األزدؼ ،كأيػ الدختياىي ،كحياف األعخج ،كداكد ْبغ أَبي القراؼُ ،
َّللا ْبغ رستع ،إهاـ هدجج شعبة ،كأ َُبػ السشيب ُعَبيج هللا ْبغ َع ْبج
ْبغ الدائب ،كصالح الجٌاف ،كأ َُبػ حفز ُعَبيج َّ
كع ْسخك ْبغ ٌخـ األزدؼ ،كالغصخيف أ َُبػ ٌاركف
كع ْسخك ْبغ ديشارَ ،
هللا العتكي ،كعدري ْبغ عبج الخحسغ الكػفيَ ،

العساىي ،كقتادة ْبغ دعاهة ،ودمح ْبغ عبج العديد الجخهي ،كهديج ْبغ ٌالؿ ،كالسٍمب ْبغ أَبي حبيبة ،كالػليج ْبغ
يحيى األزدؼ(ٔ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ هعيغ(ٕ) ،كالعجمي(ٖ) ،كأبػ زرعة(ٗ) ،ك ابغ حجخ(٘) ،ك زاد ابغ حجخ ":فؿيً".

أخالقو كصفاتو:

كاف يترف بالفصشة كالحكاء ،حيث قاؿ حساد بغ زيج" :سئل أيػ ٌ :ل رأيت جابخ بغ زيج؟ قاؿ:

ىعع ،كاف لبيبًا لبيبًا لبيبًا"(.)ٙ
نذاشو العمسي:

كاف عالساً بالقخآ ف ك قخاءاتً فقج قاؿ عشً ابغ حباف" :أعمع َّ
الشاس ِب ِكتَا
هغ عمساء التابعيغ بالقخآف كفقٍاء أٌل البرخة في الجيغ"(،)ٛك قاؿ ْابغ َعبَّاس" :لػ أف أٌل البرخة ىدلػا عشج
َّللا"( ،)ٜكسا "كردت لً حخكؼ في القخآف"(ٓٔ).
قػؿ َجاِبخ ْبغ زيج ألكسعٍع عمسًا عسا ِفي كتا َّ
ِ
اه ِع اْلب ِ ِ ِ
اء حْمَق ٌة ِفي ج ِ
َّ ِ
يٍا
َع َاخِب ُّيَ :
اؿ ْاب ُغ األ ْ
ر َخة ُيْفتي ف َ
َ
"ك َاى ْت ألَِبي الذ ْع َث َ
كاف بارعًا في الفتػػ ،حيث َق َ
َْ
َقبل اْلحد ِغ ،كَكاف ِهغ اْلسجتَ ٍِ ِجيغ ِفي اْل ِعباد ِة"(ٔٔ) ،كقاؿ إياس بغ هعاكية" :أدركت الشاس كهالٍع ٍ
هفت غيخ
ََ
َْ ََ َ َ َ ُْ َ
جابخ بغ زيج"(ٕٔ) ،كاف هغ العمساء الحيغ شٍج لٍع األئسة بالعمع ،فقج قاؿ ْاب ُغ َعب ٍ
َح ُج اْل ُعَم َساء"،
َّاسُ :
"ٌ َػ أ َ
(ٖٔ)
اف عالِع أ ْ ِ
ر َ ِخة ِفي
كعشجها سئل عغ شيء قاؿ" :تدألػىي كؼيكع جابخ بغ زيج"  ،كقاؿ الحٌبيَ :
ٌَل َ
الب ْ
"ك َ َ َ
ِِ
ال ِه َح ِة ْاب ِغ َعب ٍ
َّاس"(ٗٔ) ،كذكخ أيػ يػهًا جابخ بغ زيج
الح َد ِغَ ،ك ْاب ِغ ِس ْي ِخْي َغَ ،ك ٌُ َػ ِه ْغ ِكَب ِار تَ َ
َزَهاىًُ ،ي َع ُّج َه َع َ
(٘ٔ)
الذعثَ ِ
بغ ِديَش ٍار" :ها أرَيت أَحجًا أ ِ
اء"(.)ٔٙ
َ َُْ َ ْ
فجعل يتعجب هغ فقًٍ  ،كقاؿ َع ْس ِخك ِ ْ
َعَم َع ه ْغ أَِبي َّ ْ
هللا"( ،)ٚكقاؿ أيزاً" :كاف

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٗ .)ٖٗ٘/
)ٕ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٗ .)1ٔ/
)ٖ)العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٕٖٙ:
)ٗ)أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ .)1ٕ٘/
)٘)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٔٙ:
)) ٙابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ .)ٖ7ٙ/
))7ابنحبان،الثمات(ٗ .)ٕٔٓ/
))1ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٔٗٗ:
))9البخاري،التارٌخالكبٌر(ٕ .)ٕٓٗ/
)ٓٔ )ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ص .)1ٕ:
)ٔٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٕٔٓٓ/
)ٕٔ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٕ .)ٖ1/
)ٖٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٕ .)ٗ9٘/
)ٗٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٖ9/1
)٘ٔ)ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ .)ٖ7ٙ/
))ٔٙالذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٗ .)ٗ1ٕ/
1ٙ

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الحفاظ ،كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٔ).

كفاتو:

(ٕ)
ِ
ِ ِ
ٌَ ِل اْلَب ِ
ِ
اؿَ :عالِع اْل ِع َخ ِ
اؽ"(ٖ).
اؿ َقتَ َاد ُة َي ْػَـ َه ْػِتً" :اْلَي ْػَـ ُدف َغ عْم ُع أ ْ
ر َخة ،أ َْك َق َ
تػّفي سشة ثَ َالث َكت ْدعيغ َ ،ق َ
ْ
ُ
ٕٔ -سعيج بغ ُجَب ْيخ( :ت ٜ٘ :ىػ )

اسسو كندبو:

ٌػ سعيج بغ جبيخ هػلى أسج بغ خديسة ،يكشى أبا عبج هللا ،كاف أعسر أصيب بالعسر هغ كثخة
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ر"(ٗ).
َع َخِجَ :
يج ْب ُغ ُجَب ْي ٍخ َي ْبكي ِبالمْي ِل َحتَّى َعس َ
اف َسع ُ
"ك َ
اؿ اْلَقاس ُع ل ْأل ْ
بكائً في الميل ،فقج َق َ
شيػخو كتالميحه:
َّللا ْبغ الدبيخ ،كعبج هللا ْبغ عباس ،كعبج هللا ْبغ ُع َسخ ْبغ الخصا  ،كعبج هللا ْبغ
ركػ عغ عبج َّ
ِ
كعسخك ْبغ هيسػف األ ِ
الخ ْح َس ِغ الدمسي ،كأَِب ي
ِؼ ،كأَِبي َع ْبج َّ
َكد ّؼ ،كأَِبي َسعيج ُ
الخ ْجر ّ
هغفل ،كعجؼ ْبغ حاتعْ َ ،
ِ
ػسى األشعخؼ ،كأَِبي ٌُ َخْيخة ،كعائذة(٘).
َه ْد ُعػد األ َْىرار ّ
ِؼ ،كأَبي ُه َ

َرَكػ َعشً :آدـ ْبغ ُسَم ْيساف كالج َي ْحَيى ْبغ آدـ ،كأسمع السشقخؼ ،كأشعث ْبغ أَبي الذعثاء ،كأيفع ،كأيػ
الدختياىي ،كبكيخ ْبغ شٍا  ،كثابت ْبغ عجالف ،كأ َُبػ السقجاـ ثَاِبت ْبغ ٌخهد اْل َح َّجاد ،كجعفخ ْبغ أَبي اْل ُس ِغ َيخة،
كأ َُبػ ِب ْذخ َج ْعَفخ ْبغ أَبي كحذية ،كحبيب ْبغ أَبي ثَاِبت ،كحبيب ْبغ أَبي َع ْسخة ،كحداف ْبغ أَبي األَشخس،
الخ ْح َس ِغ ،كالحكع ْبغ
كحريغ ْبغ َع ْبج َّ
َّللاِ
الخ ْح َس ِغ الجدرؼ ،كذر ْبغ َعبج َّ
َع ْبج َّ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

عتيبة ،كحساد ْبغ أَبي ُسَم ْيساف ،كحشطمة ْبغ أَبي َح ْس َدة ،كخريف ْبغ
ِ
صالِح الدساف(.)ٙ
اْل ٍَ ْس َجاى ّي ،كذكػاف أ َُبػ َ

كثقً ابغ هعيغ( ،)ٚكالعجمي( ،)ٛكأبػ زرعة(.)ٜ
ِ
السَف ِّد ُخ ،ال َّذ ٍِ ْي ُج"(ٓٔ) ،كقاؿ ابغ حجخ ":ثقة ثبت فؿيً"(ٔٔ).
الح ِاف ُ
السْقخ ُ
اـَ ،
ِغُ ،
عُ ،
كقاؿ الحٌبي" :اإل َه ُ
أخالقو كصفاتو:
كاف يترف بالدٌج كالػرع ككثخة العبادة فقج قاؿ ابغ حباف" :فقيٍاً عابجًا كرعاً فاضالً"(ٕٔ).

)ٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٔ .)ٖٔ٘/
)ٕ)الصفدي،الوافًبالوفٌات(ٔٔ .)ٕٙ/
)ٖ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٕٔٓٓ/
)ٗ)لوامالسنة،سٌرالسلفالصالحٌن(ص .)71ٓ:
)٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٓٔ .)ٖ٘9/ٖ٘1/
))ٙالمرجعالسابك )ٖ٘9/ٔٓ(،
))7ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدارمً(ص .)ٔٔ7:
))1العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٖ9٘:
))9ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٗ .)ٔٓ/
)ٓٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٗ .)ٖٕٔ/
(ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕٖٗ:
)ٕٔ)ابنحبان،الثمات(ٗ .)ٕ7٘/
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ِ ِ ِ
"كاف س ِعيج بغ جبي ٍخ ي ْخِتع اْلُقخ ِ
اؿ كْرَقاء ْب ُغ ِإَي ٍ
اف"(ٔ)،
زَ
يسا َب ْي َغ اْل َس ْغ ِخ ِ َكاْلع َذاء في َرَه َ
اسَ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ :
آف ؼ َ
كَق َ َ ُ
ككاف سعيج يتسيد بالذجاعة ،فعغ َع ْب ِج السمظ بغ أبجخ؛ قاؿ" :دخل سعيج ْبغ جبيخ عمى الحجاج ،فقاؿ :أىت
شقي ابغ كديخ؛ فقاؿ :أىا سعيج ْبغ جبيخ؛ قاؿ :إىي قاتمظ؛ قاؿ :قج أصابت أهي إذًا اسسي"(ٕ) ،كركؼ أىً لسا

دخل عمى الحجاج ،كأهخ بقت مً بكى ابغ لدعيج صغيخ ،فقاؿ لً سعيجَ" :ل تبظ ،فسا بقاء أبيظ بعج خسذ
كستيغ سشة "كىطخ إلى جسػع الحجاج كخيمً كرجمً فأىذج يقػؿ:

كشاؿ تعحيبشا هغ ُف ِ
دق كاليٍا
الجػر قج شالت لياليٍا...
َ
يا دكل َة َ
َيدار فيشا بسا لػ َسيخ في ًج ُدرَ ...لشتج َهحسية هشٍا لػاليٍا
فال ُىحاهي عمى ديغ فششرخي ...كَل ُىحاهي عمى دىيا َفَشحػيٍا
فمػ ِشخكشاٌع في لِيغ َعيذٍع ...لُقمت دىيا كقػـ أُتخفػا فيٍا
صخفػا عشا لحاذتٍا ...كألبدػىا باليا لدت أحريٍا
لكشٍع َ

ثع ضخ عشقً فداؿ هشً دـ كثيخ ،فعجب الحجاج هشً ،كسأؿ األشباء عشً ،فقالػاٌ :حا رجل لع
(ٖ)
كع ْغ َد ُاكد ْبغ أَبي ٌشج ،قاؿ" :لسا أخح الحجاج َس ِعيج ْبغ جبيخ قاؿ :ها أراىي إَل
يخف القتل كَل ٌابظ َ ،
َل كسأخبخكع أىي كشت أىا كصاحباف لي دعػىا حيغ كججىا حالكة الجعاء ،ثُ َّع سألشا هللا الذٍادة ،فكال
هقتػ ً
صاحبي رزقٍا ،كأىا أىتطخٌا .قاؿ :فكأىً رأػ أف اإلجابة عشج حالكة الجعاء"(ٗ).

نذاشو العمسي:
كاف سعيج بغ جبيخ هغ بحػر العمع ،حيث كاف عالسًا بالفقً كالحجيث كاألد  ،كشٍج لً العمساء بالحفع
كاَلتقاف ،فقج كاف ابغ عباس بعجها عسي إذا أتاي أٌل الكػفة يدألػىً قاؿ" :تدألػىي كؼيكع ابغ أـ دٌساء ،قاؿ
يعقػ " :يعشي سعيج بغ جبيخ"(٘).

كعغ سعيج بغ جبيخ ،قاؿ" :جاء رجل إلى ابغ عسخ فدألً عغ فخيزة ،فقاؿ :ائت سعيج بغ جبيخ

فإىً أعمع بالحدا هشي كٌػ يفخض هشٍا ها أفخض"( ،)ٙكعشجها َسأؿ عبج السمظ بغ هخكاف عغ فؿيً أٌل
الكػفة فقيل :سعيج بغ جبيخ"(.)ٚ
عمساء"( )ٛكعغ خريف( )ٜقاؿ" :كاف
أحسج بغ أبي َخ ْيثَ َسة ِبِإ ْسَش ِادِيَ :
"ك َ
كقاؿ ْ
اف سعيج بغ ُجَبيخ جٍبح اْل َ
أعمسٍع بالصالؽ سعيج بغ السديب ،كأعمسٍع بالحج عصاء ،كأعمسٍع بالحالؿ كالحخاـ شاككس ،كأعمسٍع
(ٓٔ)
َّ
اؿ" :أعمع التابعيغ سعيج بغ
بالتفديخ هجاٌج ،كأجسعٍع لحلظ كمً سعيج بغ جبيخ" َ ،
كعغ ُس ْؽَياف الث ْػرِؼ َق َ
)ٔ)لوامالسنة،سٌرالسلفالصالحٌن(ص .)71ٔ:
)ٕ)وكٌع،أخبارالمضاة(ٕ .)ٗٔٔ/
)ٖ )الحموي،معجماألدباءإرشاداألرٌبإلىمعرفةاألدٌب(ٖ .)ٖٔٙٗ/
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٓٔ .)ٖٙٗ/
)٘)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕ٘7/ٙ
))ٙالمرجعالسابك( .)ٕ٘1/ٙ
))7ابنأبًخٌثمة،تارٌخابنأبًخٌثمة-السفرالثالث(ٕ .)ٔٓ7/
))1ابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)91:
صٌفبنعبدالرحمنالجزريأبوعونتوفًسنةٖٔ7أوبعدها.انظر:الشٌرازي،طبماتالفمهاء(ص .)1ٕ:
)ُ )9خ َ
)ٓٔ)ابنأبًخٌثمة،تارٌخابنأبًخٌثمة-السفرالثالث(ٖ .)ٕٕٖ/
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جبيخ"(ٔ) ،ككاف عارفًا بالقخآف كالقخاءات ،حيث قاؿ عبج السمظ بغ أبي سميساف ،عغ سعيج بغ جبيخ«:إىً كاف
يختع القخآف في كل ليمتيغ»(ٕ) ،كَقاؿ أَبػ ب ْك ِخ بغ أَِبي ِإد ِريذَ" :ليذ أَحج بعج َّ ِ
َعَمع ِباْلُق ْخ ِ
آف ِه ْغ أَِب ي
ْ َ ٌَ ََْ
َ َ ُ َ ُْ
ْ َ
الر َح َابة أ ْ َ
(ٖ)
اْلعالِي ِة ،كبعجي س ِعيج بغ جبي ٍخ ،كبعجي ُّ ِ
ِؼ"  ،كسا قاؿ إسساعيل بغ عبج السمظ" :كاف
اف الثَّ ْػر ُّ
الد ّج ُّؼَ ،كَب ْع َجيُ ُس ْؽَي ُ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ َْ َ َ ْ َ ُ
سعيج بغ جبيخ يؤهشا في شٍخ رهزاف ؼيق أخ ليمة بقخاءة عبج هللا -يعشي ابغ هدعػد -كليمة بقخاءة زيج بغ

ثابت"(ٗ).

مكانتو الحجيثية:

ِِ
اؿ:
كاف سعيج أعسر إَل أىً كاف لً دكر كبيخ في حفع الحجيث الشبػؼ كىقمً َع ْغ َسعيج ْب ِغ ُجَب ْي ٍخ َق َ
َّاسَ ،فِإ َذا اهتَ َأل ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َكتُ ُب ِع ْش َج ْاب ِغ َعب ٍ
ئ»(٘) ،كقاؿ أيزًا:
َت َّ
« ُك ْش ُت أ ْ
الر ِح َيف ُة أ َ
يٍا َحتى تَ ْسَتم َ
َخ ْح ُت َى ْعمي َف َكتَْب ُت ف َ
ْ
َكتُبً ِفي ك ِ
َّاس اْلح ِج َ َّ
ِ
اس َ ِ ِ
َّ
ُصِب َحَ ،فأ َْى َد َخ ًُ"(،)ٙ
ُ
يث ِبالمْي ِلَ ،فأ ْ ُ ُ
َس َس ُع ه َغ ْاب ِغ ُع َس َخَ ،ك ْاب ِغ َعب ٍ َ
صة َر ْحميَ ،حتى أ ْ
َ
"ك ْش ُت أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
َف
َح ُّب ِإَل َّي ه ْغ أ ْ
اؿ َسع ْي ُج ُ
بغ ُجَب ْي ٍخ" :أل َْف أ َْى ُذ َخ عْمسي ،أ َ
ككاف رضي هللا عشً يػقخ العمع كالعمساء حيث َق َ
()ٚ
ِ
ٍ ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْس ًُ َلَقَّبْم ُت.
أَ ْذ ٌَ َب ِبً ِإَلى َق ْب ِخؼ"  ،ككرد عشً أىً قاؿَ :
"ك َ
اف ْاب ُغ َعبَّاس ُي َح ّجثُشي باْل َحجيثَ ،فَم ْػ َي ْأ َذ ُف لي أَُقّب ُل َأر َ
كارتحل إلى أصبٍاف كالكػفة كحجث عشً جساعة هغ األصبٍاىييغ حيث كرد أىً دخل أصبٍاف كأقاـ
بٍا هجة ،ثع ارتحل هشٍ ا إلى العخاؽ ،كسكغ قخية سشبالف ،كهرالي في السدجج السعخكؼ بجمجمة بغ بجيل
التسيسي حجث عشً هغ أٌل أصبٍاف جساعة هشٍع :جعفخ بغ أبي السغيخة ،كحجخ األصبٍاىي ،كيديج بغ

ٌدارؼ ،كالقاسع بغ أبي أيػ ( ،)ٛككاف هغ ركاة الحجيث الثقات السكثخيغ ،كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ

الصحاكؼ"(.)ٜ
كفاتو:

هات سشة خسذ كتدعيغ(ٓٔ) ،كقاؿ عسخك بغ هيسػف عغ أبيً قاؿ " :هات سعيج بغ جبيخ كها عمى األرض

أحج إَل كٌػ يحتاج إلى عمسً"(ٔٔ).

)ٔ )أبوداود،سؤاالتأبًعبٌداآلجريأباداودالسجستانًفًالجرحوالتعدٌل(ص .)ٔ9ٕ:
)ٕ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕ٘9/ٙ
)ٖ)السٌوطً،تدرٌبالراويفًشرحتمرٌبالنواوي(ٕ .)9ٖ7/
)ٗ)ابنجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)ٖٓ٘/
)٘ )الرامهرمزي،المحدثالفاصلبٌنالراويوالواعً(ص .)ٖ7ٔ:
))ٙالمرجعالسابك(،ص .)ٙٓٙ:
))7الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٗ .)ٖٕٙ/
))1أبونعٌماألصبهانً،تارٌخأصبهان(ٔ .)ٖ1ٔ/
)) 9العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٔ .)ٖ1ٗ/
)ٓٔ)ابنخٌاط،الطبمات(ص .)ٗ9ٔ:
)ٔٔ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٕ .)ٖٔٙ/
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ٖٔ -إبخاـيع الَش َخ َعي( :ت ٜٙ :ىػ )
اسسو كندبو:
ٌػ ِإبخ ِ
اـيع بغ يديج بغ ؾيذ بغ األسػد بغ َع ْسخك ْبغ ربيعة بغ ُذٌل(ٔ) بغ ربيعة بغ ُذٌل بغ سعج بغ
َْ
(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
ِ
الش َخعي أبػ ع ْسخاف الكػفي  ،كاف أعػر .
هالظ بغ الشخع َ

شيػخو كتالميح:

ركػ عغ خالً األسػد ْبغ يديج ،كخيثسة بغ عبج الخحسغ ،كالخبيع ْبغ خثيع ،كسٍع ْبغ هشجا  ،كسػيج
َّللاِ ْبغ سخبخة
ْبغ غفمة ،كشخيح ْبغ أرشاة ،كشخيح ْبغ الحارث القاضي ،كعابذ ْبغ ربيعة ،كأبي َه ْع َسخ َعبج َّ
األزدؼ ،كعبج الخحسغ ْبغ بذخ ْبغ هدعػد األزرؽ ،كخالً َع ْبج الخحسغ ْبغ يديج(٘).
ركػ عشً ِإبخ ِ
اـيع ْبغ هٍاجخ البجمي ،كالحارث ْبغ يديج العكمي ،كالحخ ْبغ هدكيغ ،كالحدغ ْبغ ُعَبيج
َْ
هللا الشخعي ،الحكع ْبغ عتيبة ،كحكيع ْبغ جبيخ ،كحساد ْبغ أَبي ُسَم ْيساف ،كزبيج الياهي ،كالدبيخ ْبغ عجؼ ،كأبػ
كسَم ْيساف األعسر ،كسساؾ ْبغ حخ  ،كشباؾ الزبي(.)ٙ
هعذخ زياد ْبغ كميبُ ،
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ أبػ زرعة" :إبخاـيع الشخعي عمع هغ أعالـ أٌل اإلسالـ كفؿيً هغ فقٍاٌع"( ،)ٚك قاؿ العجمي":
()ٛ
ِ ِ
اـ ِ ِ ِ
َعَم ِع َّ ِ ِ
صِش ٍِ ْع ِب ًِ"(.)ٜ
َص َحا ِ َع ْب ِج َّ
َّللاِ َكأ َْب َ
يع ع ْشجؼ ه ْغ أ ْ
الشاس بأ ْ
ثقة ، ".ك قاؿ عمي بغ السجيشي ":إ ْب َخ ُ
أخالقو كصفاتو:
كاف كرعاً هتػاضعًا كثيخ العبادة ،فقج قاؿ الحٌبي" :كاف عجباً في الػرع كالخيخ هتػقي لمذٍخة رأسًا

في العمع"(ٓٔ) ،ككاف كثيخ الرياـ ،حيث قالت زكجتً" :إبخاـيع ،كاف يرػـ يػهًا كيفصخ يػهاً"(ٔٔ) ،كاف يتسيد
"ك ِ ِ
اـيع ذكياً حافطاً ،صاحب سشة"(ٕٔ) ،كاف هسغ يتػقػف
َح َس ُج ْب ُغ َح ْشَب ٍلَ َ :
اؿ أ ْ
بالفصشة كالحكاء ،حيث َق َ
اف إ ْب َخ ُ
ِ (ٖٔ)
"ك ِ ِ
اـيع َيتَػَّقى ُّ
ِ ِ
َعس ِ
اف ِإ َذا ُسِئ َل َع ْغ
ُس ُ
ص َػ َاىة َ ،كَك َ
الذ ٍْ َخَةَ ،ف َك َ
رَ َ :
اف ََل َي ْجم ُذ إَلى ْاأل ْ
اف إ ْب َخ ُ َ
الذٍخة ،فقج قاؿ ْاأل ْ َ
(ٔ) الذُّ ْهلً :بضم الذال المعجمةوسكون الهاءوفً آخرها البلم ،هذه النسبة إلى لبٌلة معروفة وهو ذهل بن ثعلبة .انظر:
السمعانً،األنساب(.)ٕٔ/ٙ
(ٕ )النخعً:بفتحالنونوالخاءالمعجمةبعدهاالعٌنالمهملة،هذهالنسبةإلىالنخع،وهًلبٌلةمنالعربنزلتالكوفة،ومنها
انتشرذكرهم،وهوجسربالفتحبنعمروبنعلةبنجلدبنمالنبنأدد،سمىالنخعألنهذهبعنلومه.انظر:السمعانً،
األنساب(ٖٔ.)ٕٙ/
(ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٕٖٖ/ـٖٕٗ).
(ٗ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(.)ٕ7ٓ/ٙ
(٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٕٖٗ/ـٖٕ٘).
()ٙالمرجعالسابك(ٕٕٖ٘/ـ.)ٕٖٙ
()7أبوزرعةالرازي،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً -أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنة
النبوٌة(ٖ.)1ٖٗ/
()1العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٕٓ9:
()9ابنالمدٌنً،العلل(ص .)ٖٗ:
(ٓٔ)الذهبً،الكاشف(ٔ.)ٕٕ7/
(ٔٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(.)ٕ7ٙ/ٙ
(ٕٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ.)ٖٔٓ٘/
(ٖٔ) أُسْطوانة مفرد :ج أُسْطوانات وأساطٌن :عمود ،دعامة ٌموم علٌها البناء .انظر :أحمد مختار ،معجم اللغة العربٌة
المعاصرة(ٔ.)9ٖ/
ٓ9

ِ ِ
ِِ
ٍ
َّ ِ
ِ
ِ
ػؿِ :إَّى ًُ َل ْع َي ْدأَْلِشي
َؿ َع ْش ًُ :أََل ْي َذ ؼيً َك َحا َكَك َحا؟ َؼَيُق ُ
ػؿ َل ًُ في الذ ْيء ُي ْدأ ُ
َه ْدأََلة َل ْع َي ِدْد َع ْغ َج َّػا َه ْدأََلتًَ ،فأَ ُق ُ
َع ْغ ٌَ َحا"(ٔ).
نذاشو العمسي:

"ك ِ ِ
ِ
اـيع َّ
الش َخ ِع ُّي َر ُجال
اؿ َهال ٌظَ َ :
كالفقً ،حيث َق َ
اف إ ْب َخ ُ
ػؿ :أَتَ ْد َتْفتُػِىي كؼيكع إبخاـيع"(ٖ).
ْب َغ ُجَب ْي ٍخ ُي ْدتَْفتَى َؼَيُق ُ

كاف هغ العمساء األجالء البارعيغ في الفتػػ
ِ (ٕ)
ِِ
"رَْي ُت َس ِع َيج
افَ :أ
َعال ًسا"  ،كقاؿ َع ْب ُج اْل َسمظ ْب ُغ أَِبي ُسَم ْي َس َ
كفقيٍا هتػقي ،قميل
صالحا
رجال
كقاؿ العجمي" :كاف هفتي الكػفة ٌػ كالذعبي في زهاىٍسا ،ككاف ً
ً
ً
ِ ِ
التكمف"(ٗ)  ،كاف هغ العمساء الحيغ لٍع ٌيبة بيغ الشاس ،حيث قاؿ ه ِغ َيخَةَّ ُ :
يع َك َسا ُي ٍَا ُ
ُ
"كشا َى ٍَا ُ إ ْب َخاـ َ
ِ
يخ"(٘).
ْاألَه ُ

كاف عارفًا بالقخاءات ،فقج ق أخ عمى األسػد بغ يديج كعمقسة بغ ؾيذ ،ق أخ عميً سميساف األعسر
كشمحة بغ هرخؼ( ،)ٙكحلظ أعاقتً لع تسشعً هغ حب العمع كهحاكختً هع أصحابً ،فقج َقاؿ ِإبخ ِ
يعِ" :إَّى ًُ
اـ
َ َْ ُ
الميل حتَّى َأْلَقى أَصحاِبي َفأُ َذ ِ
َّ
اك ُخٌُ ْع"(.)ٚ
َلَي ُ
ْ َ
ػؿ َعَم َّي ْ ُ َ
ص ُ
مكانتو الحجيثية:

ِ ِ
كاف هغ السحجثيغ الثقات كعشجي عمع بالحجيث الذخيف ،حيث قاؿ ْاأل ْ ِ
يع
"ها َع َخ ْ
َع َسرَ :
ض ُت َعَمى إ ْب َخاـ َ
()ٛ
ِ
اـيع صيخِف َّي اْلح ِج ِ
ح ِجيثًا َق ُّ
يث
يث َف ُك ْش ُت ِإ َذا َس ِس ْع ُت اْل َح ِج َ
ط ِإ ََّل َك َج ْج ُت ِع ْش َج ُي ِه ْش ًُ َش ْيًئا"  ،كقاؿ كحلظَ :
"ك َ
َ
اف ِإ ْب َخ ُ َ ْ َ
َ
(ٓٔ)
ِ ()ٜ
ِ
ِ
ضتُ ًُ َعَم ْيً"  ،كركػ لً الجساعة .
َص َحاِبَشا َع َخ ْ
ه ْغ َب ْعس أ ْ

كفاتو:

الر ِحيح(ٔٔ)َ ،كَقاؿ أبػ
تُػِّفي سشة ِس ّت َكِت ْدعيغ لِْم ٍِ ْج َخِة َكقيل سشة خسذ َكلً تدع َكأ َْرَب ُعػ َف سشة عمى َّ
ِ
اؿ
بكخ ْبغ شعيب ْبغ الحبحا َعغ أبيً" :كشت ؼيسغ دفغ ِإ ْب َخاـيع الشخعي ليال سابع سبعة أك تاسع تدعةَ ،فَق َ
الذعبي :أدفشتع صاحبكع؟ قمت :ىعع .قاؿ :أها إىً ها تخؾ أحجًا أعمع هشً أك أفقً هشً ،قمت :كَل الحدغ كَل
ابغ سيخيغ؟ قاؿ :كَل الحدغ ،كَل ابغ سيخيغ ،كَل هغ أٌل البرخة ،كَل هغ أٌل الكػفة ،كَل هغ أٌل الحجاز،

كفي ركاية :كَل بالذاـ"(ٕٔ).

(ٔ )أبونعٌماألصبهانً،حلٌةاألولٌاءوطبماتاألصفٌاء(ٗ.)ٕٔ9/
(ٕ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ.)ٖٔٓ٘/
(ٖ)ابنسعدالطبماتالكبرى(.)ٕ7ٓ/ٙ
(ٗ)العجلً،معرفةالثمات(ص.)ٕٓ9:
(٘ )البغدادي،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٔ.)ٔ1ٖ/
()ٙابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ.)ٕ9/
() 7البغدادي،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٕ.)ٕٙ9/
()1أبونعٌماألصبهانً،حلٌةاألولٌاءوطبماتاألصفٌاء(ٗ.)ٕٕٔ/
()9الحاكم،معرفةعلومالحدٌث(ص.)ٔٙ:
(ٓٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ.)ٕٗٓ/
(ٔٔ)الصفدي،الوافًبالوفٌات(.)ٔٓ1/ٙ
(ٕٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ.)ٕٖ1/
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ٗٔ -شمحة بغ عبج هللا بغ عػؼ( :تٌ ٜٚ :ػ )
اسسو كندبو:

الخ ْحسغ بغ َعػؼ ،أ َُبػ عبج هللا اْل ِ
قخش ي
ٌػ َ
ْ
شْم َحة بغ عبج هللا بغ َع ْػؼ بغ عبج َع ْػؼ بغ أخي عبج َّ َ
ِ
ُّ
شْم َحة الشجػ(ٔ) ،كاف شمحة بغ عبج هللا قري ًاخ لصيفًا
اف سخيًا جػادًاَ ،كُيَقاؿ هغ جػدي َ
ِؼ اْلسجىيَ ،كَك َ
الدٌْخ ّ
أعسر(ٕ).
شيػخو كتالميحه:

َّللا ْبغ َعبَّاس ،كعبج الخحسغ ْبغ أزٌخ ُّ
ِؼ،
َرَكػ َعغَ :س ِعيج ْبغ زيج بغ َع ْسخك بغ ىفيل ،كعبج َّ
الدٌْخ ّ
كعبج الخحسغ بغ َع ْسخك بغ سٍل السجىي ،كعسً عبج الخحسغ ْبغ عػؼ ،كعثساف ْبغ عفاف ،كعياض بغ
هدافع ،كأبي بكخة الثقفي ،كأبي ٌُ َخْيخة ،كعائذة(ٖ).

َرَكػ َعشً :ابغ عسً سعج بغ إبخاـيع بغ َع ْبج الخحسغ ْبغ عػؼ ،كأبػ الدىاد َعبج هللا بغ ذكػاف ،كابغ
الخ ْح َس ِغ بغ عػؼ ،ودمح بغ زيج بغ السٍاجخ ،ودمح ْبغ هدمع ْبغ
ابغ عسً اآلخخ عبج العديد ْبغ ُع َسخ ْبغ َع ْبج َّ
شٍا ُّ
ِؼ ،كأبػ ُعَبيجة ْبغ ُه َح َّس ِج ْبغ عسار ْبغ ياسخ(ٗ).
الدٌْخ ّ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ سعج(٘) ،ك العجمي( ،)ٙكأبػ زرعة( ،)ٚك زاد ابغ سعج" :كثيخ الحجيث".

أخالقو كصفاتو:
كاف يزخ بً السثل في الجػد كالكخـ ،فقج كاف سعيج بغ السديب إذا ذكخي قاؿ" :ها كليشا هثمً ,ككاف

سخياً ,جػاداً"( ،)ٛكحلظ قاؿ ابغ حباف" :فقيًٍا يكتب الػثائق ،ككاف يقاؿ لً شمحة الشجػ لجػدي"( ،)ٜكهسا يجلل
ِ
َّللاِ ب ِغ عػ ٍ
ؼ ِه ْغ سَف ٍخ َفَم ِؿيً أَ ْع اخِب ّّي ِع ْش َج ُد ُخ ِ
ِ
ػؿ
اؿ" :أَ ْقَب َل َ
َُ َ
عمى كخهً ها ركاي َى ْػَفل ْب ِغ ُع َس َارَةَ ،ق َ
شْم َح ُة ْب ُغ َع ْبج َّ ْ َ ْ
َ
اؿ فأ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللاَ ،فَق ِ
ر َّب ِفي
اؿ ل ُغال ٍـ َل ًَُ :ها َبق َي َه َع َظ ه َغ اْل َس ِ ْ
اؿ :أَف ْ
َعصً ِإيَّايَُ ،ق َ
َ
س َعَم ْيَشا ه َّسا َرَزَق َظ َّ ُ
اْل َسج َيشةَ ،فَق َ
اؿَ :ف َ
ِ
ِ
اؿَ :ف َجَم َذ كَب َكى ،فقاؿ استقممت؟ كيحظَ ،قا َؿََ :ل ،كَل ِكِّشي أ َْب ِكي َعَمى ْاأل َْر ِ
ْك َل
َف تَأ ُ
ض أْ
ثَ ْػبًِ َش ْيًئا ثَُق َل َعَم ْيًَ ،ق َ
َ
َ
ِ
ِ
َّللاِ خيخ ِهغ َق ِ ٍ
ِ
اي
َع َ
َخ ْحتَ ًَُ ،فأ َ
ر َيجةََ ،ل تَْب َخ ْحَشا َك َه َعَشا د ْرٌَ ٌع ِإ ََّل أ َ
اؿَ ٌَ :حا َو َّ َ ْ ٌ ْ
َخ َح ُك َّل َها َك َ
َص َحاِبً َفأ ْ
صُ
ه ْثَم َظَ ،ق َ
اف َه َع أ ْ
ِإيَّايُ"(ٓٔ) ،كهع كخهً كجػدي كاف يحدغ الطغ باألخخيغ ،فقج كاف شمحة إذا كاف عشجي هاؿ فتح بابيً كغذيً
أصحابً كالشاس فأشعع كأجاز كحسل كإذا لع يكغ عشجي شيء أغمق بابيً فمع يأتً أحج فقاؿ لً بعس أٌمً ها

)ٔ )الكبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٔ .)ٖ7ٕ/
)ٕ)ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٕ٘ .)٘ٔ/
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٔ .)ٗٓ1/
)ٗ)المرجعالسابك .)ٗٓ1/ٖٔ(،
)٘)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٔٙٔ/
))ٙالعجلً،معرفةالثمات(ٔ .)ٗ71/
))7ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٗ .)ٗ7ٖ/
))1ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٔٙٔ/
))9ابنحبان،الثمات(ٗ .)ٖ9ٕ/
)ٓٔ)لوامالسنة،سٌرالسلفالصالحٌن(ص .)1ٖٕ:
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في الجىيا شخ هغ أصحابظ يأتػىظ إذا كاف عشجؾ شيء كإذا لع يكغ لع يأتػؾ فقاؿ :ها في الجىيا خيخ هغ

ٌ ؤَلء لػ أتػىا عشج العدخة أردىا أف ىتكمف لٍع فإذا أهدكػا حتى يأتيشا شيء فٍػ هعخكؼ هشٍع كإحداف(ٔ).
نذاشو العمسي:

كاف بارعًا في القزاء كاإلفتاء فقج كلى قزاء السجيشة ليديج بغ هعاكية(ٕ) ،كعغ هرعب بغ عبج هللا

قاؿ" :كاف ٌػ كخارجة بغ زيج في زهاىٍسا يدتفتياف كيشتٍي الشاس إلى قػلٍسا كيقدساف السػاريث كيكتباف

الػثائق"(ٖ).

مكانتو الحجيثية:
كفاتو:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،فقج ركػ لً الجساعة ،سػػ هدمع(ٗ).

تػفي سشة سبع َكِت ْدعيغ(٘) ،ك كاف يحبً الشاس كحدىػا كثي ًاخ عمى هػتً فقج قجـ الفخزدؽ السجيشة زائ ًاخ لصمحة،

كقج تػفي شمحة كٌػ َل يذعخ ،فػجج رجالً خارجًا هغ السجيشة فدألً عغ أخبار الشاس فقاؿ لً :تػفي شمحة
بغ عبج هللا ،فقاؿ لً :بؽيظ الت اخ

شمحة يسػت"(.)ٙ

كالحجخ ،كدخل هغ رأس الثشية يػلػؿ كيقػؿ :يا أٌل السجيشة ،كيف تخكتع

٘ٔ -معاكية بغ َس ْبَخة( :ت ٜٛ :ىػ )
اسسو كندبوٌ :ػ هعاكية بغ سبخة الدػائي( )ٚاْلع ِ
ِؼ( ،)ٛأ َُبػ اْل ُعَب ْي َج ْي ِغ اْل ُكػِف ُّي( ،)ٜكاف هكفػفًا(ٓٔ).
اهخ ُّ
َ
َ َ ُ
شيػخو كتالميحه:
ركػ عغ :عبج َّ ِ
كرَكػ َعشً :سمسة ْبغ كٍيل ،كهدمع البصيغ ،كيحيى ابغ الجدار ،كأبػ
َ
ََ َ
َّللا ْبغ هدعػدَ ،
(ٕٔ)
)
ٔٔ
(
إسحاؽ الدبيعي  ،كحلظ ركػ لً البخارؼ ِفي "األد " .
أقػاؿ العمساء ؼيو :كثقً ابغ هعيغ(ٖٔ) ،كابغ حجخ(ٗٔ) ،كذكخي ابغ حباف في الثقات(٘ٔ).

كفاتو :هات سشة ثساف كتدعيغ(.)ٔٙ

)ٔ)ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٕ٘ .)ٗ٘/
)ٕ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٔ9/
)ٖ)السخاوي،التحفةاللطٌفةفًتارٌخالمدٌنةالشرٌفة(ٔ .)ٗ7ٕ/
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٔ .)ٗٔٓ/
)٘)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٕٖٕ/
))ٙابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك(ٔٔ .)ٔ9ٓ/
سوابً:بضمالسٌنوالواووفًآخرهاالٌاءآخرالحروف،هذهالنسبةإلىبنىسواءةبنعا مربنصعصعة.انظر:
))7ال ُ
السمعانً،األنساب( .)ٕ11/7
)) 1العامري:بفتحالعٌنالمهملةوفًآخرهاالراء،نسبةالىإلىعامربنصعصعة.انظر:السمعانً،األنساب( .)ٔ٘ٔ/9
))9الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٔٔ7ٗ/
)ٓٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕٕ1/ٙ
)ٔٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٔ7ٖ/ٕ1
)ٕٔ)المرجعالسابك .)ٔ7ٗ/ٕ1(،
)ٖٔ)ابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)ٕٕٓ:
)ٗٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖ٘7:
)٘ٔ)ابنحبان،الثمات(٘ .)ٖٗٔ/
))ٔٙابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٔ7ٙ:
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السبحث الثاني:

ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف الثاني اليجخي
ُٔ -عَب ْي ُج هللا بغ ُع ْتبة( :ت ٕٔٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

عتبة بغ َه ْد ُعػد ،أ َُبػ عبج هللا اْل ٍُحلِي
ٌػ عبيج هللا بغ عبج هللا بغ َ
ّ
ِ
َع َسى(ٕ).
اْلسجىي ْاأل ْ

(ٔ)

ِ
ٌخة بغ كال
َحميف بشي ز َ

شيػخو كتالميحه:

ِ
ِؼ،
َرَكػ َعغ :زفخ ْبغ أكس ْبغ الحجثاف الشرخؼ ،كزيج ْبغ َخالج الجٍشي ،كسٍل ْبغ حشيف األ َْىرار ّ
َّللا بغ عبَّاس ،كأبيً عبج هللا بغ عتبة بغ هدعػد ،كعبج َّ ِ
َّللا ْبغ ُع َسخ
كشبل السدىي ،كعبج َّ
َ
َ
كعبج َّ ْ َ
َّللا ْبغ زهعةَ ،
ْ
ْ
ِؼ،
ْبغ الخصا  ،كعع أبيً َعبج هللا ْبغ َه ْد ُعػدَ ،
كع ْبج الخحسغ ْبغ عبج القارؼ ،كعثساف ْبغ حشيف األ َْىرار ّ
كعخكة بغ الدبيخ ،كعسار بغ ياسخ ،كعسخ بغ اْلخ َّ
صا  ،كالسدػر ْبغ هخخهة ،كالشعساف ْبغ بذيخ ،كأبي َس ِعيج
َ
َُ ْ
ْ
ْ
ِؼ ،كأَِبي ٌُ َخْيخة ،كعائذة أـ السؤهشيغ ،كفاشسة بشت ؾيذ ،كهيسػىة ،زكج َّ
الشِب ي
ِؼ ،كأبي َ
ُ
شْم َحة األ َْىرار ّ
الخ ْجر ّ
ّ
صَّمى َّهللُ َعَم ْي ًِ كسمع ،كأـ َؾ ْيذ بشت هحرغ(ٖ).
َ
ِ
ِ
ِ
كسعيج ْبغ أَبي
َرَكػ َعشً :خريف ْبغ َع ْبج الخحسغ الجدرؼ ،كسالع أ َُبػ الشزخ ،كسعج ْبغ إ ْب َخاـيعَ ،
َّللا ،كأ َُبػ الدىاد َعبج
ٌشج ،كصالح ْبغ كيداف ،كضسخة ْبغ َس ِعيج السازىي ،كشمحة ْبغ يحيى ْبغ شمحة ْبغ ُعَبيج َّ
َّ ِ
الخ ْح َس ِغ ْب غ
كع ْبج الخحسغ ْبغ ُه َح َّسج ْبغ َعبج َّ
َّللاِ ْبغ عبج القارؼ ،كعبج السجيج ْبغ سٍيل ْبغ َع ْبج َّ
َّللا ْبغ ذكػافَ ،
ُّ
ِؼ،
عػؼ ،كعخاؾ ْبغ َه ِالظ ،كأخػي عػف ْبغ َعبج هللا ْبغ عتبة ْبغ َه ْد ُعػد ،ودمح ْبغ هدمع ْبغ شٍا
الدٌْخ ّ
كهػسى ْبغ أَبي عائذة ،كأ َُبػ َب ْكخ ْبغ أَبي الجٍع العجكؼ ،كأ َُبػ الدعخاء الجذسي(ٗ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة ،فقيٍاً ،كثيخ الحجيث كالعمع شاع اًخ"(٘) ،كسأؿ الجارهي ابغ هعيغ قاؿ:
ِ
اؿ ِك َال ٌُ َسا َكلع ُي َخّيخ"( ،)ٙكقاؿ أبػ زرعة" :ثقة
"ع ْك ِخَهة أحب ِإَل ْيظ َعغ بغ َعبَّاس أَك عبيج هللا بغ عبج هللا َفَق َ
()ٛ
هأهػف إهاـ"( ،)ٚك قاؿ ابغ حجخ ":ثقة فؿيً ثبت".

)ٔ)الهذلً:بضمالهاءوفتحالذالالمعجمة  ،هذهالنسبةإلىهذٌل،وهًلبٌلةٌ،ماللهاهذٌلبنمدركةبنالٌاسبنمضر
بننزارابنمعدبنعدنان.أنظر:السمعانً،األنساب(ٖٔ .)ٖ9ٔ/
)ٕ )الكبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٔ .)ٗٙٗ/
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(7ٖ/ٔ9ـٗ .)7
)ٗ)المرجعالسابك7ٖ/ٔ9(،ـٗ .)7
)٘)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٕ٘ٓ/
))ٙابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدارمً(ص .)ٔٔ7:
))7ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(٘ .)ٖٕٓ/
()1ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖ7ٕ:
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أخالقو كصفاتو:
كاف هغ أٌل الرالح كالعبادة فقج قاؿ هالظ" :كاف ابغ شٍا

يأتي عبيج هللا بغ عبج هللا ,ككاف هغ

العمساء ,فكاف يحجثً كيدتقي حػلً الساء هغ البئخ ،ككاف عبج هللا يصػؿ الرالة كَل يعجل عشٍا ألحج ،بمغشي
أف عمي بغ الحديغ جاءي ,كٌػ يرمي ,فجمذ يشتطخي كشػؿ عميً ,فعػتب في ذلظ ,كقيل :يأتيظ ابغ بشت

رسػؿ هللا صمى هللا عميً كسمع فتحبدً ٌحا الحبذ؟ فقاؿ :المٍع غفخاَ ،لبج لسغ شمب ٌحا الذأف أف
كسا قاؿ عسخ بغ عبج العديد" :لسجمذ هغ األعسى عبيج هللا بغ عبج هللا بغ عتبة بغ هدعػد أحب إلي هغ

ألف ديشار"(ٕ).

نذاشو العمسي:

كاف فقيًٍا شاع ًاخ ،حيث قاؿ ابغ حباف" :كاف يعج هغ الفقٍاء الدبعة ،كربسا قاؿ الذعخ"(ٖ) ،كقاؿ

أيزًا" :هغ الفقٍاء كالقخاء عمى ها كاف يخجع إليً هغ العقل كاألد

كالسعخفة بأياـ الشاس"(ٗكقاؿ الدٌخؼ:

"أدركت أربعة بحػر عبيج هللا بغ عبج هللا أحجٌع"(٘) ،كقاؿ أيزاً" :سسعت هغ العمع شيئاً كثي اًخ فطششت إىي
اكتفيت حتى لقيت عبيج هللا بغ عبج هللا بغ عتبة فإذا كأىي ليذ في يجؼ شيء"(ِ ِ ،)ٙ
اؾ ْب ُغ َهالِ ٍظ:
كسئ َل ع َخ ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َف تَْف ُج َخ ِه ْغ ُعَب ْي ِج
يج ْب ُغ اْل ُس َدِّي ِبَ ،كأ ْ
اء أ ْ
َعَم ُس ٍُ ْع َسع ُ
اؿ :أ ْ
"ه ْغ أَ ْفَق ًُ َه ْغ َأرَْي َت؟ َق َ
َ
َغ َدُرٌُ ْع في اْل َحجيث ُع ْخَكةَُ ،كَل تَ َذ ُ
()ٚ
ِ
َّللا َب ْح ًاخ ِإَل َف َج ْختَ ًُ"  ،كقاؿ أبػ جعفخ الصبخؼ" :كاف هقجهًا في العمع كالسعخفة باألحكاـ كالحالؿ كالحخاـ،
َّ

ككاف هع ذلظ شاع ًاخ هجيجًا" ،كقاؿ بغ عبج البخ" :كاف أحج الفقٍاء العذخة ثع الدبعة الحيغ يجكر عميٍع
ال هقجهًا في الفقً تؿيًا شاع اًخ هحدشاً لع يكغ بعج الرحابة إلى يػهشا ؼيسا عمست فؿيً
الفتػػ ،ككاف عالسًا فاض ً
أشعخ هشً كَل شاع ًاخ أفقً هشً"

()ٛ

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ السحجثيغ الحفاظ الستقشيغ فقج قاؿ" :ها سسعت حجيثًا قط فأشاء أف أعيً إَل كعيتً"( ،)ٜكركػ
لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٓٔ).
كقج هجحً أحسج بغ يحيى شٍا

الجيغ فقاؿ" :لقي خمقًا كثي اًخ هغ الرحابة رضي هللا عشٍع ،حّمق

عذاؽ ذلظ الدهاف هع الديادة
عباد الحجاز ،كلصف ّ
إليٍع فرحب ،كلحق بٍع كها سحب ،ككاف ؼيً ضخؼ ّ

)ٔ )أحمدمحرم،الضوءالبلمعالمبٌنعنمناهجالمحدثٌن(ص .)ٕٕٓ:
)ٕ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ .)ٖٓٙ/
)ٖ)ابنحبان،الثمات(٘ .)ٖٙ/
)ٗ)ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٔٓٙ:
)٘)المرطبً،التعدٌلوالتجرٌح،لمنخرجلهالبخاريفًالجامعالصحٌح(ٕ .)111/
))ٙالشٌرازي،طبماتالفمهاء(ص .)ٙٓ:
))7الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٕ .)ٖٔٔ1/
))1ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب( .)ٕٗ/7
))9النووي،تهذٌباألسماءواللغات(ٔ .)ٖٕٔ/
)ٓٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٕ7ٗ/
٘9

عمى ها فيٍع هغ عفاؼ ككخـ ،ككرع َل يشكخ ألٌل الحخـ ،كاف هغ أعالـ التابعيغ ،كأعمى الستابعيغ ،كالسقفيغ

فخاشٍع أهساً قبمٍع كهزػا بعجٌع هتتابعيغ"(ٔ).
عمى آثار هغ سمف تحت الذجخة هغ السبايعيغ ،كالحيغ هزت ّ
كفاتو :تُػِّفي سشة ا ْثَشتَْي ِغ كهائة َكقيل سشة تدع َكِت ْدعيغ َكقيل سشة ثَ َساف َكِت ْدعيغ َكقيل سشة سبع(ٕ).
صػر الح ِ
بذي( :ت :نيف كمائة ىػ )
َٕ -م ْس ُ
ُ
صػر أَبػ سالـ الح ِ
بذي(ٖ) األعخج األسػد الجهذقي(ٗ).
اسسو كندبوَ :ه ْس ُ ُ
ُ
شيػخو ك تالميحه:
َّللاِ صمى هللا عميً كسمع ،كالحارث ْبغ الحارث األشعخؼ ،كالحجاج ْب غ
ركػ عغ :ثػباف هػلى َرُسػؿ َّ
َعبج هللا الثسالي ،كححيفة بغ اليساف ،كالحكع ْبغ هيشاء ،كخالج بغ زيج ،كأبي أهاهً صجؼ بغ عجالف الباٌمي،
َّللاِ ْبغ فخكخ(٘).
كع ْبج َّ
كعاهخ ْبغ زيج البكالي ،كعبج هللا ْبغ عاهخ اليحربيَ ،
ركػ عشً :داكد بغ َعسخك األ ِ
َكد ّؼ الذاهي ،كابغ ابشً زيج ابغ سالـ ْبغ أَبي سالـ ،كزيج ْبغ كاقج،
ْ
َّللاِ
ِ
كع ْبج َّ
كابشً سالـ ابغ أَبي سالـ ،كشجاد ْبغ َعبج َّ
َّللا القارغ َ
كش ْيَبة ْبغ األَحشف ،كالعباس ْبغ سالع المخسيَ ،
بغ العالء بغ زبخ ،كعبج الخحسغ بغ عسخك األَكز ِ
الخ ْح َس ِغ ْبغ يديج ْبغ َجاِبخ ،كعمي ْبغ حػشب(.)ٙ
اع ّي ،كعبج َّ
ْ
ْ
ْ َْ
أقػاؿ العمساء ؼيو:
()ٜ
()ٛ
()ٚ
"هغ ِثَق ِ
ات َّ ِ
ِ
يغ
كثقً العجمي  ،كالجارقصشي  ،كذكخي ابغ حباف في الثقات  ،كقاؿ الحٌبيْ :
الذاهِّي َ
ِ
َعالـِ"(ٓٔ) ،قاؿ ابغ حجخ ":ثقة يخسل"(ٔٔ).
َك ُعَم َسائ ٍِ ُع األ ْ
مكانتو الحجيثية :كاف أعخج إَل أىً ارتحل لدساع الحجيث ،حيث َقاؿ أَبػ هد ٍِ ٍخ ِّ ِ
"س ِس َع أ َُبػ َسال ٍـ
َ ُ ُْ
الج َه ْذق ُّيَ :
الر ِ
ِبَب ْي ِت اْلسْق ِج ِ
اه ِت"(ٕٔ) ،ككاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،كركػ لً الجساعة ،كالبخارؼ في
س ِه ْغ ُعَب َاد َة ْب ِغ َّ
َ
األد  ،كركػ لً أبػ جعفخ الصحاكؼ(ٖٔ).

كفاتو :تػفي سشة ىيف

(ٗٔ)

كهائة(٘ٔ).

)ٔ)شهابالدٌن،مسالناألبصارفًممالناألمصار(٘ .)ٙٔ1/
)ٕ)الصفدي،الوافًبالوفٌات( .)ٕٖ٘/ٔ9
)ٖ) ال ُحبْشى :بضم الحاء المهملة وإسكان الباء المنموطة بواحدة وفً آخرها الشٌن المعجمة  ،هذه النسبة لٌل ألبى سبلم
ممطور الحبشً ،وحبش بطن من حِ مٌر انظر :السمعانً ،األنساب )ٗ9 /ٗ( .و السٌوطً لب اللباب فً تحرٌر األنساب
(ص .)7٘:
)ٗ)البخاري،التارٌخالكبٌر( .)٘7/1
)٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٗ1ٗ/ٕ1
))ٙالمرجعالسابك .)ٗ1٘/ٕ1(،
))7العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٕ9ٙ/
))1البرلانً،سؤاالتالبرلانًللدارلطنً(ص .)ٖٕ:
))9ابنحبان،الثمات(٘ .)ٗٙٓ/
)ٓٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)ٔ7ٓ/
(ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)٘ٗ٘:
)ٕٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)ٔ7ٓ/
)ٖٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)79/
ْف:الزٌادةٌُ،خففوٌشدّد،وأصلهمنالواوٌ.مال عشرة ونٌف،ومابةونٌف.انظرالفارابً،الصحاحتاجاللغة
)ٗٔ)النٌَ ُ
وصحاحالعربٌة(ٗ .)ٖٔٗٙ/
)٘ٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)ٕٓ1/
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ِٖ -رْب ِعي بغ ِحَخاش( :تٌ ٔٓٗ :ػ )
اسسو كندبو:
(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
اش ْب ِغ َج ْح ِ
ِرْب ِع ُّي ْب ُغ ِح َخ ٍ
أعػر(ٗ).
ال
صَف ِاى ُّي ثُ َّع اْل َع ْب ِد ُّي  ،اْل ُكػِف ُّي  ،كاف رج ً
ر ْب ِغ َع ْس ٍخك اْل َغ َ
اً
شيػخو كتالميحه:
َرَكػ َعغ :البخاء ْبغ ىاجية ،كححيفة ْبغ اليساف ،كخخشة ْبغ الحخ ،كزيج ْبغ ضبياف ،كشارؽ ْبغ َعبج هللا
السحاربي ،كالصفيل ْبغ سخبخي ،كعبج هللا ْبغ شجاد ْبغ الٍاد ،كأبي هػسى َعبج هللا بغ ؾيذ األشعخؼ ،كعبج هللا
كع ْسخك ْبغ
كع ْسخك ْبغ الخصا َ ،
ِؼ ،كعمي ْبغ أَبي شالبَ ،
ْبغ هدعػد ،كأبي هدعػد عؿبة ْبغ َع ْسخك األ َْىرار ّ
ِ
َكدؼِ ،
كع ْسخاف ْبغ حريغ ،كأبي اليدخ كعب ْبغ َع ْسخك الدمسي ،كأبي األبيس الذاهي ،كأبي بكخة
هيسػف األ ّ
الثقفي ،كأبي ذر الغفارؼ(٘).
ركػ عشًِ :إبخ ِ
الخ ْح َس ِغ الدمسي،
اـيع ْبغ هٍاجخ ،كالحدغ ْبغ ُعَبيج هللا الشخعي ،كحريغ ْبغ َع ْب ِج َّ
ََ َ
َْ
كحسيج ْبغ ٌالؿ العجكؼ ،كسعج ْبغ شارؽ أبػ هالظ األشجعي ،كعاهخ الذعبي ،كعبج السمظ ْبغ ُع َسيخ ،كأبػ
وه َح َّسج
سيجاف ُعَبيج ْبغ الصفيل الغصفاىيَ ،
كع ْسخك ْبغ ٌخـ ،كأبػ الشزخ كثيخ ْبغ أَبي كثيخ التسيسي الكػفيُ ،
()ٙ
ْبغ عمي الدمسي ،كهشرػر ْبغ السعتسخ ،كىعيع ْبغ أَبي ٌشج .
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة لً أحاديث صالحة"( ،)ٚكقاؿ العجمي" :ثقة هغ خيار التابعيغ ،يقاؿ :إىً لع
يكح كحبً قط"( ، )ٛقاؿ ابغ حباف" :كاف هغ عباد أٌل الكػفة"( ،)ٜكقاؿ الخصيب" :ثقة" ،كقاؿ عبج الخحسغ
بغ يػسف بغ خخاش" :صجكؽ"(ٓٔ)  ،كسا كقاؿ الحٌبي" :اإلهاـ ،القجكة ،الػلي ،الحافع ،الحجة"(ٔٔ) ،كقاؿ ابغ
حجخ" :ثقة عابج هخزخـ"(ٕٔ).

مكانتو الحجيثية :كاف هغ ركاة الحجيث حيث ركػ لً الجساعة كالصحاكؼ(ٖٔ).
ات سشة َأربع َك ِه َائة(ٗٔ).
كفاتوَ :ه َ

)ٔ )الغَطفانى:بفتحالغٌنالمعجمةوفتحالطاءالمهملةوفتحالفاءوفًآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىغطفان،وهًلبٌلةمن
لٌسعٌبلنوهوغطفانبنسعدبنلٌسعٌبلننزلتالكوفة.انظر:السمعانً،األنساب(ٓٔ .)٘9/
ً :بفتح العٌن المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر السٌن المهملة ،هذه النسبة إلى عبس بن بغٌض بن رٌث بن
)ٕ) العبس ّ
غطفان بن سعد بن لٌس بن نزار بن معد بن عدنان وهً المبٌلة المشهورة التً ٌنسب إلٌها العبسٌون بالكوفة .انظر:
السمعانً،األنساب(ٔ99/9ـٕٓٓ) .
)ٖ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)ٗٗ/
)ٗ)البخاري،التارٌخالكبٌر(ٖ .)ٖٕ7/
)٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(٘٘/9ـ .)٘ٙ
))ٙالمرجعالسابك(٘٘/9ـ .)٘ٙ
))7ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕٔ7/ٙ
))1العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٖ٘ٓ:
))9ابنحبان،الثمات(ٗ .)ٕٗٔ/
)ٓٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٖٕٗ/9
)ٔٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)ٕٔٓ/
)ٕٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕٓ٘:
)ٖٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٔ .)ٖٓ1/
)ٗٔ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٕٗ1/
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ٗ -أََباف بغ عثساف بغ عفاف( :ت ٔٓ٘ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ أباف ْبغ عثساف ْبغ عفاف أبػ سعيج األهػؼ(ٔ) ،القخشي هجىي(ٕ) ،كاف بً صسع شجيج(ٖ) ،ككاف
أبخص ،أحػؿ(ٗ).
شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ أساهة ْبغ زيج ،كزيج ْبغ ثابت ،كأبيً عثساف ْبغ عفاف(٘).
َرَكػ َعشً :أشعب بغ أـ حسيجة الصاهع ،كداكد ْبغ سشاف السجىي ،كرياح ْبغ ُعَبيجة ،كالدبيخ أبػ هخمج،
كسعج ْبغ عسار ،كضسخة ْبغ َس ِعيج السازىي ،كعاهخ ْبغ سعج ْبغ أَبي كقاص ،كعبج هللا ْبغ أَبي بكخ ْبغ ُه َح َّسج
ْبغ َع ْسخك بغ حدـ ،كأبػ الدىاد َعبج هللا ْبغ ذكػاف ،كابشً عبج الخحسغ بغ أباف ْبغ عثساف ،كعثساف ْبغ ُع َسخ ْب غ
ِ
كع ْسخك ْبغ ديشار ،كعالؽ ْبغ أَبي هدمع ،ودمح
كع َسخ ْبغ َع ْبج العديدَ ،
هػسى ْبغ ُعَبيج هللا ْبغ هعسخ التَّْيس ّيُ ،
ْبغ أَبي أهاهة ْبغ سٍل ْبغ حشيف(.)ٙ
أقػاؿ العمساء ؼيو:
ِ
يث"( ،)ٚكقاؿ العجمي" :ثقة هغ كبار التابعيغ"( ،)ٛكقاؿ ابغ حجخ" :ثقة"(.)ٜ
َح ِاد ُ
قاؿ ابغ سعج" :ثَق ًة َكَل ًُ أ َ
أخالقو كصفاتو:
كاف كثيخ الرالة ،فقج قاؿ بالؿ بغ أبي هدمع" :رأيت أباف بغ عثساف بيغ عيشيً أثخ الدجػد قميالً"(ٓٔ).

نذاشو العمسي:

كاف بارعًا في الفقً كالقزاء ،فقج قاؿ يحيى بغ سعيج" :كاف فقٍاء السجيشة عذخة :سعيج بغ السديب،

كأبػ سمسة بغ عبج الخحسغ ،كالقاسع ،كسالع ،كعخكة ،كعبيج هللا بغ عبج هللا بغ عتبة ،كقبيرة بغ ذؤيب ،كأباف

بغ عثساف ،كخارجة بغ زيج ،كسميساف بغ يدار"(ٔٔ) ،كسا كقاؿ ابغ حباف" :كاف هغ أعمع الشاس بالقزاء"(ٕٔ)،
كحلظ قاؿ الحٌبي" :فقيًٍا هجتٍجًا"(ٖٔ) ،كقاؿ عب ُج هللاِ بغ أَِبي ب ْك ٍخ" :أ َّ ِ
اف َيتَ َعَّم ُع ِه ْشً
بغ َح ْدٍـ َك َ
َف َكال َجيُ أََبا َب ْك ٍخ َ
ُ
َْ
َ
اء"(ٗٔ).
الَق َ
زَ

)ٔ )األموي:بضماأللفوفتحالمٌموكسرالواو،هذهالنسبةالىأمٌة.انظر:السمعانً،األنساب(ٔ .)ٖٗ1/
)ٕ)البخاري،التارٌخالكبٌر(ٔ .)ٗ٘ٓ/
)ٖ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٕٔ٘/
)ٗ)ابنلتٌبة،المعارف(ٔ .)ٕٓٔ/
)٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ .)ٔٙ/
))ٙالمرجعالسابك(ٕ .)ٔٙ/
))7ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٕٕ٘/
))1العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٔ91:
))9ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)17:
)ٓٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٕٔ٘/
)ٔٔ)النووي،تهذٌباألسماءواللغات(ٔ .)97/
)ٕٔ)ابنحبان،الثمات(ٗ .)ٖ7/
)ٖٔ)الذهبً،الكاشف(ٔ .)ٕٓٙ/
)ٗٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٗ .)ٖٖ٘/
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مكانتو الحجيثية:
أحجا أعمع
هع أىً كاف أصع إَل أىً كاف هغ السحجثيغ الثقات ،فقج قاؿ عسخك بغ شعيب" :ها رأيت ً
الشبػية"(ٕ) ،كركػ َل ًُ البخارؼ ِفي كتا
بحجيث كَل فقً هغ أباف بغ عثساف"(ٔ) ،ككاف "أكؿ هغ كتب في الديخة
ّ
رفع اليجيغ في الرالة ،كفي األد  ،كالباقػف(ٖ).
كفاتو :تػّفي سشة خسذ َك ِه َائة(ٗ).
الس َدَّيب بغ رافع( :ت ٔٓ٘:ىػ )
ُ٘ -
اسسو كندبو:

ٌػ السديب بغ رافع األَ َس ِجؼ التَ ْغمِِبي
شيػخو كتالميحه:

(٘)

الكاٌمي ،أبػ العالء( ،)ٙاألعسى(.)ٚ

َرَكػ َعغ :األسػد ْبغ يديج ،كالبخاء ْبغ عاز  ،كتسيع ْبغ شخفً ،كجابخ ْبغ َس ُس َخة ،كحارثة ْبغ كٌب
الخداعي ،كحبيب ْبغ صٍباف ،كخخشة ْبغ الحخ ،كذكػاف أبي صالح الدساف ،كسعج ْبغ أَبي كقاص ،كسػاء

كع ْبج هللا ْبغ يديج الخصسي ،كعمقسة ْبغ ؾيذ ،كعمي
الخداعي ،كشجاد ْبغ هعقل ،كأبي إياس عاهخ ْبغ عبجةَ ،
كع ْشبدة ْبغ أَبي سؽياف ،كهػسى ْبغ شمحة ْبغ ُعَبيج هللا ،ككراد كاتب السغيخة ْبغ شعبة ،كيديخ
ْبغ الرمتَ ،
()ٛ
ِؼ.
ْبغ َع ْسخك ،كأبي َس ِعيج ُ
الخ ْجر ّ
َرَكػ َعشً :إسحاؽ ْبغ يحيى ْبغ شمحة ْبغ ُعَبيج هللا ،كإسساعيل ْبغ أَبي خالج ،كأىيذ ْبغ خالج ،كبخد
ِ
ؽ
كسَم ْيساف
كسعيج ْبغ هدخك الثػرؼُ ،
ْبغ أَبي زياد ،أخػ يديج ْبغ أَبي زياد ،كحريغ ْبغ َع ْبج الخحسغَ ،
الس َديَّب ،كهشرػر ْبغ
األعسر ،كعاصع ْبغ بٍجلةَ ،
كع ْسخك ْبغ ثابت ،كالعػاـ ْبغ حػشب ،كابشً العالء ْبغ ُ
السعتسخ ،كأ َُبػ إسحاؽ الدبيعي(.)ٜ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

(ٕٔ)
(ٔٔ)
(ٓٔ)
"الف ِؿ ْي ًُ
كثقً يحيى بغ هعيغ  ،كابغ حجخ  ،كقاؿ الحٌبي" :حجة صػاـ قػاـ"  ،كقاؿ أيزًاَ :
الكِب ْي ُخ ،ثَ ْب ٌت"(ٖٔ).
َ

)ٔ)النووي،تهذٌباألسماءواللغات(ٔ .)97/
)ٕ)الزركلً،األعبلم(ٔ .)ٕ7/
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ .)ٔ9/
)ٗ)الصفدي،الوافًبالوفٌات(٘ .)ٕٓٓ/
ً :بفتح التاء المنموطة با ثنتٌن وسكون الغٌن المعجمةوكسر البلم والباء المنموطة بواحدة ،هذه النسبة إلى تغلب
)٘) التغلب ّ
وهًلبٌلةمعروفة،وهًتغلببنوابلبنلاسطبنهنببنافصىبندعمًبنجدٌلةبنأسدابنربٌعةبننزاربنمعد
بنعدنان.انظر:السمعانً،األنساب(ٖ .)٘7/
))ٙابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٔ7ٗ:
))7المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)٘1ٙ/ٕ7
))1المرجعالسابك٘17/ٕ7(،ـ .)٘11
))9المرجعالسابك٘17/ٕ7(،ـ .)٘11
)ٓٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕ9ٖ/1
)ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٕ٘:
)ٕٔ)الذهبً،الكاشف(ٕ .)ٕٙ٘/
)ٖٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)ٕٔٓ/
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أخالقو كصفاتو:
كاف كثيخ الرياـ كقخاءة القخآف فقج ،قاؿ العػاـ بغ حػشب عغ السديب بغ رافع" :أىً كاف يختع

القخآف في كل ثالث ثع يربح اليػـ الحؼ يختع ؼيً صائسا"(ٔ) ،كاف يتػرع عغ تػلي القزاء ،فقج قاؿ" :أف
عسخ بغ ٌبيخة دعاي ليػليً القزاء ,فقاؿ :ها يدخىي أىي كليت القزاء كأف لي سػارؼ هدججكع ٌحا ذـبًا"(ٕ).

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث ،حيث ركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٖ).

كفاتو :تػفي سشة َخس ٍ
ذ َك ِه َائة(ٗ).
ْ
َ -ٙال ِحق بغ ُح َس ْيج( :ت ٔٓٙ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ َلحق بغ حسيج أبػ ِهجَمد بغ شيبة بغ خالج بغ كثيخ بغ حبير بغ عبج هللا بغ سجكس الدجكسي

هغ أٌل البرخة(٘) ،كاف أعػر هرابًا بإحجػ عيشيً(.)ٙ
شيػخو كتالميحه:
َّللاِ ،كعبج َّ ِ
َّللا بغ صفػاف بغ أهية ،كعبج هللا بغ عباس ،كعبج هللا ْبغ ُع َسخ
ركػ عغ عاهخ ْبغ َعبج َّ
َْ
كعسخ ْبغ َع ْبج اْل َع ِد ِ
كع ْسخك ْبغ العاص،
كٌ َػ أكبخ هشًَ ،
يد ُ
بغ الخصا  ،كأبيً ُع َسخ بغ الخصا هخسلَ ُ ،
ِ
ػسى
كع ْسخاف ْبغ حريغ ،كؾيذ ْبغ عباد ،كهعاكية ْبغ أَبي ُس ْؽَياف ،كالسغيخة ْبغ ُش ْعَبة ،كأبي بخدة ْبغ أَبي ُه َ
كٌ َػ هغ أقخاىً ،كأبي ُعَبيجة ْبغ َعبج َّ ِ ِ
ػسى األشعخؼ،
األشعخؼ ُ
َّللا ْبغ هدعػد ،كأبي ُعثْ َساف الشٍجؼ ،كأبي ُه َ

الشِبي صمى هللا عميً كسمع ،كأـ سَمسة زكج َّ
كحفرة ِب ْشت ُعسخ زكج َّ
الشِب ُّي صمى هللا عميً كسمع(.)ٚ
َ َ
َ
ّ
ركػ عشًِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ العالء أ َُبػ ٌَ ُاركف الغشػؼ ،كأىذ ْبغ سيخيغ ،كأيػ الدختياىي ،كحبيب ْب غ
ََ َ
َْ
ِ
ِؼ ،كابشً رديشي ْبغ أَبي هجمد
الذٍيج ،كالحكع ْبغ عتيبة ،كأ َُبػ زٌيخ حياف ْبغ َعبج َّ
َّللا ْبغ زٌيخ العجكؼ َ
رخ ّ
الب ْ
َّللاِ ْبغ
كسَم ْيساف التَّْي ِسي ،كعاصع األحػؿ ،كعباد ْبغ عباد ْبغ عمقسة السازىي ،كأ َُبػ حخيد َعبج َّ
الدجكسيُ ،
ّ
الحديغ قاضي سجدتاف ،كأَبػ شيبة عبج َّ ِ
ِؼ ،كعسارة ْبغ أَبي حفرةِ ،
كع ْسخاف بغ حجيخ،
َ
ُ
َّللا ْبغ هدمع اْل َس ْخَكز ّ
()ٛ
كقتادة ْبغ دعاهة.

)ٔ)ابنحبان،الثمات(٘ .)ٖٗ7/
)ٕ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕ9ٖ/ٙ
)ٖ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)ٕٗ/
)ٗ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٕ٘ٔ/
)٘)ابنحبان،الثمات(٘ .)٘ٔ1/
))ٙابنعساكر،تارٌخدمشك(ٗ .)ٕ٘/ٙ
))7المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٔ .)ٔ77/
))1المرجعالسابك(ٖٔ .)ٔ77/
ٓٓٔ

أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ سعج(ٔ) ،كالعجمي(ٕ) ،كأبػ زرعة(ٖ) ،كابغ حجخ(ٗ) ،كزاد ابغ سعج ":لً أحاديث".

أخالقو كصفاتو:
ِه ْش ًُ"(٘).

ط أىبل
"ها َأرَْيت ق ّ
كاف صاحب أخالؽ ىبيمة ،فقج أثشى عميً هدمسة بغ عبج اْلسمظ حيث قاؿَ :

نذاشو العمسي:

كاف عارفًا بالقخاءات ،حيث قاؿ ابغ جدرؼ ":كردت عشً الخكاية في حخكؼ القخآف(.)ٙ

مكانتو الحجيثية:

هع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة فحلظ لع يسشعً هغ شمب الحجيث كهحاكختً هع أصحابً فقج قاؿ
ِ
"كَّشا أَىا كأَبػ ع ْثساف َّ ِ
ِ
يث
اك ُخ اْل َح ِج َ
ز َخَة َكأ َُبػ ِه ْجَم ٍد َك َخالِ ُج ْاألََب ُّح َىتَ َح َ
الش ٍْج ُّؼ َكأ َُبػ َى ْ
افَ ،ع ْغ أَِبيًَ َ ُ ُ َ َ ُ :
اْل ُس ْعتَس ُخ ْب ُغ ُسَم ْي َس َ
َف ِقخاءة سػرٍة أَ ْفزل ِه َّسا ىحغ ِؼ ِ
يً"( ،)ٚكارتحل في شمب
َك ُّ
َُْ
اؿ َب ْع ُ
ػرًة؟ َفَقالُػاَ :ها َى َخػ أ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ
ز ٍُ ْعَ :ل ْػ َق َأخَْىا ُس َ
الدَّش َةَ ،فَق َ
الحجيث فقج كرد أىً قجـ خخاساف كأقاـ بٍا هجة هع قتيبة بغ هدمع( ،)ٛكركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ

الصحاكؼ

(.)ٜ

كفاتو:

تػفي سشة ست كهائة(ٓٔ).

 -ٚدمحم بغ سيخيغ( :ت ٔٔٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

ِؼ(ٔٔ) ،كلج لدشتيغ بقيتا هغ خالفة عثساف(ٕٔ) ،كاىت
ِؼ أبي ُع َسخة َ
رخ ّ
ٌػ ُه َح َّسج بغ سيخيغ األ َْىرار ّ
الب ْ
شيبٍا ثالث هغ أزكاج الشبي صمى هللا عميً كسمع كدعػف
أهً صؽية هػَلة أبى بكخ
ّ
الرجيق رضى هللا عشً ّ

يؤهشػف(ٖٔ) ،كاف أصع ،حيث قاؿ
لٍا ،كحزخ إهالكٍا ثساىية عذخ بجرّيا ،فيٍع :أبى بغ كعب ،يجعػ ،كٌع ّ
الذعبي ":عميكع بحلظ الخجل األصع ،يعشي ابغ سيخيغ؛ ألىً كاف في أذىيً صسع" (ٗٔ).

)ٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖٙ1/7
)ٕ)العجلً،معرفةالثمات( .)ٕٖٓ/ٕٖ99
)ٖ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٔٗ/9
)ٗ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)٘1ٙ:
)٘)مسلم،المنفرداتوالوحدان(ص .)ٔ7ٗ:
))ٙابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٕ .)ٖٖٙ/
)) 7الرامهرمزي،المحدثالفاصلبٌنالراويوالواعً(ص .)ٔ71:
))1ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٔٗ7:
))9العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)ٔ9ٗ/
)ٓٔ)ابنخٌاط،الطبمات(ص .)ٖ٘1:
)ٔٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٖ٘ٗٗ/ـٖ٘ٗ) .
)ٕٔ)ابنخلكان،وفٌاتاألعٌان(ٗ .)ٔ1ٕ/
(ٖٔ)ابنلتٌبة،المعارف(ٔ.)ٕٗٗ/
)ٗٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٔ9ٖ/7
ٔٓٔ

شيػخو كتالميحه:

َّللا البجمي ،كححيفة ْبغ اليساف ،كاْل َح َدغ ْبغ عمي ْبغ
َرَكػ َعغ :هػَلي أىذ ْبغ هالظ ،كجشج بغ َعبج َّ
أَبي شالب ،كحسيج ْبغ َع ْبج الخحسغ الحسيخؼ ،كخالج الححاء ،كرافع ْبغ خجيج ،كالخبيع ْبغ خثيع ،كزيج ْبغ ثابت،
َّللا ْبغ شقيق ،كعبج
كسمساف ْبغ عاهخ الزبي ،كسسخة ْبغ جشج  ،كشخيح القاضي ،كعبج هللا ْبغ الدبيخ ،كعبج َّ

َّللا ْبغ يديج الخصسي ،كعبج الخحسغ
َّللا ْبغ عتيظ ،كعبج هللا ْبغ ُع َسخ ْبغ الخصا  ،كعبج َّ
هللا ْبغ عباس ،كعبج َّ
ابغ أَبي بكخة الثقفي ،كعبج الخحسغ ْبغ أَبي ليمى(ٔ).
كس ِعيج ْبغ أَبي صجقة ،كسمسة ْبغ
ركػ عشً الخبيع بغ صبيح ،كزربي أبػ يحيى ،كالدخؼ ْبغ يحيىَ ،
َّللا ْبغ
كسَم ْيساف التَّْي ِسي ،كعاصع األحػؿ ،كعاهخ الذعبي كٌػ هغ أقخاىً ،كعبج هللا ْبغ شبخهة ،كعبج َّ
عمقسةُ ،
ّ
َّللاِ بغ عػف ،كعبج الخحسغ بغ عسخك األَكز ِ
اعي ،كعثساف ْبغ َس ْعج الكاتب ،كعؿبة ْبغ َعبج ََّّللا
صبيحَ ،
كع ْبج َّ ْ
ْ َْ
ّ
كعسخاف ْبغ خالج الخداعيِ ،
ِ
كع ْسخاف القصاف ،كقتادة ْبغ دعاهة(ٕ).
األصع ،كعمي ْبغ زيج ْبغ ججعافْ ،
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ هعيغ ،كابغ حشبل(ٖ) ،كأبػ زرعة(ٗ) ،كالعجمي(٘) ،كقاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة هأهػىاً ،عاليًا

رؼيعًا ،فقيًٍا إهاهًا ،كثيخ العمع ،كرًعا"( ،)ٙك قاؿ ابغ حجخ ":ثقة ثبت عابج كبيخ القجر"

(.)ٚ

أخالقو كصفاتو:

كاف يتسيد بالػرع كالتقػػ كالرجؽ كاألهاىة ،فقج قاؿ ابغ حباف" :هغ أكرع أٌل البرخة ككاف فقيٍا
()ٛ
ِ
كرًعا كأهمككع لشفدً"(،)ٜ
فاضالً حافطاً هتقشاً يعبخ الخؤيا" ،كقاؿ قالَبة" :اصخفػي حيث شئتع ،فمتججىً أشجكع َ
كقاؿ ب ْك ِخ ب ِغ عب ِج َّ ِ
ط ْخ ِإَلى ه َح َّس ِج ْب ِغ ِس ِ
يغَ ،فِإَّى ًُ
ط َخ ِإَلى أ َْكَرِع َر ُج ٍل أ َْد َرْكَشا ِفي َزَه ِاىَشاَ ،فْمَي ْش ُ
َف َي ْش ُ
"ه ْغ َس َّخُي أ ْ
يخ َ
َ ْ َْ
ُ
َّللاَ :
)
ٓٔ
(
ِ
ِ
َكاف يجع َكِث ا ِ
ِ
َص َج ُؽ َه ْغ أ َْد َرْك ُت ِه َغ اْلَب َذ ِخ ُه َح َّس ُج ْب ُغ
اـ ْب ُغ َح َّد َ
افَ :
َ ََ ُ ً
"ح َّجثَشي أ ْ
يخ ه َغ اْل َح َالؿ تََػُّرًعا"  ،كقاؿ ٌ َذ ُ
ِس ِ
يغ"(ٔٔ).
يخ َ
كهسا يجلل عمى أهاىتً كصجقً ها كرد عغ عبج الحسيج بغ عبج هللا بغ هدمع بغ يدار أىً قاؿ" :لسا
حبذ ابغ سيخيغ في الدجغ ،قاؿ لً الدجاف :إذا كاف الميل فاذٌب إلى أٌمظ فإذا أصبحت فتعاؿ ،فقاؿ ابغ

(ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٖ٘ٗ٘/ـٖٗٗ).
(ٕ)المرجعالسابك.)ٖٗ1/ٕ٘(،
)ٖ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕ1ٔ/7
(ٗ )أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ.)9ٕ9/
(٘)العجلً،معرفةالثماتللعجلً(ٕ.)ٕٗٓ/
))ٙابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٔ9ٖ/7
()7ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٗ1ٖ:
))1ابنحبان،الثمات(٘ .)ٖٗ9/
))9البخاري،التارٌخالكبٌر(ٔ .)9ٓ/
)ٓٔ )الرامهرمزي،المحدثالفاصلبٌنالراويوالواعً(ص .)ٗٓٔ:
)ٔٔ)الخطٌبالبغدادي،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٕ .)1ٙ/
ٕٓٔ

اؿ ٌِ َذاـ ْب ُغ َح َّد ٍ
"ها ُرِئ ي
اف:
سيخيغَ :ل وهللاَ ،ل أعيشظ عمى خياىة الدمصاف"(ٔ) ،كاف با اًر بػالجتً حيثَ َق
َ
َ
ُ
َ
يخيغ ي َكّمِع أ َّ ُّ َّ
ِ ِ
ز َّخعُ َل ٍَا"(ٕ)،
ُه ًُ َقط ِإَل َك ٌُ َػ َيتَ َ
ُه َح َّس ُج ْب ُغ س َ ُ ُ
نذاشو العمسي:

ال
كاف بارعًا في الفقً كالقزاء كيذٍج عمى ذلظ أقػاؿ العمساء ،فقج قاؿ هػرقًا العجمي" :ها رأيت رج ً

أفقً في كرعً ،كَل أكرع في فقًٍ هغ دمح" كقاؿ عثساف البتي" :لع يكغ بٍحي الشقخة أحج أعمع بالقزاء هغ دمح
(ٖ)
العْم ِع ِب َ ِ
س كالَق ِ
"كاف ابغ ِسي ِخيغ حدغ ِ
اء ك ِ
الح َدا ِ "(ٗ) ،قاؿ
الف َخائ ِ َ َ
َع َاخِب ُّيَ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ :
اؿ َع ْػ ٌ
ؼ األ ْ
بغ سيخيغ"  ،كسا كَق َ
ز َ
الخصيب" :كاف دمح أحج الفقٍاء هغ أٌل البرخة ،كالسحكػريغ بالػرع في كقتً"(٘) ،كقاؿ هالظ بغ أىذ" :ها
بالعخاؽ أحج أقجهً عمى أيػ ودمح بغ س يخيغ في زهاىٍسا ،".كهع ٌحا كاف يتػرع عغ تػلي القزاء ،فقج قاؿ

عسخك بغ هخة :إىي ألغبط أٌل البرخة بحيشظ الذيخيغ :الحدغ ودمح ،كقاؿ أيػ " :أر َيج لمقزاءَ َففخ إلى
الذاـ كإلى اليساهة(.)ٙ
مكانتو الحجيثية:

أها عغ دكري في خجهة الحجيث الشبػؼ ،فقج كاف "أكؿ هغ اىتقج الخجاؿ ،كهيد الثقات هغ غيخٌع ،كقج

ركػ عشً أىً قاؿ ":إف ٌحا العمع ديغ ،فاىطخكا عسغ تأخحكف ديشكع"(.)ٚ

كاف يخكؼ الحجيث كسا ٌػ فقج قاؿ ابغ عػف" :كاف دمح بغ سيخيغ إذا حجث كأىً يتقي شيئًا ،كأىً
يححر شيئًا ،كقاؿ :كاف دمح يحجث بالحجيث عمى حخكفً"( ،)ٛككاف إسشادي هغ أصح األساىيج ،حيث قاؿ ْاب ِغ
اْلس ِج ِيش ِيِ :
"ه ْغ أَص ِّح ْاألَس ِاى ِيجَ :ح َّس ُاد ْب ُغ َزْي ٍج َع ْغ أَيُّػ َ َع ْغ ه َح َّس ِج ْب ِغ ِس ِ
يغ َع ْغ أَِبي ٌُ َخْي َخَة"(.)ٜ
يخ َ
ُ
َ
َ
َ ّ
كَقاؿ أَبػ عب ِج َّ ِ َّ ِ
َحد ُغ أَس ِاى َيج تُْخَكػ َع ِغ َّ
الشِب ِي صمى هللا عميً كسمع أ َْرَب َعةٌ ِه ْش ٍَا:
َ ُ َْ
َ
الخ ْح َسغ الش َدائ ُّي" :أ ْ َ
ّ
"(ٓٔ)
يغ َع ْغ ُعَب ْي َج َة َع ْغ َعمِ ٍي َع ِغ َّ
أَيُّػ ُ َع ْغ ه َح َّس ِج ْب ِغ ِس ِ
الشِب ِي صمى هللا عميً كسمع .
يخ َ
ُ
ّ
ّ

ككاف هغ السحجثيغ الحيغ رحمػا لدساع األحاديث "فقج رحل دمح بغ سيخيغ إلى الكػفة فمقي بٍا عبيجة

كعمقسة كعبج الخحسغ بغ أبي ليمى"(ٔٔ).
كفاتو :تػفي سشة عذخ كهائة

(ٕٔ)

(ٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٖ.)ٕ1ٖ/
(ٕ)لوامالسنة،سٌرالسلفالصالحٌن(ص.)9ٕٖ:
)ٖ)الخطٌبالبغدادي،تارٌخبغداد(ٖ .)ٕ1ٖ/
)ٗ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٗ .)ٙٓ9/
(٘)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٖ.)ٕ1ٖ/
()ٙالذهبً،العبرفًخبرمنغبر(ٔ.)ٖٔٓ/
))7ابنرجب،شرحعللالترمذي(ٔ .)ٖ٘٘/
))1ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك(ٕٕ .)ٕٕٔ/
)) 9السٌوطً،تدرٌبالراويفًشرحتمرٌبالنواوي(ٔ .)1ٙ/
(ٓٔ)الخطٌب،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٕ.)ٕٖٔ/
)ٔٔ )الرامهرمزي،المحدثالفاصلبٌنالراويوالواعً(ص .)ٕٖٔ:
)ٕٔ)ابنلنفذ،الوفٌات(ص .)ٔٓ1:
ٖٓٔ

 -ٛدمحم بغ عبيج هللا( :ت ٔٔٓ :ىػ )

اسسو كندبوٌ :ػ دمح بغ عبيج هللا ْبغ َس ِعيج أ َُبػ عػف الثََق ِفي
شيػخو كتالميحه:

(ٔ)

األعػر كػِفي(ٕ).

ركػ عغ :جابخ بغ سسخة ،كالحارث بغ عسخك ،كس ِعيج بغ جبيخ ،كشخيح اْلَق ِ
اضي ،كصبيح صاحب
ََ َ
َ َُ
ْ َْ
َ
كع ْبج الخحسغ ْبغ
كع ْبج الخحسغ بغ أَبي عقيل الثقفيَ ،
كعبج هللا بغ الدبيخ ،كعبج هللا بغ شجاد ْبغ الٍادَ ،
عثسافَ ،
َّللا بغ َس ِعيج الثقفي ،كعخفجة الدمسي ،كعقار بغ السغيخة بغ شعبة ،كالقاسع بغ َع ْبج
أَبي ليمى ،كأبيً ُعَبيج َّ
َّللاِ بغ هدعػد ،ودمح بغ حاشب الجسحي ،كأبي الزحى هدمع بغ صبيح ،ككراد كاتب
الخ ْح َس ِغ ْبغ َعبج َّ
َّ
السغيخة بغ شعبة ،كأبي صالح الحشفي(ٖ).

كسَم ْيساف األعسر ،كشعبة ْبغ الحجاج،
َ
كرَكػ َعشً :حريغ ْبغ عبج الخحسغ ،كسؽياف الثػرؼُ ،
ِ
ِ
السمظ بغ عقا  ،كعيدى بغ ُع َسخ الٍسجاىي،
كالعباس بغ ذريح ،كعبج الخحسغ ْبغ َعبج َّ
َّللا السدعػدؼَ ،
كعبج َ
كغيالف بغ جاهع ،ودمح بغ سػقة ،ودمح بغ ؾيذ األسجؼ ،كهدعخ بغ كجاـ ،كأبػ حشيفة الشعساف بغ ثابت،

كيديج بغ َعبج هللا الذيباىي(ٗ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

()ٜ

كثقً ابغ سعج(٘) ،ك ابغ هعيغ( ،)ٙكالعجمي( ،)ٚكأبػ زرعة( ،)ٛك ابغ حجخ

ك زاد ابغ سعج ":لً

أحاديث" كقاؿ ابغ حشبل" :أبػ عػف دمح بغ عبيج هللا أثبت كأكثق هغ عبج السمظ بغ عسيخ"(ٓٔ) ،كسا قاؿ ابغ
حباف" :كاف هغ الستقشيغ"

(ٔٔ)

.

نذاشو العمسي :كاف عارفاً بالقخاءات فقج :أخح القخاءة عخضا عغ أبي عبج الخحسغ الدمسي(ٕٔ).

مكانتو الحجيثية :كاف هغ السحجثيغ الثقات فقج بمغ عجد هخكياتً حػالي ثالثيغ حجيث ،كركػ لً الجساعة

سػػ ابغ هاجً(ٖٔ).

كفاتو :هات سشة عذخة كهائة.

(ٗٔ)

ً :بفتح الثاء المثلثة والماف والفاء ،هذه النسبة إلى ثمٌف ،وهو ثمٌف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن
)ٔ) الثمف ّ
عكرمةبنخصفةبنلٌسبنعٌبلنبنمضرولٌلاناسمثمٌفلسى،ونزلتأكثرهذهالمبٌلةبالطابفوانتشرتمنهافً
الببلد،انظر:السمعانً،األنساب(ٖ .)ٖٔ9/
)ٕ)البخاري،التارٌخالكبٌر(ٔ .)ٔ7ٓ/
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٖ9/ٕٙ
)ٗ)المرجعالسابك( .)ٖ9/ٕٙ
)٘)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖٕٔ/ٙ
))ٙابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٔ/1
))7العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٕٗ7/
)) 1أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ .)9ٖٕ/
()9ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٗ9ٗ:
)ٓٔ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٔ .)ٕٗ9/
)ٔٔ)ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٔ7٘:
)ٕٔ)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٕ .)ٔ9ٗ/
)ٖٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٗٓ/ٕٙ
)ٗٔ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب( .)ٖٕٕ/9
ٗٓٔ

َ -ٜع ْدَرة بغ عبج الخحسغ ( :ت ٔٓٔ :ػ ٓٔٔ ىػ )
(ٖ).
الخحسغ الخد ِ
أعػر
اعي(ٔ) ُكػِفي(ٕ) ،كاف
اً
َُ
اسسو كندبوٌ :ػ َع ْدَرة بغ َع ْبج َّ ْ
ّ
شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :أبي الذعثاء َجاِبخ ْبغ زيج ،كالحدغ العخىي ،كحسيج ْبغ َع ْبج الخحسغ الحسيخؼ ،كراشج بغ
حبير ،كقيل :ابغ خشبر الحسريِ ،
كس ِعيج ْبغ َع ْبج الخحسغ بغ أبدػ ،كعاهخ الذعبي،
كسعيج ْبغ جبيخَ ،
َ
كعائذة أـ السؤهشيغ هخسل(ٗ).
كسَم ْيساف التَّْي ِسي ،كعاصع األحػؿ ،كعبج الكخيع بغ هالظ
ركػ َعشً :خالج الححاء ،كداكد ْبغ أَبي ٌشجُ ،
ّ
الجدرؼ ،كقتادة بغ دعاهة ،ككقاء بغ إياس األسجؼ(٘).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ هعيغ ،كابغ السجيشي( ،)ٙكالعجمي( ،)ٚكابغ حجخ( ،)ٛكذكخي ابغ حباف في الثقات(.)ٜ
مكانتو الحجيثية:

"رَْيت
اؿ كقاء بغ ِإَياسَ :أ
رغع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف حخيراً عمى شمب العمع ،فقج َق َ
يخَتمف ِإَلى سعيج بغ ُجَبيخ َه َعً التَّْف ِديخ"(ٓٔ) ،كركػ لً هدمع ،كأبػ داكد ،كالتخهحؼ ،كالشدائي ،كأبػ
ْ
عدَرة ْ
جعفخ الصحاكؼ(ٔٔ).

كفاتو :تػفي ها بيغ سشة هائة ككاحج إلى هائة كعذخ(ٕٔ).
ٓٔ -عمي بغ رباح( :ت ٔٔٗ :ىػ )

اسسو كندبو:
خس ُّي(ٖٔ)ِ ،
الم ِ
ٌػ عمِي بغ رباح ،أَبػ هػسىَّ ،
ِؼ(ٗٔ) ،كلج سشة خسذ عذخة «عاـ اليخهػؾ» .ككاف أعػر،
السرخ ُّ
َ ْ َ
ُ َ
()ٔٙ
(٘ٔ)
ذٌبت عيشً يػـ "ذؼ الرػارؼ" في البحخ ،هع عبج هللا بغ سعج بغ أبى سخح سشة أربع كثالثيغ .
)ٔ)ال ُخزَ اعًِ:بضمالخاءالمعجمةوفتحالزاىوفًآخرهاالعٌنالمهملة،هذهالنسبةإلىخزاعة.انظر:السمعانً،األنساب
(٘ .)ٔٔٙ/
)ٕ)الدارلطنً،المؤتلفوالمختلف(ٖ .)ٔٙ1ٙ/
)ٖ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٖٔ1/
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٓ .)٘ٔ/
)٘)المرجعالسابك )٘ٔ/ٕٓ(،
))ٙابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٔ/7
))7العجلً،الثمات(ص .)ٖٖٔ:
))1ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖ9ٓ:
))9ابنحبان،الثمات( .)ٖٓٓ/7
)ٓٔ)البخاري،التارٌخاألوسط(ٔ .)ٕٕ7/
)ٔٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٖٔ9/
)ٕٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)ٔٓٗ/
)ٖٔ) اللَّخمً  :بفتح البلم المشددة وسكون الخاء المعجمة ،هذه النسبة إلى لخم ،ولخم وجذام لبٌلتان من الٌمن نزلتا الشام.
انظر:السمعانً،األنساب(ٔٔ .)ٕٔٓ/
)ٗٔ)البخاري،التارٌخالكبٌر( .)ٕ7ٗ/ٙ
)٘ٔ ) معركة ذات الصواري :أول معركة بحرٌة ٌخوضها المسلمون وكانت ضد الروم .انظر العسٌري ،موجز التارٌخ
اإلسبلمًمنعهدآدمإلىعصرناالحاضر(ص .)ٕٕٔ:
))ٔٙابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٔ .)ٖٙٔ/
٘ٓٔ

شيػخو كتالميحه:

َرَكػ َعغ :جشادة بغ أَبي أهية ،كرافع بغ خجيج ،كربيعة الجخشي ،كزيج بغ ثابت ،كعبج هللا ْبغ عباس،
كعبج هللا ْبغ َع ْسخك ْبغ العاص ،كعبج اْل َع ِد ِ
يد ْبغ هخكاف ْبغ الحكع ،كعتبة بغ الشجر ،كعؿبة ْبغ عاهخ الجٍشي،
َّللاِ صمى هللا عميً كسمع ،كأبي
كع ْسخك بغ العاص ،كيديج بغ حريغ بغ ىسيخ الدمسي ،كأَِبي َرِافع هػلى َرُسػؿ َّ
َ
(ٔ)
ِؼ .
قتادة األ َْىرار ّ

َرَكػ َعشً :الحارث بغ يديج الحزخهي ،كالحكع بغ عبج هللا البمػؼ ،كأبػ ٌاىئ حسيج بغ ٌاىئ
الخػَلىي ،كحشيغ بغ أَبي حكيع ،كشخحبيل ْبغ َش ِخيظ السعاقخؼ ،كأبػ هخحػـ عبج الخحيع بغ هيسػف ،كؾباث بغ
رزيغ المخسي ،كهعخكؼ بغ سػيج الجحاهي ،كابشً هػسى ْبغ َعِمي ْبغ رباح كيديج ْبغ أَبي حبيب(ٕ).
ّ
أقػاؿ العمساء ؼيو:
(٘)
(ٗ)
(ٖ)
عشجىا ِثَقة ثبتًا"( ،)ٙكسا
كثقً ابغ سعج  ،كالعجمي  ،ك ابغ حجخ  ،كقاؿ عمي بغ السجيشيَ :
اف َ
"ك َ
()ٛ
()ٚ
ِ
العالِع" .
قاؿ ابغ حباف" :هغ ثقات أٌل هرخ"  ،كقاؿ الحٌبي" :الثَّقةُُ َ ،
مكانتو الحجيثية:

بالخغع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة اَل أىً كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،قاؿ الحارث بغ زيج

الحزخهي" :دخمت عمى عمي بغ رباح كٌػ في الذسذ ،كعشجي جارية عمجة( ،)ٜكٌػ يقػؿ :قاؿ عسخك بغ
العاص ،قاؿ ف الف ،قاؿ فالف ،فقمت لً :تحجث هثل ٌحي بٍحي األحاديث؟ فقاؿ :ليدت ٌي بي ،إىسا أستحكخ

حجيثي"(ٓٔ) ،كركػ لً البخارؼ في األد  ،كفى أفعاؿ العباد ،كركػ لً الباقػف ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٔٔ).

كفاتو:

تػفى بإفخيؿيا سشة أربع عذخة كهائة ،كقيل :سشة سبع عذخة

(ٕٔ).

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٓ .)ٕٗ7/
)ٕ)المرجعالسابك .)ٕٗ1/ٕٓ(،
)ٖ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕ٘ٔ/7
)ٗ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٖٔ٘/
(٘)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٗٓٔ:
))ٙابنالمدٌنً،سؤاالتابنأبًشٌبة(ص .)99:
))7ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٔ9ٙ:
))1الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٕٗٔ/7
ْ
ج:الر ُجلُم ِْنكفَّ ْ
ارالعَ َج ِم،واألُنثىعِلجة.انظر:ابنمنظور،لسانالعرب(ٕ .)ٖٕٙ/
))9الع ِْل
َّ
)ٓٔ)ابنعساكر،مختصرتارٌخدمشك( .)ٕ1٘/ٔ7
)ٔٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٖٙ٘/
)ٕٔ)النووي،تهذٌباألسماءواللغات(ٔ .)ٖٕ٘/
ٔٓٙ

ٔٔ -عصاء بغ أبي رباح( :ت ٔٔ٘ :ىػ )
اسسو كندبو:

(ٔ)
ٌػ عصاء بغ أَبي رباح ،أَبػ هحسج ،هػَلى آؿ أَبي خثَيع ،الُقخِش ُّيِ ،
الس ِّك ُّي ،كاسع أَبي َرباح:
الفٍخ ُّ
ُ
َ
ْ
َ
َُ
َ
ِؼ َ ،
َ
ِ (٘)
(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
ِ
َع َخَج ثُ َّع َعسي َب ْع َج َذل َظ .
َع َػَر أَ ْف َ
اف َع َ
ص َذ أ َ
أَسَمع  ،كلج سشة سبع كعذخيغ َ ،ك َ
َش َّل أ ْ
اء أ ْ
صٌ
َ

شيػخو كتالميحه:

َرَكػ َعغ :أساهة بغ زيج ْبغ حارثة الكمبي ،كأكس بغ الراهت ،كإياس بغ خميفة البكخؼ ،كجابخ بغ
ِؼ ،كالحارث األَعػر ،كحبيب ْبغ أَبي ثَاِبت ،كحداـ بغ حكيع بغ حداـ،
عبج هللا ،كجابخ بغ ُع َسيخ األ َْىرار ّ

كذكػاف أبي صالح الدساف ،كرافع ْب غ خجيج ،كزيج بغ أرقع ،كزيج ْبغ خالج الجٍشي ،كسالع بغ شػاؿ هػلى أـ
كس ِعيج بغ ال ُس َديَّب(.)ٙ
حبيبةَ ،
الخ ْح َس ِغ الدجؼ ،كإسساعيل ْبغ هدمع
ِؼ ،كإسساعيل بغ َع ْبج َّ
ركػ عشً إسساعيل ْبغ إبخاـيع األ َْىرار ّ
ِؼ ،كأيػ ْبغ أَبي تسيسة الدختياىي ،كأيػ بغ عتبة
السكي ،كاألسػد بغ شيباف ،كإياس بغ أَبي تسيسة َ
رخ ّ
الب ْ
اليساهي ،كأيػ

بغ هػسى القخشي ،كأيػ

بغ ىٍيظ ،كبجيل بغ هيدخة ،كبخد بغ سشاف الذاهي ،كبداـ

الريخفي ،كبكيخ بغ األخشذ ،كثابت بغ عجالف ،كجابخ َي ِديج الجعفي ،كجخيخ ْبغ حازـ ،كجعفخ بغ إياس،
كجعفخ بغ بخقاف(.)ٚ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

()ٛ
اف َعصاء بغ أَبى َرَباح
قاؿ ابغ سعج" :ثقة فقيٍاً عالساً كثيخ الحجيث"  ،كقاؿ يحيى بغ هعيغَ :
"ك َ
هعمع كتا "( ، )ٜكقاؿ العجمي" :ثقة ،ككاف هفتي أٌل هكة في زهاىً"(ٓٔ) ،كسا كقاؿ ابغ حباف" :هغ سادات
(ٔٔ)
ِ
"اإلهاـَ ،ش ْي ُخ ِ
ِ
الح َخـِ"(ٕٔ) ،ك قاؿ ابغ
اإل ْس َ
التابعيغ فقًٍا كعمسًا ككرعًا كفز ً
الـُِ ،هْفتي َ
ال"  ،كقاؿ الحٌبيُ َ :
حجخ ":ثقة فؿيً فاضل لكشً كثيخ اإلرساؿ"(ٖٔ).

)ٔ ) الفهري :بكسر الفاء وسكون الهاء بعدهما الراء،هذه النسبة إلى فهر بن مالن بن النضر بن كنانة .انظر :السمعانً،
األنساب(ٓٔ .)ٕٙ1/
(ٕ)البخاري،التارٌخالكبٌر(.)ٖٗٙ/ٙ
)ٖ)ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك( .)ٙ7/ٔ7
صبةِاألنف،والنَّ ْعتُ أَف َ
)ٗ)الفَ َ
س.انظرالعٌن( .)ٕٔٙ/7
ط ُ
ط ُ
س:انخِ فاضلَ َ
)٘)ابنلتٌبة،المعارف(ٔ .)ٗٗٗ/
()ٙالمزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٓ7ٓ/ـٔ.)7
()7المرجعالسابك.)7ٖ/ٕٓ(،
))1ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٗٙ1/
))9ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)7ٔ/
)ٓٔ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ )ٖٔ٘/
)ٔٔ)ابنحبان،الثمات(٘ .)ٔ99/
)ٕٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)71/
(ٖٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص )ٖ9ٔ:
ٔٓ7

أخالقو كصفاتو:

كاف رجالً فاضالً صالحًا يتسيد بقػة اإليساف كالػرع كالتقػػ ،كيذٍج عمى ذلظ كمً أقػاؿ العمساء ،فقج
(ٔ)
إيساف ِ
الخ ْح َسغ ْبغ سابطَ" :ل أرػ
أٌل هكة َي ْع ِج ُؿ
قاؿ أبػ حشيفة" :ها رأيت أفزل هغ عصاء"  ،كقاؿ َع ْبج َّ
َ
إيساف عصاء"(ٕ) ،كقاؿ ابغ جخيج" :كاف السدجج فخاش ع ٍ
صاء عذخيغ سشة ،ككاف هغ أحدغ الشاس صالة"(ٖ)،
َ
َ
َ
ِِ
يث ِه َغ َّ ِ
َعَمع ِه ْش ًَُ ،فأ ُِر ِ
يٍ ْع ِه ْغ
َس َس ُع اْل َح ِج َ
كاف كحلظ هتػاضعًا ،حيث قاؿ عصاء عغ ىفدً" :إّىي َأل ْ
الخ ُجل َكأََىا أ ْ ُ
ِ ِ
ُح ِد ُغ ِه ْش ًُ َش ْيًئا"(ٗ) ،ك كاف هحبػباً بيغ الشاس فقج قاؿ األكزاعي" :كاف عصاء أرضى الشاس عشج
َىْفدي أَّىي ََل أ ْ

الشاس"(٘) ،كعغ الدٌخؼ قاؿ" :قجهت عمى عبج السمظ بغ هخكاف فقاؿ :هغ أيغ قجهت يا زٌخؼ؟ قمت :هغ

هكة .قاؿ :فسغ خمفت بٍا يدػد أٌمٍا؟ قمت :عصاء بغ أبي رباح .قاؿ :فسغ العخ أـ هغ السػالي؟ قاؿ:

قمت :هغ السػالي ،قاؿ :كبع سادٌع؟ قمت :بالجياىة كالخكاية ،قاؿ :إف أٌل الجياىة كالخكاية ليشبغي أف

يدػدكا"(.)ٙ

نذاشو العمسي:
كهع أف عصاء كاف أعػر كأفصذ كأشل كأعخج إَل أىً كاف هغ العمساء األجالء ،فقج كاف عارفًا
بالفقً كالقزاء كاإلفتاء كالقخآف ،حيث قاؿ سمسة بغ كٍيل" :ها رأيت أحجًا يخيج بٍحا العمع كجً هللا غيخ ٌؤَلء

الثالثة :عصاء كشاككس كهجاٌج"( ،)ٚكقاؿ ابغ الجدرؼ" :ككردت عشً الخكاية في حخكؼ القخآف ،ركػ القخاءة
()ٛ
ِ
صِ
ِ
اء ْب ِغ
"ك ْش ُت ِع ْش َج َع َ
اؿُ :
الٍ ْس َجاى ُّي َق َ
عغ أبي ٌخيخة ،عخض عميً أبػ عسخك ، ".كقاؿ ُع ْتَب ُة ْب ُغ أَِبي َحكي ٍع َ
ِ
ِ
اف ِه ْش ُك ْع َلَ ُي ْح ِد ُغ َكتَْبَشا َل ًَُ ،ك َه ْغ َل ْع َي ُك ْغ َه َع ًُ
أَِبي َرَب ٍ
اف ،تَ َعاَل ُػا ْ
اكتُُبػاَ ،ف َس ْغ َك َ
اؿ"َ :يا غْم َس ُ
احَ ،كَى ْح ُغ غْم َس ُ
اف َفَق َ
اي ِه ْغ ِع ْش ِجَىا"(.)ٜ
َع َ
ِق ْخ َ
اس أ ْ
ش ٌ
ص ْيَش ُ
ِ
كسا كقاؿ قتادة" :كاف عصاء هغ أعمع الشاس بالسشاسظ"(ٓٔ) ،كقاؿ ه َح َّس ِج ْب ِغ َع ْب ِج َّ ِ ِ
"ها
َّللا ْبغ َع ْسخكَ :
ُ
احِ ،إَّىسا َكاف ِفي هجِم ِد ًِ ِذ ْكخ َّ ِ
َّ
أرَيت هْفِتيا َخي اخ ِهغ ع َ ِ
ػضػ َفَ .فِإ ْف تَ َكم َع أ َْك
َّللا َل َيْفتُ ُخ َك ٌُ ْع َي ُخ ُ
صاء ْب ِغ أَِبي َرَب ٍ َ َ
َ ْ ُ ُ ً ًْ ْ َ
َْ
ُ
(ٕٔ)
(ٔٔ)
ِ
ٍ
كقاؿ أ َُبػ َح ِازٍـ
َح َد َغ اْل َج َػا َ "  ،كقاؿ عصاء الخخاساىيٌ" :حا ّ
ُسئ َل َع ْغ َش ْيء أ ْ
سيج فقٍاء أٌل الحجاز" َ ،
(ٖٔ)
اؿ " :دخمت عمى َعصاء بغ أَبى َرَباح َفجعل
اؽ َع َ
ٌَ َل َه َّك َة ِفي َ
اء أ ْ
األ ْ
الف ْت َػػ" َ ،
َع َخُجَ " :ف َ
كعغ بغ أَبى ليمى َق َ
صٌ

)ٔ)شهابالدٌن،مسالناألبصارفًممالناألمصار(٘ .)ٖٙ7/
)ٕ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)ٕ79/
(ٖ)الذهبً،العبرفًخبرمنغبر(ٔ.)ٔٓ1/
)ٗ )الخطٌبالبغدادي،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٔ .)ٕٓٓ/
(٘)النووي،تهذٌباألسماءواللغات(ٔ.)ٖٖٖ/
()ٙابنالصبلح،معرفةأنواععلومالحدٌث(ص.)ٕٗٓ:
))7ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك( .)7ٓ/ٔ7
))1ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)ٖ٘ٔ/
))9الخطٌب،السنةلبلالتدوٌن(ٔ .)ٖٕ7/
)ٓٔ)الفسوي،المعرفةوالتارٌخ(ٔ .)7ٓٔ/
)ٔٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕٔ/ٙ
)ٕٔ)ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك( .)ٙ٘/ٔ7
)ٖٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)1ٕ/
ٔٓ1

(ٔ)
اؿ ابغ َعبَّاس :يا
يع ُ
َص َحابً جعمُػا ْ
اؿ َها تشكخكف هغ َذاؾ ٌُ َػ أعمع هشى"  ،كَق َ
جبػ َف هغ َذاؾ َفَق َ
يدألشي َكَكأف أ ْ
أٌل هكة ،تجتسعػف عمي كعشجكع عصاء(ٕ).
َ
ّ
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ السحجثيغ الحفاظ الستقشيغ ،حيث قاؿ سعيج بغ أبى عخكبة" :إذا اجتسع أربعة لع أباؿ بسغ

خالفٍع :الحدغ ،كسعيج بغ السديب ،كإبخاـيع ،كعصاءٌ ،ؤَلء أئسة األىرار كقاؿ الذافعي" :ليذ في التابعيغ

اتباعا لمحجيث ، )ٖ(".كقاؿ دمح بغ عمي بغ حديغ" :خحكا هغ حجيث عصاء ها استصعتع"(ٗ) ،كقج ركػ
أحج أكثخ
ً
لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ"(٘).

كهع ٌحا كمً فقج كاف حخيرًا عمى ىرح أكلياء األهػر فسغ كصاياي لمخميفة عبج السمظ بغ هخكاف ها ركاي

ال " :دخل عصاء بغ أبي رباح عمى عبج السمظ بغ هخكاف كٌػ جالذ عمى سخيخي كحػاليً
األصسعي قائ ً
األشخاؼ هغ كل بصغ ،كذلظ بسكة في كقت حجً في خالفتً  ،فمسا ىطخ إليً قاـ إليً كأجمدً هعً عمى

الدخيخ كقعج بيغ يجيً كقاؿ لً :يا أبا دمح ،حاجتظ؟ قاؿ :يا أهيخ السؤهشيغ ،اتق هللا في حخـ هللا كحخـ رسػلً،
فتعاٌجي بالعسارة ،كاتق هللا في أكَلد السٍاجخيغ كاألىرار فأىت بٍع أجمدت ٌحا السجمذ ،كاتق هللا في أٌل

الثغػر ،فإ ىٍع حرغ السدمسيغ ،كتعٍج أهػر السدمسيغ فإىظ كحجؾ السدئػؿ عشٍع ،كاتق هللا ؼيسغ عمى بابظ،
كَل تغفل عشٍع ،كَل تغمق دكىٍع بابظ .فقاؿ لً :أفعل ،ثع ىٍس فؿبس عميً عبج السمظ فقاؿ :يا أبا دمح ،إىسا
سألتشا حػائج غيخؾ ،كقج قزيشاٌا ،فسا حاجتظ؟ فقاؿ :ها لي إلى هخمػؽ حاجة .ثع خخج ،فقاؿ عبج السمظ:

ٌحا كأبيظ الذخؼٌ ،حا كأبيظ الدؤدد"(.)ٙ
كفاتو:

َّ
ف
ف هثمً"
َه َ
"ها َخم َ
عذخة َك ِه َائةَ ،فَق َ
ات سشة خسذ َ
اؿ َه ْي ُسػ ٌ بغ هٍخافَ :

()ٚ

(ٔ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ.)ٕ7ٙ/
(ٕ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ.)ٕ71/
(ٖ)النووي،تهذٌباألسماءواللغات(ٔ.)ٖٖٖ/
)ٗ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٖٖٓ/ٙـٖٖٔ) .
(٘ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ.)ٖٕٕ/
()ٙابنالجوزي،المنتظمفًتارٌخالملونواألمم( .)ٔٙٙ/7
()7ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٓٗ .)ٗٓ٘/
ٔٓ9

َٕٔ -ع ْسُخك بغ ُمَّخة( :ت ٔٔٙ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ عسخك بغ هخة بغ عبج هللا بغ شارؽ بغ الحارث بغ الحارث بغ سمسة بغ كعب بغ كائل بغ جسل

بغ ِكَش َاىة بغ ىاجية بغ هخاد(ٔ) ،كاف أعسى(ٕ).
شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :إبخاـيع الشخعي ،كالحدغ ْبغ هدمع ْبغ يشاؽ ،كخيثسة بغ عبج الخحسغ الجعفي ،كزاذاف أَِبي
عسخ ،كسالع بغ أَبي الجعج ،كسالع األفصذ ،كسعج بغ عبيجة ،كس ِعيج بغ جبيخِ ،
الس َديَّب ،كأبي
ْ
ْ َُ
كسعيج ْبغ ُ
َ
َ
َُ
(ٖ).
كائل شقيق ْبغ سمسة ،كشمق ْبغ حبيب

كع ْبج الخحسغ ْبغ
ركػ عشًُ :سَم ْيساف األعسر ،كشعبة ْبغ اْل َح َّجاج ،كابشً َعبج هللا بغ َع ْسخك ْبغ هخةَ ،
عبج َّ ِ
ِ
كع ْسخك ْبغ ؾيذ السالئي ،كالعػاـ ْبغ حػشب ،كالعالء
َّللا السدعػدؼ ،كعبج الخحسغ ْبغ َع ْسخك األَكزاع ّيَ ،
َ
وه َح َّسج ْبغ َع ْبج الخحسغ ْبغ أَبي ليمى ،كهدعخ ْبغ
وه َح َّسج ْبغ َعبج َّ
َّللا السخادؼُ ،
الس َديَّب ،كؾيذ بغ الخبيعُ ،
ْبغ ُ
كجاـ ،كهشرػر ْبغ السعتسخ ،كأ َُبػ إسحاؽ الدبيعي ،كٌػ أكبخ هشً ،كأ َُبػ خالج الجاَلىي(ٗ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ العجمي" :ثبت"(٘) ،كقاؿ أبػ حاتع" :صجكؽ ثقة"( ،)ٙكذكخي ابغ حباف في الثقات

()ٚ

كقاؿ" :كاف

هخجئًا"( ، )ٛكقاؿ الحٌبي" :اإلهاـ ،القجكة ،الحافع ،أحج األئسة األعالـ"( ،)ٜكقاؿ ابغ حجخ ":ثقة عابج كاف َل

يجلذ كرهي باإلرجاء"(ٓٔ).
أخالقو كصفاتو:

كاف كرعًا فزالً حدغ الدي خة بيغ الشاس حيث قاؿ عبج السمظ بغ هيدخة في جشازة عسخك بغ هخة:
(ٔٔ)
طَش ْشت أَىً ََل
ص َالة ق ّ
ط َف َ
"ها َأرَْيت َع ْسخك بغ ّ
هخة يرمى َ
"إىي ألحدبً خيخ البذخ"  ،كسا قاؿ ُش ْعَبةَ :

يغفخ َل ًُ"(ٕٔ).
رخؼ َحتَّى ْ
ْيش َ

)ٔ)ابنخٌاط،الطبمات(ص .)ٕ7ٙ:
)ٕ)ابنحنبل،سؤاالتأبًداودلئلمامأحمد(ص .)ٔ7ٙ:
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٕٕٖٕ/ـٖٖٕ) .
)ٗ)المرجعالسابك .)ٕٖٗ/ٕٕ(،
)٘)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٔ٘1/
))ٙابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕ٘1/ٙ
)ْ 7
)ال ُم ْر ِجبَةُ:همالذٌنأخرواالعملعناإلٌمان،وأكثرف رقالمرجبةتمولإناإلٌمانالٌزٌدوالٌنمص.انظر:الشاطبً،
االعتصامتالشمٌروالحمٌدوالصٌنً(ٖ .)ٖٙٗ/
))1ابنحبان،الثمات(٘ .)ٔ1ٖ/
))9الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)ٕ٘ٓ/
(ٓٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕٗٙ:
)ٔٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖٔ٘/ٙ
)ٕٔ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)ٖ٘٘/
ٓٔٔ

كقاؿ حفز بغ غياث" :ها سسعت األعسر يحكخ رجالً قط إ َل عسخك بغ هخة فإىي سسعتً يقػؿ

(ٔ)
اؿ هدعخ" :ها يخيل إلي إىي أدركت أفزل هغ َع ْسخك ْبغ هخة"(ٕ).
رحسً هللا كاف هأهػىاً عمى ها حسل"  ،كَق َ
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات األثبات ،حيث ركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٖ)َ ،كَرَكػ
اْلخ ِص ِ ِ ِ
ِ ِ
يع َقاؿَ"َ :ل أ ِ
َح َد َغ ِإ ْسَش ًادا ِه ْغ ٌَ َحاُ :ش ْعَب ُة َع ْغ َع ْس ِخك ْب ِغ ُه َّخَة
ْ
َعَم ُع في اْل َحجيث َش ْيًئا أ ْ
يب في اْلكَف َاية َع ْغ َك ِك ٍ َ
َ ُ
(ٗ)
ِ
ِؼ"  ،كقاؿ عبج الخحسغ بغ هٍجؼ" :أربعة بالكػفة َل يختمف في حجيثٍع فسغ
ػسى ْاأل ْ
َش َعخِّ
َع ْغ ُه َّخَة َع ْغ أَبي ُه َ

اختمف عميٍع فٍػ يخصئ هشٍع عسخك بغ هخة "كقاؿ أيزاً" :حفاظ الكػفة أربعة عسخك بغ هخة كهشرػر

كسمسة بغ كٍيل كأبػ حريغ"(٘).
ِ
عذخة َك ِه َائة(.)ٙ
كفاتو :تػفي سشة س ّت َ
ِ
امة( :ت ٔٔٚ :ىػ )
ٖٔ -قتادة بغ د َع َ
اسسو كندبو:

بيعة بغ َع ْسخك بغ اْل َح ِارث بغ سجكس بغ
ٌػ َقتَ َادة بغ دعاهة بغ َقتَ َادة بغ َع ِديد بغ َع ْسخك بغ ر َ
صعب بغ َعمي بغ بكخ بغ َك ِائل بغ قاسط بغ ٌشب بغ أفري بغ
َش َيباف بغ ذٌل بغ ثَ ْعَمَبة بغ عكابة بغ َ
ّ
()ٚ
ِِ
يغ(،)ٛكلج
َع َسى  ،كلج سشة ستّ َ
ِؼ ْاأل ْ
رخ ّ
ججيمة بغ أَسج بغ ر َ
بيعة بغ ىدار بغ هعج بغ عجىاف أ َُبػ اْلخصا اْلَب ْ
()ٜ
كٌػ أعسى.
شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :أىذ بغ هالظ ،كبجيل بغ هيدخة العقيمي ،كبذخ بغ عائح السشقخؼ ،كبذخ بغ السحتفد،

كبذيخ بغ كعب العجكؼ ،كبكخ بغ عبج هللا السدىي ،كأبي الذعثاء جابخ بغ زيج ،كجخؼ بغ كميب الدجكسي،
كحبيب بغ سالع ،كحداف بغ بالؿ ،كالحدغ بغ عبج الخحسغ الذاهي ،كالحدغ البرخؼ ،كحسيج بغ عبج

الخحسغ بغ عػؼ ،كحسيج بغ ٌالؿ العجكؼ ،كخالج بغ دريظ ،كخالج بغ عخفصة ،كخميج العرخؼ ،كخالس

الٍجخؼ(ٓٔ).

)ٔ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٖ .)ٗٙ7/
)ٕ)البخاري،التارٌخالكبٌر( .)ٖٙ1/ٙ
)ٖ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٗٓٙ/
)ٗ)السٌوطً،تدرٌبالراويفًشرحتمرٌبالنواوي(ٔ .)1٘/
)٘)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕ٘7/ٙ
))ٙدمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٕ7ٔ/
() 7المرطبً،التعدٌلوالتجرٌح,لمنخرجلهالبخاريفًالجامعالصحٌح(ٖ .)ٔٓٙٗ/
))1دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٔٙٙ/
))9ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٔ٘ٗ:
(ٓٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕ .)ٗ99/
ٔٔٔ

ركػ عشً :أباف بغ يديج العصار ،كإسساعيل بغ هدمع السكي ،كأشعث بغ بخاز الٍجيسي ،كأيػ
الدختياىي كأيػ

أبػ العالء القرا  ،كبكيخ ب غ أبي الدسيط ،كجخيخ بغ حازـ ،كحجاج بغ أرشاة ،كحجاج

بغ حجاج الباٌمي ،كحخ بغ شجاد ،كحداـ بغ هرظ ،كحديغ بغ ذكػاف السعمع ،كالحكع بغ عبج السمظ

القخشي ،كالحكع بغ ٌذاـ الثقفي ،كحساد بغ الجعج ،كحساد بغ سمسة ،كحسيج الصػيل ،كخالج بغ ؾيذ
الحجاىي ،كسعيج بغ بذيخ الجهذقي ،كسعيج بغ أبي عخكبة كسعيج بغ أبي ٌالؿ السرخؼ ،كسميع بغ حياف،

كسميساف األعسر(ٔ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة هأهػىًا ،حجة في الحجيث"(ٕ) ،كقاؿ ابغ هعيغ" :ثقة"(ٖ) ،كقاؿ أبػ زرعة:

"قتادة هغ أعمى أصحا الحدغ"(ٗ) ،كحلظ قاؿ أبػ َد ُاكد" :أثبت الشاس في أىذ قتادة"(٘) ،كقاؿ أحسج بغ
حشبل" :كاف قتادة أحفع أٌل البرخة َل يدسع شيئًا إَل حفطً كقخغ عميً صحيفة جابخ هخة كاحجة فحفطٍا،

ككاف سميساف التيسي كأيػ يحتاجػف إلى حفطً يدألػىً ككاف هغ العمساء"( ،)ٙكسا كقاؿ ابغ حباف" :كاف هغ
()ٚ
ِ
السفد ِخْي َغ
ر ِخُ ،ق ْج َكةُ
عمساء الشاس بالقخآف كالفقً ككاف هغ حفاظ أٌل زهاىً"  ،كقاؿ الحٌبي" :حافع َ
ّ
الع ْ
الس َح ِّجِث ْي َغ"( ،)ٛكقاؿ ابغ حجخ" :ثقة ثبت"(.)ٜ
َك ُ
أخالقو كصفاتو:

"هغ سخي أف يشطخ إلى أحفع رجل أدركشا
تسيد بالحكاء كسخعة الحفع ،فقج قاؿ أبػ بكخ بغ عبج هللاَ :
كأحخػ أف يؤدػ الحجيث كسا سسعً فميشطخ إلى قتادة ،كقاؿ سعيج بغ السديب :ها أتاىا عخاقي أحفع هغ
(ٓٔ)
شيخً ابغ سيخيغَ " :قتاَدة
قتادة .كقاؿ شعبة :قاؿ لي سؽياف :ك ٌل كاف في الجىيا هثل قتادة؟"  ،كقاؿ ؼيً ُ
أحفع الشاس"(ٔٔ)  ،كحا قاؿ يحيى بغ سعيج" :قتادة حافع كاف إذا سسع الذيء عمقً"(ٕٔ) ،كقاؿ قتادة" :ها قمت

لخجل قط أعج عمي"(ٖٔ).

(ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال .)٘ٓٗ/ٕٖ(،
)ٕ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕٕ9/7
(ٖ )ابنمعٌن،منكبلمأبًزكرٌاٌحٌىبنمعٌنفًالرجال(ص .)ٗٙ:
(ٗ) أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ .)9ٕٗ/
(٘ )أبوداوود،سؤاالتأبًعبٌداآلجريأباداودالسجستانًفًالجرحوالتعدٌل(ص .)ٖٙ٘:
))ٙابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٖٔ٘/7
))7ابنحبانالثمات(٘ .)ٖٕٕ/
))1الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)ٕ7ٓ/
))9ابنحجرتمرٌبالتهذٌبص .)ٖٗ٘:
(ٓٔ)النووي،تهذٌباألسماءواللغات(ٕ .)٘7/
(ٔٔ)الذهبً،العبرفًخبرمنغبر(ٔ .)ٕٔٔ/
)ٕٔ)ابنأبوحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٖٔٗ/7
(ٖٔ)ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٔ .)ٔ7ٖ/
ٕٔٔ

نذاشو العمسي:

كهع أىً كاف أعسى إَل أىً كاف هجتٍجًا في شمب العمع فقج ِقيل لِ َّ
اؿَ :ى َع ْع َأرَْيتُ ًُ
مذ ْعِب ِيَ :أ
"رَْي َت َقتَ َاد َة؟ َق َ
َ
ّ
ح ِ
اش َب َلْي ٍل"(ٔ).
َ
كَقاؿ سؽياف ْبغ ُعَي ْيَشة" :قاؿ الذعبي ليخخج في الميل ؼيحتصب فتق ع يجي عمى أفعى فتقتمًٌ ،حا هثل
ضخ لصالب العمع .إف شالب العمع إذا حسل هغ العمع هاَل يصيقً قتمً عمسً كسا قتل األفعى حاشب ليل"(ٕ).
كقاؿ هعسخ" :قمت لمدٌخؼ :أقتادة أعمع أـ هكحػؿ؟ قاؿ َل بل قتادة ،ها كاف عشج هكحػؿ إَل شيء

يديخ .كقاؿ هعسخ :لع أر هغ ٌؤَلء أفقً هغ الدٌخؼ كحساد كقتادة"(ٖ) ،ككاف كحلظ رأسًا في المغة كالذعخ
كاألىدا  ،حيث قاؿ عاهخ بغ عبج السمظ السدسعي" :لقج كاف الخجالف هغ بشي هخكاف يختمفاف في بيت شعخ
فيخسالف راكبا إلى قتادة يدألً"(ٗ) ،ك َق ِ ِ
اف َقتَ َادةُ ِه ْغ أ َْى ِ
الش ِ
دب َّ
اس"(٘) ،كقاؿ دمح
الع َ
ال ِءَ :
"ك َ
اؿ ؼ ْيً أ َُبػ َع ْس ٍخك ُ
بغ َ
َ
بغ سالـ الجسحي" :كاف قتادة بغ دعاهة الدجكسي هغ ركاة الفقً عالسًا بالعخ كبأىدابٍا كلع يأتشا عغ أحج

هغ ركاة الفقً هغ عمع العخ أصح هغ شيء أتاىا عغ قتادة"( ،)ٙكحلظ كاف رأساً في القخآف حفطاُ كتفدي ًاخ
()ٚ
ِ ِِ
كب َة"َ :يا أبا
كقخاءة فقج قاؿ قتادة" :ها في القخآف آية إَل قج سسعت فيٍا شيئا"  ،كقاؿ أيزًا ل َدعيج ْب ِغ أبي َع ُخ َ
الشز ِخ ُخ ِح اْلسرحفَ .قاؿَ :فعخض عَمي ًِ سػرة اْلبَق ِخة َفَمع ي ْخ ِص ِ
ِ
اؿ َيا أبا َّ
ز ِخ
الش ْ
َّ ْ
ُ ْ َ َ
ْ
َ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ ْ ُ
اؿَ :فَق َ
يٍا َح ْخًفا َكاح ًجاَ ،ق َ
ئ فَ
الر ِح َيف ِة جاِبخ بغ عب ِج َّ ِ
ع ِهِّشي لِد ِ
ػرة اْلَبَق َ ِخة"( )ٛكقاؿ ابغ الجدرؼ أحج
َحَف ُ
اؿَ :ل ِب َّ
َ ُ ْ ُ َْ
َّللا أ ْ
أْ
ُ َ
اؿَ :ى َع ْعَ .ق َ
َح َك ْس ُتَ .ق َ
األئسة في حخكؼ القخآف ,ركػ القخاءة عغ أبي العالية أىذ بغ هالظ ركػ عشً الحخكؼ أباف بغ يديج
العصار(.)ٜ

مغ آثاره :تفديخ القخآف(ٓٔ).
مكانتو الحجيثية:

ِ ِ
ِ
يج ْب ُغ اْل ُس َدِّي ِب أ َْرَب َع ُة
يع َسع ُ
كاف هغ السحجثيغ الثقات الحفاظ السكثخيغ فقج َق َ
اؿ َقتَ َادةُ" :حجثشي إ ْب َخاـ ُ
ر ِ ِ
ِ
ِ
ُح ِّجثُ َظ ِب ًِ؟ ُقْم ُت َل ًُِ :إ ْف ِش ْئ َت َح َّج ْثتُ َظ ِب َسا َح َّج ْث َتِشي
يخ في َيج َؾ َش ْي ٌء ه َّسا أ َ
اؿ َي ْػ ًهاَ :ل ْد َت تَ ْكتُ ُب َف ٍَ ْل َي ُ
أَيَّا ٍـ َفَق َ
(ٔٔ).
ِ
َف تحجث"
َع ْجتُ ًُ َعَم ْي ًِ َؼَب ِق َي َي ْش ُ
ط ُخ ِإ َّ
ٌَ ٌل أ ْ
ػؿ :أ َْى َت أ ْ
اؿَ :فأ َ
لي َكَيُق ُ
ِبًَ .ق َ
ِ
َّللاَ" :ل َّسا َق ِج َـ َقتَ َادةُ َعَمى َس ِع ِيج ْب ِغ اْل ُس َدِّي ِب
اف ْب ُغ َع ْب ِج َّ
كاف يجالذ العمساء لدساع األحاديث قاؿ ع ْس َخ ُ
ِ
اؿَ :ى َع ْعَ .سأَْلتُ َظ َع ْغ َك َحا َفُقْم َت
َك ُّل َها َسأَْلتَِشي َع ْش ًُ تَ ْحَف ُ
َّاها َكأ ْ
يج :أ ُ
اؿ َل ًُ َس ِع ٌ
ط ًُ؟ َق َ
اؿَ :فَق َ
َكثَ َخَ .ق َ
َج َع َل ُي َدائمُ ًُ أَي ً
يً َك َحا .كَق ِ ِ
يً َك َحا .كسأَْلتظ عغ َك َحا َفُقْمت ِؼ ِ
ِؼ ِ
ِ ِ
ِ
ػؿ
َ
ََ َُ َْ
اؿَ :يُق ُ
اؿ َحتَّى َرَّد َعَم ْيً َحجي ًثا َكث ًيخاَ .ق َ
اؿ ؼيً اْل َح َد ُغ َك َحاَ .ق َ
َ َ
(ٔ)الفسوي،المعرفةوالتارٌخ(ٕ .)ٕ77/
)ٕ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕ.)٘ٔٓ/
(ٖ)الشٌرازي،طبماتالفمهاء(ص .)19:
)ٗ)شهابالدٌن،إرشاداألرٌبإلىمعرفةاألدٌب(٘.)ٕٕٖٖ/
)٘)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘.)ٕ71/
()ٙالجمحً،طبماتفحولالشعراء(ٔ .)ٙٔ/
))7المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕ.)٘ٔٔ/
))1ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕٕ9/7
()9ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٕ .)ٕ٘/
)ٓٔ)عمربنرضا،معجمالمؤلفٌن(.)ٕٔ7/1
(ٔٔ)لوامالسنة،سٌرالسلفالصالحٌن(ص9ٓٓ:ـٔٓ .)9
ٖٔٔ

ض ُّغ أ َّ
َّللا َخَم َق ِه ْثَم َظ"(ٔ) ،كهسا يجلل عمى تعطيسً لمحجيث الشبػؼ قػلً" :يدتحب أَل تق أخ
يجَ :ها ُك ْش ُت أَ ُ
َس ِع ٌ
َف َّ َ
(ٖ).
األحاديث عغ الشبي صمى هللا عميً كسمع إَل عمى كضػء"(ٕ) ،ركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ
َّ
َّللا َي ُك ْغ َه َع ًَُ ،ك َه ْغ َي ُك ْغ َه َع ًُ َف َس َع ًُ اْل ِفَئ ُة َّالِتي ََل تُ ْغَم ُب َكاْل َح ِار ُس َّال ِحؼ ََل
هغ أشٍخ ها قاؿ َه ْغ َيت ِق َّ َ
ِِ
الخجل ي ْ ِ ِ
يشاـ ،كاْلٍ ِادؼ َّال ِحؼ ََل ي ِ
الش ِ
الح َّ
اس
ز ُّل" ،كحلظ قاؿ"َ :با ٌ ِه َغ اْل ِعْم ِع َي ْحَف ُ
ص َ
ص َ
ط ًُ َّ ُ ُ َ
َ
ََ ُ َ َ
الح َىْفدً َك َ
صُم ُب بً َ
"(ٗ)
أَ ْف َ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
ِ
صَفا َكَر َّؽ .
"ه ْغ َق َّل َ
اه ًُ َفٍ َع َكَأ ْف ٍَ َع َك َ
ش َع ُ
ز ُل ه ْغ عَب َادة َح ْػؿ َكاهل ،كقاؿ أيزًاَ :
كفاتو:
تػفي سشة سبع عذخة كهائة بػاسط(٘).

ٗٔ -عبج الخحسغ بغ ُىْخُمد( :ت ٔٔٚ :ىػ )
اسسو كندبو:

الخحسغ بغ ٌخهد أَبػ داكد ْاألَعخج اْلٍ ِ
اش ِسي
َْ َ
ُْ ُ ُ َ ُ
ٌػ عبج َّ ْ َ
اْلسصمب اْل ِ
سجىي(.)ٚ

()ٙ

بيعة بغ اْل َح ِارث بغ عبج
هػَلى ُه َح َّسج بغ ر َ

شيػخو كتالميحه:

َرَكػ َعغ :أسيج ْبغ رافع ْبغ خجيج ،كأشعث ْبغ إسحاؽ ْبغ سعج ْبغ أَبي كقاص ،كحسيج ْبغ َع ْبج
َّللا بغ عباس ،كعبج َّ ِ
ِ
َّللا
َّ
كسَم ْيساف ْبغ يدار ،كعبج َّ ْ
كسَم ْيساف ْبغ عخيبُ ،
الخ ْح َسغ ْبغ عػؼ ،كالدائب ْبغ َيديجُ ،
الخ ْح َسغ ْبغ عبج القارؼ ،كعبج الخحسغ ْبغ أَبي َع ْسخة
ْبغ كعب ْبغ َهالِظ ،كعبج َّ
َّللا بغ هالظ بغ بحيشة ،كعبج َّ
َّللا ْبغ أَبي رافع ،كعمي ْبغ الحديغ ْبغ عمي ْبغ أَبي
كعَبيج َّ
ِؼ ،كعبج السمظ ْبغ السغيخة ْبغ ىػفلُ ،
األ َْىرار ّ
شالب ،كعسيخ هػلى ْابغ عباس ،ككثيخ ْبغ العباس ،ودمح ْبغ أساهة ْبغ زيج ،كأبي َج ْعَفخ ُه َح َّسج ْبغ عمي ْبغ

الحديغ ،ودمح بغ هدمسة األىرارؼ(.)ٛ

الخ ْح َس ِغ ْبغ
َرَكػ َعشً :أسيج بغ َي ِديج السجيشي ،كأيػ الدختياىي ،كجعفخ ْبغ ربيعة ،كالحارث ْبغ َع ْبج َّ
أَبي ذبا  ،كالحدغ ْبغ عمي الٍاشسي الشػفمي ،كالحكع ْبغ هدمع الدالسي ،كداكد ْبغ الحريغ ،كربيعة ْبغ أَبي
الخحسغ ،كزيج بغ أسمع ،كسعج بغ ِإبخ ِ
الخ ْح َس ِغ ْبغ عػؼ ،كأ َُبػ شجاع َس ِعيج ْبغ يديج القتباىي
اـيع ْبغ َع ْبج َّ
ْ
ْ َْ
َع ْبج َّ ْ َ
ِ
َّللاِ ْبغ حدغ ْبغ حدغ ْبغ َعمِي ْبغ
كع ْبج َّ
كسَم ْيساف األعسر ،كصالح ْبغ كيداف ،كصفػاف ْبغ سميعَ ،
الس ْ
ر ِخؼُ ،
ّ
أَبي َ ِ
َّللا ْبغ عياش ْبغ عباس
َّللاِ ْبغ َس ِعيج ْبغ أَبي ٌشج ،كعبج َّ
كع ْبج َّ
شالب ،كأبػ الدىاد َعبج هللا ْبغ ذكػافَ ،

)ٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٔ7ٕ/7
(ٕ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٗ .)ٖٗ٘/
(ٖ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٗ7ٙ/
(ٗ)لوامالسنة،سٌرالسلفالصالحٌن(ص .)9ٓٔ:
)٘)ابنخلكان،وفٌاتاألعٌان(ٗ .)1٘/
()ٙالهاشمً:بفتحالهاءبعدهااأللفوفًآخرهاالشٌنالمعجمةبعدهاالمٌم،هذهالنسبةإلىهاشمبنعبدمناف،ولٌلللنّب ًّ
ملسو هيلع هللا ىلص نسبة إلى هاشم ،وكل علوي وعباسً فهو هاشمً ،وإنما سمى هاشما لهشمه الثرٌد واسمه عمرو .انظر :السمعانً،
األنساب(ٖٔ.)ٖ79/
()7ال كبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٔ.)ٗ٘7/
()1المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(.)ٗٙ1/ٔ7
ٗٔٔ

ِ
ِ
ِؼ ،كعبج الخحسغ ْبغ
القتباىي ،كعبج َّ
يعة ،كعبج ربً بغ َسعيج األ َْىرار ّ
َّللا ْبغ الفزل الٍاشسي ،كعبج هللا ْبغ َلٍ َ
ِؼ ،كعثساف ْبغ ُه َح َّسج األخشدي(ٔ).
البيمساىيُ ،
كعَبيج هللا ْبغ أَبي جعفخ ،كعثساف ْبغ حكيع األ َْىرار ّ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ سعج(ٕ) ،العجمي(ٖ) ،كأبػ زرعة(ٗ) ،ك ازد ابغ سعج ":كثيخ الحجيث" ،كسا كذكخي ابغ حباف في
"اإلهاـ ،الح ِ
الثقات كقاؿ" :كاف يكتب السراحف"(٘) ،كحلظ قاؿ الحٌبيِ :
ِغ"( ،)ٙكقاؿ أيزًا:
،
ة
ج
الح
،
ع
اف
َّ
ُ
ُ
السْقخ ُ
ُ
َ
ُ
َُ
"ثقة ثبتاً"( ،)ٚكقاؿ ابغ حجخ" :ثقة ثبت عالع"(.)ٛ
نذاشو العمسي:

هع أىً كاف أعخج إَل أىً كاف عالسًا بالمغة كاألىدا

كبالقخف كقخاءاتً ،حيث قاؿ أبػ الشزخ" :كاف
آ

عبج الخحسغ بغ ٌخهد أكؿ هغ كضع العخبية ،ككاف أعمع الشاس بأىدا

قخير كأحج القخاء"( ،)ٜكقاؿ ابغ

عخضا عغ أبي ٌخيخة كابغ عباس كعبج هللا بغ عياش بغ أبي ربيعة كهعطع ركايتً عغ
الجدرؼ" :أخح القخاءة
ً
عخضا ىافع بغ أبي ىعيع كركػ عشً الحخكؼ أسيج بغ أبي أسيج"(ٓٔ).
أبي ٌخيخة ،ركػ القخاءة عشً
ً
مكانتو الحجيثية:

كاف رغع إعاقتً هغ ركاة الحجيث الحفاظ ،فقج سئل ابغ السجيشي عغ أعمى أصحا

أبي ٌخيخة ،فبجأ

بدعيج بغ السديب ،ثع قاؿ :كبعجي أبػ سمسة بغ عبج الخحسغ ،كأبػ صالح الدساف ،كابغ سيخيغ ،فقيل لً:

فاألعخج؟ فقاؿٌ :ػ ثقة ،كٌػ دكف ٌؤَلء(ٔٔ) ،ك"أصح ها ركؼ هغ الحجيث عغ أبي ٌخيخة ها جاء عغَ :ع ْب ُج
الخ ْح َس ِغ ْب ِغ ٌُ ْخُه َد َع ْغ أَِبي ٌُ َخْي َخَة"(ٕٔ) ،ركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٖٔ).
َّ

كفاتو:

تػفي سشة سبع عذخة كهائة(ٗٔ).

(ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(.)ٗٙ9/ٔ7
)ٕ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٕ1ٗ/
)ٖ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)19/
)ٗ)أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ .)9ٕٓ/
(٘)ابنحبان،الثمات(٘.)ٔٓ7/
))ٙالذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(٘ .)ٙ9/
()7الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ.)ٕ7ٖ/
))1ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٕ٘:
))9السٌرافً،أخبارالنحوٌٌنالبصرٌٌن(ص .)ٔ7:
)ٓٔ)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)ٖ1ٔ/
(ٔٔ)ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك(٘ٔ.)ٙٙ/
)ٕٔ)الخطٌب،السنةلبلالتدوٌن(ٔ .)ٖٗ٘/
(ٖٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ.)ٕٔ1/
)ٗٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٕ1ٗ/
٘ٔٔ

٘ٔ -عبج الحسيج بغ عبج الخحسغ( :تٌ ٕٔٓ :ػ )
اسسو كندبو:

ِ
الخحس ِغ ب ِغ زي ِج ب ِغ اْلخ َّ
ٌػ عبج ِ
صا ِ ْب ِغ ُىَفيل ْب ِغ َع ْب ِج َّ
َّللاِ ْب ِغ
اح ْب ِغ َع ْب ِج َّ
العدػ ْب ِغ ِرَي ِ
َ
الحسيج بغ َع ْبج َّ ْ َ ْ َ ْ ْ
َ ُْ َ
(ٔ)
ِ
ِ
الكػفة(ٕ) ،كاف أعخج(ٖ).
الع ِديد َعَمى ُ
ُقخط ْب ِغ ِرَزاح ْب ِغ َعج ِّؼ ْب ِغ َك ْع ٍب َ ،ك َ
اف َعاه ُل ُع َسخ ْب ِغ َعبج َ
شيػخو كتالميحه:
ركػ عغ :الحارث بغ عبج َّ ِ
َّللاِ ْبغ
كع ْبج َّ
كع ْبج هللا ْبغ َعبج هللا ْبغ الحارث بغ ىػفلَ ،
َّللا ْبغ أَبي ربيعةَ ،
َ
ََ َ
كع ْسخك ْبغ كابرة ْبغ هعبج ،كعػؼ ْبغ هالظ األشجعي
عباس ،كأبيً عبج الخحسغ ابغ زيج ْبغ الخصا َ ،
وه َح َّسج ْبغ سعج ْبغ أَبي كقاص ،كهدمع ْبغ يدار اْل ُج ٍَِشي ،كهقدع هػلى ابغ عباس ،كهكحػؿ
ُه ْخس ً
الُ ،
ّ
(ٗ).
الذاهي ،كحفرة زكج َّ
ال
الشِب ُّي صمى هللا عميً كسمع ُه ْخس ً
كرَكػ َعشًِ :إ ْس َحاؽ ْبغ راشج الجدرؼ ،كحديغ ْبغ الحارث الججلي ،كحفز ْبغ ُع َسخ ْبغ ثابت
َ
ِؼ ،كالحكع ْبغ عتيبة ،كزيج ْبغ أَبي أىيدة ،كابشً زيج ْبغ عبج الحسيج ْبغ عبج الخحسغ ،كعبج الخحسغ ْبغ
األ َْىرار ّ
كع َسخ بغ عبج الحسيج
َي ِد َيج ْبغ جابخ ،كابشاي عبج الكبيخ بغ عبج الحسيج بغ َع ْبج الخحسغ بغ زيج بغ الخصا ُ ،

بغ َع ْبج الخحسغ بغ زيج ْبغ الخصا  ،كقتادة ْبغ دعاهة(٘).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً العجمي( ،)ٙكابغ حجخ( ،)ٚكسا قاؿ أبػ بكخ بغ أبي داكد" :ثقة هأهػف"( ،)ٛكقاؿ ابغ حباف" :هغ

سادات أٌل السجيشة كاف عاهل عسخ بغ عبج العديد عمى الكػفة هغ هتقشي قخير كصالحيٍع"(.)ٜ
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،كركػ لً البخارؼ ،كهدمع ،كأبػ داكد ،كالتخهحؼ ،كأبػ جعفخ

الصحاكؼ(ٓٔ).

كفاتو:
عذخيغ َك ِه َائة(ٔٔ).
تُػِّفي ِفي ُح ُجكد اْل ْ

)ٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(ص .)ٔٔ9:
)ٕ)البخاري،التارٌخالكبٌربحواشًمحمودخلٌل( .)ٗ٘/ٙ
)ٖ)ابنأبًخٌثمة،تارٌخابنأبًخٌثمة-السفرالثالث(ٖ .)ٕٕ1/
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٗ٘ٓ/ٔٙ
)٘)المرجعالسابك .)ٗ٘ٓ/ٔٙ(،
))ٙالعجلً،معرفةالثمات(ٕ .)7ٓ/
()7ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٖٗ:
))1ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب( .)ٔٔ9/ٙ
))9ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٕٓ9:
)ٓٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٔٙٗ/
)ٔٔ)الصفدي،الوافًبالوفٌات( .)ٕٗ/ٔ1
ٔٔٙ

 -ٔٙعثساف بغ عبج هللا( :ت ٕٔٓ :ىػ )
اسسو كندبو:
ٌػ عثساف بغ عبج هللا بغ هػٌب القخشي هػلى شمحة بغ عبيج هللا أصمً هغ السجيشة اىتقل إلى

العخاؽ(ٔ) ،كاف أعخجًا(ٕ).

شيػخو كتالميحه:

الذعِبي ،كعبج َّ ِ
ِ
َّللا ْبغ ُع َسخ
كج ْعَفخ ْبغ أَبي ثػر ،كحسخاف ْبغ أباف ،كعاهخ َّ ْ
َرَكػ َعغَ :جابخ ْبغ َس ُس َخةَ ،
َّللا ،كأبي ٌُ َخْيخة ،كأـ سمسة ،زكج َّ
الشِب ُّي صمى
َّللا ْبغ أَبي َقتَ َادة ،كهػسى بغ شمحة ْبغ ُعَبيج َّ
كعبج َّ
ْبغ الخصا َ ،
هللا عميً كسمع(ٖ).
ص ِالح ْبغ حي ،كرؾبة ْبغ هرقمة،
َرَكػ َعشً :إسخائيل ْبغ يػىذ ،كالحجاج ْبغ أرشاة ،كالحدغ ْبغ َ
الخ ْح َس ِغ،
كش ِخيظ ْبغ َعبج َّ
َّللاِ ،كشعبة ْبغ الحجاج ،كشيباف ْبغ َع ْبج َّ
كس ْؽَياف الثَّ ْػِرؼ ،كسالـ ْبغ أَبي هصيعَ ،
ُ
ِؼ ،كىريخ ْبغ أَبي األشعث،
كابشً َع ْسخك ْبغ ُعثْ َساف ْبغ هػٌب ،كؾيذ ْبغ َّ
الخبِيع ،كهجسع ْبغ َي ْحَيى األ َْىرار ّ
كأ َُبػ حسدة الدكخؼ ،كأ َُبػ َحِش َيفة ،كأ َُبػ عػاىة(ٗ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:
()ٙ

كثقً ابغ هعيغ(٘) ،كالعجمي

(.)ٚ

 ،ك ابغ حجخ

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات فقج ركػ لً الجساعة سػػ أبى داكد ،كركػ لً أبػ جعفخ الصحاكؼ(.)ٛ
كفاتو :هات ِفي حج ِ ِ
يغ َك ِه َائ ٍة(.)ٜ
ُُ
َ َ
كد اْلع ْذ ِخ َ
اف األعخج( :ت ٕٔٓ - ٔٔٔ :ىػ )
َ -ٔٚحَّي ُ
اسسو كندبو:

َّاف األعخج الجػفي برخؼ(ٓٔ).
ٌػ َحي ُ
شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ جابخ بغ زيج كركػ عشً قتادة ،كابغ جخيج ،كسعيج بغ أبي عخكبة ،كداكد بغ ابى القراؼ،

كهشرػر بغ زاذاف(ٔٔ).

)ٔ)ابنحبان،الثمات(٘ .)ٔ٘1/
)ٕ)ابنخٌاط،الطبمات(ص .)ٗ7ٙ:
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٕٖٗ/ٔ9
)ٗ)المرجعالسابك )ٕٖٗ/ٔ9(،
)٘)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٔ٘٘/ٙ
))ٙالعجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٕٔ9/
()7ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖ1٘:
)) 1العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٖٓ٘/
))9الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)ٕٗٙ/
)ٓٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٗ77/7
)ٔٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٖٕٗٙ/ـ .)ٕٗ7
ٔٔ7

أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ هعيغ" :ثقة"(ٔ) ،كذكخي ابغ حباف في الثقات(ٕ).

كفاتو:

تػفي ها بيغ سشة هائة كإحجػ عذخ كهائة كعذخكف(ٖ).
ػشب( :ت ٖٔٓ - ٕٔٔ :ىػ )
 -ٔٛخمف بغ َح َ
اسسو كندبو:

أعػر(٘).

ٌػ خمف بغ حػشب الكػفي العابج أبػ يديج كيقاؿ أبػ عبج الخحسغ ،كيقاؿ أبػ هخزكؽ(ٗ) ،كاف

شيػخو كتالميحه:

َرَكػ َعغ :إياس ْبغ َسَم َس َة ْبغ األكػع ،كيديج ْبغ أَبي هخيع ،كالحكع ْبغ عتيبة ،كزيج ْبغ صػحاف،
كسالع بغ أَبي حفرةِ ،
ِ
كسَم ْيساف أبي حازـ األشجعي ،كشمحة ْبغ هرخؼ،
ْ
كسعيج ْبغ َع ْبج ا َّلخ ْح َسغ ْبغ أبدػُ ،
َ
كعصاء بغ أَبي رباح ،كأبي إسحاؽ عسخك بغ عبج َّ ِ
كع ْسخك ْبغ هخة ،كهجاٌج ْبغ جبخ السكي،
َّللا الدبيعيَ ،
َْ ْ َ
ْ
()ٙ
كهيسػف ْبغ هٍخاف الجدرؼ ،كيديج الفقيخ .
الخِّقي ،كخالج ْبغ َي ِد َيج ْبغ أَبي هالظ
َرَكػ َعشً :أ َُبػ جشادة حريغ ْبغ هخارؽ الدمػلي ،كحكيع ْبغ ىافع
َّ ّ
كش ِخيظ ْبغ َعبج هللا الشخعي،
الذاهي ،كسؽياف ْبغ ُعَي ْيَشة ،كسػار ْبغ هرعب ،كأ َُبػ بجر شجاع ْبغ اْل َػِل ِيجَ ،

كشعبة ْبغ الحجاج ،كعبج الدالـ ْبغ حخ  ،ودمح ْبغ شمحة ْبغ هرخؼ ،كهخكاف ْبغ هعاكية الفدارؼ ،كهدعخ
ْبغ كجاـ ،كهشرػر ْبغ ديشار(.)ٚ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

ِ
كثقً كل هغ ابغ حشبل( ،)ٛكالعجمي( ،)ٜك ابغ حجخ(ٓٔ) ،ك َقاؿ َّ ِ
ْس"(ٔٔ).
الش َدائ ُّيَ ":ل ْي َذ ِبً َبأ ٌ
َ
أخالقو كصفاتو:
كاف هغ العباد ،حيث قاؿ ابغ حباف" :العابج ككاف بغ عييشة يحدغ الثشاء عميً حج هعً عبج الدالـ

بغ حخ كقاؿ لع أري ىائسًا بميل حتى رجعشا إلى الكػفة"(ٕٔ) ،كقاؿ إبخاـيع بغ الخبيع بغ أبي راشج ":كاف أبي

هعجباً بخمف بغ حػشب ،فقمت :يا أبت ،إىظ لسعجب بٍحا الخجل! فقاؿ :يا بشي إىً ىذأ عمى شخيقة حدشة
)ٔ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٖ .)ٙ1/
)ٕ)ابنحبان،الثمات( .)ٕٖٓ/ٙ
)ٖ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)ٕٕ9/
)ٗ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٖ .)ٔٗ9/
)٘)مغلطاي،إكمالتهذٌبالكمال(ٗ .)ٕٓٓ/
))ٙالمزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ79/1ـٓ .)ٕ1
))7المرجعالسابك( .)ٕ1ٓ/1
))1ابنحنبل،سؤاالتأبًداودلئلمامأحمد(ص .)ٖٓٗ:
))9العجلً،تارٌخالثمات(ص .)ٔٗٗ:
(ٓٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٔ9ٗ:
(ٔٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)ٗٓٗ/
)ٕٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٕٙ9/ٙ
ٔٔ1

فمع يدؿ عميٍا،)ٔ(".ك قاؿ جخاح ":قاؿ ليث :أفزل شبابشا أربعة .قاؿ :قمت أىا أخبخؾ بٍع :هغيخة بغ أيػ ؟

قاؿ :ىعع ،قمت :كعسخك صاحب السالئي؟ قاؿ :ىعع .قمت :كخمف بغ حػشب؟ قاؿ :ىعع"(ٕ).
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث فقج ذكخي البخارؼ في الفتغ هغ جاهعً كأخخج لً الشدائي في هدش ج عمي رضي هللا عشً

حجيثا كاحجًا(ٖ).

كفاتو:

تػفي ها بيغ هئة ككاحج كعذخكف كهئة كثالثػف(ٗ).
 -ٜٔالقاسع بغ أبي أيػب( :ت ٖٔٓ - ٕٔٔ :ىػ )
اسسو كندبو:

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َع َخُج(٘).
َصَب ٍَاىي ،ثُ َّع اْل َػاسص ُّي األ ْ
ٌػ اْلَقاس ُع ْب ُغ َأبي أَيُّػ َ األ ْ
شيػخو كتالميحه:
َرَكػ َعغَ :س ِعيج ْبغ جبيخ َعغ ْابغ َعبَّاس حجيث الفتػف.
َرَكػ َعشً :أصبغ ْبغ زيج الػراؽ ،كشعبة ْبغ الحجاج ،كأبػ خالج الجاَلىي(.)ٙ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ سعج( ،)ٚكابغ هعيغ( ،)ٛكابغ حشبل( ،)ٜكابغ شاٌيغ(ٓٔ) ،كأبػ حاتع(ٔٔ) ،ك ابغ حجخ(ٕٔ)،

كذكخي ابغ حباف في الثقات(ٖٔ).
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،فقج ركػ لً الَّش َدائي ك ْابغ هاجً في "التفديخ
كفاتو :تػفي ها بيغ سشة هائة ككاحج كعذخيغ كهائة كثالثيغ(٘ٔ).

(ٗٔ).

(ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٕ1ٓ/1
(ٕ)مغلطاي،إكمالتهذٌبالكمال(ٗ .)ٕٓٓ/
)ٖ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٖ .)ٔٗ9/
)ٗ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)ٗٓٗ/
ْ
ْ
ْ
ْ
)٘)األصبهانً:بِ َكس ْ
َ
ُ
اءوفًِآخرهَاالنُّونَ ،هذِهالنِّ ْسبَة ِإ َلى
ه
ال
ةو
د
ح
و
م
اءال
ب
فتحال
ةو
ل
م
ه
م
ادال
ص
ونال
ك
س
او
َ
َّ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َ َ َ
َ
َ
ْراأللفأَوفتح َه َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ساكِر
وإِنَّ َما لٌل ل َها  َهذا ِ
االسْم أن َها تسمى بالعجمٌة سباهان وسباه العَ ْ
ع َ
وكَانَت جموع  َ
وهَان الجمع َ
سكَر َ
أشهر بَ ْل َدة بالجبال َ
ْ
َ
صبَ َهان.انظر:ابن
ع ْسكَرفَارسوكرمانواألهوازفعرب َفمٌلأ ْ
موال َعةفًِ َهذَاالموضعمثل َ
ذاولعتلَ ُه َ
األكاسرةت َجْ ت َ ِمع ِإ َ
األثٌر،اللبابفًتهذٌباألنساب(ٔ .)ٙ9/
))ٙالمزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕ .)ٖٖ7/
))7ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖٔٔ/7
))1ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٔٓ7/7
))9ابنحنبل،سؤاالتأبًداودلئلمامأحمد(ص .)ٖٓٗ:
)ٓٔ)ابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)ٔ19:
)ٔٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٔٓ7/7
(ٕٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٗٗ9:
)ٖٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٖٖٙ/7
)ٗٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕ .)ٖٖ1/
)٘ٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)ٗ1ٔ/
ٔٔ9

ِٕٓ -ع ْسَخاف بغ ُم ْدمع( :ت ٖٔٓ - ٕٔٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ عسخاف بغ هدمع الجعفي الكػفي ،ككاف أعسى(ٔ).

شيػخو كتالميحه:
ْبغ
ْبغ

كس ِعيج ْبغ جبيخ ،كسػيج ْبغ غفمة ،كيديج
ركؼ َعغ :خيثسة ْبغ َع ْبج الخحسغ الجعفي ،كزاذاف الكشجؼَ ،
َع ْسخك(ٕ).
كش ِخيظ
ركؼ َعشً :حديغ ْبغ ِع ْسخاف الجٍشي ،كزائجة ْبغ قجاهة ،كزٌيخ ْبغ هعاكية ،كسؽياف الثػرؼَ ،
َّللا
َعبج هللا ،كشعبة ْبغ الحجاج ،كشمحة ْبغ هرخؼ كٌػ هغ أقخاىً ،كعبج الخحسغ ْبغ ُه َح َّس ِج ْب ِغ ُعَبيج َّ

وه َح َّسج ْبغ شمحة ْبغ
العخزهيَ ،
وه َح َّسج ْبغ جابخ الحشفيُ ،
كع ْسخك ْبغ شسخ الجعفي ،كهالظ ْبغ هغػؿُ ،
هرخؼ ،كأ َُبػ عػاىة(ٖ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً أحسج بغ حشبل

(ٗ)

(،)ٚ

كالعجمي(٘) ،كأبػ حاتع( ،)ٙك ابغ حجخ

الثقة"( ،)ٛكذكخي ابغ حباف في الثقات(.)ٜ

كقاؿ أحسج هخة" :ثقة ككسا يكػف

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث كأحاديثً صحيحة حيث قاؿ ابغ هٍجؼ" :أحاديث عسخاف بغ هدمع صحاح

هدتؿيسة َل يختمفػف ؼيً"(ٓٔ).

كفاتو :تػفي ها بيغ هائة كعذخيغ كهائة كثالثيغ(ٔٔ).

)ٔ )الخطٌب،تجرٌداألسماءوالكنىالمذكورةفًكتابالمتفكوالمفترق(ٕ .)ٔٗ9/
)ٕ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٕ .)ٖ٘ٗ/
)ٖ)المرجعالسابك .)ٖ٘ٗ/ٕٕ(،
)ٗ)ابنحنبل،سؤاالتأبًداودلئلمامأحمد(ص .)ٖٖٓ:
)٘)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٔ9ٓ/
))ٙابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٖٓٗ/ٙ
()7ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٗٓ:
))1ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٔ .)ٕٗ1/
))9ابنحبان،الثمات( .)ٕٖ1/7
)ٓٔ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب( .)ٖٔ9/1
)ٔٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)ٗٙ7/
ٕٓٔ

ٕٔ -مدمع أبػ حداف (ت ٖٔٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

(ٔ)
ِ
البرخييغ(ٕ).
َحخد ُ ،ي َع ُّج في َ
اؿ َسٍلٌ :ػ ُهدمع األ َ
َعخج .كَق َ
ٌػ ُهدمع ،أَبػ َح ّداف ،األ َ
شيػخو كتالميحه:

َّللا ْبغ عتبة ْبغ
َرَكػ َعغ :األسػد ْبغ يديج الشخعي ،كاألشتخ الشخعي ،كعبج هللا بغ عباس ،كعبج َّ
هدعػد ،كعبج َّ ِ
كعَبيجة الدمساىي ،كعمي ْبغ أَبي
َّللا ْبغ ُع َسخ ْبغ الخصا  ،كعبج هللا ْبغ َع ْسخك ْبغ العاصُ ،

ِ
كعسخاف ابغ حريغ ،كهخارؽ ْبغ أحسخ ،كىاجية ْبغ كعب الكػفي ،كأبي ٌُ َخْيخة ،كعائذة زكج َّ
الشِبي
شالبْ ،
ّ
كرَكػ َعشً :عاصع األحػؿ ،كقتادة ْبغ دعاهة(ٖ).
صمى هللا عميً كسمعَ .
أقػاؿ العمساء ؼيو:

بأس بً"

كثقً كابغ هعيغ(ٗ) ،كالعجمي(٘) ،كالحٌبي( ،)ٙكقاؿ ابغ سعج" :ثقة إف شاء هللا"

()ٛ

()ٚ

كقاؿ أبػ زرعةَ" :ل

كسا ذكخي ابغ حباف في الثقات( ،)ٜكقاؿ ابغ حجخ ":صجكؽ رهي بخأؼ الخػارج(ٓٔ)(ٔٔ).

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات فقج استذٍج بً البخارؼ ،كركػ لً الباقػف ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٕٔ).

كفاتو:
قتل يػـ الحخكرية

(ٖٔ)

سشة ثالثيغ كهائة(ٗٔ).

ٕٕ -حسيج بغ ؾيذ( :ت ٖٔٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ حسيج ْبغ ؾيذ أ َُبػ صفػاف هػلى بشي أسج ْبغ َع ْبج العدػ األعخج اْل َس ِّكي هغ قخير(٘ٔ).
ّ

ضعُهامكانَهامن ِشدَّةلَطافته.انظر:الفراهٌدي،العٌن(ٖ .)ٔ1ٓ/
َىرفَ َعلوابمهرفعاًشدٌداًوٌَ َ
)ٔ)األح َْرد:الذيإذا َمش َ
)ٕ)البخاري،التارٌخالكبٌربحواشًمحمودخلٌل( .)ٕ٘1/7
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٖ .)ٕٕٗ/
)ٗ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٓٔ/1
)٘)العجلً،تارٌخالثمات(ص .)ٗ9٘:
))ٙالذهبً،الكاشف(ٕ .)ٗٔ1/
))7ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕٕٕ/7
))1ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٓٔ/1
))9ابنحبان،الثمات(٘ .)ٖ9ٖ/
(ٓٔ )الخوارج:همالذٌنخرجواعلىأمٌرالمؤمنٌنعلًبن أبًطالب -رضًهللاعنه  -وفارلوهبسببالتحكٌم.انظر:
السفارٌنً،لوامعاألنوارالبهٌة(ٔ .)1ٙ/
(ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٕٙ:
)ٕٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)ٖ7/
بإلٌها
(ٖٔ)الحرورٌة:من َح ُر ْو َراءبعدالحاءال َم ْفتُوحةٌراء َم ْ
س ُ
ض ُمو َمةوبعدالواوأخرىوبالمد:لَ ْرٌَةمنناحٌةالكُ ْوفَةٌُ ْن َ
الحرورٌةطابفةٌمنالخوارج .انظر:زٌنالدٌنالهمدانً،األماكن،مااتفكلفظهوافترقمسماه(ص .)ٖٖٕ:
)ٗٔ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٕٔ .)7ٕ/
)٘ٔ)البخاري،التارٌخالكبٌر(ٕ .)ٖٕ٘/
ٕٔٔ

شيػخو كتالميحه:

َرَكػ َعغُ :سَم ْيساف بغ عتيق ،كشارؽ بغ َع ْسخك قاضي هكة ،كعصاء ْبغ أَبي رباح ،كعكخهة هػلى
ابغ عباس ،كعسخ بغ عبج العديد ،كعسخك بغ شعيب ،كهجاٌج بغ جبخ السكي ،ودمح بغ ِإبخ ِ
اـيع ْبغ الحارث
ُ َ ْ َْ
ْ
ْ َْ
َْ
(ٔ)
ِ
التَّْيسي ،وه َح َّسج بغ هدمع ْبغ شٍا ُّ
ِؼ ،ودمح ْبغ السشكجر ،كصؽية بشت أبي ُعَبيج .
الدٌْخ ّ
ّ ُ
َرَكػ َعشً :جعفخ ْبغ ُسَم ْيساف الزبعي ،كجعفخ بغ ُه َح َّسج الرادؽ ،كحبيب بغ أَبي ثابت ،كخالج بغ
عبج َّ ِ
الع َسخؼ ،كعبج الػارث
َ
َّللا ،كسؽياف الثػرؼ ،كسؽياف ْبغ ُعَي ْيَشة ،كشبل بغ عباد السكي ،كعاصع بغ ُع َسخ ُ
ِ
وه َح َّسج بغ عثساف الجسحي،
بغ َسعيج ،كعثساف بغ األسػد ،كقدعة بغ سػيج الباٌمي ،كهالظ بغ أىذُ ،
كهدتػر بغ عباد ،كهدمع بغ خالج الدىجي ،كهعقل بغ عبيج هللا الجدرؼ ،كهعسخ بغ ر ِ
اشج ،كأ َُبػ حشيفة الشعساف
َُ
ََْ
ْبغ ثابت ،كٌذاـ ْبغ حداف ،ككٌيب بغ الػرد ،كيديج بغ عصاء(ٕ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ سعج "(ٖ) ،كابغ هعيغ(ٗ) ،كالعجمي(٘) ،كأبػ زرعة( ،)ٙكزاد ابغ سعج ":كثيخ الحجيث" ،كسا قاؿ

()ٚ

أبػ حاتع
صفاتو:

()ٜ

()ٛ
"صالح"
كابغ حجخ " :ليذ بً بأس" ،كَق َ
اؿ ابغ حشبلَ :

.

كاف يتسيد بالفصشة ،حيث قاؿ ابغ حباف" :كاف هتيقطًا"(ٓٔ).

نذاشو العمسي:

كاف عارفًا بالقخآف كقخاءاتً ،فقج قاؿ كٌيب بغ الػرد" :كاف األعخج يق أخ في السدجج كيجتسع الشاس

عميً حيغ يختع القخآف ،كأتاي عصاء ليمة ختع القخآف قاؿ :كقاؿ سؽياف بغ عييشة :كاف حسيج األعخج أفخضٍع

كأحدبٍع يعشي أٌل هكة ككاىػا َل يجتسعػف إَل عمى قخاءتً ،ككاف ق أخ عمى هجاٌج كلع يكغ بسكة أق أخ هشً

كهغ عبج هللا بغ كثيخ"(ٔٔ) ،كقاؿ ابغ الجدرؼ ":أخح القخاءة عغ هجاٌج بغ جبخ كعخض عميً ثالث هخات
كركػ عشً القخاءة سؽياف بغ عييشة ،كأبػ عسخك بغ العالء ،كإبخاـيع بغ يحيى ،كعبج الػارث بغ سعيج،

كآخخكف"(ٕٔ).

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٖ1٘/7
)ٕ)المرجعالسابك .)ٖ1٘/7(،
)ٖ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٗ1ٙ/
)ٗ)ابنمعٌن،سؤاالتابنالجنٌد(ص .)ٗ1ٔ:
)٘)العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٖٕٗ:
))ٙابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٖ .)ٕٕ1/
))7المرجعالسابك )ٗ1ٙ/٘(،
()1ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٔ1ٕ:
))9ابنحنبل،سؤاالتأبًداودلئلمامأحمد(ص .)ٕٕ9:
)ٓٔ)ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٕٕ9:
)ٔٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٗ1ٙ/
)ٕٔ)محٌسن،معجمحفاظالمرآنعبرالتارٌخ(ٔ .)ٗ٘/
ٕٕٔ

مكانتو الحجيثية:

كهع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة اَل أىً كاف هغ ركاة الحجيث الثقات فقج ركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ

الصحاكؼ(ٔ).

كفاتو :هات بسكة سشة ثالثيغ كهائة(ٕ).
ٖٕ -يػنذ بغ ميدخة( :ت ٖٕٔ :ىػ )
اسسو كندبو:

(ٖ)
الذ ِ
اه ُّي(ٗ).
الجبالَِى ُّي ّ ،
ٌػ ُي ُ
َعسىُ ،
يد َخة ْبغ َح َمبذ ،أَبػ َح َمبذ ،األ َ
ػىذ ْبغ َه َ
شيػخو كتالميحه:
ِؼ ،كزياد ْبغ جارية ،كأبي َس ِعيج عاهخ ْبغ هدعػد الدرقي،
ركػ عغ :بذيخ ْبغ أَبي هدعػد األ َْىرار ّ
َّللاِ بغ بدخ السازىي ،كعبج َّ ِ
كعبج هللا ْبغ َع ْسخك ْبغ العاص ،كعبج الخحسغ ْبغ
َّللا ْبغ ُع َسخ ْبغ الخصا َ ،
َ
َ
كعبج َّ ْ
السمِظ ْبغ هخكاف ْبغ الحكع ،ودمح ْبغ السشكجر ،كهعاكية ْبغ أَبي ُس ْؽَياف ،ككاثمة ْبغ األسقع،
أَبي عسيخةَ ،
كعبج َ
َّللاِ الرشابحي ،كأبي هدمع الجميمي ،كأبي
كالػليج ْبغ َع ْبج الخحسغ الجخشي ،كأبي إدريذ الخػَلىي ،كأبي َعبج َّ
َّللاِ ْبغ هدعػد ،كأـ الجرداء(٘).
هدمع الخػَلىي ،كابغ لعبج َّ
كركػ عشًِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ أَبي شيبا ،كأبػ الشزخ ِإ ْس َحاؽ ْبغ سيار الذاهي ،كخالج ْبغ يديج ْبغ صالح ْبغ
ََ َ
َْ
ِ
كسَم ْيساف ْبغ عتبة أ َُبػ الخبيع ،كأبػ العالء صخخ ْبغ
كسعيج ْبغ َع ْبج العديدُ ،
صبيح السخؼ ،كركح ْبغ جشاحَ ،
جشجؿ البيخكتي ،كعبج َّ ِ
الخ ْح َس ِغ ْبغ َع ْسخك
كع ْبج َّ
َّللا ْبغ العالء ْبغ زبخ ،كعبج ربً ْبغ هيسػف األشعخؼَ ،
َ
ِ
َّللاِ ْبغ
كع ْسخك ْبغ كاقج ،كعيدى ْبغ هػسى القخشي ،ودمح ْبغ الحجاج القخشي ،ودمح ْبغ َعبج َّ
األَكزاع ّيَ ،
ِؼ ،كهجرؾ ْبغ أَبي سعج الفدارؼ ،كهخكاف ْبغ جشاح ،كهعاكية ْبغ
هٍاجخ الذعيثي ،ودمح ْبغ هٍاجخ األ َْىرار ّ
صالح الحزخهي ،كهعاكية ْبغ َي ْحَيى الرجفي ،كالٍيثع ْبغ ِع ْسخاف العشدي ،كالػزيخ ْبغ صبيح(.)ٙ

أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ سعج( ،)ٚكالعجمي( ،)ٛكالجارقصشي( ،)ٜك ابغ حجخ(ٓٔ) ،كزاد ابغ حجخ ":عابج" كسا ذكخي ابغ

حباف في الثقات(ٔٔ).

)ٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٔ .)ٕ٘ٓ/
)ٕ)ابنحبان،الثمات( .)ٔ19/ٙ
ى:بضم الجٌموالباءالسا كنةالمنموطةبواحدةوالمألففًآخرهانون،هذهالنسبةإلىجببلن،وهوبطنمن
)ٖ)الجببلن ّ
حمٌر،وهوجببلنبنسهلبنعمروبنلٌسبنمعاوٌةبنجشمبنعبدشمسابنوابلبنالغوثبنسعدبنعوفبن
عديبنمالن.انظر:السمعانً،األنساب(ٖ .)ٔ99/
)ٗ)البخاري،التارٌخالكبٌربحواشًمحمودخلٌل( .)ٕٗٓ/1
)٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٖ .)٘ٗ٘/
))ٙالمرجعالسابك(ٕٖ .)٘ٗ٘/
))7ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٗٙٙ/7
))1العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٖ79/
))9البرلانً،سؤاالتالبرلانًللدارلطنً(ص .)7ٕ:
(ٓٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٙٔٗ:
)ٔٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٙٗ1/7
ٖٕٔ

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات فقج ركػ لً أبػ داكد ،ك ِ
التّ ْخِه ِح ّؼ ،كابغ هاجً(ٔ).
"كلً كالـ ىافع ِفي الدٌج كالسعخفة فسغ ذلظ ،قاؿ :الدٌج أف يكػف حالظ ِفي السريبة كحالظ إذا لع ترب

سػاء .كقاؿ :إذا تكمفت ها َل يعشيظ لقيت ها يعشيظ"(ٕ).

كفاتو:

ِ
ِ
يغ َك ِه َائة(ٖ) ،قاؿ الٍيثع بغ عسخاف" :كشت جالداً عشج يػىذ
الس َد ِػَدة ع ْشج همظ دهذق سشة اثَْش َت ْي ِغ َكثَ َالث َ
َقتمً ُ
بغ حمبذ ،ككاف عشج غيا الذسذ يجعػ بجعػات فيٍا :المٍع ارزقشا الذٍادة في سبيمظ ،فكشت أقػؿ في

ؽ
الس َد ّػَدة دهذق ُقتل" ،قاؿ الٍيثع" :بمغشي أف
ىفدي :هغ أيغ يخز ٌحي الذٍادة كٌػ أعسى؟! ّ
فمسا دخمت ُ
الخخاساىييغ المحيغ قتالي بكيا عميً لسا أخب اخ هغ صالحً ،ككاف هغ آىذ الشاس هجمدًا"(ٗ).
ٕٗ -السغيخة بغ ِم ْق َدع الزبي( :ت ٖٔٗ :ىػ )
اسسو كندبو:
غيخة بغ هقدع أ َُبػ ٌِ َذاـ َّ
الزِّبي(٘) َه ْػََل ٌُع اْل ُكػِفي( ، )ٙقاؿ يحيى بغ هعيغ" :كاف هغيخة الزبي
ٌػ اْل ُس َ
ّ
()ٚ
عجبا في الحكاء"(.)ٛ
هكفػًفا"  ،كقاؿ الحٌبي" :كلج أعسى ككاف ً
شيػخو كتالميحه:
َرَكػ َعغ :إبخاـيع الشخعي ،كالحارث العكمي ،كحساد ْبغ أَبي ُسَم ْيساف ،كالخبيع بغ خالج الزبي ،كأبي
هعذخ زياد ْبغ كميب ،كسعج بغ ُعَبيجة ،كسساؾ ْبغ حخ  ،كسساؾ بغ سمسة الزبي ،كشباؾ الزبي ،كأبي

كعَبيجة ْبغ
كائل شقيق ْبغ سمسة ،كعاهخ الذعبي ،كعبج الخحسغ ْبغ أَبي ىعع البجمي ،كعبج العديد ْبغ رؼيعُ ،
هعتب الزبي ،كعكخهة هػلى ْابغ َعبَّاس ،كقجاهة ْبغ عتا الكػفي ،كهجاٌج ْبغ جبخ السكي ،كهعبج ْبغ
خالج ،كأبيً هقدع الزبي ،كهػسى ْبغ زياد ْبغ ححيع الدعجؼ ،كىعيع ْبغ أَبي ٌشج ،كالٍيثع ْبغ بجر الكػفي،
ككاصل األحج  ،كيديج بغ الػليج الكػفي ،كأبي رزيغ األسجؼ ،كأـ هػسى سخية عمي بغ أَبي شالب(.)ٜ
ركػ عشًِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ شٍساف ،كإسخائيل ْبغ يػىذ ،كجخيخ بغ عبج الحسيج ،كجعفخ األحسخ ،كالحدغ
ََ َ
َْ
َّللاِ الػاسصي ،كزائجة ْبغ قجاهة ،كزٌيخ ْبغ هعاكية ،كسعيخ ْبغ الخسذ،
صالِح ْبغ حي ،كخالج ْبغ َعبج َّ
ْبغ َ
كش ِخيظ ْبغ َعبج هللا ،كشعبة ْبغ الحجاج،
كسَم ْيساف التَّ ْي ِس ّي ،كأبػ األَحػص سالـ ْبغ سميعَ ،
كسؽياف الثػرؼُ ،

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٖ .)٘ٗ1/
)ٕ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)7ٕٙ/
)ٖ)الصفدي،الوافًبالوفٌات( .)ٔ11/ٕ9
)ٗ)ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٗ .)ٖٓٓ/7
ْ
دٌدالبَ ْ
ْ
اءال ُم َوح َدةَ ،هذِهال ِنّ ْسبَةإِلَ
ىضبةبنأدبنطابخةبنإل ٌَاسبن ُمضر.انظرابناألثٌر
َّادوت َ ْش
)٘)ال َّ
ً:بِفَتْحالض َ
ضبِّ ّ
اللبابفًتهذٌباألنساب(ٕ .)ٕٙٔ/
)) ٙالكبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٕ .)7ٔٗ/
))7ابنمعٌن،سؤاالتابنالجنٌد(ص .)ٗٗٔ:
))1الذهبً،طبماتالحفاظ(ٔ .)ٔٓ1/
))9المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖ97/ٕ1ـ .)ٖ91
ٕٗٔ

كع َسخ ْبغ ُعَبيج الصشافدي ،كؾيذ ْبغ الخبيع ،ودمح ْبغ فزيل ،كالسفزل ْبغ ُه َح َّسج
كأبػ زبيج عبثخ ْبغ القاسعُ ،
الشحػؼ ،كالسفزل ْبغ هٍمٍل(ٔ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث"(ٕ) ،كقاؿ يحيى بغ هعيغ" :ثقة هأهػف"(ٖ) ،كقاؿ العجمي" :ثقة
فؿيً الحجيث"(ٗ) ،كقاؿ أبػ حاتع" :ثقة"(٘) ،كذكخي ابغ شاٌيغ في الثقات كقاؿ"ِ :ثَقة"( ،)ٙكسا ك قاؿ الحٌبي:

"اإلهاـ ,العالهة ,الثقة ,الفؿيً"( ،)ٚك قاؿ ابغ حجخ ":ثقة هتقغ إَل أىً كاف يجلذ"(.)ٛ
أخالقو كصفاتو:

كاف صاحب سشة ذكيًا سخيع الحفع ،حيث قاؿ أحسج بغ حشبل" :كاف صاحب الدشة ذكيًا حافطًا"(،)ٜ

كقاؿ هغيخة" :ها كقع في هداهعي شيء فشديتً"(ٓٔ).
نذاشو العمسي:

كاف عارفاً بالفقً ،فقج كاف يتحاكخ الفقً هع أصحابً ،حيث قاؿ فزل بغ غدكاف" :كشا ىجمذ أىا

كابغ شبخهة كالحارث العكمي كالسغيخة كالقعقاع بغ يديج بالميل ىتحاكخ الفقً فخبسا لع ىقع حتى ىدسع الشجاء

لرالة الفجخ"(ٔٔ) ،كقاؿ أبػ بكخ بغ عياش" :ها رأيت أحجًا أفقً هغ هغيخة فمدهتً"(ٕٔ).
كسا ككاف عارفًا بالقخاءات ،حيث "ركػ القخاءة عغ عاصع بغ أبي الشجػد ،كركػ عغ إبخاـيع الشخعي
كأكثخ ركايتً عشً ،عخض عميً حسدة كأخح عشً جخيخ بغ عبج الحسيج"(ٖٔ).

مكانتو الحجيثية:
كهع أىً كاف أعسى إَل أىً كاف هغ السحجثيغ الثقات ،فقج قاؿ السعتسخ بغ سميساف" :كاف أبى يحثشي
عمى حجيث هغيخة ككاف عشجي كتا "(ٗٔ) ،كقاؿ الجكرؼِ :
غيخة َكقج
اؿ جخيخ كشت آتى ُه َ
"سسعت يحيى َيُقػؿ َق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اف يفعل
غيخة قمت ليحيى لع َك َ
رػر كأكتب َحجيث ُه َ
رػر ؼيحجثشي ِبً ُه َ
غيخة فأهحػ َحجيث َه ْش ُ
َسسعت هغ َه ْش ُ
ِ
غيخة أتسٍسا"(٘ٔ).
اؿ َك َ
اف َحجيث ُه َ
ٌَ َحا َق َ
)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال .)ٖ91/ٕ1(،
)ٕ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖٖ7/ٙ
)ٖ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٔ9ٖ/ٙ
)ٗ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ )ٕ9ٖ/
)٘)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٕ9/1
))ٙابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)ٕٔ9:
))7الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٔ9ٕ/ٙ
()1ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖ٘ٗ:
)) 9ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٔ .)ٕٓ7/
)ٓٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٕ9/1
)ٔٔ)الشٌرازي،طبماتالفمهاء(ص .)1ٗ:
)ٕٔ)المرطبً،التعدٌلوالتجرٌح،لمنخرجلهالبخاريفًالجامعالصحٌح(ٕ .)7ٕ1/
)ٖٔ)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٕ .)ٖٓٙ/
)ٗٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٕ1/1
)٘ٔ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)ٗ9ٓ/
ٕ٘ٔ

بمغ عجد هخكياتً حػالي هائتيغ كخسدة كثالثيغ حجيثاً ،ركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٔ).

كفاتو:

ِ
يغ َك ِه َائة(ٕ).
تػفي سشة َأربع َكثَ َالث َ
ٕ٘ -الدائب بغ ال َفخكخ( :ت ٖٔٙ :ىػ )
اسسو كندبو:

الد ِائب بغ فخكخ أَبػ اْلعبَّاس ا َّ ِ
َع َسى اْل َس ِّكي(ٖ).
ٌػ َّ
لذاعخ ْاأل ْ
ُ َ
ّ
شيػخو كتالميحه:
ركػ عغ :عبج َّ ِ
كع ْبج هللا ْبغ َع ْسخك ْبغ العاص(ٗ).
َّللا ْبغ ُع َسخ ْبغ الخصا َ ،
َ
ََ َ
(٘)
كع ْسخك ْبغ ديشار .
َرَكػ َعشًَ :حِبيب ْبغ أَبي ثَاِبت ،كعصاء ْبغ أَبي رباحَ ،
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ هعيغ" :ثَبت"

()ٙ

كقاؿ هخة" :ثقة"( ،)ٚكقاؿ هدمع" :ثقة عجَلً"( ،)ٛكقاؿ أحسج بغ حشبلَ" :ل يتٍع

عمى الحجيث"( ،)ٜكسا قاؿ ابغ حباف" :هغ جمة أٌل هكة كهتقشيٍع"(ٓٔ) ،كقاؿ حبيب بغ أبي ثابت:
(ٖٔ)

"صجكقًا"(ٔٔ) ،كسا قاؿ الحٌبي" :ثقة"(ٕٔ) ،كقاؿ ابغ حجخ ":ثقة".
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،فقج ركػ لً البخار ّؼ ،كهدمع ،كالتخهحؼ ،كأبػ داكد ،كالشدائي ،كابغ هاجة(ٗٔ).
(٘ٔ)
كفاتو :تػفي بعج ست كثالثيغ كهائة.

)ٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)ٙ9/
)ٕ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٖٔ7/
)ٖ)ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٔ .)ٕ9٘/
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٓٔ .)ٔ9ٓ/
)٘)المرجعالسابك(ٓٔ .)ٔ9ٓ/
))ٙابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)1ٖ/
)) 7ابنأبًخٌثمة،أخبارالمكٌٌنمنتارٌخابنبًخٌثمة(ص .)ٖٔ7:
))1ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٖ .)ٗ٘ٓ/
)) 9ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ .)ٕٔ9/
)ٓٔ)ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٖٔ7:
)ٔٔ)ابنأبوحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٗ .)ٕٖٗ/
)ٕٔ)الذهبً،الكاشف(ٔ .)ٕٗ٘/
(ٖٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕٕ1:
)ٗٔ)شهابالدٌن،إرشاداألرٌبإلىمعرفةاألدٌب(ٖ .)ٖٔٗٔ/
)٘ٔ)المرجعالسابك(ٖ .)ٖٔٗٔ/
ٕٔٙ

 -ٕٙسمسة بغ ديشار( :تٌ ٖٜٔ :ػ )
اسسو كندبو:

مسة بغ ِد َيشار أ َُبػ
ٌػ َس َ
ِ
اؿ اْل َػ ِاق ِج ّؼ
الس ْخ ُدك ِهي اْلسجىيَ ،كَق َ
َ
(٘)
(ٗ)
كزٌادٌع ،كاف أعخج .

الد ِ
اٌج الَق ِ
اضي هػَلى ْاألسػد بغ س ْؽَياف اْل ِ
َع َخج التسار(ٔ) َّ
قخشي
َح ِازـ ْاأل ْ
ُ
كٌػ هػَلى بشي َليث(ٕ) ،األفدر(ٖ) اْلس ِج ِيشي الَق ِ
اضي هغ عباد أٌل اْل َس ِج َيشة
ْ
َ َُ
َ ّ

شيػخو كتالميحه:

كس ِعيج ْبغ أَبي َس ِعيج
ركػ عغ :بعجة ْبغ َعبج هللا ْبغ بجر الجٍشي ،كذكػاف أبي صالح الدسافَ ،
السقبخؼِ ،
َّللاِ ْبغ
َّللا ْبغ كخيد ،كعاهخ ْبغ َعبج َّ
الس َديَّب ،كسٍل ْبغ سعج الداعجؼ ،كشمحة ْبغ ُعَبيج َّ
كسعيج ْبغ ُ
َ
ِ
ِ
َّللا ْبغ أَبي قتادة ،كعبج السمظ
كع ْبج َّ
كع ْبج َّ
الدبيخ ،كعبج َّ
َّللا ْبغ َع ْسخك ْبغ العاصَ ،
َّللا ْبغ ُع َسخ بغ الخصا َ ،

َّللا ْبغ هقدع ،كعصاء ْبغ أَبي رباح ،كعصاء ْبغ
كعَبيج َّ
ْبغ أَبي بكخ ْبغ َع ْبج َّ
الخ ْح َس ِغ ْبغ الحارث ْبغ ٌذاـُ ،
َّللاِ ْبغ عتبة ْبغ هدعػد ،كلقذ ْبغ
كع ْسخك ْبغ شعيب ،كعػف ْبغ َعبج َّ
يدار ،كعسارة ْبغ َع ْسخك ْبغ حدـَ ،
سمساف هػلى كعب ْبغ عجخة ،ودمح ْبغ السشكجر ،كهدمع ْبغ قخط ،كالشعساف ْبغ أَبي عياش الدرقي ،كيديج ْبغ

ركهاف ،كأبي إدريذ الخػَلىي ،كأبي أهاهة ْبغ سٍل ْبغ حشيف(.)ٙ
َرَكػ َعشً :أساهة ْبغ زيج الميثي ،كأ َُبػ ضسخة أىذ ْبغ عياض الميثي ،كأ َُبػ ُسَم ْيساف بكخ ْبغ سميع
الرػاؼ السجىي ،كثػابة ْبغ رافع ،كالجخاح ْبغ عيدى األسجؼ ،كحساد ْبغ أَبي حسيج السجىي ،كحساد ْبغ زيج،
كحساد ْبغ سمسة ،كأ َُبػ صخخ حسيج ْبغ زياد الخخاط ،كخارجة ْبغ هرعب الخخاساىي ،كداكد ْبغ السغيخة،
ٍ
ِ
كس ِعيج ْب غ
كرزيق ْبغ َسعيج السجىي ،كزكخيا ْبغ هشطػر القخضي ،كزٌيخ ْبغ ُه َح َّسج العشبخؼ ،كزيج ْبغ أَبي أىيدةَ ،
َع ْبج َّ ِ
كس ِعيج ْبغ أَبي ٌالؿ ،كسؽياف الثػرؼ(.)ٚ
الخ ْح َسغ الجسحيَ ،
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :ثقة كثيخ الحجيث ككاف عابجًا زاٌجًا"( ،)ٛكقاؿ أبػ بكخ يغ خديسة" :ثقة كلع يكغ في

(ٓٔ)
()ٜ
َعال ِـ
َح ُج األ ْ
زهاىً هثمً" ،كقاؿ أحسج بغ حشبل" :ثقة"  ،كقاؿ العجمي" :ثقة رجل صالح"  ،كقاؿ الحٌبي" :أ َ
ك َش ْي ُخ ِ
اإل ْسال ِـ(ٔٔ) ،كقاؿ ابغ حجخ" :ثقة عابج"(ٕٔ).
َ

)ٔ) الت ّمار :بفتح التاء المنموطة باثنتٌن من فولها وتشدٌد المٌم وفً آخرها الراء ،هذه النسبة الى بٌع التمر ،وكان جماعة
ٌبٌعونه،والمشهوربهداودبنصالحالتمارمولىاألنصار.انظر:السمعانً،األنساب(ٖ .)7ٕ/
(ٕ )الكبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٔ.)ٖٕٔ/
عجْرةعظٌمة:أيعمدة.أنظر،شمسالعلومودواءكبلمالعربمنالكلوم( .)٘ٔ1ٓ/1
)ٖ)األفزر:الذيفًظهره ُ
(ٗ)ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٔ.)ٕ7ٙ/
)٘)ابنلتٌبة،المعارف(ٔ .)ٗ79/
()ٙالمزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٔٔ.)ٕ7ٖ/
()7المرجعالسابك(ٔٔ.)ٕ7ٖ/
))1ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٕٕٗ/
)) 9ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ .)٘٘ٓ/
)ٓٔ)العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٕٗٓ:
(ٔٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ.)ٙٙٗ/
(ٕٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص.)ٕٗ7:
ٕٔ7

أخالقو كصفاتو:
كاف عابجاً تؿيًا حكيساً ،حيث قاؿ ابغ حباف" :هغ عباد أٌل السجيشة كزٌادٌع هسغ كاف يتقذف كيمدـ

الػرع الخفي كالتحمي بالعبادة كرفس الشاس"(ٔ) ،كقاؿ عبج الخحسغ بغ زيج بغ أسمع" :ها رأيت أحجًا الحكسة
أقخ إلى ؼيً هغ أبي حازـ"(ٕ) ،كقاؿ عػف بغ عبج هللا" :ها رأيت أحجًا يقخقخ الجىيا قخقخة ٌحا األعخج -يعشي
أبا حازـ"(ٖ) ،كقالت َلً اهخأتًَ ٌ :حا الذتاء َقج ٌجع عميشا كَلبج لشا هسا يرمحشا ِؼ ِ
يً ،فحكخت الثيا  ،كالصعاـ،
ْ
َ
ُ
َّللا ،ثُ َّع
اؿ :هغ أيغ ٌَ َحا كمً؟ كلكغ خحؼ ؼيسا َل بج هشً :السػت ،كالبعث ،ثُ َّع الػقػؼ بيغ يجؼ َّ
كالحصبَ ،فَق َ
الجشة كالشار"(ٗ) ،ككاف يقز بعج الفجخ كبعج العرخ في هدجج السجيشة ،كقجـ سميساف بغ ٌذاـ بغ عبج السمظ
السجيشة فأتاي الشاس .كبعث إلى أبي حازـ فأتاي ،كساء لً عغ أهخي كعغ حالً .كقاؿ لً :يا أبا حازـ ها هالظ؟
اؿ :الثقة باهلل .كاليأس هسا في أيجؼ الشاس(٘).
اؿ :ها ٌسا؟ َق َ
اؿ :لي هاَلفَ .ق َ
َق َ
مكانتو الحجيثية:

هع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف هغ السحجثيغ الثقات ،كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ

الصحاكؼ(.)ٙ

ِ
الج ْىَيا َي ْذ َغ ُل َع ْغ َكِث ِ
يخ ُّ
يخ ْاآل ِخ َ ِخةَ ،كِإَّى َظ
كهغ أقػاؿ أبي حازـ التي تبيغ لشا هجػ حكستً ك كرعً َ"يد ُ
ِ ()ٚ
َش ُّج اٌِتس ِ
ِِ
ِِ َّ
ِ
اؿ َِل ْبِش ًِ"َ :يا ُبَش َّي
تَ ِج ُج َّ
صاحب اْل ٍَ ِّع ِب ٍَ ِّع َىْفدً" َ ،كَق َ
اها ه ْغ َ
الخ ُج َل َي ْذ َغ ُل َىْف َد ًُ ب ٍَ ِّع َغ ْيخيَ ،حتى َل ٍُ َػ أ َ ْ َ ً
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َش َّج
َّللا ِب َ
اؾ أ َ
اؿَ " :قات ْل ٌَ َػ َ
ََل تَْقتَج ِب َس ْغ ََل َي َخ ُ
رمُ ُح ع ْش َج الذ ْيب"َ .كَق َ
اؼ َّ َ
ط ٍْ ِخ اْل َغ ْيبَ ،كََل َي ْعُفػ َع ِغ اْل َع ْيبَ ،كََل َي ْ
َها ُيَق ِاتمُ َظ َع ُج ُّك َؾ"( ،)ٛكقاؿ أيزاً" :كل حاؿ لػ جاءؾ السػت كأىت عميٍا رأيتٍا غشيسة فالدهً ،ككل حاؿ إذا
جاءؾ السػت كأىت عميً رأيتً هريبة فاعتدلً"( ، )ٜكقاؿ" :إف السؤهغ إذا ىطخ اعتبخ ،كإذا سكت تفكخ ،كإذا
تكمع ذكخ ،كإف أعصي شكخ ،كإف هشع صبخ ،كالفاجخ إف ىطخ لٍا ،كإف تكمع لغا ،كإف سكت سٍا ،كإف أعصي

بصخ ،كإف هشع كفخ"(ٓٔ).
كفاتو:

ِ
يغ َك ِه َائة(ٔٔ).
تػفي سشة تدع َكثَ َالث َ
ّ

(ٔ)ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص.)ٕٔ9:
)ٕ)ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك(ٓٔ .)ٙٙ/
)ٖ)الفسوي،المعرفةوالتارٌخ(ٔ .)ٙ7ٙ/
(ٗ)ابنالجوزي،المنتظمفًتارٌخالملونواألمم(.)ٖٕ/1
)٘)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٕٗٔ/
() ٙالعٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٔ.)ٕٗٗ/
))7لوامالسنة،سٌرالسلفالصالحٌن(ص .)79ٗ:
))1المرجعالسابك(ص .)79٘:
))9ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك(ٓٔ .)7ٕ/
)ٓٔ)المرجعالسابك(ٓٔ .)7ٗ/
)ٔٔ)الصفدي،الوافًبالوفٌات(٘ٔ .)ٔ99/
ٕٔ1

 -ٕٚيديج بغ عبج هللا( :ت ٖٜٔ :ىػ )
اسسو كندبو:

(ٔ)

اْل َس َجِىي(ٕ) ،كاف أعخجًا(ٖ).
ّ

َّللا ْبغ أساهة ْبغ اْل ٍَاد الًميثي
ٌػ يديج ْبغ َع ْبج َّ
شيػخو كتالميحه:
ركػ عغِ :إبخ ِ
َّللاِ ْب ِغ َج ْعَف ٍخ ْبغ أَبي شالب ،كثعمبة ْب غ
اـيع ْبغ سعج كٌػ أكبخ هشً ،كإسساعيل ْب َغ َعبج َّ
َ َ
َْ
أَبي هالظ القخضي كلً رؤية ،كجعفخ ْبغ ُه َح َّسج ْبغ عمى ،كزهيل هػلى عخكة بغ الدبيخ ،كزياد ْبغ أَبي زياد
هػلى ابغ عياش ،كسعج ابغ ِإبخ ِ
اـيع ،كأبي حازـ سمسة بغ ديشار ،كسٍيل ْبغ أَبي صالح ،كشخحبيل ْبغ َس ْعج
ْ
َْ
َّللاِ
ِ
ِ
كعبج َّ
كعبج َّ
كعبج َّ
َّللا ْبغ ديشارَ ،
َّللا ْبغ خبا َ ،
هػلى األىرار ،كعبادة ْبغ الػليج بغ عبادة بغ الراهتَ ،
َّللاِ ْبغ يػىذ ،كعبج الخحسغ ْبغ عسار بغ أَبي زيشب التَّ ْي ِسي ،كعبج الخحسغ ْب غ
كعبج َّ
ْبغ أَبي َسَم َسة الساجذػفَ ،
ّ
كعَبيج هللا ْبغ َعبج هللا ْبغ الحريغ الػائمي ،كعثساف ْبغ كعب
القاسع ،كعبج الػٌا ْبغ أَبي بكخ السجىيُ ،
(ٗ).

القخضي ،كعصاء الخخاساىي ،كعمي ْبغ ُع َسخ ْبغ عمي ْبغ الحديغ
ركػ عشًِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ سعج ،كإبخاـيع غيخ هشدػ  ،كأبػ ضسخة أىذ ْبغ عياض الميثي ،كبكخ ْب غ
ََ َ
َْ
هزخ ،كحيػة بغ شخيحِ ،
كع ْبج
كعبج َّ
َّللا ْبغ جعفخ السخخهيَ ،
كسعيج ْبغ أَبي ٌالؿ ،كسؽياف ْبغ ُعَي ْيَشةَ ،
ْ
َ
الخ ْح َس ِغ ْبغ سمساف الحجخؼ ،كعبج الدالـ بغ حفز ،كعبج العديد ْبغ أَبي حازـ ،كعبج العديد بغ ُه َح َّسج
َّ
َّ
كع َسخ بغ هالظ الذخعبي ،كالميث بغ سعج ،كهالظ بغ أىذ ،كهػسى
الع َسخؼُ ،
الجرَاكْرِد ّؼُ ،
كعَبيج هللا بغ ُع َسخ ُ
ْبغ سخجذ ،كىافع ْبغ يديج(٘).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج"ِ :ثَق ًة َكِثيخ اْلح ِج ِ
يث"( ،)ٙكقاؿ العجمي" :ثقة"( ، )ٚكسا قاؿ أبػ حاتع" :ثقة في ىفدً"(،)ٛ
َ َ
(ٓٔ)
()ٜ
كقاؿ ابغ حباف" :هغ هتقشي أٌل السجيشة كصالحيٍع"  ،كسا قاؿ الحٌبي" :ثقة هكثخ"  ،ك قاؿ ابغ حجخ":

ثقة هكثخ"(ٔٔ).

مكانتو الحجيثية :كاف هغ الخكاة الثقات السكثخيغ فقج كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٕٔ).
ِ
يغ َك ِه َائة(ٖٔ).
كفاتو :تػفي سشة تدع َكثَ َالث َ

)ٔ) اللٌَّثً :بفتح البلم وتشدٌدها وسكون الٌاء المنموطة من تحتها بنمطتٌن وفً آخرها ثاء منموطة بثبلث من فولها ،هذه
النسبةإلىل ٌثبنكنانة،حلٌفبنىزهرةوإلىلٌثبنبكربنعبدمناة.انظر:السمعانً،األنساب(ٔٔ .)ٕٗٔ/
)ٕ)البخاري،التارٌخالكبٌر( .)ٖٗٗ/1
)ٖ)ابنحبان،الثمات( .)ٙٔ7/7
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٖ .)ٔٙ9/
)٘)المرجعالسابك(ٕٖ .)ٔ7ٓ/
))ٙابنسعد،الطبماتالكبرى(ص .)ٕ77:
))7العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٖٙ٘/
))1ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕ7٘/9
))9ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٕٔٗ:
)ٓٔ)الذهبً،الكاشف(ٕ .)ٖ1٘/
(ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕٙٓ:
)ٕٔ)العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)ٕٖ1/
)ٖٔ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٖٕ٘/
ٕٔ9

 -ٕٛدمحم بغ يػسف( :ت ٔ٘ٓ - ٔٗٔ :ىػ )
اسسو كندبو:
أعخج(ٕ).

الد ِائب بغ ِ
يديج(ٔ) ،كاف
ُخت الشسخَ ،كأهً ْابشة َّ
ػسف بغ عبج هللا بغ ي ِديج ْابغ أ ْ
ٌػ ُه َح َّسج بغ ُي ُ

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :الدائب بغ يديجِ ،
كسَم ْيساف ْبغ يدار ،كعبج هللا ْبغ َع ْسخك ْبغ عثساف
ََ َ
ْ
الس َديَّبُ ،
كسعيج ْبغ ُ
َ
(ٖ)
ْابغ عفاف ،كعبج هللا ْبغ الفزل الٍاشسي ،كعصاء ْبغ يدار .
كركػ عشًِ :إسس ِ
اعيل ْبغ َج ْعَفخ ،كحاتع ْبغ إسساعيل ،كحفز ْبغ غياث ،كداكد ْبغ َؾ ْيذ الفخاء كعبج
ََ َ
َْ
الع َسخؼ ،كعبج الخحسغ ْبغ أَبي الدىاد ،كعبج
هللا ْبغ َج ْعَفخ ْبغ ىجيح كالج عمي ْبغ السجيشي ،كعبج هللا ْبغ ُع َسخ ُ
السمظ بغ ُج َخْيج ،كهالظ ْبغ أىذ ،كيحيى ْبغ راشج ،كيحيى ْبغ َس ِعيج القصاف(ٗ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:
كثقً ابغ هعيغ(٘) ،كابغ حشبل( ،)ٙكابغ السجيشي( ،)ٚك ابغ حجخ( ،)ٛك زاد ابغ حجخ ":ثبت" كقاؿ

يحيى بغ سعيج" :ثبتًا"( ، )ٜأثشى عميً هرعب بغ عبج هللا فقج قاؿ" :كاف لً شخؼ كقجر بالسجيشة"(ٓٔ).
مكانتو الحجيثية:

كفاتو:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات فقج كركػ لً اْلبخارِؼ ،كهدمع ك ِ
التّ ْخِه ِح ّؼ ،ك َّ
الش َدائي(ٔٔ).
َُ ّ

تػفي ها بيغ سشة هائة ككاحج كأربعيغ كهائة كخسديغ(ٕٔ).

)ٔ )الكبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٕ .)ٙ1٘/
)ٕ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)ٖ٘٘/
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٗ9/ٕ7
)ٗ)المرجعالسابك( .)ٗ9/ٕ7
)٘)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٔٔ9/1
)) ٙابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ .)ٕ٘ٓ/
))7ابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)ٔ99:
()1ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)٘ٔ٘:
))9ابنخٌثمة،تارٌخابنأبًخٌثمة-السفرالثالث(ٕ .)ٕ1ٕ/
)ٓٔ)المرطبً،التعدٌلوالتجرٌح,لمنخرجلهالبخاريفًالجامعالصحٌح(ٕ .)ٙ1٘/
)ٔٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)٘ٔ/ٕ7
)ٕٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)977/
ٖٓٔ

الق ْعَّقاع( :ت ٔٗٓ :ىػ )
 -ٕٜعسارة بغ َ
اسسو كندبو:

ػفيَّ ،
يخ(ٕ).
الزِّب ُّي(ٔ) ،كاف ضخ ًا
الك ُّ
بخَهةُ ،
ٌػ ُعسارة ْبغ الَقعقاع ْبغ ُش ُ
شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :األخشذ بغ خميفة الزبي ،كالحارث العكمي ،كعبج الخحسغ بغ أبي ىعع البجمي ،كأبي

زرعة بغ عسخك بغ جخيخ ،كأبي صالح الدساف إف كاف هحفػضاً(ٖ).

ركػ عشً :جخيخ بغ عبج الحسيج الزبي ،كالحارث العكمي ،كٌػ هغ شيػخً ،كسؽياف الثػرؼ،

كس ؽياف بغ عييشة ،كسميساف األعسر ،كشخيظ بغ عبج هللا ،كعبج الػاحج بغ زياد ،كعثساف بغ زائجة ،كفزيل
بغ غدكاف ،كابشً القعقاع بغ عسارة بغ القعقاع ،ودمح بغ فزيل بغ غدكاف(ٗ).

أقػاؿ العمساء ؼيو:

()ٛ
()ٚ
()ٙ
(٘)
ْس
كثقً ابغ سعج  ،كابغ هعيغ  ،كابغ حشبل  ،كالعجمي  ،كقاؿ سؽياف بغ عييشةَ :
"ش ْي ٌخ ََل َبأ َ
ِب ًِ"( ،)ٜكقاؿ أبػ حاتع" :صالح الحجيث"(ٓٔ) ،كسا كذكخي ابغ حباف في الثقات(ٔٔ) ،ك قاؿ ابغ حجخ":ثقة أرسل
(ٕٔ).

عغ ابغ هدعػد"

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٖٔ).

كفاتو:
تُػِّفي ِفي ُح ُجكد ْاأل َْرَبعيغ َك ِه َائة(ٗٔ).

(ٔ)البخاري،التارٌخالكبٌر( .)٘ٓٔ/ٙ
(ٕ)دمحمبنأحمدالممدمً،التارٌخوأسماءالمحدثٌنوكناهم(ص .)ٔٙ1:
(ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٔ .)ٕٖٙ/ٕٕٙ/
(ٗ)المرجعالسابك(ٕٔ .)ٕٖٙ/ٕٕٙ/
(٘)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖ٘ٔ/ٙ
() ٙابنمعٌن،منكبلمأبًزكرٌاٌحٌىبنمعٌنفًالرجال(ص .)ٔٔ1:
()7ابنحنبل،ال عللومعرفةالرجالرواٌةالمروذيوغٌرهتصبحًالسامرابً(ص .)ٙٔ:
()1العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٖٔٙ/
()9الفسوي،المعرفةوالتارٌخ(ٖ .)ٔٓ1/
(ٓٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٖٙ9/ٙ
(ٔٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٕٙٓ/7
(ٕٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٗٓ9:
(ٖٔ)العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٖ7ٔ/
(ٗٔ)الصفدي،الوافًبالوفٌات(ٕٕ .)ٕٕ٘/
ٖٔٔ

ٖٓ -عاصع بغ سميساف( :ت ٕٔٗ :ىػ )
اسسو كندبو:
ٌػ عاصع بغ سميساف األحػؿ هػلى بشى تسيع ،كقج قيل هػلى آلؿ زياد كشيتً أبػ عبج الخحسغ ،كقج

قيل أبػ عبج هللا عجادي في أٌل البرخة(ٔ) ،كاف أحػؿ(ٕ).
شيػخو كتالميحه:

ِؼ ،كحساد ْبغ أَبي ُسَم ْيساف ،كٌػ
ركػ عغ :أىذ بغ هالظ ،كبكخ ْبغ َعبج َّ
َّللا السدىي ،كالحدغ َ
رخ ّ
الب ْ
هغ أقخاىً ،كحسيج بغ ٌالؿ العجكؼ ،كرؼيع أبي العالية الخياحي ،كأبي جٍسة زياد بغ الحريغ كأَِبي حاجب

سػادة ْبغ عاصع العشدؼ ،كصفػاف بغ هحخز ،كشمحة ْبغ ُعَبيج هللا ْبغ كخيد ،كعاهخ الذعبي ،كأبي الػليج َعبج
َّ ِ
ِؼ ،كأبي قالبة َعبج هللا بغ زيج الجخهي(ٖ).
ِؼ ،كعبج َّ
َّللا ْبغ الحارث َ
َّللا ْبغ رباح األ َْىرار ّ
رخ ّ
الب ْ
السمِظ
ركػ عشً :إسخائيل ْبغ يػىذ ،كإسساعيل ْبغ زكخيا ،كإسساعيل بغ عمية ،كأشعث بغ َعبج َ
الحسخاىي ،كبذخ بغ هشرػر ،كأبػ زيج ثابت بغ يديج األحػؿ ،كأبػ ككيع الجخاح بغ هميح كجخيخ بغ عبج
الحسيج ،كالحدغ بغ صالح ْبغ حي ،كحفز ْبغ غياث ،كحساد بغ زيج ،كخالج الححاء ،كداكد ْبغ أَبي ٌشج،
كس ِعيج بغ زربي،
كزائجة بغ أبي الخقاد ،كزٌيخ بغ دمح التسيسي ،كزٌيخ بغ هعاكية كزياد ْبغ َعبج َّ
َّللا البكائيَ ،
كسؽياف الثػرؼ ،كسؽياف ْبغ ُعَي ْيَشة(ٗ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ سعج(٘) ،كابغ هعيغ( ،)ٙكابغ السجيشي( ،)ٚكابغ حشبل( ،)ٛكالعجمي( ،)ٜكأبػ زرعة(ٓٔ) ،كابغ حجخ(ٔٔ)،
شيبة" :ثَبت"(ٕٔ) ،كسا قاؿ ابغ حشبل" :شيخ ِثَقة"(ٖٔ) كقاؿ
اؿ ُعثْ َساف بغ أبي َ
كزاد ابغ سعج" :كثيخ الحجيث"َ ،كَق َ
هخة" :هغ الحفاظ لمحجيث ثقة"(ٗٔ) ،كقاؿ أبػ حاتع" :صالح الحجيث"(٘ٔ).

)ٔ)ابنحبان،الثمات(٘ .)ٕٖ7/
)ٕ )أبوداود،سؤاالتأبًعبٌداآلجريأباداودالسجستانًفًالجرحوالتعدٌل(ص .)ٕٕٔ:
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٔ .)ٗ1ٙ/
)ٗ)المرجعالسابك .)ٗ17/ٖٔ(،
)٘)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕ٘ٙ/7
))ٙابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدارمً(ص .)ٔٙٔ:
))7ابنالمدٌنً،سؤاالتابنأبًشٌبةالبنالمدٌنً(ص .)ٔٗ٘:
)) 1ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةالمروذي(ص .)٘ٗ:
))9العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)1/
)ٓٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٖٗٗ/ٙ
(ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕ1٘:
)ٕٔ)ابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)ٔٗ9:
)ٖٔ)ابنحنبل،سؤاالتأبًداودلئلمامأحمد(ص .)ٖ7ٔ:
)ٗٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٗٔ .)ٔٙ٘/
)٘ٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٖٗٗ/ٙ
ٕٖٔ

أخالقو كصفاتو:
أثشى عميً العمساء حيث قاؿ سؽياف يعشى الثػرؼ" :حفاظ البرخة ثالثة سميساف التيسي كعاصع

(ٔ)
ال صالحًا"(ٕ).
األحػؿ كداكد بغ أبي ٌشج ،ككاف عاصع أحفطٍع"  ،كقاؿ ابغ حشبل" :كاف عاصع رج ً

نذاشو العمسي:

(ٖ)
"كاف ع ِ
اصع ْاألَحػؿ ِباْل َس َج ِائ ِغ عمى
كاف عارفًا بالقزاء فقج :كلي قزاء السجائغ  ،كقاؿ ابغ هعيغَ َ َ :
السػازيغ كالسكاييل"(ٗ).

مكانتو الحجيثية:
كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،حيث

قاؿ ابغ عسار" :هػازيغ أصحا

الحجيث هغ الكػفييغ

كالسجىييغ :عبج السمظ بغ أبي سميساف ،كعاصع األحػؿ ،كعبيج هللا بغ عسخ ،كيحيى بغ سعيج األىرارؼ"(٘)،

كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(.)ٙ
كفاتو:

ات سشة ِإ ْح َجػ أَك اثَْشتَْي ِغ َكأ َْرَبعيغ َك ِه َائة(.)ٚ
َه َ
ِ
األع َسر( :ت ٔٗٚ :ىػ )
ٖٔ -سمساف بغ م ْيَخاف ْ
اسسو كندبو:

ٌػ سَميساف بغ هٍخاف أَبػ هح َّسج ْاألَعسر( ،)ٛاْل َك ِ
اٌمِي(َ ،)ٜه ْػََل ٌُع ْاألَسجؼ(ٓٔ) ،اْل ُكػِفي(ٔٔ) ،أصمً هغ
َْ ُ ُ َ
َْ
ُ َْ
(ٕٔ)
شبخستاف ،هغ قخية يقاؿ لٍا :دباكىج ،كلج يػـ قتل الحديغ يػـ عاشػراء سشة إحجػ كستيغ ،كسكغ الكػفة .

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :أباف بغ أَبي عياش ،كإبخاـيع التسيسي ،كإبخاـيع الشخعي ،كإِسس ِ
اعيل ْبغ أَبي َخالِج،
ََ َ
ْ
َْ
كإسساعيل ْبغ رجاء الدبيجؼ ،كإسساعيل ْبغ هدمع السكي ،كأىذ ْبغ هالظ ،كتسيع ْبغ سمسة ،كثابت ْبغ ُعَبيج،
كثساهة ْبغ عؿبة ،كأَِبي صخخة جاهع ْبغ شجاد ،كأبي بذخ جعفخ ْبغ أَبي كحذية ،كحبيب ْبغ أَبي ثابت،

كحبيب ْبغ صٍباف ،كحداف ْبغ أبي األَشخس ،كالحديغ ْبغ السشحر ،كأَِبي ضبياف حريغ ْبغ جشج

الجشبي،

)ٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل .)ٖٖٗ/ٙ(،
)ٕ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٖ .)ٕٔٔ/
)ٖ)وكٌع،أخبارالمضاة(ٖ .)ٖٓٗ/
)ٗ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)ٗٗٔ/
)٘)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٗٔ .)ٔٙ٘/
)) ٙالعٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٕ9/
))7ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٕ .)9ٙ/
ع ٌْنَاه.انظرالزبٌديتاجالعروس( .)ٕ77/ٔ7
))1األ َ ْع َم ُ
ش:الفا ِسدُال َعٌ ِْنالَّذِيت َ ْغ ِس ُك َ
ْ
ْ
)ْ 9
َ
ْ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
ّ
ارثبنتَمٌِمبنسعدبنهُذٌْلبن
ولهوسُكوناأل
)الكَا ِهلًِ:بِفَتحأ
اءوالبلمَ ،هذِهال ِن ْسبَةإِلىكَاهِلبنال َح ِ
لفوكسرال َه َ
َ
َ
ْإلٌَاسبن ُمضر.انظر:ابناألثٌر،اللبابفًتهذٌباألنساب(ٖ .)79/
)ٓٔ ) األسدي :بفتح األلف والسٌن المهملة وبعدها الدال المهملة ،هذه النسبة الى أسد وهو اسم عدة من المبابل .انظر:
السمعانً،األنساب(ٔ .)ٕٔٗ/
)ٔٔ )الكبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٔ .)ٖٔٔ/
)ٕٔ)ابنالجوزي،المنتظمفًتارٌخالملونواألمم( .)ٕٔٔ/1
ٖٖٔ

ِؼ ،كخيثسة ْبغ َع ْبج الخحسغ الجعفي ،كذر
كالحكع ْبغ عتيبة ،كحكيع ْبغ جبيخ ،كخيثسة ْبغ أَبي خيثسة َ
رخ ّ
الب ْ
َّللاِ الٍسجاىي(ٔ).
ْبغ َعبج َّ
ركػ عشً :أباف بغ تغمب  ،كإبخاـيع بغ شٍساف ،كأَبػ إسحاؽ ِإبخ ِ
اـيع ْبغ ُه َح َّسج الفدارؼ ،كأسباط ْب غ
ََ َ
ْ
ْ
ُ
َْ
ِ
ُه َح َّسج القخشي ،كإسحاؽ ْبغ يػسف األزرؽ ،كإسخائيل ْبغ يػىذ ،كإِ ْس َساعيل ْبغ َزَك ِخيَّا ،كجابخ ْبغ ىػح الحساىي،
كجخيخ ْبغ حازـ ،كجخيخ بغ عبج الحسيج ،كجعفخ ْبغ عػف ،كالحدغ ْبغ عياش ،كحفز ْبغ غياث ،كالحكع ْب غ
(ٕ).
عتيبة  -كٌػ هغ شيػخً ،كأبػ أساهة حساد ْبغ أساهة
أقػاؿ العمساء ؼيو:

ِ
"كاف ص ِ
اح َب ُق ْخ ٍ
س َك ِعْمعٍ"(ٖ)  ،كقاؿ يحيى بغ هعيغ" :ثقة"(ٗ) ،كقاؿ أيزًا :
آف َكَف َخائ َ
قاؿ ابغ سعجَ َ َ :
(٘)
ِ
اف ُهحجث أٌل اْل ُكػَفة ِفي َزَهاىً"( ،)ٙكقاؿ أبػ زرعة:
َع َسر
ً
َ
جميال ً
ججا"  ،كقاؿ العجمي" :ثَقة َكَك َ
"ك َ
اف األ ْ
()ٜ
()ٛ
()ٚ
"اهاـ"  ،كقاؿ أبػ حاتع" :ثقة يحتج بحجيثً" ،كَقاؿ َّ
الش َدائي" :ثقة ثبت"  ،كسا كذكخي ابغ حباف في الثقات ،
كقاؿ ابغ حجخ":ثقة حافع عارؼ بالقخاءات كرع لكشً يجلذ"(ٓٔ).
أخالقو كصفاتو:

كاف يترف باإليساف كالتقػػ كالرجؽ كاألهاىة ،فقج قاؿ عيدى بغ يػىذ" :لع َىخ ىحغ كالقخف الحؼ
قبمشا هثل األعسر :ها رأيت األغشياء كالدالشيغ عشج أحج أحقخ هشٍع عشج األعسر هع فقخي كحاجتً"(ٔٔ)،
"كاف يد َّسى اْلسر ِح ِ ِ ِ ِ
َّ
"ٌػ َعاله ُة ِ
اؿ أ َُبػ َحْف ٍ
اإل ْسال ِـ"(ٕٔ).
اؿ َي ْحَيى اْلَقص ُ
َُ ّ ُ
ف ه ْغ ص ْجقً"َ ،كَق َ
ز اْلَف ُ
َكَق َ
افَ ُ :
َ
السَ ُ َ َ :
كقاؿ ككيع" :كاف األعسر قخيبًا هغ سبعيغ سشة لع تفتً التكبيخة األكلى" ،كقاؿ الحخبي" :ها خمف
ّ
سشة"(ٖٔ).
أعبج هشً ،ككاف صاحب ّ
نذاشو العمسي:
هع أىً كاف أعسر العيشيغ إَل أىً كاف أحج العمساء الحيغ شٍج لٍع كثيخ هغ العمساء بالحفع كاإلتقاف،
"كاف األَعسر أَ ْق أخٌَع لِ ِكتَا ِ هللاِ ،كأَحَف َ ِ ِ ِ
الف َخِائ ِ
س"(ٗٔ) ،كقاؿ
َعَم َس ٍُع ِب َ
بغ ُعَي ْيَش َةَ َ :
اف ُ
اؿ ُس ْؽَي ُ
ط ٍُع لْم َحج ْيثَ ،كأ ْ
َْ ُ َ ُ
َ ْ
فقج َق َ
ِ
ِ
اف أقخأٌع لِْمُق ْخ ِ
آف كأحفطٍع لْم َح ِجيث كأعمسٍع بالفخائس كىديت
راؿ َك َ
أيزاً" :سبق ْاأل ْ
َع َسر أ ْ
َص َحابً بأ َْرَبع خ َ
)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٔ77/ـ .)71
)ٕ)المرجعالسابك(ٕٔ .)1ٓ/
)ٖ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖٕٗ/ٙ
)ٗ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٗ .)ٔٗٙ/
)٘ )أبوداوود،سؤاالتأبًعبٌداآلجريأباداودالسجستانًفًالجرحوالتعدٌل(ص .)ٕٖٓ:
))ٙالعجلً،معرفةالثمات(ٔ .)ٖٕٗ/
)) 7أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ .)171/
))1المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٔ .)19/
()9ابنحبان،الثماتالبنحبان(.)٘17/7
(ٓٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص )ٕ٘ٗ:
)ٔٔ)ابنخلكان،وفٌاتاألعٌان(ٕ .)ٗٓٓ/
)ٕٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)11ٗ/
)ٖٔ)شهابالدٌن،مسالناألبصارفًممالناألمصار(٘ .)ٙٗ9/
)ٗٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٕٕ1/ٙ
ٖٗٔ

أَىا ك ِ
اح َجة"(ٔ) ،كقاؿ ٌذيساً" :ها رأيت بالكػفة أحجاً أق أخ لكتا
َ
أسخع إجابة لسا يدأؿ عشً"(ٕ).

هللا هغ األعسر ،كَل أجػد حجيثاً ،كَل أفٍع ،كَل
ََّّللا هغ

اف أق أخ لكتا
آ
كاف عالسًا
بالقخف كالقخاءات ،فقج َقاؿ ٌذيع" :ها رأيت بالكػفة أحجا َك َ
األعسر"(ٖ)" ،أخح القخاءة عخضًا عغ إبخاـيع الشخعي كزيج بغ كثا كعاصع بغ أبي الشجػد ركػ القخاءة عشً
عخضًا كسساعًا حسدة الديات ودمح بغ عبج الخحسغ بغ أبي ليمى كجخيخ بغ عبج الحسيج"(ٗ).

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ السحجثيغ الثقات السكثخيغ ،حيث قاؿ شعبة" :ها شفاىي أحج هغ الحجيث ها شفاىي

األعسر"(٘)  ،كقاؿ أبي بكخ بغ عياش" :كشا ىدسي األعسر سيج السحجثيغ"( ،)ٙكعغ عاصع األحػؿ قاؿ:
"قمت لمقاسع بغ عبج الخحسغ هغ أعمع أٌل الكػفة بحجيث عبج هللا قاؿ سميساف األعسر"( ،)ٚكقاؿ األعسر:

"سسعت هغ أبى صالح الف حجيث"( ،)ٛكقاؿ ابغ السجيشي" :لً ألف كثالثسائة حجيث"( ،)ٜكركػ لً الجساعة،

كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٓٔ).
مغ نػادر األعسر

إف ابخاـيع الشخعي أراد أف يساشيً ،فقاؿ األعسر" :إف الشاس إذا رأكىا هعًا قالػا :أعػر كأعسر ،قاؿ
(ٔٔ)

الشخعي :كها عميظ أف ىؤجخ كيأثسػا فقاؿ لً األعسر :كها عميظ أف يدمسػا كىدمع"
اح؛ ِقيلِ :إَّىً جاءي أَصحا اْلح ِج ِ
ِ
ِِ ِ
ز ِل ص ِ
يث َي ْػ ًها،
اح َب ُهَم ٍح َك ُه َد ٍ
اف َه َع َجالَلتً في اْلعْم ِع َكاْلَف ْ
َ"كَك َ
ُ َ َُ ْ َ ُ َ
َ
َ
ِ (ٕٔ)
َف َخخج َفَقاؿَ :لػَل أ َّ ِ
ػؿ
س ِإَل َّي ِه ْش ُك ْع َها َخ َخ ْج ُت ِإَل ْي ُك ْعَ ،كَق ْج َسأََل ًُ َد ُاكُد اْل َحائ ُظ
َف في َه ْش ِدلِي َه ْغ ٌُ َػ أ َْب َغ ُ
َها َتُق ُ
ََ َ ْ
الر ِ
الة َخْمف اْلح ِائ ِظ؟ َفَقاؿَ :ل بأْس ِبٍا عَمى َغي ِخ كض ٍ ِ
ػؿ ِفي َش ٍَ َاد ِة
َيا أََبا ُه َح َّس ٍج ِفي َّ
ْ ُ ُ
َ َ َ َ
يلَ :ف َسا تَُق ُ
ػء ،ق َ
َ
َ َ
ِِ
اؿ :تُْقَب ُل َه َع َع ْجَل ْي ِغ"(ٖٔ)  ،كحكي أف أبا حشيفة ذٌب إليً فمسا أراد الحٌا قاؿ لًَ :ل يكػف ثقمت
اْل َحائظ؟ َق َ
عميظ! فقاؿ :أىت في بيتظ ثقيل عمي فكيف في بيتي؟(ٗٔ).
كفاتو :تػفي سشة سبع َكأ َْرَبعيغ َك ِه َائة(٘ٔ).

)ٔ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)ٖ11/
)ٕ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٓٔ .)٘/
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٔ .)1٘/
)ٗ)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)ٖٔ٘/
)٘)الخطٌبالبغدادي،تارٌخبغدادوذٌوله( .)ٔٔ/9
))ٙالذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٖ٘7/ٙ
)) 7ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٖ .)ٕٖٙ/
))1ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٕ .)ٕٕٙ/
))9الذهبً،الكاشف(ٔ .)ٗٙٗ/
)ٓٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٔ .)ٗٗ9/
)ٔٔ)ابنخلكان،وفٌاتاألعٌان(ٕ .)ٗٓٔ/
ونحوها.أنظرمعجماللغةالعربٌةالمعاصرة(ٔ .)٘9ٙ/
ٌِاب
)ٕٔ)الحابن:منٌنسجالث ّ َ
َ
)ٖٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)11ٗ/
)ٗٔ)المزوٌنً،آثارالببلدوأخبارالعباد(ص .)ٕٕٗ:
)٘ٔ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٖٗٙ/
ٖ٘ٔ

ٕٖ -عبج هللا بغ يديج(ت ٔٗٛ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ عبج هللا بغ يديج السخدكهي السجىي السقخؼ األعػر أبػ عبج الخحسغ هػلى األسػد بغ سؽياف كيقاؿ

هػلى األسػد بغ عبج األسج(ٔ).
شيػخو كتالميحه:

الخ ْح َس ِغ ْبغ ثػباف ،كأبي سمسة ْبغ َع ْب ِج
َرَكػ َعغ :زيج أبي عياش ،كعخكة ْبغ الدبيخ ،ودمح ْبغ َع ْبج َّ
الخ ْح َس ِغ(ٕ).
َّ
اهة ْبغ َزْيج الميثي ،كإسساعيل ْبغ أهية ،كأ َُبػ صخخ حسيج ْبغ زياد ،كداكد ْبغ
ُس َ
كَرَكػ َعشً :أ َ
ر ْي ِغ ،كصفػاف ْبغ سميع ،كهالظ ْبغ أََىذ ،كيحيى بغ أَبي كثيخ(ٖ).
اْل ُح َ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ هعيغ(ٗ) ،ك العجمي(٘) ،كأحسج بغ حشبل( ،)ٙكأبػ حاتع( ،)ٚكالحٌبي( ،)ٛكابغ حجخ( ،)ٜكزاد

أبػ حاتع "َل بأس بً" ،كقاؿ ابغ حباف" :هغ هتقشي أٌل السجيشة هسغ عشى بالجسع كالكتبة ثع لدـ الجيغ كقمة

الشذخ"(ٓٔ).

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٔٔ).

كفاتو:

هات سشة ثساف كأربعيغ كهائة(ٕٔ).

)ٔ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب( .)1ٕ/ٙ
)ٕ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٖٔ1/ٔٙ
)ٖ)المرجعالسابك .)ٖٔ1/ٔٙ(،
)ٗ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)ٕٔٓ/
)٘)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٙ٘/
)) ٙابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ .)ٗ1ٖ/
))7ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(٘ .)ٔ91/
))1الذهبً،الكاشف(ٔ .)ٙٓ9/
))9ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٖٓ:
)ٓٔ)ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٕٔ9:
)ٔٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٔ٘ٗ/
)ٕٔ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب( .)1ٕ/ٙ
ٖٔٙ

ٖٖ -زكخيا بغ أبي َز ِائ َجة( :ت ٜٔٗ :ىػ )
اسسو كندبو:

ِ
ِ
الٍ ْس َجاىي
ٌػ زكخيا ْبغ أَبي زائجةٌ ،ػ ْابغ َخالج أ َُبػ يحيى َ
شيػخو كتالميحه:
ِ
كس ِعيج ْبغ َع ْسخك ْبغ أشػع ،كسساؾ ْبغ حخ  ،كصالح
ركػ عغَ :سعيج ْبغ أَبي بخدة ْبغ أَبي هػسىَ ،
ْبغ أَبي صالح األسجؼ ،كعاهخ الذعبي ،كالعباس ْبغ ذريح ،كعبج الخحسغ بغ األصبٍاىي ،كعبج السمظ ْبغ
(ٔ)

األعسى الكػفي(ٕ).

ُع َسيخ ،كعصية العػفي ،كفخاس ْبغ َي ْحَيى الٍسجاىي ،ودمح ْبغ َع ْبج الخحسغ ْبغ سعج ْبغ ز اررة ،كهرعب ْبغ
َش ْيَبة ،كأبي ِإ ْس َحاؽ الدبيعي ،كأبي القاسع الججلي(ٖ).

َرَكػ َعشً :أسباط ْبغ ُه َح َّسج القخشي ،كإسحاؽ ْبغ يػسف األزرؽ ،كالحدغ ْبغ حبيب ْبغ ىجبة ،كأبػ
كس ِعيج ْبغ يحيى المخسي ،كسؽياف الثػرؼ ،كسؽياف ْبغ ُعَي ْيَشة ،كشعبة ْبغ الحجاج،
أساهة حساد ْبغ أساهةَ ،
َّللا بغ السبارؾ ،كعبج َّ ِ
ػسى ،كعمي ْبغ هدٍخ،
كع ْبج الخحيع ْبغ ُسَم ْيسافُ ،
َّللا بغ ىسيخَ ،
كعبج َّ ْ
كعَبيج هللا ْبغ ُه َ
كعمي ْبغ يديج الرجائي ،كعيدى ْبغ يػىذ ،كأبػ ىعيع الفزل ْبغ دكيغ ،ودمح ْبغ بذخ العبجؼ(ٗ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :ثقة كثيخ الحجيث"(٘) ،كقاؿ أحسج بغ حشبل" :ثقة"

ثقة"( ،)ٚكقاؿ هخة" :ثقة حمػ الحجيث شيخ ثقة"( ،)ٛكسا قاؿ العجمي" :ثقة"(.)ٜ

()ٙ

كقاؿ هخة" :صالح الحجيث

كقاؿ ابغ حباف" :هغ قجهاء هذايخ الكػفييغ كصالحي الفقٍاء في الجيغ"(ٓٔ) ،كقاؿ الحٌبي" :حجيثً

قػؼ"(ٔٔ) ،قاؿ ابغ حجخ" :ثقة ككاف يجلذ"(ٕٔ).
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات حيث ركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٖٔ).
ِ
ِ
يغ َك ِه َائ ٍة(ٗٔ).
كفاتوَ :ه َ
ات َسَش َة ت ْد ٍع َكأ َْرَبع َ
ً:بفتحالهاءوسكونالمٌموفتحالدالالمهملة،هًمنسوبةإلىهمدان،وهًلبٌلةمنالٌمننزلتالكوفة،وهً
)ٔ)الهمدان ّ
همدانبنأوسلةوهمدانبنمالن بنزٌدبنأوسلةبنربٌعةابنالخٌاربنمالنبنزٌدبنكهبلنبنسبابنٌشجببن
ٌعرببنلحطان.انظر:األنسابللسمعانً(ٖٔ .)ٗٔ9/
)ٕ)البخاري،التارٌخالكبٌر(ٖ .)ٕٗٔ/
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٖٙٓ/9
)ٗ)المرجعالسابك .)ٖٙٓ/9(،
)٘)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖ٘٘/ٙ
)) ٙابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٔ .)ٖٕٙ/
))7المرجعالسابك .)7ٗ/ٕ(،
))1المرجعالسابك .)ٖٖ1/ٕ(،
))9العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٖ79:
)ٓٔ)ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٕٙ9:
)ٔٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٖٕ7/ٙ
)ٕٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕٔٙ:
)ٖٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٔ .)ٖٖٖ/
)ٗٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٖ .)1ٙ٘/
ٖٔ7

الرمت( :ت ٔٚٓ - ٔٙٔ :ىػ )
الح َكع بغ َّ
َٖٗ -
اسسو كندبو:

ٌػ الحكع بغ الرمت األعػر السؤذف ،هغ أٌل هجيشة رسػؿ هللا صمى هللا عميً كسمع(ٔ).

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :أبيً الرمت ،كعبج َّ ِ
وه َح َّسج بغ
َْ
َّللا بغ هصيع ،كعبج السمظ بغ السغيخة ،كعخاؾ بغ هالظُ ،
(ٕ)
َّللاِ بغ هصيع ،كيديج بغ َش ِخيظ الفخازؼ ،كأبي ٌُ َخْيخة .
َعبج َّ
كركػ عشً :حساد بغ خالج الخياط ،كخالج بغ هخمج القصػاىي ،كس ِعيج بغ سَميساف الػاسصي ،كعبج َّ ِ
هلل
ََ َ
َْ
ُ ْ
َ
(ٖ)
وه َح َّسج بغ صجقة الفجكي ،كهعغ بغ عيدى القداز .
بغ هدمسة القعشبيُ ،
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً أحسج بغ حشبل(ٗ) ،كابغ حجخ(٘)  ،كقاؿ أبػ حاتع" :ثقة َل بأس بً"( ،)ٙكذكخي ابغ حباف في

الثقات(.)ٚ
كفاتو:

تػفي ها بيغ هائة ككاحج كستيغ كهائة كسبعيغ(.)ٛ
ٖ٘ -جعفخ بغ حياف( :تٌ ٔٙ٘ :ػ )
اسسو كندبو:

()ٜ
الد ْع ِج ّؼ اْل َححاء
َشٍب َّ
الع َ
ص ِاردؼ أ َُبػ ْاأل ْ
ٌػ َج ْعَفخ بغ َحيَّاف ُ
سبعيغ(ٔٔ) ،كاف قج عسى في آخخ عسخي(ٕٔ).

(ٓٔ)

اف هػلجي سشة
ِؼ َك َ
ْاأل ْ
رخ ّ
َع َسى اْلَب ْ

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :بكخ بغ عبج َّ ِ
ِؼ ،كخميج العرخؼ ،كأبي الدميل
ْ َ
َّللا السدىي ،كتػبة العشبخؼ ،كالحدغ َ
رخ ّ
الب ْ
ضخيب ْبغ ىقيخ ،كعاهخ الذعبي ،كعبج الخحسغ ْبغ شخفة ،كعكخهة هػلى ابغ عباس ،كهيسػف ْبغ أستاذ،

)ٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٔٔ٘/9
)ٕ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(91/7ـ .)99
)ٖ)المرجعالسابك91/7(،ـ .)99
)ٗ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٖ .)ٔٔ1/
)٘)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٔ7٘:
))ٙابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٖ .)ٔٔ1/
))7ابنحبان،الثمات( .)ٔ1٘/ٙ
))1الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٗ .)ٖٗٓ/
) )9العُ َ
اردي :بضم العٌن وفتح الطاء وكسر الراء وال دال المهمبلت ،هذه النسبة إلى عطارد ،وهو اسم لبعض أجداد
ط ِ
المنتسبإلٌه،وهوأبوعمرأحمدبنعبدالجباربندمحمبنعمٌربنعطاردبنحاجبابنزرارةالتمٌمًالعطاردي،من
أهلالكوفة،لدمبغداد.انظر:السمعانً،األنساب( .)ٖٕٗ/9
)ٓٔ)ال َحذاء:بفتحالحاءالمهملةوال ذالالمعجمةالمشددة،هذهالنسبةإلىحذوالنعلوعملها.انظر:السمعانً،األنساب 
(ٗ .)9٘/
)ٔٔ)ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٔ .)ٕٔٔ/
)ٕٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٖٔ9/ٙ
ٖٔ1

كأبي الجػزاء الخبعي ،كأبي الحكع ،كأبي رجاء العصاردؼ ،كأبي العالء ْبغ الذخيخ ،كأبي السشٍاؿ الخياحي،
كأبي ىزخة العبجؼ(ٔ).
كس ِعيج ْبغ
ركػ عشً :حباف ْبغ ٌالؿ ،كالخبيع ْبغ بجر السعخكؼ بعميمة ،كسخيج ْبغ الشعساف الجػٌخؼَ ،
ُسَم ْيساف الشذيصي ،كسؽياف الثػرؼ ،كسٍل ْبغ تساـ ْبغ بديع ،كشيباف ْبغ فخكخ ،كعاصع ْبغ عمي ْبغ عاصع
َّللا ْبغ السبارؾ ،كعمي ْبغ الجعج ،كعمي ْبغ ٌاشع ْبغ
َّللاِ ْبغ َع ْسخك السقعج ،كعبج َّ
الػاسصي ،كأ َُبػ هعسخ َعبج َّ
البخيج ،كعسخ بغ سٍل السازىي ،كقبيرة بغ عؿبة ،كؾيذ بغ حْفز الجارهي ،ودمح بغ عبج َّ ِ
ِؼ،
ْ َ
ْ
َُ ْ
َّللا األ َْىرار ّ
ْ َ
(ٕ)
ودمح بغ عبج َّ ِ
َّللا الخداعي .
ْ َ
أقػاؿ العمساء ؼيو:
كثقً ابغ هعيغ كأبػ حاتع(ٖ) ،كالعجمي(ٗ) ،كابغ حجخ(٘).

أخالقو كصفاتو:

قاؿ ابغ حباف" :هغ أٌل الفزل كاَلتقاف"(.)ٙ

نذاشو العمسي:

كاف عارفًا بالقخاءات ،فقج ق أخ عمى رجاء العصاردؼ ،ق أخ عميً يعقػ بغ إسحاؽ الحزخهي(.)ٚ

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات فقج ركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(.)ٛ
كفاتو :تػفي سَش َة َخس ٍ
هائ ٍة(.)ٜ
ذ َكِسِتّْي َغ َك َ
ْ
َ
 -ٖٙثابت بغ يديج( :ت ٜٔٙ :ىػ )
اسسو كندبو:

(ٓٔ)
َل(ٔٔ).
ٌػ ثابت ْبغ يديج ،أَبػ زيج  ،كاف أحػ ً
شيػخو كتالميحه:

كسَم ْيساف التَّْي ِسي،
ركػ َعغ :بخد ْبغ سشاف الذاهي ،كالحدغ ْبغ أَبي جعفخ ،كداكد ْبغ أَبي ٌشجُ ،
ّ
كعاصع األحػؿ ،كعبج َّ ِ
كع ْسخك ْبغ ديشار ،ودمح ْبغ َع ْسخك ْبغ عمقسة ْبغ كقاص الميثي ،كٌذاـ
َّللا ْبغ عػفَ ،
َْ
(ٕٔ)
.
ْبغ حداف ،كٌالؿ ْبغ خبا
)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(٘ .)ٕٖ/
)ٕ)المرجعالسابك .)ٕٗ/٘(،
)ٖ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٕ .)ٗ77/
)ٗ)العجلً،معرفةالثمات(ٔ .)ٕٙ1/
(٘)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٔٗٓ:
))ٙابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(صٕ٘ٓ:ـٕٔ٘) .
))7ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)ٔ9ٕ/
)) 1العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٔ .)ٔٗ9/
))9الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٕ17/7
)ٓٔ)البخاري،التارٌخالكبٌر(ٕ .)ٔ7ٕ/
)ٔٔ)مسلم،الكنىواألسماء(ٔ .)ٖٖٖ/
)ٕٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٗ1ٖ/ـٗ .)ٖ1
ٖٔ9

كرَكػ َعشًَ :ع ْبج هللا بغ هعاكية الجسحي ،كعبج الرسج ْبغ عبج الػارث ،كعفاف ْبغ هدمع ،كغداف ْبغ
َ
ِؼ ،ودمح ْبغ الرمت ،ودمح ْبغ الفزل الدجكسي
الخبيع الكػفي ،كأ َُبػ هالظ كثيخ ْبغ َي ْحَيى صاحب َ
رخ ّ
الب ْ
عارـ ،كهعاكية بغ عسخك األزدؼ ،كأَبػ سمسة هػسى بغ ِإسس ِ
اعيل ،كأبػ داكد الصيالدي ،كأ َُبػ َس ِعيج هػلى بشي
ُ
ْ َْ
ْ َْ
ٌاشع(ٔ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ حشبل" :ثقة"(ٕ) ،كقاؿ أبػ حاتع" :ثقة كٌػ أكثق هغ عبج األعمى الذاهي كٌػ أحفع هغ

عاصع" ،كسا قاؿ أبػ زرعةَ" :ل بأس بً"(ٖ) ،كذكخي ابغ حباف في الثقات(ٗ) ،كسا قاؿ الحٌبي" :الحافع،

الستقغ ،اإلهاـ"(٘) ،كقاؿ ابغ حجخ ":ثقة ثبت"(.)ٙ
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات حيث ركػ لً الجساعة(.)ٚ

كفاتو :تػفي في سشة تدع كستيغ كهائة ،بالبرخة(.)ٛ
 -ٖٚىاركف بغ مػسى( :ت ٔٚٓ - ٔٙٔ :ىػ )
اسسو كندبو:

ِ
ٌػ ٌَ ُاركف بغ هػسى أ َُبػ عبج هللا ،كُيَقاؿ أ َُبػ هػسى َّ ِ
َع َػر(.)ٜ
ِؼ ْاأل ْ
رخ ّ
الش ْحػ ّؼُ ،يَقاؿ َل ًُ اْل َعتكي اْلَب ْ
َ
ُ َ
ُ َ
شيػخو كتالميحه:

ركػ َعغ :أباف بغ تغمب ،كأبي ٌاركف إبخاـيع بغ العالء الغشػؼ ،كإسساعيل بغ هدمع السكي ،كأسيج
َ
بغ يديج السجيشي ،كأىذ بغ سيخيغ ،كبجيل بغ هيدخة ،كثابت البشاىي ،كجػيبخ بغ َس ِعيج ،كالحدغ بغ ديشار،
كحسيج الصػيل ،كحشطمة الدجكسي ،كالخميل بغ أحسج الشحػؼ ،كداكد بغ أَبي ٌشج ،كالدبيخ ْبغ الخخيت ،كشعبة

َّللا ْبغ أَبي إسحاؽ الحزخهي،
بغ الحجاج كٌػ هغ أقخاىً ،كشعيب ْبغ الحبحا  ،كشاككس بغ كيداف ،كعبج َّ
كع ْسخك بغ ُعَبيج ،كعػؼ األعخابي،
كعَبيج َّ
َّللا ْبغ شمحة ْبغ ُعَبيج هللا بغ كخيدَ ،
ِؼُ ،
كعبج هللا بغ جابخ َ
رخ ّ
الب ْ
كغالب القصاف.)ٔٓ(.

كسَم ْيساف
ركػ عشً جعفخ ْبغ ُسَم ْيساف الزبعي ،كحباف بغ ٌالؿ ،كحساد بغ زيج ،كزيج بغ الحبا ُ ،
َّللا ْبغ
بغ حخ  ،كشبابة بغ سػار ،كشعبة بغ الحجاج ،كشيباف بغ فخكخ ،كشالػت بغ عباد الريخفي ،كعبج َّ
أَبي ب ْك ٍخ العتكي ،كعبج السمظ بغ قخيب األ ِ
كعَبيج ْبغ عقيل الٍاللي،
َص َسع ّي ،كعبج الػٌا ْبغ عصاء الخفاؼُ ،
ْ
َ
ْ

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٗ1ٖ/ـٗ .)ٖ1
)ٕ)ابنحنبل،العللومعرفةالرجالألحمدرواٌةابنهعبدهللا(ٖ .)9٘/
)ٖ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٕ .)ٗٙٓ/
)ٗ)ابنحبان،الثمات( .)ٕٖٔ/ٙ
)٘)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٖٔ/7
()ٙابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص )ٖٖٔ:
))7المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٗ .)ٖ1ٗ/
))1الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٖٔ/7
)) 9الكبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٕ .)77ٗ/
)ٓٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٓ .)ٔٔٙ/
ٓٗٔ

كعمي بغ الجعج ،كقخة بغ حبيب القشػؼ ،ودمح ابغ جعفخ السجائشي ،كهدكيغ بغ بكيخ الحخاىي ،كهدمع بغ
إبخاـيع ،كالسؤرج بغ عسخك الدجكسي الشحػؼ ،كأبػ سمسة هػسى بغ ِإسس ِ
اعيل ،كٌجبة بغ خالج ،كككيع بغ
ْ َْ
ْ َْ
الجخاح(ٔ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ هعيغ(ٕ) ،كأبػ زرعة(ٖ) ،كأ َُبػ َد ُاكَد(ٗ) ،ك ابغ حجخ (٘) ،كقاؿ شعبة" :هغ خيار السدمسيغ"(،)ٙ
ِ
كسا ك ذكخي ابغ حباف في الثقات( ،)ٚكَقاؿ ْاأل ِ
ْهػىاً"( ، )ٛكحلظ قاؿ عبيجة الحجاد" :قاؿ" :كاف
َ
ْ
َص َسعي" :ثَقة َهأ ُ
(ٔٔ)
(ٓٔ)
صجكقاً حافطاً"( ،)ٜكقاؿ البدار" :ليذ بً بأس"  ،كسا كقاؿ الحٌبي" :صجكؽ عالهة ىبيل" .
نذاشو العمسي:

كاف عارفًا بالقخآف كالشحػ ،فقج قاؿ سميساف بغ األشعث" :كاف ٌاركف األعػر يٍػديًا ،فأسمع كحدغ
إسالهً ،كحفع القخآف كضبصً ،كحفع الشحػ ،فشاضخي إىداف يػهًا في هدألة فغمبً ٌاركف ،فمع يجر السغمػ ها

يرشع ،فقاؿ لً :أىت كشت يٍػديًا فأسمست ،فقاؿ لً ٌاركف :فبئدسا صشعت؟! قاؿ :فغمبً أيزا في ٌحا"(ٕٔ)،

ك كاف عارفًا بالقخاءات ،حيث قاؿ أبػ حاتع الدجدتاىي" :كاف أكؿ هغ سسع بالبرخة كجػي القخاءات كألفٍا
كتتبع الذاذ هشٍا ,ؼبحث عغ إسشادي"(ٖٔ) ،كقاؿ أبػ العباس الػراؽ" :كاف ٌاركف يٍػديًا فصمب القخاءة فرار

رأسًا"(ٗٔ).

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ السحجثيغ الثقات الحفاظ ،كركػ لً الجساعة سػػ ابغ هاجً(٘ٔ).

كفاتو:

تػفي ها بيغ سشة هائة ككاحج كستيغ كهائة كسبعيغ(.)ٔٙ

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٓ .)ٔٔ7/
)ٕ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدارمً(ص .)ٕٕٗ:
)ٖ )أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ .)9ٗٙ/
)ٗ )أبوداود،سؤاالتأبًعبٌداآلجريأباداودالسجستانًفًالجرحوالتعدٌل(ص .)ٖٔٙ:
(٘)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)٘ٙ9:
))ٙابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)9٘/9
))7ابنحبان،الثمات( .)ٕٖ7/9
))1ابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)ٕٗ9:
))9الخطٌب،تارٌخبغداد( .)٘/ٔٙ
)ٓٔ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٔٔ .)ٔ٘/
)ٔٔ)الذهبً،الكاشف(ٕ .)ٖٖٕ/
)ٕٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)٘/ٔٙ
)ٖٔ)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٕ .)ٖٗ1/
)ٗٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)٘/ٔٙ
)٘ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٓ .)ٔٔ9/
))ٔٙالذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٗ .)ٖٕ٘/
ٔٗٔ

 -ٖٛحساد بغ زيج( :ت ٜٔٚ :ىػ )
اسسو كندبو:

ِ ِ
ٍز ِسي(ٕ)َ ،هػَلى آؿ َجخيخ بغ حازـ ،البرخ ّؼ.
َزرؽ(ٔ) ،الج
ٌػ َحساد ْبغ زيج ،أَبػ إ ْس َساعيل ،األ َ
َ َ ّ
سشة ثساف كتدعيغ(ٗ) ،كاف ضخي ًاخ(٘).

(ٖ)

كلج

شيػخو كتالميحه:

َرَكػ َعغ :أباف بغ تغمب ،كإبخاـيع بغ عؿبة ،كاألزرؽ بغ ؾيذ ،كإسحاؽ بغ سػيج العجكؼ ،كأىذ بغ
الخ ْح َس ِغ ْبغ أَبي بكخة ،كبجيل بغ هيدخة ،كبخد بغ سشاف
سيخيغ ،كأيػ الدختياىي ،كبحخ بغ هخار ْبغ َع ْبج َّ

الذاهي ،كبذخ بغ حخ أبي َع ْسخك الشجبي ،كبٍد بغ حكيع بغ هعاكية بغ حيجة القذيخؼ ،كثابت البشاىي،
كالجعج أبي عثساف ،كجسيل بغ هخة ،كحاجب بغ السٍمب بغ أَبي صفخة ،كحجاج ْبغ أَبي عثساف الرػاؼ،
كحسيج الصػيل ،كخالج بغ سمسة ،كخالج الححاء ،كخيثع ْبغ عخاؾ ْبغ َهالِظ ،كداكد بغ ٌشج ،كأبي ف ادرة راشج بغ
كيداف ،كراشج أبي ُه َح َّسج الحساىي ،كالدبيخ بغ الخخيب ،كالدبيخ بغ عخبي ،كأبيً زيج بغ درٌع ،كزيج الشسيخؼ،
كس ِعيج بغ إياس الجخيخؼ(.)ٙ
كالدخؼ بغ يحيى ،كسعج ْبغ إسحاؽ ْبغ كعب عجخةَ ،
ركػ عشً حجاج بغ السشٍاؿ األىساشي ،كالحدغ بغ الخبيع البػراىي ،كالحديغ بغ الػليج الشيدابػرؼ،

كأ َُبػ ُع َسخ َحْفز ْبغ ُع َسخ الحػضي ،كأ َُبػ ُع َسخ حفز بغ ُع َسخ الزخيخ ،كأ َُبػ أساهة حساد بغ أساهة،
كحسيج بغ عبج الخحسغ الخؤاسي ،كحسيج بغ هدعجة ،كحػثخة بغ ُه َح َّسج السشقخؼ ،كخالج بغ خجاش ،كخمف بغ
ٌذاـ البدار اْل ُسْق ِخغ ،كداكد بغ َع ْسخك الزبي ،كداكد بغ هعاذ العتكي ،كركح بغ أسمع ،كركح ْبغ عبادة،
كزكخيا بغ عجؼ ،كس ِعيج بغ عسخك األشعثيِ ،
كس ِعيج بغ يعقػ الصالقاىي ،كسؽياف
ْ
ْ َْ
كسعيج بغ هشرػرَ ،
َ
َ
كسَم ْيساف بغ حخ  ،كأبػ الخبيع ُسَم ْيساف ْبغ َد ُاكد الدٌخاىي ،كسػيج بغ َس ِعيج
الثػرؼ ،كسؽياف ْبغ ُعَي ْيَشةُ ،
َّللاِ ِ
التّ ْخِه ِح ّؼ(.)ٚ
الحجثاىي ،كشٍا بغ عباد العبجؼ ،كشيباف بغ فخكخ ،كصالح بغ َعبج َّ
أقػاؿ العمساء ؼيو:
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة ،ثبتاً ،حجة ،كثيخ الحجيث"(.)ٛ

كقاؿ يحيى بغ هعيغ" :ثقة"( ،)ٜكقاؿ أيزاً" :حساد بغ زيج ثقة عغ أيػ أعمع الشاس بأيػ هغ خالفً

في أيػ فميذ يدػػ فمذ"(ٓٔ) ،كقاؿ أبػ زرعة" :حساد بغ زيج أثبت هغ حساد بغ سمسة بكثيخ ،أصح حجيثًا

أل َ ْز َرق  :بفتحاأللفوسكونالزاىوفتحالراءوفًآخرهاالماف،هذهالصفةكانٌعرفبهااإلمامابوإسماعٌلحماد
)ٔ)ا 
بنزٌدبندرهماألزديالبصريالمعروفباألزرق.انظر:السمعانً،األنساب(ٔ .)ٔ1ٕ/
ى:بفتحالجٌموالضادالمنموطةوسكونالهاء،هذهالنسبةإلىالجهاضمةوهًمحلةبالبصرة.انظر:السمعانً،
)ٕ)ال َج ْه َ
ض ِم ّ
األنساب(ٖٖٗ٘/ـ .)ٖٗٙ
)ٖ)البخاري،التارٌخالكبٌربحواشًمحمودخلٌل(ٖ .)ٕ٘/
)ٗ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕ1ٙ/7
)٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٕٖ9/7
))ٙالمرجعالسابك .)ٕٗٓ/7(،
))7المرجعالسابك .)ٕٖٗ/7(،
))1ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕ1ٙ/7
))9ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٔ .)9ٗ/
)ٓٔ)المرجعالسابك(ٔ .)9ٗ/
ٕٗٔ

كأتقغ"(ٔ) ،كقاؿ أبػ عبيج اآلجخؼ" :الثقة الثبت"(ٕ) ،كقاؿ الشدائي" :حساد بغ زيج ثبت ثقة"(ٖ) ،قاؿ العجمي:
ِ
"ثقة ،ثبت في الحجيث"(ٗ) ،كقاؿ الحٌبي" :العالَّهةُ ،الح ِاف ُ َّ
الػْق ِت"(٘) ،ك قاؿ ابغ حجخ ":ثقة
َ
ع ،الث ْب ُتُ ،ه َح ّج ُث َ
َ َ
ثبت فؿيً"(.)ٙ
أخالقو كصفاتو:

ٍ
ِ ِ ِ
ز َع التَُّاخ َ َعَمى
بالتػاضع كالجيغ كالرالح ،فقج قاؿ َح َّس َاد ْب َغ َزْيج"َ :ي ْشَبغي لْم َعال ِع أ ْ
َف َي َ
َك َج َّل"( ، )ٚكاف كاسع الحفع قاؿ عبج الخحسغ بغ هٍجؼ" :ها رأيت أحجًا لع يكتب الحجيث

كاف يترف
ِِ
اض ًعا َِّهللِ َع َّد
َأرْسً تََػ ُ
أحفع هغ حساد بغ زيج"( ، )ٛكقاؿ ابغ حباف" :كاف هغ الحفاظ الستقشيغ كأٌل الػرع في الجيغ هسغ كاف يق أخ
(ٓٔ).

حجيثً كمً حفطًا"( ، )ٜكقاؿ أحسج بغ حشبل" :حساد بغ زيج هغ أئسة السدمسيغ هغ أٌل الجيغ كاإلسالـ"
نذاشو العمسي:

اؿ عبيج هللا بغ اْلحدغِ" :إَّى َسا ٌسا الحساداف َفِإذا شمبتع اْلعمع فاشمبػي هغ
كاف عالسًا ك فقيٍ ًا َق َ
الحساديغ"(ٔٔ)  ،كقاؿ عبج الخحسغ بغ هٍجؼ" :ها رأيت بالبرخة أفقً هغ حساد بغ زيج"(ٕٔ) ،كحلظ كاف عارفًا

بالقخاءات "ركػ الحخكؼ عغ عاصع بغ أبي الشجػد كعبج هللا بغ كثيخ ركػ القخاءة عشً شيبة بغ عسخك بغ

هيسػف السريري"(ٖٔ).
مكانتو الحجيثية:

كبالخغع أىً كاف أعسى إَل أىً كاف هغ السحجثيغ الحفاظ األثبات ،كاسشادي هغ أصح األساىيج قاؿ ْاب ِغ
اْلس ِج ِيش ِيِ :
"ه ْغ أَص ِّح ْاألَس ِاى ِيجَ :ح َّس ُاد ْب ُغ َزْي ٍج َع ْغ أَيُّػ َ َع ْغ ه َح َّس ِج ْب ِغ ِس ِ
يغ َع ْغ أَِبي ٌُ َخْي َخَة"(ٗٔ) ،كسا كقاؿ
يخ َ
ُ
َ
َ
َ ّ
عبج الخحسغ بغ هٍجؼ" :لع َأر أحجاً قط أعمع بالدشة ،كَل بالحجيث الحؼ يجخل في الدشة هغ حساد بغ

زيج"(٘ٔ).

)ٔ )أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ .)1ٙٔ/
)ٕ )أبوداود،سؤاالتأبًعبٌداآلجريأباداودالسجستانًفًالجرحوالتعدٌل(ص .)ٙ1:
)ٖ)المرطبً،التعدٌلوالتجرٌح,لمنخرجلهالبخاريفًالجامعالصحٌح(ٕ .)ٕٕ٘/
)ٗ)العجلً:معرفةالثمات(ص .)ٖ9ٔ:
)٘)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٗ٘ٙ/7
()ٙابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٔ71:
)) 7البغدادي،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٔ .)ٖ٘ٔ/
))1ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٖ .)ٖٔ1/
))9ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٕٗ1:
)ٓٔ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٔ .)ٖٗ1/
)ٔٔ)السٌوطً،طبماتالحفاظللسٌوطً(ص .)ٖٔٓ:
)ٕٔ)ابنأبوحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٖ .)ٖٔ9/
)ٖٔ)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)ٕ٘1/
)ٗٔ )السٌوطً،تدرٌبالراويفًشرحتمرٌبالنواوي(ٔ .)1ٙ/
)٘ٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٖ .)ٖٔ1/
ٖٗٔ

كاف ابغ هٍجؼ ِإذا ذكخ ح َّساد بغ زيج َقاؿَ " :قاؿ شيخشا كشيخشا كاف ثبتاً ِفي الدشة"(ٔ) ،كَقاؿ ِؼ ِ
يً َع ْب ُج
َ َ َ ََ َ َ َ
َ َ ْ ْ
َ
َ
َ
ّ
ُّ (ٕ)
ِ ٍ
الخحسغ بغ خخاشَ" :لع ي ْخ ِص ِ
اف
ئ في َحجيث َقط"  ،كاف يكخي رفع الرػت عشج ركايتً لألحاديث فقج قاؿ ُسَم ْي َس ُ
ْ
ْ ُ
ِ (ٖ)
ِ
ٍ
اف ح َّس ُاد ب ُغ َزيج ِإ َذا ح َّج َث َع ْغ رس ِ
ص ْػتَ ًُ َل ْع ُي َح ّج ْث ًُ" ،
ػؿ َّ
ْب ُغ َح ْخ ٍ َ :
َّللا صمى هللا عميً كسمع َف َخَف َع ِإ ْى َد ٌ
"ك َ َ ْ ْ
َ
اف َ
َُ
أَيٍا َّ
الصالِب عمسًا ْ ...ائ ِت َح َّساد بغ زيج
قاؿ ؼيً ابغ السبارؾ:
َ
(ٗ)
ٍ
بجٍج ...ثع قيجي بقيج
العمع
فاكتب َ
كاف هغ السكثخيغ لخكاية الحجيث الذخيف ،كركػ لً البخارؼ كهدمع كأبػ داكد كالتخهحؼ كالشدائي
كابغ هاجة(٘).

كفاتو:

ِ
زاف َي ْػـ اْل ُج ُس َعة(.)ٙ
هات سشة تدع َكسبعيغ َك ِه َائة في شٍخ َرَه َ
 -ٖٜمبارؾ بغ سعيج بغ مدخكؽ ٔٛٓ ( :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ هبارؾ بغ سعيج بغ هدخكؽ أبػ عبج الخحسغ أخػ سؽياف الثَػرؼ( ،)ٚاألعسى كاف يكػف ببغجاد

أصمً كػفي(.)ٛ

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :أسمع السشقخؼ ،كبكيخ بغ شٍا

الكػفي ،كالحارث بغ الجاركد ،كحبيب بغ أبي عسخة،

كسالع بغ أبي حفرة ،كسعيج بغ عبيج الصائي ،كأبيً سعيج بغ هدخكؽ الثػرؼ ،كأخيً سؽياف الثػرؼ،
كسميساف األعسر ،كعاصع بغ بٍجلة ،كأخيً عسخ بغ سعيج الثػرؼ ،كعسخ بغ هػسى بغ كجيً الػجيٍي،

كعسخك بغ ؾيذ السالئي ،كهػسى الجٍشي ،كىديخ بغ دغمػؽ(.)ٜ

ركػ عشً :إبخاـيع بغ هػسى الخازؼ ،كحجاج بغ إبخاـيع األزرؽ ،كالحدغ بغ عخفة ،كالحدغ بغ يديج

الخبعي ،كداكد بغ رشيج ،كسعيج بغ سميساف الػاسصي ،كعبج هللا بغ صالح العجمي ،كعبج هللا بغ عػف الخخاز،

كعبج هللا بغ دمح بغ الخبيع الكخهاىي ،كأبػ عبيج ال قاسع بغ سالـ ،ودمح بغ حداف الدستي ،ودمح بغ عيدى

ابغ الصباع ،ودمح بغ هقاتل السخكزؼ ،كأبػ ٌساـ الػليج بغ شجاع الدكػىي ،كيحيى بغ صالح الػحاضي،

كيحيى بغ هعيغ(ٓٔ).

)ٔ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةالمروذيوغٌره(ص .)ٕٔٙ:
)ٕ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٗ .)ٙٓ9/
)ٖ)الخطٌب،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٔ .)ٔ9٘/
)ٗ)الخلٌلً،اإلرشادفًمعرفةعلماءالحدٌث(ٕ .)ٗ91/
)٘)الصفدي،نكثالهمٌانفًنكتالعمٌان(ص .)ٕٔ٘:
))ٙدمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٗٓ٘/
ي:بفتحالثاءالمنموطةبثبلثوفًآخرهاالراء،هذهالنسبةالىبطنمنهمدانوبطنمنتمٌم.انظر:السمعانً،
))7الثور ّ
األنساب(ٖ .)ٕٔ٘/
()1البخاري،التارٌخالكبٌر( .)ٕٗٙ/7
()9المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٔ71/ٕ7
(ٓٔ)المرجعالسابك( .)ٔ79/ٕ7
ٗٗٔ

أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ هعيغ(ٔ) ،كالعجمي(ٕ) ،كالجارقصشي(ٖ)" :ثقة" ،كقاؿ أبػ حاتع" :ها بً بأس"(ٗ) ،كسا كقاؿ
الحٌبيِ َ :
الس َح ِّج ُث"(٘) ،ك قاؿ ابغ حجخ ":صجكؽ"(.)ٙ
"الفؿ ْي ًُُ ،
مكانتو الحجيثية:
كاف هغ ركاة الحجيث الذخيف ،قاؿ ابغ سعج" :كاىت عشجي أحاديث"( ،)ٚكقاؿ دمح بغ عبيج" :ها رأيت

األعسر أكسع ألحج في هجمدً قط إَل يػهًا قيل لً ٌحا هبارؾ أخػ سؽياف ،فقاؿٌ :اٌشا ،فأجمدً إلى جشبً،
كحجثشا بدبعة أحاديث ،ثع التفت إليشا ،فقاؿ :ها ٌحا الديل"( ،)ٛكركػ لً أبػ داكد كالتخهحؼ كالشدائي في

"اليػـ كالميمة"(.)ٜ

كفاتو:

تػفي بالكػفة في أكؿ سشة ثساىيغ كهائة(ٓٔ).
ٓٗ -عمي بغ ُم ْد ِيخ( :ت ٜٔٛ :ىػ )
اسسو كندبو:

(ٔٔ)
زاء اْلسػصل(ٕٔ) ،كلج في
شي هػَلٌع
ٌػ
ُّ
الح َدغ الُق َخ ُّ
الكػفي الحافع  ،تػلي َق َ
عمي بغ ُه ْد ٍِخ أبػ َ
ّ
زاء
حجكد العذخيغ كهائة(ٖٔ) ،كاف أعسى فقج كرد عغ يحيى بغ هعيغ أىً قاؿ" :كلي ع
هدٍخ َق َ
مي بغ ْ
َ ّ
يخَتمف ِإَلي ًِ هتصبب َفَقاؿ َذاؾ الَق ِ
اضي َّال ِحؼ بأرهيشية
صار ِإَلى أرهيشية ْ
اشتَ َكى عيشً َفجعل ْ
ْ
َ
أرهيشية َفَم َّسا َ
لمستصبب اكحمً ِب َذيء يحٌب عيشً حتَّى أ ِ
اؾ اْلكحل َف َح ٌَبت عيشً َفخجع ِإَلى اْل ُكػَفة
ُعصيظ َك َحا َكَك َحا فكحمً ِب َح َ
ْ
َ
ْ
أعسى"(ٗٔ).

شيػخو كتالميحه:

َّللاِ الكشجؼ ،كإسساعيل ْبغ أَبي خالج ،كإسساعيل ْبغ هدمع السكي ،كأشعث
ركػ عغ :األحمج ْبغ َعبج َّ
َّللاِ بغ أَبي بخدة ْبغ أَبي هػسى األشعخؼ ،كحسدة ْبغ حبيب الديات،
ْبغ سػار ،كأبي بخدة بخيج بغ َعبج َّ

)ٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٖٗٓ/1
)ٕ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٕٖٙ/
(ٖ)السلمً،سؤاالتالسلمًللدارلطنً(ص .)ٕٓٔ:
)ٗ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٖٗٓ/1
)٘)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٗ1ٔ/1
()ٙابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص )٘ٔ9:
))7ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖ1٘/ٙ
()1الخطٌب،تارٌخبغداد(٘ٔ .)ٕ1ٙ/
()9المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٔ1ٓ/ٕ7
)ٓٔ)ابنسعد:الطبماتالكبرى( .)ٖ1٘/ٙ
)ٔٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٗ .)9ٖٔ/
)ٕٔ)ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٕ .)٘1/
)ٖٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٖٖٗ/7
)ٗٔ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٗ .)ٗٗ/
٘ٗٔ

كداكد بغ أَبي ٌشج ،كزكخيا بغ أَبي زائجة ،كسعج بغ شخيف اإلسكاؼِ ،
كبة ،كأبي العشبذ
ْ
كسعيج ْبغ أَبي َع ُخ َ
َ
(ٔ)
ِ
كسَم ْيساف األعسر .
َسعيج بغ كثيخ بغ ُعَبيج القخشيُ ،
ركػ عشًِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ هٍجؼ السريري ،كإسساعيل ْبغ أباف الػراؽ ،كإسساعيل ْبغ الخميل ،كأيػ ْب غ
َْ
هشرػر ،كبذخ ْبغ آدـ الزخيخ ،كالحدغ بغ الخبيع البػراىي ،كخالج ْبغ هخمج القصػاىي ،كزكخيا ْبغ عجؼ،
كالدخؼ يغ هغمذ الدقصي ،كسٍل ْبغ عثساف العدكخؼ ،كسػيج ْبغ َس ِعيج ،كعبج هللا ْبغ عاهخ ْبغ ز اررة ،كأ َُبػ
َّللاِ ْبغ ُّ
الدَب ْيخ السػصمي ،كعثساف دمح ْبغ أَبي
َّللاِ ْبغ ُه َح َّسج ْبغ أَبي َش ْيَبة ،كعبج الغفار ْبغ َعبج َّ
َب ْكخ َعبج َّ
َش ْيَبة(ٕ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

اف َعمي بغ ه ْدٍخ ثبتًا"(ٖ) ،كقاؿ ابغ سعج" :ثقة كثيخ الحجيث"(ٗ) ،كسا قاؿ أحسج
قاؿ ابغ هعيغَ :
"ك َ
ّ
بغ حشبل" :يذبً حجيثً حجيث أصحا الحجيث"(٘) ،كقاؿ أيزًا" :صالح الحجيث صجكؽ"(.)ٙ
كحلظ قاؿ أبػ زرعة" :ثقة صجكؽ"( ، )ٚكقاؿ العجمي "كاف هسغ جسع الحجيث كالفقً ثقة"( ،)ٛكقاؿ ابغ

حباف" :هغ هتقشي أٌل الكػفة"( ،)ٜكسا قاؿ الحٌبي" :كاف فقيٍاً هحجثاً ثقة"(ٓٔ) ،ك قاؿ ابغ حجخ ":ثقة لً

غخائب بعج أف أضخ"(ٔٔ).
مكانتو الحجيثية:
كفاتو:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات الستقشيغ ،فقج ركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٕٔ).

تػفى سشة تدع كثساىيغ كهائة(ٖٔ).
َٔٗ -ع ْشَب َدة بغ عبج الػاحج( :ت ٔٛٔ :ػ ٓ ٜٔىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ َع ْشَب َدة بغ عبج الػاحج بغ أهية بغ عبج هللا بغ سعيج بغ العاصي األهػؼ القخشي يعج في
أعػر"(٘ٔ).
الكػفييغ(ٗٔ) ،قاؿ ابغ هعيغ" :كاف
اً
)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٔ .)ٖٔ٘/
)ٕ)المرجعالسابك .)ٖٔٙ/ٕٔ،
)ٖ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٗ .)ٗٗ/
)ٗ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖ11/ٙ
)٘ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٔ .)ٖٗٔ/
))ٙالمرجعالسابك .)ٗ77/ٕ(،
))7ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٓٗ/ٙ
))1العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٔ٘1/
))9ابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٕ7ٓ:
)ٓٔ)الذهبً،الكاشف(ٕ .)ٗ7/
(ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص )ٗٓ٘:
)ٕٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٖٙٔ/
)ٖٔ)النووي،تهذٌباألسماءواللغات(ٔ .)ٖٕ٘/
(ٗٔ)البخاري،التارٌخالكبٌر( .)ٖ1/7
)٘ٔ)أبنمعٌن،سؤاالتابنالجنٌد(ص .)ٖٙ٘:
ٔٗٙ

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :أيػ بغ عتبة اليساهي ،كبٍد بغ حكيع ،كأبي بذخ بياف بغ بذخ البجمي ،كحشطمة بغ أبي

سؽياف الجسحي ،كخالج الححاء ،كالجخيل بغ إياس الحشفي ،كسعيج بغ إياس الجخيخؼ ،كسعيج بغ أبي عخكبة،
كصالح بغ أبي األخزخ ،كعبج السمظ بغ عسيخ ،كعكخهة بغ عسار ،كعسخك بغ عاهخ البجمي ،كعػؼ

األعخابي ،كالعالء بغ عبج الكخيع ،كهالظ بغ هغػؿ ،ودمح بغ يعقػ

اليساهي ،كهشرػر بغ عبج الخحسغ،

كىريخ بغ أبي األشعث ،كٌذاـ بغ عخكة ،ككاصل صاحب أهي الريخفي ،كيحيى بغ سعيج األىرارؼ،

كيعقػ بغ عصاء بغ أبي رباح(ٔ).

ركػ عشً :إبخاـيع بغ هٍجؼ ،كإبخاـيع بغ هػسى الخازؼ ،كإبخاـيع بغ ٌخاسة ،كأحسج بغ عبج الػاحج

القخشي الكػفي ،كأح سج بغ الشعساف الفخاء السريري ،كخمف بغ يحيى القاضي ،كسخيج بغ يػىذ ،كعبج هللا
بغ عسخ بغ أباف ،كعبج العديد بغ أباف القخشي ،كالفزل بغ السػفق ،كأبػ عبيج القاسع بغ سالـ ،ودمح ابغ
بكار بغ الخياف ،كابغ ابشً دمح بغ عبج الػاحج بغ عشبدة بغ عبج الػاحج القخشي ،ودمح بغ عيدى بغ الصباع،

كهشرػر بغ أبي هداحع(ٕ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً يحيى بغ هعيغ(ٖ) ،كالعجمي(ٗ) ،كأبػ حاتع(٘) ،كزاد أبػ حاتع" :ليذ بً بأس" ،كقاؿ ابغ هعيغ

هخة" :ليذ بً بأس"( ،)ٙكقاؿ أبػ زرعة "َل بأس بً( ،)ٚكسا كذكخي ابغ حباف في الثقات كقاؿ" :كاف عمى
(.)ٜ

القزاء بالخؼ"( ،)ٛكقاؿ ابغ حجخ" :ثقة عابج"
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث السقميغ ،كاستذٍج لً البخارؼ بحجيث كاحج(ٓٔ) ،كركػ لً أبػ داكد ،كأبػ جعفخ

الصحاكؼ(ٔٔ).
كفاتو:

تػفي ها بيغ سشة هائة ككاحج كثساىيغ كهائة كتدعيغ(ٕٔ).

(ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٕ .)ٗٔ9/ٕٗٓ/
(ٕ)المرجعالسابك(ٕٕ .)ٗٔ9/ٕٗٓ/
)ٖ)أبنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٔ .)ٔٔٔ/
(ٗ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٔٗ9/
)٘)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٗٓٔ/ٙ
() ٙابنمعٌن،منكبلمأبًزكرٌاٌحٌىبنمعٌنفًالرجال(ص .)19:
() 7أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ .)9ٔ9/
()1ابنحبان،الثمات( .)ٕ19/7
))9ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٖٗ:
(ٓٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٕ .)ٕٕٗ/
(ٔٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٕٗٔ/
)ٕٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٗ .)9ٖ7/
ٔٗ7

ٕٗ -غداف بغ ُم َزَخ( :ت ٔٛٗ :ىػ )
اسسو كندبو:

(ٔ)

ِ
ِؼ(ٕ).
رخ ّ
ْاأل َْزد ّؼ اْلَب ْ

الش َسخؼ
ٌػ َغ َّداف بغ ُهزخ أ َُبػ ُهزخ السكفػؼ َ
شيػخو كتالميحه:
ركػ عغ :أبي هدمسة َس ِعيج ْبغ يديج األزدؼ(ٖ).
َرَكػ َعشً :أحسج ْبغ حشبل ،كبذخ ْبغ ٌالؿ الرػاؼ ،كأبػ بذخ بكخ ْبغ خمف ،كالحكع ْبغ السبارؾ،
الخ ْح َس ِغ ْبغ
كخميفة ْبغ خياط ،كعباس ْبغ يديج البحخاىي ،كأ َُبػ َب ْكخ َعبج َّ
َّللاِ ْبغ ُه َح َّسج ْبغ أَبي َش ْيَبة ،كعبج َّ
الستػكل القارغ ،كعبج السمظ بغ قخيب األ ِ
َّللا ْبغ ُع َسخ القػاريخؼ ،كعثساف ْبغ ُه َح َّسج ْبغ أَبي
كعَبيج َّ
َص َسع ّيُ ،
ْ
ِ
ف
ػسى ُه َح َّسج بغ
َش ْيَبة ،كعؿبة ْبغ سشاف ْبغ عؿبة الٍجادؼَ ،
كع ْسخك ْبغ َعم ّي ،كعػ ْبغ الحكع ْبغ سشاف ،كأبػ ُه َ
السثشى ،ودمح بغ هٍخاف الجساؿ الخازؼ ،ودمح ْبغ ٌذاـ ْبغ أَبي خيخة الدجكسي ،ودمح ْبغ يحيى ْبغ أَبي حدـ
القصعي ،كهدمع بغ ِإبخ ِ
اـيع ،كابشً هزخ بغ غداف بغ هزخ األزدؼ ،كهػسى بغ ِإسس ِ
اعيل ،كىرخ ْبغ َعِمي،
ْ
ْ
ْ َْ
ْ َْ
ّ
(ٗ)
كىعيع ْبغ حساد ،كيحيى ْبغ السغيخة الخازؼ .
أقػاؿ العمساء ؼيو:
(٘)

كقاؿ أبػ حاتعَ" :ل بأس بً صالح الحجيث" كقاؿ أبػ زرعة:

قاؿ أحسج بغ حشبل" :شيخ ثقة ثقة"
"صجكؽ"( )ٙكسا قاؿ ابغ شاٌيغ" :شيخ ِثَقة"( ،)ٚك قاؿ ابغ حجخ ":ثقة "(.)ٛ
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث حيث خخج لً الشدائي "الرالة في الشعميغ"(.)ٜ

كفاتو:

ِ
يغ َك ِه َائة(ٓٔ).
َه َ
ات سشة أَربع َكثَ َساى َ

)ٔ)النمري:بفتحالنونوالمٌموفًآخرها الراء،هذهالنسبةإلىالنمر،هذهالنسبةإلىالنمربنعثمانبننصرابنزهران
مناألزد.انظر:السمعانً:األنساب(ٖٔ .)ٔ79/
)ٕ)البخاري،التارٌخاألوسط(ٕ .)ٕٖٖ/
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕٔٓ1/ـ .)ٔٓ9
)ٗ)المرجعالسابكٔٓ1/ٕٖ(،ـ .)ٔٓ9
)٘)ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ .)ٔ9ٖ/
))ٙابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)٘ٔ/7
))7ابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)ٔ1ٖ:
()1ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕٗٗ:
))9الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٗ .)9ٗٔ/
)ٓٔ)البخاري،التارٌخاألوسط(ٕ .)ٕٖٖ/
ٔٗ1

ٖٗ -عبج هللا بغ رجاء السكي( :ت ٜٔٓ :ىػ )
ِ
ِؼَ ،س َك َغ َه َّكة(ٔ) ،كاف أعخجاً(ٕ).
اسسو كندبوٌ :ػ َعبج هللا ْبغ َرجاءَ ،
البرخ ّ
شيػخو كتالميحه:
ِ ِ
كج ْعَفخ ْبغ ُه َح َّسج الرادؽ،
َرَكػ َعغ :إ ْس َساعيل ْبغ أهية ،كأيػ الدختياىي ،كجخيخ ْبغ أيػ البجميَ ،
َّللا ْبغ ُع ْث َساف ْبغ خثيع ،كعبج
َّللاِ الشخعي ،كعباس ْبغ أَبي هخحب ،كعبج َّ
كش ِخيظ ْبغ َعبج َّ
كس ْؽَياف الثػرؼَ ،
ُ
الخحسغ ْبغ إسحاؽ السجىي ،كعبج العديد ْبغ أَبي ركاد ،كعبج السمظ ْبغ أَبي ُسَم ْيساف ،كعبج السمظ ْبغ عبج

كعسخ ْبغ هح َّسج ْبغ السشكجرِ ،
كع ْسخاف
العديد ْبغ ُج َخْيجُ ،
َُ
كعَبيج هللا ْبغ ُع َسخ ُ
الع َسخؼ ،كعثساف ْبغ األسػدَ ُ ،
القريخ ،كعشبدة ْبغ هٍخاف اْل َح َّجاد(ٖ).
ِ
اـيع بغ بذار الخهادؼ ،كإبخاـيع بغ هح َّسج َّ ِ ِ
َح َسج ْبغ َزَك ِخيَّا
َرَكػ َعشًِ :إ ْب َخ ْ
َح َسج ْبغ َح ْشَبل ،كأ ْ
الذافعي ،كأ ْ
ْ َُ
بغ اْلح ِارث بغ أَبي هيدخة التسيسي اْلس ِّكي ،كأَحسج بغ شبيب بغ س ِعيج الحبصي ،كإسحاؽ بغ ِإبخ ِ
اـيع الحشطمي،
َْ ْ
ْ
ْ
ْ َْ
َ
ْ َ
َ
كإسحاؽ بغ أَبي إسخائيل ،كإسحاؽ بغ خالج بغ األعدع الخازؼ البداز ،كأسج بغ هػسى ،كإسساعيل بغ عبج َّ ِ
َّللا
ْ َ
ْ
ْ
(ٗ)
ْبغ َخالِج الدكخؼ
الخِّقي ،كبذخ ْبغ الحكع الشيدابػرؼ ،كالحارث ْبغ سخيج الشقاؿ .
َّ ّ
أقػاؿ العمساء ؼيو:
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث"(٘) ،كقاؿ يحيى بغ هعيغ"ِ :ثَقة"( ،)ٙكقاؿ أبػ زرعة" :شيخ

صالح"( ،)ٚكسا قاؿ ِإبخ ِ
الذ ِاف ِ
اـيع َّ
ْهػف اْل َح ِافع"( ، )ٛكقاؿ األثخـ" :سسعت أحسج بغ حشبل سئل
أ
س
ل
"ا
:
اؿ
ق
"
ي:
ع
ْ
َ
َ
َْ
َ ُ
(ٓٔ)
()ٜ
عغ عبج هللا بغ رجاء الحؼ كاف بسكة فحدغ أهخي"  ،كقاؿ أبػ حاتع" :صجكؽ"  ،كسا كذكخي ابغ حباف في

الثقات(ٔٔ) ،كقاؿ الحٌبي" :عالع صاحب حجيث"(ٕٔ).
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،كركػ لً البخارؼ في كتا

التخهحؼ ،كركػ لً أبػ جعفخ الصحاكؼ(ٖٔ).

القخاءة خمف اإلهاـ ،كالباقػف سػػ

كفاتو :تػفي بعج التدعيغ كهائة(ٗٔ).

)ٔ)البخاري،التارٌخالكبٌر(٘ .)9ٔ/
)ٕ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)٘ٓٓ/
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٗٔ٘ٓٓ/ـٔٓ٘) .
)ٗ)المرجعالسابك(ٗٔ٘ٓٓ/ـٔٓ٘) .
)٘)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)٘ٓٓ/
))ٙابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)ٙٓ/
))7أبوزرعةالرازي،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنة
النبوٌة(ٖ .)119/
)) 1ابنأبوخٌثمة،أخبارالمكٌٌنمنتارٌخابنبًخٌثمة(ص .)ٖٗ7:
))9ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(٘ .)٘ٗ/
)ٓٔ)المرجعالسابك .)٘ٗ/٘(،
)ٔٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٖٖ9/1
)ٕٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٖٗٗ/1
)ٖٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)77/
)ٗٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٖٗٗ/1
ٔٗ9

ٗٗ -سؽياف بغ ُعَي ْيَشو( :ت ٜٔٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

عسخف كشيتً أ َُبػ ُه َح َّسج اْل ٍِ َاللِي(ٔ) هػلى ْابغ عبج هللا بغ رؤيبة هغ بشي
ٌػ ُس ْؽَياف بغ ُعَي ْيَشة بغ أبي َا
(ٕ)
ِ
َّ
ِ
ِ
عسخاف ججي َه ْي ُسػف(ٖ) ،كلج سشة
اسع أبي َ
َصل سكغ َهكةَ ،كقيل إف ْ
ٌ َالؿ بغ َعاهخ بغ صعرعة ُكػفي األ ْ
أعػر(٘).
ًا
سبع َك ِه َائة(ٗ) ،كاف
شيػخو كتالميحه:
ركػ عغ :إسساعيل ْبغ أهية ،كإسساعيل ْبغ أَبي خالج ،كإسساعيل ْبغ ُه َح َّس ِج ْبغ سعج ْبغ أَبي كقاص،
كإسساعيل ْبغ هدمع العبجؼ ،كاألسػد ْبغ ؾيذ ،كأهية ْبغ صفػاف ،كأيػ ْبغ أَبي تسيسة الدختياىي ،كأيػ ْبغ
هػسى ،كبخيج بغ عبج َّ ِ
ػسى األشعخؼ كبذخ ْبغ عاصع الثقفي ،كبذيخ أبي
ْ َ
َّللا ْبغ أَبي بخدة ْبغ أَبي ُه َ
ُ َ
ِ
ِإ ْس َساعيل ،كأبي بذخ بياف ْبغ بر األحسدي ،كثػر ْبغ َي ِد َيج الحسري ،كجابخ ْبغ َي ِد َيج الجعفي ،كجاهع ْب غ
أَبي راشج ،كجخيخ ْبغ حازـ ،كجعفخ ْبغ بخقاف ،كجعفخ ْبغ خالج ْبغ سارة ،كجعفخ ْبغ ُه َح َّس ٍج الرادؽ ،كجعفخ
ْبغ هيسػف ،كالحدغ ْبغ عسارة ،كالحكع ْبغ أباف العجىي ،كحكيع ْبغ جبيخ ،كحسيج ْبغ أَبي حسيج الصػيل،
الخ ْح َس ِغ الجدرؼ(.)ٙ
كحسيج ْبغ ؾيذ األعخج ،كخالج ْبغ أَبي كخيسة ،كخريف ْبغ َع ْب ِج َّ
ركػ عشًِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ بذار الخهادؼ ،كإبخاـيع ْبغ ديشار التسار ،كإبخاـيع ْبغ َس ِعيج الجػٌخؼ ،كأ َُبػ
ََ َ
َْ
إسحاؽ إبخاـيع ْبغ ُه َح َّسج الفدارؼ ،كإبخاـيع ْبغ ُه َح َّس ٍج الذافعي ،كإبخاـيع ْبغ َي ِد َيج بغ السٍمب البمخي الجخجاىي،
كأحسج بغ ثابت الجحجرؼ ،كأحسج بغ ح ْشبل ،كأَحسج بغ َشيباف الخهمي ،كأحسج بغ ِ ِ
ر ِخؼ ،كأحسج ْبغ
ْ َ ُ ْ ُ َْ َ
ْ ََ
صال ٍح الس ْ
ْ َ
ِ
عبجة ِّ ِ
ر ِخؼ ،كأحسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ شبػيً السخكزؼ ،كأحسج
الزّب ّي ،كأبػ الصاٌخ أحسج ْبغ َع ْسخك ْبغ الدخح الس ْ
ِ
يل األيمي،
ْبغ هشيع البغػؼ ،كأحسج ْبغ ىرخ الخداعي الذٍيج ،كإسحاؽ ْبغ أَبي إسخائيل ،كإسحاؽ ْبغ ِإ ْس َساع َ
رػر الكػسج(.)ٚ
كإسحاؽ ْبغ إسساعيل الصالقاىي ،كإسحاؽ ْبغ راٌػيً ،كإسحاؽ ْبغ َه ْش ُ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :كاف ِثَق ًة ثَب ًتا َكِثيخ اْلح ِج ِ
يث ُح َّج ًة"( ،)ٛكقاؿ يحيى بغ هعيغ" :ثقة"( ،)ٜكقاؿ أحسج بغ
ْ
َ َ
(ٔٔ)
حشبل" :ها رأيشا هثمً"(ٓٔ) ،كقاؿ العجمي" :ثقة ،ثبت في الحجيث  ،كقاؿ أبػ حاتع" :إهاـ ثقة ،كأثبت

)ٔ )الهبللً:بكسرالهاء،النسبةإلىبنىهبلل،وهًلبٌلةنزلتالكوفة.انظر:السمعانً،األنساب(ٖٔ.)ٗٗٓ/
)ٕ)الكُوفً:بضمالكافوفًآخرهاالفاء،هذهالنسبةإلىبلدةبالعراق.انظر:السمعانً،األنساب(ٔٔ .)ٔ7ٕ/
)ٖ)ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٔ .)ٕ1٘/
)ٗ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٕ٘1/
)٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٔٔ .)ٔ71/
))ٙالمرجعالسابك .)ٔ79/ٔٔ(،
))7المرجعالسابك .)ٔ1ٖ/ٔٔ(،
))1ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٗ91/
))9ابنمعٌن،سؤاالتابنالجنٌد(ص .)ٖٓ1:
)ٓٔ)ابنحنبل،سؤاالتاالثرمألحمدبنحنبل(ص .)ٗ1:
)ٔٔ)العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٗٔ7:
ٓ٘ٔ

أصحا

الدٌخؼ هالظ كابغ عييشة"(ٔ) ،كقاؿ ابغ حجخ ":ثقة حافع فؿيً إهاـ حجة إَل أىً تغيخ حفطً بأخخة

ككاف ربسا دلذ لكغ عغ الثقات"(ٕ).
أخالقو كصفاتو:

كاف هغ أٌل الػرع كالجيغ كالتقػػ ،فقج قاؿ ابغ حباف" :كاف هغ الحفاظ الستقشيغ كأٌل الػرع كالجيغ
(ٖ)
"س ِسعت أبي َيُقػؿ ُكَّشا ِع ْشج أبي
ة:
شيب
أبي
بغ
اف
س
ث
ع
كقاؿ
،
هسغ عمع كتا هللا ككثخ تالكتً لً كشٍخ ؼيً"
ْ
ُ
َ
َ
َ
صة الخاكردية َك َس ِائخ اْلَق ْػـ شعيخ البط"(ٗ)،
اؿ أ َُبػ ىعيع ُس ْؽَياف بغ ُعَي ْيَشة اْل ِح ْش َ
ىعيع َف َحكخَىا ُس ْؽَياف بغ ُعَي ْيَشة َفَق َ
تسيد بالحكاء كحبً لصمب العمع ،فقج قاؿ" :ها كتبت شيئا قط إَل شيئا حفطتً قبل أف أكتبً"(٘) ،كقاؿ أيزاً:

"ها كتبت حجيثًا قط إ ىسا كشا ىأتي السحجث كقج حفطشاي فإف زاد في كميسة عخفشاٌا"( ،)ٙكاف حدغ السشصق فقج
ِ
ِ
اؿ َع ْب ُج َّ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْش ِص ِق"( ،)ٚكاف حخيرًا عمى ىرح
َق َ
"ها َأرَْي ُت َب ْع َج ْابغ ُج َخْي ٍج ه ْث َل ْابغ ُعَي ْيَش َة في ُح ْدغ َ
الخزاؽَ :
أكلياء األهػر قاؿ أحسج بغ حشبل" :دخل سؽياف بغ عييشة عمى هعغ بغ زائجة كٌػ باليسغ كلع يكغ سؽياف
تمصخ بذيء هغ أهخ الدمصاف بعج فجعل سؽياف يعطً كيحكخ لً أهخ السدمسيغ فجعل هعغ يقػؿ لً :أبػٌع

أىت؟ أخػٌع أىت؟"(.)ٛ
نذاشو العمسي:

بالقخف كتفديخي ،فقج تعمع القخاف كٌػ صغيخ ،فقج قاؿ" :قخأت القخآف كأىا ابغ أربع سشيغ"
آ
كاف عالسًا

()ٜ

كقاؿ عبج هللا بغ كٌبَ" :ل أعمع أحجًا أعمع بتفديخ القخآف هغ سؽياف بغ عييشة"(ٓٔ) ،كسا كقاؿ الكدائي" :ها
رأيت أحجاً يخكؼ الحخكؼ إَل كٌػ يخصئ فيٍا إَل ابغ عييشة"(ٔٔ).
ككاف بارعًا في الفتػػ ،فقج قاؿ الذافعي" :ها رأيت أحجاً ؼيً هغ آلة الفتيا ها في سؽياف بغ عييشة،

كها رأيت أكف عغ الفتيا هشً" كقاؿ دمح بغ يػسف الفخيابي" :سئل سؽياف الثػرؼ عغ سؽياف بغ عييشة ،فقاؿ:
ذاؾ أحج األحجيغ"(ٕٔ).

مكانتو الحجيثية:

"ك َ ِ
ص ْي َخِؼيِّا ِباْل ُكػَف ِةَ ،ف َخِكَب ًُ َّ
الج ْي ُغَ ،ف َح َسَمَشا
اف ْب َغ ُعَي ْيَش َةَ :
تعمع الحجيث هشح صغخي ،حيث قاؿ ُس ْؽَي َ
اف أَبي َ
ِِ
ِإَلى ه َّك َةَ ،فَم َّسا رحشا ِإَلى اْلسد ِج ِج ِل ِ ُّ
ِ
ِ
ِ
اؿ لِيَ :يا
ُ َْ
ر َالة الط ٍْ ِخَ ،كص ْخ ُت ِإَلى َبا اْل َس ْدججِ ،إ َذا َش ْي ٌخ َعَمى ح َس ٍارَ ،فَق َ
َْ
َ
َ
ِِ
ُغ َالـ أ ِ
ِ
ٍِ
ِ
رَش ُع
َهد ْظ َعَم َّي ٌَ َحا اْلح َس َار َحتَّى أ َْد ُخ َل اْل َس ْدج َج َفأ َْرَك َعَ ،فُقْم ُتَ :ها أََىا ِبَفاعل أ َْك تُ َح ّجثُشيَ ،ق َ
اؿَ :ك َها تَ ْ
ُ ْ
)ٔ)ابنأبوحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٗ .)ٕٕ7/
(ٕ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص )ٕٗ٘:
)ٖ)ابنحبان،الثمات( .)ٗٓٗ/ٙ
)ٗ)ابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)ٔٓ٘:
)٘)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٓٔ.)ٕٗٗ/
))ٙابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٕ .)ٖٔ٘/
))7الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(.)ٕٗٓ/7
))1ابنأبوحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٔ.)ٖ٘/
))9النووي،تهذٌباألسماءواللغات(ٔ.)ٕٕ٘/
)ٓٔ)ابنأبوحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٔ.)ٖٖ/
)ٔٔ)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ.)ٖٓ1/
)ٕٔ)الخلٌلً،اإلرشادفًمعرفةعلماءالحدٌث(ٔ .)ٖٙ1/
ٔ٘ٔ

ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّللاِ ،ك َح َّجثََشا ْاب ُغ َعب ٍ
َّاس(ٔ) ،كقاؿ
ر َغ َخىيَ ،فُقْم ُتَ :ح ّجثْشيَ ،فَق َ
اؿ َح َّجثَشي َجاب ُخ ْب ُغ َع ْبج َّ َ
استَ ْ
أ َْى َت باْل َحجيث؟َ ،ك ْ
(ٖ)
(ٕ)
"ها
حساد بغ زيج" :رأيت سؽياف بغ عييشة عشج عسخك بغ ديشار غالها لً ذؤابة هعً ألػاح"  ،كقاؿ الدٌخؼَ :

َيت أحجًا يصمب ٌحا الذأف أصغخ هشً"(ٗ)  .كسا ك قاؿ الحٌبي" :شمب الحجيث كٌػ حجث ،بل غالـ ،كلقي
أر ُ
الكبار ،كحسل عشٍع عمسًا جسًا ،كأتقغ ،كجػد ،كجسع ،كصشف ،كعسخ دٌ ًاخ ،كازدحع الخمق عميً ،كاىتٍى إليً
عمػ اإلسشاد ،كرحل إليً هغ البالد ،كألحق األحفاد باألججاد"(٘)  ،كقاؿ أحسج بغ الشزخ الٍاللي" :سسعت أبي

ػؿ :كشت في هجمذ سؽياف ْبغ عييشة ،فشطخ إلى صبي دخل السدجج فتٍاكىػا بً لرغخ سشً ،فقاؿ ُس ْؽياف:
َيُق ُ
َكحلِ َظ ُك ْشتُ ْع هغ َقْب ُل َف َس َّغ هللا َعَم ْي ُك ْع ثع قاؿ :يا ىرخ ،لػ رأيتشي كلي عذخ سشيغ شػلي خسدة أشبار ،ككجٍي

كالجيشار ،كأىا كذعمة ىار ،ثيابي صغار ،كأكساهي قرار ،كذيمي بسقجار ،كىعمي كآذاف الفار ،أختمف إلي

عمساء األهرار ،هثل الدٌخؼ كعسخك بغ ديشار ،أجمذ بيشٍع كالسدسار ،هحبختي كالجػزة ،كهقمستي كالسػزة،
كقمسي كالمػزة ،فإذا دخمت السجمذ قالػا :أكسعػا لمذيخ ،ثع تبدع ابغ عييشة كضحظ"(.)ٙ

كسا كحفع الحجيث كٌػ في عسخ سبع سشيغ فقج قاؿ" :حفطت الحجيث عغ ابغ عجالف سشة أربع

كعذخيغ كهائة"( ،)ٚكبالخغع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف أحج العمساء األجالء كالسحجثيغ الحفاظ
الستقشيغ كالسكثخيغ لخكاية الحجيث ،فقج قاؿ الذافعي" :لػَل هالظ
ِ
يغ
"ذٌَب ْت ِإَلى اْلَي َس ِغ َسَش َة َخ ْسد َ
شمب الحجيث إلى اليسغ فقج قاؿَ :
عالسًا بحجيث أٌل الحجاز قاؿ عبج الخحسغ بغ هٍجؼ" :كاف

الحجاز"(ٓٔ).

كسؽياف لحٌب عمع الحجاز"( ،)ٛكرحل في
ٍ
ِ
يغ َك ِه َائة"( ،)ٜكاف
َك ِه َائة َك َسَش َة ا ْثَش َت ْي ِغ َك َخ ْسد َ
سؽياف بغ عييشة هغ أعمع الشاس بحجيث

ككاف عالسًا بتفديخ الحجيث كالدشغ قاؿ الذافعي" :ها رأيت أحجًا أحدغ لتفديخ الحجيث هشً"(ٔٔ)،

كقاؿ أحسج بغ حشبل" :ها رأيت أحجا كاف أعمع بالدشغ هغ سؽياف بغ عييشة"(ٕٔ) ،كسا ك كاف حدغ الحجيث
قاؿ بعس أٌل الحجيثٌ" :ػ أثبت الشاس في حجيث الدٌخؼ ،ككاف حدغ الحجيث ،ككاف يعج هغ حكساء
أصحا الحجيث ،ككاف حجيثً ىحػا هغ سبعة آَلؼ ،كلع يكغ لً كتب"(ٖٔ) ،كقاؿ يحيى اْل َّ
قصافَ " :ها َأرَْيت
ً
(٘ٔ)
(ٗٔ)
أحجاً أحدغ َح ِجيثاً هغ ُس ْؽَياف بغ ُعَي ْيَشة"  ،كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ .
)ٔ )الرامهرمزي،المحدثالفاصلبٌنالراويوالواعًللرامهرمزي(ص .)ٔ97:
ًِال َّ
الرأْ ِس.انظر:الزبٌدي،تاجالعروس(ٕ .)ٗٔٙ/
ش َع ُرالم ْ
ورمن َ
ش َع ِر َّ
ضفُ ُ
)ٕ)الذُّ َؤابَةُ:ه َ
)ٖ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٖ.)ٖ9ٔ/
)ٗ)البخاري،التارٌخالكبٌر(ٗ.)9ٗ/
)٘)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٗٔٗ/7
))ٙابنالجوزي،المنتظمفًتارٌخالملونواألمم(ٓٔ .)ٙ7/
))7ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٔ.)ٖ٘/
))1المرجعالسابك .)ٖٕ/ٔ(،
))9ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘.)ٗ97/
)ٓٔ)أبنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٖ.)ٗ1ٕ/
)ٔٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌلالبن(ٔ.)ٖٖ/
)ٕٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٓٔ .)ٕٗٗ/
)ٖٔ)العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٗٔ7:
)ٗٔ )الكبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٔ .)ٖٖٔ/
)٘ٔ)العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٔ .)ٕٗٓ/
ٕ٘ٔ

مغ أىع اثاره:
الجاهع في الحجيث ،ككتا

في التفديخ(ٔ).

ككاف سؽياف بغ عييشة يقػؿ" :هغ يدرع خي ًاخ يحرج غبصة كهغ يدرع ش ًاخ يحرج ىجاهة تفعمػف
الديئات كتخجػف أف تجدكا الحدشات أجل كسا يجشى هغ الذػؾ العشب"(ٕ).

كفاتو:

تػفي سشة تدعيغ كهائة(ٖ).

٘ٗ -عبج هللا بغ ُكَم ْيب( :ت ٜٖٔ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ عبج هللا بغ كميب بغ َك ْي َداف بغ صٍيب السخادؼ السرخؼ ،يكشى أبا عبج السمظ ،لقى عبج هللا
أهيًا قميل الخكاية ،هػلجي سشة هائة(ٗ).
أصسًا ّ
ربيعة بغ أبى عبج الخحسغ ،كأخح الفقً عشً ،ككاف ّ

شيػخو كتالميحه:

ِ ِ
الخ ْح َس ِغ ،كعبج اْل َسمِظ ْبغ ُج َخْيج ،كؾيذ ْب غ
يع ْب ِغ ىذيط الػعالىي ،كربيعة بغ أَبي َع ْبج َّ
ركؼ َعغ :إ ْب َخاـ َ
الحجاج كيديج بغ أبي حبيب(٘).
َّللاِ بغ صالح كاتب الميث ،كعبج َّ ِ
َّللا ْبغ كٌب،
َْ
ركؼ َعشً :زيج بغ بذخ الحزخهي ،كأ َُبػ صالح َعبج َّ ْ
كعسخك ْبغ سػاد الدخحيِ ،
َّللاِ ْبغ
كع ْسخاف بغ ٌَ ُارك َف الخهمي ،ودمح بغ َسَم َس َة السخادؼ ،كيحيى ْبغ َعبج َّ
َْ

بكيخ(.)ٙ

أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ العجميَ"َ :ل َبأْس ِب ًِ"( ،)ٚكقاؿ أبػ حاتع" :صالح الحجيث َل بأس بً"( ،)ٛكذكخي ابغ حباف في
(ٔٔ).
الثقات( ،)ٜكقاؿ يحيى بغ بكيخ" :ثقة"(ٓٔ) ،ك قاؿ ابغ حجخ ":صجكؽ قميل الخكاية فؿيً قجيع"
كفاتو:

هات سشة ثالث كتدعيغ كهائة في شٍخ ربيع األكؿ(ٕٔ).

)ٔ)الزركلً،األعبلم(ٖ.)ٔٓ٘/
)ٕ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ .)ٖ7ٖ/
)ٖ)ابنلنفذ،الوفٌات(ص.)ٔٗ9:
)ٗ)ابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٔ .)ٕ1ٔ/
)٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(٘ٔ .)ٗ77/
))ٙالمرجعالسابك .)ٗ77/ٔ٘(،
))7العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٕ٘/
))1ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(٘ .)ٔٗٗ/
))9ابنحبان،الثمات( .)٘7/7
)ٓٔ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(٘ .)ٖ7ٓ/
(ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٔ9:
)ٕٔ)ابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٔ .)ٕ1ٔ/
ٖ٘ٔ

 -ٗٙدمحم بغ َخ ِازـ):ت ٜٔٗ :ىػ )
اسسو كندبو:

(ٔ)
الد ْعجؼ(ٕ) ،أبػ هعاكية الزخيخ الكػفي ،هػلى بشي سعج ْبغ زيج هشاة
ٌػ ُه َح َّسج بغ خازـ التًسيسي َ ،
ْبغ تسيع ،يقاؿ :عسي كٌػ ابغ ثساف سشيغ َكَقاؿ أبػ داكد :عسي كٌػ ابغ أربع سشيغ فأقاهػا عميً هأتسًا(ٖ)،
عذخة كهائة(ٗ).
كلج سشة ثَ َالث َ

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :إبخاـيع بغ شٍساف ،كإسساعيل بغ أبي خالج ،كإسساعيل بغ هدمع السكي ،كأبي بخدة بخيج

بغ عبج هللا بغ أبي بخدة بغ أبي هػسى األشعخؼ ،كبذار ابغ كجاـ ،كجعفخ بغ بخقاف ،كجػيبخ بغ سعيج،
كحارثة بغ أبي الخجاؿ ،كحجاج بغ أرشاة ،كالحدغ بغ عسخك الفؿيسي ،كخالج بغ إلياس ،كداكد بغ أبي ٌشج،

كسعج بغ سعيج األىرارؼ  ،كسعج بغ شخيف اإلسكاؼ ،كسميساف األعسر ،كسٍيل بغ أبي صالح ،كشبيب
بغ شيبة ،كشعبة بغ الحجاج ،كشخيف أبي سؽياف الدعجؼ ،كعاصع األحػؿ ،كعبج الخحسغ بغ إسحاؽ

الكػفي ،كعبج الخحسغ بغ أبي بكخ بغ أبي هميكة ،كعبج الخحسغ بغ زياد بغ أىعع اإلفخيقي(٘).

ركػ عشً :ابشً إبخاـي ع بغ أبي هعاكية الزخيخ ،كأحسج بغ حخ السػصمي ،كأحسج بغ حشبل ،كأحسج

بغ أبي الحػارؼ ،كأحسج بغ أبي شخيح الخازؼ ،كأحسج بغ سشاف القصاف ،كأحسج بغ عبج هللا بغ يػىذ ،كأحسج
بغ عبج الجبار العصاردؼ خاتسة أصحابً ،كأحسج بغ عسخ الػكيعي الجال

كأحسج بغ هشيع البغػؼ ،كأسج بغ

هػسى ،كإسحاؽ ابغ إبخاـيع بغ حبيب بغ الذٍيج ،كإسحاؽ بغ إسساعيل الصالقاىي ،كإسحاؽ بغ راٌػيً،

كبذخ بغ عسخ الدٌخاىي ،كعمي بغ السجيشي ،كسميساف األعسر(.)ٙ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث"( ،)ٚكقاؿ يحيى بغ هعيغ" :ثقة"( ،)ٛكقاؿ العجمي" :ثقة"( ،)ٜكسا
كقاؿ ابغ حباف" :كاف حافطًا هتقشا كلكشً كاف هخجئًا"(ٓٔ) ،كحا قاؿ الحٌبيِ :
ع ،الحجة أحج
ه
"اإل
الح ِاف ُ
اـَ ،
َُ

لتمٌمً:بفتحالتاءالمنموطةباثنتٌنمنفولهاوالٌاءالمنموطةباثنتٌنمنتحتهابٌنالمٌمٌنالمكسورتٌن،هذهالنسبةالى
)ٔ)ا
ّ
تمٌم،والمنتسبالٌهاجماعةمنالصحابةوالتابعٌنوإلىزمانناهذا.انظر:السمعانً،األنساب(ٖ .)7ٙ/
س ْعدى :بفتح السٌن وسكون العٌن وفً آخرها الدال المهمبلت هذه النسبة إلى سعد بن زٌد مناة بن تمٌم .انظر:
)ٕ) ال َ
السمعانً،األنساب(ٖٔ1/7ـ .)ٖٔ9
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٕٖ٘ٔ/ـٕٗٔ) .
)ٗ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٕٙ7/
(٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ٘ .)ٕٔٗ/
()ٙالمرجعالسابك(ٕٕ٘ٔ٘/ـ .)ٕٔٙ
))7ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖ9ٕ/ٙ
))1ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٔ .)9ٙ/
))9العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٕٖٙ/
)ٓٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٕٗٗ/7
ٗ٘ٔ

َعالَـِ"(ٔ) .قاؿ أحسج بغ حشبل" :كاف وهللا حافطاً لمقخآف ،)ٕ(".ك قاؿ ابغ حجخ ":ثقة أحفع الشاس لحجيث
األ ْ
األعسر كقج يٍع في حجيث غيخي"

(ٖ).

نذاشو العمسي:
كاف يترف بالحكاء كسخعة الحفع ،فقج قاؿ أحسج بغ سشاف" :سسعت أبا هعاكية كحجث بحجيث عغ

األ عسر عغ السشٍاؿ في القبخ فمسا فخغ قاؿ حفطتً يا دمح؟ قمت ىعع ،قاؿ :ارددي عمى فخددتً عميً فقاؿ :ها
زدت ؼيً كاكاً كَل الفًا كَل ىقرت هشً كاكًا كَل الفاً"(ٗ) ،كقج أخبخ أعخابي ججي بأف دمح سػؼ يكػف لً شأف
عطيع حيث قاؿ أبػ هعاكية" :حججت هع ججؼ أبي أهي كأىا غالـ ،فخآىي أعخابي ،فقاؿ لججؼ :ها يكػف ٌحا

الغالـ هشظ؟ قاؿ :ابشي ،قاؿ :ليذ بابشظ ،قاؿ :ابغ ابشتي ،قاؿ :ابغ ابشتظ كليكػىغ لً شأف ،كليصأف بخجميً

ٌاتيغ بدط السمػؾ .قاؿ :فمسا قجـ الخشيج بعث إلي ،فمسا دخمت عميً ذكخت حجيث األعخابي فأقبمت ألتسذ

بخجمي البداط"(٘) ،ككاف حافطًا لمقخآ ف حيث قاؿ أحسج بغ حشبل" :كاف وهللا حافطًا لمقخآف"(.)ٙ
مكانتو الحجيثية:

كهع ٌحا كمً فقج كاف هغ ركاة الحجيث الشبػؼ الثقات األجالء ،فقج قاؿ يحيى بغ هعيغ" :قاؿ أبػ

هعاكية الزخيخ حفطت عغ األعسر ألفا كستسائة فسخضت فحٌب عشى هشٍا أربعسائة ككاف عشج أبى هعاكية

ألف كهائتاف"( ،)ٚكركػ لً الجساعة(.)ٛ
كفاتو:

هات سشة َأربع َكِت ْدعيغ َك ِه َائة(.)ٜ
 -ٗٚككيع بغ الجخاح( :ت ٜٔٚ :ىػ )
اسسو كندبو:
ٌػ ككيع بغ الجخاح بغ هميح ب غ عجػ بغ فخس بغ جسجسة بغ سؽياف بغ عسخك بغ الحارث بغ
عسخك بغ عبيج بغ رؤاس الخؤ ِ
اسي(ٓٔ) ،هغ أٌل الكػفة كشيتً أبػ سؽياف(ٔٔ).
َُ
(ٖٔ)
(ٕٔ)
عذخيغ َك ِه َائة  ،كاف أعػ اًر .
كلج سشة تدع َك ْ

)ٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)7ٖ/9
)ٕ)الخطٌبالبغدادي،تارٌخبغداد(ٖ .)ٖٔٗ/
(ٖ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٗ7٘:
)ٗ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٗ7/7
)٘)البغدادي،تارٌخبغداد(ٖ .)ٖٔٗ/
))ٙالخطٌبالبغدادي،تارٌخبغداد(ٖ .)ٖٔٗ/
()7ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)ٖ7ٙ/
()1المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ٘ .)ٖٖٔ/
))9دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٖٗ٘/
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
ارثبنكبلب
ح

ال
ُو
ه
ىرؤاسو
ل
إ
ة
ب
س
ن
ِهال
ذ
ه
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ل
م
ه
م
ٌِنال
س
َاال
اوالمهموزةوفًِآخره
فتحال َو
اءو
ْ
َ
ِ
ّ
ْ
ض َّ
)ٓٔ ُّ
َ
)الر َؤاسًِِ :ب َ
ُ
َ َ َ ِ
ِ
َ
مالر َ
بنربٌعَةبن َعامربنصعصعةابْنلٌسعٌبلن.انظر:ابناألثٌر،اللبابفًتهذٌباألنساب(ٕ .)ٗٓ/
)ٔٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٕ٘ٙ/7
)ٕٔ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٖٖٓ/
)ٖٔ )ابنكثٌر،التكمٌلفًالجرحوالتعدٌلومعرفةالثماتوالضعفاءوالمجاهٌل(ٕ .)1ٔ/
٘٘ٔ

شيػخو كتالميحه:

َّللاِ البجمي ،كأباف بغ يديج العصار ،كإبخاـيع بغ إسساعيل
ركػ عغ :أباف بغ صسعة ،كأباف ْبغ َعبج َّ
بغ هجسع األ َْىرارِؼ ،كإبخاـيع بغ الفزل السخدكهي ،كإبخاـيع بغ يديج الخػزؼ ،كإدريذ بغ يديج األ ِ
َكد ّؼ،
ّ
ِ
كأساهة بغ زيج الميثي ،كإسحاؽ بغ َسعيج بغ َع ْسخك القخشي ،كإسخائيل بغ يػىذ ْبغ أَبي ِإ ْس َحاؽ ،كإسساعيل
بغ ِإبخ ِ
َّللاِ بغ أَبي ربيعة السخدكهي ،كإسساعيل بغ إبخاـيع بغ هٍاجخ ،كإسساعيل
الخ ْح َس ِغ بغ َعبج َّ
اـيع ْبغ َع ْبج َّ
ْ َْ
ؽ
السمِظ بغ أَبي
ْبغ أَبي خالج ،كإسساعيل بغ رافع السجىي ،كإسساعيل بغ سمساف األزر  ،كإسساعيل بغ َعبج َ
الرفيخاء(ٔ).
َح َسج ْبغ أَبي الحػارؼ ،كأحسج بغ أَبي شعيب الحخاىي ،كأحسج بغ أَبي شعيب ،كعبج هللا بغ
ركػ عشً :أ ْ
َح َسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ شبػيً
َح َسج ْبغ ُع َسخ الػكيعي ،كأ ْ
َح َسج بغ عبج الجبار العصاردؼ ،كأ َُبػ َج ْعَفخ أ ْ
يػىذ ،كأ ْ
السخكزؼ ،كأحسج بغ هح َّسج بغ عبيج َّ ِ
َّللا ْبغ أَبي رجاء الثغخؼ ،كأحسج ْبغ هشيع البغػؼ ،كأحسج بغ ٌذاـ بغ
ْ ُ َ ْ َُ
بٍخاـ السجائشي ،كإسحاؽ بغ راٌػيً ،كالجاركد بغ هعاذ ِ
التّ ْخِه ِح ّؼ ،كحاجب بغ ُسَم ْيساف السشبجي ،كالحدغ بغ
ْ
عخفة العبجؼ(ٕ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :ثقة هأهػىًا عالسًا رؼيعًا كثيخ الحجيث حجة"(ٖ)  ،كقاؿ ابغ هعيغ" :ككيع كيحيى كعبج

الخحسغ كابغ السبارؾ كابػ ىعيع ٌؤَلء الثقات"(ٗ)  ،كسا قاؿ العجمي" :ثقة عابج صالح أديب ،هغ حفاظ

الحجيث ،)٘(".ك قاؿ ابغ حجخ ":ثقة حافع عابج"(.)ٙ
أخالقو كصفاتو:

ط"
ال لع تََخ ِب َع ْيِشظ هثمً ق ّ
جثشا َك ِكيع َلػ َأرَْيت ككيعًا لخأيت رج ً
"ح َ
اؿ أ ْ
َحسجَ :
أثشى عميً العمساء ،حيث َق َ
كاف يكثخ هغ الرياـ كقخاءة القخآف حيث قاؿ يحيى بغ أكثع القاضي" :صحبت ككيعًا في الدفخ كالحزخ،
()ٚ

فكاف يرػـ الجٌخ ،كيختع القخآف كل ليمة"(.)ٛ

نذاشو العمسي:
قاؿ أحسج بغ حشبل" :ها رأيت أحجاً أكعى لمعمع هشً كَل أحفع يعشي ككيع بغ الجخاح كها رأيت ككيعًا
قط شظ في حجيث إَل يػهاً كاحجاً كها رأيت هع ككيع قط كتاباً كَل رقعة"( ،)ٜكقاؿ ُقتَيبةَ " :ق ِجـ َعَم ْيَشا ْابغ

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٓ .)ٖٗٙ/
)ٕ)المرجعالسابك(ٖٓ .)ٗٙ1/
)ٖ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖ9ٗ/ٙ
)ٗ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٔ .)ٔٓ9/
)٘)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٖٗٔ/
()ٙابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)٘1ٔ:
))7ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)٘٘ٙ/
))1الخطٌب،تارٌخبغداد(٘ٔ .)ٙٗ7/
)) 9ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٔ .)ٕٔ٘/
ٔ٘ٙ

السبارؾ ،فقمشا هغ خَّمْفت؟ َقاؿ :رجل ِ
الع َاخَق ْييغ ككيع"(ٔ) ،ككاف فقيًٍا فقج قاؿ ابغ عسار" :ها كاف بالكػفة في
َ َ
َُ
َ ََُ
(ٕ)
زهاف ككيع بغ الجخاح أفقً كَل أعمع بالحجيث هغ ككيع كاف ككيع جٍبحاً" .
مكانتو الحجيثية:

سسع الحجيث كٌػ صغيخ ،حيث كاف عسخي ستة عذخة عاهًا ،فقج َقاؿ ك ِكيعِ :
عت
"سس ُ
َ
َ
(ٖ)
ِ
اؿ ك ِ
"ها كتبت َعغ ُس ْؽَياف َحجيثًا
يع:
ك
ق
الحفع
عة
كسخ
بالحكاء
يتسيد
كاف
،
خسذ كأربعيغ"
َ
َ
َ
َ
أعجٌا َي ْعِشي أحفطٍا"(ٗ).
َ

َعسر َسَشة
األ َ
ط ِإَّى َسا كشت
قّ

كاف يتحاكخ الحجيث هع أصحابً شػاؿ الميل حتى شمػع الفجخ قاؿ هحسػد بغ آدـ السخكزؼ" :رأيت

ككيعًا كبذخ بغ الدخؼ يتحاكخاف ليمة هغ العذاء إلى أف ىػدؼ بالفجخ فمسا أصبحشا قمشا لبذخ كيف رأيت

ككيعًا؟ قاؿ :ها رأيت أحفع هشً"(٘) ،ككاف ككيع يبجل العمع حيث قاؿ أحسج بغ سشاف" :كاف ككيع َل يتحجث

في هجمدً كَل يبخؼ قمع كَل يتبدع كَل يقػـ أحج قائسًا ،كاىػا في هجمدً كأىٍع في صالة فإف أىكخ هشٍع شيئا
َّللا ِب َذي ٍء أَ ْفزل ِهغ اْلح ِج ِ
يث"(.)ٚ
"ها ُعِب َج َّ
اح:
يع ْب َغ اْل َج َّخ
اىتعل كدخل"( ،)ٙكحلظ قاؿ َك ِك
ِ
َ َ َ َ
ُ
َ
َ
ْ
كهع أف ككيع كاف هغ ذكؼ اإلعاقة ،حيث كاف َل يخػ اَل بعيغ كاحجة خالؼ كثيخ هغ الشاس إَل أىً

كاف هغ عمساء الحجيث هسغ لٍع دكر كبيخ كبارز كَل يشكخي أحج ،فقج كاف هغ ركاة الحجيث الثقات الحيغ يجكر
عميٍع اإلسشاد ،فقج قاؿ عمي ابغ السجيشي" :ىطخت فإذا اإلسشاد يجكر عمى ستة ،ثع صار عمع ٌؤَلء الدتة إلى
اثشي عذخ ثع اىتٍى عمع ٌؤَلء اَلثشي عذخ إلى ستة  -إلى يحيى بغ سعيج كعبج الخحسغ بغ هٍجؼ كككيع
بغ الجخاح كيحيى بغ زكخياء بغ أبي زائجة كعبج هللا بغ السبارؾ كيحيى بغ آدـ"( ،)ٛكركػ لً الجساعة ،كأبػ

()ٜ
هبيشًا
الجخاح في هديخة عمع الخجاؿ ّ
جعفخ الصحاكؼ  ،كحلظ كاف هغ العمساء الشقاد حيث ساٌع ككيع بغ ّ
أحػاؿ هغ يشقمػف حجيث الشبي صمى هللا عميً كسمع بالجقة السعٍػدة في غيخي هغ الشقاد ،هغ ذلظ تتبعً

ألحاديث األعسر عغ هجاٌج فكاف يقػؿ :لع يدسع األعسر هغ هجاٌج إَل أربعة أحاديث(ٓٔ).

مغ آثاره:

لً كتب ،هشٍا "تفديخ القخآف" ك"الدشغ" ك"السعخفة كالتاريخ" ك"الدٌج"(ٔٔ).

كفاتو :تػفي سشة سبع كتدعيغ كهائة(ٕٔ).

)ٔ )أبوداود،سؤاالتأبًعبٌداآلجريأباداودالسجستانًفًالجرحوالتعدٌل(ص .)ٔٓٓ:
)ٕ)ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٖ .)ٙ7/ٙ
)ٖ)البخاري،التارٌخالكبٌر( .)ٔ79/1
)ٗ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)٘ٙٗ/
)٘)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٔ .)ٕٕٔ/
))ٙالمرجعالسابك .)ٕٖٕ/ٔ(،
))7الخطٌب،شرفأصحابالحدٌث(ص .)1ٕ:
))1ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٔ .)ٕٕٓ/
))9العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)ٔ٘9/
)ٓٔ )عبدالعزٌز،عناٌةالعلماءباإلسنادوعلمالجرحوالتعدٌل(ص .)ٕ7:
)ٔٔ)الزركلً،األعبلم( .)ٔٔ7/1
)ٕٔ)ابنلنفذ،الوفٌات(ص .)ٖٔ٘:
ٔ٘7

صاف( :ت ٜٔٛ :ىػ )
الق َ
 -ٗٛيحيى بغ سعيج َ
اسسو كندبو:

ٌػ يحيى بغ سعيج بغ َف ُّخكخ القصاف
ِ
يغ َك ِه َائة(ٖ).
كلج سشة أَربع َكثَ َالث َ
شيػخو كتالميحه:

(ٔ)

التَ ِس ِ
يسي ،هػلى بشي تسيع األحػؿ البرخؼ كشيتً أبػ سعيج(ٕ)،

ركػ عغ :أباف بغ صسعة ،كاألجمح بغ عبج هللا الكشجؼ ،كأساهة بغ زيج الميثي ،كإسساعيل بغ أبي

خالج ،كأشعث بغ عبج السمظ ،كبٍد بغ حكيع ،كثابت بغ عسارة ،كثػر بغ يديج الخحبي ،كجابخ بغ صبح،

كجاهع بغ هصخ ،كجعفخ بغ دمح بغ عمى ،كجعفخ بغ هيسػف بياع األىساط ،كالجعيج بغ عبج الخحسغ ،كحاتع

بغ أبي صغيخة ،كحجاج بغ أبي عثساف الرػاؼ ،كالحدغ بغ ذكػاف كحديغ السعمع ،كحساد بغ سمسة ،كأبي

صخخ حسيج بغ زيا د السجىي ،كحسيج الصػيل ،كحشطمة بغ أبي سؽياف الجسحي ،كخالج الححاء ،كخثيع بغ
عخاؾ بغ هالظ  ،كداكد بغ ؾيذ الفخاء ،كزكخيا بغ أبي زائجة ،كالدائب بغ عسخ السخدكهي ،كسعج بغ إسحاؽ
بغ عجخة ،كسعيج بغ أبي عخكبة ،كسؽياف الثػرؼ ،كسؽياف بغ عييشة ،كسميساف األعسر ،كشعبة بغ

الحجاج(ٗ).

ركػ عشً :إبخاـيع بغ دمح بغ عخعخة ،كإبخاـيع بغ دمح التيسي القاضي ،كأحسج بغ ثابت الجحجرؼ،

كأحسج بغ حشبل ،كأحسج بغ أبي رجاء الٍخكؼ ،كأحسج بغ سشاف القصاف ،كأحسج بغ عبج هللا بغ الحكع بغ
الكخدؼ ،كأحسج بغ عبجة الزبي ،كإسحاؽ بغ راٌػيً ،كإسحاؽ بغ هشرػر الكػسج ،كإسساعيل بغ هدعػد

الجحجرؼ ،كبذخ بغ الحكع الشيدابػرؼ ،كبذخ بغ ٌالؿ الرػاؼ ،كأبػ بذخ بكخ بغ خمف ،كبياف بغ عسخك
البخارؼ ،كحفز بغ عسخك الخبالي ،كحػثخة بغ دمح السشقخؼ ،كأبػ خيثسة زٌيخ بغ حخ  ،كزيج بغ أخدـ

الصائي ،كسؽياف الثػرؼ كٌػ هغ شيػخً ،كسؽياف بغ عييشة(٘).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً شعبة( ،)ٙكابغ حشبل( ،)ٚكزاد أحسج "حجة" ،ك قاؿ ابغ سعج " :ثقة ،هأهػىاً ،رؼيعاً ،حجة"(،)ٛ

كقاؿ ابغ هعيغ" :كاف وهللا ثقة هدمساً"( ،)ٜكقاؿ أيزاً" :رجل صجؽ"(ٓٔ) ،كقاؿ عبج الخحسغ بغ هٍجؼ ليحيى
بغ هعيغ" :ها رأت عيشاؾ هثمً"(ٔٔ).

)ٔ)المَ َّ
طان:بفتحالمافوتشدٌدالطاءالمهملةوفًآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىبٌعالمطن،والمشهوربهاهوأبوسعٌدٌحٌى
بنسعٌدالمطان.انظر:السمعانً،األنساب(ٓٔ .)ٗٗ9/
(ٕ)ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٕ .)ٖٖ1/
)ٖ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٔ .)ٖٔ1/
(ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٔ .)ٖٖٓ/
(٘)المرجعالسابك(ٖٔ .)ٖٖٕ/
()ٙالمرجعالسابك .)ٕٗ٘/ٖ(،
() 7ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةالمروذيوغٌره(ص .)ٗ7:
))1ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕ9ٖ/7
()9ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٔ .)ٖٔ٘/
(ٓٔ)ابنمعٌن،سؤاالتابنالجنٌد(ص .)ٖٕٖ:
(ٔٔ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٕ.)٘ٗٗ/
ٔ٘1

كقاؿ العجمي" :ثقة ،ىقي الحجيث ،ككاف َل يحجث إَل عغ ثقة"(ٔ) ،كقاؿ أبػ حاتع" :حافع ثقة"(ٕ)،

كقاؿ أبػ زرعة" :كاف هغ الثقات الحافع"(ٖ) ،كسا قاؿ ابغ حباف" :كاف هغ سادات أٌل زهاىً حفطاً ككرعًا
ال كديشًا كعمسًا كٌػ الحؼ هٍج ألٌل العخاؽ رسع الحجيث كأهعغ في البحث عغ الشقل كتخؾ
ال كفٍسًا كفز ً
كعق ً

الزعفاء كهشً تعمع عمع الحجيث أحسج بغ حشبل كيحيى بغ هعيغ كعمي بغ السجيشي كسائخ شيػخشا"(ٗ) ،كحا

قاؿ الحٌبي" :اإلهاـ الكبيخ ،أهيخ السؤهشيغ في الحجيث الحافع"(٘).
نذاشو العمسي:

كاف عشجي عمع بالفقً ،حيث قاؿ عبج هللا بغ أحسج بغ حشبل قاؿ أبي" :كاف يحيى بغ سعيج القصاف

عالسًا بالفخائس قمت كاف فقيًٍا قاؿ كاف حدغ الفقً"( ،)ٙككاف يسيل لسحٌب أبي حشيفة فقج قاؿ يحيى بغ
سعيج القصافَ" :ل ىكح

هللا ربسا رأيشا الذيء هغ رأػ أبي حشيفة فاستحدشاي فقمشا بً"(.)ٚ

مكانتو الحجيثية:

ِ ٍ َّ
َخ ُخُج ِه َغ
افُ :
"ك ْش ُت أ ْ
كاف هغ السحجثيغ السجتٍجيغ في شمب الحجيث ،فقج قاؿ َي ْحَيى ْب َغ َسعيج اْلَقص َ
اْلبي ِت َقبل اْلغج ِاة َف َال أَر ِجع ِإَلى اْلعتس ِة"( )ٛككاف هغ كبار الشقاد ،حيث قاؿ كل هغ ِإبخ ِ
اـيع ْبغ ُه َح َّسج التيسي
َْ ْ َ َ َ
َْ
ْ ُ
َََ
)
ٜ
(
ِ
صالِ َح ْب َغ ُه َح َّس ٍج" :أ ََّك ُؿ َه ْغ
كعمي بغ السجيشي" :ها ر ُ
أيت أعمع بالخجاؿ هغ َي ْحَيى القصاف"  ،كقاؿ أََبػ َعم ٍّي َ
ِ ٍ َّ
َّ ِ
الخج ِ
اف"(ٓٔ) ،كهسا يجلل عمى بخاعتً في الشقج أف
اؿ ُش ْعَب ُة ْب ُغ اْل َح َّج ِ
اج ثُ َّع تَِب َع ًُ َي ْحَيى ْب ُغ َسعيج اْلَقص ُ
تَ َكم َع في ِّ َ
شعبة رضي بشقجي فقج قاؿ عبج الخحسغ بغ هٍجؼ" :اختمفػا يػهًا عشج شعبة ،فقالػا اجعل بيششا كبيشظ حكسًا،
فقاؿ :قج رضيت باألحػؿ ،يعشي يح يى بغ سعيج القصاف ،فسا بخحشا حتى جاء يحيى فتحاكسػا إليً ،فقزى
عمى شعبة ،فقاؿ لً شعبة :كهغ يصيق هثل ىقجؾ يا أحػؿ؟"(ٔٔ).

ككاف حدغ الحجيث ،قاؿ َع ْبج الخحسغ بغ هٍجؼ" :ها رأيت أحجًا أحدغ أخحًا لمحجيث كَل أحدغ شمبًا
لً هغ َي ْحَيى ْبغ َس ِعيج القصاف"(ٕٔ) ،كقاؿ أيزًا " :ليذ احج هغ اصحابشا كتب الحجيث عشى بً كحفطً كذاكخ
بً هثل يحيى بغ سعيج كسؽياف بغ حبيب كيديج بغ زريع"(ٖٔ).

)ٔ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٖٖ٘/
)ٕ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٔ٘ٔ/9
(ٖ )أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ.)9٘ٔ/
)ٗ)ابنحبان،الثمات( .)ٙٔٔ/7
)٘)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)٘79/7
() ٙابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٔ.)ٗ19/
()7ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)٘ٔ7/
)) 1الخطٌبالبغدادي،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٔ .)ٔ٘ٓ/
))9الخطٌبالبغدادي،تارٌخبغدادوذٌولهطالعلمٌة(ٗٔ .)ٖٔٗ/
)ٓٔ )الخطٌبالبغدادي،الجامعألخبلقالراويوآدابالسامع(ٕ .)ٕٓٔ/
)ٔٔ)ابنرجب،شرحعللالترمذي(ٔ .)ٖٔ/
)ٕٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٔ .)ٖٖ٘/
(ٖٔ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٕ .)ٕٓ1/
ٔ٘9

كقاؿ الشدائي:

"أهشاء هللا عمى حجيث رسػؿ هللا -صمى هللا عميً كسمع :شعبة ،كهالظ ،كيحيى
َحس َج ْب ِغ ح ْشَب ٍلَ" :ل ْيذ ِباْل ُكػَف ِة أَص ُّح ِه ْغ ٌَ َحا ِْ
اإل ْسَش ِاد:
َ
َ
هغ أصح األساىيج ،حيث َق َ
َ
اؿ أ ْ َ
َّ
اف التَّْي ِس ِي َع ِغ اْل َح ِار ِث ْب ِغ ُس َػْي ٍج َع ْغ َعمِ ٍي"(ٕ) ،كاف هغ
ِؼ َع ْغ ُسَم ْي َس َ
َع ْغ ُس ْؽَي َ
اف الث ْػرِّ
ّ
ّ

القصاف"(ٔ) ،كاف إسشادي
ِ ٍ َّ
اف
َي ْحَيى ْب ُغ َسعيج اْلَقص ُ
الخكاة الحفاظ الثقات السكثخيغ ،كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ الصحاكؼ(ٖ).
مغ آثاره:
كتا

"الزعفاء" كٌػ أقجـ هرشف في الزعفاء(ٗ) ،كهرشف في السغازؼ(٘).

كفاتو:

تػفي سشة ثَ َساف َكِت ْدعيغ َك ِه َائة(.)ٙ

)ٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)٘1ٕ/7
)ٕ )السٌوطً،تدرٌبالراويفًشرحتمرٌبالنواوي(ٔ .)11/
(ٖ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)ٕٔٓ/
)ٗ )دمحمبنمطر،علمالرجالنشأتهوتطورهمنالمرناألولإلىنهاٌةالمرنالتاسع(ص .)ٖٕٔ:
(٘)ابنرضا،معجمالمؤلفٌن(ٖٔ .)ٔ99/
))ٙدمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٕ .)ٖٗٗ/
ٓٔٙ

السبحث الثالث:

ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف الثالث اليجخي
الد َكغ بغ إسساعيل( :ت ٕٓٓ - ٜٔٔ :ىػ )
َّٔ -
اسسو كندبو:
ٌػ الدكغ بغ إسساعيل أبػ هعاذ األصع(ٔ).

شيػخو كتالميحه:

ركػ َعغ :أشعث ْبغ سػار ،كأبي األشٍب َج ْعَفخ ْبغ الحارث الشخعي ،كالحدغ ْبغ ذكػاف ،كحسيج
َ
كع ِغ الخصا َع ْغ داكد بغ شخيح ،كأبػ عسار زياد ْبغ هيسػف
ِؼ ،كخالج الححاءَ ،
الصػيل ،كحػشب َ
رخ ّ
الب ْ

كع ْغ هخكاف ْبغ سالع ،كعغ عاصع األحػؿ ،كعثساف ْبغ ككيع العبجؼ(ٕ).
صاحب الفاكٍة ،كعغ صالحَ ،
َرَكػ َعشً :إبخاـيع ْبغ عبج الخحسغ ْبغ هٍجؼ ،كأحسج ْبغ جسيل السخكزؼ ،كأزٌخ ْبغ جسيل ،كبكخ ْبغ
ٍ
كع ْسخك
كعَبيج هللا ْبغ ُع َسخ القػاريخؼ ،كعثساف ْبغ حفز التػهشي ،كعمي ابغ السجيشيَ ،
ُه َح َّسج ،كزيج ْبغ عػؼُ ،
ْبغ ُه َح َّس ٍج الشاقج ،ودمح ْبغ أَبي َب ْكخ السقجهي ،ودمح ْبغ عؿبة الدجكسي ،ودمح ْبغ ُه َع ِاكَي َة األىساشي(ٖ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:
كثقً أبػ داكد(ٗ) ،كابغ اْل َس ِج ِيشيَ ،كيحيىَ ،كعبيج هللا بغ عسخ(٘) ،الجارقصشي( ،)ٙكحلظ قاؿ العجمي:
ّ
()ٛ
"ثقةَ ،ل بأس بً"( ،)ٚكقاؿ ابغ حجخ" :صجكؽ" .
مكانتو الحجيثية :كاف هغ ركاة الحجيث الذخيف ،كركػ لً أبػ داكد في "فزائل األىرار"(.)ٜ

كفاتو :تػفي ها بيغ سشة هائة ككاحج كتدعػف كهائتيغ(ٓٔ).
ٕ -يحيى بغ آدـ األمػي( :ت ٕٖٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

ِِ
ِ
ِ
عؿبة
اؿ َكاتب اْل َػاقج ّؼ ٌُ َػ هػَلى آؿ َ
ٌػ َي ْحَيى بغ آدـ بغ ُسَم ْي َساف بغ َزَك ِخيَّا هػَلى َخالج بغ َخالج َكَق َ
(ٔٔ)
ِ
ِ
هائ ٍة(ٕٔ) ،كاف أحػؿ(ٖٔ).
صاحب الثَّ ْػر ّؼ ُ ،كلِ َج َب ْع َج الثَّالَِث ْي َغ َك َ
بغ أبي هعيط اْلقخشي اْل ُكػفي َ

)ٔ)مسلم،الكنىواألسماء(ٕ .)77٘/
)ٕ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٔٔٓ7/ـ .)ٕٓ1
)ٖ)المرجعالسابكٕٓ7/ٔٔ(،ـ .)ٕٓ1
)ٗ)أبوداود،سؤاال تأبًعبٌداآلجريأباداودالسجستانًفًالجرحوالتعدٌل(ص .)ٕ79:
)٘)ابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)ٔٓٙ:
)) ٙأبوعبدالرحمنالسلمً،سؤاالتالسلمًللدارلطنً(ص .)ٔ9ٔ:
))7العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٗٔ9:
))1ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕٗ٘:
))9المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٔٔ .)ٕٓ9/
)ٓٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٗ .)ٔٔٔٙ/
(ٔٔ )الكبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٕ .)717/
(ٕٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٔ91/1
)ٖٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(٘ .)ٕٔٙ/
ٔٔٙ

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :إبخاـيع بغ حسيج الخؤاسي ،كإبخاـيع بغ سعج الدٌخؼ ،كإسخائيل بغ يػىذ ،كإسساعيل بغ

عياش ،كأيػ

بغ جابخ الحشفي ،كبذخ بغ الدخؼ ،كجخيخ بغ حازـ ،كجخيخ بغ عبج الحسيج ،كالحدغ بغ

ثابت ،كالحدغ بغ صالح بغ حي ،كالحدغ بغ عياش ،كحديغ بغ عمي الجعفي كحفز بغ غياث ،كحساد

بغ سمسة ،كحسدة بغ حبيب الديات  ،كزٌيخ بغ هعاكية ،كسعيج بغ سالع القجاح ،كسؽياف الثػرؼ ،كسؽياف بغ

عييشة ،كسميساف بغ السغيخة ،كأبي األحػص سالـ بغ سميع ،كشخيظ بغ عبج هللا الشخعي ،كأبي زبيج عبثخ بغ

القاسع(ٔ).

ركػ عشً :أحسج بغ حشبل ،كأحسج بغ أبي رجاء الٍخكؼ ،كأحسج بغ سميساف الخٌاكؼ ،كأحسج بغ عسخ

الػكيعي ،كإسحاؽ بغ إبخاـيع بغ ىرخ البخارؼ ،كإسحاؽ بغ راٌػيً ،كبذخ بغ خالج العدكخؼ ،كالحدغ بغ
عمي بغ عفاف العاهخؼ ،كالحدغ بغ عمي الخالؿ ،كالحديغ بغ عمي األسػد العجمي ،كسؽياف بغ ككيع بغ

الجخاح ،كعباس بغ الحديغ القشصخؼ ،كأبػ بكخ عبج هللا بغ دمح بغ أبي شيبة ،كعبج هللا بغ دمح السدشجؼ(ٕ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة"(ٖ) ،كقاؿ يحيى بغ هعيغ" :ها رأيت أحجًا كاف أبرخ بالفخائس هغ يحيى بغ

عاقال ثبتًا في الحجيث"(٘).
آدـ"(ٗ) ،كسا كقاؿ العجمي" :ثقة ،ككاف
جاهعا لمعمع ً
ً
كحا قاؿ أبػ حاتع" :كاف يفقً كٌػ ثقة"( ،)ٙكذكخي ابغ حباف في الثقات كقاؿ" :كاف هتقشًا يتفقً"(،)ٚ
كقاؿ عثساف بغ أبي شيبة" :ثقة صجكؽ ثبت حجة ها لع يخالفً هغ ٌػ فػقً هثل جخيخ كككيع"(.)ٛ

كقاؿ عمي بغ السجيشي" :اىتٍى العمع إلى يحيى بغ آدـ كبعجي إلى يحيى بغ هعيغ"( ،)ٜكقاؿ الحٌبي:

فقيٍا إهاهًا هقخئًا غديخ العمع"(ٓٔ) ،كقاؿ ابغ حجخ" :ثقة حافع فاضل"(ٔٔ).
"كاف ً
نذاشو العمسي :كاف عالسًا بالتفديخ ،حيث كاف لً كتا "أحكاـ القخآف"(ٕٔ).

(ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٔ .)ٔ19/
(ٕ)المرجعالسابك .)ٔ9ٓ/ٖٔ(،
)ٖ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٕٗٓ/ٙ
)ٗ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٔ .)ٔٗٙ/
)٘)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٖٗ7/
))ٙابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٔ1/9
))7ابنحبان،الثمات( .)ٕٕ٘/9
()1ابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)ٕٖٙ:
))9ابنعساكر،تارٌخدمشك(٘ .)ٔ٘/ٙ
)ٓٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(٘ .)ٕٔٙ/
)ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)٘17:
)ٕٔ)الداوودي،طبماتالمفسرٌن(ٕ .)ٖٕٙ/
ٕٔٙ

مكانتو الحجيثية :كاف هغ ركاة الحجيث الذخيف الثقات الستقشيغ ،ك"ركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ

الصحاكؼ"(ٔ).

مغ آثاره" :الخخاج ،الدكاؿ ،كالفخائس"(ٕ).

كفاتو :تػفي سشة ثَ َالث َك ِه َائ َت ْي ِغ(ٖ).
ٖ -يديج بغ ىاركف( :ت ٕٓٙ :ىػ )
اسسو كندبو:

ِ ِ (ٗ)
ِ
ِ
ٌػ ِ
اف هػلجي سشة
يديج بغ ٌَ ُاركف بغ َاز َذاف َكُيَقاؿ ْابغ زاذؼ بغ ثَابت أ ُ
الػاسص ّي َ ،ك َ
الدمس ّي َ
َخػ َخالج ّ
عذخة َك ِه َائة ،فقج برخي كعسي بدبب كثخة البكاء ،حيث قاؿ الحدغ بغ عخفة بغ يديج العبجؼ" :رأيت
ثَ َساىي َ
يديج بغ ٌاركف بػاسط كٌػ هغ أحدغ الشاس عيشيغ ،ثع رأيتً بعيغ كاحجة ،ثع رأيتً كقج ذٌبت عيشاي ،فقمت:

يا أبا خالج ها فعمت العيشاف الجسيمتاف؟ قاؿ :ذٌب بٍسا بكاء األسحار"(٘).

شيػخو كتالميحه:

َركػ َعغ :أباف ْبغ أَبي عياش ،كأباف ْبغ يديج العصار ،كإبخاـيع ْبغ سعج ُّ
ِؼ ،كأزٌخ ْبغ سشاف
الدٌْخ ّ
َ
القخشي ،كإسحاؽ ْبغ يحيى ْبغ شمحة ْبغ ُعَبيج هللا ،كإسخائيل بغ يػىذ ،كإسساعيل بغ أَبي خالج ،كإسساعيل
ْبغ عياش ،كإسساعيل ْبغ هدمع السكي ،كاألسػد ْبغ شيباف ،كأشعث ْبغ سػار ،كأصبغ ْبغ زيج الػراؽ ،كالبخاء
َّللاِ الغشػؼ ،كبؿية ْبغ الػليج كٌػ هغ أقخاىً ،كبٍد ْبغ حكيع ،كجخيخ ْبغ حازـ ،كجػيخية ْبغ أسساء(.)ٙ
ْبغ َعبج َّ
اـيع بغ يعقػ الجػرجاىي ،كأحسج بغ ِإبخ ِ
ِ
اـيع الجكرقي ،كأحسج ْبغ حشبل ،كأحسج ْبغ
كرَكػ َعشًِ :إ ْب َخ ْ
ْ َْ
َ
خالج الخالؿ ،كأحسج ْبغ خالد ،كأحسج ْبغ ُسَم ْيساف الخٌاكؼ ،كأحسج ْبغ سشاف القصاف الػاسصي ،كأحسج بغ َع ْب ِج
الخحس ِغ الدقصي ،كأحسج بغ عبيج َّ ِ
َح َسج بغ ُعَبيج بغ ىاصح أ َُبػ عريجة
َّللا ْبغ إدريذ الشخسي ،كأبػ جعفخ أ ْ
ْ َُ
َّ ْ َ
الشحػؼ ،كأبػ هدعػد أحسج ْبغ الف اخت الخازؼ ،كأحسج ْبغ هشيع البغػؼ(.)ٚ

)ٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٖ .)ٔ9ٙ/
)ٕ)عمربنرضا،معجمالمؤلفٌن(ٖٔ .)ٔ1ٙ/
)ٖ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٕ .)ٕٗ٘/
)ٗ ) واسط :مدٌنة بٌن الكوفة والبصرة من الجانب الغربً ،بناها الحجاج سنة أربع وثمانٌن .انظر :المزوٌنً ،آثار الببلد
وأخبارالعباد(ص .)ٗ71:
)٘)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٗ9ٖ/ٔٙ
))ٙالمزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٖ .)ٕٕٙ/
))7المرجعالسابك(ٕٖ .)ٕٙٗ/
ٖٔٙ

أقػاؿ العمساء ؼيو :قاؿ ابغ سعج" :ثقة كثيخ الحجيث"(ٔ) ،كقاؿ ابغ هعيغ" :ثقة"(ٕ) ،كقاؿ العجمي" :ثقة .ثبت

هتعبجا حدغ الرالة ِّ
ججا"(ٖ) ،كسا قاؿ أبػ حاتع" :ثقة إهاـ صجكؽ في الحجيث َل يدأؿ عغ
في الحجيث ككاف
ً
هثمً"(ٗ) ،كقاؿ ابغ حباف" :هغ خيار عباد هللا هسغ يحفع حجيثً"(٘) ،كقاؿ أبػ داكد" :الثقة الستقغ"( ،)ٙكقاؿ
أحسج بغ حشبل" :كاف يديج بغ ٌاركف حافطًا هتقشًا لمحجيث"( ،)ٚكقاؿ الحٌبي" :كاف رأسًا في العمع كالعسل ثقة
حجة كبيخ الذأف"(.)ٛ
أخالقو كصفاتو:
بغ شيبة":ثقة ككاف يعج هغ اآلهخيغ بالسعخكؼ كالشاٌيغ عغ السشكخ"

كاف عابجًا زاٌجًا قاؿ يعقػ
()ٜ
ف
عالسا أحدغ صالة هغ يديج بغ ٌاركف يقػـ
كقاؿ بغ قاىع" :ثقة هأهػ " كقاؿ أحسج بغ سشاف" :ها رأيت ً
كأىً اسصػاىة يرمى بيغ الطٍخ كالعرخ كبيغ السغخ كالعذاء ،كلع يكغ يفتخ هغ صالة الميل كالشٍار"(ٓٔ).
نذاشو العمسي:

كاف يديج هغ العمساء الحيغ يتسيدكف بالفصشة كالحكاء كسخعة الحفع ،قاؿ يحيى بغ يحيى" :كاف

بالعخاؽ يعج أربعة هغ الحفاظ :شيخاف ككٍالف ،فأها الذيخاف :فٍذيع ،ك يديج بغ زريع ،كأها الكٍالف:

فػكيع ،كيديج بغ ٌاركف ،كأحفع الكٍميغ يديج بغ ٌاركف"(ٔٔ) ،كقاؿ زياد بغ أيػ " :ها رأيت ليديج كتابا قط

كَل حجثشا إَل حفطًا"(ٕٔ) ،كقاؿ عمي بغ السجيشي" :لع َأر أحفع هغ يديج بغ ٌاركف ،كقاؿ في هػضع آخخ :ها
أريت أحجًا أحفع عغ الرغار كالكبار"(ٖٔ).
مكانتو الحجيثية:

ككاف رضي هللا عشً هع أىً أصيب بالعسى لً دكر كبيخ في حفع الحجيث الشبػؼ كىقمً فقج سسع
ف
"س ِسعت هغ سعيج بغ أبي
الحجيث كٌػ صغيخ ،حيث كاف عسخي خسدة عذخة عاهًا ،فقج قاؿ يديج بغ ٌارك َ :
ِ
ِ
ِ
ِ
يغ(ٗٔ) ،ككاف
يغ أَك سشة ث ْشتَْي ِغ َكثَ َالث َ
كبة سشة ثَ َالث َكثَ َالث َ
عخ َ
عخ َ
كبة حيغ هخ ِبَشا َكسسعت هغ سعيج بغ أبي ُ
ُ
ِ
الد ْسدار :سسعتً يقػؿ" :أحفع أربعة كعذخيغ ألف
يحفع الكثيخ هغ األحاديث ،فقج قاؿ عمي بغ شعيب ّ
حجيث بإسشادي كَل فخخ ،كأحفع لمذاهييغ عذخيغ ألف حجيث َل أسأؿ عشٍا"(٘ٔ) ،كقاؿ يحيى بغ أبي شالب:
)ٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖٔٗ/7
)ٕ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٔ .)ٔٓٗ/
)ٖ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٖٙ1/
)ٗ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕ9٘/9
)٘)ابنحبان،الثمات( .)ٖٕٙ/7
)) ٙأبوداود،سؤاالتأبًعبٌداآلجريأباداودالسجستانًفًالجرحوالتعدٌل(ص .)ٙ1:
)) 7المرطبً،التعدٌلوالتجرٌح,لمنخرجلهالبخاريفًالجامعالصحٌح(ٖ .)ٕٖٔ٘/
))1الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)97/1
))9ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٔٔ .)ٖٙ9/
)ٓٔ)النووي،تهذٌباألسماءواللغات(ٕ .)ٔٙٗ/
)ٔٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٗ9ٖ/ٔٙ
)ٕٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)91/1
)ٖٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٗ9ٖ/ٔٙ
)ٗٔ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٗ .)ٕٕٓ/
)٘ٔ)ابنكثٌر،التكمٌلفًالجرحوالتعدٌلومعرفةالثماتوالضعفاءوالمجاهٌل(ٕ .)ٖ1ٕ/
ٗٔٙ

"كاف يقاؿ إ ف في هجمدً سبعيغ ألف رجل"(ٔ) ،ككاف يتمحذ عشج سساع الحجيث ،فقج كرد عشً أىً قاؿ:
"أَصحا اْلح ِج ِ
يث َق ْج آ ْذ ُركِىيَ ،كإِ َذا َغ ُابػا َعِّشي َغ ُّسػِىي"(ٕ) .كارتحل في شمب الحجيث ،فقج قاؿ" :سافخت عغ
ْ َ ُ َ
(ٖ)
أٌمي في شمب الحجيث سشيغ كثيخة" ككاف ىادر التجليذ ،حيث قاؿ" :ها دلدت قط إَل في حجيث كاحج فسا

بػرؾ ؼيً(ٗ) ،ذكخي ابغ حجخ في الصبقة األكلى
هغ أصحا

(٘)

هغ السجلديغ ،كقاؿ يحيى بغ هعيغ" :يديج بغ ٌاركف ليذ

الحجيث؛ ألىً كاف َل يسيد كَل يبالي عسغ ركػ"(.)ٙ

كقاؿ أبػ بكخ سسعت أبي يقػؿ" :كاف يعا

عمى يديج بغ ٌاركف حيث ذٌب برخي أىً هٍسا سئل

عغ الحجيث َل يعخفً ؼيأهخ جارية لً فتحفطً هغ كتابً"( ، )ٚقاؿ الحٌبي" :ها بٍحا الفعل بأس هع أهاىة هغ

يمقشً ،كيديج حجة بال هثشػية"( ، )ٛكٌحا َل يسشع أىً كاف هغ السحجثيغ الثقات كالسكثخيغ كالستفق عمى تػثيقً،
فقج "ركػ عشً األئسة كمٍع كأخخجً الذيخاف في الرحيح"(.)ٜ

مغ آثاره :الفخائس ،كتفديخ القخآف"(ٓٔ).
غخة ربيع اآلخخ سشة ِس ّت َك ِه َائ َت ْي ِغ(ٔٔ).
كفاتوَ :هات بػاسط َي ْػـ الثُّ َالثَاء َّ
الح َّجاج بغ دمحم( :ت ٕٓٙ :ىػ )
َٗ -
اسسو كندبو:

الس ِ
ٌػ حجاج بغ دمح ِ
ريِري(ٕٔ) ،أبػ دمح األَعػر هػلى ُسَم ْيساف ْبغ هجالج هػلى أبي جعفخ
ّ
السشرػر ،تخهحؼ(ٖٔ) األصل ،سكغ بغجاد ثع تحػؿ إلى السريرة(ٗٔ).
شيػخو كتالميحه:

ركػ عغ :إسخائيل ْبغ يػىذ ،كحخيد ْبغ عثساف الخحبي ،كحسدة ْبغ حبيب الديات القارغ ،كأبي خيثسة
َّللاِ الشخعي ،كشعبة ْبغ الحجاج ،كعبج الخحسغ ْبغ أَبي الدىاد ،كعبج الخحسغ
كش ِخيظ ْبغ َعبج َّ
زٌيخ ْبغ هعاكيةَ ،
َّللاِ السدعػدؼ ،كعبج السمظ بغ عبج العديد بغ ُج َخْيج(٘ٔ).
ْبغ َعبج َّ

)ٔ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٔٔ .)ٖٙ1/
)ٕ)الخطٌب،شرفأصحابالحدٌث(ص .)ٖٔٓ:
)ٖ)المزوٌنً،آثارالببلدوأخبارالعباد(ص .)ٗ1ٓ:
)ٗ )ابنحجر،تعرٌفأهلالتمدٌسبمراتبالموصوفٌنبالتدلٌس(ص .)ٕ7:
)٘)األولى:منلمٌوصفبذلنإالنادراً.انظر:ابنحجر،طبماتالمدلسٌن(ص .)ٖٔ:
))ٙالخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٗ9ٖ/ٔٙ
))7المرطبً،التعدٌلوالتجرٌح،لمنخرجلهالبخاريفًالجامعالصحٌح(ٖ .)ٕٖٔ٘/
))1الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٔٓٓ/1
))9الخلٌلً،اإلرشادفًمعرفةعلماءالحدٌث(ٕ .)٘1ٗ/
)ٓٔ)ابنرضا،معجمالمؤلفٌن(ٖٔ .)ٕٖ1/
)ٔٔ)ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٕ .)ٖٙ٘/
صٌصى:بكسرالمٌموالٌاءالمنموطةباثنتٌنمنتحتهابٌنالصادٌنالمهملتٌناألولىمشددة،هذهالنسبةإلىبلدة
)ٕٔ)ال ِم ِ ّ
كبٌرةعلىساحلبحرالشامٌماللهاالمصٌصة،انظر:السمعانً،األنساب(ٕٔ .)ٕ97/
)ٖٔ )الترمذي:بكسرأولهأوفتحهأوضمهألوالوكسرالمٌمأوضمهلوالنوذالهمعجمة،هذهالنسبةإلىترمذمدٌنةعلى
طرفجٌحون.انظرالسٌوطً،لباللبابفًتحرٌراألنساب(ص .)ٕ٘:
)ٗٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(٘ٗ٘ٔ/ـٕ٘ٗ) .
)٘ٔ)المرجعالسابك .)ٕٗ٘/٘(،
٘ٔٙ

ركػ عشً إبخاـيع ْبغ الحدغ السقدسي ،كإبخاـيع بغ ديشار البغجادؼ ،كأحسج ْبغ إبخاـيع الجكرقي ،كابشً
َح َسج ْبغ َعبج َّهللِ بغ أَبي الدفخ،
َح َسج ْبغ حجاج ْبغ ُه َح َّسج السريري ،كأحسج ْبغ الخميل البداز ،كأ َُبػ ُعَبيجة أ ْ
أْ
كأحسج ْبغ ُه َح َّس ِج ْبغ حشبل ،كأحسج ْبغ هشرػر الخهادؼ ،كأ َُبػ هعسخ إسساعيل ْبغ إبخاـيع الٍحلي ،كأيػ ْبغ
ُه َح َّسج الػزاف(ٔ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة صجكقًا إف شاء هللا"(ٕ)  ،كقاؿ أحسج بغ حشبل" :ها كاف أضبط حجاجًا كأصح
حجيثً كأشج تعاٌجي لمحخكؼ" ،كقاؿ عمي بغ السجيشي" :ثقة" كقاؿ أبػ حاتع" :صجكؽ"(ٖ).
كسا قاؿ العجمي" :ثقة"

(ٗ)

كقاؿ ابغ حجخ" :ثقة ثبت"(.)ٚ

()ٙ

كذكخي ابغ حباف في الثقات ، )٘(.كقاؿ الحٌبي" :اإلهاـ الحجة الحافع"

نذاشو العمسي:

كاف عارفًا بالتفديخ كالقخاءات ،حيث "ركػ القخاءة عغ حساد بغ سمسة عغ أبي سسكة كثيخ كعغ أبي
عسخك بغ العالء كعغ ٌاركف بغ هػسى عشً كعغ حسدة كعغ عبج الخحسغ بغ أبي الدىاد عغ ىافع ،كركػ
عشً القخاءة أبػ عبيج ودمح بغ سعجاف كأحسج بغ جبيخ"(" ،)ٛلً كتا

ىاسخ القخآف كهشدػخً"(.)ٜ

مكانتو الحجيثية:

كبالخغع أىً كاف أعػر فأعاقتً لع تسشعً هغ أف يكػف لً دكر كفزل في حفع الحجيث الشبػؼ كركايتً

فقج كاف هغ ركاة الحجيث الذخيف الثقات السكثخيغ ،كركػ لً الجساعة(ٓٔ).
كفاتو:

ات ِبَب ْغ َجاد سشة ِس ّت كهائتيغ(ٔٔ).
َه َ

)ٔ)المرجعالسابكٕٗ٘/٘(،ـٖ٘ٗ) .
)ٕ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖٖٖ/7
)ٖ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٖ .)ٔٙٙ/
)ٗ)العجلً،معرفةالثمات(ص .)ٕ٘1:
)٘)ابنحبانالثمات( .)ٕٓٔ/1
))ٙالذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٖٔ٘/1
))7ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٔ٘:
))1ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)ٕٖٓ/
))9الداودي،طبماتالمفسرٌن(ٔ .)ٖٕٔ/
)ٓٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(٘ .)ٗ٘7/
)ٔٔ)الصفدي،الوافًبالوفٌات(ٔٔ .)ٕٖٗ/
ٔٙٙ

٘ -جعفخ بغ َع ْػف( :ت ٕٓٚ :ىػ )
الح َخ ِيثي(ٔ) ،كلج
اسسو كندبوٌ :ػ َج ْعَفخ ْبغ عػف ْبغ َع ْسخك ْبغ حخيث أ َُبػ عػف السخدكهي الكػفي اْلُق َخِش ّي ُ
سشة هئة كعذخة(ٕ) ،كاف أصع كليذ بذجيج الرسع(ٖ).
شيػخو كتالميحه:

ركػ عغِ :إبخ ِ
َّللاِ الكشجؼ ،كإسساعيل ْبغ أَبي خالج ،كبذيخ
اـيع ْبغ هدمع الٍجخؼ ،كاألجمح ْبغ َعبج َّ
ََ َ
َْ
ابغ السٍاجخ ،كربيعة بغ عثساف التَّي ِسي ،كزكخيا بغ أَبي زائجةِ ،
كبة ،كسؽياف الثػرؼ ،كأبي
ْ
ْ
كسعيج ْبغ أَبي َع ُخ َ
َ
ْ ّ
َّللاِ ،كعبج الخحسغ ْبغ زياد ْبغ
كسَم ْيساف األعسر ،كشقيق بغ أَبي َعبج َّ
إسحاؽ ُسَم ْيساف ْبغ فيخكز الذيباىيُ ،
َّللاِ السدعػدؼ ،كعبج السمظ ْبغ َع ْبج اْل َع ِد ِ
يد ْبغ ُج َخْيج ،كأبي العسيذ عتبة
أىعع اإل ْف ِخيقي ،كعبج الخحسغ ْبغ َعبج َّ
ّ
ِ
بغ عبج َّ ِ
َّللا ْب ِغ هػٌب ،كأبي العشبذ َع ْسخك ْبغ هخكاف الشخعي
اف ْب ِغ َعبج َّ
كع ْسخك ْب ِغ ُع ْث َس َ
َّللا السدعػدؼَ ،
ْ َ
الكػفي ،كهدعخ ْبغ كجاـ(ٗ).
اـيع بغ عبج َّ ِ
ِ
َح َسج ْبغ ُسَم ْيساف
َرَكػ َعشًِ :إ ْب َخ ْ َ
َّللا العبدي القرار ،كإبخاـيع بغ َي ْعُقػ الجػزجاىي ،كأ ْ
الخٌاكؼ ،كأحسج ْبغ عثساف ْبغ حكيع األ ِ
َح َسج ْبغ الفخات الخازؼ ،كأحسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ حشبل،
َكد ّؼ ،كأ َُبػ هدعػد أ ْ
رػر الخهادؼ ،كإسحاؽ ْبغ راٌػيً ،كإسحاؽ ْبغ هشرػر الكػسج ،كإسساعيل ْبغ أَبي الحارث
كأ ْ
َح َسج ْبغ َه ْش ُ
البغجادؼ ،كجعفخ ْبغ ُه َح َّس ِج ْب ِغ ِع ْسخاف الثعمبي ،كالحدغ ْبغ الرباح البدار ،كالحدغ ْبغ عمي ْبغ عفاف
العاهخؼ(٘).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :ثقة كثيخ الحجيث"( ،)ٙكقاؿ ابغ هعيغ"ِ :ثَقة"( ،)ٚكقاؿ هدعخ" :شا
()ٜ
ِ
اف هتعبجًا"(ٓٔ) ،كقاؿ أبػ حاتع:
أحسج بغ حشبل" :ليذ بً بأس كاف رج ً
ال صالحًا"  ،كقاؿ العجمي" :ثَقة َكَك َ
"صجكؽ"(ٔٔ) ،كقاؿ الحٌبي" :ثقة"(ٕٔ) ،كقاؿ هخة" :أحج األثبات"(ٖٔ)  ،كسا كذكخي ابغ حباف في الثقات،)ٔٗ(.
فزالً"( ،)ٛقاؿ

كقاؿ ابغ حجخ ":صجكؽ"(٘ٔ).

)ٔ)ال ُح َرٌثِى:بضمالحاءالمهملة وفتحالراءوسكونالٌاءالمنموطةبنمطتٌنمنتحتهاوفًآخرهاثاءمنموطةبثبلث،هذه
النسبةإلىالجدحرٌث.انظر:السمعانً،األنساب(ٗ .)ٖٔٙ/
)ٕ)ابنالمستوفً،تارٌخاربل(ٕ .)ٖٖٗ/
)ٖ)مغلطاي،إكمالتهذٌبالكمال(ٖ .)ٕٕٙ/
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(٘ .)7ٔ/
)٘)المرجعالسابك(٘ .)7ٔ/
))ٙابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖ9ٙ/ٙ
))7ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدارمً(ص .)1٘:
)) 1ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٖ .)ٕٗ٘/
))9المرجعالسابك .)ٖٔٓ/ٖ(،
)ٓٔ)العجلً،معرفةالثمات(ٔ .)ٕ7ٓ/
)ٔٔ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٕ .)ٗ1٘/
)ٕٔ)الذهبً،الكاشف(ٔ .)ٕ9٘/
)ٖٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(٘ .)ٗٗ/
)ٗٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٔٗٔ/ٙ
(٘ٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٔٗٔ:
ٔٙ7

أخالقو كصفاتو:

كاف يتسيد بالػرع كالرالح ،حيث قاؿ أحسج حشبل" :كاف عابجاً هغ العباد"(ٔ) ،ككاف شجيج الحياء،
ِ
َقاؿ أَبػ اْلفزلِ :
ِ
عك ْع
فجاء ِإَلى القرابيغ َفَق َ
اَل لع تتبعػىي ألع أقعج َه ُ
َ ُ
"سسعت َج ْعَفخ بغ عػف باْل ُكػَفة كتبعشاي َ
َ
َشتَخِؼ شحسا أَك
اؿ ا ْذ ٌَ ُبػا عشي لخبسا اتبعتسػىي َكأَىا أ ُِريج أَف أ ْ
ُه ْش ُح ْ
غج َكة فحجثتكع ُقْمَشا قج بقى َهعشا َش ْيءَ ،فَق َ
ِ
اشتخيت بجرٌع استحي ِه ْش ُكع"(ٕ).
شرف ِد ْرٌَع َفِإذا رأيتكع ْ
َل ْح ًسا ب ْ
مكانتو الحجيثية:
كهع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ

الصحاكؼ(ٖ).
كفاتو:

هات سشة سبع كهائتيغ(ٗ).

 -ٙإبخاـيع بغ َقَّخة( :ت ٕٔٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

األصع هغ أٌل قاشاف(٘).
جؼ
َس ّ
ّ
ٌػ إبخاـيع ْبغ قخة األ َ
شيػخو كتالميحه:

صحب الثػرؼ كصشف لً الجاهع ,كقخأي عميً في إذىً ,ركػ عشً إبخاـيع بغ أيػ  ،ودمح بغ حسيج،

كأبػ حجخ عسخك بغ رافع(.)ٙ

أقػاؿ العمساء ؼيو :قاؿ الدسعاىي" :ثقة"( ،)ٚكقاؿ أبػ الذيخ األصبٍاىي" :كاف هغ الثقات"(.)ٛ

كفاتو :هات سشة عذخ كهائتيغ(.)ٜ

)ٔ )ابنحنبل،العللومعرفةالرجالرواٌةابنهعبدهللا(ٖ .)ٖٙٗ/
)ٕ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةالدوري(ٖ .)٘ٗٓ/
)ٖ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٔ .)ٕٔ٘/
)ٗ)البخاري،التارٌخالكبٌر(ٕ .)ٔ97/
)٘)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(ٗٔ .)ٕٗ/
))ٙأبونعٌماألصبهانً،أخبارأصبهان(ٔ .)ٕٕٔ/
))7المرجعالسابك(ٔ .)ٕٕٔ/
))1أبودمحم،طبماتالمحدثٌنبأصبهانوالواردٌنعلٌها(ٕ .)ٖ7/
))9السمعانً،األنساب(ٓٔ .)ٕ91/
ٔٙ1

الػِكيعي( :ت ٕٔ٘ :ىػ )
 -ٚأحسج بغ جعفخ َ

َحسج بغ َج ْعَفخ الػكيعى
اسسو كندبوٌ :ػ أ ْ
شيػخو كتالميحه:

(ٔ)

الخ ْح َسغ َّ
الز ِخيخ(ٕ).
أ َُبػ عبج َّ

سسع ككيع بغ الجخاح ،كأبا هعاكية الزخيخ دمح بغ خازـ ،كحفز بغ غياث ،ركػ عشً :إبخاـيع بغ

إسحاؽ الحخبي ،كأحسج بغ القاسع األىساشي(ٖ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

اف يحفع اْلعمع عمى
اؿ أ َُبػ َد ُاكدَ :
"ك َ
"ها َأرَْيت ضخي ًاخ أحفع هغ أ ْ
َحسج الػكيعى"َ ،كَق َ
َ
قاؿ أ َُبػ ىعيعَ :
()ٙ
)
٘
(
(ٗ)
ِ
ع ،الَب ِارعُ" .
الح ِاف ُ
اـَ ،
َكجًٍ"  ،كقاؿ الجارقصشي" :ثقة"  ،كقاؿ الحٌبي" :اإل َه ُ
مكانتو الحجيثية:

هع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف هغ ركاة الحجيث الحفاظ ،حيث قاؿ إبخاـيع الحخبي" :كاف

يحفع هائة ألف حجيث ،كها أحدبً سسع حجيثًا إَل كحفطً"(.)ٚ
(.)ٛ
ِ
عذخة َك ِه َائ َت ْي ِغ
كفاتوَ :هات بَب ْغ َجاد سشة خسذ َ
 -ٛدمحم بغ الرمت( :ت ٕٔٛ :ىػ )
اسسو كندبو:

األصع(ٓٔ).
ٌػ دمح بغ الرمت بغ الحجاج األسجؼ أبػ جعفخ كاف بأصبٍاف كسكغ الكػفة(،)ٜ
ّ

شيػخو كتالميحه:

ِ
اـيع بغ سعج ،كأَحسج بغ بذيخ الكػفي ،كأسباط بغ هح َّسج ،كإِسس ِ
اعيل ْبغ عياش ،بذخ
َْ ْ
َرَكػ َعغِ :إ ْب َخ ْ
ْ َُ
َْ
ْبغ عسارة الخثعسي ،كجسيع ْبغ ُع َسخ العجمي ،كحباف ْبغ عمي العشدؼ ،كحخير ْبغ سميع الكػفي ،كالخبيع ْبغ
كس ِعيج
هشحر الثػرؼ ،كزٌيخ ْبغ هعاكية الجعفي ،كسالع هػلى إبخاـيع ،كأبي الحديغ سجاد بغ رشيج الجعفيَ ،
َّللا ْبغ
َّللا ْبغ السبارؾ ،كعبج َّ
كس ِعيج ْبغ زربي ،كأبيً الرمت ْبغ الحجاج األسجؼ ،كعبج َّ
ْبغ خثيع الٍالليَ ،

ىػح ،كعبج الخحسغ ْبغ أَبي الدىاد(ٔٔ).

)ٔ ) الوكٌعً :بفتح الواو وكسر الكاف وسكون الٌاء المنموطة من تحتها باثنتٌن وفً آخرها العٌن،هذه النسبة إلى وكٌع،
وعرفبهذهالنسبةأبوعبدالرحمنأحمدبنجعفرالوكٌعى  الضرٌر،لٌللهالوكٌعىألنهرحلإلىوكٌعبنالجراحوأكثر
عنهوسمعمنه.انظر:السمعانً،األنساب(ٖٔ .)ٖ٘٘/
)ٕ)ابنمفلح،الممصداالرشد(ٔ .)1ٖ/
)ٖ)الخطٌب،تارٌخبغداد(٘ .)9٘/
)ٗ)ابنمفلح،الممصداالرشد(ٔ .)1ٗ/
)٘)ابنأبًٌعلى،طبماتالحنابلة(ٔ .)ٕٖ/
))ٙالذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٓٔ .)٘7ٗ/
))7الذهبً،تارٌخاإلسبلم(٘ .)ٕ٘1/
))1ابناألثٌر،اللبابفًتهذٌباألنساب(ٖ .)ٖ7ٕ/
))9أبونعٌماألصبهانً،أخبارأصبهان(ٕ .)ٔٗ1/
)ٓٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(٘ .)ٖٗ9/
)ٔٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ٘ .)ٖ97/
ٔٙ9

َح َسج ْبغ الحجاج
َرَكػ َعشً :البخارؼ ،كأ َُبػ َع ْسخك أحسج ْبغ حازـ ْبغ أَبي غخزة الغفارؼ ،كابغ أخيً أ ْ
َحسج ْبغ عثساف ْبغ حكيع األ ِ
َكد ّؼ ،كأحسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ عسار الكػفي،
ْبغ الرمت األسجؼ ،كأ ْ
َح َسج ْبغ حخ  ،كأ ْ َ
كِإ ْس َحاؽ ْبغ اْل َح َدغ الحخبي ،كجعفخ ْبغ ُه َح َّسج ْبغ شاكخ الرائغ ،كجعفخ ْبغ ُه َح َّسج ْبغ الخسعشي ،كجعفخ ْبغ

ُه َح َّسج ْبغ الٍحيل ،كاْل َح َدغ ْبغ ُش َجاع البمخي(ٔ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ ىسيخ ،كأبػ زرعة ،كأبػ حاتع(ٕ) ،كابغ حجخ(ٖ) ،كسا كذكخي ابغ حباف في الثقات(ٗ).

مكانتو الحجيثية:

كهع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف هغ ركاة الحجيث الثقات كهخكياتً في سشغ الجارهي،

كالتخهحؼ ،كالشدائي ،كابغ هاجً ،كركػ عشً البخارؼ خسدة أحاديث(٘).
ِ
عذخة كهائتيغ(.)ٙ
كفاتو :تُػّفي سشة ثَ َساىي َ
 -ٜال َف ْزل بغ ُد َك ْيغ( :ت ٕٜٔ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ الفزل بغ ُدكيغ ،كٌػ لقب ،كاسسً َع ْسخك ْبغ حساد ْبغ
()ٛ
السالئي( ،)ٜالكػفي األحػؿ هػلى آؿ شمحة ْبغ ُعَبيج
ال َ
صمحي  ،أ َُبػ ُى َع ْيع ُ
شيػخو كتالميحه:

زٌيخ ْبغ درٌع القخشي التَّْي ِسي(،)ٚ
ّ
(ٔٔ)
هللا(ٓٔ) ،كلج سشة ثالثيغ كهائة .

ركػ عغ :إس اخئيل بغ يػىذ بغ أَبي إسحاؽ الدبيعي ،كإسساعيل بغ ِإبخ ِ
اـيع بغ هٍاجخ بغ َعبج
ْ
ْ
َْ
السمِظ ْبغ أَبي الرفيخاء ،كإسساعيل ْبغ هدمع العبجؼ ،كاألسػد ْبغ َش ْيَباف ،كأشخس ْبغ ُعَبيج ،كأفمح ْبغ حسيج،
َ
كإياس بغ دغفل ،كأيسغ ابغ ىابل ،كبجر ْبغ عثساف ،كبداـ الريخفي ،كبذيخ ْبغ سمساف ،كبذيخ ْبغ هٍاجخ،
كبكيخ بغ عاهخ ،كجخيخ بغ حازـ ،كجخيخ بغ عبج الحسيج ،كجعفخ بغ بخقاف ،كحاتع بغ ِإسس ِ
اعيل ،كحاجب ْبغ
ْ
ْ
ْ
ْ َْ
(ٕٔ)
ِ
ُع َسخ ،كحباف ْبغ َعمي ،كحبيب ْبغ جخؼ العبدي ،كحشر ْبغ الحارث ،كأبي خمجة خالج ْبغ ديشار .
ّ

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ٘ .)ٖ91/
)ٕ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕ19/7
)ٖ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٗ1ٗ:
)ٗ)ابنحبان،الثمات( .)77/9
)٘)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب( .)ٕٖٖ/9
))ٙالصفدي،الوافًبالوفٌات(ٖ .)ٖٔٗ/
اوفًِآخره ْ
ْ
ْ
ًِ :بفَتْحالتَّ ْ
َ
سكُ
َّ
َاالمٌِمَ ،هذِهالنِّ ْس َبةِإلَىعدَّةلبابلاسْم َهاتٌم.
ه
اةمنتحت
ن
ث
م
اءال
ٌ
ونال
))7التٌَّْمِ ّ
او ُ
َ
ُ
َ َ
اءال ُمثَنَّاةمنفَ ْول َه َ
انظر،ابناألثٌراللبابفًتهذٌباألنساب(ٔ .)ٕٖٖ/
)) 1الطلحً:بفتحالطاءالمهملةوسكونالبلموفًآخره االحاءالمهملة،هذهالنسبةإلىطلحةبنعبٌدهللارضىهللاعنه.
انظر:السمعانً،األنساب( .)79/9
ض ْ
)ْ 9
َّ
ساء َهذِهالنِّ ْسبَة ِإ َلى
بعدالبلمألفٌَاءمثناةمنتحت َهاَ ،هذِهالنِّ ْسبَة ِإلَىالمبلءةالَّتًِتستترب َهاالنِّ َ
ٌِمو
)ال ُم َبلبًِ :ب َ
مالم َ
بٌع َهاواشتهربِ َه ِذهِال ِنّ ْسبَةأَبُوبكرعبدالس ََّبلمبن َح ْر ْ
بال َ
مبلبً.انظر،ابناألثٌراللبابفًتهذٌباألنساب(ٖ .)ٕ77/
)ٓٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕ .)ٔ97/
)ٔٔ)البخاري،التارٌخالكبٌر( .)ٔٔ1/7
)ٕٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕ .)ٔ91/
ٓٔ7

ِؼ ،كإبخاـيع ْبغ إسحاؽ الحخبي ،كإبخاـيع ْبغ الحديغ الٍسحاىي ،كأحسج ْبغ ِإ ْس َحاؽ ْبغ
َرَكػ َعشً :اْل ُب َخار ّ
صالح الػزاف ،كأحسج بغ الحدغ ِ
التّ ْخِه ِح ّؼ ،كأحسج ْبغ خميج الحمبي ،كأحسج ْبغ ُسَم ْيساف الخٌاكؼ ،كأحسج ْبغ
ْ
عثساف ْبغ حكيع األ ِ
َح َسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ عيدى البختي القاضي ،كأحسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ السعمى
َكد ّؼ ،كأ َُبػ هدعػد أ ْ
ػسى الكشجؼ ،كأحسج ْبغ ُه َح َّسج الدػشي ،كأحسج ْبغ هشيع البغػؼ ،كأحسج ْبغ
األدهي ،كأحسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ ُه َ
هٍجؼ ْبغ

َح َسج
ابشً أ ْ

َح َسج ْبغ هالعب ْبغ حياف البغجادؼ ،كابغ
رستع األصبٍاىي ،كأحسج ْبغ هػسى الحسار الكػفي ،كأ ْ
ْبغ هيثع ْبغ أَبي ىعيع الفزل ْبغ دكيغ ،كأحسج ْبغ يحيى األ ِ
َكد ّؼ ،كإسحاؽ ْبغ الحدغ الحخبي،

كإسحاؽ ْبغ راٌػيً(ٔ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة هأهػىًا كثيخ الحجيث حجة"(ٕ)  ،كقاؿ اإلهاـ أحسج" :كاف يقطاف في الحجيث

عارفًا ،كقاـ في أهخ اَلهتحاف بسا لع ي قع غيخي عافاي هللا .ككاف أعمع هغ ككيع بالخجاؿ كأىدابٍع ،كككيع أفقً

هشً"(ٖ)  ،كقاؿ العجمي" :ثقة ،ثبت في الحجيث ، )ٗ(".كحلظ قاؿ ابغ حباف" :كاف أتقغ أٌل زهاىً"(٘) ،كقاؿ
أيزاً" :كاف حافطاً هتقشاً ثبتاً"( ،)ٙكقاؿ ابغ حجخ ":ثقة ثبت"(.)ٚ
أخالقو كصفاتو:

كاف ديشًا كرعًا هداحاً ،حيث قاؿ الخصيب البغجادؼ" :كاف أبػ ىعيع هداحا ذا دعابة ،هع تجيشً كثقتً
كأهاىتً"( ، )ٛكاف يأهخ بالسعخكؼ كيشٍى عغ السشكخ كَل يخذى في هللا لػهة َلئع ،فقج َقاؿ عبج َّ ِ
بغ
َ َ ُْ
الر َسج ُ
ِ
ِ ِ
َف ُّ
ِ ِ
َّ
ِ
الس ٍْتَِجؼَ" :ل َّسا َد َخ َل السأ ف
الس ْش َك ِخَ ،كَذلِ َظ أل َّ
الذ ُي ْػ َخ َبَقػا
الس ْع ُخْكؼَ ،كالش ٍْ ِي َعغ ُ
ْه ْػ ُ َب ْغ َج َادَ ،ى َادػ ب َت ْخؾ األ َْهخ ب َ
َ ُ
ُ
ِ
اجتَس َع َّ
اس َعَمى ِإ َهاـٍَ ،ف َس َّخ أ َُبػ ُى َع ْي ٍعَ ،ف َأخَػ ُج ْش ِجياً َكَق ْج أ َْد َخ َل
َي ْ
ز ِخُب ْػ َف َكَي ْحِب ُد ْػ َفَ ،فَش ٍَ ُ
الش ُ
ْه ْػ ُفَ ،كَق َ
اؿَ :قج ْ َ
السأ ُ
اٌ ُع َ
ِ
يجي ًِ بيغ َف ِخ َحؼ اه أخٍَةَ ،فَشٍاي ِبع ْش ٍ
ِ
فَ ،ف َحسَم ًُ ِإَلى الػ ِاليَ ،ؼَي ْح ِسُم ًُ ِ ِ
كخًة
ََ ْ َْ َ
اؿَ :فأ ُْدخْم ُت َعَم ْيً ُب َ
ْه ْػ ِفَ .ق َ
َ ُ ُ
َْ
َ
َ
السأ ُ
الػالي إَلى َ
َ
ِ
َّ
ك ٌُػ ُي ِّ
ض ْأ َفتََػ َّ
اؿ :تََػ َّ
ات َع ْغ أََب َػْي ِغ؟
الثًا ثَ َ
ْت ثَ َ
اؿَ :ها تَُق ْػ ُؿ في َر ُج ٍل َه َ
ضأ ُ
فرم ْي ُت َرْك َع َت ْي ِغ َفَق َ
دب ُحَ ،فَق َ
َ َ
الثًاَ ،
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُـ الثُم ُث ،كها بقي ل َ ِ
اؿَ :فِإ ْف
َفُقْم ُت :لأل ِّ
بحال ٍَاَ ،ك َسَق َ
ط األ ُ
ف أََب َػْيً َكأ َ
اؿَ :فِإ ْف َخم َ
َخَ .ق َ
الس ْدأََل ُة َ
أل َ .ق َ
َخايُ؟ ُقْم ُتَ :
ََ َ َ
َّ
الد ُجس ،كها ب ِقي لِ َ ِ
الش ِ
اؿِ :في َق ْػ ِؿ َّ
اس ُكّمِ ٍِع؟ ُقْم ُتَ :لَِ ،إ َّف َج َّج َؾ ْاب َغ
ُـ
َخ َػْي ِغ؟ ُقْم ُت :لِأل ِ
ف أََب َػْي ِغ َكأ َ
َخم َ
أل َ .ق َ
ّ ُّ ُ َ َ َ َ
َّ
ُّ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
اؿَ :يا ٌَ َحا َه ْغ َى ٍَى ِه ْثَم َظ َع ِغ األ ِ
َهخ
الس ْؤ ِهش ْي َغ َها َح َج َب األ َُّـ َع ِغ الثمُثِ ،إَل ِبثَالَثَةِ إ ْخ َػةَ .فَق َ
َعبَّاس َيا أَه ْي َخ ُ
ِ
ِ ِ َّ
ؼ ُه ْش َك ًاخ ،ثُ َّع َخ َخ ْج ُت"(.)ٜ
الس ْع ُخْك َ
الس ْع ُخْكؼ؟ إى َسا َى ٍَ ْيَشا أَ ْق َػاهًا َي ْج َعُم ْػ َف َ
ب َ

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕ .)ٕٕٓ/
)ٕ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٗٓٔ/ٙ
)ٖ)الذهبً،العبرفًخبرمنغبر(ٔ .)ٕ97/
)ٗ)العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٕٓ٘/
)٘)ابنحبان،الثمات( .)ٖٔ9/7
))ٙابنحبان،مشاهٌرعلماءاألمصار(ص .)ٕ7٘:
()7ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٗٗٙ:
))1الخطٌب،تارٌخبغداد(ٗٔ .)ٖٓ7/
))9الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٓٔ .)ٔ٘ٓ/
ٔٔ7

مكانتو الحجيثية:
"ها َأرَْيت ُهحجثا
كاف هغ ركاة الحجيث الذخيف الثقات الحفاظ الستقشيغ ،فقج َق َ
صالحَ :
اؿ أ ْح َسج بغ َ
باليت َهغ خالفشي"(ٕ) ،كحلظ قاؿ
أصجؽ هغ أبي ىعيع"(ٔ) ،كقاؿ يحيى القصاف" :إذا كافقشي ٌحا األحػؿ ها
ُ
يعقػ

الفدػؼ" :أجسع أصحابشا أف أبا ىعيع كاف غاية في اإلتقاف"(ٖ)  ،كقاؿ أبػ زرعة عشجها سئل عغ أبي

ىعيع كقبيرة؟ فقاؿ أبػ ىعيع أتفغ الخجميغ"(ٗ)  ،كسا ك قاؿ أبػ داكد" :هغ كبار السحجثيغ ،كهسغ ىالػا شٍخة

بالغة"

(٘)

كقج اهتحغ حفطً يحيى بغ هعيغ ،فقج قاؿ أحسج بغ هشرػر الخهادؼ" :خخجت هع أحسج بغ حشبل،

كيحيى بغ هعيغ إلى عبج الخزاؽ ،خادها لٍسا ،فمسا عجىا إلى الكػفة ،قاؿ يحيى بغ هعيغ ألحسج بغ حشبل:

أريج أختبخ أبا ىعيع ،فقاؿ لً أحسج بغ حشبلَ :ل تخيج ،الخجل ثقة ،فقاؿ يحيى بغ هعيغَ :ل بج لي ،فأخح كرقة،
فكتب فيٍا ثالثيغ حجيثًا هغ حجيث أبي ىعيع ،كجعل عمى رأس كل عذخة هشٍا حجيثًا ليذ هغ حجيثً ،ثع

جاءكا إلى أبي ىعيع ،فجقػا عميً البا  ،فخخج ،فجمذ عمى دكاف شيغ ححاء بابً ،كأخح أحسج بغ حشبل

فأجمدً عغ يسيشً ،كأخح يحيى بغ هعيغ فأجمدً عغ يداري ،ثع جمدت أسفل الجكاف ،فأخخج يحيى بغ هعيغ
الصبق ،فق أخ عميً عذخة أحاديث ،كأبػ ىعيع ساكت ،ثع ق أخ الحادؼ عذخ ،فقاؿ لً أبػ ىعيع :ليذ هغ حجيثي

اضخ عميً ،ثع ق أخ العذخ الثاىي ،كأبػ ىعيع ساكت ،فق أخ الحجيث الثاىي ،فقاؿ أبػ ىعيع :ليذ هغ حجيثي،
فاضخ عميً ،ثع ق أخ العذخ الثالث ،كق أخ الحجيث الثالث ،فتغيخ أبػ ىعيع ،كاىقمبت عيشاي ،ثع أقبل عمى يحيى
بغ هعيغ ،فقاؿ لً :أها ٌحا ،كذراع أحسج في يجي ،فأكرع هغ أف يعسل هثل ٌحا ،كأها ٌحا يخيجىي ،فأقل هغ أف

يفعل هثل ٌحا ،كلكغ ٌحا هغ فعمظ يا فاعل ،ثع أخخج رجمً فخفذ يح يى بغ هعيغ ،فخهى بً هغ الجكاف ،كقاـ
فجخل داري ،فقاؿ أحسج ليحيى :ألع أهشعظ هغ الخجل ،كأقل لظ :إىً ثبت ،قاؿ :وهللا لخفدتً إلي أحب إلي هغ

سفخؼ"( ،)ٙكقاؿ أبػ حاتع" :ثقة كاف يحفع حجيث الثػرؼ كهدعخ حفطًا جيجًا كاف يحدر حجيث الثػرؼ ثالثة
آَلؼ كخسدسائة حجيث ،كحجيث هدعخ ىحػ خسدسائة حجيث كاف يأتي بحجيث الثػرؼ عغ لفع كاحج َل يغيخي

ككاف َل يمقغ ككاف حافطًا هتقشًا"( ،)ٚك" ٌػ هغ كبار شيػخ البخارؼ"(.)ٛ

مغ آثاره:

لً كتا

في الزعفاء اسسً "التاريخ"(.)ٜ

عذخة َك ِه َائتَْي ِغ(ٓٔ).
كفاتو :تػفي سشة تدع َ

)ٔ)ابنشاهٌن،تارٌخأسماءالثمات(ص .)ٔ1ٙ:
)ٕ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(٘ .)ٕٖٗ/
)ٖ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٖٓ7/1
)ٗ)أبوزرعة،الضعفاءألبًزرعةالرازيفًأجوبتهعلىأسبلةالبرذعً-أبوزرعةالرازيوجهودهفًالسنةالنبوٌة
(ٖ .)9ٕٕ/
)٘ )أبوداود،سؤاالتأبًعبٌداآلجريأباداودالسجستانًفًالجرحوالتعدٌل(ص .)ٕٙ:
))ٙالخطٌب،تارٌخبغداد(ٗٔ .)ٖٓ7/
))7ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٙ/7
))1ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٗٗٙ:
)) 9دمحمبنمطر،علمالرجالنشأتهوتطورهمنالمرناألولإلىنهاٌةالمرنالتاسع(ص .)ٖٕٔ:
)ٓٔ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٕ .)ٗ1ٙ/
ٕٔ7

ٓٔ -عبج هللا بغ جعفخ( :ت ٕٕٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

يالف ،يكشى أبا عبج الخحسغ هػلى آؿ أبي هعيط (ٔ) ،قاؿ ابغ أبي
ٌػ عبج هللا بغ جعفخ بغ َغ َ

خيثسة" :كاف ضخيخ البرخ يخزب بالحشاء كتبشا عشً سشة ثساف عذخة كهائتيغ ،كأبي كيحيى بغ هعيغ هعشا،

ككاف حافطًا ،كل ها حجثشا فسغ حفطً"(ٕ).
شيػخو كتالميحه:

ركػ عغِ :إسس ِ
اعيل بغ عياش ،كأبي السميح اْلحدغ بغ عسخ َّ ِ
كس ْؽَياف ْبغ ُعَي ْيَشة ،كأبي زبيج
ََ َ
ْ
الخّق ّيُ ،
َ َ ْ َُ
َْ
ِ
َّللا ْبغ السبارؾ ،كعبج العديخ ْبغ ه َح َّسج َّ
الخِّقي ،كعيدى
كعَبيج هللا ْبغ َع ْسخك
كع ْبج َّ
الجرَاكْرِد ّؼُ ،
عبثخ ْبغ القاسعَ ،
ُ
َّ ّ

ػىذ ،كهعتسخ ْبغ ُسَم ْيساف ،كهػسى ْبغ أعيغ ،كيػسف ْبغ ُه َح َّسج ْبغ السشكجر(ٖ).
ْبغ ُي ُ
ركػ عشًِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ َس ِعيج اْل َج ْػ ٌَ ِخؼ ،كإبخاـيع ْبغ يعقػ الجػزجاىي ،كأحسج ْبغ إبخاـيع الجكرقي ،كأ َُبػ
ََ َ
َْ
ِ
َح َسج
َح َسج ْبغ خميج العبجؼ الحمبي ،كأ ْ
َح َسج ْبغ ِإ ْس َحاؽ الخذا ال َّخّق ّي ،كأ ْ
َح َسج ْبغ األ َْزٌَخ الشيدابػرؼ ،كأ ْ
األ َْزٌَخ أ ْ
َّللاِ
َّللاِ األصبٍاىي سسػيً،
الخِّقي ،كإسساعيل ْبغ َعبج َّ
ْبغ أَبي خيثسة زٌيخ ْبغ حخ  ،كإسساعيل ْبغ َعبج َّ
َّ ّ
َّللاِ ْب ُغ
كأيػ ْبغ ُه َح َّسج الػزاف ،كسمسة ْبغ شبيب الشيدابػرؼ ،كشاٌخ ْبغ ُه َح َّسج الحمبي ،كأ َُبػ ُش َع ْيب َعبج َّ
َح َس َج ْب ِغ أَبي شعيب الحخاىي ،كعبج هللا ْبغ الحديغ السريري(ٗ).
اْل َح َد ِغ ْب ِغ أ ْ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ هعيغ(٘) ،كالعجمي( ،)ٙكأبػ حاتع( ،)ٚكذكخي ابغ حباف في الثقات ،)ٛ(.ك قاؿ ابغ حجخ ":ثقة

لكشً تغيخ بأخخة فمع يفحر اختالشً"(.)ٜ
مكانتو الحجيثية:

كهع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،كركػ لً الجساعة ،كأبػ جعفخ

الصحاكؼ(ٓٔ).
كفاتو:

هات بالخقة لتدع لياؿ بقيغ هغ شعباف سشة عذخيغ كهائتيغ ،في خالفة أبي إسحاؽ بغ ٌاركف(ٔٔ).

)ٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٗ1ٙ/7
)ٕ)ابنأبًخٌثمة،تارٌخابنأبًخٌثمة-السفرالثالث(ٖ .)ٕٖ9/
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٗٔ .)ٖ77/
)ٗ)المرجعالسابك .)ٖ77/ٔٗ(،
)٘)ابنأبًخٌثمة،تارٌخابنأبًخٌثمة-السفرالثالث(ٖ .)ٕٖ9/
))ٙالعجلً،تارٌخالثمات(ص .)ٕٕ٘:
))7ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(٘ .)ٕٗ/
))1ابنحبان،الثمات( .)ٖ٘ٔ/1
()9ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕ91:
)ٓٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٖٙ/
)ٔٔ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٗ1ٙ/7
ٖٔ7

ُٔٔ -م َص ِخؼ بغ عبج هللا( :ت ٕٕٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

ص ِخؼ بغ عبج هللا بغ هصخؼ بغ هدمع بغ يدار هػلى هيسػىة زكج الشبي صمى هللا عميً كسمع
ٌػ ُه َ
(ٔ)
ِ
يغ َك ِه َائة(ٕ) ،قاؿ ابغ سعج" :كاف بً صسع"(ٖ).
هجيشي يكشى أبا هرعب  ،كلج سشة سبع َكثَ َالث َ
شيػخو كتالميحه:
ركػ عغ :أساهة بغ زيج بغ أسمع ،كالدبيخ بغ س ِعيج الٍاشسي ،كعبج َّ ِ
كعبج هللا بغ
َّللا ْبغ زيج ْبغ أسمعَ ،
َ
ََ َ
ْ
ْ
ْ َ
ِ
َّللاِ ْبغ ُه َح َّسج ْبغ
كعبج َّ
ُسَم ْيساف األ
كعبج هللا ْبغ ُه َح َّسج ْبغ ع ْسخاف الصمحيَ ،
الع َسخؼَ ،
َسمسيَ ،
كعبج هللا ْبغ ُع َسخ ُ
ّ
أَبي يحيى األَسمسي ،كعبج الخحسغ ْبغ أَبي الدىاد ،كعبج الخحسغ ْبغ َزْيج ْبغ أسمع ،كعبج الخحسغ ْبغ َس ِعيج
ّ
الجيمي ،كعبج الخحسغ ْبغ أَبي السػاؿ ،كعبج العديد بغ أَبي حازـ ،كعبج العديد ْبغ ه َح َّسج َّ
كع َسخ ْبغ
الجرَاكْرِد ّؼُ ،
ُ
راشج السجىي ،كهالظ ْبغ أََىذ(ٗ).
ركػ عشً :البخارؼ ،كإبخاـيع بغ سعج بغ ِإبخ ِ
اـيع ُّ
ِؼ ،كإبخاـيع بغ ُه َح َّس ِج ْب ِغ هخكاف العتيق،
ََ َ
ْ
الدٌْخ ّ
ْ َْ
ِ
َح َسج ْبغ خميج الحمبي ،كأحسج ْبغ دكاد ْبغ أَبي صالح الحخاىي ،كبذخ ْبغ هػسى
كإِ ْب َخاـيع ْبغ السشحر الحداهي ،كأ ْ
السر ِخؼ ،كالخبيع بغ سَميساف السخادؼ ،كأبػ يحيى عبج َّ ِ
األسجؼ ،كأبػ سَميساف جاهع بغ سػادة األزدؼ ِ
َّللا ْبغ
َ
ْ ُ ْ
ْ
ُ ْ
ْ
(٘)
أَ ْح َسج بغ اْل َح ِار ِث بغ أَبي هدخة السكي .
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ سعج( ،)ٙكابغ هعيغ( ،)ٚكابغ حجخ( ،)ٛكزاد ابغ حجخ " لع يرب ابغ عجؼ في تزعيفً،".

كسا كذكخي ابغ حباف في الثقات( ، )ٜكقاؿ القاضي أبػ الػليج الباجي" :الفؿيً صاحب هالظ"(ٓٔ).

مكانتو الحجيثية:

الر َالة
ِؼ ِفي َّ
هع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف هغ ركاة الحجيث الثقاتَ ،رَكػ َع ُ
شً ُ
الب َخار ّ
(ٔٔ)
ك َّ
الت ْخِه ِح ّؼ ،كابغ هاجً(ٕٔ).
الج ْع َػات  ،كركػ لً ِّ
كفاتو :تػفي سشة عذخيغ كهائتيغ(ٖٔ).

)ٔ)الخطٌب،المتفكوالمفترق(ٖ .)ٔ9ٙٙ/
)ٕ)البخاري،التارٌخاألوسط(ٕ .)9ٓ/
)ٖ)ابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٖٗ9/
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)7ٔ/ٕ1
)٘)المرجعالسابك .)7ٔ/ٕ1(،
))ٙابنسعد،الطبماتالكبرى(٘ .)ٖٗ9/
)) 7ابنمعٌن،منكبلمأبًزكرٌاٌحٌىبنمعٌنفًالرجال(ص .)ٔٔٙ:
))1ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖ٘ٗ:
))9ابنحبان،الثمات( .)ٔ1ٖ/9
)ٓٔ)الماضًعٌاض،ترتٌبالمدارنوتمرٌبالمسالن(ٖ .)ٖٔٗ/
)ٔٔ )الكبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٕ .)7ٔ1/
)ٕٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)7ٖ/ٕ1
)ٖٔ)ابنلنفذ،الوفٌات(ص .)ٔٙٙ:
ٗٔ7

ٕٔ -عبج هللا بغ عثساف( :تٌ ٕٕٔ :ػ )
اسسو كندبو:

(ٔ)
ِؼ(ٕ) ،كاف
ٌػ َعبج هللاِ ْبغ ُعثساف ْبغ َجَبَمة ،أَبػ َعبج َّ
خكز ّ
الس َ
حسغَ ،هػَلى األَزدَ ،ل َؿ ُب ًُ َعبجاف َ ،
الخ َ
(ٖ).
هػلجي سشة خسذ كأربعيغ كهائة ،قيل كاف أعػر

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ سعج ،كأبي أهية إسساعيل ْبغ َي ْعَمى الثقفي ،كجخيخ بغ عبج الحسيج ،كالحكع بغ
ََ َ
َْ
ٍ
السمِظ ،كشعبة بغ الحجاج ،كعباد بغ العػاـ ،كعبج هللا
سشاف الباٌمي القخبي ،كحساد بغ َزْيج ،كسؽياف بغ َعبج َ
َّللا بغ شسيط بغ عجالف ،كأبي السشيب عبيج هللا بغ عبج َّ ِ
ِ
َّللا
كعَبيج َّ
ْ َ
ْبغ السبارؾ ،كعبج الػارث ْبغ َسعيجُ ،
َُ
العتكي ،كأبيً عثساف بغ جبمة ْبغ أَبي ركاد ،كعيدى بغ ُعَبيج الكشجؼ ،كهالظ ْبغ أىذ ،كأبي حسدة ُه َح َّسج ْبغ
هيسػف الدكخؼ ،كهخحػـ بغ َع ْب ِج اْل َع ِد ِ
يد العصار ،كهدمع ْبغ َخالِ ٍج الدىجي ،كهعاذ ْبغ خالج بغ شقيق ،كيديج

بغ زريع(ٗ).

َح َسج بغ سيار السخكزؼ ،كأحسج بغ ُعَبيجة اآلهمي ،كأحسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ شبػيً
َرَكػ َعشً :البخارؼ ،كأ ْ
السخكزؼ ،كجعفخ بغ هح َّسج بغ عمى الحسيخؼ الشدفي اْلَق ِ
اضي ،كحاهج بغ هحسػد السخكزؼ ،كالحجاج بغ حسدة
ْ َُ ْ
ِ
الخ ْح َس ِغ السخكزؼ ،كالحدغ بغ عبج الرسج القٍشجزؼ ،كابغ أخيً خمف بغ
الخذابي ،كالحدغ بغ بكخ بغ َع ْبج َّ
َع ْب ِج اْل َع ِد ِ
يد بغ عثساف ،كداكد بغ هخخاؽ الفخيابي ،كأ َُبػ بكخ ُسَم ْيساف بغ داكد بغ بكخ ،كالعباس بغ هرعب
السخكزؼ(٘).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

()ٙ
إهاها"( ، )ٚكقاؿ كل هغ دمح بغ حسجكيً الدبخي
ذكخي ابغ حباف في الثقات  ،كقاؿ الحٌبي" :ثقة ً

ودمح بغ عمي بغ حسدة" :ثقة ،هأهػف"( ،)ٛكسا قاؿ ابغ حجخ" :ثقة حافع"(.)ٜ

)ٔ) لٌل له عبدان ألن كنٌته أبو عبد  الرحمن ،واسمه عبد هللا ،فاجتمع فً كنٌته واسمه العبدان ،فمٌل له :عبدان .انظر:
السمعانً،المنتخبمنمعجمشٌوخالسمعانً(ص .)ٕٔٙٗ:
)ٕ)البخاري،التارٌخالكبٌر(٘ .)ٔٗ7/
)ٖ )ابنماكوال،اإلكمالفًرفعاالرتٌابعنالمؤتلفوالمختلففًاألسماءوالكنىواألنساب(ٗ .)ٔٓٙ/
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(٘ٔ .)ٕ77/
)٘)المرجعالسابك(٘ٔ .)ٕ77/
))ٙابنحبان،الثمات( .)ٖٕ٘/1
))7الذهبً،تارٌخاإلسبلم(٘ .)ٙٓ٘/
))1مغلطاي،إكمالتهذٌبالكمال( .)٘1/1
))9ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٖٔ:
٘ٔ7

مكانتو الحجيثية:

َّ
َحس ُج ْب ُغ َح ْشَب ٍل" :ها َب ِقي ِّ
اف
الخ ْحَم ُة ِإَل ِإَلى َع ْب َج َ
َ
كاف هغ ركاة الحجيث الثقات الحفاظ ،فقج قاؿ أ ْ َ
َ
ِ
اف"(ٔ)  ،كسا قاؿ أبػ عبج هللا الحاكعٌ" :ػ إهاـ بمجي في الحجيث"(ٕ) ،كركػ َل ًُ الباقػف سػػ ابغ َها َج ًْ(ٖ).
اس َ
ب ُخ َخ َ
كفاتو:

عؿبا
هات يػـ اَلثشيغ ألربع بقيغ هغ شعباف سشة إحجػ كعذخيغ كهائتيغ ،لع يخمف ً

َٖٔ -ح ِ
اج ب بغ الػليج( :ت ٕٕٛ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ حاجب بغ الػليج بغ هيسػف األعػر أبػ أحسج السؤد

شيػخو كتالميحه:

(ٗ)

(٘).

الذاهي ىديل بغجاد(.)ٙ

َرَكػ َعغ :بؿية ْبغ الػليج ،كحفز ْبغ هيدخة الرشعاىي ،كسػيج ْبغ َع ْب ِج اْل َع ِد ِ
يد ،كأبي حيػة كشخيح ْبغ
ِ ِ
يل الحمبي ،ودمح ْبغ حخ الخػَلىي
يديج الحسري ،كعبج َّ
َّللا ْبغ ضخار ْبغ َع ْسخك السمصي ،كهبذخ ْبغ إ ْس َساع َ

األبخش ،ودمح ْبغ سمسة الحخاىي ،كالػليج ْبغ ُه َح َّسج السػقخؼ(.)ٚ
َرَكػ َعشً :هدمع ،كأحسج ْبغ بذخ السخثجؼ ،كأحسج ْبغ سعج الجارهي ،كإسحاؽ ْبغ إبخاـيع ْبغ سشيغ
َّللا ْبغ أيػ القخبي،
َح َس َج ْب ِغ هعبج الػراؽ ،كجعفخ ْبغ ُه َح َّس ِج ْب ِغ شاكخ الرائغ ،كعبج َّ
الختمي ،كجعفخ ْبغ أ ْ
َّللاِ بغ هح َّسج بغ أَبي الجىيا ،كأَبػ اْلَق ِ
َّللاِ ْبغ ه َح َّسج ْبغ َع ْبج اْل َع ِد ِ
يد البغػؼ ،كالفزل ْب غ
اسع َعبج َّ
كأ َُبػ َب ْكخ َعبج َّ ْ ُ َ ْ
ُ
ُ
اؽ الراغاىي ،كأ َُبػ اْل َعب ِ
اْل َعب ِ
َّاس ُه َح َّسج ْبغ الحديغ األىساشي ،ودمح ْبغ
َّاس الحمبي ،كأ َُبػ َب ْك ٍخ ُه َح َّس ُج ْب ُغ ِإ ْس َح َ

َي ْحَيى الحٌمي ،كهػسى ْبغ ٌاركف الحساؿ ،كيحيى ْبغ أكثع القاضي ،كيعقػ ْبغ َش ْيَبة الدجكسي(.)ٛ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ هعيغ" :أحاديثً صحيحة ,كَل أعخفً"( ،)ٜكذكخي ابغ حباف في الثقات(ٓٔ) ،كقاؿ كل هغ

الخصيب البغجادؼ(ٔٔ) ،كالحٌبي(ٕٔ)" :ثقة ،".ك قاؿ ابغ حجخ ":صجكؽ"(ٖٔ).

)ٔ)األصبهانً،سٌرالسلفالصالحٌن(ص .)ٖٔٔٙ:
)ٕ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٖ7٘/1
)ٖ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(٘ٔ .)ٕ79/
ِبله:أيلمٌبكلهولد.انظر:الفراهٌدي،العٌن(ٔ .)ٔ71/
الرجل:ولَد
ِب
عم ُ
عم َ
ُهوولدولَدُهالبالونَ منبَ ْعدِهولَ ْولُهم:ال َ
(ٗ) َ
َ
َ
)٘)ابنما كوال،اإلكمالفًرفعاالرتٌابعنالمؤتلفوالمختلففًاألسماءوالكنىواألنساب(ٗ .)ٔٓٙ/
))ٙابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٕ .)ٖٔٗ/
))7المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ٘ٓٗ/ـٕ٘ٓ) .
))1المرجعالسابك(ٕ٘ٓٗ/ـٕ٘ٓ) .
))9الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٔٔ7/9
)ٓٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٕٕٔ/1
)ٔٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٔ9ٓ/9
)ٕٔ)الذهبً،الكاشف(ٔ .)ٖٓٔ/
(ٖٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٔٗ٘:
ٔ7ٙ

مكانتو الحجيثية:
كاف هغ ركاة الح جيث الثقات فقج رحل إلى الذاـ فدسع حفز بغ هيدخة الرغاىي بعدقالف كالػليج

بغ دمح السػقخؼ بالبمقاء ودمح بغ حخ كبؿية بغ الػليج بحسز كهيدخة بغ إسساعيل الحمبي بحمب(ٔ) ،كركػ
َل ًُ أ َُبػ داكد ِفي حجيث هالظ(ٕ).
كفاتو :تػفي ببغجاد في شٍخ رهزاف سشة ثساف كعذخيغ كهائتيغ(ٖ).
َٗٔ -ع ْػف بغ َسالـ( :ت ٕٖٓ :ق )
اسسو كندبو

ٌػ عػف بغ سالـ أبػ جعفخ القخشي الكػفي ،هػلى بشي ٌاشع ،كاف ضخيخ الشطخ(ٗ).

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ الدبخقاف ،كأسباط ْبغ ىرخ الٍسجاىي ،كإسخائيل ْبغ يػىذ ،كبذخ ْبغ عسارة
ََ َ
َْ
الخثعسي ،كجابخ ابغ هشرػر الدمػلي أخي إسحاؽ ْبغ هشرػر ،كالحدغ بغ صالح ابغ حي ،كحساد بغ

الخ ْح َس ِغ العصار ،كزٌيخ ْبغ هعاكية الجعفي ،كسشاف ْبغ ٌاركف البخجسي،
شعيب الحساىي ،كداكد ْبغ َع ْبج َّ
كع ْسخك ْبغ شسخ
كش ِخيظ ْبغ َعبج َّ
َ
ِؼَ ،
َّللا ،كأبي زبيج عذخ ْبغ القاسع ،كأبي هخيع َع ْبج الغفار ْبغ القاسع األ َْىرار ّ
الجعفي ،كعيدى ْبغ راشج الثقفي ،كعيدى ْبغ َع ْبج الخحسغ الدمسي ،كعيدى ابغ هدمع الصٍػؼ ،كؾيذ ْبغ

الخبيع األسجؼ(٘).

َّللاِ ْبغ الجشيج الختمي ،كأبػ َع ْسخك أحسج ْبغ حازـ بغ أَبي غخزة،
َرَكػ َعشً :هدمع ،كإبخاـيع ْبغ َعبج َّ
َحسج ْبغ عثساف ْبغ حكيع األ ِ
َح َسج ْبغ هػسى
َكد ّؼ ،كأحسج بغ عمي األبار ،كأ ْ
كأبػ بكخ أحسج بغ أَبي خثيسة ،كأ ْ َ

الحسار ،كإسحاؽ بغ إبخاـيع بغ دمح ابغ عخعخة ،كجعفخ ْبغ ُه َح َّسج الػراؽ الػاسصي ،كالحدغ بغ عمي ابغ بديع
َّللاِ ْبغ عبج الكخيع الخازؼ،
َّللا الٍاشسي ،كأ َُبػ ُزْرَعة ُعَبيج َّ
كع ْبج َّ
البشاء ،كالحديغ ْبغ جعفخ القتات الكػفيَ ،
كعَبيج بغ كثيخ التسار الكػفي(.)ٙ
ُ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ صالح بغ دمح جدرةَ" :ل بأس بً" كقاؿ دمح بغ عبج هللا الحزخهي" :قاؿ" :ثقة"( )ٚكقاؿ ابغ

حباف" :هدتؿيع الحجيث"( ،)ٛكقاؿ الجارقصشيَ" :ل بأس بً"( ،)ٜكسا قاؿ الحٌبي" :صجكؽ ها عمست بً

بأسًا"(ٓٔ) ،ك قاؿ ابغ حجخ ":ثقة"(ٔٔ).

)ٔ)ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٔٔ .)ٖ1ٙ/
)ٕ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(٘ .)ٕٓٙ/
)ٖ)ابنسعد،الطبماتالكبرى( .)ٖ٘9/7
)ٗ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٗٔ .)ٕٖ٘/
)٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٕ .)ٗٗ9/
))ٙالمرجعالسابك .)ٗ٘ٓ/ٕٕ(،
))7الخطٌب،تارٌخبغداد(ٗٔ .)ٕٖ٘/
))1ابنحبان،الثمات( .)٘ٔٙ/1
))9البرلانً،سؤاالتالبرلانًللدارلطنً(ص .)٘ٗ:
)ٓٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)ٗ7ٔ/1
(ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٖٗ:
ٔ77

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،كركػ لً هدمع في صحيحً.
ِ
يغ َك ِه َائتَْي ِغ(ٔ).
كفاتوَ :ه َ
ات َسَش َة ثَالث َ
٘ٔ -دمحم بغ ِ
الس ْش َياؿ( :ت ٕٖٔ :ىػ )
اسسو كندبو:
(ٕ)
ِ
ِؼَّ ،
الزخيخ الحافع ،أ َُبػ َج ْعَفخ ،كقيل :أبػ عبج
رخ ُّ
الس َجاشعي اْلَب ْ
ٌػ دمح بغ السشٍاؿ التسيسي ُ
هللا(ٖ).
شيػخو كتالميحه:

َّللاِ العجمي ،كأب ػ
َرَكػ َعغ :أهية ْبغ خالج ،كجعفخ ْبغ ُسَم ْيساف الزبعي ،كأبي الشعساف الحكع ْبغ َعبج َّ
كع َسخ
ِؼُ ،
ِؼ ،كأبي داكد ُسَم ْيساف ْبغ داكد الصيالديَ ،
كعبج هللا بغ هخمج َ
إبخاـيع حسيج بغ إبخاـيع َ
رخ ّ
رخ ّ
الب ْ
الب ْ
الخ ْح َس ِغ الصفاكؼ ،كهخذي بغ هعاكية الباٌمي ،كأبي عػاىة الػضاح ْبغ َعبج
بغ حبيب العجكؼ ،ودمح بغ َع ْب ِج َّ
هللا ،كيديج ْبغ زريع ،كأبي َب ْكخ الحشفي ،كحبيبة بشت حساد السازىية(ٗ).
َّللاِ ْبغ
َرَكػ َعشً :الب خارؼ ،كهدمع ،كأ َُبػ داكد ،كأبػ هدمع إبخاـيع ابغ َعبج هللا الكجي ،كأحسج ْبغ َعبج َّ
ِ
ِ
َح َسج ْبغ عمي ْبغ السثشى
َح َسج ْبغ عمي ْبغ َسعيج السخكزؼ القاضي ،كأبػ َي ْعَمى أ ْ
صالح العجمي ،كأ َُبػ َب ْكخ أ ْ
َ
ِ
ِ
َح َسج بغ ُه َح َّسج ْب ِغ ٌاىئ األثخـ ،كأ َُبػ العباس أحسج بغ
َح َسج بغ أَبي ع ْسخاف الخياط ،كأ َُبػ بكخ أ ْ
السػصمي ،كأ ْ
الخ ْح َس ِغ الجارهي ،كأ َُبػ رفاعة
هحسػد بغ ىافع الذخكؼ ،كإسساعيل بغ َعبج هللا األصبٍاىي ،كعبج هللا بغ َع ْب ِج َّ
ِ
ِ
ِؼ(٘).
َعبج هللا ْبغ ُه َح َّسج ْبغ ُع َسخ بغ حبيب ،كعثساف بغ َسعيج الجارهيُ ،
كع َسخ بغ َع ْبج ا َّلخ ْح َس ِغ الدمسي َ
رخ ّ
الب ْ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ هعيغ" :ثقة"( ، )ٙكقاؿ العجمي" :ثقة كلع يكغ لً كتا  :قمت لً :لظ كتا ؟ قاؿ :كتابي

صجرؼ"( ،)ٚكقاؿ أبػ حاتع" :ثقة حافع كيذ"( ،)ٛكقاؿ الحٌبي" :كاف آية في الحفع"

الثقات(ٓٔ) ،ك قاؿ ابغ حجخ ":ثقة حافع "(ٔٔ).

()ٜ

كسا ذكخي ابغ حباف في

)ٔ )الخطٌب،السابكوالبلحكفًتباعدمابٌنوفاةراوٌٌنعنشٌخواحد(ص .)ٕ٘ٙ:
)ٕ)ال ُمجاشِعً:بضمالمٌموفتحالجٌموكسرالشٌنالمعجمةوفًآخرهاالعٌنالمهملة،هذهالنسبةإلىمجاشع،وهًلبٌلة
منتمٌممندارم،وهو  مجاشعبندارمبنمالنبنحنظلةبنمالنبنزٌدمناةبنتمٌم.انظر:السمعانً،األنساب(ٕٔ/
 .)1ٙ
)ٖ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(٘ .)9ٖٔ/
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(٘ٔٓ/ٕٙـٔٔ٘) .
)٘)المرجعالسابك٘ٔٓ/ٕٙ(،ـٔٔ٘) .
))ٙابنمعٌن،سؤاالتابنالجنٌد(ص .)ٖ٘7:
))7العجلً،معرفةالثمات(ٕ .)ٕ٘٘/
))1ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)9ٕ/1
))9الذهبً،الكاشف(ٕ .)ٕٕ٘/
)ٓٔ)ابنحبان،الثمات( .)1٘/9
(ٔٔ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)٘ٓ1:
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مكانتو الحجيثية:
كاف هغ ركاة الحجيث الحيغ شٍج لٍع العمساء بالحفع كاَلتقاف ،فقج قاؿ أحسج بغ حشبل " :كاف ضخي ًاخ

حافطًا هتقشًا أهيشًا ،ككاف عشجي ستة آَلؼ حجيث َع ْغ ي َدْيج ْبغ زريع"(ٔ) ،كقاؿ أبػ زرعة" :سألت دمح بغ
السشٍاؿ اف يق أخ عمى تفديخ أبي رجاء ليديج بغ زريع فأهمى عمى هغ حفطً ىرفً ثع اتيتً يػهًا آخخ بعجكع

فأهمى عمى هغ حيث اىتٍى فقاؿ خح ،فتعجبت هغ ذلظ ككاف يحفع حجيث يديج بغ زريع"(ٕ).
كقاؿ ابغ عجؼ" :س ِسعت أَبا يعمى اْل ِ
سش ٍَاؿ َّ
الز ِخيخ كيعطسً كيفخع أهخي
سػصمِي يحكخ ُه َح َّسج بغ اْل ْ
َ
َ
ِ
يديج بغ ُزريع" ،كقاؿ أيزاًِ :
كيحكخ أَىً أحفع هغ َك َ ِ
ر َ ِخة ِفي كقتً كأثبتٍع ِفي ِ
صْف َػاف
َْ
اف باْلَب ْ
َ
"سسعت اْلَقاسع بغ َ
َ
صِ
سش ٍَاؿ َّ
الز ِخيخ
البخذعي َيُقػؿ َس ِسعت ُع ْث َساف بغ خخزاذ ْاأل َْى َ
اكي َيُقػؿ :أحفع هغ َأرَْيت أ َْرَب َعة ُه َح َّسج بغ اْل ْ
ِ (ٖ)
ِ
ِ
المباس(ٗ).
ِؼ ِفي ّ
كرَكػ َع ُ
الش َكاح ك َ
شً ُ
عخعخة َكأ َُبػ ْ
َكإِ ْب َخاـيع بغ ُه َح َّسج بغ ْ
الب َخار ّ
زرَعة َكأ َُبػ َحاتع" َ ،
ِ
يغ َك ِه َائ َت ْي ِغ(٘).
كفاتو :تػفي سشة ِإ ْح َجػ َكثَ َالث َ
الػِكيعي( :ت ٕٖ٘ :ىػ )
 -ٔٙأحسج بغ عسخ َ
اسسو كندبو:

الجال
َ

ٌػ أحسج بغ عسخ بغ حفز بغ جٍع بغ كاقج بغ عبج هللا هػلى ححيفة بغ اليساف أبػ جعفخ

()ٙ

السعخكؼ بالػكيعي ككاف ضخي ًاخ ،كٌػ كػفي سكغ بغجاد(.)ٚ

شيػخو كتالميحه:

ركػ َعغَ :ج ْعَفخ ْبغ عػف ،كحديغ ْبغ عمي الجعفي ،كحفز ْبغ ِغَياث ،كزيج ْبغ الحبا  ،كعبج هللا
الخ ْح َس ِغ الحساىي ،كعبج الخحسغ ْبغ ُه َح َّسج السحاربي ،كأباي ُع َسخ ْبغ َحْفز
ْبغ ىسيخ ،كعبج الحسيج ْبغ َع ْبج َّ
اْل ُك ْش ِج ّؼ ؼيسا كججي بخصً ،كقبيرة ْبغ عؿبة ،كأبػ هعاكية ُه َح َّسج ْبغ خازـ ،ودمح ْبغ فزيل ْبغ غدكاف ،كككيع
ْبغ الجخاح ،كيحيى ْبغ آدـ ،كيحيى ْبغ يساف(.)ٛ
ِ
َح َسج ْبغ ُع َسخ الػكيعي ،كإبخاـيع
كرَكػ َعشً :هدمع ،كأ َُبػ داكد في كتا "السدائل" ،كابشً إبخاـيع بغ أ ْ
َ
ِ
َح َسج بغ عمي بغ السثشى
َح َسج بغ عمي بغ َسعيج السخكزؼ القاضي ،كأ َُبػ َي ْعَمى أ ْ
ْبغ إسحاؽ الحخبي ،كأ َُبػ َب ْكخ أ ْ
َح َسج ْبغ
َح َسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ ٌاىي الصائي األثخـ ،كأ ْ
َح َسج ْبغ عمي ْبغ هدمع األبار ،كأ َُبػ َب ْكخ أ ْ
السػصمي ،كأ ْ
َّللاِ الكذسيٍشي ،كالحدغ ْبغ عمي ْبغ شبيب السعسخؼ ،كالحديغ ْبغ ُه َح َّسج الكػفي(.)ٜ
يحيى ْبغ َعبج َّ

)ٔ)ابنأبًٌعلى،طبماتالحنابلة(ٔ .)ٕٙ٘/
)ٕ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)9ٕ/1
)ٖ )ابنعدي،منروىعنهمالبخاريفًالصحٌح(ص .)ٔ7٘:
)ٗ )الكبلباذي،الهداٌةواإلرشادفًمعرفةأهلالثمةوالسداد(ٕ .)ٙ1ٕ/
)٘)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٕ .)٘ٓ9/
))ٙال َج ّبلب:بفتحالجٌموتشدٌدالبلمألفوفًآخرهاالباءالموح دة،هذااالسملمنٌجلبالرلٌكوالدوابمنموضعإلى
موضع.انظر:السمعانً،األنساب(ٖ .)ٗٗ٘/
))7الخطٌب،تارٌخبغداد(٘ .)ٗٙٙ/
))1المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٔ .)ٕٗٔ/
))9المرجعالسابك(ٔ .)ٕٗٔ/
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أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً الجارقصشي(ٔ) ،كابغ حجخ(ٕ) ،ك قاؿ ابغ هعيغ" :ليذ بً بأس(ٖ) ،كذكخي ابغ حباف في الثقات(ٗ)،

كقاؿ الحٌبي حافطًا ثبتًا"(٘).
أخالقو كصفاتو:

كاف عابجًا صالحًا ،فقج قاؿ ابغ قاىع" :كاف عبجًا صالحًا ثقة ثبتًا" ،كقاؿ هػسى بغ ٌاركف" :كاف

صالحاً"(.)ٙ

نذاشو العمسي:

كاف عارفًا بالقخاءات ،فقج ركػ القخاءة عغ يحيى بغ آدـ ،ركػ القخاءة عشً ابشً إبخاـيع كعمي بغ

أحسج الػزاف(.)ٚ

مكانتو الحجيثية:

ِ
يت السطالِع ِب َس ْخَك اثشتي
كاف هغ ركاة الحجيث الثقات الحفاظ ،حيث قاؿ أحسج ْبغ عسخ الػ ِك
يعي"ُ :كّل ُ
َ ّ
ع ؼيً حجيثًا ،فمع أحتج إلى الخأؼ كَل إلى أٌمً"( ،)ٛكركػ عشً هدمع
عذخة سشة ،فمع ي ِخد
عمي حكع إَل كأىا أحف ُ
َ َ ْ ّ
ابغ الحجاج(.)ٜ
ِ
كفاتو :ه ِ
يغ َك ِه َائتَْي ِغ(ٓٔ).
َ َ
ات في صفخ سشة خسذ َكثَ َالث َ
 -ٔٚالحدغ بغ عيدى( :ت ٕٖٜ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ اْلحدغ بغ ِعيدى بغ هاس ِ
طِمي
خجذ اْل َح ْش َ
َ
َ
(ٗٔ)
َعمي(ٖٔ) ،قاؿ ابغ قاىع" :كاف أصساً" .
ّ

(ٔٔ)

َّ
الش ْي َد ُابػرِؼ

(ٕٔ)

هػلى عبج هللا بغ اْل ُسَبارؾ كشيتً أ َُبػ

)ٔ)الدارلطنً،سؤاالتالحاكمللدارلطنً(ص .)ٔٓٔ:
)ٕ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)1ٖ:
)ٖ)ابنمعٌن،تارٌخابنمعٌن-رواٌةابنمحرز(ٔ .)1ٔ/
)ٗ)ابنحبان،الثمات( .)9/1
)٘)الذهبً،الكاشف(ٔ .)ٕٓٓ/
))ٙابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٔ .)ٖٙ/
))7ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)9ٕ/
))1الذهبً،تارٌخاإلسبلم(٘ .)7ٙٗ/
))9ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل(ٕ .)ٖٙ/
)ٓٔ)ابنمنجوٌة،رجالصحٌحمسلم(ٔ .)ٖٖ/
)ٔٔ)ال َح ْن َ
ظلِى:بفتحالحاءالمهملةوسكونالنونوفتحالظاءالمعجمة،هذهالنسبةإلىبنىحنظلة،وهمجماعةمنغطفان.
انظر:األنسابللسمعانً(ٗ .)ٕ1ٗ/
)ٕٔ)النٌسابو ري:بفتحالنونوسكونالٌاءالمنموطةمنتحتهاباثنتٌنوفتحالسٌنالمهملةوبعداأللفباءمنموطةبواحدةو
فً آخرها الراء ،هذه النسبة إلى نٌسابور ،وهً أحسن مدٌنة واجمعها للخٌرات بخراسان .انظر :األنساب للسمعانً
(ٖٕٖٔٗ/ـٖٕ٘) .
)ٖٔ)ابنمنجوٌة،رجالصحٌحمسلم(ٔ .)ٖٔٔ/
)ٗٔ )مغلطاي،التراجمالسالطةمنكتابإكمالتهذٌبالكمال(ص .)ٖٔٔ:
ٓٔ1

شيػخو كتالميحه:

َرَكػ َعغ :جخيخ ْبغ عبج الحسيج ،كحساد ْبغ قيخاط الشيدابػرؼ ،كسعيخ ْبغ الخسذ ،كسؽياف ْبغ
كعسخ ْبغ ٌاركف
ُعَي ْيَشة ،كأبي األَحػص سالـ ْبغ سميع ،كعبج هللا ْبغ السبارؾ ،كعبج الدالـ ْبغ حخ َ ُ ،
الت ْخِه ِح ّؼ ،كأبي هعاكية ُه َح َّسج ْبغ خازـ الزخيخ ،كالشزخ ْبغ ُه َح َّسج السخكزؼ ،كأبي عرسة
البمخي ،كغالب ِّ

ىػح ْبغ أَبي هخيع القاضي ،كككيع ْبغ الجخاح ،كأبي بكخ ْبغ عياش(ٔ).
َح َسج ْبغ عمي ْبغ
َرَكػ َعشً :هدمع ،كأ َُبػ داكد ،كإبخاـيع ْبغ إسحاؽ ْبغ يػسف األىساشي ،كأبػ َي ْعَمى أ ْ
السثشى السػصمي ،كأحسج ْبغ هحخز الٍخكؼ ،كأحسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ حشبل ،كأحسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ سالـ ،كجعفخ
ِ
َح َسج الخازؼ ،كزكخيا ْبغ يحيى الدجدؼ،
ْبغ ُه َح َّسج ْبغ َعم ّي الحسيخؼ قاضي ىدف ،كأبػ فاشسة اْل َح َدغ ْبغ أ ْ
َّللا ْبغ ُه َح َّسج ْبغ أَبي الجىيا ،كعبج هللا ْب غ
َح َسج ْب ِغ أَبي دارة ،كعبج َّ
َح َسج ْبغ حشبل ،كعبج هللا ْبغ أ ْ
كعبج هللا ْبغ أ ْ
ه َح َّسج ْبغ َع ْبج اْل َع ِد ِ
َّللاِ ْبغ عبج الكخيع الخازؼ ،كعمي
يد البغػؼ ،كعبج هللا ْبغ ُه َح َّسج ْبغ ىاجية ،كأ َُبػ ُزْرَعة ُعَبيج َّ
ُ
(ٕ)
ْبغ الحديغ ْبغ الجشيج الخازؼ .
أقػاؿ العمساء ؼيو :كثقً الجارقصشي(ٖ) ،ك ابغ حجخ(ٗ) ،ك ذكخي ابغ حباف في الثقات(٘).

أخالقو كصفاتو:

كاف يترف بالػرع كالتقػػ ،فقج قاؿ الحٌبي" :ثقة كرع أسمع شابًا عمى يج بغ السبارؾ"(.)ٙ
قاؿ الحديغ بغ أحسج بغ الحديغ الساسخجدي يحكي عغ ِ
ججي كغيخي هغ أٌل بيتً قاؿ" :كاف اْل َح َدغ
ّ
ْ
ْ
ّ
فيتحيخ الشاس هغ ُح ْدِشٍسا كب َِّدتٍسا ،فاتّفقا عمى أف
هعا،
كالحديغ ابشا عيدى بغ هاسخجذ أ َ
ّ
َخ َػْيغ يخكباف ً
ِ
ِ
َّللا ْب غ
أجل الشرارػ ،كعبج َّ
ز َ
بغ عبج الخحسغ ُلي ْدمسا عمى يجي .فقاؿ َل ٍُسا :أىتسا هغ ّ
ُي ْدمسا ،فقرجا َحْف َ
السبارؾ خارٌج في ٌحي الدشة إلى الحج ،كإذا أسمستسا عمى يجي كاف ذلظ أعطع عشج السدمسيغ كأرفع لكسا في
فمسا َق ِج َـ ابغ
ّ
عدكسا كجاٌكسا ،فإىً شيخ أٌل السذخؽ ،فاىرخفا عشً ،فسخض الحديغ كهات ىرخ ً
اىياّ ،
()ٚ
الح َدغ عمى يجي .
أسمع َ
السبارؾَ ،
مكانتو الحجيثية :كاف هغ ركاة الحجيث كرحل في شمب الحجيث ،حيث قاؿ الخصيب البغجادؼ" :رحل في

العمع ،كلقي السذايخ ،ككاف ديشاً كرعاً ثقة ،كلع يدؿ هغ عؿبً بشيدابػر فقٍاء كهحجثػف"(.)ٛ
()ٜ
ِ
يغ َك ِه َائتَْي ِغ(ٓٔ).
كفاتوَ :ه َ
ات هشرخفاً هغ اْل َحج بالثَعمبية سشة تدع َكثَ َالث َ

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕ9ٗ/ٙـ٘ .)ٕ9
)ٕ)المرجعالسابك(ٕ9ٗ/ٙـ٘ .)ٕ9
)ٖ)ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٕ .)ٖٔ٘/
)ٗ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٔٙ:
)٘)ابنحبان،الثمات( .)ٔ7ٗ/1
))ٙالذهبً،الكاشف(ٔ .)ٖٕ9/
))7ابنالجوزي،المنتظمفًتارٌخالملونواألمم(ٔٔ .)ٕ77/
))1الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٖٖٕ/1
))9الث َّ ْعلبٌَّةُ:منمنازلطرٌكمكة.انظر:الحموي،معجمالبلدان(ٕ .)71/
)ٓٔ)ابنمنجوٌة،رجالصحٌحمسلم(ٔ .)ٖٔٔ/
ٔٔ1

 -ٔٛعبج الػاحج بغ ِغَياث( :ت ٕٗٓ :ىػ )
اسسو كندبو:
ِ ِ (ٔ)
أعػر(ٗ).
ًا
الري َخفي(ٕ) البرخؼ(ٖ) ،كاف
ٌػ عبج الػاحج بغ ِغَياث أبػ بحخ الس ْخَبجؼ
َ
شيػخو كتالميحه:

َرَكػ َعغ :أشعث بغ بخاز ،كالحارث بغ ىبٍاف ،كحدـ ْبغ أَبي حدـ القصعي ،كحفز ْبغ جسيع،
كحفز ْبغ ُع َسخ بغ هيسػف ،هػلى ُع َسخ بغ الخصا  ،كحفز بغ غياث ،كحساد ْبغ زيج ،كحساد ْبغ سمسة،

كالخبيع بغ بجر ،كسػادة ْبغ أَبي األسػد ،كسالـ بغ السشحر القارؼ ،كصالح السخؼ ،كعبج هللا ْبغ السثشي
ِؼ كعبج العديد بغ هدمع القدسمي ،كعبج الػاحج بغ زياد ،كعجؼ بغ الفزل ،كعسار بغ هصخ الخٌاكؼ،
األ َْىرار ّ

كع ْسخك بغ حسدة الؿيدي(٘).
كعسارة بغ زاذاف الريجَلىيَ ،
ركػ عشً :أَبػ داكد ،كإبخاـيع ب غ ِإسس ِ
اعيل بغ عبج هللا بغ ز اررة َّ ِ
ف بغ خالج
ػس َ
ْ َ
ََ َ
ُ
الخّق ّي ،كإبخاـيع بغ ُي ُ
ْ َْ
ِ
َح َسج ْبغ عمي ْبغ السثشى
بغ سػيج الٍدشجاىي الخازؼ ،كأحسج بغ َسعيج بغ عخكة الرفار ،كأبػ َي ْعَمى أ ْ
َح َسج ْبغ َع ْسخك القصػاىي ،كأحسج بغ يحيى بغ جابخ
السػصمي ،كأحسج ْبغ َع ْسخك ْبغ عبج الخالق البدار ،كأ ْ

البالذرؼ الكاتب ،كإسساعيل ْبغ إسحاؽ القاضي(.)ٙ
أقػاؿ العمساء ؼيو:
()ٚ

قاؿ أبػ زرعة

كابغ حجخ(" :)ٛصجكؽ" ،كقاؿ الخصيب" :ثقة قجـ بغجاد كحجث بٍا"( ،)ٜكقاؿ

الحٌبي" :صجكؽ صاحب حجيث"(ٓٔ) ،كقاؿ هخة" :هغ الثقات السدشجيغ"(ٔٔ) ،كسا كذكخي ابغ حباف في

الثقات(ٕٔ).

مكانتو الحجيثية :كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،حيث ركػ لً أبػ جعفخ الصحاكؼ(ٖٔ).
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يغ كهائتيغ(ٗٔ).
ر َ ِخة في َش َّػاؿ أَك في ذؼ اْل َ
قعجة سشة أ َْرَبع َ
كفاتو :تػّفي باْلَب ْ

)ٔ)المِربَد ى:بكسرالمٌموسكونالراءوفتحالباءالمنموطةبواحدةوكسرالدالالمهملة،هذهالنسبةإلىالمربد،وهوموضع
بالبصرة.انظر:السمعانً،األنساب(ٕٔ .)ٔ1ٓ/
صٌ َْرفى:بفتحالصادالمهملةوسكونالٌاءآخرالحروفوفتحالراءوفًآخرهاالفاء،هذهنسبةمعروفةلمن ٌعامل
)ٕ)ال َّ
ً،المعروفبالصٌرفً.انظر:السمعانً،األنساب(/1
الذهب،والمشهوربهذهالنسبةالفمٌهأبوبكردمحمبنعبدهللاالشافع
ّ
ٔ .)ٖٙ
)ٖ)الدارلطنً،المؤتلفوالمختلفللدارلطنً(ٗ .)ٕٔ19/
)ٗ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٕٔ .)ٕ٘ٓ/
)٘)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٗٙٙ/ٔ1ـ .)ٗٙ7
))ٙالمرجعالسابك(ٗٙٙ/ٔ1ـ .)ٗٙ7
))7ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٕٖ/ٙ
()1ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖٙ7:
))9الخطٌب،تارٌخبغداد(ٕٔ .)ٕ٘ٓ/
)ٓٔ)الذهبً،الكاشف(ٔ .)ٙ7ٖ/
)ٔٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(٘ .)179/
)ٕٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٕٗٙ/1
)ٖٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٕٕٙ/
)ٗٔ)البخاري،التارٌخاألوسط(ٕ .)ٖ7ٖ/
ٕٔ1

 -ٜٔعبج الرسج بغ سميساف( :ت ٕٗٙ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ عبج الرسج بغ سَميساف بغ أَبي هصخ العتَ ِكي(ٔ) ،أبػ بكخ الب ِ
مخي
ُ ْ
َ
َ
عبجكس(ٖ).

(ٕ)

األعخج الحافع ،لؿبً

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ هػسى الخازؼ ،كأحسج بغ حشبل ،كالحكع بغ السبارؾ ،كزكخيا بغ يحيى البمخي
ََ َ
َْ
َّللاِ ْبغ يديج السقخغ ،كأبي ىعيع الفزل بغ دكيغ ،ودمح بغ
الخ ْح َس ِغ َعبج َّ
كسَم ْيساف بغ حخ  ،كأبي َع ْبج َّ
الؤلؤؼُ ،
يديج بغ خشيذ السكي ،كهكي بغ إبخاـيع البمخي ،كأبي الشزخ ٌاشع ْبغ القاسع ،كٌػذة بغ خميفة ،كيحيى بغ

كي ْعَمى بغ ُعَبيج الصشافدي(ٗ).
صالح الػحاضيَ ،
ركػ عشًِ ِّ :
َح َسج ْبغ السبارؾ السدتسمي ،كأبػ يعقػ إسحاؽ بغ إبخاـيع الػراؽ،
ََ َ
الت ْخِهح ّؼ ،كأ َُبػ َع ْسخك أ ْ
كجعفخ ْبغ ُه َح َّس ِج ْب ِغ سػار ،كأبػ بكخ دمح ْبغ إسحاؽ ْبغ خديسة ،كأ َُبػ َعبج هللا دمح بغ ُسَم ْيساف بغ خالج العبجؼ
ِ ِِ
ِؼ(٘).
ػسى األ َْىرار ّ
الشيدابػرؼ ،ودمح ْبغ عمي الحكيع التّ ْخهح ّؼ ،كهػسى ْبغ إسحاؽ ْبغ ُه َ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كفاتو:

قاؿ الذيخازؼ" :كاف حافطًا"( ،)ٙكقاؿ ابغ حجخ" :ثقة حافع"( ،)ٚكسا كذكخي ابغ حباف في الثقات

(.)ٛ

هات سشة ست كأربعيغ كهائتيغ(.)ٜ

ٕٓ -الفزل بغ سيل( :ت ٕ٘٘ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ اْلفزل بغ سٍل ْاألَعخج البغجادؼ كٌػ ابغ سٍل بغ ِإبخ ِ
اـيع كشيتً أ َُبػ اْل َعبَّاس(ٓٔ) ،كلج في حجكد
َ َُ ْ
َْ
َْ
الثساىيغ كهائة ،أك قبمٍا(ٔٔ).

ً:بفتحالعٌنالمهملةوالتاءالمنموطةبنمطتٌنمنفوقوكسرالكاف،هذهالنسبةإلىالعتٌن،وهوبطنمناألزد،
)ٔ)العتك ّ
وهوعتٌنبنالنضربناألزدبنا لغوثبننبتبنمالنبنكهبلنبنعابرابنشالخبنأرفخشدبنسامبننوح.انظر:
السمعانً،األنساب( .)ٕٕ7/9
ى:بفتحالباءالموحدةوسكونالبلموفًآخرهاالخاءالمعجمة،هذهالنسبةالىبلدةمنببلدخراسانٌماللهابلخ.
)ٕ)ال َب ْلخِ ّ
انظر:السمعانً،األنساب(ٕ .)ٖٖٓ/
)ٖ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم(٘ .)ٔٔ7ٔ/
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)97/ٔ1
)٘)المرجعالسابك .)97/ٔ1(،
))ٙابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٖٕٙ/ٙـ .)ٖٕ7
))7ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖ٘ٙ:
))1ابنحبان،الثمات( .)ٗٔ٘/1
))9ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٖ٘ٙ:
)ٓٔ)ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٕ .)ٖٕٔ/
)ٔٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء( .)٘ٗ1/9
ٖٔ1

شيػخو كتالميحه:

ركػ عغِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ َع ْبج الخحسغ ْبغ هٍجؼ ،كأحسج ْبغ حشبل ،كأبي الجػا األَحػص ْبغ جػا ،
ََ َ
َْ
كاألسػد بغ عاهخ شاذاف ،كالحدغ ْبغ هػسى اَلشيب ،كحديغ ْبغ َعمِي الجعفي كحديغ ْبغ ُه َح َّسج السخكذؼ،
كحفز بغ ُع َسخ الحػضي ،كخمف ْبغ تسيع ،كداكد ْبغ َع ْسخك الزبي ،كداكد ْبغ السحبخ ،كزيج ْبغ الحبا ،
َّللاِ ْبغ
كسخيج ْبغ الشعساف الجػٌخؼ ،كشبابة ْبغ سػار ،كأبي عاصع الزحاؾ ْبغ هخمج ،كأبي َه ْع َسخ َعبج َّ
َع ْسخك السشقخؼ(ٔ).

َح َسج ْبغ َع ْسخك ْبغ أَبي عاصع ،كأبػ بكخ أحسج ْبغ
َرَكػ َعشً :الجساعة سػػ ْابغ هاجً ،كأبػ َب ْكخ أ ْ
َعسخك ْبغ عبج الخالق البداز ،كأحسج ْبغ ه َح َّسج ْبغ الجخاح الز اخ  ،كالحدغ ْبغ سؽياف َّ
الش َدائي ،كالحديغ ْبغ
ْ
ُ
ِ
ِ
َح َسج ْبغ حشبل ،كأ َُبػ َب ْكخ َعبج هللا بغ دمح
كع ْبج َّ
ِإ ْس َساعيل السحاهمي ،كالحديغ ْبغ َعبج هللا ْبغ شاكخَ ،
َّللا ْبغ أ ْ
اسع عبج َّ ِ
ابغ أَبي الجىيا ،كأَبػ اْلَق ِ
كع َسخ ْبغ
َح َسج األٌػازؼُ ،
َ
َّللا ْبغ ُه َح َّسج ْبغ َع ْبج العديد البغػؼ ،كعبجاف ْبغ أ ْ
ُ
ُه َح َّسج ْبغ بجيخ البجيخؼ(ٕ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ الشدائي" :ثقة"(ٖ) ،كقاؿ أبػ حاتع" :صجكؽ"(ٗ) ،كقاؿ الحٌبي" :كاف ذكيًا يحفع"(٘) ،كسا كذكخي ابغ
(.)ٚ
حباف في الثقات( ،)ٙك قاؿ ابغ حجخ ":صجكؽ"

مكانتو الحجيثية :كاف هغ ركاة الحجيث الثقات ،فقج ركػ عشً البخارؼ ،كهدمع في صحيحيٍسا(.)ٛ
ِ
يغ هغ صفخ سشة خسذ َكخسديغ َك ِه َائتَْي ِغ َكلً َىيف َكس ْب ُعػ َف
كفاتوَ :ه َ
ات ببغجاد َي ْػـ اَلثَْش ْي ِغ لثالث َلَياؿ َبق َ
َ
سشة(.)ٜ
الخبيع بغ سميساف( :ت ٕ٘ٙ :ىػ )
َّٕٔ -
اسسو كندبو:

ٌػ الخبيع بغ سميساف بغ داكد أبػ دمح األعخج السرخؼ ِ
الجيدؼ(ٓٔ) ،يقاؿ إىً هػلى لألزد(ٔٔ) ،كلج

بعج الثساىيغ كهائة(ٕٔ).

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕٕٕٖ/ـٕٕٗ) .
)ٕ)المرجعالسابك(ٖٕ .)ٕٕ٘/
)ٖ)النسابً،مشٌخةالنسابً(ص .)9٘:
)ٗ)ابنأبًحاتم،الجرحوالتعدٌل( .)ٖٙ/7
)٘)الذهبً،الكاشف(ٕ .)ٕٕٔ/
))ٙابنحبان،الثمات( .)7/9
()7ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص )ٗٗٙ:
))1الخطٌب،تارٌخبغداد(ٗٔ .)ٖٖٕ/
))9ابنمنجوٌه،رجالصحٌحمسلم(ٕ .)ٖٕٔ/
ى:هذهالنسبةإلىجٌزةبكسرالجٌموسكونالٌاءالمعجمةبنمطتٌنمنتحتهاوالزاىالمعجمة،هذهالنسبةإلى
)ٓٔ ِ
)الجٌْز ّ
جٌزة،وهًبلٌدةبفسطاطمصرفًالنٌل.انظر:السمعانً،األنساب(ٖ .)ٗ٘9/
)ٔٔ)الخطٌب،المتفكوالمفترق(ٕ .)9ٕٔ/
)ٕٔ)مغلطاي،إكمالتهذٌبالكمال(ٗ .)ٖٖ9/
ٗٔ1

شيػخو كتالميحه:

َرَكػ َعغ :إسحاؽ بغ بكخ بغ هزخ ،كأسج ْبغ هػسى ،كأصبغ ْبغ الفخج ،كحبيب كاتب هالظ،
كحداف بغ عبج هللا الػاسصي ،كحداف بغ غالب ِ
الس ْ ِ
كس ِعيج ْبغ الحكع ْبغ أَبي هخيع ،كشمق ْبغ الدسح،
ْ َ
ْ
رخؼَ ،
كعبج هللا ْبغ الدبيخ الحسيجؼ ،كعبج هللا ْبغ َع ْبج الحكع ،كعبج هللا ْبغ ُه َح َّسج ْبغ السغيخة الدكدكي ،كعبج هللا ْب غ
كٌب ،كعبج هللا بغ يػسف التشيدي ،كعبج العديد بغ عبج َّ ِ
وه َح َّسج ْبغ إدريذ الذافعي ،كأبي
َ
ْ
َّللا األ َُكيديُ ،
(ٔ)
األسػد الشزخ ْبغ عبج الجبار .

َركػ َعشً :أ َُبػ داكد ،ك َّ
الش َدائي ،كإبخاـيع ْبغ يػسف الٍدشجاىي ،كأبػ الفػارس أحسج ْبغ الحديغ
َ
َح َسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ سالهة الصحاكؼ ،كإسحاؽ
الذخكشي ،كأحسج ْبغ داكد ْبغ ُسَم ْيساف الحزخهي ،كأبػ َج ْعَفخ أ ْ
ْبغ حسػيً ،كالحدغ ْبغ عمي ْبغ شبيب السعسخؼ ،كأبػ هشرػر ُسَم ْيساف ْبغ ُه َح َّس ِج ْبغ الفزل ْبغ جبخيل
الشٍخكاىي ،كعبج هللا ْبغ حسجاف ْبغ كٌب الجيشػرؼ(ٕ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً ابغ يػىذ السرخؼ(ٖ) ،كالخصيب(ٗ) ،كالحٌبي(٘) ،كابغ حجخ(.)ٙكقاؿ الشدائيَ" :ل بأس بً"(،)ٚ

"ح َدغ الحجيث صجكًقا"(.)ٛ
كقاؿ الحٌبيَ :
نذاشو العمسي:

كاف أحج الفقٍاء العباد ،حيث قاؿ هدمسة بغ قاسع" :كاف رجالً صالحًا كثيخ الحجيث هأهػىًا ثقة"،

كقاؿ أبػ عسخ الكشجؼ" :كاف فقيٍاً ديشاً"(.)ٜ
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات السكثخيغ.

كفاتو :تػفي في ذؼ الحجة سشة ست كخسديغ كهائتيغ بالجيدة(ٓٔ).

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(1ٙ/9ـ .)17
)ٕ)المرجعالسابك1ٙ/9(،ـ .)17
)ٖ)ابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٔ .)ٔ7ٓ/
)ٗ)الخطٌب،المتفكوالمفترق(ٕ .)9ٕٕ/
)٘)الذهبً،الكاشف(ٔ .)ٖ9ٕ/
()ٙابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)ٕٓٙ:
))7النسابً،مشٌخةالنسابً(ص .)ٙٗ:
))1الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)79/ٙ
))9ابنحجر،تهذٌبالتهذٌب(ٖ .)ٕٗ٘/
)ٓٔ)ابنخلكان،وفٌاتاألعٌان(ٕ .)ٕ9ٕ/
٘ٔ1

ٕٕ -عبيج هللا بغ ُشَخْيح( :ت ٕ٘ٛ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ عبيج هللا بغ شخيح أبػ الميث البخارؼ كلج أبػ عبج الخحسغ بغ أبي الميث سكغ سسخقشج كلج كٌػ

أعسى(ٔ).

شيػخو كتالميحه:
سسع عبجاف بغ عثساف ،ودمح بغ سالـ البيكشجؼ أبا عبج هللا الدمسي ،كالػليج بغ دمح الدمسي ،كأحسج

بغ عبجكيً كأحسج بغ حفز ،ككٌب بغ زهعة ،كحباف بغ هػسى ،كإبخاـيع بغ األشعث ،كركػ عشً ابشً عبج
هللا كإبخاـيع بغ ىرخ الزبي ،ودمح بغ يديج بغ الخميل بغ يعدى السخكزؼ ،كأبػ دمح عبج هللا بغ دمح بغ حسدة

الٍدارسبي(ٕ).

أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ حباف" :كاف هغ أحفع الشاس لمحجيث كالفقً ككاف يتػرع كيتفقً عمى هحٌب الكػفييغ"(ٖ).

مكانتو الحجيثية:
كاف هغ السحجثيغ الحفاظ ،فقج قاؿ ابغ هاكػَل" :كاف حافطًا ،ككاف يحاكخ بأكثخ هغ ثالثيغ ألف

حجيث"(ٗ) ،كقاؿ الحٌبي" :كاف يحفع عذخة آَلؼ حجيث"(٘).

كفاتو:

كدفغ يػـ الجسعة ألربع خمػف هغ جسادػ اآلخخة سشة ثساف كخسديغ
هات بدسخقشج يػـ الخسيذ بعج الطٍخُ ،
كهائتيغ(.)ٙ

)ٔ)ابنحبان،الثمات( .)ٗٓ7/1
)ٕ )ابنماكوال،اإلكمالفًرفعاالرتٌابعنالمؤتلفوالمختلففًاألسماءوالكنىواألنساب(ٗ .)ٕ7٘/
)ٖ)ابنحبان،الثمات( .)ٗٓ7/1
)ٗ)ابنماكوال،اإلكمالفًرفعاالرتٌابعنالمؤتلفوالمختلففًاألسماءوالكنىواألنساب(ٗ .)ٕ7٘/
)٘)الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)ٔٔ9/ٙ
))ٙابنكثٌر،الثماتممنلمٌمعفًالكتبالستة( .)ٕٕ/7
ٔ1ٙ

ٖٕ -دمحم بغ بكخ الجاكرساني (ت ٕ٘ٛ :ىػ )
اسسو كندبو:

ِ
الج َاكْرَساىي(ٔ) ،كاف ضخي ًاخ(ٕ).
ٌػ دمح بغ بكخ بغ دمح بغ ُه َح ّكخ ،أبػ جعفخ َ
شيػخو كتالميحه:
سكغ بخارػ ،كحجث بٍا عغ أبي يحيى الحساىي ،كأبي أساهة حساد بغ أساهة ،كالحديغ بغ عمي
الجعفي ،كسعيج بغ عاهخ الزبعي.

ركػ عشً :أحسج بغ دمح بغ الخميل ،كإسحاؽ بغ أحسج بغ خمف البخارياف(ٖ).

أقػاؿ العمساء ؼيو:
قاؿ الدسعاىي" :كاف زاٌجًا ىاسكًا كرعًا كثيخ الرالة حدغ العبادة ،ككاف ضخي ًاخ فكاف يحجث هغ

حفطً ككاف حافطًا"(ٗ).

كفاتو:

تػفي سشة ثساف كخسديغ كهائتيغ(٘).

ٕٗ -التخمحي ( :ت ٕٚ٘ :ىػ )
اسسو كندبو:

بغ َّ ِ ِ
بغ َي ِدْي َج ِ
بغ ِع ْيدى ِ
بغ ه ْػسى ِ
بغ س ْػَرَة ِ
بغ ِع ْيدى ِ
بغ َس ْػَرَة
الز َّحاؾَ ،كقْي َلَ ٌُ :ػ ُه َح َّس ُج ُ َ
ُ َ
َ
ٌػ ُه َح َّس ُج ُ َ
اخ ُتمِف ِؼي ًَِ ،ف ِقيل :كلِ َج أَعسى ك َّ ِ
ِ
الت ْخِه ِح ُّؼ َّ
َض َّخ ِفي ِكَب ِِخي،
الد َك ِغ ْب ُغ ِع ْي َدى ُّ
بغ َّ
الدَم ِس ُّيِّ ،
الرح ْي ُح أََّى ًُ أ َ
يخْ َ ْ ،
الز ِخ ُ
َْ ُ َْ َ
ِ ِ ِ ()ٙ
ِِ
بز ٍع كهائتيغ(.)ٚ
َب ْع َج ِر ْحَمتً َك ِك َت َابتً العْم َع ُ ،كلِ َج سشة ْ
شيػخو كتالميحه:
ركػ عغُ :قتَْيَب َة ْبغ س ِعيج ،كأبي هر َعب ُّ
ػس ى
ِؼ ،كإبخاـيع ْبغ َع ْبج هللا
ّ
الدٌْخ ّ
ُ ْ
الٍخكؼ ،كإسساعيل بغ ُه َ
َ
كس َػْيج ْبغ ىرخ السخكز ّؼ،
ال ُّد ّج ّؼ ،كصالح ْبغ َع ْبج هللا ّ
حؼ ،كعبج هللا ْبغ ُه َع ِاكَيةُ ،
التخِه ّ
كح َس ْيج ْبغ هدعجةُ ،
الخاز ّؼ ،ودمح ْبغ َع ْبج اْل َع ِديد ْبغ أبي رزهة ،ودمح ْبغ َع ْبج السمظ ْبغ
كعمي ْبغ ُحجخ
الدعجؼ ،ودمح ْبغ حسيج َّ
ّ
ّ
ِ
َّ
الدخ ّؼ،
كٌشاد ْبغ َّ
جؼ ،كهحسػد ْبغ َغ ْيالفّ ،
الد ْش ّ
أبي الذػار  ،كأبا ُك َخْيب دمح ْبغ العالء ،ودمح ْبغ أبي هعذخ ّ
ِؼ(.)ٛ
كأخح عمع الحجيث عغ أبي َع ْبج هللا اْل ُب َخار ّ

سٌِن ْ
)ٔ) الجاورسانًِ  :بفَتْح ْ
و ْال َواو بٌَنه َما ْ
األلفَ  ،هذِه النِّ ْسبَة إِ َلى
والنُّون بعد ْ
وفتح ال ّ
وسُكُون َّ
ال ُم ْهملَة َ
الراء َ
األلف َ
ال ِجٌم َ
جاورسان ٌ ْنسب  ِإلَ ٌْ َها أَبُو  َج ْعفَر  ُم َح َّمد بن بكر بن  ُم َح َّمد الجاورساتً  .انظر :ابن األثٌر ،اللباب فً تهذٌب األنساب (ٔ/
ٖٕ٘) .
)ٕ)ابنكثٌر،الثماتممنلمٌمعفًالكتبالستة( .)ٕٓ7/1
)ٖ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٕ .)ٗٗ7/
)ٗ)السمعانً،األنساب(ٖ .)ٔ71/
)٘)ابنكثٌر،الثماتممنلمٌمعفًالكتبالستة( .)ٕٓ7/1
))ٙالذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٖٔ .)ٕ7ٓ/
))7الصفدي،نكثالهٌمانفًنكتالعمٌان(ص .)ٕ٘ٓ:
))1الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)ٙٔ1/ٙ
ٔ17

َّللاِ بغ داكد
َح َسج بغ َعبج َّ
َح َسج بغ إسساعيل بغ عاهخ الدسخقشجؼ ،كأ َُبػ حاهج أ ْ
َرَكػ َعشً :أ َُبػ بكخ أ ْ
َح َسج بغ يػسف الشدفي ،كأ َُبػ الحارث أسج ْبغ حسجكيً الشدفي،
َح َسج بغ عمي السقخغ ،كأ ْ
السخكزؼ التاجخ ،كأ ْ
كالحديغ بغ يػسف الفخبخؼ ،كحساد بغ شاكخ الػراؽ ،كداكد بغ ىرخ بغ سٍيل البددكؼ ،كالخبيع بغ حياف
كعبج هللا بغ ىرخ بغ سٍيل البددكؼ ،كعبج بغ ُه َح َّسج بغ هحسػد الشدفي ،كأ َُبػ اْل َح َد ِغ عمي بغ ُع َسخ
الباٌميَ ،
َح َس َج بغ هحبػ
بغ التقي بغ كمثػـ الدسخقشجؼ الػذارؼ ،كالفزل بغ عسار الرخاـ ،كأبػ العباس دمح ابغ أ ْ

َح َس َج الشدفي ،كأ َُبػ جعفخ ُه َح َّسج ْبغ سؽياف ْبغ الشزخ الشدفي
السحبػبي السخكزؼ ،كأ َُبػ جعفخ ُه َح َّسج بغ أ ْ
السعخكؼ باألهيغ ،كأ َُبػ عمي ُه َح َّسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ َي ْحَيى الق اخ الٍخكؼ ،كأبػ الفزل ُه َح َّسج بغ هحسػد بغ
عشبخ الشدفي ،ودمح بغ هكي بغ ىػح الشدفي ،ودمح ،ودمح ْبغ السشحر ْبغ َس ِعيج الٍخكؼ(ٔ).
كاف كثيخ الخحمة لصمب الحجيث ،فقج سسع بالحجاز هغ دمح بغ يحيى بغ أبي عسخ العجىي ،كبالبرخة
هغ دمح بغ بذار بشجار ،ودمح بغ السثشى ،كعسخ بغ عمي بغ بحخ بغ كثيخ الفالس ،كغيخٌع ،كبػاسط هغ أبي

الذعثاء عمي بغ الحدغ ،كبالكػفة هغ أبي كخيب ،ودمح بغ عثساف بغ كخاهة ،كعبيج بغ أسباط ،كعمي بغ

السشحر الصخيفي في آخخيغ ،كببغجاد هغ الحدغ بغ الرباح كأحسج بغ حداف بغ هيسػف ،كأحسج بغ هشيع،
ودمح بغ إسحاؽ الراغاىي ،كبالخؼ هغ أبي زرعة الخازؼ ،كبخخاساف هغ عمي بغ حجخ ،ودمح بغ عمي بغ
الحدغ بغ شقيق ،كقتيبة بغ سعيج ،ودمح بغ يحيى الشيدابػرؼ(ٕ).

أقػاؿ العمساء ؼيو:
قاؿ ابغ حباف" :كاف هسغ جسع كصشف كحفع كذاكخ"

(ٖ)

كقاؿ الخميمي" :ثقة ،هتفق عميً ،لً كتا

في الدشغ ،ككالـ في الجخح كالتعجيل ،هذٍػر باألهاىة كالعمع"(ٗ)  ،كحلظ قاؿ ابغ األثيخ" :أحج العمساء الحفاظ
األعالـ ،كلً في الفقً يج صالحة"(٘) ،كقاؿ السدؼ" :أحج األئسة الحفاظ السبخزيغ ،كهغ ىفع هللا ِب ًِ
()ٙ
ِ
الب ِارعُ"( ، )ٚكقاؿ أبػ سعيج اإلدريدي" :كاف أحج األئسة
"الح ِاف ُ
اـَ ،
عَ ،
السدمسيغ"  ،كقاؿ الحٌبيَ :
العَم ُع ،اإل َه ُ
(.)ٜ
الحيغ يقتجػ بٍع في عمع الحجيث ككاف يزخ بً السثل في الحفع ،)ٛ( ".ك قاؿ ابغ حجخ  ":ثقة حافع"
مكانتو الحجيثية:
كاف هغ السحجثيغ األجالء الثقات ،فقج قاؿ ال دسعاىي" :أحج األئسة الحيغ يقتجػ بٍع في عمع الحجيث،

صشف كتا

الجاهع كالتػاريخ كالعمل ترشيف رجل عالع هتقغ ،ككاف يزخ

بً السثل في الحفع

كالزبط"(ٓٔ) ،كقاؿ الحاكع" :سسعت عسخ بغ عمظ يقػؿ هات البخارؼ فمع يخمف بخخاساف هثل أبي عيدى
)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٕ٘ٔ/ٕٙ
)ٕ )ابننمطة،التمٌٌدلمعرفةرواةالسننوالمسانٌد(ص9ٙ:ـ .)97
)ٖ)ابنحبان،الثمات( .)ٖٔ٘/9
)ٗ)الخلٌلً،اإلرشادفًمعرفةعلماءالحدٌث(ٖ .)9ٓ٘/
)٘)ابناألثٌر،جامعاألصول(ٔ .)ٔ9ٖ/
))ٙالمزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال( .)ٕ٘ٓ/ٕٙ
))7الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٖٔ .)ٕ7ٓ/
)) 1المروزي،مسابلاإلمامأحمدوإسحاقبنراهوٌه(ٔٔٗٙ/ـ .)ٔٗ7
()9ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)٘ٓٓ:
)ٓٔ)األنسابللسمعانً(ٖ .)ٕٗ/
ٔ11

في العمع ،كالحفع كالػرع كالدٌج"(ٔ) ،كاف يتسيد بالفصشة كالحكاء كسخعة الحفع ،حيث كرد عشً أىً قاؿ" :كشت
ِ
فسخ بشا ،فحٌبت إليً كأىا أضغ أف الجدأيغ هعي،
في شخيق هكة ككشت قج كتبت جدأيغ هغ أحاديث شيخّ ،
فتحيخت ،فجعل
كهعي في هحسمي جدءاف حدبتٍسا الجدأيغ فمسا أذف لي أخحت الجدأيغ ،فإذا ٌسا بياضّ .
َّ
هشي؟ فقررت عميً
الذ ْيخ يق أخ
عمي هغ ِحْفطً .ثُ َّع ىطخ َّ
إلي فخأػ البياض ِفي يجؼ ،فقاؿ :أها تدتحي ّ
ّ
اؿ :استطٍخت قبل أف
أهخي ،كقمت :أحفطً كّمً .فقاؿ :اقخأ .فقخأت جسيع ها ق أخ َّ
عمي أكًَل ،فمع يرجقشي .كَق َ
عمي أربعيغ حجيثًا هغ غخائب حجيثً ،ثُ َّع َقاؿِ :
ٌات اقخأ .فقخأت عميً هغ
تجيئشي .فقمتَ :ح َّجثَِشي بغيخي .فق أخ َّ
َ
ّأكلً ِإَلى آخخي فسا أخصأت ِفي حخؼ .فقاؿ :ها َأرَْيت هثمظ(ٕ).
مغ مرشفاتو:
ٔػ الجامع الكبيخ السعخكؼ بدشغ التخمحي
ار،
تيبا ،كأقمٍا تكخًا
قاؿ ابغ األثيخ عغ كتابً «الرحيح»" :أحدغ الكتب كأكثخٌا فائجة ،كأحدشٍا تخ ً
كؼيً ها ليذ في غيخي :هغ ذكخ السحاٌب ،ككجػي اَلستجَلؿ ،كتبييغ أىػاع الحجيث هغ الرحيح ،كالحدغ،
كالغخيب ،كؼيً جخح كتعجيل ،كفي آخخي كتا «العمل» ،قج جسع ؼيً فػائج حدشة َل يخفى قجرٌا عمى هغ
(ٖ)
ِ
يدى هثمً حالكة هقصع ،كىفاسة َه ْش َدع،
كقف عميٍا"  ،كقاؿ أبػ بكخ بغ العخبي" :كليذ في قجر جاهع أبي ع َ
ُّ
كعجؿ
كعحكبة َه ْذخع .كؼيً أربعة عذخ ِعْم ًسا فخائج :صشف كدلل كأسشج
كجخح ّ
كصحح كأشٍخّ ،
كعجد الص ُخؽّ ،
ّ

كبيغ اختالؼ العمساء في اإلسشاد كالتأكيل،
كأسسى كأكشى ،ككصل كقصع ،كأكضح السعسػؿ بً كالستخكؾّ ،
ككل عمع هشٍا أصل في بابً ،فخد في ىرابً"(ٗ).
ٕػ الذسائل السحسجية
قاؿ عمي بغ سمصاف دمح القارؼ" :كهغ أحدغ ها صشف في شسائمً كأخالقً صمى هللا عميً كسمع
كتا

التخهحؼ السخترخ الجاهع في سيخي عمى الػجً األتع بحيث أف هصالع ٌحا الكتا  ،كأىً يصالع شمعة

ذلظ الجشا  ،كيخػ هحاسشً الذخيفة في كل با "(٘).
كفاتو:

تػفي سشة خسذ كسبعيغ كهائتيغ(.)ٙ

)ٔ )المروزي،مسابلاإلمامأحمدوإسحاقبنراهوٌه(ٔٔٗٙ/ـ .)ٔٗ7
)ٕ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)ٙٔ9/ٙ
)ٖ)ابناألثٌر،جامعاألصول(ٔٔ9ٖ/ـٗ .)ٔ9
)ٗ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)ٕٙٓ/ٙ
)٘)الترمذي،الشمابلالدمحمٌة(ص )ٖٔ:
))ٙابنخلكان،وفٌاتاألعٌان(ٗ .)ٕ71/
ٔ19

الخَقاشي( :ت ٕٚٙ :ىػ )
ٕ٘ -عبج السمظ بغ دمحم َ

(ٔ)

الزخيخ الحافع،

الخَقاشي
اسسو كندبوٌ :ػ عبج السمظ بغ دمح بغ دمح بغ عبج هللا بغ هدمع أبػ قالبة َ
(ٕ)
هائ ٍة(ٖ).
أيزا ،فغمب عميً أبػ قالبة ُ ،كلِ َج َسَش َة ِت ْد ِع ْي َغ َك َ
ككاف يكشى أبا دمح ً
َرَكػ َعغ :أشٍل بغ حاتع ،كبجؿ بغ السحبخ ،كبذخ بغ ُع َسخ الدٌخاىي ،كحجاج بغ هشٍاؿ ،كالحدغ
ِ
كس ِعيج ْبغ عاهخ الزبعي ،كأبي داكد
بغ َع ْسخك العبجؼ ،كركح بغ عبادة ،كأبي َزْيج َسعيج ْبغ الخبيع الٍخكؼَ ،
ُسَم ْيساف ْبغ داكد الصيالدي ،كأبي عاصع الزحاؾ ْبغ هخمج ،كعبج هللا ْبغ َب ْكخ الدٍسي ،كعبج هللا ْبغ هدمسة
كعثْ َساف ْبغ ُع َسخ ْبغ
كعَبيج بغ عقيل الٍالليُ ،
القعشبي ،كعبج الرسج ْبغ عبج الػارث ،كعبج العديد الخصا ُ ،
فارس ،كأبػ ىعيع الفزل بغ دكيغ ،كأَِبي غداف َه ِالظ ْبغ إسساعيل ،كأبيً دمح بغ َعبج هللا الخقاشي.
َّللاِ الكجي ،كإبخاـيع بغ عمي الٍجيسي ،كأحسج بغ
َرَكػ َعشً :ابغ هاجً ،كأبػ هدمع إبخاـيع ْبغ َعبج َّ
ِ
َح َسج ْبغ
َح َسج ْبغ كاهل بغ شجخة اْلَقاضي ،كأحسج بغ عثساف بغ يحيى األدهي ،كأبػ سٍل أ ْ
سمساف الشجاد ،كأ ْ
َّللاِ ْبغ زياد القصاف ،كأحسج ْبغ َي ْحَيى ْبغ جابخ البالذرؼ ،كإسساعيل بغ دمح الرفار ،كحبذػف
ُه َح َّسج ْبغ َعبج َّ
كبة الحديغ ْبغ ُه َح َّسج الحخاىي ،كعبج هللا بغ إسحاؽ بغ
بغ هػسى الخالؿ ،كالحديغ بغ السحاهمي ،كأبػ َع ُخ َ
إبخاـيع ابغ الخخاسشي البغػؼ ،كأَبػ ب ْكخ عبج َّ ِ
السِمظ بغ دمح البغػؼ(ٗ).
ُ َ َ
َّللا ْبغ أَبي داكد ،كأبػ ُه َح َّسج َعبج َ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

ذكخي ابغ حباف في الثقات كقاؿ" :كاف يحفع أكثخ حجيثً(٘) ،كقاؿ الخصيب البغجادؼ" :كاف هحكػ ًار

بالرالح كالخيخ ،ككاف سسج الػجً" ،ك قاؿ أبػ جعفخ دمح بغ جخيخ الصبخؼ" :ها رأيت أحفع هغ أبي
قالبة"( ،)ٙكقاؿ هدمسة" :كاف راكية لمحجيث هتقشًا ثقة ،يحفع حجيث شعبة كسا يحفع الدػرة هغ القخآف" ،كسا
قاؿ ابغ األعخابي" :كاف أبػ قالبة يسمي حجيث شعبة عمى األبػا هغ حفطً ،كيأتي قػـ آخخكف ؼيسمي

عميٍع حجيث شعبة عمى الذيػخ ،كها رأيت أحفع هشً ككاف هغ الثقات ،ككاف قج حجث بداهخاء كبغجاد فسا

بجؿ هغ حجيثً شيئا"(.)ٚ

قاؿ الحٌبي" :عشي بً أَبػي ،كأسسعً ِفي ِ
ص َغخي ،كأشغمً ِفي العمع لِسا َأرَػ هغ ذكائً"( ،)ٛكقاؿ أيزاً:
ُ
ُُ
(ٓٔ)
()ٜ
"العالع السدشج الداٌج هحجث البرخة"  ،كقاؿ كحلظ" :هكثخ ،صاحب حجيث كفزل" .
قيغ هغ َش َّػاؿ سشة ِس ّت َكسبعيغ َك ِه َائتَْي ِغ(ٔٔ).
لتدع َب َ
كفاتو :تػّفي َي ْػـ الدبت ْ
)الرلاشً:بفتحالراءوالمافالمخففةوفًآخرهاشٌنمعجمة،هذهالنسبةإلى امرأة اسمهارلاشكثرتأوالدهاحتى
)ٔ َ
صاروالبٌلة،وهًمنلٌسعٌبلن.انظر:السمعانً،األنساب( .)ٔٗ9/ٙ
)ٕ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٕ .)ٕ٘٘/
)ٖ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٖٔ .)ٔ77/
)ٗ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٗٓٔ/ٔ1ـٕٓٗ) .
)٘)ابنحبان،الثمات( .)ٖ9ٔ/1
))ٙالخطٌب،تارٌخبغداد(ٕٔ .)ٔ77/
))7مغلطاي،إكمالتهذٌبالكمال( .)ٖٖٗ/1
))1الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)٘7ٔ/ٙ
))9الذهبً،طبماتالحفاظ(ٕ .)ٕٔٓ/
)ٓٔ)الذهبً،مٌزاناالعتدال(ٕ .)ٖٙٙ/
)ٔٔ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٕ .)٘97/
ٓٔ9

 -ٕٙعبج هللا بغ ِم ْيَخاف( :ت ٕٚٚ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ عبج هللا بغ هٍخاف بغ الحدغ أبػ بكخ الشحػؼ ،كاف ضخي ًاخ(ٔ).

شيػخو كتالميحه:

هٍجػ.
ركػ عغٌ :ػذة بغ خميفة بغ عفاف بغ هدمع ،كعاصع بغ عمى ،كعمى بغ الجعج ،كهعمى بغ
ّ
ّ
(ٕ)
ركػ عشً :أبػ عسخك بغ الدساؾ ،ودمح بغ العباس بغ ىجيح كأحسج بغ كاهل القاضي ،كأبػ بكخ الذافعي .
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ الجارقصشيَ" :ل بأس بً"(ٖ)  ،كقاؿ الخصيب" :ثقة" ،كقاؿ العباس بغ ىجيح البداز" :كاف هغ خيار

(ٗ)
ال"(٘).
الشاس"  ،كسا قاؿ الحٌبي" :ثقة فاض ً

كفاتو:

تػّفي سشة سبع كسبعيغ كهائتيغ(.)ٙ
 -ٕٚأحسج بغ أبي ِع ْسخاف( :ت ٕٛٓ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ أحسج بغ أبى عسخاف الفؿيً :يكشى أبا جعفخ .كاسع «أبى عسخاف" :هػسى بغ عيدى .هغ أٌل
()ٚ
ِ
ر َخ(.)ٛ
بغجاد ،كاف ضخيخ البرخ ُ ،كلِ َج ِفي ُح ُج ْكِد َ
السائ َت ْي ِغَ ،ك َس َك َغ ه ْ
شيػخو كتالميحه:
حجث في هرخ عغ عاصع بغ عمي ،كسعيج بغ سميساف الػاسصييغ ،كعمي بغ الجعج ودمح بغ

الرباح ،كبذخ بغ الػليج ،كإسحاؽ بغ إسساعيل(.)ٜ

(ٓٔ)

ركػ عشً أبػ جعفخ الصحاكؼ ،كٌػ أستاذي.

أقػاؿ العمساء ؼيو:
كحجث بحجيث كثيخ هغ
قاؿ ابغ يػىذ" :كاف هكيشًا في العمع ،حدغ الجراية بألػاف هغ العمع كثيخةّ ،
العْمعِ ،يػصف ِب ِحْف ٍع كَذ َك ٍ
حفطً ،ككاف ثقة"(ٔٔ) ،كسا قاؿ الحٌبيِ " :هغ بحػِر ِ
اء ُهْف ِخ ٍط"(ٕٔ).
ُْ َ ُ
ْ ُ ُْ
َ

)ٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٔٔ .)ٕٖٗ/
)ٕ)جمالالدٌن،إنباهالرواةعلىأنباهالنحاة(ٕ .)ٔ٘ٓ/
)ٖ)الدارلطنً،سؤاالتالحاكمللدارلطنً(ص .)ٕٔٔ:
)ٗ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٔٔ .)ٕٖٗ/
)٘)الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)٘ٙ7/ٙ
))ٙالمرجعالسابك .)٘ٙ7/ٙ(،
))7ابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٕ .)ٕ7/
))1الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٖٔ .)ٖٖٗ/
))9الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٖٗ1/ٙ
)ٓٔ )العٌنً،مغانًاألخٌارفًشرحأسامًرجالمعانًاآلثار(ٔ .)ٖ9/
)ٔٔ)ابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٕ .)ٕ7/
(ٕٔ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٖٔ .)ٖٖ٘/
ٔٔ9

نذاشو العمسي:
أبي حشيفة

كاف فقيٍاً ،حيث أخح العمع عغ دمح بغ سساعة كبذخ بغ الػليج ككاف شيخ أصحا
(ٔ)
َلزهً أَبػ جعَف ٍخ َّ
الصح ِاك ُّؼ ،كتََفَّقً ِب ًِ ،ككلِي َقز ِ
ر َخ ه َّج ًة َب ْع َج َب َّك ِار ِ
بغ ُقتَْيَب َة،)ٕ(.
َ َ
بسرخ في كقتً  ،ك َ َ َ ُ ُ َ ْ
َ
اء ه ْ ُ
ََ َ َ َ
كقاؿ هدمسة بغ قاسع" :كاف أعمع الشاس بجسيع العمػـ ،ككاف حشيفي الفقً"(ٖ).

كفاتو:

ِ
يغ َك ِه َائتَْي ِغ(ٗ).
هات سشة ثَ َساى َ
خك ِزي( :ت ٕٛٔ :ىػ )
الس َ
 -ٕٛدمحم بغ خمف َ
اسسو كندبو:

ِ
اف يدكغ هحّمة
ٌػ ُه َح َّسج بغ خمف بغ عبج َّ
َع َػر يعخؼ بالسخكزؼ ألََّى ًُ َك َ
الد َالـ أ َُبػ عبج هللا ْاأل ْ
السخاكزة(٘).
شيػخو كتالميحه:

حجث عغ :يحيى بغ ٌاشع الدسدار ،كعاصع بغ عمي ،كعمي بغ الجعج ،كهػسى بغ إبخاـيع
السخكزؼ ،كأبي بالؿ األشعخؼ.

كركػ عشً :أبػ عسخك ابغ الدساؾ ،ودمح بغ العباس بغ ىجيح ،كعبج الرسج بغ عمي الصدتي ،كأبػ

بكخ الذافعي(.)ٙ

أقػاؿ العمساء ؼيو:
كفاتو:

قاؿ الجارقصشيَ" :ل بأس بً"( ،)ٚكقاؿ الخصيب" :صجكقاً"( ،)ٛكسا قاؿ الحٌبي" :ثقة"(.)ٜ

تػفي سشة كاحج كثساىيغ كهائتيغ(ٓٔ).

)ٔ)الشٌرازي،طبماتالفمهاء(ص .)ٔٗٓ:
)ٕ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٖٔ .)ٖٖ٘/
)ٖ)ابنكثٌر،الثماتممنلمٌمعفًالكتبالستة(ٕ .)ٕٔٔ/
)ٗ)دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٕ .)ٙٓٗ/
)٘ )ابنالمٌسرانً،األنسابالمتفمةفًالخطالمتماثلةفًالنمط(ص .)ٖٕٔ:
))ٙالخطٌب،تارٌخبغداد(ٖ .)ٕٔٗ/
))7الدارلطنً،سؤاالتالحاكمللدارلطنً(ص .)ٔ٘ٓ:
))1الخطٌب،تارٌخبغداد(ٖ .)ٕٔٗ/
))9الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)1ٕٓ/ٙ
)ٓٔ)الحموي،معجمالبلدان(٘ .)9ٙ/
ٕٔ9

 -ٕٜإبخاـيع بغ أحسج( :ت ٕٜٛ :ىػ )
اسسو كندبو:
ٌػ إبخاـيع بغ أحسج بغ عسخ بغ حفز بغ الجٍع بغ كاقج بغ عبج هللا أبػ إسحاؽ الػكيعي ،كاف

ضخي ًاخ(ٔ).

شيػخو كتالميحه:
ِ
كرَكػ َع ْش ًُ :أبػ
َسس َعَ :ش ْيَباف بغ َف ُّخكخ ،كأباي أ ْ
َح َسج بغ ُع َسخ الػكيعي ،كعبيج هللا بغ هعاذ ،كشائفةَ .
سٍل بغ زياد ،كابغ قاىع ،ك َّ
الصَب َخاىي(ٕ).
ّ
أقػاؿ العمساء ؼيو:
قاؿ الجارقصشي" :ثقة هأهػف"(ٖ).

نذاشو العمسي:

كاف عارفًا بالفخائس ،حيث قاؿ ابغ السشادؼ" :أعمع الشاس بالفخائس"(ٗ) ،ككاف عارفًا بالقخاءات ،حيث
سساعا عغ يحيى ب غ آدـ ،ركاٌا عشً أبػ بكخ بغ هجاٌج كجعفخ بغ
ركػ قخاءة أبػ بكخ بغ عياش عغ أبيً
ً
أحسج الػاسصي(٘).

كفاتو :هات سشة تدع كثساىيغ كهائتيغ(.)ٙ
ٖٓ -يحيى بغ أيػب( :ت ٕٜٛ :ىػ )
اسسو كندبو:
الخػَلىى
ٌػ يحيى بغ أيػ بغ بادػ َ

شيػخو كتالميحه:

()ٚ

()ٛ

الع ّالؼ
َ

أعػر(.)ٜ
السرخؼ ،كاف
اً

عسخك بغ الدخح ِ
الس ْ ِ
كس ِعيج ْبغ
َْ ْ
رخؼ ،كحاهج ْبغ َي ْحَيى البمخيَ ،
ِ
كع ْسخك ْبغ خالج
صالح عبج الغفار ْبغ داكد الحخاىي َ
عفيخ ،كأبي َ

َح َسج ْبغ
ركػ عغ :أَِبي الصاٌخ أ ْ
كس ِعيج بغ كثيخ ْبغ
الحكع بغ أَبي هخيعَ ،
الحخاىي ،كالقاسع ْبغ ٌاىئ األعسى السقخغ ،ودمح بغ الحارث السؤذف ،ودمح ْبغ ركح ،كأبي صجقة ُه َح َّسج بغ
وه َح َّسج ْبغ أَبي ف ادرة ،كهٍجؼ بغ َج ْعَفخ الخهمي ،كيحيى ْبغ َعبج هللا ْبغ بكيخ ،كيػسف
عبج اَلعمى السخادؼُ ،

ْبغ عجؼ ،كيػىذ ْبغ َعبج الخحيع العدقالىي(ٓٔ).

)ٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٗ9ٔ/ٙ
)ٕ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)7ٕٓ/ٙ
)ٖ)الدارلطنً،سؤاالتالحاكمللدارلطنً(ص .)ٔٓٔ:
)ٗ )ناٌفبنصبلح،إرشادالماصًوالدانًإلىتراجمشٌوخالطبرانً(ص .)٘ٔ:
)٘)ابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٔ .)7/
))ٙابنكثٌر،الثماتممنلمٌمعفًالكتبالستة(ٕ .)ٔٗٙ/
))7الخ َْوالنى:ب فتح الخاءالمعجمةوسكونالواووفًآخرها النون،هذهالنسبةإلى خوالن،وعبسوخوالن لبٌلتاننزل
أكثرهماالشام.انظر:السمعانً،األنساب(٘ .)ٕٖٗ/
) )1العَ ّبلف :بفتح العٌن [المهملة وتشدٌد البلم ألف وفً آخرها الفاء  ،هذه اللفظة لمن ٌبٌع علف الدواب أو ٌجمعه من
الصحاريوٌبٌعه.انظر:السمعانً،األنساب( .)ٗٔٔ/9
))9ابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٔ .)٘ٓ7/
)ٓٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕٖٔٔ/ـٖٕٓ) .
ٖٔ9

َركػ َعشًَّ :
َح َسج ْبغ
َح َسج ْبغ َج ْعَفخ الخياش ،كأ ْ
الش َدائي ،كإبخاـيع ْبغ ُه َح َّسج ْبغ هدمع ْبغ كارة الخازؼ ،كأ ْ
َ
َح َسج ْب غ
َح َسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ أيػ ْبغ ششبػذ ،كأ َُبػ َج ْعَفخ أ ْ
اْل َح َدغ ْبغ إسحاؽ بغ عتبة الخازؼ ،كأ َُبػ اْل َح َدغ أ ْ
َّللا ْبغ َع ْبج الدالـ ْبغ هكحػؿ البيخكتي ،كأ َُبػ
ُه َح َّسج ْبغ سالهة الصحاكؼ ،كأ َُبػ عمي ْح َسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ َعبج َّ
ِ ِ
ِ
ػسف ْبغ همج الصخائفي(ٔ).
َي ْعُقػ إ ْس َحاؽ ْبغ إ ْب َخاـيع ْبغ ٌاشع األذرعي ،كالحدغ ْبغ ُي ُ
أقػاؿ العمساء ؼيو
قاؿ الشدائيَ" :ل بأس بً"(ٕ) ،كقاؿ الحٌبي ،كابغ حجخ(ٖ)" :صجكؽ"(ٗ) ،كقاؿ الحٌبي أيزاً" :ثقة"(٘)،

كقاؿ هخة" :كاف شيخاً -آدـ شجيج -األدهة ثقة بري ًاخ بالفقً"(.)ٙ
كفاتو:
ِ
يغ َك ِه َائ َت ْي ِغ(.)ٚ
تػفي في اْلسحخـ سشة تدع َكثَ َساى َ
الس ِّؤ َّمل( :ت ٕٜٗ :ىػ )
ٖٔ -حساد بغ ُ
حساد بغ السؤهل بغ هصخ أبػ جعفخ الكمبي حجث عغ كاهل بغ شمحة الجحجرؼ ،كأحسج بغ عسخاف
األخشدي ،كإسحاؽ بغ بذخ الكاٌمي ،كخالج بغ هخداس ،كالحكع بغ هػسى ،كحياف بغ بذخ األسجؼ ،ركػ

عشً ٌاركف بغ عمي السدكؽ ،ودمح بغ هخمج العصار ،هات سشة أربع كتدعيغ كهائتيغ ،ككاف ثقة ،ككاف

ضخي ًاخ(.)ٛ

)ٔ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٖٕٖٔٔ/ـٖٕٓ) .
)ٕ)النسابً،مشٌخةالنسابً(ص .)ٙ9:
(ٖ)ابنحجر،تمرٌبالتهذٌب(ص .)٘11:
)ٗ)الذهبً،الكاشف(ٕ .)ٖٙٔ/
)٘)الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)1ٗ9/ٙ
))ٙالذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٓٔ .)ٗ7ٖ/
))7دمحمبنعبدهللا،تارٌخمولدالعلماءووفٌاتهم(ٕ .)ٙٔٙ/
))1الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٕٓ/9
ٗٔ9

ٕٖ -أحسج بغ يحيى بغ اسحاؽ( :ت ٕٜٙ :ىػ )
اسع كندبو:

(ٔ)
الحْم َػاىي(ٕ) ،أخػ خازـ بغ يحيى ،ىديل
الب َج ُّ
ٌػ أحسج بغ يحيى بغ إسحاؽ ،أبػ جعفخ َ
مي ُ ،
بغجاد(ٖ) ،األحػؿ(ٗ).

شيػخو كتالميحه:
حجث عغ سعيج بغ سميساف الػاسصي ،كأحسج بغ عبج هللا بغ يػىذ ،كعتيق بغ يعقػ

كؼيس بغ كثيق البرخؼ ،كيحيى بغ الحساىي ،كيحيى بغ هعيغ ،كأحسج بغ حشبل(٘).

الدبيخؼ،

ركػ عشً :دمح بغ هخمج ،كأبػ عسخك ابغ الدساؾ ،كأحسج بغ سمساف الشجاد ،كأحسج بغ عيدى بغ

الٍيثع التسار ،كعبج الباقي بغ قاىع ،كأبػ سٍل بغ زياد(.)ٙ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً عبج الخحسغ بغ يػسف بغ خخاش ،كالحديغ بغ دمح بغ حاتع ،كأحسج بغ عبج هللا بغ عمي
اف يحكخ عشً زٌج كىدظ ،ككثخة َح ِجيث"(.)ٚ
الفخائزي ،كسا قاؿ الخصيبَ :
"ك َ
كفاتو:
تُػّفي سشة ٍ
ست كتدعيغ كهائتيغ(.)ٛ
ّ
ُ

)ٔ)البَ َجلً:بفتحالباءالمنموطة بواحدةوالجٌم،هذهالنسبةالىلبٌلةبجٌلةوهوابنأنماربنأراشبنعمروبنالغوثأخً
األسدبنالغوث.انظر:السمعانً،األنساب(ٕ .)9ٔ/
)ٕ)ال ُح َلوانى:ضمالحاءالمهملةوسكونالبلموالنونبعدالواوواأللف،هذهالنسبةإلىبلدةحلوانوهًآخر حدعرض
سوادالعراق.انظر:السمعانً،األنساب(ٗ .)ٕٖٔ/
)ٖ)ابنكثٌر،الثماتممنلمٌمعفًالكتبالستة(ٕ .)ٕٔ7/
)ٗ )ناٌفبنصبلح،إرشادالماصًوالدانًإلىتراجمشٌوخالطبرانً(ص .)ٔ9ٕ:
)٘)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٗ٘7/ٙ
))ٙالمرجعالسابك( .)ٗ٘7/ٙ
))7المرجعالسابك .)ٗ٘7/ٙ(،
))1الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)9ٓ٘/ٙ
٘ٔ9

السبحث الخابع:

ركاة الحجيث مغ ذكي اإلعاقة في القخف الخابع اليجخي
ٔ -دمحم بغ أحسج( :ت ٖٓٓ :ىػ )
اسسو كندبو:
ٌػ دمح بغ أحسج بغ جعفخ بغ الحدغ بغ هٍخاف بغ أبى جسيمة يكشى أبا العالء ،كلج بالكػفة سشة

أربع كهائتيغ ،كاف قج عسى قبل كفاتً بيديخ(ٔ).
شيػخو كتالميحه:

ركػ عغِ :إبخ ِ
اـيع ْبغ َي ْعُقػ
ََ َ
َْ
صالِح
كأحسج بغ حشبل ،كأ ْ
َح َسج ْبغ َ
ِعسخاف األخشدي ،كإِسس ِ
اعيل ْبغ ٌػد الػاسصي ،كالحارث ْبغ هدكيغ ،كداكد ْبغ َع ْسخك الزبي ،كأَِبي َخ ْيثَ َسة
ْ
َْ
ُزٌَ ْيخ ْبغ َح ْخ  ،كسمسة ْبغ َشِبيب َّ
َّللاِ ْبغ ُه َح َّسج ْبغ
ِؼ ،كعاصع ْبغ عمي الػاسصي ،كأبي َب ْكخ َعبج َّ
الش ْي َد ُابػر ّ
َح َسج ْبغ جسيل السخكزؼ،
الجػزجاىي ،كأبيً أحسج ْبغ َج ْعَفخ الػكيعي ،كأ ْ
ِ
ِ
َح َسج ْبغ
ر ِخؼ ،كأ ْ
ر ِخؼ ،كأَِبي الصاٌخ أ ْ
َح َسج ْبغ َع ْسخك ْبغ الدخح الس ْ
الس ْ

كعَبيج ابغ جشاد الحمبي ،كعثساف ْبغ ُه َح َّسج ْبغ أَبي َش ْيَبة ،كعمى ْبغ اْل َج ْعج ،كعمي ْبغ السجيشي،
أَبي َش ْيَبةُ ،
السر ِخؼ ،كعيدى بغ ح َّساد زغبة ،ودمح بغ ِإبخ ِ
الد َك ِغ ،كعسخك بغ سػاد ِ
اـيع األسباشي ،ودمح ْبغ
كع َسخ ْبغ َّ
ُ
َْ ْ
ْ َْ
ْ َ
ْ
(ٕ)
وه َح َّسج ْبغ رهح التجيبي ،ودمح ْبغ الرباح الجكَلبي .
خالج ْبغ َعبج هللا الػاسصيُ ،
ِ
الخحس ِغ بغ ِإسحاؽ اْلجػٌخ ِ
َّ
ر ِخؼ ،كأ َُبػ َس ِعيج
يدى أ ْ
َْ َ ّ
َح َسج ْبغ َع ْبج َّ ْ َ ْ ْ َ
ِؼ الس ْ
َرَكػ َعشً :الش َدائي ،كأ َُبػ ع َ
َح َسج ْبغ ُه َح َّسج ْبغ سالهً الصحاكؼ ،كإسحاؽ ْبغ َع ْبج
َح َسج ْبغ ُه َح َّسج بغ زياد بغ األعخابي ،كأ َُبػ َج ْعَفخ أ ْ
أْ
ِ
ر ِخؼ ،كإسساعيل بغ دمح بغ هحفػظ ابغ الدشي البيخكتي ،كالحدغ ْبغ رشيق العدكخؼ،
اْل َك ِخي ِع الرػاؼ الس ْ
ِ
َّللاِ ْبغ َع ِج ّؼ
َح َسج َعبج َّ
َح َسج الصبخاىي ،كأبػ أ ْ
كأ َُبػ عمي اْل َح َدغ ْبغ الخزخ األسيػشي ،كأ َُبػ اْلَقاسع ُسَم ْيساف ْبغ أ ْ
َّللاِ
َح َسج ْبغ يػىذ ْبغ عبج اَلعمى ،كأ َُبػ اْل َح َدغ ُه َح َّسج ْبغ َعبج َّ
الجخجاىي اْل َح ِافع ،كأ َُبػ َس ِعيج َع ْبج َّ
الخ ْح َس ِغ ْبغ أ ْ
ْبغ زكخيا ْبغ حيػيً الشيدابػرؼ(ٖ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ ابغ يػىذ" :كاف ثقة ثبتًا كها رأيتً أىا إَل كٌػ أعسى"(ٗ).

مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث الثقات فقج ارتحل إلى دهذق كسسع بٍا هغ ٌذاـ بغ عسار كإبخاـيع بغ

يعقػ (٘).

كفاتو :تػفى بسرخ يػـ الخسيذ لدت بقيغ هغ جسادػ اآلخخة سشة ثالثسائة(.)ٙ
)ٔ)ابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٕ .)ٔ11/
)ٕ)المزي،تهذٌبالكمالفًأسماءالرجال(ٕٖٗٗٗ/ـٖ٘ٗ) .
)ٖ)المرجعالسابكٖٗٗ/ٕٗ(،ـٖ٘ٗ) .
)ٗ)ابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٕ .)ٔ11/
)٘)ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٔ٘ .)ٕٗ/
))ٙابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٕ .)ٔ11/
ٔ9ٙ

ٕ -حاجب بغ مالظ( :ت ٖٓٙ :ىػ )
الفخغاىي
اسسو كندبوٌ:ػ حاجب بغ هالظ بغ أركيغ َ

شيػخو كتالميحه:

(ٔ)

كاف ضخي اًخ ،كحاجب يكشى أبا العباس(ٕ).

حجث عغ أحسج بغ إبخاـيع بغ فيل البالدي ،كأحسج بغ حسجكف ،كعسخك بغ عمي ،كعمي بغ حخ ،

كأبي حاتع الخازؼ ،كٌالؿ بغ العالء ،ركػ عشً أبػ سعيج بغ األعخابي ،كيػسف بغ القاسع السياىجي ،كأبػ

بكخ بغ أبي دجاىة ،كأبي أحسج بغ عجؼ ،كأبي القاسع الصبخاىي(ٖ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ الجارقصشي ":ليذ بً بأس"(ٗ) ،كقاؿ كل هغ الخصيب(٘) ،كابغ الجػزؼ(" :)ٙثقة" ،كقاؿ الدسعاىي:

"كاف حافطًا هكث ًاخ جميل القجر"( ،)ٚكسا قاؿ الحٌبي ":السحجث الثقة"(.)ٛ

كفاتو :تػفي بجهذق سشة ست كثالثسائة(.)ٜ

ٖ -جعفخ بغ دمحم بغ مػسى( :ت ٖٓٚ :ىػ )

اسسو كندبوٌ :ػ جعفخ بغ دمح بغ هػسى ،أبػ دمح األعخج الشيدابػرؼ قجـ بغجاد ،كحجث بٍا(ٓٔ).

شيػخو كتالميحه:
حجث عغ الحدغ بغ عخفة ،كعبج هللا بغ ٌاشع ،ودمح بغ يحيى الحٌمي ،كعمي بغ حخ الصائي

كإسحاؽ بغ عبج هللا الخذظ ،كعشً :أبػ إسحاؽ بغ حسدة ،كأبػ عمي الشيدابػرؼ الحافطاف ،كأبػ بكخ

اإلسساعيمي ،كأبػ بكخ ابغ السقخػء(ٔٔ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ الجارقصشي" :ثقة ،حافع ،كليذ ٌػ هسغ يدأؿ عشً"(ٕٔ) ،كقاؿ الخصيب البغجادؼ" :كاف ثقة

حافطًا ،عالسًا عارفًا"(ٖٔ) ،كقاؿ دمح بغ عبج هللا الحافع" :ثقة هأهػف حجة"(ٗٔ).

كفاتو :تػفي سشة سبعة كثالثسائة(٘ٔ).

)ٔ)الفَرغانً:بفتحالفاءوسكونالراءوفتحالغٌنالمعجمةوفًآخرهاالنون،نسبةإلىفرغانلرٌةمنلرىفارس.انظر:
السمعانً،األنساب(ٓٔ .)ٔ11/
)ٕ)أبونعٌماألصبهانً،أخبارأصبهان(ٔ .)ٖ٘ٙ/
)ٖ)شهابالدٌن،معجمالبلدان(ٗ .)ٕٖ٘/
)ٗ)الدارلطنً،سؤاالتحمزةللدارلطنً(ص .)ٕٓ9:
)٘)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٔ9ٔ/9
))ٙابنالجوزي،المنتظمفًتارٌخالملونواألمم(ٖٔ .)ٔ1ٗ/
))7السمعانً،األنسابللسمعانً(ٓٔ .)ٔ9ٓ/
))1الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٔٔ .)ٔ٘9/
))9ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٔٔ .)ٖ1٘/
)ٓٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٔٓٙ/1
)ٔٔ)ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٕٔ٘٘/7ـ .)ٔ٘ٙ
)ٕٔ)السلمً،سؤاالتالسلمًللدارلطنً(ص .)ٔٗ7:
)ٖٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٔٓٙ/1
)ٗٔ )ناٌفبنصبلح،إرشادالماصًوالدانًإلىتراجمشٌوخالطبرانً(ص .)ٕٖٗ:
)٘ٔ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)ٔٔٙ/7
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ٗ -دمحم بغ أحسج الصحاف( :ت ٖٕٕ :ىػ )
اسسو كندبو:
الصحاف
ٌػ دمح بغ أحسج بغ دمح بغ ىافع
ّ

(ٔ)

األعخج :يكشى أبا الحدغ(ٕ).

شيػخو كتالميحه:

القدز(ٖ).
الر َجفي ،كيديج بغ ِسشاف ّا
َي ْخِكؼ َع ْغ :يػىذ
َّ ّ
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كفاتو:

قاؿ ابغ يػىذ" :لع يكغ بً بأس"

(ٗ)

.

تػفى في شٍخ رهزاف سشة اثشتيغ كعذخيغ كثالثسائة(٘).

٘ -دمحم بغ جسعة بغ خمف( :ت ٖٖٔ :ىػ )
اسسو كندبو:
ٌػ دمح بغ جسعة بغ الخمف الحافع أبػ قخير الُق ٍُدتَاىي
هائتَْي ِغ(.)ٛ
َك َ

()ٙ

األصع( ،)ٚكلِج سَش َة َىيِ ٍ
ف َك ِع ْذ ِخْي َغ
ّ
َُ َ

شيػخو كتالميحه:
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
العالَ ِء،
بغ ُح َس ْيج َّ
َح َس َج َ
َسس َع :أََبا ُه ْدم ٍع الُق ٍُدتَاى ّيَ ،و ُه َح َّس َج َ
ِؼَ ،كأ ْ
بغ َهش ْيعَ ،كأََبا ُك َخْيب ُه َح َّسج بغ َ
الخاز ّ
َّار بغ العالَ ِء الع َّ
زَمةَ ،وه َح َّس َج بغ ُزْىبػرَ ،ك َع ْبج ال َجب ِ
الخ ْح َس ِغ
صارَ ،ك َس ِع ْيج بغ َع ْب ِج َّ
اف بغ َى ْ
َكَي ْحَيى بغ ُسَم ْي َس َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
السثََّشىَ ،ك َسْمع بغ ُجَش َاد َةَ ،و ُه َح َّسج بغ
الس ْخ ُدْك ِه ّيَ ،كَي ْحَيى بغ َحك ْيعٍَ ،كأ ْ
َح َسج بغ السْق َجا ِـ الع ْجم ّيَ ،و ُه َح َّسج بغ ُ
َ
()ٜ
الكػَفة ،كالبرخة ،ك ِ
س ٍْ ِل ِ
الح َجاز .
شَبَقت ٍُع ِب َّ
بغ َع ْد َك ٍخَ ،ك َسَم َسة بغ َشِب ْي ٍبَ ،ك َ
الخِّؼَ ،ك ُ ْ َ َ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ح َّج َث ع ْشً :أَبػ ح ِ
اهج بغ َّ
ِؼَ ،كأ َُبػ
بغ َعمِ ٍّي َّ
الخاز ُّ
بغ َي ْعُق ْػ َ األ ْ
َخ َخـَ ،كأ َُبػ َب ْك ٍخ ُ
الذ ْخِق ِّيَ ،كأ َُبػ َع ْبج هللا ُ
َ ُ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
بغ يعُقػ الح َّج ِ
الر ْعمػ ِكيَ ،كأ َُبػ َعم ٍي َّ
بغ
اج ّيَ ،كأ َُبػ َب ْك ٍخ ال َّذافع ُّيَ ،كأ َُبػ َس ٍْ ٍل ُّ
َح َس ُج ُ
ِؼَ ،كأ ْ
الش ْي َد ُاب ْػر ّ
الح َد ْي ِغ ُ َ ْ ْ َ َ
ُ
ّ
ّ
(ٓٔ)
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ُه َح َّسج ِ
اف .
رار ُّ
بغ َح ْس َج َ
ِؼَ ،كأ َُبػ َع ْس ٍخك ُ
َح َس ُج ُ
بغ بالُػيًَ ،كأ َُبػ َحاهج أ ْ
بغ َس ٍْل األ َْى َ

)ٔ)الطحّان:بفتحالطاءوالحاءالمهملتٌنوفًآخرهاالنون،صاحبالرحا،والّذيٌطحنالحب،والمشهوربهذهالنسبةأبو
موسىحبٌببنصالحالطحان.انظر:السمعانً،األنساب( .)٘ٓ/9
)ٕ)ابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٔ .)ٖٗ٘/
)ٖ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)ٕ٘ٔ/7
)ٗ)ابنٌونس،تارٌخابنٌونسالمصري(ٔ .)ٖٗ٘/
)٘)المرجعالسابك(ٔ .)ٖٗ٘/
)) ٙالمهستانً:بضمالمافوالهاءوسكونالسٌنالمهملةوفتحالتاءالمنموطةباثنتٌنمنفولها،وفًآخرهاالنون،هذهالنسبة
ٌنهراةونٌسابورفٌمابٌنالجبال،وهًلوهستانٌعنىمواضعالجبل،فعربفمٌل
إلىلهستان،وهًناحٌةمنخراسانب
ّ
لهستان.انظر:السمعانً،األنساب(ٓٔ .)٘ٔ9/
))7الحاكم،تارٌخنٌسابور(ص .)ٖ٘:
))1الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٗٔ .)ٖٓٗ/
))9المرجعالسابك .)ٖٓٗ/ٔٗ(،
)ٓٔ)المرجعالسابك .)ٖٓٗ/ٔٗ(،
ٔ91

أقػاؿ العمساء ؼيو:

قاؿ الجارقصشي" :الحافع ،حجيثً عشج أٌل خخاساف"(ٔ)  ،كقاؿ أبػ عبج هللا الحاكع" :كاف هغ الحفاظ

الستقشيغ"(ٕ).

مكانتو الحجيثية:
كاف هغ السحجثيغ الحفاظ ،فقج قاؿ الخصيب البغجادؼ" :كاف ضابصًا هتقشًا حافطًا ،كثيخ الدساع

كالخحمة ،جسع السدشجيغ عمى الخجاؿ كاألبػا  ،كصشف حجيث األئسة ،هالظ ،كالثػرؼ ،كشعبة ،كيحيى بغ
سعيج ،كغيخٌع ،ككاف يحاكخ بحجيثٍع حفاظ عرخي فغمبٍع.)ٖ(".

كفاتو :هات سشة ثالث عذخة كثالثسائة(ٗ).

 -ٙدمحم بغ أحسج السادرائي( :ت ٖٕٕ :ىػ )
اسسو كندبو:

(٘)

ٌػ دمح بغ أحسج بغ إبخاـيع ،أبػ ُعَب ْيج هللا السادرائي
ّ
شيػخو كتالميحه:

األشخكش ،ىديل هرخ(.)ٙ

كعَب ْيج هللا بغ سعج ُّ
َركػ َع ْغُّ :
الدٌْخ ّؼ ،كعسخ بغ شبةَ ،رَكػ َع ْش ًُ :ابشً عثساف ،كأبػ
الدَب ْيخ بغ ّ
بكارُ ،
َ
()ٚ
أحسج بغ أبي الصيب السادرائي ،كأبػ الصيب أحسج بغ سميساف الحخيخؼ ،كعبيج هللا بغ دمح البداز .
قاؿ الخصيب ":كاف ثقة.)ٛ(".

كفاتو:

عذخيغ َكثالثسائة(.)ٜ
تػّفي سشة اثَْشتَْي ِغ َك ْ

)ٔ)الدارلطنً،المؤتلفوالمختلف(ٗ .)ٔ11ٓ/
)ٕ)الحاكم،تارٌخنٌسابور(ص .)ٖ٘:
)ٖ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٕ .)٘٘ٙ/
)ٗ )ناٌفبنصبلح،إرشادالماصًوالدانًإلىتراجمشٌوخالطبرانً(ص .)ٕ٘ٙ:
(٘ )المادرابً:بفتحالمٌموالدالالمهملةبعداأللفوبعدهاالراء،هذهالنسبةإلىمادراٌا،منأعمالالبصرة،والمشهور
باالنتسابإلٌهاأبوالحسنعلىبنإسحاقبندمحمبنالبختريالمادرابى،منأهلالبصرة.انظر:السمعانً،األنساب(ٕٔ/
ٖٔ) .
))ٙالذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)ٗٙٗ/7
))7المرجعالسابك .)ٗٙٗ/7(،
))1المرجعالسابك .)ٗٙٗ/7(،
))9الصفدي،الوافًبالوفٌات(ٕ .)٘ٓ/
ٔ99

 ٚػ الحديغ بغ يحيى( :ت ٖٖٗ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ الحديغ بغ يحيى بغ عياش بغ عيدى أبػ عبج هللا األعػر القصاف ،كيقاؿ التَسار(ٔ)َ ،هتُػثي
األصل(ٖ) ،كلج سشة تدع كثالثيغ كهائتيغ(ٗ).

(ٕ)

شيػخو كتالميحه:
سسع أبا األشعث أحسج بغ السقجاـ ،كإبخاـيع بغ هجذخ ،كيحيى بغ الدخؼ ،كزٌيخ بغ دمح بغ قسيخ،

كالحدغ بغ عخفة ،كالحدغ بغ دمح بغ الرباح الدعفخاىي ،كالحدغ بغ أبي الخبيع الجخجاىي ،ركػ عشً أبػ
عسخ بغ هٍجؼ ،كأحسج بغ دمح بغ الرمت األٌػازؼ ،كإبخاـيع بغ هخمج ،كٌالؿ الحفار ،كالقاضي أبػ عسخ

بغ عبج الػاحج الٍاشسي ،كالجارقصشي ،كيػسف القػاس(٘).
أقػاؿ العمساء ؼيو:

كثقً يػسف القػاس( ،)ٙكسا كقاؿ الحٌ بي" :كاف صاحب حجيث كثيخ الخكاية"(.)ٚ

كفاتو :تػفي سشة أربع كثالثيغ كثالثسائة(.)ٛ
 ٛػ دمحم بغ يعقػب( :ت ٖٗٙ :ىػ )
اسسو كندبو:
ٌػ دمح بغ يعقػ

()ٜ
الذ َيباىي
الس ْع ِقمي َ ،
بغ يػسف بغ هعقل بغ سشاف بغ عبج هللا أبػ العباس َ

(ٓٔ)

الشيدابػرؼ األصع هػلى بشي أهية(ٔٔ) ،كف برخي بأخخة(ٕٔ) ،كلج سشة سبع َكأ َْرَبعيغ َك ِه َائ َت ْي ِغ ،)ٖٔ(.ضٍخ بً
الرسع كعسخي ثالثػف عاهاً ،فكاف إذا أراد التحجيث أعصػي قمساً ،فقج قاؿ الحاكع أبػ عبج هللا عغ أبي العباس:
"اىرخؼ إلى خخاساف كٌػ ابغ ثالثيغ سشة ،كٌػ هحجث كبيخ ضٍخ بً الرسع بعج إىرخافً هغ الخحمة حتى

)ٔ) الت ّمار:بفتح التاء المنموطة باثنتٌن من فولها وتشدٌد المٌم وفً آخرها الراء ،هذه النسبة الى بٌع التمر ،وكان جماعة
ٌبٌعونه،والمشهوربهداودبنصالحالتمارمولىاألنصار.انظر:السمعانً،األنساب(ٖ .)7ٕ/
)ٕ) المتُّوثى :بفتح المٌم وضم التاء المشددة ثالث الحروف وفً آخرها الثاء المثلثة ،هذه النسبة إلى متّوث ،وهً بلدة بٌن
لرلوبوكوراألهواز.انظر:السمعانً،األنساب(ٕٔ .)1ٓ/
)ٖ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)7ٖٕ/1
)ٗ)الهمدانً،رجالالحاكمفًالمستدرن(ٔ .)ٖٖٗ/
)٘)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)7ٖٕ/1
))ٙالصفدي،الوافًبالوفٌات(ٖٔ .)ٖ٘/
))7الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)ٙ71/7
))1الذهبً،طبماتالحفاظ(ٖ .)ٗ٘/
ي،
))9المعمِلى:بفتحالمٌموسكونالعٌنالمهملةوبعدهاالمافالمكسورة،هذهالنسبةإلىمعمل،وهواسملبعضأجدادالراو ّ
والمشهوربهذهالنسبةأبوإسحاقإبراهٌمبندمحمبنإدرٌسالمعملً.انظر:السمعانً،األنساب(ٕٔ .)ٖ٘ٓ/
)ٓٔ)ال َّ
شٌْبانى:بفتحالشٌنالمعجمةوسكونالٌاءالمنموطةباثنتٌنمنتحتهاوالباءالموحدةبعدها[وفًآخرهاالنون،هذه
النسبةإلىشٌبان،وهًلبٌلةمعروفةفًبكربنوابل ،وهوشٌبانبنذهلابنثعلبةبنعكابةبنصعببنعلىبنبكر
بنوابل.انظر:السمعانً،األنساب( .)ٔ91/1
)ٔٔ)ابنعساكر،تارٌخدمشك( .)ٕ17/٘ٙ
)ٕٔ)الصفدي،نكثالهٌمانفًنكتالعمٌان(ص .)ٕٙٙ:
)ٖٔ)ابنلاضىشهبة،طبماتالشافعٌة(ٔ .)ٖٖٔ/
ٕٓٓ

لػ ىٍق الحسار لع يدسعً ،ثع رجع أهخ أبي العباس إلى أىً كاف يعشي بعجها أصع يشاكؿ قمسًا فإذا أخحي عخؼ
أىٍع يصمبػف الخكاية عشً(ٔ).
شيػخو كتالميحه:
شاؼ البالد لدساع الحجيث ،حيث سسع بجهذق يديج بغ دمح بغ عبج الرسج ،ودمح بغ ٌذاـ بغ

هالس ،كأبي زرعة الجهذقي ،كببيخكت العباس بغ الػليج ،كهغ هرخ دمح بغ عبج هللا بغ عبج الحكع ،كالخبيع
بغ سميساف ،كبحخ بغ ىرخ ،كغيخٌع ،كبالعخاؽ أحسج بغ عبج الجبار العصاردؼ ،كأحسج بغ عبج الحسيج
الحارثي كالحدغ بغ عمي بغ عفاف العاهخؼ ،كأبي عثساف سعيج بغ دمح ،كالعباس بغ دمح الجكرؼ ،ودمح بغ
عبيج هللا بغ السشادؼ ،ودمح ابغ سشاف القداز ،كيحيى بغ ابي شالب ،ودمح بغ الجٍع الدسخؼ كغيخٌع ،ككاف قج

سسع ببمجي قبل رحمتً أبي األزٌخ ،كأحسج بغ يػسف الدمسي ،كسسع بأصبٍاف ٌاركف بغ سميساف ،كأسيج بغ

عاصع األصبٍاىييغ(ٕ).

َّللا ْبغ
ركػ عشً أبػ عبج هللا دمح ْبغ يعقػ األخخـ ،كأبػ َب ْكخ ْبغ ِإ ْس َحاؽ ،كيحيى العشبخ ّؼ ،كعبج َّ
سعج كأبػ الػليج حداف بغ دمح ،كأبػ عمِي الحافع ،أبػ عسخك ِ
كهؤهل ْبغ اْل َح َدغ ،كأبػ َعمِي دمح ْبغ
الحيخ ّؼ،
َّ
ّ ْ
ْ
ّ
َ ّ
الدَمسي ،كأبػ َب ْكخ الحيخؼ ،كأبػ سعيج
الػٌا الثَّقفي ،كالحاكع ،كأبػ عبج هللا ْبغ َه ْش َجي ،كأبػ عبج الخحسغ
َع ْبج ّ
َ ْ َّ ْ َ ُّ ّ
ّ
َح َسج العصار ،كيحيى بغ إبخاـيع السدكي ،ودمح بغ إبخاـيع الجخجاىي ،كأبػ َب ْكخ دمح ْبغ دمح
الري
خفي ،دمح ْبغ أ ْ
َّ ْ ّ
َح َسج ْب غ
هح ِسر الفؿيً ،كأبػ زيج َع ْبج َّ
ْبغ رجاء ،كعبج َّ
الخ ْح َسغ ْبغ دمح ْبغ أ ْ
الخ ْح َسغ ْبغ دمح ْبغ بالُ َػْيً ،كابغ ْ
الد ّخاج ،كأبػ
حبيب القاضي ،ودمح ْبغ دمح ْبغ بالُ َػْيً ،كالحديغ ْبغ عبجاف التّاجخ ،كأبػ القاسع َع ْبج َّ
الخ ْح َسغ ّ
َحسج َّ
الش ْػقاىي ،كأبػ ىرخ دمح ْبغ َعمِي الفؿيً(ٖ).
َب ْكخ دمح ْبغ أ ْ َ
ّ
ّ
أقػاؿ العمساء ؼيو:
قاؿ ابغ األثيخ" :أحج الِّثَقات السكثخيغ"(ٗ) ،كقاؿ ابغ كثيخ في شبقات الذافعييغ" :راكؼ السحٌب ،كاف
إهاهًا ،ثقة ،حافطًا ،ضابصًا ،صجكقًا ،ديشًا"(٘).
نذاشو العمسي:

كاف عارفًا بالقخاءات ،فقج ركػ القخاءة عغ دمح بغ إسحاؽ الرغاىي ،ركػ القخاءة عشً دمح بغ يحيى

بغ هشجي( ،)ٙككاف يتفقً حيث سئل أبا بكخ بغ خديسة عغ سساع كتا

السبدػط تأليف الذافعي هغ األصع،

فقاؿ" :اسسعػا هشً ،فإىً ثقة"( ،)ٚكحلظ قاؿ عبج الخحسغ بغ أبي حاتع" :ها بقي لكتا

كبَم َغشا ّأىً ثقة صجكؽ"(.)ٛ
الػراؽَ .
اْل َعبَّاس ّ

)ٔ)ابننمطة،التمٌٌدلمعرفةرواةالسننوالمسانٌد(ص .)ٕٔٗ:
)ٕ)ابنعساكر،تارٌخدمشك(ٕ17/٘ٙـ .)ٕ11
)ٖ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)1ٖٗ/7
)ٗ)ابناألثٌر،اللبابفًتهذٌباألنساب(ٖ .)ٕٖ٘/
)٘)ابنكثٌر،طبماتالشافعٌٌن(ص .)ٕ7ٓ:
))ٙابنالجزري،غاٌةالنهاٌةفًطبماتالمراء(ٕ .)ٕ1ٖ/
))7ابنكثٌر،طبماتالشافعٌٌن(ص .)ٕ7ٔ:
))1الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)1ٗٗ/7
ٕٔٓ

"السبدػط "رٍاك غيخ أَِبي

مكانتو الحجيثية:
قاؿ الحاكع أبػ عبج هللا دمح بغ عبج هللا الشيدابػرؼٌ" :ػ هحجث عرخي بال هجافعة ّحجث في اإلسالـ
ستًا كسبعيغ سشة ،كأذف سبعيغ سشة عمى الرمػات الخسذ ،حدغ الخمق ،سخي الشفذَ ،ل يختمف في صجقً
كثقتً كصحة سساعاتً كضبط أبيً يعقػ الػراؽ سسع هشً اآلباء كاألىباء كاألحفاد كقرجي الخحالة هغ سائخ

البالد"(ٔ).

كهع أىً كاف أصساً كعسى أخخ عسخي إَل أىً كاف هغ الحفاظ الثقات الستقشيغ فقج ارتحل لدساع

الحجيث كٌػ صغيخ كعسخي ثساىية عذخ عاهاً ،حيث رحل بً أبػي عم ى شخيق أصبٍاف في سشة خسذ كستيغ
فدسع بٍا"(ٕ) ،كحلظ ارتحل لدساع هشً الكثيخ هغ شمبة العمع قاؿ الحاكع أبػ عبج هللا الحافع" :ها رأيشا الخحالة
في بمج هغ بالد اإلسالـ أكثخ هشٍا اليً يعشى أ با العباس األصع فقج رأيت جساعة هغ أٌل األىجلذ كالقيخكاف
كبالد السغخ عمى بابً ،ككحلظ رأيت جساعة هغ أٌل شخاز كأسؽيجا

كأٌل السذخؽ عمى بابً ،ككحلظ رأيت

في عخض الجىيا هغ أٌل السشرػرة كهػلتاف كبالد بدت كسجدتاف عمى بابً ،ككحلظ رأيت جساعة هغ أٌل

فارس كشيخاز كخػزستاف عمى بابً فشاـيظ بٍحا شخفا كاشتٍا ار كعمػا في الجيغ كقبػَل في بالد السدمسيغ بصػؿ

الجىيا كعخضٍا"(ٖ).

كفاتو:
هائة(ٗ).
تُػِّفي ِفي شٍخ ربيع اآلخخ سشة ِس ّت َكأ َْرَبعيغ َكثَ َالث َ
قاؿ دمح بغ عبج هللا الحاكع" :خخج عميشا أبػ العباس دمح بغ يعقػ رحسً هللا ،كىحغ في هدججي كقج
اهتألت الدكة هغ أكلٍا إلى آخخٌا هغ الشاس في سشة أربع كأربعيغ كثالث هئة ،ككاف يسمي عذية كل اثشيغ

ٍ
عسيق ،كقج قاهػا
هغ أصػلً هسا ليذ في الفػائج أحاديث ،فمسا ىطخ إلى كثخة الشاس كالغخباء هغ كل فج

يصخقػف لً ،كيحسمػىً عمى عػاتقٍع هغ با

داري إلى هدججي ،فمسا بمغ السدجج جمذ إلى ججار السدجج

كبكى شػيالً ثع ىطخ إلى السدتسمي كقاؿ :اكتب ،سسعت دمح بغ إسحاؽ الرغاىي ،يقػؿ :سسعت أبا سعيج
األشج ،يقػؿ :سسعت عبج هللا بغ إدريذ ،يقػؿ :أتيت يػهاً با

األعسر بعج هػتً فجققت البا ؛ فقيل :هغ

ٌحا؟ فقمت :ابغ إدريذ؛ فأجابتشي اهخٌأة يقاؿ لٍا ،بخةٌ :اؼ ٌاؼ يا عبج هللا بغ إدريذ ها فعل جساٌيخ العخ
أحج هشكع ،فإىي َل أسسع
التي كاىت تأتي ٌحا البا ؟ ثع بكى الكثيخ ،ثع قاؿ :كأىي بٍحي الدكة كَل يجخمٍا ٌ
كقج ضعف البرخ كحاف الخحيل ،كاىقزى األجل؛ فسا كاف إَل بعج ٍ
شٍخ أك أقل هشً حتى كف برخي،

كاىقصعت الخحمة ،كاىرخؼ الغخباء إلى أكشاىٍع"(٘).

)ٔ )ابننمطة،التمٌٌدلمعرفةرواةالسننوالمسانٌد(ص .)ٕٔٗ:
)ٕ)الذهبً،سٌرأعبلمالنببلء(ٕٔ .)٘ٙ/
)ٖ)السمعانً،األنساب(ٔ .)ٕ9ٔ/
)ٗ)الصفدي،الوافًبالوفٌات(٘ .)ٔٗٙ/
)٘)ابنمنظور،مختصرتارٌخدمشك(ٖٕ .)ٖٕٙ/
ٕٕٓ

 -ٜالحدغ بغ عمي َش ْي َساف( :ت ٖٚٔ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ الحدغ بغ عمي بغ الحدغ بغ الٍيثع بغ شٍساف أبػ عبج هللا الذاٌج السعخكؼ بابغ البادا(ٔ)،كلج

سشة أربع كسبعيغ كهائتيغ ككاف عسخي سبعًا كتدعيغ سشة هكث هشٍا خسذ عذخة سشة في آخخ عسخي هقعج

أعسى(ٕ).

شيػخو كتالميحه:

سسع أبا شعيب الح اخىي ،كالحدغ بغ عمػيً القصاف ،كشعيب بغ دمح الحراع ،ركػ عشً ابغ ابشً أحسج

بغ عمي بغ الحدغ ،كالقاضي أبػ الفخج بغ سسيكة ،ودمح بغ الحديغ بغ الحخاىي(ٖ).
أقػاؿ العمساء ؼيو:
كفاتو:

قاؿ الخصيب البغجادؼ" :ثقة" ،كقاؿ دمح بغ أبي الفػارس" :كاف َل بأس بً"(ٗ).

تػفي سشة إحجػ كسبعيغ كثالثسائة(٘).
ٓٔ -عمي بغ دمحم القرار( :ت ٖٙٔ :ػ ٓ ٖٚىػ )
رار
اسسو كندبوٌ :ػ عمي بغ دمح بغ أحسج الَق ّ

()ٙ

األصع(.)ٚ
ّ

حجث عغ هػسى بغ سٍل الجػىي ،كعبج هللا بغ ىاجية ،كعمي بغ إسحاؽ بغ زاشيا ،كأحسج بغ

الحديغ بغ إسحاؽ الرػفي ،كركػ عشً عمي بغ عبج العديد الصاٌخؼ ،كالبخقاىي .كقاؿ البخقاىي" :بغجادؼ

ثقة أهيغ سسعت هشً قجيسا قبل ابغ الديات"(.)ٛ
كفاتو:

تػفي ها بيغ سشة كاحج كستيغ ك ثالثسائة كسبعيغ (.)ٜ

)ٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٖ19/1
)ٕ)ابنالجوزي،المنتظمفًتارٌخالملونواألمم(ٗٔ .)ٕ1ٖ/
)ٖ)الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٖ19/1
)ٗ)المرجعالسابك .)ٖ19/1(،
)٘)ابنكثٌر،البداٌةوالنهاٌة(ٔٔ .)ٖٖ1/
صار:بفتحالماف  وتشدٌدالصادالمهملةوفًآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىلصارة الثٌابوغٌرها.انظر:السمعانً،
))ٙالمَ َّ
األنساب(ٓٔ .)ٖٕٗ/
))7الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)ٖٖ7/1
))1الخطٌب،تارٌخبغداد(ٖٔ .)٘ٙٔ/
))9الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)ٖٖ7/1
ٖٕٓ

ط ّفخ( :ت ٖٜٚ :ىػ )
الس َ
ٔٔ -دمحم بغ ُ
اسسو كندبو:

البداز(ٔ)،
ٌػ دمح بغ السطفخ بغ هػسى بغ عيدى بغ دمح بغ عبج هللا بغ سمسة بغ إياس أبػ الحديغ َ

(ٖ)
(ٕ)
َل(ٗ).
أشجًا  ،أحػ ً
كلج في السحخـ هغ سشة ست كثساىيغ كهائتيغ  ،كاف رج ً
ال ّ
شيػخو كتالميحه:

كاف كثيخ الخحمة لدساع الحجيث ،فقج سسع ببغجاد هغ دمح بغ جخيخ الصبخؼ ،ودمح بغ دمح الباغشجؼ،

كقاسع بغ زكخيا السصخز ،كعبج هللا بغ دمح البغػؼ ،كبحخاف هغ أبي عخكبة الحخاىي ،كبسرخ هغ أحسج بغ دمح

بغ سالهة الصحاكؼ سسع هشً سشغ الذافعي بخكايتً عغ خالً إسساعيل بغ يحيى السدىي كسسع بسرخ أيزا
هغ عبج هللا بغ دمح زريق بغ جاهع السجيشي ،كأحسج بغ يحيى بغ زكيخ ،كبالكػفة هغ عبج هللا بغ زيجاف بغ

يديج ،كبالسػصل هغ عبج هللا بغ زياد الذعخاىي ،كجسع هدشج أبي حشيفة(٘).

ركػ عشً أبػ الحدغ الجارقصشي ،كأبػ حفز بغ شاٌيغ ،كأبػ بكخ البخقاىي ،كأبػ عبج الخحسغ

الدمسي ،كأبػ عبج هللا الحافع ،كأبػ الحدغ العتيقي ،كأبػ الفتح دمح بغ أحسج بغ أبي الفػارس الحافع ،كهكي
بغ دمح بغ الغسخ ،كأبػ بكخ أحسج بغ عبج الػاحج ،ك أحسج البجمي السكي ،كأبػ سعج احسج بغ دمح الساليشي،
كأبػ الفزل دمح ابغ دمح الجاركدؼ الٍخكؼ ،كأبػ القاسع األزٌخؼ ،كأبػ ىعيع الحافع ،كأبػ دمح الحدغ بغ دمح

الخالؿ(.)ٙ

أقػاؿ العمساء ؼيو:

كاف الجارقصشي يجمً كيعطسً كَل يدتشج بحزختً ،كقاؿ ؼيً ":ثقة هأهػف يسيل الى التذيع قميالً"(،)ٚ

هأهػىا ،حدغ
كقاؿ الخصيب" :كاف حافطًا فٍسًا ،صادقًا ،هكث ًاخ"( ،)ٛكقاؿ أبػ الحدغ العتيقي" :كاف ثقة
ً
الحفع"( ،)ٜكقاؿ دمح بغ أبي الفػارس ":كاف دمح بغ السطفخ ثقة أهيشًا هأهػىًا حدغ الحفع ،كاىتٍى إليً الحجيث
كحفطً كعمسً ،ككاف قجيسًا يشتقي عمى الذيػخ"(ٓٔ) ،كقاؿ الحٌبي ":الحافع اإلهاـ الثقة"(ٔٔ) ،كسا قاؿ ابغ
حجخ ":ثقة حجة هعخكؼ"(ٕٔ).

)ٔ)البَ ّزاز:بفتحالباءالمنموطةبواحدة  والزاٌٌنالمعجمتٌنبٌنهماألف،هذهاللفظةتمال لمنٌبٌعالبزوهوالثٌاب.انظر:
السمعانً،األنساب(ٕ .)ٔ99/
)ٕ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٗ .)ٕٗٙ/
ش َّج بعضُهمبعضاً.وال َّ
)ٖ)ال َّ
ج ٍة فًالجبٌن،والنعت
ش َّ
:أثر  َ
ج أي َ
ش َّج  ٌَ ِش ُّج  َ
َسر الرأس،تمولَ :
ش َجاً،وبٌنهمشِجا ٌ
ش َج ُج ُ
شجُّ:ك ُ
أشج.انظر:الفراهٌدي،العٌن( .)ٗ/ٙ
)ٗ)الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)ٗ7ٖ/1
)٘ )ابننمطة،التمٌٌدلمعرفةرواةالسننوالمسانٌد(ص .)ٖٔٔ:
))ٙابنعساكر،تارٌخدمشك( .)ٗ/٘ٙ
))7الجرجانً،سؤاالتحمزةللدارلطنً(ص .)ٕٙ:
))1الخطٌب،تارٌخبغداد(ٗ .)ٕٗٙ/
)) 9أبوالطٌب،الدلٌلالمغنًلشٌوخاإلمامأبًالحسنالدارلطنً(ص .)ٗ٘٘:
)ٓٔ)الخطٌب،تارٌخبغداد(ٗ .)ٕٗٙ/
)ٔٔ)الذهبً،طبماتالحفاظ(ٖ .)ٕٔ٘/
)ٕٔ)ابنحجر،لسانالمٌزان(٘ .)ٖ1ٖ/
ٕٗٓ

مكانتو الحجيثية:

هع أىً كاف هغ ذكؼ اإلعاقة إَل أىً كاف هغ ركاة الحجيث الثقات الحفاظ السكثخيغ فقج سسع الحجيث

كعسخي أربعة عذخ عاهًا ،فقج كرد عشً أىً قاؿ" :أكؿ سساعي لمحجيث في السحخـ سشة ثالثسائة"(ٔ) ،ككتب عشً
الجارقصشي ألف حجيث"(ٕ).
ترانيفو:

في فزائل العباس(ٖ).

كتا
هائة(ٗ).
كفاتو :تُػِّفي ِفي ُج َس َادػ األكلى سشة تدع َكسبعيغ َكثَ َالث َ
ٕٔ -أحسج بغ دمحم الخازي( :ت ٖٜٜ :ىػ )
اسسو كندبو:

ٌػ أحسج بغ دمح بغ الحديغ الخازؼ الزخيخ ،كيقاؿ لً أبػ العباس البريخ(٘) ،كلج أعسى ،حيث قاؿ

أبػ سعج الحديغ بغ عثساف الذيخازؼ" :قمت :ألبي العباس أحسج بغ دمح البريخ الخازؼ :أيٍا الذيخ هتى كف

برخؾ؟ فقاؿ :كلجت أعسى"(.)ٙ
شيػخو كتالميحه:
ببغجاد.

ِ
ِ
كحجث
صع ،كجساعةّ .
رحل إلى ُخ َخاساف ُ
كب َخ َارػ ،فدسع هغ أَبي حاهج ْبغ بالؿ ،كأَبي اْل َعبَّاس ْاأل ّ

َّللا ْاألزٌخؼ ،وه َح َّسج ْبغ َع ْبج السمظ ْبغ ِب ْذخاف ،كحسج َّ
الد ّجاج ،كحسيج ْبغ السأهػف
َرَكػ َع ْش ًُ :عبيج َّ
ُ
كٌ َس َحاف(.)ٚ
الخ ّؼ َ
كسَم ْيع ْبغ ّأيػ الفؿيً ،كجساعة هغ أٌل ّ
الٍسحاىيافُ ،
أقػاؿ العمساء ؼيو:
قاؿ الخصيب البغجادؼ ":كاف ثقة حافطًا"( ،)ٛكقاؿ أبػ سعج الحديغ بغ عثساف الذيخازؼ ":كاف حافطًا
فٍسًا" ،كقاؿ العتيقي ":ثقة هأهػف"(.)ٜ
مكانتو الحجيثية:

كاف هغ ركاة الحجيث حيث قاؿ الحٌبي ":كاف هغ أركاف الحجيث"(ٓٔ).

كفاتو :هات في رهزاف سشة تدع كتدعيغ كثالثسائة(ٔٔ).

)ٔ)ابنعساكر،تارٌخدمشك( .)٘/٘ٙ
)ٕ)ابنالمستوفى،تارٌخاربل(ٕ .)ٔٗٙ/
)ٖ)ابنرضا،معجمالمؤلفٌن(ٕٔ .)ٖ1/
)ٗ)الصفدي،الوافًبالوفٌات(٘ .)ٕٖ/
)٘)الصفدي،نكثالهٌمانفًنكتالعمٌان(ص .)9ٓ:
))ٙالخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٕٕٔ/ٙ
))7الذهبً،تارٌخاإلسبلم( .)79ٗ/1
))1الخطٌب،تارٌخبغداد( .)ٕٕٔ/ٙ
))9ابنكثٌر،الثماتممنلمٌمعفًالكتبالستة(ٕ .)1/
)ٓٔ)الذهبً،العبرفًخبرمنغبر(ٕ .)ٔ9٘/
)ٔٔ)الذهبً،طبماتالحفاظ(ٖ .)ٔ٘ٙ/
ٕ٘ٓ

الخاتسة
أك ًال :أىع الشتائج:
ٔ .عشاية القخآف الكخيع بحكؼ اإلعاقة هغ خالؿ بياف حقػقٍع في كثيخ هغ اآليات القخآىية.
ٕ .رحستً كرفقً  بحكؼ اإلعاقة كالزعفاء هغ السدمسيغ.
ٖ .إف هغ الرحابة هغ كاف هغ ذكؼ اإلعاقة.

ٗ .رعاية السدمسيغ لحكؼ اإلعاقة عمى هخ العرػر.

٘ .ذكك اإلعاقة قج يستمكػف قجرات كإهكاىيات تفػؽ األفخاد األصحاء في السجتسع.

 .ٙكاف لحكؼ اإلعاقة دكر كجٍج كبيخ في خجهة الحجيث الشبػؼ عمى هخ القخكف.
 .ٚكاف عجد َل بأس بً هغ ركاة الحجيث الشبػؼ هغ ذكؼ اإلعاقة.

 .ٛبالثقة باهلل كالتػكل عميً كباإلرادة كالعديسة يدتصيع اإلىداف تحجؼ جسيع العػائق كيكػف لً برسة
كاضحة في خجهة األهة.
ثانياً :التػصيات:
ٔ .دراسة الخكاة هغ ذكؼ اإلعاقة هغ القخف الٍجخؼ الخاهذ إلى القخف الخاهذ عذخ كبياف دكرٌع في
خجهة الحجيث الشبػؼ.

ٕ .عجـ إغفاؿ دكر ذكؼ اإلعاقة في خجهة الحجيث الشبػؼ.

ٖ .دراسة الخكاة هغ ذكؼ اإلعاقة السختمف في تػثيقٍع عشج الشقاد.

ٗ .اَلقتجاء بسشٍج الشبي  كالدمف الرالح في التعاهل هع ذكؼ اإلعاقة.
٘ .الجعع السعشػؼ كالسادؼ لحكؼ اإلعاقة.

ٕٓٙ

قائسة السرادر كالسخاجع
 أبػ زرعة الخازي كجيػده في الدشة الشبػية ،كتاب الزعفاء :ألبي زرعة ال اخزؼ. آثار البالد كأخبار العباد :لدكخيا بغ دمح بغ هحسػد القدكيشي (تٌٕٙٛ :ػ) ،الشاشخ :دار صادر– بيخكت. أخبار القزاة :ألَبي ب ْك ٍخ هح َّسج بغ خَم ِالب ْغ َج ِادؼِ َّ ,
ف ْب ِغ َحي َ ِ
ص َج َق َة َّ
ػ"ك ِكيع" (ت:
ُ َ ُ َ ُ ُْ َ
الزِّب ّي َ
السَمقب ب َ
ّ ُ
َّاف ْبغ َ
كتخخيج :عبج العديد هرصفى السخاغي ،الشاشخ :السكتبة التجارية
ٌٖٓٙػ) ،تحقيق كترحيح كتعميق
ّ
الكبخػ ،بذارع دمح عمي بسرخ لراحبٍا :هرصفى دمح ،الصبعة :األكلىٌٖٔٙٙ ،ػ=ٜٔٗٚـ.

 أخبار الشحػييغ :ألبي شاٌخ ،عبج الػاحج بغ عسخ بغ دمح بغ أبى ٌاشع البدار( ،تٌٖٜٗ :ػ) ،تحقيق:هججؼ فتحي الديج ،الشا شخ :دار الرحابة لمتخاث – ششصا ،الصبعة :األكلىٌ ٔٗٔٓ ،ػ

ِؼ البغجادؼ (تٌٖٙٓ :ػ) ،تحقيق
اآلج ّخ ُّ
 أخالؽ أىل القخآف :ألبي بكخ دمح بغ الحديغ بغ عبج هللا ُكتخخيج :الذيخ دمح عسخك عبج المصيف بإشخاؼ السكتب الدمفي لتحقيق التخاث ،الشاشخ :دار الكتب
العمسية ،بيخكت – لبشاف ،الصبعة :الثالثةٌ ٕٔٗٗ ،ػ ٕٖٓٓ -ـ.

 أدب االمالء كاالستسالء :لعبج الكخيع بغ دمح بغ هشرػر التسيسي الدسعاىي السخكزؼ ،أبػ سعج (ت:ٌٕ٘ٙػ) ،تحقيق :هاكذ فايدفايمخ ،الشاشخ :دار الكتب العمسية– بيخكت ،الصبعة :األكلى–ٔٗٓٔ ،
ٔ.ٜٔٛ
 األدب السفخد بالتعميقات :لسحسج بغ إسساعيل بغ إبخاـيع بغ السغيخة البخارؼ ،أبػ عبج هللا (تٌٕ٘ٙ :ػ)،تحقيق :سسيخ بغ أهيغ الدٌيخؼ ،الشاشخ :هكتبة السعارؼ لمشذخ كالتػزيع ،الخياض ،الصبعة :األكلى،

ٌٜٔٗٔػ ٜٜٔٛ -ـ.

 األدب السفخد :لسحسج بغ إسساعيل بغ إبخاـيع بغ السغيخة البخارؼ ،أبػ عبج هللا (تٌٕ٘ٙ :ػ) ،تحقيق :دمحفؤاد عبج الباقي ،الشاشخ :دار البذائخ اإلسالهية – بيخكت ،الصبعة :الثالثة.ٜٜٔٛ – ٜٔٗٓ ،

 األذكار :ألبي زكخيا هحيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ (تٌٙٚٙ :ػ) ،الشاشخ :الجفاف كالجابي -دار ابغحدـ لمصباعة كالشذخ ،الصبعة :الصبعة األكلى ٌٕ٘ٗٔػٕٓٓٗ -ـ.

 إرشاد الداري لذخح صحيح البخاري :ألحسج بغ دمح بغ أبى بكخ بغ عبج السمظ القدصالىي القتيبيالسرخؼ ،أبػ العباس ،شٍا

الجيغ (تٌٜٕٖ :ػ) ،الشاشخ :السصبعة الكبخػ األهيخية ،هرخ ،الصبعة:

الدابعةٌٖٕٖٔ ،ػ.

 إرشاد القاصي كالجاني إلى تخاجع شيػخ الصبخاني :ألبي الصيب ىايف بغ صالح بغ عمي السشرػرؼ،الشاشخ :دار الكياف -الخياض ،هكتبة ابغ تيسية – اإلهارات.

 اإلرشاد في معخفة عمساء الحجيث :ألبي يعمى الخميمي ،خميل بغ عبج هللا بغ أحسج بغ إبخاـيع بغ الخميلالقدكيشي (تٌٗٗٙ :ػ) ،تحقيق :د .دمح سعيج عسخ إدريذ ،الشاشخ :هكتبة الخشج – الخياض ،الصبعة:
األكلى.ٜٔٗٓ ،

ٕٓ7

 أسامي مغ ركى عشيع دمحم بغ إسساعيل البخاري مغ مذايخو (في جامعو الرحيح) :ألبي أحسج عبجهللا بغ عجؼ بغ عبج هللا بغ دمح ابغ هبارؾ بغ القصاف الجخجاىي (تٌٖٙ٘ :ػ) ،تحقيق :د .عاهخ حدغ
صبخؼ ،الشاشخ :دار البذائخ اإلسالهية -بيخكت ،الصبعة :األكلى.ٔٗٔٗ ،
 أسج الغابة :ألبي الحدغ عمي بغ أبي الكخـ دمح بغ دمح بغ عبج الكخيع بغ عبج الػاحج الذيباىي الجدرؼ،عد الجيغ ابغ األثيخ (تٌٖٙٓ :ػ) ،الشاشخ :دار الفكخ – بيخكت ،عاـ الشذخٌٜٔٗٓ :ػٜٜٔٛ -ـ.

 اإلصابة في تسييد الرحابة :ألبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمح بغ أحسج بغ حجخ العدقالىي (ت:ٌٕ٘ٛػ) ،تحقيق :عادؿ أحسج عبج السػجػد كعمى دمح هعػض ،الشاشخ :دار الكتب العمسية -بيخكت،
الصبعة :األكلىٌ ٔٗٔ٘ -ػ.

 االعتصام:إلبراهٌمبنموسىبندمحماللخمًالغرناطًالشهٌربالشاطبً(المتوفى79ٓ:هـ)،تحمٌك:سلٌمبنعٌدالهبللً،الناشر:دارابنعفان،السعودٌة،الطبعة:األولىٕٔٗٔ،هـٔ99ٕ-م.
 األعالـ :لخيخ الجيغ بغ هحسػد بغ دمح بغ عمي بغ فارس ،الدركمي الجهذقي( ،تٌٖٜٔٙ :ػ) ،الشاشخ:دار العمع لمسالييغ ،الصبعة :الخاهدة عذخ -أيار /هايػ ٕٕٓٓ ـ.

(ٌَب ْي َخة بغ) دمح بغ ٌبيخة الحٌمي الذيباىي ،أبػ السطفخ ،عػف
 اإلفراح عغ معاني الرحاح :ليحيى بغ ُّ
الجيغ (تٌ٘ٙٓ :ػ) ،تحقيق :فؤاد عبج السشعع أحسج ،الشاشخ :دار الػشغ ،سشة الشذخٌٔٗٔٚ :ػ.
 -إكساؿ السعمع شخح صحيح مدمع :لمعالهة القاضي أبػ الفزل عياض اليحربي تٌ ٘ٗٗ :ػ.

 إكساؿ تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ :لسغمصاؼ بغ قميج بغ عبج هللا البكجخؼ السرخؼ الحكخؼالحشفي ،أبػ عبج هللا ،عالء الجيغ (تٌٕٚٙ :ػ) ،تحقيق :أبػ عبج الخحسغ عادؿ بغ دمح -أبػ دمح أساهة

بغ إبخاـيع ،الشاشخ :الفاركؽ الحجيثة لمصباعة كالشذخ ،الصبعة :األكلىٌ ٕٕٔٗ ،ػ ٕٓٓٔ -ـ.

 اإلكساؿ في رفع االرتياب عغ السؤتمف كالسختمف في األسساء كالكشى كاألنداب :لدعج السمظ ،أبػ ىرخعمي بغ ـبة هللا بغ جعفخ بغ هاكػَل (تٌٗٚ٘ :ػ) ،الشاشخ :دار الكتب العمسية-بيخكت-لبشاف ،الصبعة:
الصبعة األكلى ٌٔٔٗٔػٜٜٔٓ-ـ.

 إمتاع األسساع بسا لمشبي مغ األحػاؿ كاألمػاؿ كالحفجة كالستاع :ألحسج بغ عمي بغ عبج القادر ،أبػالعباس الحديشي العبيجؼ ،تقي الجيغ السقخيدؼ (تٌٛٗ٘ :ػ) ،تحقيق :دمح عبج الحسيج الشسيدي ،الشاشخ:
دار الكتب العمسية – بيخكت ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٓ ،ػ ٜٜٜٔ -ـ.
 اإلنباء في تاريخ الخمفاء :لسحسج بغ عمي بغ دمح السعخكؼ بابغ العسخاىي (تٌ٘ٛٓ :ػ) ،تحقيق :قاسعالداهخائي ،الشاشخ :دار اآلفاؽ العخبية ،القاٌخة ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٔ ،ػ ٕٓٓٔ -ـ.

 األنداب :لعبج الكخيع بغ دمح بغ هشرػر التسيسي الدسعاىي السخكزؼ ،أبػ سعج (تٌٕ٘ٙ :ػ) ،تحقيق:عبج الخحسغ بغ يحيى السعمسي اليساىي كغيخي ،الشاشخ :هجمذ دائخة السعارؼ العثساىية ،حيجر آباد،
الصبعة :األكلىٌ ٖٕٔٛ ،ػ ٜٕٔٙ -ـ.

 بحخ الجمػع :لجساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمح الجػزؼ (تٌٜ٘ٚ :ػ) ،تحقيق :جساؿهحسػد هرصفى ،الشاشخ :دار الفجخ لمتخاث ،الصبعة :الصبعة األكلى ٌٕ٘ٗٔػٕٓٓٗ-ـ.
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 بحخ العمػـ :ألبي الميث ىرخ بغ دمح بغ أحسج بغ إبخاـيع الدسخقشجؼ (تٌٖٖٚ :ػ). البجء كالتاريخ :السصٍخ بغ شاٌخ السقجسي (ت :ىحػ ٌٖ٘٘ػ) ،الشاشخ :هكتبة الثقافة الجيشية ،بػر سعيج. بػية الصمب في تاريخ حمب :لعسخ بغ أحسج بغ ـبة هللا بغ أبي جخادة العقيمي ،كساؿ الجيغ ابغ العجيع(تٌٙٙٓ :ػ) ،تحقيق :د .سٍيل زكار ،الشاشخ :دار الفكخ.
الخزاؽ الحديشي ،أبػ الؽيس ،السمّقب
لسحسج بغ
 تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس:هحسج بغ عبج ّ
ّ
ّ
بسختزىَّ ،
الدبيجؼ (تٌٕٔٓ٘ :ػ) ،تحقيق :هجسػعة هغ السحققيغ ،الشاشخ :دار الٍجاية.

 تاريخ ابغ معيغ (ركاية الجكري) :ألبي زكخيا يحيى بغ هعيغ بغ عػف بغ زياد بغ بدصاـ بغ عبج الخحسغالسخؼ بالػَلء ،البغجادؼ (تٌٕٖٖ :ػ) ،تحقيق :د .أحسج دمح ىػر سيف ،الشاشخ :هخكد البحث العمسي
كإحياء التخاث اإلسالهي -هكة السكخهة ،الصبعة :األكلى.ٜٜٔٚ – ٖٜٜٔ ،

 تاريخ ابغ معيغ (ركاية عثساف الجارمي) :ألبي زكخيا يحيى بغ هعيغ بغ عػف بغ زياد بغ بدصاـ بغ عبجالخحسغ السخؼ بالػَلء ،البغجادؼ (تٌٕٖٖ :ػ) ،تحقيق :د .أحسج دمح ىػر سيف ،الشاشخ :دار السأهػف

لمتخاث – دهذق.

 تاريخ ابغ يػنذ السرخي :لعبج الخحسغ بغ أحسج بغ يػىذ الرجفي ،أبػ سعيج (تٌٖٗٚ :ػ) ،الشاشخ:دار الكتب العمسية ،بيخكت ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٔ ،ػ.

 تاريخ أبي زرعة الجمذقي :لعبج الخحسغ بغ عسخك بغ عبج هللا بغ صفػاف الشرخؼ السذٍػر بأبي زرعةالجهذقي السمقب بذيخ الذبا

(تٌٕٛٔ :ػ) ،ركاية :أبي السيسػف بغ راشج ،دراسة كتحقيق :شكخ هللا

ىعسة هللا القػجاىي ،الشاشخ :هجسع المغة العخبية – دهذق.

 تاريخ أسساء الثقات :ألبي حفز عسخ بغ أحسج بغ عثساف بغ أحسج بغ دمح بغ أيػ بغ أزداذ البغجادؼالسعخكؼ بػ ابغ شاٌيغ (تٌٖٛ٘ :ػ) ،تحقيق :صبحي الداهخائي ،الشاشخ :الجار الدمؽية – الكػيت،
الصبعة :األكلى.ٜٔٛٗ – ٔٗٓٗ ،
 تاريخ أصبياف= أخبار أصبياف :ألبي ىعيع أحسج بغ عبج هللا بغ أحسج بغ إسحاؽ بغ هػسى بغ هٍخافاألصبٍاىي (تٌٖٗٓ :ػ) ،تحقيق :سيج كدخكؼ حدغ ،الشاشخ :دار الكتب العمسية – بيخكت ،الصبعة:

األكلىٌ ٔٗٔٓ ،ػٜٜٔٓ-ـ.

 تاريخ البيسارستانات في اإلسالـُّ :الج ْكتُػر أَحسج ِعيدى (تٌٖٔٙ٘ :ػ) ،الشاشخ :دار الخائج العخبي،
بيخكت – لبشاف ،الصبعة :الثاىيةٌ ٔٗٓٔ ،ػ ٜٔٛٔ -ـ.
 تاريخ الثقات :ألبي الحدغ أحسج بغ عبج هللا بغ صالح العجمى الكػفى (تٌٕٙٔ :ػ) ،الشاشخ :دار الباز،الصبعة :الصبعة األكلى ٌ٘ٓٗٔػٜٔٛٗ-ـ.
 تاريخ الخمفاء :لعبج الخحسغ بغ أبي بكخ ،جالؿ الجيغ الديػشي (تٌٜٔٔ :ػ) ،تحقيق :حسجؼالجهخداش ،الشاشخ :هكتبة ىدار هرصفى الباز ،الصبعة :الصبعة األكلىٌٕٔٗ٘ :ػٕٓٓٗ-ـ.
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 التاريخ الكبيخ السعخكؼ بتاريخ ابغ أبي خيثسة -الدفخ الثالث :ألبي بكخ أحسج بغ أبي خيثسة (ت:ٌٕٜٚػ) ،تحقيق :صالح بغ فتحي ٌالؿ ،الشاشخ :الفاركؽ الحجيثة لمصباعة كالشذخ -القاٌخة ،الصبعة:

األكلىٌ ٕٔٗٚ ،ػ ٕٓٓٙ -ـ.
 التاريخ الكبيخ :لسحسج بغ إسساعيل بغ إبخاـيع بغ السغيخة البخارؼ ،أبػ عبج هللا (تٌٕ٘ٙ :ػ) ،الصبعة:دائخة السعارؼ العثساىية ،حيجر آباد – الجكغ ،شبع تحت هخاؾبة :دمح عبج السعيج خاف.

 تاريخ بغجاد كذيػلو :ألبي بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ هٍجؼ الخصيب البغجادؼ (ت:ٌٖٗٙػ) ،دراسة كتحقيق :هرصفى عبج القادر عصا ،الشاشخ :دار الكتب العمسية -بيخكت ،الصبعة األكلى،
ٌ ٔٗٔٚػ.
 تاريخ بغجاد :ألبي بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ هٍجؼ الخصيب البغجادؼ (تٌٖٗٙ :ػ)،تحقيق :الجكتػر بذار عػاد هعخكؼ ،الشاشخ :دار الغخ

ٌٕٕٗٔػ ٕٕٓٓ -ـ.

اإلسالهي – بيخكت ،الصبعة :األكلى،

 تاريخ جخجاف :ألبي القاسع حسدة بغ يػسف بغ إبخاـيع الدٍسي القخشي الجخجاىي( ،تٌٕٗٚ :ػ) ،تحقيق:تحت هخاؾبة دمح عبج السعيج خاف ،الشاشخ :عالع الكتب – بيخكت ،الصبعة :الخابعة ٌ ٔٗٓٚػٜٔٛٚ -ـ.
 تاريخ دمذق :ألبي الق اسع عمي بغ الحدغ بغ ـبة هللا السعخكؼ بابغ عداكخ (تٌ٘ٚٔ :ػ) ،تحقيق:عسخك بغ غخاهة العسخكؼ ،الشاشخ :دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،عاـ الشذخٌ ٔٗٔ٘ :ػٜٜٔ٘ -ـ.

 تاريخ مػلج العمساء ككؼياتيع :ألبي سميساف دمح بغ عبج هللا بغ أحسج بغ ربيعة بغ سميساف بغ خالج بغعبج الخحسغ بغ زبخ الخبعي (تٌٖٜٚ :ػ) ،تحقيق :د .عبج هللا أحسج سميساف الحسج ،الشاشخ :دار
العاصسة – الخياض ،الصبعة :األكلى.ٔٗٔٓ،
 التاريخ كأسساء السحجثيغ ككشاىع :لسحسج بغ أحسج بغ دمح ،أبػ عبج هللا السقجهي( ،تٌٖٓٔ :ػ) ،تحقيق:دمح بغ إبخاـيع المحيجاف ،الشاشخ :دار الكتا

كالدشة ،الصبعة :األكلىٌ ٔٗٔ٘ ،ػ ٜٜٔٗ -ـ.

لعَب ْيج هللا بغ عمي بغ دمح
 تجخيج األسساء كالكشى السحكػرة في كتاب الستفق كالسفتخؽ لمخصيب البغجاديُ :الفخاء ،أبػ القاسع بغ أبي الفخج بغ َأِبي خازـ ْابغ القاضي أَِبي َي ْعَمى البغجادؼ،
بغ دمح بغ الحديغ ابغ ّ

الحشبمي (تٌ٘ٛٓ :ػ) ،دراسة كتحقيق :د .شادؼ بغ دمح بغ سالع آؿ ىعساف ،الشاشخ :هخكد الشعساف
لمبحػث كالجراسات اإلسالهية كتحقيق التخاث كالتخجسة ،اليسغ ،الصبعة :األكلىٌ ٖٕٔٗ ،ػ ٕٓٔٔ -ـ

 التحفة المصيفة في تاريخ السجيشة الذخيفة :لذسذ الجيغ أبػ الخيخ دمح بغ عبج الخحسغ بغ دمح بغ أبيبكخ بغ عثساف بغ دمح الدخاكؼ (تٌٜٕٓ :ػ) ،الشاشخ :الكتب العمسيً ،بيخكت –لبشاف ،الصبعة :اَلكلى
ٌٗٔٗٔػٜٜٖٔ/ـ.

 تجريب الخاكي في شخح تقخيب الشػاكي :عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ،جالؿ الجيغ الديػشي (تٌٜٔٔ :ػ)،تحقيق :أبػ قتيبة ىطخ دمح الفاريابي ،الشاشخ :دار شيبة.
 تحكخة الحفاظ :لذسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمح بغ أحسج بغ عثساف بغ َق ْايساز الحٌبي( ،تٌٚٗٛ :ػ)،الشاشخ :دار الكتب العمسية بيخكت-لبشاف ،الصبعة :األكلىٌٜٔٗٔ ،ػٜٜٔٛ -ـ.
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 التخاجع الداقصة مغ الكامل في معخفة ضعفاء السحجثيغ كعمل الحجيث :ألبي أحسج عبج هللا بغ عجؼ بغعبج هللا بغ دمح ابغ هبارؾ بغ القصاف الجخجاىي (تٌٖٙ٘ :ػ) ،استجراؾ كتحقيق :أبػ الفزل عبج
السحدغ الحديشي ،الشاشخ :هكتبة ابغ تيسية -القاٌخة -هرخ ،الصبعة :األكلىٌٖٔٗٔ ،ػٜٜٖٔ -ـ.
 تختيب السجارؾ كتقخيب السدالظ :ألبي الفزل القاضي عياض بغ هػسى اليحربي( ،تٌ٘ٗٗ :ػ)،الشاشخ :هصبعة فزالة -السحسجية ،السغخ  ،الصبعة :األكلى.

 تدسية مذايخ أبي عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب بغ عمي الشدائي كذكخ السجلديغ (كغيخ ذلظ مغالفػائج) :ألبي عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب بغ عمي الخخاساىي ،الشدائي (تٌٖٖٓ :ػ) ،تحقيق :الذخيف
حاتع بغ عارؼ العػىي ،الشاشخ :دار عالع الفػائج -هكة السكخهة ،الصبعة :األكلى ٌٖٕٗٔػ.
 تصخيد رياض الرالحيغ :لؽيرل بغ عبج العديد بغ ؼيرل ابغ حسج السبارؾ الحخيسمي الشججؼ (ت:ٌٖٔٚٙػ) ،تحقيق :د .عبج العديد بغ عبج هللا بغ إبخاـيع الديخ آؿ حسج ،الشاشخ :دار العاصسة لمشذخ
كالتػزيع ،الخياض ،الصبعة :األكلىٌ ٕٖٔٗ ،ػ ٕٕٓٓ -ـ.

 التعجيل كالتجخيح ،لسغ خخج لو البخاري في الجامع الرحيح :ألبي الػليج سميساف بغ خمف بغ سعج بغأيػ

بغ كارث التجيبي القخشبي الباجي األىجلدي (تٌٗٚٗ :ػ) ،تحقيق :د .أبػ لبابة حديغ ،الشاشخ:

دار المػاء لمشذخ كالتػزيع – الخياض ،الصبعة :األكلى.ٜٔٛٙ – ٔٗٓٙ ،
 تعخيف اىل التقجيذ بسخاتب السػصػفيغ بالتجليذ :ألبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمح بغ أحسج بغحجخ العدقالىي (تٌٕٛ٘ :ػ) ،تحقيق :د .عاصع بغ عبجهللا القخيػتي ،الشاشخ :هكتبة السشار -عساف،

الصبعة :األكلى.ٜٖٔٛ – ٖٔٗٓ ،

 تفديخ اإلماـ الذافعي :لذافعي أبػ عبج هللا دمح بغ إدريذ بغ العباس بغ عثساف بغ شافع بغ عبجالسصمب بغ عبج هشاؼ السصمبي القخشي السكي (تٌٕٓٗ :ػ) ،جسع كتحقيق كدراسة :د .أحسج بغ
الفخاف (رسالة دكتػراي) ،الشاشخ :دار التجهخية -السسمكة العخبية الدعػدية ،الصبعة األكلى:
هرصفى َّ

 ٕٓٓٙ -ٕٔٗٚـ.
 َّ ِالب ِد ْيط :ألبي الحدغ عمي بغ أحسج بغ دمح بغ عمي الػاحجؼ ،الشيدابػرؼ ،الذافعي (ت:
الت ْفد ُيخ َ
ٌٗٙٛػ) ،تحقيق :أصل تحؿيقً في (٘ٔ) رسالة دكتػراي بجاهعة اإلهاـ دمح بغ سعػد ،ثع قاهت لجشة
عمسية هغ الجاهعة بدبكً كتشديقً ،الشاشخ :عسادة البحث العمسي -جاهعة اإلهاـ دمح بغ سعػد اإلسالهية،
الصبعة :األكلىٌ ٖٔٗٓ ،ػ.

 -تفديخ التدتخي :ألبي دمح سٍل بغ عبج هللا بغ يػىذ بغ رؼيع التُدتخؼ (تٌٕٖٛ :ػ) ،جسعٍا :أبػ بكخ

دمح البمجؼ ،تحقيق :دمح باسل عيػف الدػد ،الشاشخ :هشذػرات دمح عمي بيزػف /دار الكتب العمسية –

بيخكت ،الصبعة :األكلىٌ ٕٖٔٗ -ػ.

 تفديخ الصبخي= جامع البياف عغ تأكيل آيات القخآف :لسحسج بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالباآلهمي ،أبػ جعفخ الصبخؼ (تٌٖٔٓ :ػ) ،تحقيق :الجكتػر عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي بالتعاكف هع
ٕٔٔ

هخكد البحػث كالجراسات اإلسالهية بجار ٌجخ الجكتػر عبج الدشج حدغ يساهة ،الشاشخ :دار ٌجخ لمصباعة
كالشذخ كالتػزيع كاإلعالف ،الصبعة :األكلىٌ ٕٕٔٗ ،ػ ٕٓٓٔ -ـ.

 تفديخ القخآف العطيع :ألبي الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخؼ ثع الجهذقي (ت:ٌٗٚٚػ) ،تحقيق :ساهي بغ دمح سالهة ،الشاشخ :دار شيبة لمشذخ كالتػزيع .الصبعة :الثاىية ٌٕٓٗٔػ-
 ٜٜٜٔـ.

 تفديخ القخآف العطيع :ألبي دمح عبج الخحسغ بغ دمح بغ إدريذ بغ السشحر التسيسي ،الحشطمي ،الخازؼ ابغأبي حاتع (تٌٖٕٚ :ػ) ،تحقيق :أسعج دمح الصيب ،الشاشخ :هكتبة ىدار هرصفى الباز -السسمكة العخبية
الدعػدية

 تفديخ القخآف :ألبي السطفخ ،هشرػر بغ دمح بغ عبج الجبار ابغ أحسج السخكزػ الدسعاىي التسيسيالحشفي ثع الذافعي (تٌٜٗٛ :ػ) ،تحقيق :ياسخ بغ إبخاـيع كغشيع بغ عباس بغ غشيع ،الشاشخ :دار
الػشغ ،الخياض – الدعػدية ،الصبعة :األكلىٌٔٗٔٛ ،ػٜٜٔٚ -ـ.

 تفديخ القخآف :ألبي بكخ دمح بغ إبخاـيع بغ السشحر الشيدابػرؼ (تٌٖٜٔ :ػ) ،تحقيق كتعميق :الجكتػر:سعج بغ دمح الدعج ،دار الشذخ :دار السآثخ -السجيشة الشبػية ،الصبعة :األكلى ٖٕٗٔ ٌػ ٕٕٓٓ ،ـ.

 تفديخ الساتخيجي (تأكيالت أىل الدشة) :لسحسج بغ دمح بغ هحسػد ،أبػ هشرػر الساتخيجؼ (تٌٖٖٖ :ػ)،تحقيق :د .هججؼ باسمػـ ،الشاشخ :دار الكتب العمسية -بيخكت ،لبشاف ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٙ ،ػ-
ٕ٘ٓٓـ.

 تفديخ الساكردي = الشكت كالعيػف :ألبي الحدغ عمي بغ دمح بغ دمح بغ حبيب البرخؼ البغجادؼ،الذٍيخ بالساكردؼ (تٌٗ٘ٓ :ػ) ،تحقيق :الديج ابغ عبج السقرػد بغ عبج الخحيع ،الشاشخ :دار الكتب
العمسية -بيخكت /لبشاف.

 تفديخ السخاغي :ألحسج بغ هرصفى السخاغي (تٌٖٔٚٔ :ػ) ،الشاشخ :شخكة هكتبة كهصبعة هرصفىالبابى الحمبي كأكَلدي بسرخ ،الصبعة :األكلىٌ ٖٔٙ٘ ،ػ ٜٔٗٙ -ـ.

 تفديخ غخيب ما في الرحيحيغ البخاري كمدمع :لسحسج بغ فتػح بغ عبج هللا بغ فتػح بغ حسيج األزدؼالح ِسيجؼ أبػ عبج هللا بغ أبي ىرخ (تٌٗٛٛ :ػ) ،تحقيق :الجكتػرة :زبيجة دمح سعيج عبج العديد،
السيػرقي َ
الشاشخ :هكتبة الدشة -القاٌخة – هرخ ،الصبعة :األكلى.ٜٜٔ٘ – ٔٗٔ٘ ،
 تفديخ مجاىج :ألبي الحجاج هجاٌج بغ جبخ التابعي السكي القخشي السخدكهي (تٌٔٓٗ :ػ) ،تحقيق:الجكتػر دمح عبج الدالـ أبػ الشيل ،الشاشخ :دار الفكخ اإلسالهي الحجيثة ،هرخ ،الصبعة :األكلىٔٗٔٓ ،
ٌػ ٜٜٔٛ -ـ.
 تفديخ مقاتل بغ سميساف :ألبي الحدغ هقاتل بغ سميساف بغ بذيخ األزدؼ البمخى (تٌٔ٘ٓ :ػ) ،تحقيق:عبج هللا هحسػد شحاتً ،الشاشخ :دار إحياء التخاث– بيخكت ،الصبعة :األكلى ٖٕٗٔ.

ٕٕٔ

 تفديخ يحيى بغ سالـ :يحيى بغ سالـ بغ أبي ثعمبة ،التيسي بالػَلء ،هغ تيع ربيعة ،البرخؼ ثع اإلفخيقيالقيخكاىي (تٌٕٓٓ :ػ) ،تقجيع كتحقيق :الجكتػرة ٌشج شمبي ،الشاشخ :دار الكتب العمسية ،بيخكت– لبشاف،
الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗ٘ ،ػ ٕٓٓٗ -ـ.
 تقخيب التيحيب :ألبي الفز ل أحسج بغ عمي بغ دمح بغ أحسج بغ حجخ العدقالىي (تٌٕٛ٘ :ػ) ،تحقيق:دمح عػاهة ،الشاشخ :دار الخشيج – سػريا ،الصبعة :األكلى.ٜٔٛٙ – ٔٗٓٙ ،

 التقييج لسعخفة ركاة الدشغ كالسدانيج :لسحسج بغ عبج الغشي بغ أبي بكخ بغ شجاع ،أبػ بكخ ،هعيغالجيغ ،ابغ ىقصة الحشبمي البغجادؼ (تٌٕٜٙ :ػ) ،تحقيق :كساؿ يػسف الحػت ،الشاشخ :دار الكتب
العمسية ،الصبعة :الصبعة األكلى ٌ ٔٗٓٛػ ٜٔٛٛ -ـ.
التع ِجيل كمع ِخفة ال ِّثَقات كالزعفاء كالسج ِ
 َّاىيل :ألبي الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ
َ
الت ْكسيل في َ
َْ
الجْخح ك َّ ْ
القخشي البرخؼ ثع الجهذقي (تٌٚٚٗ :ػ) ،دراسة كتحقيق :د .شادؼ بغ دمح بغ سالع آؿ ىعساف ،الشاشخ:

هخكد الشعساف لمبحػث كالجراسات اإلسالهية كتحقيق التخاث كالتخجسة ،اليسغ ،الصبعة :األكلىٌٖٕٔٗ ،ػ-

ٕٔٔٓ ـ
 تمخيز تاريخ نيدابػر :ألبي عبج هللا الحاكع دمح بغ عبج هللا بغ دمح بغ حسجكيً بغ ُىعيع بغ الحكعالزبي الصٍساىي الشيدابػرؼ السعخكؼ بابغ البيع (تٌٗٓ٘ :ػ) ،الشاشخ :كتابخاىة ابغ سيشا – شٍخاف.
 تمؿيح فيػـ أىل األثخ في عيػف التاريخ كالديخ :لجساؿ الجيغ أبي الفخج عبج الخحسغ ابغ الجػزؼ(تٌٜ٘ٚ:ػ) ،الشاشخ :شخكة دار األرقع بغ أبي األرقع – بيخكت ،الصبعة :األكلى.ٜٜٔٚ ،
التشػيخ َشخح الج ِ
الر ِغ ِ
يخ :لسحسج بغ إسساعيل بغ صالح بغ دمح الحدشي ،الكحالىي ثع الرشعاىي،
امع َّ
 َّ ُ ْ ُ َهحسج
هحسج إسحاؽ
أبػ إبخاـيع ،عد الجيغ ،السعخكؼ كأسالفً باألهيخ (تٌٕٔٔٛ :ػ) ،تحقيق :د.
َّ
َّ
إبخاـيع ،الشاشخ :هكتبة دار الدالـ ،الخياض ،الصبعة :األكلىٌٖٕٔٗ ،ػ ٕٓٔٔ -ـ.

 تيحيب األسساء كالمغات :ألبي زكخيا هحيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ (تٌٙٚٙ :ػ) ،دار الكتبالعمسية ،بيخكت – لبشاف.

 تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ :ليػسف بغ عبج الخحسغ بغ يػسف ،أبػ الحجاج ،جساؿ الجيغ ابغالدكي أبي دمح القزاعي الكمبي السدؼ (تٌٕٚٗ :ػ) ،ت حقيق :د .بذار عػاد هعخكؼ ،الشاشخ :هؤسدة

الخسالة – بيخكت ،الصبعة :األكلى.ٜٔٛٓ – ٔٗٓٓ ،

 تيحيب المغة :لسحسج بغ أحسج بغ األزٌخؼ الٍخكؼ ،أبػ هشرػر (تٌٖٚٓ :ػ) ،تحقيق :دمح عػضهخعب ،الشاشخ :دار إحياء التخاث العخبي – بيخكت ،الصبعة :األكلى ٕٔٓٓـ.

 التػافق الشفدي لج ى الخاشج السراب بإعاقة حخكية مكتدبة دراسة ميجانية في مخاكد إعادة التأىيلالحخكي كالػضيفي بدكخة :بجرة بٍية ك بيج لصيفة ،إشخاؼ األستاذة :دبخاسػ فصيسة ٕٓٔٓ ،ػ ٕٔٔٓ.
 تيديخ الكخيع الخحسغ في تفديخ كالـ السشاف :لعبج الخحسغ بغ ىاصخ بغ عبج هللا الدعجؼ (ت:ٌٖٔٚٙػ) ،تحقيق :عبج الخحسغ بغ هعال المػيحق ،الشاشخ :هؤسدة الخسالة ،الصبعة :األكلى ٕٓٗٔق-
ٕٓٓٓ ـ.
ٖٕٔ

 التيديخ بذخح الجامع الرغيخ :لديغ الجيغ دمح السجعػ بعبج الخؤكؼ بغ تاج العارفيغ بغ عمي بغ زيغالعابجيغ الحجادؼ ثع السشاكؼ القاٌخؼ (تٌٖٔٓٔ :ػ) ،الشاشخ :هكتبة اإلهاـ الذافعي– الخياض ،الصبعة:

الثالثةٌٔٗٓٛ ،ػٜٔٛٛ -ـ.

الد ْػُد ْكِىي الجسالي الحشفي
 الثقات مسغ لع يقع في الكتب الدتة :ألبي الفجاء زيغ الجيغ قاسع بغ ُق ْصُم ْػَب َغا ُّ
(تٌٜٛٚ :ػ) ،دراسة كتحقيق :شادؼ بغ دمح بغ سالع آؿ ىعساف ،الشاشخ :هخكد الشعساف لمبحػث
كالجراسات اإلسالهية كتحقيق التخاث كالتخجسة صشعاء ،اليسغ ،الصبعة :األكلىٌ ٖٕٔٗ ،ػ ٕٓٔٔ -ـ

البدتي (ت:
 الثقات :لسحسج بغ حباف بغ أحسج بغ حباف بغ هعاذ بغ َه ْع َبج ،التسيسي ،أبػ حاتع ،الجارهيُ ،ٌٖٗ٘ػ) ،هخاؾبة :الجكتػر دمح عبج السعيج خاف هجيخ دائخة السعارؼ العثساىية ،الشاشخ :دائخة السعارؼ
العثساىية بحيجر آباد الجكغ الٍشج ،الصبعة :األكلى ٖٜٖٔ ،ـ .ٜٖٔٚ -

 جامع األصػؿ في أحاديث الخسػؿ :لسجج الجيغ أبػ الدعادات السبارؾ بغ دمح بغ دمح بغ دمح ابغ عبجالكخيع الذيباىي الجدرؼ ابغ األثيخ (تٌٙٓٙ :ػ) ،تحقيق :عبج القادر األرىؤكط -التتسة تحقيق بذيخ
عيػف ،الشاشخ :هكتبة الحمػاىي -هصبعة السالح -هكتبة دار البياف ،الصبعة :األكلى.

 الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كسششو كأيامو = صحيحالبخاري :لسحسج بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخارؼ الجعفي ،تحقيق :دمح زٌيخ بغ ىاصخ الشاصخ ،الشاشخ:
دار شػؽ الشجاة ،الصبعة :األكلىٌٕٕٔٗ ،ػ.

 الجامع في العمل كمعخفة الخجاؿ ألحسج بغ حشبل :ألبي عبج هللا أحسج بغ دمح بغ حشبل بغ ٌالؿ بغ أسجالذيباىي (تٌٕٗٔ :ػ) ،ركاية :السخكذؼ كغيخي ،تحقيق :الجكتػر كصى هللا بغ دمح عباس ،الشاشخ :الجار
الدمؽية ،بػهباػ -الٍشج ،الصبعة :األكلىٌ ٔٗٓٛ ،ػ ٜٔٛٛ -ـ.

 الجامع ألخالؽ الخاكي كآداب الدامع :ألبي بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ هٍجؼ الخصيبالبغجادؼ (تٌٖٗٙ :ػ).تحقيق :د .هحسػد الصحاف ،الشاشخ :هكتبة السعارؼ – الخياضٔٛٔ ،ػ جسل هغ
الب َال ُذرؼ (تٌٕٜٚ :ػ) ،تحقيق :سٍيل زكار كرياض
أنداب األشخاؼ :ألحسج بغ يحيى بغ جابخ بغ داكد َ

الدركمي ،الشاشخ :دار الفكخ – بيخكت ،الصبعة :األكلىٌ ٔٗٔٚ ،ػ ٜٜٔٙ -ـ.

 الجخح كالتعجيل :ألبي دمح عبج الخحسغ بغ دمح بغ إدريذ بغ السشحر التسيسي ،الحشطمي ،الخازؼ ابغ أبيحاتع (تٌٖٕٚ :ػ) ،الشاشخ :شبعة هجمذ دائخة السعارؼ العثساىية -بحيجر آباد الجكغ – الٍشج ،دار إحياء
التخاث العخبي – بيخكت ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٚٔ ،ػ ٕ٘ ٜٔـ.
 الجدء الستسع لصبقات ابغ سعج [الصبقة الخامدة في مغ ؾبس رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع .كىعأحجاث األسشاف] :ألبي عبج هللا دمح بغ سعج بغ هشيع الٍاشسي بالػَلء ،البرخؼ ،البغجادؼ السعخكؼ بابغ
سعج (تٌٕٖٓ :ػ) ،تحقيق :دمح بغ صاهل الدمسي ،الشاشخ :هكتبة الرجيق – الصائف ،الصبعة :األكلى،

ٗٔٗٔ ٌػ ٜٜٖٔ -ـ.

 جسيخة المغة :ألبي بكخ دمح بغ الحدغ بغ دريج األزدؼ (تٌٖٕٔ :ػ) ،تحقيق :رهدؼ هشيخ بعمبكي،الشاشخ :دار العمع لمسالييغ– بيخكت ،الصبعة :األكلىٜٔٛٚ ،ـ.
ٕٗٔ

 الجياز السخكدي لإلحراء الفمدصيشي :لخالج أبػ خالج كحميسة الرباح. حاشية الدشجي عمى سشغ ابغ ماجو= كفاية الحاجة في شخح سشغ ابغ ماجو :لسحسج بغ عبج الٍادؼالتتػؼ ،أبػ الحدغ ،ىػر الجيغ الدشجؼ (تٌٖٔٔٛ :ػ) ،الشاشخ :دار الجيل – بيخكت.
 الحجة عمى أىل السجيشة :ألبي عبج هللا دمح بغ الحدغ بغ فخقج الذيباىي (تٌٜٔٛ :ػ) ،تحقيق :هٍجؼحدغ الكيالىي القادرؼ ،الشاشخ :عالع الكتب– بيخكت ،الصبعة :الثالثة.ٖٔٗٓ ،
لخالِج ْبغ هخداس أ َُبػ الٍيثع الدخاج (تٌٕٖٔ :ػ) ،الشاشخ :هخصػط ُىذخ
 حجيث خالج بغ مخداس الدخاجَ :في بخىاهج جػاهع الكمع السجاىي التابع لسػقع الذبكة اإلسالهية ،الصبعة األكلى.ٕٓٓٗ ،

 الحجيث كالسحجثػف :لسحسج دمح أبػ زٌػ رحسً هللا ،الشاشخ :دار الفكخ العخبي ،الصبعة :القاٌخة في ٕ هغجسادػ الثاىية ٌٖٔٚٛػ.
 حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ كالقاىخة :لعبج الخح سغ بغ أبي بكخ ،جالؿ الجيغ الديػشي (ت:ٌٜٔٔػ) ،تحقيق :دمح أبػ الفزل إبخاـيع ،الشاشخ :دار إحياء الكتب العخبية -عيدى البابي الحمبي كشخكاي
– هرخ ،الصبعة :األكلى ٌ ٖٔٛٚػ ٜٔٙٚ -ـ.

 حقػؽ السعػقيغ في السجتسع الفمدصيشي الييئة الفمدصيشية السدتقمة لحقػؽ السػاشغ :الدعجؼكاخخكف.

 حمية األكلياء كشبقات األصؽياء :ألبي ىعيع أحسج بغ عبج هللا بغ أحسج بغ إسحاؽ بغ هػسى بغ هٍخافاألصبٍاىي (تٌٖٗٓ :ػ) ،الشاشخ :الدعادة -بجػار هحافطة هرخٌٖٜٔٗ ،ػٜٔٚٗ -ـ.

 الخخاج :ألبي يػسف يعقػ بغ إبخاـيع بغ حبيب بغ سعج بغ حبتة األىرارؼ (تٌٕٔٛ :ػ) ،تحقيق :شًعبج الخءكؼ سعج ،سعج حدغ دمح ،الشاشخ :السكتبة األزٌخية لمتخاث.

 -دليل السجرب حػؿ حقػؽ األشخاص ذكي اإلعاقة :صالح عبج العاشي ،فمدصيغ ٕٕٔٓ.

 الجليل السغشي لذيػخ اإلماـ أبي الحدغ الجارقصشي :ألبي الصيب ىايف بغ صالح بغ عمي السشرػرؼ،تقجيع :د /سعج بغ عبج هللا الحسيج ،د /حدغ هقبػلي األٌجؿ ،الشاشخ :دار الكياف لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،
السسمكة العخبية الدعػدية ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٛ ،ػ ٕٓٓٚ -ـ.
 الحريعة إلى مكارـ الذخيعة :ألبي القاسع الحديغ بغ دمح السعخكؼ بالخاغب األصفٍاىى (تٌٕ٘ٓ :ػ)،تحقيق :د .أبػ اليديج أبػ زيج العجسي ،دار الشذخ :دار الدالـ – القاٌخة ،عاـ الشذخٌ ٕٔٗٛ :ػ-

ٕٓٓٚـ.

بغ َق ِائجة الٍسجاىي الػ ِ
بغ ٌَ ِادؼ ِ
ادع ُّي( ،تٌٕٕٔٗ :ػ)،
بغ ُهْقِب ِل ِ َ َ َ ْ َ
بل ُ
لسْق ُ
 رجاؿ الحاكع في السدتجرؾُ :الشاشخ :هكتبة صشعاء األثخية ،الصبعة :الثاىيةٌ ٕٔٗ٘ ،ػ ٕٓٓٗ -ـ.
ػيً (تٌٕٗٛ :ػ) ،تحقيق :عبج
 رجاؿ صحيح مدمع :ألحسج بغ عمي بغ دمح بغ إبخاـيع ،أبػ بكخ ابغ َه ْش ُج َهللا الميثي ،الشاشخ :دار السعخفة – بيخكت ،الصبعة :األكلى.ٔٗٓٚ ،
 الخسالة العمسية :لدعجؼ بغ هٍجؼ الٍاشسي ،الشاشخ :عسادة البحث العمسي بالجاهعة اإلسالهية ،السجيشةالشبػية ،السسمكة العخبية الدعػدية ،الصبعةٌٕٔٗٓ :ػٜٕٔٛ/ـ.
ٕ٘ٔ

 الخعاية التخبػية لمسعػقيغ في اإلسالـ :لدياد عمي الجخجاكؼ. ركائع التفديخ (الجامع لتفديخ اإلماـ ابغ رجب الحشبمي) :لديغ الجيغ عبج الخحسغ بغ أحسج بغ رجب بغالدالهي ،البغجادؼ ،ثع الجهذقي ،الحشبمي (تٌٜٚ٘ :ػ) ،جسع كتختيب :أبي هعاذ شارؽ بغ
الحدغَ ،
عػض هللا بغ دمح ،الشاشخ :دار العاصسة -السسمكة العخبية الدعػدية ،الصبعة :األكلى ٕٕٕٗٔٓٓٔ -ـ.

 الخياض الشزخة في مشاقب العذخة :ألبي العباس ،أحسج بغ عبج هللا بغ دمح ،هحب الجيغ الصبخؼ (ت:ٌٜٗٙػ) ،الشاشخ :دار الكتب العمسية ،الصبعة :الثاىية.

 زاد السديخ في عمع التفديخ :لجساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمح الجػزؼ (تٌٜ٘ٚ :ػ)،تحقيق :عبج الخزاؽ السٍجؼ ،الشاشخ :دار الكتا

العخبي – بيخكت ،الصبعة :األكلىٌ ٕٕٔٗ -ػ

 الدابق كالالحق في تباعج ما بيغ كفاة راكييغ عغ شيخ كاحج :ألبي بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغأحسج بغ هٍجؼ الخصيب البغجادؼ (تٌٖٗٙ :ػ) ،تحقيق :دمح بغ هصخ الدٌخاىي ،الشاشخ :دار الرسيعي،
الخياض ،السسمكة العخبية الدعػدية ،الصبعة :الثاىيةٌٕٔٗٔ ،ػٕٓٓٓ/ـ.

 الدخاج السشيخ في اإلعانة عمى معخفة بعس معاني كالـ ربشا الحكيع الخبيخ :لذسذ الجيغ ،دمح بغ أحسجالخصيب الذخبيشي الذافعي (تٌٜٚٚ :ػ) ،الشاشخ :هصبعة بػَلؽ (األهيخية) – القاٌخة ،عاـ الشذخ:
ٌٕ٘ٔٛػ.
 الدشة قبل التجكيغ :لسحسج عجاج بغ دمح تسيع بغ صالح بغ عبج هللا الخصيب ،أصل ٌحا الكتا  :رسالةهاجدتيخ هغ كمية دار العمػـ بجاهعة القاٌخة ،الشاشخ :دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،بيخكت –

لبشاف ،الصبعة :الثالثةٌ ٔٗٓٓ ،ػ ٜٔٛٓ -ـ.

 سشغ ابغ ماجوَ :لبغ هاجة أبػ عبج هللا دمح بغ يديج القدكيشي ،كهاجة اسع أبيً يديج (تٌٕٖٚ :ػ)،تحقيق :دمح فؤاد عبج الباقي ،الشاشخ :دار إحياء الكتب العخبية -ؼيرل عيدى البابي الحمبي.
 سشغ أبي داكد :ألبي داكد سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ عسخك األزدؼِ
الد ِج ْدتاىي (تٌٕٚ٘ :ػ) ،تحقيق :دمح هحيي الجيغ عبج الحسيج ،الشاشخ :السكتبة العرخية ،صيجا –
ّ
بيخكت.
 سشغ التخمحي :لسحسج بغ عيدى بغ َس ْػرة بغ هػسى بغ الزحاؾ ،التخهحؼ ،أبػ عيدى (تٌٕٜٚ :ػ)،تحقيق كتعميق :أحسج دمح شاكخ (جػ ٔ ،)ٕ ،ودمح فؤاد عبج الباقي (جػ ٖ) ،كإبخاـيع عصػة عػض السجرس
في األزٌخ الذخيف (جػ ٗ ،) ٘ ،الشاشخ :شخكة هكتبة كهصبعة هرصفى البابي الحمبي – هرخ ،الصبعة:
الثاىيةٌ ٖٜٔ٘ ،ػ ٜٔٚ٘ -ـ.

 -سؤاالت ابغ الجشيج ألبي زكخيا يحيى بغ معيغ :ألبي زكخيا يحيى بغ هعيغ بغ عػف بغ زياد بغ بدصاـ

بغ عبج الخحسغ السخؼ بالػَلء ،البغجادؼ (تٌٕٖٖ :ػ) ،تحقيق :أحسج دمح ىػر سيف ،دار الشذخ :هكتبة

الجار -السجيشة السشػرة ،الصبعة األكلىٌٔٗٓٛ ،ػٜٔٛٛ ،ـ.
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 سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحسج بغ حشبل في جخح الخكاة كتعجيميع :ألبي عبج هللا أحسج بغ دمح بغ حشبلبغ ٌالؿ بغ أسج الذيباىي (تٌٕٗٔ :ػ) ،تحقيق :د .زياد دمح هشرػر ،الشاشخ :هكتبة العمػـ كالحكع-
السجيشة السشػرة ،الصبعة :األكلى.ٔٗٔٗ ،

 سؤاالت أبي عبيج اآلجخي أبا داكد الدجدتاني في الجخح كالتعجيل :ألبي داكد سميساف بغ األشعث بغِ
الد ِج ْدتاىي (تٌٕٚ٘ :ػ) ،تحقيق :دمح عمي قاسع العسخؼ،
إسحاؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ عسخك األزدؼ ّ
الشاشخ :عسادة البحث العمسي بالجاهعة اإلسالهية ،السجيشة السشػرة ،السسمكة العخبية الدعػدية ،الصبعة:
األكلىٌٖٔٗٓ ،ػٜٖٔٛ/ـ.
 سؤاالت البخقاني لمجارقصشي ركاية الكخجي عشو :ألحسج بغ دمح بغ أحسج بغ غالب ،أبػ بكخ السعخكؼبالبخقاىي (تٌٕٗ٘ :ػ) ،تحقيق :عبج الخحيع دمح أحسج القذقخؼ ،الشاشخ :كتب خاىً جسيميَ -لٌػر،

باكدتاف ،الصبعة األكلىٌٔٗٓٗ ،ػ.

 سؤاالت الحاكع الشيدابػري لمجارقصشي :ألبي الحدغ عمي بغ عسخ بغ أحسج بغ هٍجؼ بغ هدعػد بغالشعساف بغ ديشار البغجادؼ الجارقصشي (تٌٖٛ٘ :ػ) ،تحقيق :د .هػفق بغ عبج هللا بغ عبج القادر،
الشاشخ :هكتبة السعارؼ -الخياض ،الصبعة األكلى.ٜٔٛٗ – ٔٗٓٗ ،

 سؤاالت الدمسي لمجارقصشي :لسحسج بغ الحديغ بغ دمح بغ هػسى بغ خالج بغ سالع الشيدابػرؼ ،أبػ عبجالخحسغ الدمسي (تٌٕٗٔ :ػ) ،تحقيق :فخيق هغ الباحثيغ بإشخاؼ كعشاية د /سعج بغ عبج هللا الحسيج ك
د /خالج بغ عبج الخحسغ الجخيدي ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٚ ،ػ.
 سؤاالت حسدة بغ يػسف الديسي :ألبي القاسع حسدة بغ يػسف بغ إبخاـيع الدٍسي القخشي الجخجاىي(تٌٕٗٚ :ػ) ،تحقيق :هػفق بغ عبج هللا بغ عبجالقادر ،الشاشخ :هكتبة السعارؼ -الخياض ،الصبعة
األكلى.ٜٔٛٗ – ٔٗٓٗ ،

 سؤاالت دمحم بغ عثساف بغ أبي شيبة لعمي بغ السجيشي :لعمي بغ عبج هللا بغ جعفخ الدعجؼ بالػَلءالسجيشي ،البرخؼ ،أبػ الحدغ (تٌٕٖٗ :ػ) ،تحقيق :هػفق عبج هللا عبج القادر ،الشاشخ :هكتبة السعارؼ
– الخياض ،الصبعة :األكلى.ٔٗٓٗ ،
 سيخ أعالـ الشبالء :لذسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمح بغ أحسج بغ عثساف بغ َق ْايساز الحٌبي (تٌٚٗٛ :ػ)،الشاشخ :دار الحجيث -القاٌخة ،الصبعةٌٕٔٗٚ :ػٕٓٓٙ-ـ.

 سيخ الدمف الرالحيغ إلسساعيل بغ دمحم األصبياني :إلسساعيل بغ دمح بغ الفزل بغ عمي القخشيالصميحي التيسي األصبٍاىي ،أبػ القاسع ،السمقب بقػاـ الدشة (تٌٖ٘٘ :ػ) ،تحقيق :د .كخـ بغ حمسي بغ
فخحات بغ أحسج ،الشاشخ :دار الخاية لمشذخ كالتػزيع ،الخياض.

 سيكػلػجية ذكي الحاجات الخاصة األساليب التخبػية كالبخامج التعميسية :لعبج الخحسغ سعيج سميساف،الجدء الخابع ،الشاشخ هكتبة زٌخاء الذخؽ القاٌخة ،الصبعة اَلكلى ٕٔٓٓ.
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العكخؼ الحشبمي ،أبػ الفالح
 شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب :عبج الحي بغ أحسج بغ دمح ابغ العساد َ(تٌٜٔٓٛ :ػ) ،تحقيق :هحسػد األرىاؤكط ،خخج أحاديثً :عبج القادر األرىاؤكط ،الشاشخ :دار ابغ كثيخ،
دهذق – بيخكت ،الصبعة :األكلىٌ ٔٗٓٙ ،ػ ٜٔٛٙ -ـ.
 شخح الدرقاني عمى السػاىب المجنية بالسشح السحسجية :ألبي عبج هللا دمح بغ عبج الباقي بغ يػسف بغأحسج بغ شٍا

الجيغ بغ دمح الدرقاىي السالكي (تٌٕٕٔٔ :ػ) ،الشاشخ :دار الكتب العمسية ،الصبعة:

األكلى ٌٔٗٔٚػٜٜٔٙ-ـ.

 شخح الدشة :لسحيي الدشة ،أبػ دمح الحديغ بغ هدعػد بغ دمح بغ الفخاء البغػؼ الذافعي (تٌ٘ٔٙ :ػ)،تحقيق :شعيب األرىؤكط -دمح زٌيخ الذاكير ،الشاشخ :السكتب اإلسالهي -دهذق ،بيخكت ،الصبعة:
الثاىيةٌٖٔٗٓ ،ػٜٖٔٛ -ـ.

 شخح صحيح البخاريَ :لبغ بصاؿ أبػ الحدغ عمي بغ خمف بغ عبج السمظ (تٌٜٗٗ :ػ) ،تحقيق :أبػتسيع ياسخ بغ إبخاـيع ،دار الشذخ :هكتبة الخشج -الدعػدية ،الخياض ،الصبعة :الثاىيةٌٕٖٔٗ ،ػ-
ٖٕٓٓـ.
 شخؼ أصحاب الحجيث :ألبي بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ هٍجؼ الخصيب البغجادؼ (ت:ٌٖٗٙػ) ،تحقيق :د .دمح سعيج خصي اكغمي ،الشاشخ :دار إحياء الدشة الشبػية – أىقخة.

 شسذ العمػـ كدكاء كالـ العخب مغ الكمػـ :لشذػاف بغ سعيج الحسيخػ اليسشي( ،تٌٖ٘ٚ :ػ) ،تحقيق :دحديغ بغ عبج هللا العسخؼ -هصٍخ بغ عمي اإلرياىي -د يػسف دمح عبج هللا ،الشاشخ :دار الفكخ السعاصخ
(بيخكت -لبشاف) ،دار الفكخ (دهذق -سػرية) ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٓ ،ػ ٜٜٜٔ -ـ.

 الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية :ألبي ىرخ إسساعيل بغ حساد الجػٌخؼ الفارابي (تٌٖٜٖ :ػ)،تحقيق :أحسج عبج الغفػر عصار ،الشاشخ :دار العمع لمسالييغ – بيخكت ،الصبعة :الخابعة ٌ ٔٗٓٚػ -
ٜٔٛٚـ.

 صحيح األدب السفخد لإلماـ البخاري :لسحسج بغ إسساعيل بغ إبخاـيع بغ السغيخة البخارؼ ،أبػ عبج هللا(تٌٕ٘ٙ :ػ) ،تحقيق كتعميق :دمح ىاصخ الجيغ األلباىي ،الشاشخ :دار الرجيق لمشذخ كالتػزيع ،الصبعة:
الخابعةٌٔٗٔٛ ،ػٜٜٔٚ -ـ.
 صفػة التفاسيخ :لسحسج عمي الرابػىي ،الشاشخ :دار الرابػىي لمصباعة كالشذخ كالتػزيع – القاٌخة،الصبعة :األكلى .ٜٜٔٚ -ٔٗٔٚ ،ـ

 صػر اإلعالـ اإلسالمي في القخآف الكخيع -دراسة في التفديخ السػضػعي :لعاشف إبخاـيع الستػليرفاعي ،إشخاؼ فزيمة الجكتػر :حاتع دمح هشرػر هدركعة ،الشاشخ :رسالة هاجدتيخ ،قدع التفديخ كعمػـ
القخآف ،كمية العمػـ اإلسالهية ،جاهعة السجيشة العالسية (هاليديا) ،عاـ الشذخٌ ٖٕٔٗ :ػ ٕٓٔٔ -ـ.
 الزػء الالمع السبيغ عغ مشاىج السحجثيغ :ألحسج هحخـ الذيخ ىاجي ،الصبعة :الخاهدة. شبقات الحفاظ :لعبج الخحسغ بغ أبي بكخ ،جالؿ الجيغ الديػشي (تٌٜٔٔ :ػ) ،الشاشخ :دار الكتبالعمسية– بيخكت ،الصبعة :األكلى.ٖٔٗٓ ،
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 شبقات الذافعية :ألبي بكخ بغ أحسج بغ دمح بغ عسخ األسجؼ الذٍبي الجهذقي ،تقي الجيغ ابغ قاضيشٍبة (تٌٛ٘ٔ :ػ) ،تحقيق :د .الحافع عبج العميع خاف ،دار الشذخ :عالع الكتب – بيخكت ،الصبعة:
األكلىٌ ٔٗٓٚ ،ػ.

 شبقات الذافعييغ :ألبي الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخؼ ثع الجهذقي (تٌٚٚٗ :ػ)،تحقيق :د أحسج عسخ ٌاشع ،د دمح زيشٍع دمح عد  ،الشاشخ :هكتبة الثقافة الجيشية ،تاريخ الشذخٖٔٗٔ :

ٌػ ٜٜٖٔ -ـ.

 الصبقات الكبخى :ألبي عبج هللا دمح بغ سعج بغ هشيع الٍاشسي بالػَلء ،البرخؼ ،البغجادؼ السعخكؼ بابغسعج (تٌٕٖٓ :ػ) ،تحقيق :إحداف عباس ،الشاشخ :دار صادر – بيخكت ،الصبعة :األكلى ٜٔٙٛ ،ـ.

 الصبقات الكبخى :ألبي عبج هللا دمح بغ سعج بغ هشيع الٍاشسي بالػَلء ،البرخؼ ،البغجادؼ السعخكؼ بابغسعج (تٌٕٖٓ :ػ) ،تحقيق :دمح عبج القادر عصا ،الشاشخ :دار الكتب العمسية – بيخكت ،الصبعة :األكلى،

ٌٓٔٗٔػ ٜٜٔٓ -ـ.

الحَشفي ،ىدبً إلى دمح
 الصبقات الكبخى= لػافح األنػار في شبقات األخيار :لعبج الػٌا بغ أحسج بغ عمي َابغ الحشؽيةَّ ،
الذ ْعخاىي ،أبػ دمح (تٌٜٖٚ :ػ) ،الشاشخ :هكتبة دمح السميجي الكتبي كأخيً ،هرخ ،عاـ
الشذخٌ ٖٔٔ٘ :ػ.
 -شبقات السحجثيغ بأصبياف كالػارديغ عمييا :أبػ دمح عبج هللا بغ دمح بغ جعفخ بغ حياف األىرارؼ

السعخكؼ بأِبي الذيخ األصبٍاىي (تٌٖٜٙ :ػ) ،تحقيق :عبج الغفػر عبج الحق حديغ البمػشي ،الشاشخ:
هؤسدة الخسالة – بيخكت ،الصبعة :الثاىية.ٜٜٕٔ – ٕٔٗٔ ،

 شبقات السفدخيغ لمجاككدي :لسحسج بغ عمي بغ أحسج ،شسذ الجيغ الجاككدؼ السالكي( ،تٌٜٗ٘ :ػ)،الشاشخ :دار الكتب العمسية – بيخكت.

 شبقات خميفة بغ خياط :ألبي عسخك خميفة بغ خياط بغ خميفة الذيباىي العرفخؼ البرخؼ (ت:ٌٕٓٗػ) ،ركاية :أبي عسخاف هػسى بغ زكخيا بغ يحيى التدتخؼ (ت ؽ ٖ ٌػ) ،دمح بغ أحسج بغ دمح

األزدؼ (ت ؽ ٖ ٌػ) ،تحقيق :د سٍيل زكار= ،الشاشخ :دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،سشة الشذخ:
ٗٔٗٔ ٌػٜٜٖٔ -ـ.

سالـ بغ عبيج هللا الجسحي بالػَلء ،أبػ عبج هللا( ،تٌٕٖٕ :ػ) ،تحقيق:
 شبقات فحػؿ الذعخاء :لسحسج بغ ّهحسػد دمح شاكخ ،الشاشخ :دار السجىي – ججة.

 العبخ في خبخ مغ غبخ :لذسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمح بغ أحسج بغ عثساف بغ َق ْايساز الحٌبي (ت:ٌٚٗٛػ) ،تحقيق :أبػ ٌاجخ دمح الدعيج بغ بديػىي زغمػؿ ،الشاشخ :دار الكتب العمسية – بيخكت.
 -عجة الرابخيغ كذخيخة الذاكخيغ :لسحسج بغ أبي بكخ بغ أيػ

بغ سعج شسذ الجيغ ابغ ؾيع الجػزية

(تٌٚ٘ٔ :ػ) ،الشاشخ :دار ابغ كثيخ ،دهذق ،بيخكت/هكتبة دار التخاث ،السجيشة السشػرة ،السسمكة العخبية
الدعػدية ،الصبعة :الثالثةٌٜٔٗٓ ،ػٜٜٔٛ /ـ.
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 العمل كمعخفة الخجاؿ :ألبي عبج هللا أحسج بغ دمح بغ حشبل بغ ٌالؿ بغ أسج الذيباىي (تٌٕٗٔ :ػ)،تحقيق :كصي هللا بغ دمح عباس ،الشاشخ :دار الخاىي  ,الخياض ،الصبعة :الثاىيةٌ ٕٕٔٗ ،ػ ٕٓٔ -ـ.
 العمل :لعمي بغ عبج هللا بغ جعفخ الدعجؼ بالػَلء السجيشي ،البرخؼ ،أبػ الحدغ (تٌٕٖٗ :ػ) ،تحقيق:دمح هرصفى األعطسي ،الشاشخ :السكتب اإلسالهي – بيخكت ،الصبعة :الثاىية.ٜٔٛٓ ،

 عمع الخجاؿ نذأتو كتصػره مغ القخف األكؿ إلى نياية القخف التاسع :ألبي ياسخ دمح بغ هصخ بغ عثسافآؿ هصخ الدٌخاىي (تٌٕٔٗٚ :ػ) ،الشاشخ :دار الٍجخة لمشذخ كالتػزيع ،الخياض ،السسمكة العخبية

الدعػدية ،الصبعة األكلىٌٔٗٔٚ ،ػٜٜٔٙ/ـ.

 عسجة القاري شخح صحيح البخاري :ألبي دمح هحسػد بغ أ حسج بغ هػسى بغ أحسج بغ حديغ الغيتابىالحشفى بجر الجيغ العيشى (تٌٛ٘٘ :ػ) ،الشاشخ :دار إحياء التخاث العخبي – بيخكت.

 العيغ :ألبي عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاٌيجؼ البرخؼ (تٌٔٚٓ :ػ) ،تحقيق :دهٍجؼ السخدكهي ،د إبخاـيع الداهخائي ،الشاشخ :دار كهكتبة الٍالؿ.

 غاية الشياية في شبقات القخاء :لذسذ الجيغ أبػ الخيخ ابغ الجدرؼ ،دمح بغ دمح بغ يػسف (ت:ٌٖٖٛػ) ،الشاشخ :هكتبة ابغ تيسية ،الصبعة :عشي بشذخي ألكؿ هخة عاـ ٖٔ٘ٔ.

 غخائب القخآف كرغائب الفخقاف :لشطاـ الجيغ الحدغ بغ دمح بغ حديغ القسي الشيدابػرؼ (تٌٛ٘ٓ :ػ)،تحقيق :الذيخ زكخيا عسيخات ،الشاشخ :دار الكتب العمسيً– بيخكت ،الصبعة :األكلى – .ٔٗٔٙ

 غخيب الحجيث :لجساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمح الجػزؼ (تٌٜ٘ٚ :ػ) ،تحقيق:الجكتػر عبج السعصي أهيغ القمعجي ،الشاشخ :دار الكتب العمسية -بيخكت -لبشاف ،الصبعة :األكلى،

٘ٓٗٔ– ٘.ٜٔٛ

 فتح الباري شخح صحيح البخاري :ألحسج بغ عمي بغ حجخ أبػ الفزل العدقالىي الذافعي ،الشاشخ :دارالسعخفة -بيخكت.ٖٜٔٚ ،

ي
ي
الدالهي،
 فتح البار شخح صحيح البخار  :لديغ الجيغ عبج الخحسغ بغ أحسج بغ رجب بغ الحدغَ ،البغجادؼ ،ثع الجهذقي ،الحشبمي (تٌٜٚ٘ :ػ) ،تحقيق :هحسػد بغ شعباف بغ عبج السقرػد كاخخكف،

الشاشخ :هكتبة الغخباء األثخية -السجيشة الشبػية ،الصبعة :األكلىٌ ٔٗٔٚ ،ػٜٜٔٙ -ـ.

 فتح الخحسغ في تفديخ القخآف :لسجيخ الجيغ بغ دمح العميسي السقجسي الحشبمي (تٌ ٜٕٚ :ػ) ،اعتشى بًالذ ُؤكف
(إصجارات َا
تحؿيقا كضبصا كتخخيجا :ىػر الجيغ شالب ،الشاشخ :دار الشػادر
كزرة األكقاؼ ك ُ
َ
اإل ِ
الذ ُؤك ِف ِ
ِ
اإلسالَ ِهّي ِة) ،الصبعة :األكلىٌٖٔٗٓ ،ػ ٕٜٓٓ -ـ.
سالهّيةَ -إد َارةُ ُ
 ِالف ْق ُو اإلسالمي ك َّ
أىع َّ
(الذامل لألدّلة َّ
َّ
الفقيية كتحقيق
طخيات
عية كاآلراء
أدل ُت ُو
َّ
الش َّ
َّ
الذخ َّ
السحىبية ك ّ
بػية كتخخيجيا) :أ .د .ك ْـَبة بغ هرصفى ُّ
األحاديث َّ
الد َحْيمِي ،الشاشخ :دار الفكخ -سػريَّة – دهذق،
الش َّ
َ
ّ
َّ
َّ
بالشدبة لسا سبقٍا (كٌي الصبعة الثاىية عذخة لسا تقجهٍا هغ شبعات
السشقحة
الخابعة
الصبعةَّ :
السعجلة ِّ
هرػرة).

ٕٕٓ

 في ضالؿ القخآف :لديج قصب إبخاـيع حديغ الذاربي (تٌٖٔٛ٘ :ػ) ،الشاشخ :دار الذخكؽ -بيخكت-القاٌخة ،الصبعة :الدابعة عذخٌ ٕٔٗٔ -ػ.
 -القامػس السحيط :لسجج الجيغ أبػ شاٌخ دمح بغ يعقػ

الفيخكزآبادػ (تٌٛٔٚ :ػ) ،تحقيق :هكتب

العخقدػسي ،الشاشخ :هؤسدة الخسالة لمصباعة
تحقيق التخاث في هؤسدة الخسالة ،بإشخاؼ :دمح ىعيع
ُ
كالشذخ كالتػزيع ،بيخكت – لبشاف ،الصبعة :الثاهشةٌ ٕٔٗٙ ،ػٕٓٓ٘ -
الرالَّبي ،الشاشخ :هؤسدة اق أخ
 القائج السجاىج نػر الجيغ محسػد زنكي شخريتو كعرخه َ:لعمي دمح دمح َّلمشذخ كالتػزيع كالتخجسة ،القاٌخة – هرخ ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٛ ،ػ ٕٓٓٚ -ـ.

 الكاشف في معخفة مغ لو ركاية في الكتب الدتة :لذسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمح بغ أحسج بغ عثساف بغَق ْايساز الحٌبي (تٌٚٗٛ :ػ) ،تحقيق :دمح عػاهة أحسج دمح ىسخ الخصيب ،الشاشخ :دار القبمة لمثقافة
اإلسالهية -هؤسدة عمػـ القخآف ،ججة ،الصبعة :األكلىٌ ٖٔٗٔ ،ػ ٜٜٕٔ -ـ.

 الكامل في التاريخ :ألبي الحدغ عمي بغ أبي الكخـ دمح بغ دمح بغ عبج الكخيع بغ عبج الػاحج الذيباىيالجدرؼ ،عد الجيغ ابغ األثيخ (تٌٖٙٓ :ػ) ،تحقيق :عسخ عبج الدالـ تجهخؼ ،الشاشخ :دار الكتا
العخبي ،بيخكت – لبشاف ،الصبعة :األكلىٌٔٗٔٚ ،ػٜٜٔٚ /ـ.
 الكذف كالبياف عغ تفديخ القخآف :ألحسج بغ دمح بغ إبخاـيع الثعمبي ،أبػ إسحاؽ (تٌٕٗٚ :ػ) ،تحقيق:اإلهاـ أبي دمح بغ عاشػر ،هخاجعة كتجقيق :األستاذ ىطيخ الداعجؼ ،الشاشخ :دار إحياء التخاث العخبي،

بيخكت– لبشاف ،الصبعة :األكلى ٌٕٕٗٔ ،ػ ٕٕٓٓ -ـ.

 الكشى كاألسساء :لسدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ (تٌٕٙٔ :ػ) ،تحقيق :عبج الخحيع دمحأحسج القذقخؼ ،الشاشخ :عسادة البحث العمسي بالجاهعة اإلسالهية ،السجيشة السشػرة ،السسمكة العخبية
الدعػدية ،الصبعة :األكلىٌٔٗٓٗ ،ػٜٔٛٗ/ـ.

 الكػاكب الجراري في شخح صحيح البخاري :لسحسج بغ يػسف بغ عمي بغ سعيج ،شسذ الجيغ الكخهاىي(تٌٚٛٙ :ػ) ،الشاشخ :دار إحياء التخاث العخبي ،بيخكت-لبشاف ،شبعة أكلىٌٖٔ٘ٙ :ػٜٖٔٚ -ـ ،شبعة

ثاىيةٌٔٗٓٔ :ػٜٔٛٔ -ـ.

 الكػاكب الدائخة بأعياف السئة العاشخة :لشجع الجيغ دمح بغ دمح الغدؼ (تٌٔٓٙٔ :ػ) ،تحقيق :خميلالسشرػر ،الشاشخ :دار الكتب العمسية ،بيخكت – لبشاف ،الصبعة :األكلىٌ ٔٗٔٛ ،ػ ٜٜٔٚ -ـ.
 أللفاظَ :لبغ الدكيت ،أبػ يػسف يعقػ بغ إسحاؽ (تٌٕٗٗ :ػ) ،تحقيق :د .فخخ الجيغ ؾباكة ،الشاشخ:هكتبة لبشاف ىاشخكف ،الصبعة :األكلىٜٜٔٛ ،ـ.

 المباب في تيحيب األنداب :ألبي الحدغ عمي بغ أبي الكخـ دمح بغ دمح بغ عبج الكخيع بغ عبج الػاحجالذيباىي الجدرؼ ،عد الجيغ ابغ األثيخ (تٌٖٙٓ :ػ) ،الشاشخ :دار صادر – بيخكت.
 المباب في عمػـ الكتاب :ألبي حفز سخاج الجيغ عسخ بغ عمي بغ عادؿ الحشبمي الجهذقي الشعساىي(تٌٚٚ٘ :ػ) ،تحقيق :الذيخ عادؿ أحسج عبج السػجػد كالذيخ عمي دمح هعػض ،الشاشخ :دار الكتب
العمسية -بيخكت /لبشاف ،الصبعة :األكلىٌ ٜٔٗٔ ،ػٜٜٔٛ-ـ.
ٕٕٔ

 لداف العخب :لسحسج بغ هكخـ بغ عمى ،أبػ الفزل ،جساؿ الجيغ ابغ هشطػر األىرارؼ الخكيفعىاإلفخيقى (تٌٚٔٔ :ػ) ،الشاشخ :دار صادر– بيخكت ،الصبعة :الثالثةٌ ٔٗٔٗ -ػ.
 لداف السيداف :ألبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمح بغ أحسج بغ حجخ العدقالىي( ،تٌٕٛ٘ :ػ) ،تحقيق:دائخة السعخؼ الشطاهية – الٍشج ،الشاشخ :هؤسدة األعمسي لمسصبػعات بيخكت -لبشاف ،الصبعة :الثاىية،
ٌٖٜٓٔػٜٔٚٔ/ـ.

 لذسائل السحسجية :لسحسج بغ عيدى بغ َس ْػرة بغ هػسى بغ الزحاؾ ،التخهحؼ ،أبػ عيدى (ت:ٌٕٜٚػ) ،الشاشخ :دار إحياء التخاث العخبي – بيخكت.

 الستفق كالسفتخؽ :ألبي بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت الخصيب البغجادؼ (تٌٖٗٙ :ػ) ،دراسة كتحقيق:الجكتػر دمح صادؽ آيجف الحاهجؼ ،الشاشخ :دار القادرؼ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،دهذق ،الصبعة:

األكلىٌ ٔٗٔٚ ،ػ ٜٜٔٚ -ـ.

 السجتبى مغ الدشغ= الدشغ الرغخى لمشدائي :ألبي عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب بغ عمي الخخاساىي،الشدائي (تٌٖٖٓ :ػ) ،تحقيق :عبج الفتاح أبػ غجة ،الشاشخ :هكتب السصبػعات اإلسالهية – حمب،
الصبعة :الثاىية.ٜٔٛٙ – ٔٗٓٙ ،
 مجسل المغة البغ فارس :ألحسج بغ فارس بغ زكخياء القدكيشي الخازؼ ،أبػ الحديغ (تٌٖٜ٘ :ػ) ،دراسةكتحقيق :زٌيخ عبج السحدغ سمصاف ،دار الشذخ :هؤسدة الخسالة– بيخكت ،الصبعة الثاىيةٌ ٔٗٓٙ -ػ-

 ٜٔٛٙـ.

 السحجث الفاصل بيغ الخاكي كالػاعي :ألبي دمح الحدغ بغ عبج الخحسغ بغ خالد الخاهٍخهدؼ الفارسي(تٌٖٙٓ :ػ) ،تحقيق :د .دمح عجاج الخصيب ،الشاشخ :دار الفكخ – بيخكت ،الصبعة :الثالثة.ٔٗٓٗ ،
 السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد :ألبي دمح عبج الحق بغ غالب بغ عبج الخحسغ بغ تساـ بغعصية األىجلدي السحاربي (تٌٕ٘ٗ :ػ) ،تحقيق :عبج الدالـ عبج الذافي دمح ،الشاشخ :دار الكتب
العمسية– بيخكت ،الصبعة األكلىٌ ٕٕٔٗ -ػ.

 السحكع كالسحيط األعطع :ألبي الحدغ عمي بغ إسساعيل بغ سيجي السخسي (تٌٗ٘ٛ :ػ) ،تحقيق :عبجالحسيج ٌشجاكؼ ،الشاشخ :دار الكتب العمسية – بيخكت ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٔ ،ػ ٕٓٓٓ -ـ.

 مختار الرحاح :لديغ الجيغ أبػ عبج هللا دمح بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الحشفي الخازؼ (تٌٙٙٙ :ػ)،تحقيق :يػسف الذيخ دمح ،الشاشخ :السكتبة العرخية -الجار الشسػذجية ،بيخكت– صيجا ،الصبعة:
الخاهدةٕٔٗٓ ،قٜٜٜٔ /ـ.

 مخترخ تاريخ دمذق البغ عداكخ :لسحسج بغ هكخـ بغ عمى ،أبػ الفزل ،جساؿ الجيغ ابغ هشطػراَلىرارؼ الخكيفعى اإلفخيقى (تٌٚٔٔ :ػ) ،تحقي ق :ركحية الشحاس ،رياض عبج الحسيج هخاد ،دمح هصيع،
دار الشذخ :دار الفكخ لمصباعة كالتػزيع كالشذخ ،دهذق – سػريا ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٓ ،ػٜٔٛٗ -ـ.
 السخرز :ألبي الحدغ عمي بغ إسساعيل بغ سيجي السخسي (تٌٗ٘ٛ :ػ) ،تحقيق :خميل إبخاٌع جفاؿ،الشاشخ :دار إحياء التخاث العخبي – بيخكت ،الصبعة :األكلىٌٔٗٔٚ ،ػ ٜٜٔٙـ.
ٕٕٕ

 السجخل إلى التخبية الخاصة لألشفاؿ ذكي االحتياجات الخاصة السفيػـ التذخيز أساليب التجريذ:لدعيج حدشي العدة ،الجار العمسية الجكلية لمشذخ كالتػزيع كدار الثقافة لمشذخ كالتػزيع عساف ،الصبعة اَلكلى
ٕٕٓٓ.
 السجخل إلى التخبية الخاصة :لجساؿ دمح الخصيب كهشى صبحي الحجيجؼ ،دار الفكخ عساف ،الصبعةاَلكلى  ٕٜٓٓػ ٖٓٗٔ.

 -مجخل إلى التخبية الخاصة :لقحصاف أحسج الطاٌخ ،دار كائل لمشذخ األردف عساف ،الصبعة الثاىية .ٕٓٓٛ

 مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح :لعمي بغ (سمصاف) دمح ،أبػ الحدغ ىػر الجيغ السال الٍخكؼالقارؼ (تٌٔٓٔٗ :ػ) ،الشاشخ :دار الفكخ ،بيخكت – لبشاف ،الصبعة :األكلىٌٕٕٔٗ ،ػٕٕٓٓ -ـ.

 -مدالظ األبرار في مسالظ األمرار :ألحسج بغ يحيى بغ فزل هللا القخشي العجكؼ العسخؼ ،شٍا

الجيغ

(تٌٜٚٗ :ػ) ،الشاشخ :السجسع الثقافي ،أبػ ضبي ،الصبعة :األكلىٌ ٕٖٔٗ ،ػ.
 السدالظ كالسسالظ :ألبي القاسع عبيج هللا بغ عبج هللا السعخكؼ بابغ خخداذبة (ت :ىحػ ٌٕٓٛػ) ،الشاشخ:دار صادر أفدت ليجف ،بيخكت ،عاـ الشذخ ٜٔٛٛ :ـ.

 -مدائل اإلماـ أحسج بغ حشبل كإسحاؽ بغ راىػيو :إلسحاؽ بغ هشرػر بغ بٍخاـ ،أبػ يعقػ

السخكزؼ،

السعخكؼ بالكػسج (تٌٕ٘ٔ :ػ) ،الشاشخ :عسادة البحث العمسي ،الجاهعة اإلسالهية بالسجيشة السشػرة،
السسمكة العخبية الدعػدية ،الصبعة األكلىٌٕٔٗ٘ ،ػٕٕٓٓ -ـ.
 مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىالؿ بغ أسج الذيباني (ت:ٌٕٔٗػ) :تحقيق :شعيب األرىؤكط -عادؿ هخشج ،كآخخكف .إشخاؼ :د عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي،
الشاشخ :هؤسدة الخسالة ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٔ ،ػ ٕٓٓٔ -ـ.

 مدشج البدار السشذػر باسع البحخ الدخار :ألبي بكخ أحسج بغ عسخك بغ عبج الخالق بغ خالد بغ عبيجهللا العتكي السعخكؼ بالبدار (تٌٕٜٕ :ػ) ،تحقيق :هحفػظ الخحسغ زيغ هللا( ،حقق األجداء هغ ٔ إلى

 ،) ٜكعادؿ بغ سعج (حقق األجداء هغ ٓٔ إلى  ،)ٔٚكصبخؼ عبج الخالق الذافعي (حقق الجدء ،)ٔٛ
الشاشخ :هكتبة العمػـ كالحكع -السجيشة السشػرة ،الصبعة :األكلى( ،بجأت ٜٔٛٛـ ،كاىتٍت ٕٜٓٓـ).

 السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع :لسدمع بغ الحجاجأبػ الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ (تٌٕٙٔ :ػ) ،تحقيق :دمح فؤاد عبج الباقي ،الشاشخ :دار إحياء التخاث
العخبي – بيخكت.

 مذارؽ األنػار عمى صحاح اآلثار :لعياض بغ هػسى بغ عياض بغ عسخكف اليحربي الدبتي ،أبػالفزل (تٌ٘ٗٗ :ػ) ،دار الشذخ :السكتبة العتيقة كدار التخاث.

 مذاىيخ عمساء األمرار كأعالـ فقياء األقصار :لسحسج بغ حباف بغ أحسج بغ حباف بغ هعاذ بغ َه ْع َبج،البدتي (تٌٖ٘ٗ :ػ) ،تحقيق كتػثيق كتعميق :هخزكؽ عمى ابخاـيع ،الشاشخ:
التسيسي ،أبػ حاتع ،الجارهيُ ،
دار الػفاء لمصباعة كالشذخ كالتػزيع – السشرػرة ،الصبعة :األكلى ٔٔٗٔ ٌػ ٜٜٔٔ -ـ.
ٖٕٕ

 السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ :أحسج بغ دمح بغ عمي الفيػهي ثع الحسػؼ ،أبػ العباس (ت:ىحػ ٌٓٚٚػ) ،الشاشخ :السكتبة العمسية – بيخكت.
 مصالع األنػار عمى صحاح اآلثار :إلبخاـيع بغ يػسف بغ أدٌع الػٌخاىي الحسدؼ ،أبػ إسحاؽ ابغ قخقػؿ(تٌٜ٘ٙ :ػ) ،تحقيق :دار الفالح لمبحث العمسي كتحقيق التخاث ،الشاشخ :ك ازرة األكقاؼ كالذؤكف

اإلسالهية -دكلة قصخ ،الصبعة :األكلىٌ ٖٖٔٗ ،ػ ٕٕٓٔ -ـ.

 السعارؼ :ألبي دمح عبج هللا بغ هدمع بغ قتيبة الجيشػرؼ (تٌٕٚٙ :ػ) ،تحقيق :ثخكت عكاشة ،الشاشخ:الٍيئة السرخية العاهة لمكتا  ،القاٌخة ،الصبعة :الثاىية ٜٜٕٔ ،ـ.

 معالع التشديل في تفديخ القخآف= تفديخ البغػي :لسحيي الدشة ،أبػ دمح الحديغ بغ هدعػد البغػؼ (ت:ٌٓٔ٘ػ) ،تحقيق كتخخيج :دمح عبج هللا الشسخ -عثساف جسعة ضسيخية -سميساف هدمع الحخش ،الشاشخ :دار
شيبة لمشذخ كالتػزيع ،الصبعة :الخابعةٌ ٔٗٔٚ ،ػ ٜٜٔٚ -ـ.

 -معالع الصخيق إلى هللا :ألبي ؼيرل البجراىي.

 معاني القخآف كإعخابو :إلبخاـيع بغ الدخؼ بغ سٍل ،أبػ إسحاؽ الدجاج (تٌٖٔٔ :ػ) ،تحقيق :عبجالجميل عبجي شمبي ،الشاشخ :عالع الكتب – بيخكت ،الصبعة :األكلى ٌ ٔٗٓٛػ ٜٔٛٛ -ـ.
 معاني القخآف :ألبي زكخيا يحيى بغ زياد بغ عبج هللا بغ هشطػر الجيمسي الفخاء (تٌٕٓٚ :ػ) ،تحقيق:أحسج يػسف الشجاتي /دمح عمي الشجار /عبج الفتاح إسساعيل الذمبي ،الشاشخ :دار السرخية لمتأليف
كالتخجسة– هرخ ،الصبعة :األكلى.

 معجع أعالـ شعخاء السجح الشبػي :لسحسج أحسج درىيقة ،تقجيع :ياسيغ األيػبي ،الشاشخ :دار كهكتبةالٍالؿ ،الصبعة :األكلى.
 -معجع األدباء= إرشاد األريب إلى معخفة األديب :لذٍا

الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الخكهي

الحسػؼ (تٌٕٙٙ :ػ) ،تحقيق :إحداف عباس ،الشاشخ :دار الغخ اإلسالهي ،بيخكت ،الصبعة :األكلى،
ٗٔٗٔ ٌػٜٜٖٔ -ـ.

 -معجع البمجاف :لذٍا

الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الخكهي الحسػؼ (تٌٕٙٙ :ػ) ،الشاشخ :دار

صادر ،بيخكت ،الصبعة :الثاىية ٜٜٔ٘ ،ـ.

 معجع الرحابة :ألبي الحديغ عبج الباقي بغ قاىع بغ هخزكؽ بغ كاثق األهػؼ بالػَلء البغجادؼ (ت:ٌٖٔ٘ػ) ،تحقيق :صالح بغ سالع السرخاتي ،الشاشخ :هكتبة الغخباء األثخية -السجيشة السشػرة ،الصبعة:
األكلى.ٔٗٔٛ ،

الس ْخُزباف بغ سابػر بغ شاٌشذاي البغػؼ
 معجع الرحابة :ألبي القاسع عبج هللا بغ دمح بغ عبج العديد بغ َ(تٌٖٔٚ :ػ) ،تحقيق :دمح األهيغ بغ دمح الجكشي،الشاشخ :هكتبة دار البياف – الكػيت ،الصبعة :األكلى،
ٕٔٗٔ ٌػ ٕٓٓٓ -ـ.

 معجع المغة العخبية السعاصخة :ألحسج هختار عسخ.ٕٕٗ

 معجع السؤلفيغ :لعسخ بغ رضا بغ دمح راغب بغ عبج الغشي كحالة الجهذق( ،تٌٔٗٓٛ :ػ) ،الشاشخ:هكتبة السثشى -بيخكت ،دار إحياء التخاث العخبي بيخكت.
 السعجع الػسيصػ :هجسع المغة العخبية بالقاٌخة (إبخاـيع هرصفى /أحسج الديات /حاهج عبج القادر /دمحالشجار).
 معخفة الثقات مغ رجاؿ أىل العمع كالحجيث كمغ الزعفاء كذكخ محاىبيع كأخبارىع :ألبي الحدغ أحسجبغ عبج هللا بغ صالح العجمى الكػفى (تٌٕٙٔ :ػ) ،تحقيق :عبج العميع عبج العطيع البدتػؼ ،الشاشخ:

هكتبة الجار -السجيشة السشػرة -الدعػدية ،الصبعة :األكلى.ٜٔٛ٘ – ٔٗٓ٘ ،

 معخفة الخجاؿ عغ يحيى بغ معيغ كؼيو عغ عمي بغ السجيشي كأبي بكخ بغ أبي شيبة ودمحم بغ عبج هللابغ نسيخ كغيخىع /ركاية أحسج بغ دمحم بغ القاسع بغ محخز :ألبي زكخيا يحيى بغ هعيغ بغ عػف بغ زياد

بغ بدصاـ بغ عبج الخحسغ السخؼ بالػَلء ،البغجادؼ (تٌٕٖٖ :ػ) ،تحقيق :الجدء األكؿ :دمح كاهل
القرار ،الشاشخ :هجسع المغة العخبية -دهذق ،الصبعة :األكلىٌٔٗٓ٘ ،ػٜٔٛ٘ ،ـ.

 معخفة أنػاع عمػـ الحجيث :لعثساف بغ عبج الخحسغ ،أبػعسخك ،تقي الجيغ السعخكؼ بابغ الرالح (ت:ٌٖٗٙػ) ،تحقيق :عبج المصيف الٍسيع -هاٌخ ياسيغ الفحل ،الشاشخ :دار الكتب العمسية ،الصبعة :األكلى
كيعخؼ بسقجمة ابغ الرالح :لعثساف بغ عبج الخحسغ ،أبػعسخك ،تقي الجيغ
 معخفة أنػاع عمػـ الحجيثُ ،السعخكؼ بابغ الرالح (تٌٖٙٗ :ػ) ،تحقيق :ىػر الجيغ عتخ ،الشاشخ :دار الفكخ -سػريا ،دار الفكخ
السعاصخ -بيخكت ،سشة الشذخٌٔٗٓٙ :ػٜٔٛٙ -ـ.

 -السعخفة كالتاريخ :ليعقػ

بغ سؽياف بغ جػاف الفارسي الفدػؼ ،أبػ يػسف (تٌٕٚٚ :ػ) ،تحقيق :أكخـ

ضياء العسخؼ ،الشاشخ :هؤسدة الخسالة ،بيخكت ،الصبعة :الثاىيةٌ ٔٗٓٔ ،ػ ٜٔٛٔ -ـ.

 السغازي :لسحس ج بغ عسخ بغ كاقج الدٍسي األسمسي بالػَلء ،السجىي ،أبػ عبج هللا ،الػاقجؼ (تٌٕٓٚ :ػ)،تحقيق :هارسجف جػىذ ،الشاشخ :دار األعمسي – بيخكت ،الصبعة :الثالثة.ٜٜٔٛ/ٜٔٗٓ -
 مغاني األخيار في شخح أسامي رجاؿ معاني اآلثار :ألبي دمح هحسػد بغ أحسج بغ هػسى بغ أحسج بغحديغ الغيتابى الحشفى بجر الجيغ العيشى (تٌٛ٘٘ :ػ) ،تحقيق :دمح حدغ دمح حدغ إسساعيل ،الشاشخ:
دار الكتب العمسية ،بيخكت -لبشاف ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٚ ،ػ ٕٓٓٙ -ـ.

ِػ (ت:
الس َ
ص ِّخز ّ
 السغخب :لشاصخ بغ عبج الديج أبى السكارـ ابغ عمى ،أبػ الفتح ،بخٌاف الجيغ الخػارزهي ٌُٓٔٙػ) ،الشاشخ :دار الكتا العخبي.
 السغشي :ألبي دمح هػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ دمح بغ قجاهة الجساعيمي السقجسي ثع الجهذقيالحشبمي ،الذٍيخ بابغ قجاهة السقجسي (تٌٕٙٓ :ػ) ،الشاشخ :هكتبة القاٌخة ،تاريخ الشذخٌٖٔٛٛ :ػ-
ٜٔٙٛـ.

 مفيػـ الحات لجى التالميح السعػقيغ حخكي ًا كعالقتو بتحريميع الجراسي في ضػء بعس الستغيخات:الخضي جاديغ اإلهاـ.

ٕٕ٘

 مقجمة في التخبية الخاصة :لخالج الشجار كهشاؿ بٍشذ كىٍى الديات كٌشج إهبابي كعدة عبج السشعع كايسافسعيج ،هخكد التعميع السفتػح جاهعة القاٌخة.
 مقجمة في التخبية الخاصة :لجكتػر تيديخ هفمح كػافحة كعسخ فػاز عبج العديد ،دار السديخة لمشذخكالتػزيع عساف ،الصبعة اَلكلى ٖٕٓٓ ػ ٕٗٗٔ.
 السقرج األرشج في ذكخ أصحاب اإلماـ أحسج :إلبخاـيع بغ دمح بغ عبج هللا بغ دمح ابغ هفمح ،أبػ إسحاؽ،بخٌاف الجيغ (تٌٛٛٗ :ػ) ،تحقيق :د عبج الخحسغ بغ سميساف العثيسيغ ،الشاشخ :هكتبة الخشج -الخياض-

الدعػدية ،الصبعة األكلىٌٔٗٔٓ ،ػٜٜٔٓ -ـ.

 -مغ كالـ أبي زكخيا يحيى بغ معيغ في الخجاؿ (ركاية شيساف) :ألبي زكخيا يحيى بغ هعيغ بغ عػف بغ

زياد بغ بدصاـ بغ عبج الخحسغ السخؼ بالػَلء ،البغجادؼ (تٌٕٖٖ :ػ) ،تحقيق :د .أحسج دمح ىػر سيف،
الشاشخ :دار السأهػف لمتخاث – دهذق.

 مغ كالـ أحسج بغ حشبل في عمل الحجيث كمعخفة الخجاؿ :ألبي عبج هللا أحسج بغ دمح بغ حشبل بغ ٌالؿبغ أسج الذيباىي (تٌٕٗٔ :ػ) ،تحقيق :صبحي البجرؼ الداهخائي ،الشاشخ :هكتبة السعارؼ – الخياض،

الصبعة :األكلى.ٜٔٗٓ ،

 مشار القاري شخح مخترخ صحيح البخاري :لحسدة دمح قاسع ،راجعً :الذيخ عبج القادر األرىاؤكط ،عشيبترحيحً كىذخي :بذيخ دمح عيػف ،الشاشخ :هكتبة دار البياف ،دهذق -الجسٍػرية العخبية الدػرية ،هكتبة
السؤيج ،الصائف -السسمكة العخبية الدعػدية ،عاـ الشذخٌ ٔٗٔٓ :ػ ٜٜٔٓ -ـ.

 السشتطع في تاريخ األمع كالسمػؾ :لجساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمح الجػزؼ (ت:ٌٜ٘ٚػ) ،تحقيق :دمح عبج القادر عصا ،هرصفى عبج القادر عصا ،الشاشخ :دار الكتب العمسية ،بيخكت،
الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗٔ ،ػ ٜٜٕٔ -ـ.
 مشطػر لمسس ارسة العامة في الخجمة االجتساعية لمتغمب عمى السذكالت التي تحج مغ التحاؽ السعاقيغحخكي ًا بفخص العسل :ألحسج دمح دمح الخىتيدي ،جاهعة حمػاف  ٕٜٔٗػٕٓٓٛ.
 السشفخدات كالػحجاف :لسدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ (تٌٕٙٔ :ػ) ،تحقيق :د.عبجالغفار سميساف البشجارؼ ،الشاشخ :دار الكتب العمسية – بيخكت ،الصبعة :األكلى.ٜٔٛٛ – ٔٗٓٛ ،

 السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج :ألبي زكخيا هحيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ (تٌٙٚٙ :ػ)،الشاشخ :دار إحياء التخاث العخبي– بيخكت ،الصبعة :الثاىية.ٖٜٕٔ ،
السختمِف :أبػ الحدغ عمي بغ عسخ بغ أحسج بغ هٍجؼ بغ هدعػد بغ الشعساف بغ ديشار
السؤتمِف ك َ
َ
البغجادؼ الجارقصشي (تٌٖٛ٘ :ػ) ،تحقيق :هػفق بغ عبج هللا بغ عبج القادر ،الشاشخ :دار الغخ
اإلسالهي -بيخكت ،الصبعة :األكلىٌٔٗٓٙ ،ػٜٔٛٙ -ـ.

 السؤتمف كالسختمف= األنداب الستفقة في الخط الستساثمة في الشقط :ألبي الفزل دمح بغ شاٌخ بغ عميبغ أحسج السقجسي الذيباىي ،السعخكؼ بابغ الؿيدخاىي (تٌ٘ٓٚ :ػ) ،تحقيق :كساؿ يػسف الحػت،
الشاشخ :دار الكتب العمسية – بيخكت ،الصبعة :األكلى.ٔٗٔٔ ،
ٕٕٙ

 مػجد التاريخ اإلسالمي مشح عيج آدـ عميو الدالـ (تاريخ ما قبل اإلسالـ) إلى عرخنا الحاضخٔٗٔٚىػ ٜٚ -ٜٙ/ـ :ألحسج هعسػر العديخؼ ،الشاشخ :غيخ هعخكؼ (فٍخسة هكتبة السمظ فٍج

الػششية -الخياض) ،الصبعة :األكلىٌ ٔٗٔٚ ،ػ ٜٜٔٙ -ـ.
 مػعطة السؤمشيغ مغ إحياء عمػـ الجيغ :ل سحسج جساؿ الجيغ بغ دمح سعيج بغ قاسع الحالؽ القاسسي(تٌٖٖٕٔ :ػ) ،تحقيق :هأهػف بغ هحيي الجيغ الجشاف ،الشاشخ :دار الكتب العمسية ،سشة الشذخ:
ٌ٘ٔٗٔػٜٜٔ٘ -ـ.

 نكث اليسياف في نكت العسياف :لرالح الجيغ خميل بغ أيبظ الرفجؼ (تٌٚٙٗ :ػ) ،عمق عميً ككضعحػاشيً :هرصفى عبج القادر عصا ،الشاشخ :دار الكتب العمسية ،بيخكت – لبشاف ،الصبعة :األكلى،
ٌٕٔٗٛػ ٕٓٓٚ -ـ.
 نياية األرب في معخفة أنداب العخب :ألبي العباس أحسج بغ عمي القمقذشجؼ (تٌٕٛٔ :ػ) ،تحقيق:إبخاـيع اإلبيارؼ ،الشاشخ :دار الكتا

المبشاىيغ ،بيخكت ،الصبعة :الثاىيةٌٔٗٓٓ ،ػٜٔٛٓ -ـ.

 الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ :لسجج الجيغ أبػ الدعادات السبارؾ بغ دمح بغ دمح بغ دمح ابغ عبجالكخيع الذيباىي الجدرؼ ابغ األثيخ (تٌٙٓٙ :ػ) ،تحقيق :شاٌخ أحسج الداكػ -هحسػد دمح الصشاحي،

الشاشخ :السكتبة العمسية -بيخكتٌٖٜٜٔ ،ػٜٜٔٚ -ـ.
 نػادر الخمفاء السذيػر بػ « إعالـ الشاس بسا كقع لمبخامكة مع بشي العباس» :لسحسج ،السعخكؼ بجيااإلتميجؼ (ت :ؽ ٌٕٔػ) ،تحقيق :دمح أحسج عبج العديد سالع ،الشاشخ :دار الكتب العمسية ،بيخكت –
لبشاف ،الصبعة :األكلىٌ ٕٔٗ٘ ،ػ ٕٓٓٗ -ـ.

 اليجاية إلى بمػغ الشياية في عمع معاني القخآف كتفديخه ،كأحكامو ،كجسل مغ فشػف عمػمو :ألبي دمحهكي بغ أبي شالب َح ّسػش بغ دمح بغ هختار الؿيدي القيخكاىي ثع األىجلدي القخشبي السالكي (ت:
ٌٖٗٚػ) ،تحقيق :هجسػعة رسائل جاهعية بكمية الجراسات العميا كالبحث العمسي -جاهعة الذارقة ،بإشخاؼ
أ .د :الذاٌج البػشيخي ،الشاشخ :هجسػعة بحػث الكتا

جاهعة الذارقة ،الصبعة :األكلىٌ ٕٜٔٗ ،ػ ٕٓٓٛ -ـ.

كالدشة -كمية الذخيعة كالجراسات اإلسالهية-

 اليجاية كاإلرشاد في معخفة أىل الثقة كالدجاد :ألحسج بغ دمح بغ الحديغ بغ الحدغ ،أبػ ىرخ البخارؼالكالباذؼ (تٌٖٜٛ :ػ) ،تحقيق :عبج هللا الميثي ،الشاشخ :دار السعخفة – بيخكت ،الصبعة :األكلى،
.ٔٗٓٚ

 اليجاية كاإلرشاد في معخفة أىل الثقة كالدجاد :ألحسج بغ دمح بغ الحديغ بغ الحدغ ،أبػ ىرخ البخارؼالكالباذؼ (تٌٖٜٛ :ػ) ،تحقيق :عبج هللا الميثي ،الشاشخ :دار السعخفة – بيخكت ،الصبعة :األكلى،
.ٔٗٓٚ
 الػافي بالػؼيات :لرالح الجيغ خميل بغ أيبظ بغ عبج هللا الرفجؼ (تٌٚٙٗ :ػ) ،تحقيق :أحسجاألرىاؤكط كتخكي هرصفى ،الشاشخ :دار إحياء التخاث – بيخكت ،عاـ الشذخٌٕٔٗٓ:ػٕٓٓٓ -ـ.
ٕٕ7

 الػسيط في تفديخ القخآف السجيج :ألبي الحدغ عمي بغ أحسج بغ دمح بغ عمي الػاحجؼ ،الشيدابػرؼ،الذافعي (تٌٗٙٛ :ػ) ،تحقيق كتعميق :الذيخ عادؿ أحسج عبج السػجػد ،الذيخ عمي دمح هعػض،
الجكتػر أحسج دمح صيخة ،الجكتػر أحسج عبج الغشي الجسل ،الجكتػر عبج الخحسغ عػيذ ،قجهً كقخضً:
األستاذ الجكتػر عبج الحي الفخهاكؼ ،الشاشخ :دار الكتب العمسية ،بيخكت – لبشاف ،الصبعة :األكلى،

٘ٔٗٔ ٌػ ٜٜٔٗ -ـ.

 كؼيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف :ألبي العباس شسذ الجيغ أحسج بغ دمح بغ إبخاـيع بغ أبي بكخ ابغخمكاف البخهكي اإلربمي (تٌٙٛٔ :ػ) ،تحقيق :إحداف عباس ،الشاشخ :دار صادر – بيخكت.

 الوفيات :ألبً العباس أحمد بن حسن بن الخطٌب الشهٌر بابن لنفذ المسنطٌنً (المتوفى1ٔٓ :هـ)،تحمٌك:عادلنوٌهض،الناشر:داراآلفاقالجدٌدة،بٌروت،الطبعة:الرابعةٖٔٗٓ،هـٔ91ٖ-م .
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الفيارس
فيخس الخكاة.
فيخس اآليات الكخيسة.
فيخس األحاديث.
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فيخس الخكاة
اسع الخاكي

ـ

ركاة الحجيث في القخف األكؿ اليجخي

رقع الرفحة
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إبخاـيع الشخعي

ٜٓ
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األحشف بغ ؾيذ
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جابخ بغ زيج

٘ٛ

ٗ

سعيج بغ السديب
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٘

سعيج بغ جبيخ
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ٙ

شمحة بغ عبج هللا بغ عػؼ
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عبج هللا بغ حبيب أبي عبج الخحسغ الدمسي
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ٛ

عبيجة الدمساىي
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ٜ

عخكة بغ السغيخة

ٓٛ

ٓٔ

عمقسة بغ ؾيذ

ٓٚ

ٔٔ

كثيخ بغ هخة الحزخهي

ٚٚ

ٕٔ

هاٌاف الحشفي

ٚٛ

هدخكؽ بغ األججع

ٕٚ

ٗٔ

هعاكية بغ سبخة

ٖٜ

٘ٔ

ٌُ َديل بغ ُش َخحبيل

ٔٛ

ٔٙ

أباف بغ عثساف بغ عفاف

ٜٛ

ٔٚ

ثابت بغ يديج

ٖٜٔ

ٔٛ

جعفخ بغ حياف

ٖٔٛ

ٜٔ

الحكع بغ الرمت

ٖٔٛ

ٕٓ

حساد بغ زيج

ٕٗٔ

ٕٔ

حسيج بغ ؾيذ

ٕٔٔ

ٕٕ

حياف األعخج

ٔٔٚ

ٖٕ

خمف بغ حػشب

ٔٔٛ

ٕٗ

ربعي بغ حخاش

ٜٚ

ٕ٘

زكخيا بغ أبي زائجة

ٖٔٚ

ٕٙ

الدائب بغ الفخكخ

ٕٔٙ

ٖٔ

ركاة الحجيث في القخف الثاني اليجخي

ٖٕٓ

اسع الخاكي

ـ

رقع الرفحة

ٕٚ

سؽياف بغ عييشً

ٓ٘ٔ

ٕٛ

سمساف بغ هٍخاف األعسر

ٖٖٔ

ٕٜ

سمسة بغ ديشار

ٕٔٚ

ٖٓ

عاصع بغ سميساف

ٕٖٔ

ٖٔ

عبج الحسيج بغ عبج الخحسغ

ٔٔٙ

ٕٖ

عبج الخحسغ بغ ٌخهد

ٗٔٔ

ٖٖ

عبج هللا بغ رجاء السكي

ٜٔٗ

ٖٗ

عبج هللا بغ كميب

ٖ٘ٔ

ٖ٘

عبج هللا بغ يديج

ٖٔٙ

ٖٙ

عبيج هللا بغ عتبة

ٜٗ

ٖٚ

عثساف بغ عبج هللا

ٔٔٚ

ٖٛ

عدرة بغ عبج الخحسغ

٘ٓٔ

ٖٜ

عصاء بغ أبي رباح

ٔٓٚ

ٓٗ

عمي بغ رباح

٘ٓٔ

ٔٗ

عمي بغ هدٍخ

٘ٗٔ

ٕٗ

عسارة بغ القعقاع

ٖٔٔ

ٖٗ

عسخاف بغ هدمع

ٕٓٔ

ٗٗ

عسخك بغ هخة

ٓٔٔ

٘ٗ

عشبدة بغ عبج الػاحج

ٔٗٙ

ٗٙ

غداف بغ هزخ

ٔٗٛ

ٗٚ

القاسع بغ أبي أيػ

ٜٔٔ

ٗٛ

قتادة بغ دعاهة

ٔٔٔ

ٜٗ

َلحق بغ حسيج

ٓٓٔ

هبارؾ بغ سعيج بغ هدخكؽ

ٗٗٔ

ٔ٘

دمح بغ خازـ

ٗ٘ٔ

ٕ٘

دمح بغ سيخيغ

ٔٓٔ

ٖ٘

دمح بغ عبيج هللا

ٗٓٔ

ٗ٘

دمح بغ يػسف

ٖٓٔ

٘٘

هدمع أبػ حداف

ٕٔٔ

ٓ٘

ٖٕٔ

اسع الخاكي

ـ

رقع الرفحة

٘ٙ

السديب بغ رافع

ٜٜ

٘ٚ

السغيخة بغ هقدع الزبي

ٕٗٔ

٘ٛ

هسصػر الحبذي

ٜٙ

ٌاركف بغ هػسى

ٓٗٔ

ٓٙ

ككيع بغ الجخاح

٘٘ٔ

ٔٙ

يحيى بغ سعيج القصاف

ٔ٘ٛ

ٕٙ

يديج بغ عبج هللا

ٕٜٔ

ٖٙ

يػىذ بغ هيدخة

ٖٕٔ

ٗٙ

إبخاـيع بغ أحسج

ٖٜٔ

٘ٙ

إبخاـيع بغ قخة

ٔٙٛ

ٙٙ

أحسج بغ أبي عسخاف

ٜٔٔ

ٙٚ

أحسج بغ جعفخ الػكيعي

ٜٔٙ

ٙٛ

أحسج بغ عسخ الػكيعي

ٜٔٚ

ٜٙ

أحسج بغ يحيى بغ اسحاؽ

ٜ٘ٔ

ٓٚ

التخهحؼ

ٔٛٚ

ٜ٘

ركاة الحجيث في القخف الثالث اليجخي

جعفخ بغ عػف

ٔٙٚ

ٕٚ

حاجب بغ الػليج

ٔٚٙ

ٖٚ

الحجاج بغ دمح

٘ٔٙ

ٗٚ

الحدغ بغ عيدى

ٓٔٛ

٘ٚ

حساد بغ السؤهل

ٜٗٔ

ٚٙ

الخبيع بغ سميساف

ٗٔٛ

ٚٚ

الدكغ بغ إسساعيل
ْ
عبج الرسج بغ سميساف

ٔٔٙ
ٖٔٛ

ٜٚ

عبج هللا بغ جعفخ

ٖٔٚ

ٓٛ

عبج هللا بغ عثساف

٘ٔٚ

ٔٛ

عبج هللا بغ هٍخاف

ٜٔٔ

ٕٛ

عبج السمظ بغ دمح الخقاشي

ٜٓٔ

ٖٛ

عبج الػاحج بغ غياث

ٕٔٛ

ٔٚ

ٚٛ

ٕٖٕ

اسع الخاكي

ـ
ٗٛ

عبيج هللا بغ شخيح

رقع الرفحة
ٔٛٙ

عػف بغ سالـ

ٔٚٚ

ٛٙ

الفزل بغ دكيغ

ٓٔٚ

ٛٚ

الفزل بغ سٍل

ٖٔٛ

ٛٛ

دمح بغ الرمت

ٜٔٙ

ٜٛ

دمح بغ السشٍاؿ

ٔٚٛ

ٜٓ

دمح بغ بكخ الجاكرساىي

ٔٛٚ

ٜٔ

دمح بغ خمف السخكزؼ

ٕٜٔ

ٕٜ

هصخؼ بغ عبج هللا

ٗٔٚ

ٖٜ

يحيى بغ آدـ األهػؼ

ٔٔٙ

ٜٗ

يحيى بغ أيػ

ٖٜٔ

٘ٛ

ٜ٘

يديج بغ ٌاركف

ركاة الحجيث في القخف الخابع اليجخي

ٖٔٙ

ٜٙ

أحسج بغ دمح الخازؼ

ٕ٘ٓ

ٜٚ

جعفخ بغ دمح بغ هػسى

ٜٔٚ

ٜٛ

حاجب بغ هالظ

ٜٔٚ

ٜٜ

الحدغ بغ عمي شٍساف

ٖٕٓ

ٓٓٔ

الحديغ بغ يحيى

ٕٓٓ

ٔٓٔ

عمي بغ دمح القرار

ٖٕٓ

ٕٓٔ

دمح بغ أحسج

ٜٔٙ

ٖٓٔ

دمح بغ أحسج الصحاف

ٜٔٛ

ٗٓٔ

دمح بغ أحسج السادرائي

ٜٜٔ

٘ٓٔ

دمح بغ السطفخ

ٕٗٓ

ٔٓٙ

دمح بغ جسعة بغ خمف

ٜٔٛ

ٔٓٚ

دمح بغ يعقػ

ٕٓٓ

ٖٖٕ
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ٔ

{ٌَْْظَ ػٍَََ اٌْإَػََّْ دَشَطٌ ًٌََب ػٍَََ اٌْإَػْشَطِ دَشَطٌ} اٌفزخ

ٔٚ

أٗٙ-

ٕ

{إَِّٔب َٔذُْٓ َٔضٌَّْنَب اٌزِّوْشَ ًَإَِّٔب ٌَوُ ٌَذَبفِظٌَُْ} احلجش

ٜ

ٔ

ٖ

{ًَاهللُ رًُ اٌْفَعًِْ اٌْؼَظُِِْ} اٌجمشح

٘ٓٔ

ٚ

ٗ

{ًَءَارََ اٌَّْبيَ ػٍَََ دُجِّوِ رًَُِ اٌْمُشْثََ} اٌجمشح

ٔٚٚ

ٚ

٘

{لَذْ َّؼٍَُُْ اٌٍَّوُ اٌُّْؼٌَِّلِنيَ ِِنىُُْ ًَاٌْمَأئٍِِنيَ} األدضاة

ٔٛ

ٚ

ٙ

{ًٌَََّْ َٔجْؼَشُ فِِ وًُِّ ؤَُِّخٍ شَيِْذًا ػٍََْْيُِْ ِِْٓ ؤَْٔفُغِيُِْ} اٌنذً

ٜٛ

ٔٙ

ٚ

{ًََِب ِِْٓ دَاثَّخٍ فِِ اٌْإَسْضِ ًٌََب طَبئِشٍ َّطِريُ ثِجَنَبدَْْوِ إٌَِّب ؤٌَُُِ ؤَِْضَبٌُىُُْ} األٔؼبَ

ٖٛ

ٔٙ

ٛ

{فَئِْْ وَبَْ اٌَّزُِ ػٍََْْوِ اٌْذَكُّ عَفِْيًب ؤًَْ ظَؼِْفًب ؤًَْ ال َّغْزَطِْغُ ؤَْْ ًَُِّّّ ىٌَُ}اٌجمشح

ٕٕٛ

ٔٙ

ٜ

{ًَال رَمْزٌٍُُا اٌنَّفْظَ اٌَّزِِ دَشَََّ اٌٍَّوُ إِال ثِبٌْذَكِّ }اإلعشاء

ٖٖ

ٔٚ

ٓٔ {ِِْٓ ؤَجًِْ رٌَِهَ وَزَجْنَب ػٍَََ ثَنِِ إِعْشَائًَِْ ؤََّٔوُ َِْٓ لَزًََ َٔفْغًب ثِغَْْشِ َٔفْظٍ ؤًَْ فَغَبدٍ فِِ األَسْضِ}املبئذح

ٕٖ

ٔٚ

ٔٔ {َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا إِرَا لًَِْ ٌَىُُْ رَفَغَّذٌُا فِِ اٌَّْجَبٌِظِ}اجملبدٌخ

ٔٔ

ٔٛ

ٕٔ {ػَجَظَ ًَرٌٌََََّ}ػجظ

ٔ

ٔٛ

ٖٔ {ًَاٌغََّّبءَ سَفَؼَيَب ًًََظَغَ اٌِّْْضَاَْ}اٌشمحٓ

ٚ

ٜٔ

ٗٔ {ًَِِْٓ آَّبرِوِ ؤَْْ خٍََمَىُُْ ِِْٓ رُشَاةٍ صَُُّ إِرَا ؤَْٔزُُْ ثَشَشٌ رَنْزَشِشًَُْ}اٌشًَ

ٕٓ

ٜٔ

٘ٔ {ًٌَب رَطْشُدِ اٌَّزَِّٓ َّذْػٌَُْ سَثَّيُُْ ثِبٌْغَذَاحِ ًَاٌْؼَشِِِّ ُّشِّذًَُْ ًَجْيَوُ}األٔؼبَ

ٕ٘

ٜٔ

ٌَْْ{ ٔٙظَ ػٍَََ اٌعُّؼَفَبءِ ًَال ػٍَََ اٌَّْشْظََ ًَال ػٍَََ اٌَّزَِّٓ ال َّجِذًَُْ} اٌزٌثخ

ٜٔ

ٕٓٗٙ-

ًٌَ{ ٔٚمَذْ وَشَِّْنَب ثَنِِ آدَََ}اإلعشاء

ٓٚ

ٕٓ

َّ{ ٔٛب ؤَُّّيَب اٌنَّبطُ إَِّٔب خٍََمْنَبوُُْ ِِْٓ رَوَشٍ ًَؤُْٔضََ}احلجشاد

ٖٔ

ٕٓ

َّ{ ٜٔب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ٌَب َّغْخَشْ لٌٌََْ ِِْٓ لٌٍََْ}احلجشاد

ٔٔ

ٕٓ

ٕٓ { َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا اجْزَنِجٌُا وَضِريًا َِِٓ اٌظَِّّٓ}احلجشاد

ٕٔ

ٕٔ

ٕٔ {ًَإِْْ خِفْزُُْ ؤَالَّ رُمْغِطٌُاْ فِِ اٌَْْزَبََِ}اٌنغبء

ٖ

ٕٔ
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ٕٕ {ًَؤَْٔىِذٌُا اٌْإََّبََِ ِِنْىُُْ ًَاٌصَّبٌِذِنيَ ِِْٓ ػِجَبدِوُُْ ًَإَِِبئِىُُْ}اٌنٌس

ٕٖ

ٕٕ

ٖٕ {ٌَْْظَ ػٍَََ اٌْإَػََّْ دَشَطٌ ًٌََب ػٍَََ اٌْإَػْشَطِ دَشَطٌ}اٌنٌس

ٔٙ

ٖٕ

ٕٗ {فَئِرَا لُعَِْذِ اٌصٍََّبحُ فَبْٔزَشِشًُا فِِ اٌْإَسْضِ}اجلّؼخ

ٓٔ

ٖٕ

ٕ٘ {ًَلًُِ اػٌٍَُّْا فَغََْشٍَ اٌٍَّوُ ػٍَََّىُُْ ًَسَعٌٌُُوُ ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ}اٌزٌثخ

٘ٓٔ

ٖٕ

{ ٕٙفَجَِّب سَدَّْخٍ َِِٓ اٌٍَّوِ ٌِنْذَ ٌَيُُْ}اي ػّشاْ

ٜٔ٘

ٕٗ

ٌَ{ ٕٚب َّغْزٌَُِ اٌْمَبػِذًَُْ َِِٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ}اٌنغبء

ٜ٘

ٕ٘

ٌٍِّ{ ٕٛشِّجَبيِ َٔصِْتٌ َِِّّّب رَشَنَ اٌٌَْاٌِذَاِْ ًَاٌْإَلْشَثٌَُْ} اٌنغبء

ٚ

ٕ٘

ًَّ{ ٕٜغْزَفْزٌَُٔهَ فِِ اٌنِّغَبءِ}اٌنغبء

ٕٔٚ

ٕٙ

ٖٓ {ًَثَشِّشِ اٌصَّبثِشَِّٓ}اٌجمشح

٘٘ٔ

ٕٚ

ٖٔ {ًَوَإَِّّْٓ ِِْٓ َٔجٍِِّ لَبرًََ َِؼَوُ سِثٌَُِّّْْ وَضِريٌ}اي ػّشاْ

ٔٗٙ

ٕٚ

ٕٖ {َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا اعْزَؼِْنٌُا ثِبٌصَّجْشِ ًَاٌصٍََّبحِ إَِّْ اٌٍَّوَ َِغَ اٌصَّبثِشَِّٓ}اٌجمشح

ٖ٘ٔ

ٕٛ

ٖٖ {ًَجَضَاىُُْ ثَِّب صَجَشًُا جَنَّخً ًَدَشِّشًا}االٔغبْ

ٙ

ٕٛ

ٖٗ {ًَاٌَّزَِّٓ صَجَشًُا اثْزِغَبءَ ًَجْوِ سَثِّيُِْ}اٌشػذ

ٚ

ٕٛ

ٖ٘ {َِب وَبَْ ٌِإَىًِْ اٌَّْذِّنَخِ ًََِْٓ دٌٌََْيُُْ َِِٓ اٌْإَػْشَاةِ}اٌزٌثخ

ٕٓٔ

ٕٜ

 ًٌٌَْ{ ٖٙثَغَطَ اٌٍَّوُ اٌشِّصْقَ ٌِؼِجَبدِهِ ٌَجَغٌَْا فِِ اٌْإَسْضِ} اٌشٌسٍ

ٕٚ

ٖٔ

{ ٖٚوٍََّب إَِّْ اٌْئِْٔغَبَْ ٌََْطْغََ ؤَْْ سَآهُ اعْزَغْنََ} اٌؼٍك

ٙ

ٖٔ

ٌَ{ ٖٛمَذْ جَبءَوُُْ سَعٌُيٌ ِِْٓ ؤَْٔفُغِىُُْ}اٌزٌثخ

ٕٔٛ

ٖٖ

ٌَ{ ٖٜمَذْ وَبَْ ٌَىُُْ فِِ سَعٌُيِ اٌٍَّوِ ؤُعٌَْحٌ دَغَنَخٌ}األدضاة

ٕٔ

ٖٖ

ٓٗ {ًَإَِّٔهَ ٌَؼٍَََ خٍُُكٍ ػَظٍُِْ}اٌمٍُ

ٗ

ٖٖ

ٔٗ {فَجَِّب سَدَّْخٍ َِِٓ اٌٍَّوِ ٌِنْذَ ٌَيُُْ} آي ػّشاْ

ٜٔ٘

ٖٖ

ٕٗ {ًَلًُْ ٌِؼِجَبدُِ َّمٌٌٌُُا اٌَّزِِ ىَِِ ؤَدْغَُٓ}االعشاء

ٖ٘

ٖٗ

ٖٗ {ادْفَغْ ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَدْغَُٓ}فصٍذ

ٖٗ

ٖٗ

ـ
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ٕ

ٖٙ

٘ٗ {لَبرٌٍُِا فِِ عَجًِِْ اٌٍَّوِ اٌَّزَِّٓ ُّمَبرٌٍَُِٔىُُْ}اٌجمشح

ٜٓٔ

ٖٙ

ًَ{ ٗٙاػْجُذًُاْ اٌٍَّوَ ًَالَ رُشْشِوٌُاْ ثِوِ شَْْئبً ًَثِبٌٌَْاٌِذَِّْٓ إِدْغَبٔبً}اٌنغبء

ٖٙ

ٖٛ

{ ٗٚإََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِخٌَْحٌ} احلجشاد

ٓٔ

ٓٗ

ٌَ{ ٗٛب ُّىٍَِّفُ اٌٍَّوُ َٔفْغًب إٌَِّب ًُعْؼَيَب ٌَيَب}اٌجمشح

ٕٛٙ

ٓٗ

ُّ{ ٜٗشِّذُ اٌٍَّوُ ثِىُُُ اٌُْْغْشَ ًٌََب ُّشِّذُ ثِىُُُ اٌْؼُغْشَ}اٌجمشح

٘ٔٛ

ٓٗ

ٓ٘ {فَبرَّمٌُا اٌٍَّوَ َِب اعْزَطَؼْزُُْ}اٌزغبثٓ

ٔٙ

ٓٗ

ٔ٘ {الْشَؤْ ثِبعُِْ سَثِّهَ اٌَّزُِ خٍََكَ}اٌغٍك

ٔ

ٖٗ

ٕ٘ {ؤََِّْٓ ىٌَُ لَبِٔذٌ آَٔبءَ اًٌٍَِّْْ عَبجِذًا ًَلَبئًِّب َّذْزَسُ اٌْأخِشَحَ}اٌضِش

ٜ

ٖٗ

ٖ٘ {فٌٍََْالَ َٔفَشَ ِِٓ وًُِّ فِشْلَخٍ ِِّنْيُُْ طَأئِفَخٌ ٌَِّْزَفَمَّيٌُاْ}اٌزٌثخ

ٕٕٔ

ٖٗ

ٗ٘ {إَِّْ اٌٍَّوَ اشْزَشٍَ َِِٓ املُؤِِْنِنيَ ؤَْٔفُغَيُُْ ًَؤٌََِْاٌَيُُْ}اٌزٌثخ

ٔٔٔ

٘ٗ

٘٘ {ٌَْْظَ ػٍَََ اٌعُّؼَفَبءِ ًَال ػٍَََ اٌَّْشْظََ}اٌزٌثخ

ٜٔ

ٗٙ

ًَ{ ٘ٙإِْْ رَزٌٌٌَََّْا وَّب رٌٌَََّْْزُُْ ِِْٓ لَجًُْ ُّؼَزِّثْىُُْ ػَزاثبً ؤٌَِّْبً}اٌفزخ

ٔٙ

ٗٙ

ًَ{ ٘ٚاػْزَصٌُِّا ثِذَجًِْ اٌٍَّوِ جَِّْؼًب ًٌََب رَفَشَّلٌُا}اي ػّشاْ

ٖٓٔ

ٗٚ

ًَ{ ٘ٛؤٌََّفَ ثََْْٓ لٌٍُُثِيُِْ}األٔفبي

ٖٙ

ٗٛ

ًٌَ{ ٜ٘نَجٌٍََُّْٔىُُْ ثِشَِْءٍ َِِٓ اٌْخٌَْفِ ًَاٌْجٌُعِ}اٌجمشح

٘٘ٔ

ٓ٘

ٓ{ ٙإََِّّٔب ٌَُّفََّ اٌصَّبثِشًَُْ ؤَجْشَىُُْ ثِغَْْشِ دِغَبةٍ}اٌضِش

ٓٔ

ٔ٘

ـ

اآلية الكخيسة

ٗٗ {ًَرَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْجِشِّ ًَاٌزَّمٌٍَْ}املبئذح

ٕٖٙ

فيخس األحاديث
ـ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ

شخؼ الحجيث

اتَُّقػا َّ
الش َار َكَل ْػ ِب ِذ ِّق تَ ْس َخٍة
ػح
أَتَى َع ْس ُخك ْب ُغ اْل َج ُس ِ
َجب عِّشيَّ ،
الم ٍُ َّع أَِّي ْج ُي ِب ُخك ِح الُق ُج ِ
س
أِ ْ َ
أخح بيجؼ الشبي  فقاؿ( :يا هعاذ)
ِ ِ ِ ِ
ِ
رَب َخ
إ َذا ْابَتَم ْي ُت َع ْبجؼ ب َحب َيبتَْيً َف َ
ات ِْ
ص َع َع ْش ًُ َع َسُم ًُ
اف ْاىَق َ
ِإ َذا َه َ
اإل ْى َد ُ
الع ْب ُج ،أ َْك َسا َف َخ
ِإ َذا َه ِخ َ
ض َ
أرحع أهتي بأهتي أبػ بكخ
الشِب َّي ِ في ٌِج ِ
اف َّ
اء
استأذف َح َّد ُ
َ
آف ِه ْغ أ َْرَب َع ٍة
استَْق ِخُئػا الُق ْخ َ
ْ
أََلَ أ َُدُّل ُكع عَمى أ ْ ِ
الجَّش ِة
ْ َ
ٌَل َ
يظ اه أخًَة ِه ْغ أ ْ ِ
الجَّش ِة؟
ٌَل َ
أََلَ أ ُِر َ ْ َ

ٖ٘
ٗٚ
ٖٙ
ٖ٘ٗٗ-
ٕ٘
ٖٗ
ٖٓ
ٜ٘ٗ٘-
ٖٙ
ٜٗٗ٘-
ٖٛ
ٕ٘٘ٗ-

ٖٔ

أهخ الشبي  عبج هللا بغ هدعػد أف يرعج شجخة
ِإ َّف ِ
يغ ُي ْدٌخ
ّ
الج َ
َّللاِ
ِإ َّف العبج َليتَ َكَّمع ِب َ ِ ِ
ض َػ ِ
اف َّ
الكمِ َسة ه ْغ ِر ْ
َ َْ َ ُ

ٔٚ

ِإ َّف

ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٔٛ
ٜٔ
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘
ٕٙ
ٕٚ
ٕٛ

ِإ َّف
أف

رقع الرفحة

هللا ََل َي ْش ُ ِ
ص َػِرُك ْع
َ
ط ُخ إَلى ُ
ضى َل ُك ْع ثَ َالثًاَ ،كَي ْك َخُي َل ُك ْع ثَ َالثًا
هللا َي ْخ َ
َ
الشبي  أتي باهخأة قج زىت

ٖٚ
ٓٗ
ٖٙ
ٖ٘
ٗٛ

َف َِّ
أ َّ
ُـ َه ْكتُػ ٍـ
ف ْاب َغ أ ِّ
استَ ْخَم َ
الشب َّي ْ 
أ َّ
اء َك َاى ْت تَُق ُّع اْل َس ْد ِج َج
َف ْ
اه َأخًَة َس ْػَد َ
أ َّ
اف ِفي َعْقِم ٍَا َشي ٌء
اه َأخًَة َك َ
َف ْ
ْ
اديا
اها ها سمكشا ك ً
إف بالسجيشة أقػ ً
ِ
ِإ َّف ثَ َ ِ ِ
يل
الثَ ًة في َبشي ِإ ْس َخائ َ
ال ضخيخ البرخ أتى الشبي 
أف رج ً
أ َّ
ػد
َف ُغ َ
ال ًها لَِي ٍُ َ
اف َّ
صَشا
الشِب ُّي صمى هللا عميً كسمع َل ُي َخالِ ُ
ِإ ْف َك َ
ض ٍْ ِِخي
َح ُج ُك ْعَ ،ؼَي ْح ِص َب َعَمى َ
أْ
َف َي ْغ ُج َك أ َ
ْاىتَِقمِي ِإَلى َب ْي ِت ْاب ِغ َع ِّس ِظ
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ٕٕ
ٓ٘
ٖٜ
ٖٗ
ٕٗ
ٖٓ
ٓ٘
ٜٗ
ٜٗ
ٕٗ
ٓ٘

ـ
ٕٜ
ٖٓ
ٖٔ
ٕٖ
ٖٖ
ٖٗ
ٖ٘
ٖٙ
ٖٚ
ٖٛ
ٖٜ
ٓٗ
ٔٗ
ٕٗ
ٖٗ
ٗٗ
٘ٗ
ٗٙ
ٗٚ
ٗٛ
ٜٗ
ٓ٘
ٔ٘
ٕ٘
ٖ٘
ٗ٘
٘٘
٘ٙ
٘ٚ

شخؼ الحجيث

صمُِقػا ِبشا ِإَلى بِشي ك ِاق ٍ
ف
ْاى َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ٌَ ِل اْل ِكتَا ِ
ِإَّى َظ َتأْتي َق ْػ ًها ه ْغ أ ْ
ِ
ِِ
يل َه َع َظ
ْ
اٌ ُج ٍُ ْع ،أ َْك ٌَاجٍ ْعَ ،كج ْب ِخ ُ
ِ
ر َع ُب ْب ُغ ُع َس ْي ٍخ
أ ََّك ُؿ َه ْغ َقج َـ َعَم ْيَشا ُه ْ
الش ِ
َؼ َّ
َش ُّج َب َال ًء
أ ُّ
اس أ َ
تَخػ السؤ ِهِش ِ
ش ِف ٍِ ْع
اح ِس ٍِ ْع َكتََػ ِّاد ٌِ ْع َكتَ َعا ُ
ُْ َ
يغ في تََخ ُ
َ
الش ِ
َخ ْي ُخ َّ
اس َق ْخِىي
ص ِل َق ِائساَ ،فِإف َلع تَدتَ ِصع َفَق ِ
اع ًجا
ْ ْ ْ ْ
َ ّ ً
الشِب ُّي ُّ 
صَّمى ِبَشا َّ
الط ٍْ َخ
َ
ِ
ِ
ِ
اه َأخٌَة ِفي ٌ َّ ٍخة َحَب َد ْت ٍَا
ُع ّحَبت ْ
شَمعت ِؼ ِ
يً َّ
َعَمى ُك ِّل َىْف ٍ
الذ ْس ُذ
ذ ِفي ُك ِّل َي ْػ ٍـ َ َ ْ
قاتمت هع رسػؿ هللا 
ِ
الش ِ
َؼ َّ
ز ُل
ػؿ َّ
َّللاِ أ ُّ
اس أَ ْف َ
يلَ :يا َرُس َ
ق َ
اف لِخس ِ
ػؿ هللاِ  ه َؤِّذَى ِ
اف ِب َالؿ
ُ
َك َ َ ُ

الكبخ بصخ الحق كغسط الشاس
َِ
َّ ِ
ص َج َقةٌ
الكم َس ُة الصّيَب ُة َ
زػا
اج ُذػاَ ،كََل َتَب َ
اغ ُ
اس ُجكاَ ،كََل تََش َ
ََل تَ َح َ
ََل تَ ْح ِق َخَّف ِه َغ السعخكؼ
َلَ َي ِح ُّل َدـ اهخٍ
ِغ ُه ْدمِ ٍع
ُ ْ
لعغ هللا هغ كسً أعسى عغ الدبيل
َّللاِ َ ف ِ
اح ًذا
ػؿ َّ
َل ْع َي ُك ْغ َرُس ُ
َل َّسا َى َدَل ْتَ{ :لَ َي ْدتَ ِػؼ}
ِ
َّ
ِ
الم ٍُ َّع َعّم ْس ًُ الكتَا َ
شعاها َق ُّ
ط
َها أ َ
َك َل أ َ
َحٌج َ َ ً
َّللاِ  بيغ أَهخي ِغ َق ُّ
ط
ػؿ َّ
َْ َ ْ َ ْ
َها ُخِّي َخ َرُس ُ
ها ضخ رسػؿ ِ
هللا َ شيًئا َق ُّ
ط ِبَي ِجِي
ْ
َ َ َ َ َُ ُ
ِ ِ
ِ
ص ٍب
ر ٍب َك َ
َها ُير ُ
َل َك َ
الس ْدم َع ،ه ْغ َى َ
يب ُ
َها َي ُكػ ُف ِع ْش ِجؼ ِه ْغ َخ ْي ٍخ َفَم ْغ أ ََّد ِخ َخيُ َع ْش ُك ْع
اه ِة
الس ْؤ ِه ِغ َك َ
الخ َ
َهَث ُل ُ

رقع الرفحة
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ٕ٘
ٖٚ
ٖٜ
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ٗٙ
ٜٗ
ٕٔ
ٖٗ
ٖٚ
ٖ٘
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ٖٚ
ٔٗ
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ـ
٘ٛ
ٜ٘
ٓٙ
ٔٙ
ٕٙ
ٖٙ
ٗٙ
٘ٙ
ٙٙ
ٙٚ
ٙٛ
ٜٙ
ٓٚ
ٔٚ

ِ
يغ ِفي تََػ ِّاد ٌِ ْع
َهَث ُل اْل ُس ْؤ ِهش َ
ِ
الػْف ِج
َه ْخ َحًبا ب َ

شخؼ الحجيث

رقع الرفحة
ٕٕ
ٜٗ

ش ِخيًقا يْمت ِسذ ِؼ ِ
يً ِعْم ًسا
َه ْغ َسَم َظ َ َ َ ُ
ه ْغ ََل َي ْذ ُك ُخ َّ
َّللا
اس ََل َي ْذ ُك ُخ َّ َ
الش َ
َ
َه ْغ َىَّف َذ َع ْغ ُه ْؤ ِه ٍغ ُك ْخَب ًة
َّللا ِب ًِ خي اخ ي ِ
ر ْب ِه ْش ًُ
َه ْغ ُي ِخِد َّ ُ َ ْ ً ُ
َّللا ِب ًِ خي اخ يَفِّقًٍ ِفي ِ
الج ِ
يغ
ّ
َه ْغ ُي ِخِد َّ ُ َ ْ ً ُ ْ ُ
الس ْؤ ِه ُغ لِْمس ْؤ ِه ِغ َكاْل ُب ْشَي ِ
اف
ُ
ُ

ٖٗ-ٔٛ
ت
ٖٖ
ٕٜ
ٖٗ
ٗٛ-ٔٙ

ىعع الخجل أبػ بكخ ،ىعع الخجل عسخ
َّ
ز َعَف ِائ ُك ْع
ر ُخك َف َكتُْخَزُقػ َف ِإَل ِب ُ
ٌَ ْل تُْش َ
َّللاِ ِإِّىي َألَتَأ َّ
الف ْج ِخ
ػؿ َّ
الر َ
َخ ُخ َع ِغ َّ
ال ِة ِفي َ
َيا َرُس َ
يا رسػؿ َّ ِ
الش ِ
َك َخـ َّ
اس
َ َُ َ
َّللا َه ْغ أ ْ ُ
ِ
ُّ
الدْي ُل
ػؿ َّ
َّللاِ ،إَّى ٍَا تَ ُكػ ُف الطْم َس ُة َك َّ
َيا َرُس َ
ص ِ
َّ ِ
اء َة َفْمَيتََدَّك ْج
استَ َ َ
اع ه ْش ُك ُع َ
َيا َه ْع َذ َخ الذَبا َه ِغ ْ
الب َ
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ٖ٘
ٗٚ
ٕٗ
ٕٓ
ٔٗٙٗ-
ٕٔ

