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 إىداء
 كقمبان  داعيان  كلسانان  دافئان  حضنان  لي ككانا صغيران  ربياني مف إلى  

 يطيؿ أف اهلل أسأؿ ... الغالية كأمي الحنكف أبي هلل بتكفيقي متضرعان 
 .يحسف ختاميما كأف عمرىما في

 ىذا إلنجاح الراحة سبؿ كؿ تكفير في جيدان  تدخر لـ التي زكجتي إلى
 .العمؿ

 كبناتي أبنائي إلى
 بالعكف جميعان  أحاطكني الذيف الكريمات كأخكاتي ـيكر ال يخأ إلى

 .كالحب كالدعاء
 .أساتذتي كزمالئي إلى

 العمؿ. ىذا إتماـ في ساعدني مف كؿ إلى
 أىدم ألييـ جيدم المتكاضع.
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 :شكر وتقدير
ؿِّ الميـ عمى خاتـ الرسؿ ، مف ال  الحمد هلل ذم المف كالفضؿ كاإلحساف ، حمدان يميؽ بجاللو كعظمتو . كصى

لىًئْف كىفىْرتيـْ ًإفَّ عىذىاًبي لىشىًديده   كامتثاالن لقكلو تعالى: نبي بعده ،  ـْ كى ىًزيدىنَّكي ـْ لىًئْف شىكىْرتيـْ َلى بُّكي ْذ تىأىذَّفى رى كىاً 
النًَّبيِّ كقكؿ  ، (1)

 : مَّـى سى مىْيًو كى مَّى اهللي عى  أف بعد الشرؼ كؿ كيشرفني السعادة حؽ يسعدني فإنو ، (2)(الى يىْشكيري المَّوى مىْف الى يىْشكيري النَّاسى )صى
 كأبدأالمتكاضع,  ىذا العمؿ إنجاز في ساعدني مف لكؿ كالعرفاف الشكر بجميؿ أتقدـ أف الدراسة ىذه إعداد فرغت مف

بقيادتيا الحكيمة ممثمة في اَلستاذ  السامقة كمنارتو الشامخ العمـ صرح في غزة؛ اَلزىر لجامعة االمتناف جزيؿ بتقديـ
 أف اهلل فأسأؿ ، احتضاف ك كرعػايػة عػمـ مف عندىػا ما خير دكمػان  َلبنائيا , كالتي قدمتعبد الخالؽ الفراالدكتكر/ 

محمد  إلى عميد كمية الشريعة اَلستاذ الدكتكر/فضمو, كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ  مف يزيدىا كأف ، يحفظيا بحفظو
 .إلى أعمي المستكيات بالكمية. عمى جيده المتكاصؿ في سبيؿ الرقي مصطفى نجـ
 بتكجيياتو جاد عمي الذم اَلستاذ الدكتكر: عمي رشيد النجار، كمشرفي َلستاذم كالعرفاف الشكرب كأتقدـ

 ميزاف في يجعمو أف تعالى اهلل فأسأؿ ، بخبرتو كعممو كتزكيدم ، إرشادم في جيدان  يأؿ لـ ك السديدة كآرائو الحكيمة
 .الجزاء خير عني يجزيو كأف ، حسناتو

وي شكرم, كتقديرم إلى أستاذم الفاضؿً  عمى قبكؿ   -حفظو اهللي  -محمد مصطفى نجـ  اَلستاذ الدكتكر / كأيكىجِّ
كمناقشو داخمي. مناقشة بحثي   

كمناقشو خارجي. -حفظو اهللي  - / إسماعيؿ سعيد رضكافالدكتكر ك كذلؾ أشكر اَلستاذ  
.-حفظو اهلل كرعاه  -رئيسي قسـً الدراساًت العميا: الدكتكر: أميف تكفيؽ حمد  كما أشكر      

لى كؿ مف كاف سببان في ىدايتي ،لى شيكخي الذيف تمقيت عمى أيدييـ العمـ الشرعيإكؿ صكالشكر مك  إلى  كا 
.سمكؾ سبيؿ العمـ  

، كأساًتذى       اـً ىذا البحًث، كمىدَّ ليى يىدى العىْكًف ًمْف جامعاتو ـى في ًإْتمى ـى شكرم ًلكيؿِّ مىْف سىاىى ةو، كال يىفيكتيًني أْف أيقدِّ
، كأصدقاءى. ة(.= غز كأىخيصُّ بالشُّْكًر جامعتىنا )جامعةى اَلزىرً  كأقاًربى  

اهي جزا فَّقىييـْ ًلمىا ييًحبُّوي كيىْرضى إنَّو كليُّ ذلؾ, كالقادري عميو. -سبحانىو كتىعالى  -ىـ اهللي عنِّي خيرى الجزاًء، ككى  
كما كاف في ىذه  ،نافعان  كختامان أساؿ اهلل العمي القدير أف يككف ىذا العمؿ خالصان لكجو ، كأف يجعمو عممان 

 اهلل سبحانو كتعالى , كما كاف فييا مف خمؿ فذلؾ بتقصير مني.  الدراسة مف صكاب فبتكفيؽ مف
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 ممخص الرسالة:
 الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل كعمى آلو كصحبو كمف كااله, أما بعد: 

مدينة دمشؽ البف عساكر، مف بداية باب : بياف أف الشاـ أرض  أحاديث كآثار تاريخ: بعنكافيذا البحث ف
مباركة كأف ألطاؼ اهلل بأىميا متداركة، إلى نياية باب : ما جاء عف سيد البشر عميو السالـ أف الشاـ أرض المحشر 

مؿ ىذا اشت حيث -رحمو اهلل -ىػػػ(571لإلماـ الحافظ ابف عساكر)ت مف المجمد اَلكؿ , تخريج كدراسة.كالمنشر. 
 البحث عمى مقدمة كفصميف كخاتمة :

مع  بكتابو التاريخثـ التعريؼ ، -رحمو اهلل -ىػ(571حافظ ابف عساكر)تفقد ترجمت فيو لمأما الفصؿ اَلكؿ:      
 بياف أىميتو.

مدينة  كتاًب تاريخً اَلحاديًث الكاردًة في أسانيد ىذه مكضكعي الرسالًة، كىك خاصٌّ بدراسًة يك أما الفصؿي الثاني: فك      
الحكـ عمى ، ك اتيا مع بياف أحكاليـرك ترجمة ، كتخريجيا، ك 182، حتى نياية صفحة 140صفحة ، مف بدايًة دمشؽ

  مع بعض التعميقات عند الحاجة. ،ىاسانيدأ
تكصيات التي تكصمت إلييا مف خالؿ دراسة ىذه اَلحاديث، إلى جانب فقد بينت فييا النتائج  :ما الخاتمةأك      

، لمزمالء الباحثيف كطالب العمـ، كتضمنت كذلؾ قائمة بالمصادر كالمراجع التي تـ االستعانة بيا في ىذا البحث
  كفيرس لمركاة بينت فيو الحكـ النيائي عمى كؿ راك.

 كالحمد هلل رب العالميف.
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Abstract 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon the Messenger of Allah and 
his family and his companions. 

This research entitled: Hadith and Canons of the History of Damascus For 
bin Asaker from chapter entitled: a statement that Sham is a holy land and the 
care of Allah is surrounded of its people, to the end of the chapter: Prayer of the 
Prophet - peace be upon him - blessing Sham as a congregation and 
resurrection land, from the first part, authenticity and study, for Imam Hafiz bin 
Asaker (571 H), mercy upon him. This research was concluded of an introduction 
and two chapters and a conclusion. 

The first chapter: The researcher wrote a expanded biography for Imam bin 
Asaker, then, he showed the importance of his book. 

The second chapter: it is the subject of this research studying the 
attributions of these Hadith coming from the Damascus history book from page 
140 to the end of page 182, and its authenticity, a expanded biography for their 
narrators, and the judge of its attributions and with some comments at necessary. 

The conclusion, it clarified the important findings during my studies for 
Hadith, as well as the recommendations for researchers, colleagues and science 
seekers. Also, it concluded the list of resources and references. 

Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the Worlds 
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 فهرس الموضوعات

 رقم الصفحة الموضوع
 ب البسممة
 ت اإلىداء

 ث الشكر و التقدير
 ج ممخص الرسالة

Abstract ح 
 خ فيرس الموضوعات 

 ذ مقدمة
 ر أىميُة البحِث وسبُب اختيارِه 

 ر أىداُف الدِّراسِة 
 ر الدراسات السابقة 

 ر المشكالت والصعوباُت 
 ز منيُج البحثِ 
 س خطة البحث

 5 -رحمو اهلل–ىـ( 575الفصل األول: ترجمة اإلمام الحافظ ابن عساكر)ت
 5 المبحث األول: التعريف بالمؤلف اإلمام الحافظ ابن عساكر

 5 وكنيتو المطمب األول: اسمو، ونسبو
 5 المطمب الثاني: مولده، ونشأتو العممية

 5 المطمب الثالث: رحالتو
 5 وتالميذه المطمب الرابع: شيوخو

 2 المطمب الخامس: مؤلفاتو
 3 المطمب السادس: ثناء العمماء عميو

 3 -رحمو اهلل-المطمب السابع: وفاتو 
 4 المبحث الثاني: التعريف بكتاب تاريخ دمشق:

 4 المطمب األول: عنوان الكتاب
 4 المطمب الثاني: موضوع الكتاب

 4 األىميُة العمميُة لمكتابِ المطمب الثالث: 
 4 المطمب الرابع:  منيج المؤلف

 5 المطمب الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب
 6 بالكتاب والباحثين العمماء المطمب السادس : عناية
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 8 الفصل الثاني: َتْخريُج اأَلَحاِديِث الَواِرَدِة في ِكتاِب َتاِريِخ مدينة ِدمشَق وِدَراَسِتيا
 225 الخاتمة

 226 قائمة المصادر و المراجع
 245 فيرس الرواة
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 مقدمة :
إف الحمػػػػد هلل نحمػػػػده ك نسػػػػتعينو كنسػػػػتغفره، كنعػػػػكذ بػػػػاهلل مػػػػف شػػػػركر أنفسػػػػنا كمػػػػف سػػػػيئات أعمالنػػػػا، مػػػػف ييػػػػده 

شػػػػريؾ لػػػػو، كأشػػػػيد أف محمػػػػدان اهلل فػػػػال مضػػػػؿ لػػػػو، كمػػػػف يضػػػػمؿ فػػػػال ىػػػػادم لػػػػو، كأشػػػػيد أف ال إلػػػػو إال اهلل كحػػػػده ال 
 أما بعد:، -صمى اهلل عميو كسمـ كعمى آلو كأصحابو أجمعيف -عبده كرسكلو
بحفػػػػػػػظ مصػػػػػػػدرىم التشػػػػػػػريع فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الػػػػػػػديف: القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ، كالسػػػػػػػنة النبكيػػػػػػػة   - عػػػػػػػز كجػػػػػػػؿ -ؿ اهلل تكفَّػػػػػػػ

المطيػػػػرة، حتػػػػى يبقػػػػى ىػػػػذا الػػػػديف سػػػػميمان مػػػػف التحريػػػػؼ كالتبػػػػديؿ الػػػػذم حصػػػػؿ فػػػػي اَلديػػػػاف السػػػػابقة. قػػػػاؿ تعػػػػالى: 
{ ]الحجر: اًفظيكفى نَّا لىوي لىحى ْلنىا الذِّْكرى كىاً   [ .9}ًإنَّا نىْحفي نىزَّ

أسػػػػػباب حفظػػػػػو عمػػػػػى يػػػػػدم  -عػػػػػز كجػػػػػؿ  -آف كالسػػػػػنة. فأمػػػػػا القػػػػػرآف فقػػػػػد ىيػػػػػأ اهلل كىػػػػػذا الحفػػػػػظ يشػػػػػمؿ القػػػػػر 
يقػػػػػػرأ مػػػػػػا أينػػػػػػزؿ إليػػػػػػو مػػػػػػف القػػػػػػرآف   - عميػػػػػػو الصػػػػػػالة كالسػػػػػػالـ -، إذ كػػػػػػاف  -صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ -رسػػػػػػكؿ اهلل 

ًفػػػػظى القػػػػرآف فػػػػي ال صػػػػدكر عمػػػػى أصػػػػحابو فيحفظكنػػػػو، ككػػػػاف يػػػػأمر أيضػػػػان بكتابػػػػة مػػػػا يينىػػػػزَّؿ عميػػػػو منػػػػو فػػػػي حينػػػػو، فىحي
 .  -صمى اهلل عميو كسمـ -كفي السطكر في عيده صمى اهلل عميو كسمـ كتكاتر نقمو عنو 

كعمماء   -رضكاف اهلل عمييـ -كأما السنة ، فقد شاء اهلل عز كجؿ أف تحفظ السنة النبكية بجيكد الصحابة 
نيضة عممية فريدة، شممت أقطار  الحديث كركاتو، إذ قىيَّضيـ اهلل عز كجؿ لذلؾ، فقامت في القركف الثالثة اَلكلى

العالـ اإلسالمي في ذلؾ الكقت، كنشأت عمـك تفتخر اَلمة اإلسالمية بيا، بؿ انفردت بيا عف غيرىا مف اَلمـ، كاف 
: عمـ التخريج. كىك عمـ  يستمد فضمو كأىميتو مما انتسب إليو  ليا أثر عظيـ في حفظ السنة النبكية, فمف تمؾ العمـك

فعف طريقو نستطيع معرفة مكاضع  ،اني لمتشريع، كىك مف أىـ العمـك التي تخدـ الكتاب كالسنة معان كىك المصدر الث
كذلؾ َلف عمى السنة مدار أكثر اَلحكاـ  ؛اَلحاديث في كتب السنة كركاياتيا كأسانيدىا كمراتبيا مف الصحة أك غيرىا

{ ]النحؿ:  قاؿ تعالى:، الفقيية؛ َلف أكثر اآليات مجممة كبيانيا في السنف ـْ ؿى ًإلىْيًي ْلنىا ًإلىْيؾى الذِّْكرى ًلتيبىيِّفى ًلمنَّاًس مىا نيزِّ }كىأىْنزى
44. ] 

كقد اتفؽ العمماء عمى أف مف شركط المجتيد أف يككف عالمان باَلحاديث المتعمقة باَلحكاـ، فعمـ التخريج ىك 
ـ أف يستشيد بحديث كال يعرؼ درجتو كمكضع السبيؿ لمكصكؿ إلى تمؾ اَلحاديث كمعرفتيا ، فال يسكغ لطالب العم

 كجكده مف كتب السنة.
فَّ   كىك اإلسناد، في المركيات، يتمثؿ نقؿ في ساميان  منيجان  اعتمادىا المرحكمة المحمدية اَليمة بو اختصت مما كا 
 .محررة مختارة مقررة، كألفاظ قكاعد كفؽ راك إلى راك مف الخبر ينقؿ حيث الرِّجاؿ، سمسمة

ة أكال اإلسناد )أصؿ :الصالح  ابف عمرك أبك قاؿ يصه  مف بالغهة كسنهة اَليمة، ىذه خصائص مف فاضمهة خصِّ
 يشغؿ ما أعظـ ، فإف(2): )إف ىذا العمـ ديف، فانظركا عمف تأخذكف دينكـ(. كقاؿ محمد بف سيريف(1)المؤكَّدة( السنف
،  , ركاية كدراية كمتنان  سندان  -كسمـ عميو اهلل صمى -اهلل أحاديث رسكؿ في يبحث أف ككقتو نفسو بيا العمـ طالب
 عميو اهلل صمى  -اهلل رسكؿ في سنة البحث في نااءعمم أشارؾ كأف المبارؾ العمـ ىذا غمار أخكض أف أحببت كليذا
 كعمكمو الحديث قسـ في كزمالئي مع أساتذتي مباركة مشكرة كبعد لدراستي مناسبان  عمميان  مكضكعان  فاخترت ، -كسمـ

 عممية سمسمة عف عبارة ىك المبارؾ المشركع كىذا عساكر, ابف لإلماـ تاريخ مدينة دمشؽ كتاب أدرس أف اخترت
 حديثي, عممي عمؿ في الضخـ الكتاب ىذا تخريج في نسيـ لعمنا ،الحديث الشريؼ قسـ تحت إشراؼ أساتذتنا  في

                                                           

 .255البف الصالح / الحديث عمكـ (1)
 .1/14قدمة صحيح مسمـ م (2)
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اهلل  كصمى كالمسمميف لإلسالـ خير فيو لما يرشدنا كأف كالسداد التكفيؽ لنا يكتب أف -كعال جؿ -المكلى  سائميف
 . العالميف رب هلل كالحمد أجمعيف كصحبو آلو كعمى محمد نبينا عمى كبارؾ كسمـ

 : اختياره وسبب البحث أىمية
 . كالركاة المحدثيف تراجـ مف جممة فيو لما ؛دمشؽ مدينة تاريخ لكتاب العممية المكانة .1
 الحديثية . الخدمة قبؿ مف يخدـ لـ الكتاب ىذا فإ .2
 درجة كبياف دراسة كتمحيص إلى بحاجة ىي التي النبكية اَلحاديث مف جممة فيو دمشؽ تاريخ مدينة كتاب فإ .3

 . اَلحاديث ىذه
 باسـ المشركع ىذا كسيككف ، كرسائميـ أبحاثيـ تسطير في العميا الدراسات لطمبة مجاالن  سيفتح المشركع ىذا فإ .4

 . اَلزىر جامعة
 . عمميان  تطبيقان  اَلسانيد كدراسة التخريج عمـ تطبيؽ في الشديدة رغبتي .5

 : الدراسة أىداف
 . عمييا كالحكـ أسانيدىا كدراسة دمشؽ تاريخ مدينة كتاب في اَلحاديث تخريج .1
 . النبكية السنة التي تخدـ الحديثية العممية المكسكعات إخراج في اإلسياـ .2
 .بيا إلييا كاالستشياد الرجكع الباحثيف عمى ليسيؿ ، كاحد مرجع في مجمكعة محققة عممية مادة تقديـ .3

 : السابقة الدراسات
لقد سبقني في دراسة الفصكؿ التي سبقت دراستي ثمة مف زمالئي في قسـ الحديث ، كىـ : اَلستاذ: حساـ 

محمكد سميـ  اَلستاذبانتظار سكيؾ ، كاَلستاذ: محمكد عيسى، كاَلستاذ: خضر نصر، كاَلستاذة: نسريف مقداد، ك 
 أحدان  أف عممي حسب عمى أقؼ فمـ كالتنقيب البحث بعد، ككذلؾ  -إف شاء اهلل- الذم سكؼ يناقش رسالتو قريبان 

 تاريخ كتابب الكتب المتعمقة  بعض كجدت أني غير ، دقيقان  عمميان  تخريجان  ىذا الكتاب أحاديث تخريج في اشتغؿ
، ككتاب تيذيب تاريخ دمشؽ الكبير لمشيخ عبد القادر ق(711منظكر) البف دمشؽ تاريخ مثؿ مختصر ، دمشؽ
 كفيو ) الدعجاني سعكد بف طالؿ( لمدكتكر )عساكر بف مكارد ( كاسمو آخر كتابان  كجدت ككذلؾ ق(،1346بدراف )
 عف خارجة الدراسات ىذه كلكف ، معمكمة أم أك أثران  أك ان ثعساكر حدي بفا منو استقى كتاب كؿ المؤلؼ كضع

 . حكميا كبياف اَلحاديث تخريج دراستي ستككف َلف ، دراستي مكضكع
 :والصعوباتُ  المشكالت

ىا دينفتب يبدأي  دكف ذكر المتف، ثَـّ  ،خراَلسانيد الكاحد تمك اآل :أم ؛يذكرىا ، فتارةن ان تداخؿ اَلسانيد مع بعضيا بعض -1
 .ه إسناد معمتف  كؿان حديثان حديث

 .لمغاية، بؿ كربما لـ أجد لبعضيـ ترجمةن  اصعبن  امما جعؿ البحث عمى السند النازؿ أمرن  ؛طكؿ اإلسناد -2
كىك -إما في أسماء الركاة ، أك تقديـ كتأخيرتحريؼ كأ ؼتصحيمف  اَلخطاء في أسماء الركاة مفالعديد كجكد  -3

 بكثير. أقؿي  كىك ، أك حتى في المتفً اَلكثري 
 .في إنجاز دراسة ىذه اَلسانيد جيدالكقت ك طكؿ ال -4
عدد الصفحات المحدد في الرسالة مف قبؿ عمادة البحث العممي، مما يضطر الباحث إلى اختصار كثير مف  -5

 المعمكمات القيمة مما يقمؿ مف القيمة العممية في دراسة اَلسانيد.
 



 ز
 

 : البحث منيج
 : وترقيميا األحاديث ترتيب المنيج في  -أوالا 
 .دراستي حدكد في عساكر ابف كتاب في كركدىا حسب عمى اَلحاديث بترتيب قمت .1
 . التكرار عند لألحاديث العزك يسيؿ حتى اَلحاديث بترقيـ قمت .2

 :عمييم والحكم لمرواة الترجمة في المنيج - اا ثاني
 .الكفاة يكجد تاريخ لـ إف أك الطبقة الكفاة، كتاريخ النسب، ك كالكنية، االسـ، بذكر لمركاة بالترجمة قمت .1
إذا تكرر كركد اسـ الراكم في أكثر مف حديث ، فإني أقـك بذكره في مكاف كركده مع العزك إلى مكاف ترجمتو  .2

 في المرة اَلكلى التي كرد اسمو فييا.
 بذكرىـ مع اإلشارة إلى مكاف ذكرىـ في أحد كتب الصحابة. فسأكتفي عدكؿ فكميـ لصحابةإلى ا بالنسبة .3
 . مقتضبة ترجمة لو فأترجـ تضعيفو أك تكثيقو عمى متفقا الراكم كاف إذا .4
 .مكسعة ترجمة لو فأترجـ فيو , ان مختمف كاف الراكم إذا أما .5
 كلـ أجد ليـ ذكر عند غيره ، فيك عندم ثقة.الثقات كتابو في بف حباف كثَّقيـ اأما الركاة الذيف  .6
كتحديد مكاف ترجمتو التي كرد فييا اسمو في نياية البحث جمعت الركاة في فيرس مرتب عمى حركؼ المعجـ ،  .7

 .مع ذكر خالصة القكؿ في كؿ راكو أكؿ مرة، 
 المنيج في تصحيح األخطاء في أسماء الرواة : -اا ثالث  

ثبت النص كما كرد في كتاب تاريخ مدينة دمشؽ في متف الرسالة، ثـ أفي حاؿ كجكد خطأ في إسناد الحديث  
 .، مع بياف ما يؤكد ىذا التصحيحالسفميةفي الحاشية بتصحيح الخطأ  قمت
 المنيج في الحكم عمى األسانيد: -رابعاا    
 بعد جمع أقكاؿ العمماء في الركاة كمعرفة أحكاليـ، يككف الحكـ عمى النحك التالي: 
 كالعمة.، مع مراعاة العدالة كاالتصاؿ مع السالمة مف الشذكذ الحديث ثقات ، فإف اإلسناد صحيح إذا كاف ركاة .1
أما إذا كاف ىناؾ ركاة في اإلسناد تقؿ درجتيـ عف الركاة الثقات ، فإني أحكـ عمى اإلسناد كفقان لمراكم  اَلقؿ  .2

 في اإلسناد. درجة
كأتكقؼ في الحكـ عمى اَلحاديث التي كرد في إسنادىا راكو أك أكثر لـ أقؼ لو عمى ترجمة، أك راكو لـ أقؼ لو  .3

 عمى جرح أك تعديؿ.
 : األحاديث تخريج في المنيج -خامساا 

 .المتاحة بيف يدم ديث مف كتب السنةاحاَلتخريج  في تكسعت .1
 .َلف مكضكعنا ىك دراسة اَلسانيد دكف المتكف؛ بتخريج المتابعات دكف الشكاىد قمت .2
 .بعد تخريجو فيما لمكاف بالعزك قمتك  فيو، يرد مكاف أكؿ في المكرر الحديث بتخريج تكتفيا .3

 :واألماكن األلفاظ غريبالمنيج في  -سادساا 
 بالتعريؼ قمت ككذلؾ ،الشركح كتب أك الحديث غريب كتب إلى بالرجكع كذلؾ ،الغريبة اَللفاظ بتفسير قمت  

 .البمداف كتب خالؿ مف كالبمداف باَلماكف
 
 



 س
 

 : البحث خطة
  : اآلتي النحك عمى، كفيرس المصادر كالمراجع كخاتمة كفصميف مقدمة عمى فتحتكم البحث خطة عف أما 

عمـك الحديث  اإلسالمي كأىمية عمـ التخريج كمكانتو بيف التشريع في السنة مكانة فييا بينت فقد المقدمة أما
 . البحث خطة كضعت ثـ ، كسبب اختياره المكضكع أىمية بينت ثـ ،اَلخرل كعالقتو بيا

 : انمبحث وفيو عساكر ابن ترجمةف : لاألو الفصل أما
 :وفيو سبعة مطالب عساكر ابنِ  الحافظِ  اإلمامِ بالتَّعريُف : األول المبحث

   ككنيتو. كنسبو اسمو: اَلكؿالمطمب 
  كأسرتو العممية كنشأتو مكلده : الثاني المطمب . 
  كرحالتو. لمعمـ طمبو : الثالث المطمب 
  كتالميذه. شيكخو:  الرابعالمطمب 
  مؤلفاتو.  :الخامس المطمب 
  ثناء العمماء عميو. : دسالسا المطمب 
 كفاتو : السابع المطمب. 

 :وفيو سبعة مطالب الثاني: التعريف بكتاب تاريخ دمشق المبحث
  عنكاف الكتاب. :اَلكؿالمطمب 
  مكضكع الكتاب. : الثاني المطمب 
  مصادر المؤلؼ في الكتاب.: الثالث المطمب 
  منيج المؤلؼ في الكتاب : الرابع المطمب. 
  كالذيكؿ كالمختصراتلمكتاًب,  العمميةي  اَلىميةي  : الخامس المطمب. 
  الكتاب ىمع ماءمالع ثناء دس :السا المطمب. 
  : بالكتاب فالباحثيك  ماءمالع ةعنايالمطمب السابع. 
  : الثاني الفصل أماو 

 : بياف أف الشاـ أرض مباركة كأف ألطاؼ اهلل، مف بداية بابمدينة دمشؽ البف عساكر أحاديث كآثار تاريخف 
: ما جاء عف سيد البشر عميو السالـ أف الشاـ أرض المحشر كالمنشر.مف المجمد اَلكؿ ،إلى نياية باببأىميا متداركة

 , تخريج كدراسة .
 البحث تذيم ثـ. دراستي خالؿ يياإل تكصمت التي كالتكصيات النتائج أىـ فييا تضعك  بخاتمة بحثي تختتما ثـ

 لمركاة مبينان فيو الحكـ عمى كؿ راك.، كفيرس كالمراجع ممصادرل قائمةب
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 الفصؿ األكؿ: اإلماـ الحافظ أبك القاسـ بف عساكر ككتابو تاريخ مدينة دمشؽ
 :عساكر ابفً  الحافظً  اإلماـً التَّعريؼي ب -األكؿ المبحث
   ككنيتو كنسبو سموا -األكؿالمطمب: 
سىٍيف ىك:  مٌي بف اٍلحسف بف ىبة اهلل بف عبد اهلل بف اٍلحي مـ أحدا مف جدكده ييسمى كىالى نع. أىبيك اٍلقىاًسـ بف عىسىاًكر ،عى

نَّمىا ىيكى اٍشتير بذلؾ  .(1)عىسىاًكر كىاً 
  كأسرتو العممية كنشأتو مكلده - الثاني المطمب: 

، في أكؿ الشير، سنة تسع كتسعيف كأربع مائة عو أخكه صائف الديف ىبة اهلل في سنة خمس كسمَّ  ،كلد في المحـر
 أما  ، (3)صحب نصر المقدسي كسمع منو؛ بف أبي الحسيف الشيخ الصالح أبك محمد ، ككاف أبكه (2)كخمس مائة

مو يحيى بف عمي بف عبد أل جده كافك  ،(4)اف إماما ثقة ثبتا دينا كرعا: كىبة اهلل بف الحسف اإلماـ صائف الديف هأخك 
 .(6)ككاف ثقة حسف المحاضرة حمك المفاكية فصيح المساف،  (5)العزيز القاضي كاف عالما بالنحك كالعركض

 رحالتو - الثالث مطمب ال: 
إلى العراؽ كمكة كالمدينة كارتحؿ إلى ببلد العجـ فسمع بأصبياف كنيسابكر كمرك كتبريز كميينة  اإلماـ ارتحؿ

كبييؽ كخسركجرد كبسطاـ كدامغاف كالرم كزنجاف كىمذاف كأسداباذ كجي كىراة كبكف كبغ كبكشنج كسرخس كنكقاف 
كسمع باألنبار كالرافقة كالرحبة كمارديف ، كمشكاف كركذراكر كحمكاف كأرجيشكسمناف كأبير كمرند كخكل كجرباذقاف 

 .(7)كماكسيف كغيرىا مف الببلد الكثيرة
 كتالميذه شيكخو -المطمب الرابع: 
عدد شيكخو الذم في )معجمو( : ألؼ كثبلث مائة شيخ بالسماع، كستة كأربعكف  شيخا أنشدكه، قاؿ الذىبي: ك 

 . (8)باإلجازة، الكؿ في )معجمو( ، كبضع كثمانكف امرأة ليف )معجـ( صغير سمعناه كعف مائتيف كتسعيف شيخان 
الشريؼ أبي القاسـ النسيب، كأبي القاسـ قكاـ  عو أخكه الصائف ىبة اهلل سنة خمس كخمسمائة كبعدىا مف:سمَّ كقد 

سف بف المكازيني، كأبي بف زيد، كأبي الكحش سبيع بف قيراط، كأبي طاىر محمد بف الحسيف الحنائي، كأبي الح
 الفضائؿ الماسح، كمحمد بف عمي المصيصي.

ثـ سمع بنفسو مف: أبي محمد بف األكفاني، كأبي الحسف بف قبيس المالكي، كعبد الكريـ بف حمزة، كطاىر بف 
كسمع ببغداد ، سمع بمكة مف: عبد اهلل بف محمد بف الغزاؿ  المصرم صاحب كريمة المركزيةك  سيؿ، كمف بعدىـ.

ف: أبي القاسـ بف الحصيف، كأبي الحسف الدينكرم، كأبي العز بف كادش، كقراتكيف بف أسعد، كأبي غالب بف البناء، م
عمى أبي سعد إسماعيؿ بف « مسائؿ الخبلؼ»كعمؽ . كالبارع أبي عبد اهلل الدباس، كىبة اهلل الشركطي، كخمؽ كثير

 أذربيجاف إلى جرجاف،  مفثـ رحؿ سنة تسع كعشريف  أبي صالح. كسمع بالككفة مف: عمر بف إبراىيـ العمكم.

                                      
 .7/215( طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي 1)
 .20/554( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 2)
 .7/70( طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي3)
 .7/325( المصدر السابؽ  4)
 .64/342مدينة دمشؽ البف عساكر  تاريخ( 5)
 .64/343المصدر السابؽ ( 6)
 .7/216 لمسبكي ( طبقات الشافعية الكبرل7)
 .20/556( سير أعبلـ النببلء لمذىبي8)



2 
 

أبا عبد اهلل محمد بف الفضؿ الفراكم  ، كعبد المنعـ بف القشيرم، كىبة اهلل السيدم ، كتميـ بف أبي سعيد  فسمع:
 .(1)الجرجاني اليركم، كيكسؼ بف أيكب

بف نبياف، كأبك الفتح أحمد بف محمد  كأجاز لو مف الكبار: أبك الحسف بف العبلؼ، كأبك القاسـ بف بياف، كأبك عمي
الحداد، كغانـ البرجي، كأبك بكر عبد الغفار الشيركم، كأبك عمي الحداد، كأبك صادؽ مرشد بف يحيى، كأبك عبد اهلل 

 .(2)الرازم، كطائفة
الديف ركل عنو: ابنو القاسـ، كبنك أخيو فخر الديف أبك منصكر، كتاج األمناء، كزيف األمناء عبد الرحيـ، كعز 

النسابة ابف تاج األمناء، كالحافظ أبك المكاىب بف صصرل، كأخكه أبك القاسـ الحسيف، كالقاضي أبك القاسـ بف 
الحرستاني، كأبك جعفر القرطبي، كالحافظ عبد القادر، كأبك الكحش عبد الرحمف بف نسيـ، كالحسف بف عمي الصيقمي، 

بف عبد الرحمف بف سمطاف القرشي، كأبك العز مظفر بف عقيؿ كصالح بف فبلح الزاىد، كظيير الديف عبد الكاحد 
الشيباني العقار كالد النجيب، كالصائف نصر اهلل بف عبد الكريـ بف الحرستاني، كالبدر بف يكنس بف محمد الفارقي 

دم، الخطيب، كالقاضي أبك نصر بف الشيرازم، كمحمد ابف أخي الشيخ أبي البياف، كعبد القادر بف الحسيف البغدا
دريس بف الخضر  براىيـ كعبد العزيز ابنا الخشكعي، كيكنس بف منصكر السقباني، كا  كنصر اهلل بف فتياف، كا 

كقد ركل  ،(3)الشيباني، كمحمد بف ركمي الحرداني، كحاطب بف عبد الكريـ المزم، كذاكر بف عبد الكىاب الستياني
 .(4)عنو الكثير أبك سعد السمعاني

  تومؤلفا - الخامس المطمب: 
كاف الحافظ بف عساكر غزير التأليؼ، كيعد كتابو تاريخ مدينة دمشؽ أىـ ىذه المؤلفات ، كقد تراكحت مابيف 

، (5)مصنفان  138مجمدات ضخمة كبيف أجزاء لطيفة، كقد عدد الدكتكر طبلؿ الدعجاني ىذه المؤلفات حتى بمغت  
 نذكر بعضان منيا كالتالي :

ك التالي لحديث مالؾ العالي ، ك غرائب مالؾ ،  ،ؼ التي لمسنف ، ك عكالي مالؾك األطرا ،ك المكافقات ،التاريخ
كمعجـ القرل كاألمصار ، ك معجـ شيكخو ، ك مناقب الشباف ، ك فضؿ أصحاب الحديث، ك السباعيات ، ككتاب 

 ،عكالي شعبة فضؿ الجمعة ، ك األربعكف الطكاؿ ، كك تبييف كذب المفترم فيما نسب إلى األشعرم ، ك السمسبلت، 
ك كتاب الزىادة في ترؾ الشيادة ، ك عكالي الثكرم ، ك األربعكف الجيادية ، ك األربعكف البمدية ، ك األربعكف األبداؿ 

ككتاب الزالزؿ ،  ،ك مسند أىؿ داريا ، ك حديث أىؿ صنعاء الشاـ ، ك حديث أىؿ قرية الببلط ، ك فضائؿ عاشكراء
  فضؿ المدينة ، ك كتاب فضؿ القدسبض العمـ ، ك كتاب فضؿ مكة ، ك كتاب ك ثكاب المصاب بالكلد ، ك طرؽ ق

كجزء فضائؿ عسقبلف ، كجزء فيمف نزؿ بالمزة ، في فضائؿ الربكة كالنيرب ، كجزء في مقاـ إبراىيـ كبرزة ، كجزء في 
 كجزء سعد بف عبادة، كبطنا، كجزء بيت قكفا، كبيت راسيف  ،  قرية الحميرييف ، كجزء أىؿ كفرسكسة، كجزء أىؿ كفر

جديا ،  المنيحة، كجزء أىؿ حرستا، كجزء أىؿ زممكا، كجزء بيت لييا، كجزء جكبر، كجزء أىؿ حرداف ، كجزء أىؿ

                                      
 .40/71( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 1)
 .40/72( المصدر السابؽ 2)
 .40/73( المصدر نفسو 3)
 .40/74( المصدر نفسو 4)
 .1/61في تاريخ دمشؽ مكارد ابف عساكر ( 5)
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كجزء أىؿ برزة، كجزء أىؿ منيف، كجزء أىؿ بيت سكا  ، كجزء أىؿ بعمبؾ، كجزء المبسكط لمنكر حديث اليبكط، ك 
 .(1)لجكاىر كالآللئا

  ثناء العمماء عميو:  -دسالسا المطمب 
، كقاؿ (2)يعني لفظو الحافظ قاؿ شيخو الخطيب أبك الفضؿ الطكسي ما نعرؼ مف يستحؽ ىذا المقب اليـك سكاه

قد  :الحافظ عبد القادر بف عبد اهلل الرىاكم، كقاؿ (3)حدث بأكثر مسمكعاتو ككاف حافظا ثقة في الحديثابف نقطة: 
فظ أبا العبلء اليمذاني كالحافظ أبا مكسى بأصبياف مارأيت فييـ أحفظ أك قاؿ: رأيت الحافظ أبا طاىر السمفي كالحا

تقانو. سىًمعى ، كقاؿ ابف الدبيثي:  (4)رمثؿ ابي القاسـ بف عساك أحد مف اشتير ذكره كشاع عممو كعرؼ حفظو كا 
، (5)اـ كأجاد في جمعوالكثير ببمده كبالعراؽ كخراساف كأصبياف كالحجاز كحصؿ ما لـ يحصمو غيره كجمع تاريخ الش

كاف ،  كقاؿ ابف خمكاف: (6)إماـ المحدثيف في كقتو، كمف انتيت إليو الرئاسة في الحفظ كاإلتقافكقاؿ ابف النجار: 
محدث الشاـ في كقتو، كمف أعياف الفقياء الشافعية، غمب عميو الحديث فاشتير بو كبالغ في طمبو إلى أف جمع منو 

ؼ كجاب الببلد كلقي المشايخ، ككاف رفيؽ الحافظ أبي سعد عبد الكريـ بف السمعاني في ما لـ يتفؽ لغيره، كرحؿ كطك 
كلـ يكف ًفي ، أحد األعبلـ في الحديث"، كقاؿ الذىبي: (7)الرحمة، ككاف حافظا ٌدينان جمع بيف معرفة المتكف كاألسانيد

ريخو فقاؿ: كبير العمـ، غزير الفضؿ، حافظ، ثقة، ذكره اٍبف الٌسمعانٌي ًفي تا، ك (8)"زمانو أحفظ كىالى أعرؼ بالرجاؿ منو
سىف السٍَّمت، جمع بيف معرفة الميتيكف كاألسانيد، صحيح القراءة، متثٌبت، محتاط. رحؿ كًتعب،  متًقف، دٌيف، خٌير حى

مىا، كقاؿ تاج الديف السبكي: (9)كبالىغى ًفي الٌطمب إلى أف جمع ما لـ يجمع غيره ًديث ًفي زى اـ أىؿ الحى نو كختاـ ًإمى
 .(11)إماـ أىؿ الحديث في زمانو، كحامؿ لكائيـ ، كقاؿ ابف كثير الدمشقي: (10)الجيابذه اٍلحفاظ

 رحمو اهلل تعالى: كفاتو :  السابع المطمب 
تكفي ليمة االثنيف الحادم عشر مف رجب سنة إحدل كسبعيف كخمسمائة بدمشؽ، كدفف عند كالده كأىمو بمقابر 

كحضر الصبلة عميو السمطاف صبلح  ،تعالى. كصمى عميو الشيخ قطب الديف النيسابكرم باب الصغير، رحميـ اهلل 
 .(12)الديف، رحمو اهلل تعالى

 
 
 

                                      
 .40/75( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 1)
 .7/218 لمسبكي ( طبقات الشافعية الكبرل2)
 .405البف نقطة / ( التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد3)
 .406المصدر السابؽ /( 4)
 .4/427ذيؿ تاريخ مدينة السبلـ البف الدبيثي ( 5)
 .186ياطي /البف الدم ( المستفاد مف تاريخ بغداد6)
 3/309كفيات األعياف البف خمكاف  ( 7)
 .40/72لمذىبي   ( تاريخ اإلسبلـ8)
 .40/76المصدر السابؽ ( 9)
 .7/215لمسبكي  ( طبقات الشافعية الكبرل10)

 .1/693طبقات الشافعييف البف كثير ( 11)

 .3/311كفيات األعياف البف خمكاف ( 12)
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 المبحث الثاني: التعريؼ بكتاب تاريخ مدينة دمشؽ
 عنكاف الكتاب: -المطمب األكؿ 
مَّيى   تىٍسًميىةي مىٍف حى ًذٍكري فىٍضًميىا كى ًدٍينىًة ًدمىٍشؽى كى ٍاًثًؿ أىٍك ٍاٍجتىٍازى ًبنىكىٍاًحٍييىٍا ًمٍف كىٍاًرًدٍييىٍا كىأىٍىًميىاٍ تىٍاًرٍيخي مى ا ًمفى ٍاأٍلىمى

. كيطمؽ (1)
 عميو اختصاران: تاريخ دمشؽ أك تاريخ ابف عساكر.

 مكضكع الكتاب: -المطمب الثاني 
 ماليا مف ذكم الفضؿً ، كاجتاز بيا أك بأععمى ذكر مف حميا مف أماثؿ البريةً  شتمؿه مي  ابف عساكر: ىك كتابه قاؿ 

يا، رائً عى يا، كشي اتً حى يا، كني ائً رَّ يا، كقي اتً رَّ يا، كدي ائً ممى يا، كعي اتً ضى يا، كقي ائً يى قى يا، كفي التً يا، ككي ائً فى ميا، كخي اتً دى ، مف أنبيائيا، كىي زيةً كالمى 
يراد ما ذكركه  مف تعد ياكاتً كري  ثبات ما فييـ مف ىجاء كقدح كا  يؿ كجرح كحكاية ما نقؿ كذكر ما ليـ مف ثناء كمدح كا 

 .(2) عنيـ مف جد كمزح كبعض ما كقع إلي مف ركاياتيـ كتعريؼ ما عرفت مف مكاليدىـ  ككفاتيـ
 لمكتاًب: العمميةي  األىميةي  -المطمب الثالث 
عبر  اإلسبلميةكالعمـك  اإلنسانيةأىمية ىذا التاريخ ال تكمف في أنو تاريخ لمدينة دمشؽ أحد أكبر معاقؿ الحضارة ك 

مكسكعة في عمـ ، كىك مختمؼ العصكر فحسب بؿ إنو مكسكعة حديثية كىك مف أكسع المصادر في سير الرجاؿ
الحافظ ينقؿ مف مصادر لـ تصمنا فتاريخو كسيط بيف ك  ، كمكسكعة أيضا في األدب كالشعر.الرجاؿ كالجرح كالتعديؿ

 ،في تاريخو الكامؿ األثيركابف  ،دس كالسابع عنوككثيرا ما ينقؿ عمماء القرنيف السا ،كعصر أسبلفو الذم يميو عصرال
. كيشيد كابف كثير في البداية كالنياية ،كسير أعبلـ النببلء اإلسبلـ،كالذىبي في تاريخ  ،كالمزم في تيذيب الكماؿ

 ألىمية ىذا الكتاب أقكاؿ العمماء في الثناء عميو.
ف عساكر، نفذ مف استعار لو شيئان مف )تاريخ نقؿ الذىبي عف الحافًظ عبد الغني المقدسي، أنو بعد مكت اب

 .(3) كيقاؿ: ندـ عمى تفكيت السماع منو، دمشؽ(، فمما طالعو، انبير لسعة حفظ ابف عساكر

 .(4)"كتاب التاريخ :أم ؛طاؿ الحديثي في أمره ك استعظاموً  كلقد:"قاؿ الصفدم: في مجمس الحافظ المندرمك 
  تاب:منيج المؤلؼ في الك - الرابع المطمب 

ألف االبتداء بمف كافؽ اسمو اسـ المصطفى ثـ  ؛كبدأت بذكر مف اسمو منيـ أحمدقاؿ الحافظ ابف عساكر: "
اعتبرت  ككذلؾ أيضان  ،لمكقكؼ ذكرتيـ بعد ذلؾ عمى ترتيب الحركؼ مع اعتبار الحرؼ الثاني كالثالث تسييبلن 

يـ أك كثرة أعدادىـ كعمى قدر عمكىـ في الدرجات الحركؼ في أسماء آبائيـ كأجدادىـ كلـ أرتبيـ عمى طبقات أزمان
ثـ ذكر تنسيبو  ،أردفتيـ بمف عرؼ بكنيتو كلـ أقؼ عمى حقيقة تسميتو ك ،كالرتب كال لشرفيـ في األفعاؿ كالنسب

كقدمت قبؿ جميع ذلؾ جممة  ،كبمف لـ يسـ في ركايتو كأتبعتيـ بذكر النسكة المذككرات كاإلماء الشكاعر المشيكرات
خبار في شرؼ الشاـ كفضمو كبعض ما حفظ مف مناقب سكانو كأىمو كما خصكا بو دكف أىؿ األقطار كامتازكا مف األ

كرتبتو  ما خبل سكاف الحرميف كجيراف المسجديف المعظميف كبكبت ذلؾ جميعو تبكيبان  ،بو عمى سائر سكاف األمصار
 .(5)"أك ثبت عندمكذلؾ مبمغ عممي كغاية جيدم عمى ما كقع إلي  في مكاضعو ترتيبان 

                                      
 .1/28المحقؽ  مقدمة -تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر (1)
 .5 -1/4المصدر السابؽ (2)
 .20/568( سير أعبلـ النببلء 3)
 .20/217( الكافي بالكفيات 4)
 .1/5( المصدر السابؽ 5)



5 
 

، (1)سمؾ ابف عساكر في تاريخو منيج المحدثيف، فيك يبدأ بذكر السند، ثـ يكرد المتف"كقاؿ الدكتكر الدعجاني:  
كما أنو كاف دقيقان في النقؿ، مع نقده لؤلسانيد كالمتكف، كيسجؿ بعض األخطاء التي يقع فييا المصنفكف 

 .(2)"السابقكف
  ؤلؼ في الكتاب:مصادر الم - الخامس المطمب 

اًني، صاحبي كتاًب مكارد ابف عساكر في تاريخ مدينة دمشؽ: "بمغ عدد المؤلفيف مف  قاؿ الدكتكر طبلؿ الدٍَّعجى
( شيخان، كبمغ عدد الكتب التي أقتبس 198(  مؤلفان، كبمغ عدد المؤلفيف مف شيكخو )711غير شيكًخ ابف عساكر )
ك أكرد ىنا العناكيف الرئيسة التي صنفيا الدكتكر الدعجاني كالتي يندرج  ".(3)( كتابو 1000منيا ابف عساكر حكالي )

 تحتيا المصادر التي أخذ عنيا ابف عساكر:
  (4)كيتبي التاريخ، كالسيرة، كالمغازم، كالفتكح، كالتراجـ، ك األنساب، كاألخبار، كالخطط -أكلن : 
 كتب التكاريخ، كيندرج تحتيا: .1
 .كتب التاريخ العاـ 
  مفىاء.كيتبي تك  اريًخ الخي
 .كيتبي تكاريًخ الميدف 
 .كتب السيرة كالمغازم كالفتكح .2
 كتب التراجـ، كيندرج تحتيا: .3
   .كتب تراجـ الخمفاء، كاألمراء، كالكالة، كالكزراء، كالكتاب، كالقضاة، كالفقياء، كالمحدثيف 
 .كيتبي تراجـً النُّحاًة، كالمغكييف، كالشعراء 
 عيبَّاًد، كالنُّسىاًؾ.كيتبي تراجـ الزُّىىاًد، كال 
 كيتبي األنساًب، كاألخباًر، كالًخطًط: .4
  (5)كيتبي أصكًؿ الدِّيفً  -ثانيان : 
 كيتبي عمكـ القرآف، كيتدرج تحتيا: .1
 .كتب تفسير القرآف 
 .كتب أسباب النزكؿ 
 .كتب غريب القرآف 
 .كتب طبقات القراء 
 .كتب القراءات 
 كتب العقيدة: .2
 كتب الفقو كأصكلو: .3
 

                                      
 .1/84( مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ لمدعجاني 1)
 .1/86( المصدر السابؽ 2)
 .1/13( المصدر نفسو 3)
 .1/84ني (  مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ لمدعجا4)
 .1/19( المصدر السابؽ 5)
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  (1)الحديث كعمكموكتب  -ثالثان: 
 كتب السنة، كيندرج تحتيا: .1
 .كتب الصحاح 
 .كتب السنف 
 .كتب المسانيد 
 .كتب المكطآت، كالمصنفات، كالجكامع 
 .كتب المستخرجات 
 كتب الفكائد، كاألمالي، كاألجزاء، كالنسخ، كالصحؼ الحديثية. .2
 كتب األربعينات، كالمعاجـ، كالمشيخات، كشركح غريب الحديث. .3
  (2)عمـ الرجاؿكتب  -رابعان: 
 كتب معرفة الصحابة. .1
 كتب الطبقات. .2
 كتب الجرح كالتعديؿ. .3
 كتب معرفة األسماء، كيندرج تحتيا: .4
 .كتب األسماء كالكنى 
 .كتب المؤتمؼ كالمختمؼ، كالمتفؽ كالمفترؽ، كالمتشابو 
 .كتب التصحيؼ كالتحريؼ 
 .كتب المبيمات 
  (3)اآلداب كاألخالؽ، كالمكارد األدبيةكتب الفضائؿ، كالمناقب، كالزىد، كالرقاؽ، ك  -خامسان: 
 كتب الفضائؿ كالمناقب ، كيندرج تحتيا: .1
 .كتب فضائؿ كمناقب األشخاص 
 .كتب فضائؿ البمداف 
 كتب المكارد األدبية، كيندرج تحتيا: .2
 .كتب األدب 
 .كتب دكاكيف الشعر 

  بالكتاب فالباحثيك  ماءمالع ةعناي -المطمب السادس: 
 :(4)التاريخ أذياؿ، منياكليذا يقكؿ حاجي خميفة: 

 ذيؿ: كلد المصنؼ القاسـ، كلـ يكممو.
 كذيؿ: صدر الديف البكرم.

                                      
 .1/20 اكر في تاريخ دمشؽ لمدعجانيمكارد ابف عس(1)
 .1/21 السابؽالمصدر  (2)
 .23المقدمة/ لمدعجاني تاريخ دمشؽ في مكارد ابف عساكر (3)
 .294/ 1كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف  (4)
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 كذيؿ: عمر بف الحاجب.
 كلو مختصرات أيضا منيا: 

 .ق(665)ت ما اختصره اإلماـ أبك شامة عبد الرحمف بف إسماعيؿ الدمشقي
 .ق(711ابف منظكر)ت القاضي، جماؿ الديف: محمد بف مكـر األنصارمك 
 .ق(855)تشيخ بدر الديف محمكد بف أحمد العيني كال

كسماه )تحفة المذاكر المنتقى مف تاريخ ق(، 911)ت كانتقى منو جبلؿ الديف، عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي
 بف عساكر( .ا

 .ق(851)ت : لمقاضي، تقي الديف أبي بكر بف شيبةك الذيؿ عمى ذيؿ البرزالي
 ق(.1346بد القادر بدراف )ت ك تيذيب تاريخ ابف عساكر لمشيخ ع

ب الحديثة التي اىتمت بتاريخ ابف عساكر: كتاب مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ، لمدكتكر طبلؿ كمف الكت
 الدعجاني. 
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 الفصؿ الثاني:
 مدينة دمشؽ لبف عساكر تاريخأحاديث كآثار تخريج كدراسة 

 أرض مباركة كأف ألطاؼ اهلل بأىميا متداركة.مف بداية باب : بياف أف الشاـ  
 إلى نياية باب : ما جاء عف سيد البشر عميو السالـ أف الشاـ أرض المحشر كالمنشر.

  .مف المجمد األكؿ
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 " باب بياف أف الشاـ أرض مباركة كأف ألطاؼ اهلل بأىميا متداركة "
 ( 1الحديث رقـ): 

ًميِّ ٍبًف مي أىٍخبىرىنىا أىبيك ميحى  سىٍيفي ٍبفي عى ٍبًد المًَّو اٍلحي ، مَّدو ًىبىةي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى األىٍكفىاًنيُّ ًفيمىا شىافىيىًني، أنا أىبيك عى مَّدو األىٍنطىاًكيُّ حى
ازىةن، قال: أىٍنبىأىنىا سىًعيدي ٍبفي عي  ، ًإجى ًريري كرو الضَّ ًميِّ ٍبًف مىٍنصي ًضري ٍبفي عى ، أىٍنبىأىنىا اٍلخى بىٍيًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف فيطىٍيسو

مًَّد بٍ  ، أنا أىبيك أىٍنبىأىنىا أىبيك اٍلفىٍتًح اٍلميظىفَّري ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف بيٍرىىافو اٍلميٍقًرئي، أنا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ًف سىًعيًد ٍبًف فيطىٍيسو
ٍبًد  ـي ٍبفي عى اؽى ًإٍبرىاًىي ٍيـالمًَّو ٍبًف ًإٍسحى دٍِّثتي أىفَّ (1)ديحى : حي ، قىاؿى مَّدو ًليدي، أىٍنبىأىنىا زيىىٍيري ٍبفي ميحى ، أىٍنبىأىنىا اٍلكى ـي ٍبفي عىمَّارو ، أىٍنبىأىنىا ًىشىا

ا بىٍيفى اٍلعىًريًش كىاٍلفيرىاًت، كىخىصَّ  رىسيكؿى المًَّو  تىعىالىى بىارىؾى مى : " ًإفَّ المَّوى تىبىارىؾى كى ًفمىٍسًطيفى ًبالتٍَّقًديًس "، يىٍعًني  قىاؿى
 .ًبالتٍَّطًييًر.ىىذىا ميٍنقىًطعه 

 (2)انفرد بو ابف عساكر. 
 د :اسنرجاؿ اإل 
مَّدو  .1 ًميِّ  أىبيك ميحى مًَّد بًف ًىبىة اهلًل بف عى اًرمُّ  ًىبىةي اهلًل بفي أىٍحمىدى بًف ميحى  :(4)ق(524) (3)اٍبفي األىٍكفىاًني األىٍنصى

 ، كأبي نصر بف طبلب.الكىتَّاًنيٌ ه، كأبي بكر الخطيب، كعبد العزيز كالد ركل عف: 
 (5)، كابف عساكر.اٍلًسمىًفٌي ، كأبك بكر ابف العربي، كأبك طاىر  األىٍرمىنىاًزمُّ غيث  :عنو ركل
 .(9):اإلماـ المحدثكقاؿ الذىبي ،متيقظ ثبته  كزاد ابف عساكر:  ،(8) (7)اٍلًسمىًفٌي ، ك (6)ابف عساكر  كثَّقو
ًمي   .2 ًميِّ بًف عيمىرى بًف عى سىٍيفي بفي عى ٍبًد اهلًل األىٍنطىاًكيُّ ، الحي  (11)ق(:473) (10)أىبيك عى

 كعبد الرحمف بف أبي نصر . ،تماـ بف محمد بف عبد اهلل الرازم ركل عف:
 .(12)كعمر بف عبد الكريـ الدىستاني ،أبك بكر الخطيب :ركل عنو

 . لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.(13)و، المسندكقاؿ اإلماـ الذىبي : القاضي، الفقي
ًريري أبك القاسـً  .3 كرو الضَّ ًميِّ ٍبًف مىٍنصي ًضري ٍبفي عى  :(14) ق(459) كييعرؼ بالحبَّاؿو  اٍلخى

 محمد بف عبد الرحمف بف عبيد اهلل .  كمحمد بف أبي نصر, كعقيؿ بف عبيد اهلل بف عبداف,  يأب ركل عف:
 .(15) كأبك محمد بف األكفاني ،كنجا بف أحمد العطار، ك الفتياف الدىستانيكأب ،أبك بكر الخطيب :ركل عنو

                                      
 .22/175،63/137، 21/374، 14/408، 8/270، 1/261، 1/181دمشؽ: الصكاب إبراىيـ بف عبد الرحمف دحيـ: انظر تاريخ  (1)
 .1/140ف عساكر الب ( تاريخ مدينة دمشؽ2)
 .  1/336بيع األكفاف , األنساب لمسمعاني  إلى( األكفاني: بفتح األلؼ كسككف الكاؼ كفتح الفاء كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة 3)
 .73/359 اليف عساكر ( تاريخ مدينة دمشؽ4)
 .( المصدر السابؽ5)
 .المصدر نفسو (6)
 7/171( الًسمىفى بكسر السيف الميممة كفتح البلـ أبك طاىر أحمد بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ بف سمفة األصبياني.األنساب 7)
 .410/ لمسمفي ( معجـ السفر8)
 .19/576 لمذىبي ( سير أعبلـ النببلء9)
 1/371, األنساب لمسمعاني  أنطاكيةبمدة يقاؿ ليا  إلىالميممة كفي آخرىا الكاؼ، ىذه النسبة ( بفتح األلؼ كسككف النكف كفتح الطاء 10)
 ,18/382 لمذىبي ( سير أعبلـ النببلء11)
 .14/268 البف عساكر ( تاريخ مدينة دمشؽ12)
 .18/550 لمذىبي سير أعبلـ النببلء (13)
 , 16/447البف عساكرتاريخ مدينة دمشؽ  (14)
 .بؽالمصدر السا( 15)
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 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
دى ٍبًف فيطىٍيسو الٍ  .4  :(2)ق(422) أبك عثماف، (1)ؽاٍ رَّ كى سىًعيدي ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف أىٍحمى
 الرحمف بف أحمد بف عمراف الدينكرم. كعبد، الميانجي, كأبي القاسـ بف طعافك  ،أبيو :عف ركل

 .(3)كمحمد بف عمي بف محمد بف صالح المطرز ،كعمي بف محمد الحنائي ،الكىتَّاًنيٌ عبد العزيز  :ركل عنو
 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

اٍلميظىفَّري ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف بيٍرىىافو أىبيك اٍلفىٍتًح اٍلميٍقًرئي  .5
 :(5)ق(385) (4) 

 .إبراىيـ بف الحسيف ، ككعبد اهلل بف الحسيف بف جمعة ،بف محمد بف سعيد بف فطيس أحمد :عف ركل
 (6)كأبك القاسـ سعيد بف عبيد اهلل بف فطيس.، كأبك سعد الماليني ،تماـ بف محمد :ركل عنو

 .(7)قاؿ شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم : إماـ مقرئ مؤلؼ ثقة
مًَّد ٍبًف سىًعيدً  .6  :(8)ق(350ؽ )اٍ رَّ كى ٍبًف فيطىٍيسو أىبيك بىٍكرو القرشي الٍ  أىٍحمىدي ٍبفي ميحى

ٍيـىيـ بف ابر إ ك ،كمحمد بف أيكب بف مشكاف  ،أبي الفضؿ جعفر بف محمد الككفي :ركل عف  .ديحى
 كأبك بكر بف المقرئ .، كابنو تماـ بف محمد، أبك الحسف الرازم :عنو ركل
 .(10)الذىبي ك  ،(9) الكىتَّاًنيٌ عبد العزيز  كثَّقو
ـى  .7 ًف ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍبدي الرٍَّحمى ـى ٍبفي عى ٍيـًإٍبرىاًىي  :(12) ق(303) بًف عىٍمًرك بًف مىٍيميٍكفو الدِّمىٍشًقيُّ  (11)ديحى

 كىشاـ بف عمار. ،كأبي عبد اهلل محمد بف عمي العسقبلني ،كمحمد بف الكزير ،أبيو :ركل عف
ٍيـلرحمف بف عمرك بف كابف أخيو عبد ا ،أبك زرعة ابف أبي دجانة :ركل عنو  .(13)أحمد بف فطيس ك ،ديحى

 .(15)مقبكالن  ككاف محدثان قاؿ: مرة ك ، (14)ثقةقاؿ الذىبي :
مىًميُّ  .8 ًلٍيًد السُّ ٍيًر بًف مىٍيسىرىةى بًف أىبىافو أىبيك الكى ـي بفي عىمَّاًر بًف نيصى ًىشىا

 :(18)ق(245الدِّمىٍشًقيُّ ) (17)الظَّفىًرمُّ  (16) 

                                      
 .13/300( بفتح الكاك كتشديد الراء ك في آخرىا القاؼ ، ىذا اسـ لمف يكتب المصاحؼ ككتب الحديث كغيرىا, النساب لمسمعاني1)
 .21/175تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر (2)
 .المصدر السابؽ (3)
قرائو , األنساب لمسمعاني 4)  .12/400( ىذه النسبة إلى قراءة القرآف كا 
 .58/373البف عساكرينة دمشؽ ( تاريخ مد5)
 .58/374 البف عساكر ( تاريخ مدينة دمشؽ6)
 .2/300 لشمس الديف الجزرم ( غاية النياية في طبقات القراء7)
 .359/البف عساكر( تاريخ مدينة دمشؽ 8)
 .84/لمكتانيذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ  (9)
 .436/ 25لمذىبي تاريخ اإلسبلـ  (10)
يٍ ( ال11) بضـ الداؿ كفتح الحاء الميممتيف بعدىما الياء الساكنة  كفي آخرىا الميـ، ىذا لقب القاضي أبى سعيد عبد الرحمف بف إبراىيـ القرشي  ـديحى

ٍيـالدمشقٌي المعركؼ ب ٍيـ، ك ديحى  .5/319ىك تصغير دحماف، كدحماف بمسانيـ الخبيث.األنساب لمسمعاني  ديحى
 .300/ 23لمذىبي ( تاريخ اإلسبلـ 12)
 .7/20( تاريخ مدينة دمشؽ 13)
 .22/100( تاريخ اإلسبلـ 14)
 .23/300( تاريخ اإلسبلـ 15)
 .7/181( بضـ السيف الميممة كفتح البلـ إلى سميـ كىي قبيمة مف العرب مشيكرة. األنساب لمسمعاني16)
 .9/133ف األنصار,األنساب لمسمعاني ( بفتح الظاء المعجمة كالفاء كفي آخرىا الراء الميممة، ىذه النسبة إلى ظفر، كىك بطف م17)
 .30/244( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 18)
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سماعيؿ بف عياش، كأيكب بف تميـ القارئ،ركل عف: إبراىيـ بف   كالكليد بف مسمـ. أعيف، كا 
 .(1)ركل عنو: البخارم، كأبك داكد، كالنسائي، كابف ماجو، كابنو أحمد بف ىشاـ بف عمار

كقاؿ ، (6)كقاؿ العجمي : صدكؽ، (5)كذكره ابف حباف في الثقات ،(4)الخميمي ك ، (3) ابف عساكرك ، (2)بف معيف ا كثٌقو
قيٍطًنيٌ الدَّ  كقاؿ أبك حاتـ الرازم: ىشاـ بف عمار لما كبر تغير ككمما دفع إليو قرأه ككمما  ،(7): صدكؽ كبير المحؿ ارى

كقاؿ اإلماـ أحمد : طياش  ،(10): ال بأس بوكقاؿ النسائي، (9): صدكؽأيضا. كقاؿ (8) لقف تمقف، ككاف قديما اصح
 كقاؿ مرة : اإلماـ الحافظ ،(13)ينكر لو ما الذىبي: صدكؽ مكثركقاؿ  ،(12)كذكره العبلئي في المختمطيف ، (11)خفيؼ

 .(15)صدكؽ مقرئ كبر فصار يتمقف, فحديثو القديـ أصح كقاؿ ابف حجر: ،(14)العبلمة، المقرئ، عالـ أىؿ الشاـ
ًلٍيدي بفي ميٍسًمـو أىبيك العىبَّاًس الدِّمىٍشًقيُّ ا .9 ٍكلىى بىًني أيمىيَّةى ) لكى  :(16)ق(194مى

 كعبد اهلل الرحمف بف نمير. ،كيزيد بف أبي مريـ ،ألكزاعيا ركل عف:
براىيـ بف مكسى ،عمي ابف المديني :ركل عنو  (17)كأبك مكسى محمد بف المثنى الزمف. ،كا 

قاؿ ك  ،(20)صالح الحديث كقاؿ أبك حاتـ:، (19)كقاؿ العجمي: ثقة، (18)ف الكليد ثقة كثير الحديث كالعمـاقاؿ ابف سعد: ك
كقاؿ الذىبي: عالـ أىؿ الشاـ  ،(22)كذكره ابف حباف في الثقات ، (21)مى جميع أىؿ الشاـ متفؽ عميوالخميمي: مقدـ ع

 .مف طبقات المدلسيف (25)، كذكره في المرتبة الرابعة(24): ثقة لكنو كثير التدليس كالتسكيةكقاؿ ابف حجر ،(23)الحافظ 
                                      

 .30/244تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  (1)
 .397( سؤاالت ابف الحنيد ليحي بف معيف /2)
 .74/32( تاريخ مدينة دمشؽ 3)
 .1/445 لمخميمي ( اإلرشااد في معرفة عمماء الحديث4)
 .9/233( الثقات البف حباف 5)
 .459( تاريخ الثقات لمعجمي/6)
 .281( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /7)
 .9/66( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 8)
 .9/67 المصدر السابؽ( 9)
 .63/113( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي كذكر المدلسيف10)
 .103م /( العمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذ11)
 .126( المختمطيف لمعبلئي/12)
 .4/302( ميزاف االعتداؿ 13)
 .11/420بلـ النببلء ع( سير أ14)
 .603( تقريب التيذيب /15)
 .9/211النببلء لمذىبي أعبلـسير  (16)
 .2/758 ( اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد لمكبلباذم17)
 .9/475( الطبقات الكبير البف سعد 18)
 .446ريخ الثقات لمعجمي/( تا19)
 .9/16( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 20)
 .1/144 لمخميمي ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث21)
 .9/222( الثقات البف حباف 22)
 .9/211 لمذىبي ( سير أعبلـ النببلء23)
 .614( تقريب التيذيب البف حجر/24)
بما صرحكا فيو بالسماع لكثرة تدليسيـ عمى الضعفاء كالمجاىيؿ  إالمف حديثيـ  شيءبال يحتج  ( الطبقة الرابعة مف المدلسيف ىـ مف اتفؽ عمى أنو25)

 .14التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس/ أىؿكبقية بف الكليد. تعريؼ 
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مَّدو أىبيك الميٍنًذًر التًَّمٍيًميُّ  .10 زيىىٍيري بفي ميحى
ًزمٌ  (2)الخراساني(1)  رىًقيُّ  (3)المىٍركى  :(5)ق(162) (4)الخى

 كعبد اهلل بف محمد بف عقيؿ. ،كعاصـ األحكؿ ،كشريؾ بف أبي نمر ،زيد بف أسمـ :ركل عف 
 (6)كالكليد بف مسمـ. ،كعبد الرحمف بف ميدم، كركح بف عبادة  ،كعنو أبك داكد الطيالسي  

كقاؿ  ،(10), كقاؿ اإلماـ احمد: لـ يكف بو بأس(9)كقاؿ مرة : ضعيؼ، (8)س بوكقاؿ مرة : ال بأ،(7)قاؿ ابف معيف :ثقة
كقاؿ ابف  ،(13)جائز الحديث :كقاؿ العجمي، (12)كقاؿ أبك عيسى الترمذم: منكر الحديث ،(11)مرة : مقارب الحديث

قاؿ  ،(16)الضعفاءكذكره أبك الفرج بف الجكزم في  ،(15)كقاؿ ابف حباف: يخطئ كيخالؼ ،(14)أبي حاتـ : محمو الصدؽ
قاؿ ابف ، ك (19)كقاؿ ابف عدم: أرجك أف ال بأس بو، (18)كقاؿ: ثقة يغرب يأتي بما ينكر، (17)الذىبي: ثقة فيو ليف

 .(20)ركاية أىؿ الشاـ عنو غير مستقيمة فضعؼ بسببيا حجر:
 : سىٍيفى أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد ألف فيو:  الحكـ عمى اإلسناد ًميِّ األىنٍ  بفى  الحي ًضرى الٍ ، ك طىاًكيَّ عى ًميِّ ٍبًف  ٍبفى  خى عى

ًرير كرو الضَّ  ؛ لـ أقؼ ليـ عمى جرح أك تعديؿ.عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف فيطىٍيسو  ٍبفى  سىًعيدى  ، كمىٍنصي
  (2رقـ )الحديث: 

أخبرنا أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحداد في كتابو كحدثني أبك مسعكد عبد الرحيـ بف عمي بف أحمد بف الشاىد 
بياف أنبأنا أبك القاسـ عبد الرحمف بف محمد الذككاني أنبأنا أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر الحياني نا بأص

،  ناإبراىيـ بف محمد بف الحسف  سىٍيفي  اٍلفىٍضؿً أبك ثنا حدأىبيك عىمَّارو ًبيًع ، عىٍف  ٍبفي  ٍبفي ميكسىى، أنبأنا اٍلحي ، عىًف الرَّ كىاًقدو
ليكطنا ًإلىى األىٍرًض الًَّتي بىارىٍكنىا ًفييىا ًلٍمعىالىًميفى  " :عىٍف أيبىيِّ ٍبًف كىٍعبو أىًبي اٍلعىاًليىًة،  ٍينىاهي كى نىجَّ ، ، (21)كى ـي : الشَّا  قىاؿى

ٍقًدسً   ٍخرىًة الًَّتي ًببىٍيًت اٍلمى رىجى ًمٍف ًتٍمًؾ الصَّ مىا ًمٍف مىاءو عىٍذبو ًإل خى  ".كى
                                      

 .3/76نساب لمسمعانيبفتح التاء مف فكقيا كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف الميميف المكسكرتيف، ىذه النسبة الى تميـ, األ( 1)
 .5/70( الخراساني :بضـ الخاء المعجمة كفتح الراء كالسيف الميممتيف كفي آخرىا النكف، نسبة إلى خراساف, األنساب لمسمعاني2)
األنساب  إلى مرك الشاىجاف, يعنى الشاه جانى مكضع الممكؾ كمستقرىـ,نسبة بفتح الميـ كالكاك بينيما الراء الساكنة كفي آخرىا الزال،  (3)

 .12/207لمسمعاني
 .5/97( بفتح الخاء المعجمة كالراء كفي آخرىا القاؼ، ىذه النسبة إلى خرؽ، كىي قرية عمى ثبلثة فراسخ مف مرك, األنساب لمسمعاني4)
 .9/414( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم5)
 .3/349( تيذيب التيذيب البف حجر6)
 .4/354.كركاية الدكرم113ي/( تاريخ ابف معيف ركاية الدارم7)
 .407( سؤاالت ابف الجنيد ليحي بف معيف/8)
 .2/92الضعفاء الكبير لمعقيمي (9)
 .233( سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد/10)
 .2/92( الضعفاء الكبير لمعقيمي11)
 .396( العمؿ الكبير لمترمذم/12)
 .166( تاريخ الثقات لمعجمي/13)
 .3/590ـ(الجرح كالتعديؿ البف أبي حات14)
 .6/337الثقات البف حباف  (15)
 .1/297الضعفاء كالمتركككف ألبي الفرج بف الجكزم  (16)
 .146ديكاف الضعفاء لمذىبي / (17)
 .1/297الكاشؼ لمذىبي  (18)
 .4/187ضعفاء الرجاؿ البف عدم  يالكامؿ ف (19)
 .252تقريب التيذيب البف حجر / (20)
 .71( سكرة األنبياء , اآلية:21)
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( ، 71رقـ اآلية  ) جامع البياف في تأكيؿ القرآف، في تفسير سكرة األنبياء،يره أخرجو ابف جرير الطبرم في تفس .1
 عف أبي عمار، بو، الحديث بمفظو.  الحسيف بف حريثمف طريؽ  ،18/468

، رقـ 57، /فضؿ صخرة بيت المقدسكأخرجو ضياء الديف المقدسي في كتابو فضائؿ بيت المقدس، في باب  .2
                                مكقكفا عميو، متقارب األلفاظ.             ، مف طريؽ أبي العالية  28الحديث 

 د :اسنرجاؿ اإل -
دَّاد .1 ًمي  الحى ًميِّ األىٍصبىيىاًنٌي، أىبيك عى مًَّد بًف عى سىًف بًف ميحى سىفي بفي أىٍحمىدى بًف الحى  :(2)ق(515) (1) الحى

 .الذككاني عبد الرحمف بف محمد، ك اهلل الضبيمحمد بف عبد  كنعيـ أحمد بف عبد اهلل،  يأب ركل عف:
ًقيُّ ، كأبك الفتح عبد اهلل اٍلًسمىًفٌي عنو:  ركل رى  .الخى

كاف شيخان، عالمان، ثقة، : السٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ (3)قاؿ أبك الفرج األصبياني : انتيى إليو الحديث كاإلقراء بأصبياف
 .(6)اؿ السيكطي : الحافظ اإلماـ، كق(5)، كقاؿ الذىبي: المحدث مسند العصر(4)صدكقان 

ٍبدي الرًَّحٍيـً ابفي أى  .2 ٍمدو أىبيك مىٍسعيٍكدو عى ًميِّ بًف حى فىاًء عى يُّ  ًبي الكى اجِّ ، الحى  :(8) ق(566) (7) األىٍصبىيىاًنيُّ
 : جده غانـ، كأبي عمي الحداد، كعبد الغفار بف محمد الشيركم, كأبي القاسـ بف الحصيف.ركل عف
 (9)، كابف عساكر، كعبد القادر الرىاكم.ًنيٌ السٍَّمعىاكعنو: 

 .(11) الميعىدَّؿي كقاؿ ابف العماد الحنبمي : الحافظ  ,(10) الميعىدَّؿي قاؿ الذىبي : اإلماـ المحدث الحافظ 
مًَّد بًف أى  أبك القاسـ .3 ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي أىًبي بىٍكرو ميحى ًمي  أىٍحمىدى اليىٍمدىانعى  :(14)ق(443) (13) يُّ الذٍَّككىانً  (12)يُّ ًبي عى

 . أبي الشيخ الحافظ، كأبي بكر عبد اهلل بف محمد القباب: عف ركل
 (15).عنو: ىادم بف إسماعيؿ العمكم، كجعفر بف عبد الكاحد الثقفي، كأبك عمي الحداد ركل

 .(16)الشيخ، اإلماـ قاؿ الذىبي:
 
 

                                      
 .4/77داد: بفتح الحاء كاأللؼ بيف الداليف أكالىما مشددة، ىذه النسبة إلى بيع الحديد كشرائو كعممو, األنساب لمسمعاني( الح1)
 19/305 لمذىبي ( سير أعبلـ النببلء2)
 .17/199بي الفرج بف الجكزم( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ أل3)
 .1/177لمسمعاني ( التحبير في المعجـ الكبير4)
 .19/304( سير أعبلـ النببلء لمدىبي5)
 .459( طبقات الحفاظ لمسيكطي /6)
جَّ إلى بيت اهلل الحراـ7) اجِّي: نسبة إلى مف حى  .106لشياب الذيف األزىرم / ذيؿ لب المباب في تحرير األنساب .( الحى
 .1/557( معجـ الشيكخ البف عساكر 8)
 .20/575( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 9)
 در السابؽ.المص (10)
 .6/360شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد  (11)
 .13/419, األنساب لمسمعانيبفتح الياء كسككف الميـ ك فتح الداؿ ، ىي منسكبة إلى ىمداف، كىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة (12)
 .6/7بعض أجداد المنتسب إليو, األنساب لمسمعاني( بفتح الذاؿ كسككف الكاؼ كفتح الكاك بعدىا األلؼ ، نسبة إلى ذككاف كىك اسـ ل13)
 .17/608لمذىبي  ( سير أعبلـ النببلء14)
 .17/609 السابؽالمصدر  (15)
 .نفسو( المصدر 16)
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يَّافى األىٍصبىيى  .4 ٍعفىًر بًف حى مًَّد بًف جى كؼي ًبأىًبي الشٍَّيخً ،  اًنيُّ عىٍبدي اهلًل بفي ميحى مَّدو المىٍعري  :(1)ق(369) أىبيك ميحى
سحاؽ الرممي ,كأبي بكر أحمد بف عمرك البزار, مف جده محمكد بف الفرج الزاىد ركل عف:  .كا 

ٍيوعنو: ابف مندة، كابف ك   (2).، كأبك سعد الماليني، كأبك نعيـ الحافظمىٍردىكى
 .(5), كقاؿ ابف حجر: الحافظ الكبير(4)،كقاؿ الذىبي: حافظ أصبياف(3)ت كاألعبلـ: أحد الثقاقاؿ أبك نعيـ األصبياني

ٍيو .5 تُّكى سىًف بًف مى مًَّد بًف الحى ـي بفي ميحى اؽى ًإٍبرىاًىٍي  :(7) ق(302)  األىٍصبىيىاًنيُّ  (6)أىبيك ًإٍسحى
 .بف ىاشـ البعمبكي محمد بف عبد الممؾ بف أبي الشكارب، كبشر بف معاذ، كأحمد بف منيع، كمحمد ركل عف:

 (8).، كأبك عمي بف ىاركف، كأبك أحمد العساؿالطَّبىرىاًنيٌ حدث عنو: أبك الشيخ بف حياف، كأبك القاسـ 
 .(11)ثقةن  ، كقاؿ الذىبي : كاف حافظان (10)صدكقان  ، كقاؿ صبلح الديف الصفدم: كاف حافظان (9): ثقة فاضؿالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 
ٍيًث بًف  .6 رى سىٍيفي بفي حي زىاًعيُّ الحي سىًف بًف ثىاًبًت بًف قيٍطبىةى أىبيك عىمَّارو الخي ًزمُّ (12)الحى  :(14)ق(244)(13)، المىٍركى

 .كابف المبارؾ ،كابف عيينة ،كالفضيؿ بف عياض،  السٍِّينىاًنيُّ الفضؿ بف مكسى  :ركل عف
براىيـ بف محمد ب ،ركل عنو: الجماعة سكل ابف ماجو  . (15)ف متكيو إال أف أبا داكد ركل عنو كتابة، كا 

 .(19) , كابف حجر(18)، كالذىبي(17), ككثًّقو: النسائي (16)ذكره ابف حبات في الثقات
ٍبًد اهللً  ،الفىٍضؿي بفي ميٍكسىى .7 ًزمُّ  (20)السٍِّينىاًنيُّ  أىبيك عى  :(21)ق(192) المىٍركى

 .كاقدكحسيف بف  ،كعبد المؤمف بف خالد الحنفي ،كىشاـ بف عركة ،إسماعيؿ بف أبي خالد: عف ركل
براىيـ بف مكسى الرازم ،إسحاؽ بف راىكيو :عنوكركل   .(22)كأبك عمار الحسيف بف حريث ،كا 

                                      
 .16/277( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 1)
 .المصدر السابؽ (2)
 .2/51( تاريخ أصبياف ألبي نعيـ 3)
 .3/105( تذكرة الحفاظ لمذىبي 4)
 .7/64ميزاف البف حجر ( لساف ال5)
 .12/83 بفتح الميـ كضـ التاء ، ىذه النسبة إلى متكيو، كىك اسـ لجد المنتسب إليو, األنساب لمسمعاني (6)
 .14/142( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 7)
 .المصدر السابؽ( 8)
 .12/83( األنساب لمسمعاني 9)
 .6/82( الكافي بالكفيات: 10)
 .23/85تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (11)
 .5/116, األنساب لمسمعاني كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى خزاعةالزام ,بضـ الخاء كفتح  (12)
 .12/207.األنساب لمسمعاني مرك الشاىجاف ( بفتح الميـ كالكاك بينيما الراء الساكنة كفي آخرىا الزال، ىذه النسبة إلى13)
 .6/358تيذيب الكماؿ لممزم ( 14)
 ..6/360ر السابؽالمصد( 15)
 .8/187( الثقات البف حباف 16)
 .73( مشيخة النسائي /17)
 .1/332( الكاشؼ لمذىبي 18)
 .203( تقريب التيذيب البف حجر /19)
 .7/335( كسر السيف كسككف الياء كفتح النكف كفي آخرىا  نكف أخرل، نسبة إلى سيناف كىي إحدل قرل مرك.األنساب لمسمعاني 20)
 .23/254لممزم تيذيب الكماؿ ( 21)
 ( المصدر السابؽ.22)
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، كقاؿ (5)، كقاؿ ككيع : ثقة ثبت(4)، كذكره ابف حباف في الثقات(3)، كابف شاىيف(2)، كابف معيف(1)كثًّقو: ابف سعد
 .(7)، كقاؿ ابف حجر : ثقة ثبت(6)الذىبي: الحافظ اإلماـ الحجة

ٍيزو حيسى  .8 ٍبًد اهلًل كيرى , مىٍكلىى عى ٍبًد اهلًل القيرىًشيُّ  :(8) ق(157ق, كقيؿ159) ٍيفي بفي كىاًقدو أىبيك عى
 كعبد اهلل بف بريدة. ،ركل عف: أكفى بف دليـ ، كأيكب السختياني ، كالربيع بف أنس الخراساني

 (9).السٍِّينىاًنيُّ فضؿ بف مكسى كعبد اهلل بف المبارؾ، كال، باب ، كسميماف األعمشركل عنو: زيد بف الحي 
، كقاؿ (12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)، كقاؿ ابف معيف: ثقة ليس بو بأس(10)قاؿ ابف سعد: كاف حسف الحديث

، كقاؿ أبك زرعة الرازم: ال بأس (15)ان ، كمرة: ال بأس بو كأثنى عميو خير (14)، كمرة: لو مناكير(13)اإلماـ أحمد: ليس بذاؾ
 .(19)، كقاؿ ابف حجر: ثقة لو أكىاـ(18)، كقاؿ الذىبي : صدكؽ(17)النسائي: ليس بو بأس، كقاؿ (16)بو
ًبٍيعي بفي أىنىًس بًف ًزيىادو البىٍكًرمُّ  .9 رىاسىاًنيُّ  (21) بىٍصًرم  ال (20)الرَّ الخي

 (23)ق(:140ق, أك 139)(22) 
 .ركل عف: أنس بف مالؾ، كالحسف البصرم، كرفيع أبي العالية الرياحي

 .(24)لحسيف بف كاقد المركزم، كسفياف الثكرم، كسميماف بف عامر البرزمركل عنو: ا
 ، (27)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس(26)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(25)قاؿ العجمي: ثقة

                                      
 .7/372( الطبقات الكبرل البف سعد 1)
 .4/345( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم 2)
 .186الثقات البف شاىيف / أسماء( تاريخ 3)
 .7/319( الثقات البف حباف 4)
 .3/1048( التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم لمباجي األندلسي 5)
 .1/217لمذىبي ( تذكرة الحفاظ 6)
 .476( تقريب التيذيب البف حجر /7)
 .6/491لممزم  تيذيب الكماؿ (8)
 .6/492المصدر السابؽ ( 9)
 .9/375( الطبقات الكبير البف سعد 10)
 .117/( مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ ركاية طيماف11)
 .6/209الثقات البف حباف ( 12)
 .73ـ أحمد ركاية المركذم كغيره /العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلما( 13)
 .183المصدر السابؽ /( 14)
 .3/66الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 15)
 المصدر السابؽ.( 16)
 .7/104سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 17)
 .1/176المغني في الضعفاء لمذىبي ( 18)
 .206تقريب التيذيب البف حجر /( 19)
 .2/296.األنساب لمسمعانيالراء، ىذه النسبة الى جماعة ممف اسميـ ابك بكر كبكربفتح الباء كسككف الكاؼ كفي آخرىا  (20)
 .2/253.األنساب لمسمعاني ( بفتح الباء المكحدة كسككف الصاد الميممة كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة الى البصرة21)
 .5/70األنساب لمسمعاني  اساف( بضـ الخاء كفتح الراء كالسيف الميممتيف كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى خر 22)
 .8/417تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 23)
 .9/61تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم  (24)
 .1/350الثقات لمعجمي ( 25)
 .3/454لجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ا (26)
 .8/417تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (27)
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 .(3)، قاؿ ابف حجر: صدؽ لو أكىاـ(2)، كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة الرازياف: صدكؽ ثقة(1)كذكره ابف حباف في الثقات
يىاًحيُّ  ريفىٍيعي بفي  .10  :(5)ق(93)  البىٍصًرمُّ  (4)ًمٍيرىافى أىبيك العىاًليىًة الرِّ

 .ركل عف: أبي بف كعب ، كأنس بف مالؾ ، كحذيفة بف اليماف، كرافع بف خديج
 .(6)ركل عنو: بكر بف عبد اهلل المزني ، كثابت البناني، كجعفر بف ميمكف، ، كالربيع بف أنس الخراساني

كقاؿ ابف  ،(11)كذكره ابف حباف في الثقات ، (10)كالذىبي ،(9)كابف معيف كأبك حاتـ الرازم ، (8)جميكالع ،(7)كثقو ابف سعد
 .(12)حجر: ثقة كثير اإلرساؿ

اًرمُّ  .11  . (13)صحابي جميؿ:  ق(30ق، كقيؿ 22) أيبىيُّ بفي كىٍعًب بًف قىٍيًس بًف عيبىٍيدو األىٍنصى
  : سىيٍ ألف فيو:  ؛اإلسناد حسفالحكـ عمى اإلسناد  صدكؽ. كبلىما ؛أىنىًس البىٍكًرمُّ  بفى  ًبٍيعى الرَّ ك ،و كىاًقد بفى  فى حي
 ( 3الحديث رقـ: ) 
دِّ   ازىنىا جى دَّاًد، أىجى سىٍيًف ٍبًف أىًبي اٍلحى ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلحي ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي عى سىٍيًف عى ٍبًد المًَّو، أىٍنبىأىنىا أىبيك أىٍنبىأىنىا أىبيك اٍلحي م أىبيك عى

ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىٍحمىدى ميحى  ، أىٍنبىأىنىا عى بىًعيُّ الكىتَّاًنيٌ مًَّد ٍبفي األىٍكفىاًنيِّ ًمي  الرَّ سىًف ٍبًف عى ًميُّ ٍبفي حى سىٍيًف عى ، قال: أىٍنبىأى أىبيك اٍلحي
ٍبًد المًَّو ٍبًف سىًعيدو اٍلًكٍنًدمُّ  سىفي ٍبفي عى ًمي  اٍلحى اًفظي، أىٍنبىأىنىا أىبيك عى ًميًؿ  اٍلحى ًميًؿ اٍلعىبَّاسي ٍبفي اٍلخى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك اٍلخى اٍلًحٍمًصيُّ ًببىٍعمىبىؾَّ

مٍ  ٍمقىمىةى ٍبًف مىٍحفيكًظ ٍبًف عى ٍيمىةى ٍبًف عى زى ٍمقىمىةى يىٍعًني نىٍصرى ٍبفى خي ، أىٍنبىأىنىا أىبيك عى ٍضرىًميُّ ًبًحٍمصى قىمىةى، أىٍخبىرىًني أىًبي، عىٍف اٍلحى
اًرثي  نىٍصًر ٍبفً  ، قىاؿ: كقىاؿى اٍلحى اًئذو ٍمقىمىةى، عىًف اٍبًف عى ٍحفيكًظ ٍبًف عى ٍف أىًخيًو مى ٍمقىمىةى، عى اًرًث: قىاؿى ميعىاًكيىةي ٍبفي أىًبي اعى ٍبفي اٍلحى
ٍنييمىا-سيٍفيىافى  : أىٍعًمٍر ًمفى اٍلعىًريًش ًإلى -رىًضيى المَّوي تىعىالىى عى ـى بَّؾى قىاؿى إًلٍبرىاًىي كىافى : "ًإفَّ رى ى اٍلفيرىاًت األىٍرضى اٍلميبىارىكىةى، كى

اًنيفى سىنىةن". ، كىاٍختىتىفى كىىيكى اٍبفي ثىمى ٍيؼى قىرىل الضَّ ، كى ؿى مىًف اٍختىتىفى  أىكَّ
 (14)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 
سىٍيًف ٍبًف أىًبي ا .1 ، أىبيك اٍلحي سىفي ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلحى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي عى دَّيدً عى  :(15)ق(546) ٍلحى

 .بي العبلء, كأبي الفضؿ بف الفراتركل عف: جده أبي عبد اهلل, كأبي القاسـ بف أ
 

                                      
 .6/300الثقات البف حباف ( 1)
 .2/287السنف الكبرل لمبييقي ( 2)
 .241تقريب التيذيب البف حجر /( 3)
 .6/208( بكسر الراء كبفتح الياء كفي آخرىا الحاء، نسبة إلى أشياء منيا إلى القبيمة كىي رياح بطف مف تميـ.األنساب لمسمعاني 4)
 .9/214( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 5)
 .9/215( المصدر السابؽ 6)
 .9/111الطبقات الكبير البف سعد  (7)
 .503الثقات لمعجمي / (8)
 .3/510الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (9)
 .2/54ميزاف االعتداؿ لمذىبي  (10)
 .4/239الثقات البف حباف  (11)
 .246تقريب التيذيب البف حجر / (12)
 .1/181اإلصابة تمييز الصحابة البف حجر   (13)
 .1/141تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 14)
 . 35/4.ابؽالمصدر الس(15)



17 
 

 .(3): شيخ صالح السٍَّمعىاًنيٌ قاؿ  .(2)السٍَّمعىاًنيٌ ك , (1)عنو: ابف عساكرك 
مىمٌي الدمشقٌي، ابف أبي الحديد ) .2  :(4)ق(482الحسف بف أىٍحمىد ٍبف عىٍبد الكاحد أبك عبد اهلل السُّ

 ركل عف: أبيو، كأبي الحسف بف السمسار، كأبي الفرج محمد بف أحمد بف العيف زربي.
 .(5)ركل عنو: ابف ابنو أبك الحسيف الخطيب, كأبك الحسف عمي بف المسمـ, كأبك محمد بف األكفاني

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 (.1ثقة ثبت , سبؽ ترجتو في لمحديث رقـ )ق(: 524ًىبىةي اهلًل بفي أىٍحمىدى اٍبفي األىٍكفىاًني ) .3
4.  ، ، الدِّمىٍشًقيُّ مىٍيمىافى ًميِّ بًف سي ًد بًف عى مَّ ٍبدي العىًزٍيًز بفي أىٍحمىدى بًف ميحى  :(7)ق(466) (6) الكىتَّاًنيُّ عى

 ركل عف: أبي القاسـ صدقة بف محمد بف أحمد القرشي، كتماـ بف محمد، كأبي محمد بف أبي نصر.
 (8)بكر الخطيب، كأبك عبد اهلل محمد بف أبى نصر الحميدم، كأبك محمد بف األكفاني.ركل عنو: أبك 

 .(12)،كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث المتقف(11)كقاؿ ابف عساكر: الحافظ، (10)نقطة الحنبمي كابف ،(9) األكفاني كثًّقو
بىًعيُّ  .5 ًمي  ٍبًف ميمكف الرَّ سىًف ٍبًف عى ًميُّ ٍبفي حى سىٍيًف عى ٍركاف (13) أىبيك اٍلحي  :(15)(ق436)(14)يعرؼ بابف أبي زي

 ركل عف: أحمد بف عتبة بف مكيف، كأبي الفرج العباس بف محمد بف حباف، كعبد الكىاب الكبلبي.
 .(16)ركل عنو: أبك سعد إسماعيؿ بف عمي السماف، كعبد العزيز بف أحمد، كأبك عبد اهلل بف أبي الحديد

 .(18)اؿ الذىبي: الشيخ اإلماـ الحافظقك  ،(17)مأمكنان  ةن : كاف ثقالكىتَّاًنيٌ قاؿ 
ًمي  اٍلًكٍنًدمُّ اٍلًحٍمًصيُّ  .6 ٍبًد المًَّو ٍبًف سىًعيدو أىبيك عى سىفي ٍبفي عى  :(19)(ق388)اٍلحى

 ركل عف: أبي الحسف بف جكصا، كأحمد بف عمرك بف جابر، كأبا الخميؿ العباس بف الخميؿ الحضرمي.
 .(20)لحسف بف األشعث المنبجي، كأبك الحسف الربعيركل عنو: تماـ بف محمد، كأبك عمي ا

                                      
 .1/141تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (1)
 .982المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني / (2)
 .المصدر السابؽ (3)
 .33/82تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (4)
 المصدر السابؽ. (5)
 .11/44األنساب لمسمعاني  .كعممو ،كىك نكع مف الثياب :( بفتح الكاؼ كتشديد التاء المفتكحة كفي آخر النكف، النسبة إلى الكتاف6)
 .18/248بلء بسير أعبلـ الن (7)
 .36/263تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (8)
 .39( ذيؿ ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ البف األكفاني /9)
 .363( التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي /10)
 .36/262( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 11)
 .3/241( تذكرة الحفاظ لمذىبي 12)
 .6/76األنساب لمسمعاني. ( بفتح الراء كالباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى ربيعة بف نزار13)
 .6/291 األنساب لمسمعاني .نسبة إلى زركاف كىك اسـ لجد محمد بف إبراىيـ األنطاكي, ( بضـ الزال كسككف الراء كالكاك المفتكحة بعدىا األلؼ14)
 .41/326تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 15)
 المصدر السابؽ.( 16)
 . 184ذيؿ تاريخ  مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /( 17)
 .17/580سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 18)
 .13/124تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 19)
 .13/125المصدر السابؽ ( 20)
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 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
اًبر، أبك الخميؿ الٌطائٌي الحمصٌي ) .7  :(1)ق(320-311العٌباس ٍبف الخميؿ ٍبف جى

 ركل عف: كثير بف عبيد، كيحيى بف عثماف، كسممة بف الخميؿ.
 كركل عنو: أبك أحمد الحاكـ، كابف المقرئ.

 .(2)الحاكـ: فيو نظرقاؿ أبك أحمد 
ٍمقىمىة اٍلًحٍمًصيُّ ) .8 ٍمقىمىة، أبك عى ٍمقىمىة بف محفكظ بف عى ٍيمىة بف عى زى  (3):ق(250-241نصر بف خي

 .(4)ركل عنو: يكسؼ بف مكسى المركركذم، كسميماف بف عبد الحميد البيراني، كالعباس بف الخميؿك  ركل عف: أبيو.
 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

زى  أبك .9 ٍمقىمىةنصر خي ٍمقىمىة بف محفكظ بف عى  لـ أقؼ لو عمى ترجمة. :ٍيمىة بف عى
ٍمقمة الًحٍمصيُّ ) .10 ، أىبيك عى ٍضرميُّ ٍمقمة الحى  :(5)ق(140-131نصر بف عى

كىل عىف: جبير بف نفير الحضرمي ، كعبد الرحمف ابف عائذ األزدم, كأخيو محفكظ بف عمقمة.  رى
 (6)بف غيبلف، كابف ابف أخيو خزيمة بف جنادة بف محفكظ.ركل عنو: بقية بف الكليد، كأبك معيد حفص 

ٍيـ، ككثًّقو (7)ذكره ابف حباف في الثقات  .(11)، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ(10)، كالذىبي(9) (8)ديحى
، الًحمًصيُّ  ) .11 نادىة، الحىضرىًميُّ مقىمىة، أىبك جي  :(12)ق(120-111مىحفيكظ ٍبف عى

 ائذ، كأبيو عمقمة الحضرمي، كيزيد ابف ميسرة بف حمبس.ركل عف: سمماف الفارسي، كعبد الرحمف بف ع
 .(13)ركل عنو: بيز أبك جنادة الحمصي، كثكر بف يزيد الرحبي، كمحمد بف راشد المكحكلي

 .(17), كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(16)ؽثِّ كقاؿ الذىبي: كي  ،(15)كذكره ابف حباف في الثقات، (14)قاؿ ابف معيف : ثقة
اًليعبد اهلل بف عائذ بف قرط الثي  .12 مى

 (18)
 :(19)صحابي جميؿ. 

                                      
 .23/628لمذىبي تاريخ اإلسبلـ ( 1)
 .3/239. لساف الميزاف البف حجر 2/383. ميزاف االعتداؿ لمذىبي 1/329المغني في الضعفاء لمذىبي ( 2)
 .18/505تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 3)
 .18/506المصدر السابؽ ( 4)
 .8/553تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (5)
 المصدر السابؽ. (6)
 .7/538الثقات البف حباف  (7)
 لرحمف بف إبراىيـ الدمشقي.عبد ا( 8)
 .29/354تيذيب الكماؿ لممزم (9)
 .2/319الكاشؼ لمذىبي  (10)
 .590تقريب التيذيب البف حجر / (11)
 .7/460تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (12)
 .27/288تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم  (13)
 .213/ الدارميتاريخ ابف معيف ركاية  (14)
 .7/520( الثقات البف حباف 15)
 .2/254( الكاشؼ لمذىبي 16)
 .551تقريب التيذيب البف حجر / (17)
 .3/146لى ثمالة كىي مف األزد.األنساب لمسمعاني إيـ كفي آخرىا البلـ، ىذه النسبة بضـ الثاء المنقكطة بثبلث كفتح الم (18)
 .4/121الصحابة البف حجر  تمييزاإلصابة في  (19)
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اًرؽً ، يكنى أبا (1)الحارث بف الحارث الغامدمٌ  .13 (2) الميخى
  :.صحابي جميؿ 

 (3)صحابي جميؿ.ق (60:)معاكية بف أبي سفياف صخر بف حرب القرشي األمكٌم  .14
ٍبد الكاحد،  بفى  الحكـ عمى اإلسناد: أتكقؼ في الحكـ ألف فيو: الحسفى  سى ك أىٍحمىد ٍبف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف سىًعيدو  ٍبفى  فى اٍلحى ك  ،عى

ٍمقىمىة؛ لـ أقؼ ليـ عمى جرح أك تعديؿ، ك أبا نصرو  الٌطائٌي، ك نصرى  الخميؿً  ٍبفى  العٌباسى  ٍيمىة بف عى زى ٍيمىة بف  بف خي زى خي
ٍمقىمىة؛ لـ أقؼ لو عمى ترجمة.  عى

 ( 4الحديث رقـ:)  
بف أبي  أنا أبك الحسف أحمد بف عبد الكاحد بف محمدأخبرنا أبك الحسف عمي بف المسمـ السممي الفقيو، أنب

الحديد، أنا جدم أبك بكر، أنبأنا أبك محمد بف يكسؼ بف بشر اليركم، قاؿ: قرأ عمي أحمد بف محمد بف حماد 
سىفى , يىقيكؿي (4)الطيراني : سىًمٍعتي اٍلحى  :: في قكلو تعالى، أنا عبد الرزاؽ، أنا ًإٍسرىاًئيؿى , عىٍف فيرىاتو اٍلقىزَّاًز , قىاؿى

مىغىاًربىيىا الًَّتي بىارىٍكنىا ًفييىا مىشىاًرؽى اأٍلىٍرًض كى
(5) : مىغىاًربىيىا», يىقيكؿي  .«مىشىاًرؽى الشَّاـً كى

( , 930,  حديث رقـ ) 2/88( , 137أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في تفسيره , تفسير سكرة األعراؼ آية رقـ ) .1
 عف إسرائيؿ، بو، جزء مف الحديث بمفظو.مف طريؽ عبد الرزاؽ الصنعاني 

أخرجو اإلماـ أحمد في كتابو فضائؿ الصحابة, باب فضائؿ قـك شتى مف أىؿ الشاـ, تفسير سكرة األنبياء آية  .2
 ، مف طريؽ ككيع عف إسرائيؿ، بو، مختمؼ األلفاظ.1705, رقـ الحديث  2/896( , 71)

( , 137ي تأكيؿ القرآف ؛ تفسير سكرة األعراؼ آية رقـ )أخرجو ابف جرير الطبرم في تفسيره جامع البياف ف .3
 ، بو، مختمؼ األلفاظ .يحيى بف يماف، عف إسرائيؿ(، مف طريؽ 15043رقـ الحديث ) 13/76

 ( 137كأخرجو في تفسير سكرة األعراؼ آية رقـ ،)محمد بف  (، مف طريؽ ،(15044, رقـ الحديث)13/76
 تمؼ األلفاظ .مخ حماد الطيراني عف عبد الرزاؽ، بو،

 سفياف عف مف طريؽ  ،(15045رقـ الحديث )، 13/76( 137كرة األعراؼ آية رقـ )كأخرجو في تفسير س
 مختمؼ األلفاظ . ، بو،فرات

 ( 71كأخرجو في تفسير سكرة األنبياء آية رقـ ,)مختمؼ األلفاظ. ، بو،سفياف عف فراتمف طريؽ  ، 15/468 
 :رجاؿ اإلسناد 
ميُّ  .1 مَّدً  بفً  اٍلميسمـً  بفي  عى مي   بفً  ميحى  :(8)ق(533)(7)الفىرىضيُّ  اٍلفىًقيوي  (6)الٌسمًميُّ  أىبيك اٍلحسفً  اٍلفىٍتحً  بفً  عى

 .الكىتَّاًنيٌ كعبد العزيز  ،الحسف بف أبي الحديد يكأب ،نصر بف طبلب يأب ركل عف:
سماعيؿ  ،أبك القاسـ بف عساكر :ركل عنو ًكمُّ كا  ٍنزى شيٍكًعيِّ كبركات  ، الجى  .(9) الخي

                                      
 .10/11لميممة في آخرىا، ىذه النسبة إلى غامد، كىك بطف مف األزد. األنساب لمسمعاني ( بفتح الغيف ككسر الميـ كالداؿ ا1)
 .1/662اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر ( 2)
 .6/120المصدر السابؽ ( 3)
 . 35/362، 31/136، 30/287، 20/250، 16/401، 11/9، 7/386الصكاب : محمد بف حمَّاد الطٍِّيرىاًنٌي. انظر تاريخ دمشؽ:  (4)
 .137: اآلية األعراؼ،( سكرة 5)
 .7/180( ىذه النسبة بضـ السيف الميممة كفتح البلـ إلى سميـ كىي قبيمة مف العرب مشيكرة. األنساب لمسمعاني 6)
 .10/184 المصدر السابؽ. ( بفتح الفاء كالراء كفي آخرىا الضاد، نسبة إلى الفريضة، كالفرض كالفرائض كىك عمـ المقدرات7)
 .43/236( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 8)
 .7/235( طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي 9)
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 .(3)، كقاؿ الذىبي: الشيخ اإلماـ العبلمة(2)ثبت ة، كقاؿ السبكي: إماـ متقف ثق(1)قاؿ ابف عساكر: ثقة ثبت
مىًميُّ  .2 سىًف السُّ ًدٍيًد أىبيك الحى مًَّد بًف أىًبي الحى ٍبًد الكىاًحًد ٍبًف ميحى  :(5)ق(499)، الدِّمىٍشًقيُّ (4)أىٍحمىدي بفي عى

 صر بف ىاركف.ن يو كجده ألمو أبيأب ركل عف:
 .(6)، كأبك القاسـ النسيب، كىبة اهلل ابف األكفانيالكىتَّاًنيٌ أبك بكر الخطيب، ك  :عنو ركل
 .(9) الذىبيك ، (8) ابف عساكرك ، (7) ابف األكفاني كثَّقو
مىًميُّ  .3 ًدٍيًد السُّ مد ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عيٍثمىافى بف الكليد أبك بكر بًف أىًبي الحى  :(10)ق(405) ميحى

 .محمد بف يكسؼ بف بشر ،عبد العزيز بف أحمد األحمرم ك ،عبد العزيز بف قيس بف حفص عف: ركل
 .كتماـ بف محمد ،كأبك الحسف عمي بف الحسيف الشرابي ،ابنا ابنو أحمد كعبيد اهلل :ركل عنو

 .(11)قاؿ ابف عساكر: كاف ثقة مأمكنا
ٍبًد اهلًل ال .4 مَّدي بفي ييٍكسيؼى بًف ًبٍشرو أىبيك عى ًكمُّ ميحى  :(14)ق(330) (13)ردى نٍ كيعرؼ بغي  (12)يىرى

 .: الربيع بف سميماف المرادم، كالعباس بف الكليد البيركتي ، كمحمد بف حماد الطيرانيركل عف
 .(15)، كالزبير بف عبد الكاحد األسداباذم، كعبد الكاحد بف أبي ىاشـ المقرئالطَّبىرىاًنيٌ عنو:  ركل

. كقاؿ (17), كقاؿ أبك الحسيف الرازم: كاف شيخا حافظا لمحديث(16)قات الحفاظحد الثأقاؿ الخطيب البغدادم: كاف 
 . (18)الذىبي: الحافظ الثقة

ٍبًد اهلًل الرَّاًزمُّ  .5 مَّادو أىبيك عى مَّدي بفي حى  :(20) (ق271) (19)الطٍِّيرىاًنيٌ  ميحى
 .بف ىماـ إسماعيؿ بف عبد الكريـ الصنعاني، كالحارث بف مسمـ الركذم، كعبد الرزاؽركل عف:  

                                      
 43/238( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 1)
 .7/236( طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي 2)
 .20/31سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 3)
 .7/180ة مف العرب مشيكرة. األنساب لمسمعاني ىذه النسبة بضـ السيف الميممة كفتح البلـ إلى سميـ كىي قبيم (4)
 .71/282تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (5)
 .السابؽالمصدر  (6)
 .52ذيؿ ذيؿ مكلد العمماء ككفياتيـ البف األكفاني / (7)
 .71/282تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر (8)
 .18/418سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (9)

 .51/77عساكر ( تاريخ مدينة دمشؽ البف10)
 .51/79 السابؽ( المصدر 11)
 .13/403( بفتح الياء كالراء الميممة ىذه النسبة إلى بمدة ىراة، كىي إحدل ببلد خراساف. األنساب لمسمعاني 12)
: اسـ ر 13) . كغيٍندىره : غيٍندىره كغيٍنديره ـً النَّاًعـً ييقىاؿي ًلٍمغيبلى ًميظه. كى : سىًميفه غى ـه غيٍندىره  .5/33لساف العرب البف منظكر  جؿ.( غندر: غيبلى
 .4/178( تاريخ بغداد لمخطيب 14)
 .15/252النببلء لمذىبي  أعبلـ( سير 15)
 .4/175( تاريخ بغداد لمخطيب 16)
 .56/308( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 17)
 .3/39تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 18)
. قرية بالرم ه النسبة إلى طيراف، كىي قرية كبيرة عمى باب أصبياف، كطيراف أيضان ( بكسر الطاء كسككف الياء كفتح الراء كفي آخرىا النكف، ىذ19)

 .9/103األنساب لمسمعاني 
 .25/89تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم ( 20)
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 .(1)محمد بف يكسؼ بف بشر اليركم كابف ماجو، كعبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم، ركل عنو: 
قيٍطًنيٌ ك ، (4) عبد الرحمف بف خراشك  ،(3)عبد الرحمف بف أبي حاتـ ككثَّقو، (2)ذكره ابف حباف في الثقات  ، (5) الدَّارى

 .(7)ابف حجر ك ، (6)الذىبيك 
زَّاًؽ بفي ىى  .6 ٍبدي الرَّ ٍنعىاًنيُّ (8) مَّاـً بًف نىاًفعو الًحٍميىًرمُّ عى ، أىبيك بىٍكر الصَّ ـٍ ، مىٍكلىىي

 :(10)(ق211)(9) 
براىيـ بف محمد األسممي سرائيؿ بف يكنس ، ركل عف: إبراىيـ بف عمر بف كيساف الصنعاني، كا   .كا 

 .(11)الطيراني كمحمد بف حماد, كأحمد بف حنبؿ، ركل عنو: ابف أخيو إبراىيـ بف عبد اهلل بف ىماـ
، ك قاؿ أبك حاتـ: (14)، كقاؿ العجمي: ثقة(13)، كقاؿ ابف معيف: ثقة البأس بو(12)قاؿ البخارم: يكتب حديثو كال يحتج بو

، كقاؿ (17)، كذكره ابف حباف في الثقات(16)، كقاؿ النسائي: فيو نظر لمف كتب عنو بأخرة(15)يكتب حديثو كال يحتج بو
، كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ، عميى في (19)، كقاؿ الذىبي: أحد األعبلـ الثقات(18)ريفابف عساكر: أحد الثقات المشيك 

 . (21)، كذكره في الطبقة الثانية مف المدلسيف(20)آخر عمره فتغير
 :(25)(ق160)  (24)، الكيٍكًفيُّ (23)السًَّبٍيًعيُّ  (22)أىبيك ييٍكسيؼى اليىٍمدىاًنيُّ  ، ًإٍسرىاًئٍيؿي بفي ييٍكنيسى بًف عىٍمًركو  .7

 .، كعاصـ األحكؿ ، كجده أبي إسحاؽ عىٍمرك السبيعي ، كفرات القزاز األعمىإبراىيـ بف عبد ركل عف:
 .(26)كعبد الرزاؽ بف ىماـ, آدـ بف أبي إياس، كعبد الرحمف بف ميدم: ركل عنو

                                      
 .25/90( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم 1)
 .9/129( الثقات البف حباف 2)
 .7/240( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 3)
 .2/269( تاريخ بغداد لمخطيب 4)
 ( المصدر السابؽ.5)
 .2/139( تذكرة الحفاظ لمذىبي 6)
 .505( تقريب التيذيب البف حجر /7)
 .4/264. األنساب لمسمعاني ( بكسر الحاء كسككف الميـ كفتح الياء ككسر الراء ، ىذه النسبة إلى حمير كىي مف أصكؿ القبائؿ، نزلت أقصى اليمف8)
 .8/330. األنساب لمسمعاني كالنكف بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى صنعاء ,تح الصاد الميممة كسككف النكف كفتح العيف( بف9)
 .18/52تيذيب الكماؿ لممزم ( 10)
 .18/54السابؽ  المصدر( 11)
 .6/130التاريخ الكبير لمبخارم ( 12)
 .2/410الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 13)
 .302عجمي /تاريخ الثقات لم( 14)
 .6/39الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 15)
 .69الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /( 16)
 .8/412الثقات البف حباف ( 17)
 .36/160تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 18) 
 .2/609ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 19)
 .387تقريب التيذيب البف حجر /( 20)
 .34طبقات المدلسيف البف حجر /( 21)
 .13/419. األنساب لمسمعاني ( بفتح الياء كسككف الميـ كفتح الداؿ ، ىي منسكبة إلى ىمداف، كىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة22)
 . 7/68. األنساب لمسمعاني ( بفتح السيف ككسر الباء كسككف الياء كفي آخرىا العيف ، ىذه النسبة إلى سبيع كىك بطف مف ىمداف23)
 .11/172. األنساب لمسمعاني ا الفاء، ىذه النسبة إلى بمدة بالعراؽ( بضـ الكاؼ كفي آخرى24)
 .2/515تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم.( 25)
 السابؽ.المصدر  (26)
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، كزاد: مف (5)ثقات, كذكره ابف حباف في ال(4)، كالعجمي(3)، ك أبك حاتـ الرازم(2)أحمد بف حنبؿك ، (1)كثَّقو ابف معيف
 .(9)، كقاؿ ابف حجر: ثقة تيكمِّـ فيو ببل حجة(8)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ(7)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس(6)المتقنيف

ٍبًد الرٍَّحمىًف التًَّميًميُّ اٍلبىٍصًرمُّ اٍلقىزَّازي  .8 فيرىاتي ٍبفي أىًبي عى
 :(11)(ق130 -121 )(10) 

 .يد بف جبير، كسمماف أبي حاـز األشجعيركل عف: الحسف البصرم، كسع 
 .(12)ركل عنو: إسرائيؿ بف يكنس، كحجاج بف أرطاة، كابنو الحسف بف فرات القزاز

، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: صالح (17)، كابف حجر(16)، كابف شاىيف(15)، كالنسائي(14)بف معيفا ك, (13)كثَّقو: العجمي
 .(20)كهقي ؿ الذىبي: كثَّ ، كقا(19)كقاؿ ابف حباف: مف األثبات

، أىبيك سىًعٍيدو  .9 ٍيًد بًف ثىاًبتو ٍكلىى زى ، مى ، أىبيك سىًعٍيدو سىًف يىسىارو سىفي بفي أىًبي الحى  :(22)ق(110)  (21)البىٍصًرمُّ  الحى
 .كعبد اهلل بف عباس ، كعبد اهلل ابف عمر بف الخطاب  ،جابر بف عبد اهلل األنصارم: ركل عف

 .(23)كمنصكر بف زاذاف، كمالؾ بف دينار، كقتادة بف دعامة ، أيكب السختيانيركل عنو: 
  ،(27)في العمـ كالحديث كقاؿ الذىبي: كاف رأسان  ،(26)كذكره ابف حباف في الثقات ،(25) العجميك ،  (24) ابف سعدكثَّقو 

 
                                      

 .2/331الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 1)
 المصدر السابؽ.( 2)
 المصدر نفسو.( 3)
 63تاريخ الثقات لمعجمي /( 4)
 .6/79الثقات البف حباف ( 5)
 .267مشاىير عمماء األمصار البف حباف /( 6)
 .1/209ميزاف االعتداؿ( 7)
 .1/158تذكرة الحفاظ لمذىبي( 8)
 .144تقريب التيذيب البف حجر /( 9)
 .10/704( بفتح القاؼ كتشديد الزال األكلى كفي آخرىا زام أخرل، ىذه النسبة إلى بيع القز كعممو. األنساب لمسمعاني 10)
  .23/150ماؿ لممزم ( تيذيب الك11)
 .23/151( المصدر السابؽ 12)
 .382( تاريخ الثقات لمعجمي /13)
 .7/79( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 14)
 .8/258( تيذيب التيذيب البف حجر 15)
 .187( تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /16)
 .474( تقريب التيذيب البف حجر /17)
 المصدر السابؽ.( 18)
 .264األمصار البف حباف / ( مشاىير عمماء19)
 .2/119( الكاشؼ لمذىبي 20)
 .2/253. األنساب لمسمعاني ( بفتح الباء المكحدة كسككف الصاد الميممة كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة الى البصرة21)
 .6/95تيذيب الكماؿ لممزم ( 22)
 .6/96 المصدر السابؽ (23)
 .9/157الطبقات الكبير البف سعد ( 24)
 .113لثقات لمعجمي /تاريخ ا( 25)
 .4/122الثقات البف حباف ( 26)
 .7/48تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 27)
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 .(2)ب المدلسيف، كذكره في المرتبة الثانية مف مرات(1)كيدلس ، كاف يرسؿ كثيران قاؿ ابف حجر: ثقة فقيو فاضؿ مشيكرك 
 كالحديث مرسؿألف رجالو ثقات ؛اإلسناد صحيحإسناد الحديث:  ىالحكـ عم ،. 
 ( 5الحديث رقـ :) 

مَّد ٍبف يحيى ٍبف منصكر الجنزم الفقيو أنبأنا أىبيك حامد أىٍحمىد ٍبف عمي بف محمد بف  ، بمرك، أخبرناه أىبيك سعد ميحى
ٍعفىًر بف حمداف القطيعي أنا ،ٍبف حمداف النصركمد عىٍبد الرٍَّحمىًف يأنبأنا أىبيك سع ،عبدكس ٍبدي المًَّو  ،أىٍحمىدي ٍبفي جى أنبأنا عى

ٍكنىا فييا" :عف الحسف قىاؿى  ،أنبأنا ككيع، أبي يحدثن ،ٍبفي أىٍحمىدى ا قىاؿى الشاـ. ركاه سفياف بف سعيد  ،"األىٍرًض الًَّتي بىارى
 الثكرم.

رقـ    2/896بة، في باب فضائؿ قـك شتى مف أىؿ المدينة، حمد في كتابو فضائؿ الصحاأأخرجو اإلماـ  .1
 ، بمفظو.إسرائيؿ، عف فرات القزاز، عف الحسف عفككيع ، مف طريؽ 1705الحديث 

، 930، رقـ الحديث  2/88،  (137األعراؼ آية رقـ)كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في تفسيره، تفسير سكرة  .2
 ، مختمؼ األلفاظ. لحسفإسرائيؿ، عف فرات القزاز، عف امف طريؽ 

، 15043، رقـ الحديث 13/76( ، 137أخرجو اإلماـ الطبرم في تفسيره، في تفسير سكرة األعراؼ آية رقـ) .3
 ، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.فرات القزاز، عف الحسفيحي بف عياش عف إسرائيؿ مف طريؽ 

  بمفظو.القزاز، عف الحسف فراتسفياف عف  ، مف طريؽ15045، رقـ الحديث 13/76كأخرجو في ، 
عبد ، مف طريؽ  8895، رقـ الحديث  5/1551كأخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره، في تفسير سكرة األعراؼ،  .4

 ، جزء مف الحديث بمفظو.الحسف ، عفإسرائيؿ، عف فرات القزازعف الرزاؽ، 
ككيع عف إسرائيؿ عف فرات القزاز  , مف طريؽ24, رقـ الحديث  51في كتابو فضائؿ الشاـ, / السٍَّمعىاًنيٌ أخرجو  .5

 عف الحسف , بمفظو.
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍنًزم محمد بف يحيى بف منصكر .1  :(5) ق(549) (4)أبك سعد النٍَّيسابكرمٌ  (3)الجى

ٍشنىاًمٌي : نصر اهلل بف أحمد ركل عف ٍكًييُّ ، كعبد الغفار الخي  .، كأبي حامد أحمد بف عبدكس الشٍِّيري
 .(6)يحيى بف الربيع الكاسطي ك، كمنصكر بف أبي الحسف الطبرم، السٍَّمعىاًنيٌ عنو:  لك ر 

كاف إمامنا بارعنا في الفقو كالزىد ، كقاؿ النكاكم: (7): ما سمع مف الحديث إال اليسير الشتغالو بالفقوالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 
 .(10), كقاؿ السبكي: كاف إماما مناظرا كرعا(9)كقاؿ الذىبي: اإلماـ العبلمة ،(8)كالكرع

 
                                      

 .197تقريب التيذيب البف حجر /( 1)

 .29طبقات المدلسيف البف حجر /( 2)
 3/335( بفتح الجيـ كسككف النكف كفي آخرىا الزال المكسكرة، نسبة إلى جنزة كىي بمدة مف ببلد أذربيجاف.األنساب لمسمعاني 3)
 .13/234( بفتح النكف كسككف الياء كفتح السيف كبعد األلؼ باء كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى نيسابكر. األنساب لمسمعاني 4)
 .20/213النببلء لمذىبي  أعبلـ( سير 5)
 المصدر السابؽ. (6)
 .2/252( التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني 7)
 .1/95م ( تيذيب األسماء كالمغات لمنكاك 8)
 .20/312( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 9)
 .7/25( طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي 10)
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ذَّاءً  .2 ٍبديكًس أبك حامد ٍبًف اٍلحى  :(2)(ىػ506) النٍَّيسابكرمٌ  (1)أحمد ٍبف عمٌي بف محمد بف عى
  .: صاعد ٍبف محمد، كسمع أبي سعد النصركمركل عف

 (3).السٍَّمعىاًنيٌ عبد الرحيـ ك ركل عنو: عمر بف أحمد الصفار، ك 
 .(4)شيخ مستكرفقاؿ:  ،بف إسماعيؿ الفارسيٌ  الغافر قاؿ الذىبي: ذكره عبد

ٍمدىافى النٍَّصركييُّ  .3 مًَّد بًف حى ٍمدىافى بًف ميحى ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي حى أىبيك سىٍعدو عى
 :(6)ق(433)النٍَّيسىابيٍكًرمُّ  (5)

 .، كأبي بكر القطيعي الشَّطىًكمُّ ركل عف: أبي محمد بف ماسي، كعبيد اهلل بف العباس 
ٍيوالحسف بف محمد بف ، كأبك عمي البىٍييىًقيٌ حدث عنو: الخطيب، ك  ٍكًييُّ ، كعبد الغفار  مىٍحمىكى  (7).الشٍِّيري

 .(9), كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث(8): ثقة مف كبار المحدثيفأبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد الصريفينيقاؿ 
اًلًؾ بًف شبيبو البىٍغدىاًدمُّ القىًطٍيعً  .4 ٍمدىافى بًف مى ٍعفىًر بًف حى  :(11)ق(368) (10)يُّ أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي بفي جى

 .يٌ حً مى خميفة الجي  ي، كأب راألىبَّاعبد اهلل بف أحمد ، كأحمد بف عمي ركل عف:  
قيٍطًنيٌ  :ركل عنو  .(12)، كابف شاىيف، كمحمد بف أبي الفكارسالدَّارى

قيٍطًنيٌ كثَّقو  ، كقاؿ (16)مستكرا صاحب سنةالفكارس: كاف  يأب بف أبك الفتحقاؿ ك ، (15) البىٍرقىاًنيٌ ك ، (14) الحاكـك  ،(13)الدَّارى
 . (18)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ في نفسو مقبكؿ تغير قميبل(17)الذىبي: الشيخ العالـ المحدث

ٍنبىًؿ بًف ًىالىؿو الشٍَّيبىاًنيُّ  .5 مًَّد بًف حى  :(20)ق(290) (19)عىٍبدي اهلًل بفي أىٍحمىدى بًف ميحى
 .كأبي بكر بف أبي شيبة يحيى بف معيف،ركل عف أبيو المسند كمو، كالزىد ، ك  ،ركل عف

 .(21)بك بكر القطيعيكأ صاعد، كابف كالبغكم، ، النسائي: عنو ركل

                                      
 .4/95( بفتح الحاء الميممة كالذاؿ المشددة، ىذه النسبة إلى حذك النعؿ كعمميا.األنساب لمسمعاني1)
 .35/134( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 2)
 ( المصدر السابؽ.3)
 .35/134تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 4)
 .13/109.األنساب لمسمعاني ( بفتح النكف كسككف الصاد كالراء المضمكمة كفي آخرىا الياء ، ىذه النسبة إلى نصركيو، كىك في أجداد المنتسب إليو5)
 .17/533سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 6)
 .17/534المصدر السابؽ ( 7)
 .336/المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني ( 8)
 .17/533سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
 .10/464.األنساب لمسمعاني ، نسبة إلى القطيعة، كىي مكاضع في محاؿ متفرقة ببغدادآخرىا العيفك طاء كسككف الياء ( بفتح القاؼ ككسر ال10)
 . 5/116البغدادم  تاريخ بغداد لمخطيب( 11)
 .المصدر السابؽ (12)
 .91/ سؤاالت السممي لمدارقطني( 13)
 .1/145لساف الميزاف البف حجر ( 14)
 المصدر السابؽ.( 15)

 .26/389تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 16)
 .114المعيف في طبقات المحدثيف لمذىبي /( 17)

 .1/145لساف الميزاف البف حجر ( 18)
 .8/198عاني سبة إلى قبيمة شيباف.األنساب لمسمنبفتح الشيف كسككف الياء كالباء بعدىا كفي آخرىا النكف،  (19)
 .13/516سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (20)
 .13/517المصدر السابؽ  (21)
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قيٍطًنيٌ ككثَّقو  ،(2)كقاؿ: الذىبي: اإلماـ الحافظ الحجة، (1)قاؿ ابف أبي بدر البغدادم: جيبذ بف جيبذ ، (3) الدَّارى
قيٍطًنيٌ كزاد  ،(8)ابف حجرك  ،(7) الجكزمابف رج أبك الفك ، (6) الخطيب البغدادمك ، (5) ابف أبي حاتـك ، (4)النسائيك  ، الدَّارى

 .كالخطيب البغدادم، كابف الجكزم: ثبت
ٍنبىًؿ بًف ًىالىًؿ بًف أىسىدً  .6 مًَّد بًف حى ، البىٍغدىاًدمُّ  ،أىٍحمىدي بفي ميحى ٍبًد اهلًل الشٍَّيبىاًنيُّ  :(9)ق(241)أىبيك عى

رَّاحً ك  كى بف سعيد القطاف،كيحي، إسماعيؿ بف عمية، كىشيـ بف بشير ركل عف:  .ًكٍيعي بفي الجى
 .(10)البخارم، كمسمـ ، كأبك زرعة، كأبك حاتـ الرازيافك ابناه: صالح، كعبد اهلل ،  :عنو ركل

، كقاؿ اإلماـ الشافعي: خرجت مف بغداد كما خمفت بيا أحد أتقى كال (11)قاؿ ابف سعد: ثقة ثبت صدكؽ كثير الحديث
، كقاؿ أبك حاتـ: ىك إماـ كىك (13)، كقاؿ العجمي: ثبت في الحديث(12)ف أحمد بف حنبؿأكرع كال أفقو كال أعمـ م

، كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ إماـ (16)قاؿ الذىبي: شيخ اإلسبلـ الحافظ الحجةك ، (15)كقاؿ ابف حباف: كاف حافظا متقنا
 .(17)حجة
ؤىاسً ك  .7 ًمٍيًح بًف عىًدم  الرُّ رَّاًح بًف مى  :(19)ق(197أك  196)(18)يُّ ًكٍيعي بفي الجى

سماعيؿ بف رافع المدنيركل عف  .: ىشاـ بف عركة، كسميماف األعمش، كاألكزاعي، كا 
 .(20)، كابف معيفبف حنبؿ بف المبارؾ، كعبد الرحمف بف ميدم، كأحمدكا ،عنو: سفياف الثكرم ركل

، كقاؿ (22)دان أكعى لمعمـ منو كال أحفظ، كقاؿ اإلماـ احمد: ما رأيت أح(21)قاؿ ابف سعد: كاف ثقة مأمكنا، كزاد: حجة
 ، (23)العجمي: ثقة عابد مف حفاظ الحديث

                                      
 .14/385( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم 1)
 .2/173تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 2)
 .214سؤاالت السممي لمدارقطني / (3)
 .5/143( تيذيب التيذيب البف حجر 4)
 .5/7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 5)
 .9/383البغدادم ( تاريخ بغداد لمخطيب 6)
 .13/17( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ لمجكزم 7)
 .330تقريب التيذيب البف حجر /( 8)
 .1/437تيذيب الكماؿ لممزم ( 9)
 .المصدر السابؽ (10)
 .9/358الطبقات الكبير البف سعد ( 11)
 .5/185تاريخ بغداد كذيكلو لمخطيب ( 12)
 .49لثقات لمعجمي /تاريخ ا( 13)
 .2/68الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 14)
 . 8/18الثقات البف حباف ( 15)
 .2/15تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 16)
 .121تقريب التيذيب البف حجر /( 17)

 .6/180( بضـ الراء كتخفيؼ الكاك كفي آخرىا السيف الميممة فيك منسكب إلى بنى رؤاس. األنساب لمسمعاني 18)
 .19/438اإلسبلـ لمذىبي  ( تاريخ19)
 .19/439( المصدر السابؽ 20)
 .8/517( الطبقات الكبير البف سعد 21)
 .1/152( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل 22)
 .464/( تاريخ الثقات لمعجمي23)
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، كقاؿ ابف حجر: (3)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الثبت(2)، كقاؿ ابف حباف: كاف حافظا متقنا(1)كقاؿ أبك حاتـ: ثقة
 .(4)ثقة حافظ عابد

سىفي البىٍصًرمُّ  .8  ( .4ث رقـ )سبؽ ترجمتو في الحدي : ثقة :ق(110)  الحى
 :ذَّاءً اإلسناد ضعيؼ : ألف:  الحكـ عمى اإلسناد  .، كالحديث مرسؿ(5) ؛ ضعيؼأحمد ٍبف عمٌي اٍلحى
 ( 6الحديث رقـ ,)1/141: 

ٍقًر األىٍنبىاًرمُّ ، أنبأن مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف أبي الصَّ اًعٍيؿي بفي أىٍحمىدى ، عف أبي طاىر ميحى ا أبك قرأتو عمى أبي القاسـ ًإٍسمى
محمد الحسف بف محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الرحمف بف يحيى بف جميع الصيداكم، أنبأنا أبك 

يعمى عبد اهلل بف محمد بف حمزة بف أبي كريمة، بصيدا، أخبرني محمد بف أحمد بف القاسـ بف الضحاؾ 
أنا األشجعي، عف سفياف، عف فرات الطيالسي، بمصر، أنبأنا محمد بف العباس، أنبأنا إبراىيـ بف أبي الميث، أنب

ٍكنىا ًفييىاالقزاز، عف الحسف، قاؿ: مىغىاًربىيىا الًَّتي بىارى ركاه قبيصة، عف  ، قاؿ: ىي الشاـ.(6) مىشىاًرؽى األىٍرًض كى
 الثكرم، كأسقط منو الحسف.

 ( 5سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍرقىٍندمُّ  بًف أىًبي األىٍشعىثً  ًإٍسمىاًعٍيؿي بفي أىٍحمىدى بًف عيمىرى  .1 أىبيك القىاًسـً بًف السَّمى

 :(8)ق(536)(7)
 .الكىتَّاًنيٌ كعبد العزيز  ،الحسف بف أبي الحديد يكأب ،بكر الخطيب يأب ركل عف:
 .(9)القاسـ بف البسرم ككأب ،منصكر بف غالب العطار ككأب ،الحسيف بف النقكر كأب ركل عنو:

، كقاؿ الذىبي: اإلماـ (13): الحافظالسٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ (12)اٍلًسمىًفٌي أبك طاىر ك ، (11)ابف الدمياطيك  ،(10) ابف عساكر كثَّقو
 .   (14)المحدث

ٍقًر المٍَّخًميُّ  .2 اًعٍيؿى بًف أىًبي الصَّ مًَّد بًف ًإٍسمى مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف ميحى أىبيك طىاًىرو ميحى
 :(17)(ق476)(16)األىٍنبىاًرمُّ  (15)

                                      
 .9/39( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 1)
 .7/562( الثقات البف حباف 2)
 .1/223مذىبي ( تذكرة الحفاظ ل3)
 .611( تقريب التيذيب البف حجر /4)
، مف طريؽ 2/896، في كتابو فضائؿ الصحابة بف حنبؿ أحمد، كقد كصمو: ك في اإلسناد انقطاع بيف ككيع بف الجراح كبيف الحسف البصرم  (5)

 ككيع عف إسرائيؿ عف فرات القزاز عف الحسف، كاإلسناد صحيح ألف ركاتو ثقات. 
 137: اآلية عراؼاأل(  سكرة 6)
 .2/137، المباب في تيذيب األنساب البف األثير الجزرم ( مدينة مشيكرة بما كراء النير7)
 .8/357تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 8)
 المصدر السابؽ. (9)
 المصدر نفسو.( 10)
 .85المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد البف الدمياطي / (11)
 المصدر السابؽ.(12)
 .116ف معجـ شيكخ السمعاني/المنتخب م( 13)
 .20/28سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 14)
 .  210/ 11. األنساب لمسمعاني ( بفتح البلـ المشددة كسككف الخاء، نسبة إلى لخـ، كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ15)
 .1/353. األنساب لمسمعاني عمى الفرات قديمة بمدة إلى( بفتح األلؼ كسككف النكف كفتح الباء كالراء بعد األلؼ، ىذه النسبة 16)
 .18/578سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 17)
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 .الميرِّمُّ نصر بف الحباف، كعبد الكىاب بف عبد اهلل  يلرحمف بف أبي نصر التميمي، كأب: عبد اركل عف
سماعيؿ بف السمرقندم  .(1)ركل عنو: أبك بكر الخطيب، كعبد اهلل بف عبد الرزاؽ بف الفضؿ، كا 

 .(4)دكؽ، كقاؿ ابف تغرم بردم: ثقة ص(3)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث(2)قاؿ ابف الجكزم: كاف ثقة ثبتا
ٍيدىاكمٌ  (5)د الغٌسانيٌ مَّ حى ك مي بي أى  ،دً مى حٍ أى  فً بٍ  دو مَّ حى مي  في بٍ  في يٍ سى حي الٍ  .3  :(7)ق(437) ، الميمقَّب بالسَّكىف(6)الصَّ

 .بف كريمة ىكأبي يعم، كأبي طاىر محمد بف سميماف بف ذككاف ،جده احمد :عف ركل
براىيـ ، حمد المركذمأأبك جعفر  :ركل عنو  .(8)نبارماألاىر بف أبي الصقر كأبك ط ،بف شكر كا 

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 :(9)ق(360-351) مكً اٍ دى يٍ صى لٍ يىٍعمىى اى  كٍ بي ، أى ةى مى يٍ رً كى  يٍ بً أى  فً بٍ  ةى زى مٍ حى  فً بٍ  مدو حَّ مي  في بٍ  اهللً  دي بٍ عى  .4

 و، كمحمد بف الميعىافىى الصيداكم، كمحمد بف الحسف بف قيتىٍيبة.ي: أبركل عف
مىٍيع.كىعىٍنوي: ابف مى  يداكم، كابف جي  (10)ٍندىه، كتٌماـ الٌرازم، كميعىاذ بف محمد الصَّ

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
مَّدي بٍ  .5   :(12)كبالطيالسي (11)مييٍ دى بالكي  ؼي رً عٍ ، يي  اؾً حَّ الضَّ  فً بٍ  ؿً يٍ مً الخى  فً بٍ  ـً سً اٍ القى  فً بٍ  دو مى حٍ أى  في ميحى

 .(13)عنو: عبد الكاحد بف محمد بف مسركرعف: الحسف بف عمي بف الكليد الفارسي. ركل  ركل
 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

مَّدو بٍ  .6 مَّدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس ٍبًف ميحى  :(14)مكً اٍ دى يٍ الصَّ  ةى حى مٍ طى  كٍ بي أى  ،ةى مى يٍ رً ي كى بً أى  فً ميحى
 . لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.(15)أبك يعمى عبد اهلل بف محمد بف حمزة بف أبي كريمة :عنو ركل
اؽى ًإبٍ  .7 ييٍكنىى أىبىا ًإٍسحى ـي ٍبفي أىًبي المٍَّيًث كى  :(16)ق(234)نصر البغدادم كاسـ أبي الميث, رىاًىي

 .فرج بف فضالة، كشريؾ بف عبد اهلل، كعبيد اهلل األشجعي، كىشيـ :عف ركل
براىيـ بف ىاني النيسابكرم ،أحمد بف حنبؿ، كابنو عبد اهلل، كعمي بف المديني :ركل عنو  .(17)كا 

                                      
 .18/579( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 1)
 .16/232( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 2)
 .18/578( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 3)
 .5/118رم بردم ( النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغ4)
 .10/42( بفتح الغيف كتشديد السيف كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى غساف، كىي قبيمة نزلت الشاـ. األنساب لمسمعاني 5)
 .8/117( ىذه النسبة إلى صيداء، كىي بمدة عمى ساحؿ بحر الشاـ قريبة مف صكر. األنساب لمسمعاني 6)
 .29/445( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 7)
 . 13/352تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 8)
 .26/231تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 9)
 المصدر السابؽ.( 10)
 .11/55.األنساب لمسمعاني ( بضـ الكاؼ كفتح الداؿ كسككف الياء كفي آخرىا الميـ، نسبة إلى كديـ، كىك اسـ لمجد األعمى11)
 .9/113. األنساب لمسمعاني لطيالسة، كىي التي يككف فكؽ العمامةكالياء كفي آخرىا سيف ، ىذه النسبة إلى ا ( بفتح الطاء12)
 .2/184تاريخ بغداد لمخطيب ( 13)
 .53/305تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 14)
 المصدر السابؽ.( 15)
 .7/141تاريخ بغداد لمخطيب ( 16)
 المصدر السابؽ. (17)
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عَّؼ في الحديثقاؿ  ، كقاؿ (2)، كقاؿ يحي بف معيف: ثقة كلكنو أحمؽ، كقاؿ مرة: كذاب سرؽ الحديث(1)ابف سعد: ييضى
يحي الساجي: متركؾ الحديث، كقاؿ صالح جزرة: كاف يكذب عشريف سنة ، كأشكؿ مرة عمى أحمد كعمي حتى ظير 

 .(6)، كقاؿ ابف حجر: متركؾ الحديث(5)، كقاؿ الذىبي: متركؾ الحديث(4)، كقاؿ النسائي: ليس بثقة(3)بعد
ًعيُّ  .8 ٍبًد الرٍَّحمىًف األىٍشجى  :(8)ق(182) الكيٍكًفيُّ  (7)عيبىٍيدي اهلًل بفي عيبىٍيًد الرٍَّحمىًف، أىبيك عى

 .ىشاـ بف عركة، كسفياف الثكرم، كشعبة بف الحجاج ركل عف:
براىيـ بف أبي  .(9)الميث ركل عنو: عبد اهلل بف المبارؾ، كيحيى بف معيف، كا 

كقاؿ الذىبي: ، (14)كذكره ابف حباف في الثقات،(13)ابف شاىيف: ثقةك ، (12)ابف معيف ك  ،(11)العجميك ، (10)ابف سعد كثَّقو
 .(16)، كقاؿ ابف حجر: ثقة مأمكف(15)الحافظ الثبت

كؽ بف حبيب بف رىافع أىبيك عبد اهلل الثٍَّكرمٌ  .9  :(18)ق(161) (17)سيٍفيىاف بف سعيد بف مىٍسري
 ، كفرات القزاز. كأيكب السختياني إسحاؽ السبيعي،  يأبركل عف: 
 .(19)عبيد اهلل بف عبد الرحمف األشجعيك ،  األكزاعي، كمالؾ :ركل عنو

، كقاؿ شعبة كابف معيف: سفياف أمير (21)، قاؿ ابف معيف: ثقة(20)قاؿ ابف سعد: كاف ثقة مأمكنا ثبتا كثير الحديث حجة
أحفظ مف سفياف  ,كقاؿ يحي القطاف: ما رأيت أحدان (23)قاؿ أبك حاتـ الرازم: فقيو حافظ، ك (22)المؤمنيف في الحديث

 ، (24)الثكرم

                                      
 .9/364الطبقات الكبير البف سعد ( 1)
 .7/141 تاريخ بغداد لمخطيب( 2)
 المصدر السابؽ. (3)
 .1/274تعجيؿ المنفعة البف حجر ( 4)
 .1/54ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 5)
 .1/93لساف الميزاف البف حجر ( 6)
 .1/263. األنساب لمسمعاني قبيمة ىي أشجع إلى( ىذه النسبة 7)
 12/13تاريخ بغداد لمخطيب ( 8)
 المصدر السابؽ.( 9)
 .8/514عد الطبقات الكبير البف س( 10)
 .317تاريخ الثقات لمعجمي /( 11)
 .5/324الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 12)
 .165تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 13)
 .7/150الثقات البف حباف ( 14)
 .1/227تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 15)
 .373تقريب التيذيب البف حجر /( 16)
 .3/152ء، ىذه النسبة الى بطف مف ىمداف كبطف مف تميـ.األنساب لمسمعاني ( بفتح الثاء المنقكطة بثبلث كفي آخرىا الرا17)
 .11/154تيذيب الكماؿ لممزم ( 18)
 .11/163المصدر السابؽ( 19)
 .8/492( الطبقات الكبير البف سعد 20)
 .1/66الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 21)
 .1/118المصدر السابؽ ( 22)
 .1/66المصدر نفسو ( 23)
 .1/63التعديؿ البف أبي حاتـ الجرح ك ( 24)
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، كقاؿ الخطيب البغدادم: مجمع عمى إمامتو مع (1)كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: إماـ في السنة إماـ في الحديث
 .(4)كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ، إماـ حجة، (3)كقاؿ الذىبي: شيخ اإلسبلـ سيد الحفاظ ،(2)اإلتقاف كالحفظ كالضبط

 (.4ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:130-121) فيرىاتي اٍلقىزَّازي  .10
سىفي البىٍصًرمُّ  .11  (.4: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(110)  الحى
 :اهلل بف محمد ألف فيو: الحسيف بف محمد الصيداكم, كعبد  ؛أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد  الحكـ عمى اإلسناد

الصيداكم, كمحمد بف أحمد بف القاسـ الطيالسي, كمحمد بف العباس الصيداكم ؛ لـ أقؼ ليـ عمى جرح أك 
 تعديؿ.

 ( 7الحديث رقـ): 
دَّاد ًمي  الحى في كتابو، كحدثني عنو أىبيك مىٍسعيكد األىٍصبىيىاًنٌي ، أنا أبك القاسـ عبد الرحمف بف محمد بف  أخبرناه أىبيك عى

بَّاًح ، أنبأنا الٍ  الذٍَّككىاًنيُّ  أحمد ٍبًد المًَّو ٍبًف الصَّ ٍعفىري ٍبفي عى ٍعفىًر ، أنبأنا جى ًد بًف جى مَّ ٍبدي اهلًل بفي ميحى سىف ، أنبأنا أبك محمد عى حى
ةي ، عف سيٍفيىاف، عف فيرىاتً بَّ بف الصَّ  مىغىاًربىيىا  مىشىاًرؽى األىٍرضً   اٍلقىزَّازي في قكلو تعالى : اح ، أنبأنا قىًبٍيصى كى

، قاؿ: (5)
 الشاـ. 

 كركاه أبك حذيفة مكسى بف مسعكد النيدم، عف الثكرم مف قكلو لـ يذكر فيو فراتا.
 ( 5سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
دَّاد .1 ًمي  الحى سىفي األىٍصبىيىاًنٌي، أىبيك عى  (.2ثقة : سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 515) الحى
 (.2ثقة: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ىػ566) رحيـ أىبيك مىٍسعيكد اإلصبيانيٌ عىٍبد ال .2
ٍبدي الرٍَّحمىًف الذٍَّككىاًنيُّ  .3 عى

 (.2: لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(443) 
ٍعفىًر  .4 مًَّد بًف جى  (.2الحديث رقـ ) ثقة: سبؽ ترجمتو فيق(: 369) الشٍَّيخً أبك عىٍبدي اهلًل بفي ميحى
اًرمُّ  .5 ًؿ ٍبًف نييىٍيًشؿو اأٍلىٍنصى بَّاًح ٍبًف نىٍيشى ٍبًد المًَّو ٍبًف الصَّ ٍعفىري ٍبفي عى  :(6) ق(294) أىبيك اٍلفىٍضًؿ جى

براىيـ بف عبد اهلل اليركمركل عف  .: إسماعيؿ بف مكسى الفزارم، كا 
 (7).، كأبك الشيخالطَّبىرىاًنيٌ ركل عنو: أبك أحمد العساؿ، ك 

 .(8)قاؿ أبك الشيخ: أحد الثقات
سىف بف الصَّ  .6 مَّد البى بَّ اٍلحى ًمٌي الكاسطي ثـ البغدادم(9)رازَّ اح بف ميحى  :(10)ق(294)، أىبيك عى

كىل عىف: أىٍحمىد ٍبف  كَّاسو رى ةى الحنفي، كأحمد ٍبف حنبؿ، كسفياف ٍبف عييىٍينىة ،  جى  .ٍبف عقبة قىًبٍيصى
                                      

 .1/118أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ البف  (1)
 .9/153تاريخ بغداد كذيكلو ( 2)
 .1/151تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 3)
 .278تقريب التيذيب البف حجر /( 4)

 (.137آية رقـ) -سكرة األعراؼ( 5)
 .22/115( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 6)
 ( المصدر السابؽ.7)
 .4/75المحدثيف بأصبياف ألبي الشيخ األصبياني.( طبقات 8)
 .2/194. األنساب لمسمعاني ( بفتح الباء كالزال المشددة كفي آخرىا الراء،اسـ لمف يخرج الدىف مف البزر أك يبيعو9)
 .6/191( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم 10)
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اًرٌم، كأبك دا كىل عىنو: اٍلبيخى  (1).كجعفر ٍبف عىبد المَّو ٍبف الصباح, كد، كالتٍِّرًمًذمٌ رى
، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: (4)، كقاؿ اإلماـ احمد: ثقة صاحب سنة (3)، كمرة: ليس بالقكم(2)قاؿ النسائي: صالح

 .(8)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ييـ(7)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الحجة(6)، كذكره ابف حباف في الثقات(5)صدكؽ
مًَّد بًف سيٍفيىافى السُّكىاًئيُّ  .7 ةي بفي عيٍقبىةى بًف ميحى  :(10)ق(215أبك عامر الككفي ) (9)قىًبٍيصى

اؽ، كأبي ككيع كىل عىف: إسرائيؿ ٍبف يكنس ٍبف أىبي ًإٍسحى ؤىاًسيُّ الجراح  رى  .، كسفياف الثكرمالرُّ
براىيـ ٍبف عىبد المًَّو ٍبف الجنيد كىل عىنو: البخارم، كا   (11).تمي، كأحمد بف حنبؿالخ رى

، (16)كقاؿ أبك داكد: كاف قبيصة ال يحفظ ثـ حفظ ،(15) بف حنبؿ أحمدك  ،(14)أبك حاتـ ك  ،(13) العجميك ، (12) ابف سعد كثَّقو
،كذكره (18)، كقاؿ يحي بف معيف عف حديث قبيصة: ثقة إال في حديث الثكرم ليس بذاؾ القكم(17)كقاؿ النسائي: صالح
، (22)الحافظ، كقاؿ ابف حجر:(21)، كقاؿ مرة: صدكؽ جميؿ(20)،كقاؿ الذىبي: الحافظ اإلماـ الثقة(19)ابف حباف في الثقات

حد أ، كقاؿ ابف العماد الحنبمي: الثقة (24)حافظان  ، كقاؿ ابف تغرم بردم: كاف إمامان (23)كقاؿ في التقريب: صدكؽ
 .(25)الحفاظ

 (.6الحديث رقـ ) ثقة ثبت حافظ, سبؽ ترجمتو فيق(: 161)سيٍفيىاف الثٍَّكرٌم  .8
 (.4ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:130-121) فيرىاتي اٍلقىزَّازي  .9

                                      
 .6/192ماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم تيذيب الك (1)
 .85ايخ النسائي./( تسمية مش2)
 .8/299( تاريخ بغداد لمخطيب 3)
 ( المصدر السابؽ.4)
 .3/19( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 5)
 .8/176( الثقات البف حباف 6)
 .12/192( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 7)
 .161( تقريب التيذيب البف حجر /8)
 .7/289. األنساب لمسمعاني بنى سكاءة بف عامر بف صعصعة ىذه النسبة إلى ,( بضـ السيف كالكاك كفي آخرىا الياء 9)
 .23/481تيذيب الكماؿ لممزم ( 10)
 .23/482المصدر السابؽ ( 11)
 .8/527الطبقات الكبير البف سعد ( 12)

 .388تاريخ الثقات لمعجمي / (13)
 المصدر السابؽ. (14)
 .193تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف / (15)
 .206داكد / سؤاالت اآلجرم ألبي (16)
 .92تسمية مشايخ النسائي / (17)
 .7/126الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (18)
 .9/21الثقات البف حباف  (19)
 .8/289سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (20)
 .3/383ميزاف االعتداؿ لمذىبي  (21)
 .7/340لساف الميزاف البف حجر  (22)
 .395تقريب التيذيب البف حجر /( 23)
 .210ألبي المحاسف بف تغرم بردم /2زاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة النجـك ال( 24)
 .3/72شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد الحنبمي ( 25)
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 :لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ. عبد الرحمف الذككانيألف  ؛أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد الحكـ عمى اإلسناد , 
 ( 8الحديث رقـ:) 

الب محمد بف محمد بف إبراىيـ بف غيالف، أنا أبك بكر أخبرنا أبك القاسـ ىبة اهلل بف محمد بف الحصيف، أنا أبك ط
عز محمد بف عبد اهلل بف إبراىيـ الشافعي، أنبأنا إسحاؽ بف الحسف، أنبأنا أبك حذيفة، أنبأنا سفياف في قكؿ اهلل 

مىغىاًربىيىا  :كجؿ   .، قاؿ: الشاـ(1) كىأىٍكرىٍثنىا اٍلقىٍكـى الًَّذيفى كىانيكا ييٍستىٍضعىفيكفى مىشىاًرؽى األىٍرًض كى
 ( 5سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 : رجاؿ اإلسناد 
مَّدً  ٍبفي  اهللً  ىبةي  .1 ٍبدً  ٍبفً  ميحى  :(4)ق(525)، (3)اليىمىذىانيُّ  (2)الشٍَّيبانيُّ  ، أبك القاسـً أىٍحمىدى  اٍلكىاًحًد ٍبفً  عى

 .القاسـ التَّنيكخيٌ  يبمحمد بف المقتدر، كأ يعمي بف المذىب، كأب يطالب بف غيبلف، كأب ي: أبركل عف
 .(5)الفتح بف اٍلمينىى أبكك عنو: الحافظ أبك العبلء اليىمىذىانٌي، كالحافظ أبك مكسى المىًدينٌي،  ركل
كقاؿ  ،(9)كقاؿ ابف الدمياطي: كاف صدكقا  ،(8)ابف نقطة الحنبميك  ،(7) الجكزم بف أبك الفرجك ، (6) السٍَّمعىاًنيٌ  كثَّقو

 .  (10)الذىبي: المسند الصدكؽ
ـى ٍبًف غىٍيالفى ، أبك طاىر البى  .2 ًد ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّ مَّدي ٍبفي ميحى  ق(:440) (12)يانً دى مٍ اليى  (11)اززَّ ميحى

 .إسحاؽ إبراىيـ بف محمد المزكى يبكر الشافعي، كأب يأب ركل عف:
 .(13)عنو: الخطيب، كابف خيركف، كأبك عمي البرداني، كىبة اهلل بف محمد بف الحصيف ركل
، (17)كقاؿ سبط ابف الجكزم :كاف صدكقان دينان صالحان،(16)السٍَّمعىاًنيٌ ، ك (15)، ك أبك الفرج الجكزم(14)لخطيب البغدادمقاؿ ا

 .(19)، كقاؿ الذىبي: كاف صدكقان دينان صالحان (18)صبلح الديف الصفدم: كاف ثقةن صالحان صدكقان ك 
 

                                      
 .137آية  -سكرة األعراؼ (1)
 .8/198بفتح الشيف كسككف الياء  فتح كالباء كفي آخرىا النكف، نسبة إلى شيباف ,كىي قبيمة معركفة.األنساب لمسمعاني (2)
 .13/424( بالياء كالميـ المفتكحتيف كالذاؿ بعدىا نكف، فيي مدينة مشيكرة عمى طريؽ الحاج كالقكافؿ. األنساب لمسمعاني3)
 .36/137تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 4)
 المصدر السابؽ.( 5)
 .36/137تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 6)
 .17/268لجكزم البف امـ المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاأل( 7)
 .2/345إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي ( 8)
 .21/191المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد ( 9)
 .19/536سير أعبلـ النببلء ذىبي ( 10)
 .2/199. األنساب لمسمعاني ( بفتح الباء المنقكطة كالزاييف بينيما ألؼ، ىذه المفظة تقاؿ لمف يبيع البز كىك الثياب11)
 .13/419.األنساب لمسمعاني ىمداف، كىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة نسبة إلىتح الداؿ الميممة، ( بفتح الياء كسككف الميـ كف12)
 .29/492( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 13)
 .4/382( تاريخ بغداد لمخطيب 14)
 .15/317( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ألبي الفرج الجكزم 15)
 .10/107( األنساب لمسمعاني 16)
 .18/470اف في تكاريخ العياف لسبط بف الجكزم ة الزمآ( مر 17)
 .1/110( الكافي بالكفيات لصبلح الديف الصفدم 18)
 .29/492( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 19)
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ٍبديكى  .3 ـى بًف عى ٍبًد اهلًل بًف ًإٍبرىاًىٍي مَّدي بفي عى  :(1)ق(354)البزاز بف مكسى أبك بكر الشَّاًفًعيُّ  ٍيوميحى
شَّاء: مكسى بف سيؿ ركل عف براىيـ بف إسحاؽ الحربي،  الكى سحاؽ بف الحسف الحربي، كا   .كا 

قيٍطًنيٌ عنو:  ركل  .(2)، كأبك عبد اهلل بف مندة، كأبك طالب محمد بف محمد بف غيبلف الدَّارى
قيٍطًنيٌ  كثَّقو كقاؿ ابف  كزاد الخطيب كابف الجكزم: ثبت، ،(5)أبك الفرج بف الجكزم ك ، (4) البغدادم الخطيبك ، (3) الدَّارى

، قاؿ الذىبي: اإلماـ (7)، كقاؿ سبط ابف الجكزم: اجمعكا عمى صدقو كثقتو(6)الصبلح: مف الركاة الثقات المتقنيف
 .(8)المحدث المتقف الحجة

سىًف بًف مىٍيميٍكفو  .4 اؽي بفي الحى ٍرًبيُّ أىبي بف سعد  ًإٍسحى  :(10)ق(284) (9)ك يىٍعقيٍكبى الحى
 .حذيفة مكسى بف مسعكد ينعيـ الفضؿ بف دكيف، كأب يكأب : الحسيف بف محمد المركذم،ركل عف

 .(11)كعبد الباقي بف قانع، كأبك بكر الشافعي, ركل عنو: يحيى بف صاعد، كمحمد بف مخمد
قيٍطًنيٌ  كثَّقو براىيك  ،(12)الدَّارى  .(15)، كقاؿ ابف حجر: ثقة حجة(14)، كقاؿ الذىبي: ثقة حجة(13)ـ الحربيعبد اهلل بف أحمد كا 
ذىٍيفىةى ميٍكسىى بفي مىٍسعيٍكدو النٍَّيًدمُّ  .5  :(17)ق(220) ، البىٍصًرمُّ (16)أىبيك حي

 .سفياف الثكرم , كعكرمة بف عمار كعف: أيمف بف نابؿ ،  ركل
 (18)رازم.ال عنو: البخارم ، كالذىمي، كأحمد بف شبكيو، كأبك حاتـ ركل

، كمرة قاؿ: ضعيؼ، كمرة قاؿ: أبك حذيفة ليس بحجة في (20)، كقاؿ ابف معيف: ثقة(19)قاؿ ابف سعد: ثقة إف شاء هلل
 ، (23)كقاؿ اإلماـ احمد: أبك حذيفة شبو ال شيء ،(22)، كقاؿ الترمذم: ضعيؼ في الحديث(21)سفياف

                                      
 .3/483تاريخ بغداد لمخطيب ( 1)
 .16/39سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 2)
 .279سؤاالت السممي لمدارقطني /( 3)
 .3/483تاريخ بغداد لمخطيب ( 4)
 .14/172المنتظـ في تاريخ لممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 5)
 .1/174طبقات الفقياء الشافعية البف لصبلح ( 6)
 .17/373مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم ( 7)
 .16/39سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 8)
 4/111. األنساب لمسمعاني، محمة معركفة بغربي بغدادإلى محمة، الحربية ( بفتح الحاء كسككف الراء كفي آخرىا الباء ، نسبة9)
 .7/413تاريخ بغداد لمخطيب ( 10)
 .7/413تاريخ بغداد لمخطيب ( 11)
 .103سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /( 12)
 .7/413تاريخ بغداد لمخطيب ( 13)
 .1/190ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 14)
 .1/360لساف الميزاف البف حجر ( 15)
 .13/216. النساب لمسمعاني ككف الياء كفي آخرىا الداؿ ، ىذه النسبة إلى بنى نيد، كىك نيد بف زيد( بفتح النكف كس16)
 .29/145تيذيب لكماؿ لممزم ( 17)
 المصدر السابؽ.( 18)
 .9/305الطبقات الكبير البف سعد ( 19)
 .62تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /( 20)
 .109تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز /( 21)
 .4/376سنف الترمذم  -الجامع الكبير( 22)
 .1/386العمؿ كمعرفة لرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 23)
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قيٍطًنيٌ كقاؿ  ، كمرة قاؿ: مف أىؿ  (3)، كقاؿ: مف أصحاب سفياف الحفاظ(2)، كقاؿ: تيكمِّـ فيو(1): كثير الكىـالدَّارى
، كقاؿ ابف أبي حاتـ: (6)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ كلكف كاف يصحؼ(5)، كقاؿ العجمي: صدكؽ ثقة(4)الصدؽ
، كقاؿ ابف (10)، كقاؿ الذىبي: صدكؽ إف شاء اهلل ييـ(9)، كقد ليَّنو اإلماـ أحمد(8)، كقاؿ ابف حباف: يخطئ(7)صدكؽ

 .(12)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ سيء الحفظ ككاف يصحؼ(11)ر: شيخكثي
 (.6ثقة حافظ حجة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ) ق(:161) سيٍفيىاف الثٍَّكرمٌ  .6

 حذيفة مكسى بف مسعكد النيدم, كىك صدكؽ سيء الحفظ. ألف فيو أبا ؛اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى إسناد الحديث:
 ( 9الحديث رقـ:) 

مي بف المسمـ السممي، أنا أبك الحسف أحمد بف عبد الكاحد بف أبي الحديد، أنا جدم أبك بكر أخبرنا أبك الحسف ع
محمد، أنا محمد بف يكسؼ بف بشر اليركم، قاؿ: قرئ عمى محمد بف حماد الظيراني، أنا عبد الرزاؽ، أنا معمر، 

غىاًربىيىا الَّتً عف قتادة في قكلو تبارؾ كتعالى: مى ٍكنىا ًفييىا مىشىاًرؽى األىٍرًض كى ي بىارى
 ، قاؿ: التي بارؾ اهلل فييا الشاـ.(13)

 .ركاه أبك معاكية شيباف بف عبد الرحمف، عف قتادة، مثمو
,  1713, رقـ الحديث  2/900أخرجو اإلماـ احمد في فضائؿ الصحابة, باب فضائؿ قـك شتى مف أىؿ الشاـ,  .1

 أللفاظ.مف طريؽ عبد اهلل بف أحمد عف عبد الرزاؽ، بو، مختمؼ ا
، 929، رقـ الحديث  88/ 2(، 173كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في تفسيره , تفسير سكرة األعراؼ، آية رقـ ) .2

 ، بو، متقارب األلفاظ.معمرمف 
 ( 71كأخرجو في تفسير سكرة األنبياء آية رقـ , )بو، معمر( , مف طريؽ 1892,  حديث رقـ ) 2/395 ،

 مختمؼ األلفاظ .
 ( ,مف طريؽ معمر دكف ذكر قتادة، 2411, رقـ الحديث ) 3/62( , 18سكرة سبأ , آية رقـ ) كأخرجو في تفسير

 مختمؼ األلفاظ .
(, 137أخرجو ابف جرير الطبرم في تفسيره جامع البياف في تأكيؿ القرآف ؛ تفسير سكرة األعراؼ آية رقـ) .3

 .، مختمؼ األلفاظ سعيد، عف قتادة(، مف طريؽ 15046رقـ الحديث ) 13/77
 ( 137كأخرجو في تفسير سكرة األعراؼ آية رقـ ,)محمد بف ثكر، (، مف طريؽ 15047, الحديث رقـ ) 13/77

 ، بو، جزء مف الحديث بمفظو .عف معمر
                                      

 .247سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /( 1)
 .298سؤاالت السممي لمدارقطني /( 2)
 .313اإللزامات كالتتبع لمدارقطني /( 3)
 .8/163الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 4)
 .445معجمي /تاريخ الثقات ل( 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 .2/706التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح لمباجي األندلسي ( 7)
 .9/160الثقات البف حباف ( 8)
  .2/308ديكاف الضعفاء لمذىبي ( 9)
 .4/221ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 10)
 .1/273التكميؿ في الجرح كالتعديؿ البف كثير ( 11)
 .554تقريب التيذيب البف حجر /( 12)
 (.137آية رقـ )–سكرة األعراؼ ( 13)
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 بو، مختمؼ األلفاظ .سعيد، عف قتادة, مف طريؽ  18/469( , 71رقـ اآلية ) ءكأخرجو في تفسير سكرة األنبيا ، 
  مختمؼ األلفاظ . ، بو،سعيد، عف قتادة, مف طريؽ  20/386( , 18قـ اآلية )كأخرجو في تفسير سكرة سبأ ر 
 :رجاؿ اإلسناد 
مىميٌ  .1 سىف السُّ  (.4ثقة ثبت: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:533) عمٌي بف المسٌمـ، أبك الحى
 (.4ثقة: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:499)أحمد بف عبد الكاحد بف أبي الحديد  .2
 (.4ثقة : سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:405)يٍ مً مى كر بف أبي الحديد السُّ محمد أبك ب .3
 (.4: ثقة حافظ: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق( 330) مكً رى محمد بف يكسؼ أبك عبد اهلل اليى  .4
 (.4ثقة حافظ : سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 271محمد بف حماد الطيراني ) .5
 (.4ق(: ثقة حافظ : سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )211) عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني .6
 (1)ق(:154ق, كقيؿ 153)مىٍعمىري بفي رىاًشدو أىبيك عيٍركىةى األىٍزًدمُّ البىٍصًرمُّ  .7

كىل عىف: أباف ٍبف أىبي عياش، كأيكب السختياني ، كعطاء الخراساني ، كقتادة ٍبف دعامة  .رى
كىل عىنو: أباف ٍبف يزيد العطار ، كعبد ا  (2).هلل بف المبارؾ ، كعبد الرزاؽ بف ىماـرى

، كقاؿ أبك حاتـ (7)، كذكره العجمي في الثقات(6)، كالنسائي(5)، كيعقكب بف أبي شيبة(4)، كاإلماـ احمد(3)كثقو: ابف معيف
: إماـ ، كقاؿ الذىبي(10)،كقاؿ النككم: اإلماـ المحدث(9)، كقاؿ ابف حباف: كاف متقنان حافظان (8)الرازم: صالح الحديث

 .(13)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت (12)، كمرة قاؿ: اإلماـ الحجة(11)ثقة
ًزٍيزو السَّديٍكًسيُّ  .8 قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى بًف قىتىادىةى بًف عى

 :(15)ق(117) (14)
 .كمحمد بف سيريف, كسعيد بف المسيب ,ركل عف: أنس بف مالؾ ، كأبي الشعثاء جابر بف زيد

 .(16)كمعمر بف راشد ، كىشاـ الدستكائي ار، كأيكب السختياني،ركل عنو: أباف بف يزيد العط
 ،(18)كقاؿ العجمي: ثقة ،(17)قاؿ ابف سعد: كاف ثقةن مأمكنان حجةن في الحديث

                                      
 .28/304( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم 1)
 السابؽ. المصدر( 2)
 .59/407( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 3)
 .10/408( المصدر السابؽ 4)
 .10/245( تيذيب التيذيب البف حجر5)
 .7/394لساف الميزاف البف حجر  (6)
 .435( تاريخ الثقات لمعجمي 7)
 .2/471التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح لمباجي األندلسي ( 8)
 .7/484( الثقات البف حباف 9)
 .2/107( تيذيب األسماء كالمغات لمنككم 10)
 .166( الركاة الثقات المتكمـ فييـ لمذىبي /11)
 .1/142( تذكرة الحفاظ لمذىبي 12)
 .541تقريب التيذيب البف حجر/( 13)
 .7/102. األنساب لمسمعاني( بضـ الداؿ كالكاك بيف السينيف أكالىما مفتكحة، نسبة إلى جماعة قبائؿ، منيا سدكس بف شيباف14)
 .23/498تيذيب الكماؿ لممزم ( 15)
 .المصدر السابؽ( 16)
 .9/228( الطبقات الكبير البف سعد 17)
 .389ثقات لمعجمي /( تاريخ ال18)
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، كذكره ابف (3)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت(2)، كقاؿ الذىبي: حافظ ثقة ثبت، لكنو يدلس(1)بف معيف: ثقة ىكقاؿ يحي 
 . (5)مف مراتب المدلسيف (4)حجر في المرتبة الثالثة

ٍبًد الرٍَّحمىًف التًَّمٍيًميُّ  .9 شىٍيبىافي بفي عى
 :(6)ق(164, أبك معاكية البصرم )النٍَّحًكمُّ  

 .الحسف البصرم ، كسماؾ بف حرب ، كفراس بف يحيى اليمداني، كقتادة بف دعامةركل عف: 
 .ؿ بف دكيفكعبد الرحمف بف ميدم، كأبك نعيـ الفض, ركل عنو: آدـ بف أبي إياس

كقاؿ أبك حاتـ:  ،(11)كذكره ابف حباف في الثقات، (10)بف معيفكا ،(9)العجمي، ك (8)بف حنبؿ أحمدك ، (7)ابف سعد كثَّقو
 .(14)ثقة ، كقاؿ ابف حجر: (13)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الحجة(12)الحديث

 :اإلسناد صحيح ألف ركاتو ثقات الحكـ عمى اإلسناد. 
 ( 10الحديث رقـ:) 

بف أبي الحديد، أنا جدم،  كأخبرنا أبك الحسف عمي بف المسمـ الفقيو، أنا أبك الحسف أحمد عبد الكاحد بف محمد
لىقىٍد  أنا محمد بف يكسؼ اليركم، أنا محمد بف حماد الظيراني، أنا عبد الرزاؽ، أنا معمر، عف قتادة، في قكلو: كى

 .، قاؿ: بكأىـ اهلل تبارؾ كتعالى الشاـ كبيت المقدس(15) ؽو بىكٍَّأنىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ميبىكَّأى ًصدٍ 
, مف 1172, رقـ الحديث 2/178(, 93أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني , في تفسيره, تفسير سكرة يكنس, آية رقـ ) .1

 ، بو،جزء مف الحديث بمفظو.عبد الرزاؽعف  يراني،طمحمد بف حماد الطريؽ 
 15/199(, 93ع البياف في تأكيؿ القرآف, تفسير سكرة يكنس آية رقـ )أخرجو ابف جرير الطبرم في تفسيره جام .2

 ، بو، مختمؼ األلفاظ .محمد بف ثكر، عف معمر, مف طريؽ 17883, رقـ الحديث 
, رقـ  6/1985(, 93أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسير القرآف العظيـ , , في تفسيره, تفسير سكرة يكنس, آية رقـ ) .3

 ، بو،  مختمؼ األلفاظ .محمد بف ثكر، عف معمر , مف طريؽ 10578الحديث 
 :رجاؿ اإلسناد 
 (.4ثقة ثبت: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) :ق(533) عمٌي بف المسٌمـ .1
 (.4ثقة: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) :ق(499) أحمد بف عبد الكاحد بف أبي الحديد .2

                                      
 .7/135( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 1)
 .3/385( ميزاف االعتداؿ لمذىبي 2)
 .453( تقريب التيذيب البف حجر 3)
 . 13( المرتبة الثالثة : مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع. طبقات المدلسيف /4)
 .43يف البف حجر /( طبقات المدلس5)
 .10/374تاريخ بغداد لمخطيب ( 6)
 .8/498الطبقات الكبير البف سعد ( 7)
 .4/355الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 8)
 .224تاريخ الثقات لمعجمي /( 9)
 .10/374تاريخ بغداد لمخطيب ( 10)
 .6/449الثقات البف حباف ( 11)
 .3/1164لجامع الصحيح لمباجي األندلسي التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في ا( 12)
 .1/160تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 13)
 .269تقريب التيذيب البف حجر /( 14)
 (.93آية ) –سكرة يكنس  (15)
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 (.4يث رقـ )ثقة : سبؽ ترجمتو في الحد :ق(405) محمد بف أحمد بف أبي الحديد .3
 (.4ثقة حافظ: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) :ق(330) مكً رى محمد بف يكسؼ اليى  .4
 (.4ثقة حافظ : سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:271محمد بف حماد الطيراني ) .5
 (.4ثقة حافظ : سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) :ق(211) عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني .6
 (.9ثقة ثبت: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) :ق(154ق, كقيؿ 153) مىٍعمىري بفي رىاًشدو  .7
 (.9: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )مدٌلسثقة ثبت  :ق(117) قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى السَّديٍكًسيُّ  .8
  :اإلسناد صحيح ألف ركاتو ثقاتالحكـ عمى اإلسناد. 
 (11الحديث رقـ :) 

دم المعركؼ بابف البف، بدمشؽ، نا الفقيو أبك القاسـ عمي سى أخبرنا أبك القاسـ الحسيف بف الحسف بف محمد األ
يصي السممي الشافعي، أنا أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف داكد صِّ ال المً بف محمد بف عمي بف أبي العى 

زَّاز  أحمد  ة الحماني، حدثنيرى بٍ البغدادم، أنا القاضي أبك بكر محمد بف عمر بف محمد بف سمـ بف البراء بف سى  الرى
، نا خالد بف عبد الرحمف  (1)القىٍزًكٍيًنيُّ بف محمد بف إسماعيؿ بف ىانئ الفرار أبك العباس، نا محمد بف عبدة ا

 .قاؿ: قاؿ: قرل بالشاـ   التي باركنا فييا : المخزكمي، نا مالؾ، عف زيد ىك ابف أسمـ
 (2)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 
سىًف  .1 سىٍيفي بفي الحى مَّدو األىسىًدمُّ الحي  :(4)ق(551) اٍبفي البيفِّ  (3)بًف ميحى

 البركات ابف طاككس. يكأب ،عبد اهلل الحسف بف أبي الحديد يالقاسـ بف أبي العبلء، كأب ي: أبركل عف
 (5).، كحفيده أبك محمد الحسف بف عمي بف البفالسٍَّمعىاًنيٌ عنو: ابف عساكر كابنو، ك  ركل

 .(6)الصدكؽ اإلماـ المسند :قاؿ الذىبي
ٍيًصيُّ  .2 ًميِّ بف أىٍحمىدى بًف أىًبي العىالىًء المىصِّ مًَّد بًف عى ًميُّ بفي ميحى  :(8)ق(487) الدِّمىٍشًقيُّ  (7)أىبيك القىاًسـً عى

 .نصر بف ىاركف ي: محمد بف عبد الرحمف القطاف، كعبد الرحمف بف أبي نصر، كأبركل عف
 (9).حمد األكفاني ، كأبك القاسـ الحسيف بف البفعنو: أبك بكر الخطيب ، كىبة اهلل بف أ ركل

 
 .(11), كقاؿ: كاف فقييا ثقة(10)قاؿ الذىبي: اإلماـ 

                                      
 .61/138، 54/279، 44/45، 29/130، 23/438، 23/77، 17/92الصكاب : يحيى بف عبدؾ القزكيني. انظر تاريخ دمشؽ ( 1)

 .1/143ف عساكر تاريخ مدينة دمشؽ الب( 2)

 .1/213( بفتح اليمزة كسككف السيف كبعدىا الداؿ ، ىذه النسبة الى األزد فيبدلكف السيف مف الزام.األنساب لمسمعاني 3)
 .20/246سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 4)
 .20/247المصدر السابؽ ( 5)
 .20/246سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 6)
 .12/297. األنساب لمسمعاني ديف األكلى مشددة، نسبة إلى بمدة عمى ساحؿ الشاـ يقاؿ ليا المصيصة( بكسر الميـ كالياء بيف الصا7)
 .19/12سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 8)
 .19/13المصدر السابؽ ( 9)
 .19/12سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 10)
 .2/355العبر في خير مف غبر لمذىبي ( 11)
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دى ٍبف ميكسىى ، أىبيك الحسف  .3 ًد ٍبًف دىاكي مَّ ًميُّ ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى زَّاز ابف طيب ، عى  :(2)ق(419)(1)الرى
 .الطٍَّسًتيُّ بد الصمد بكر النجاد، كع ي: عثماف بف أحمد بف السماؾ، كأبركل عف

ٍيًثيثٌي ، كأبك بكر الخطيب، كأبك بكر أحمد بف عمي البىٍييىًقيٌ ركل عنو: أبك بكر   .(3) الطُّرى
 .(5)ابف حجر: صدكؽك ، (4)قاؿ الذىبي

مَّد بف سمـ التًَّميًمي ابف الًجعىابي .4 مَّد بف عمر بف ميحى  :(7)(ق355) اٍلبىٍغدىاًدمٌ  (6)أىبيك بكر ميحى
 .القىتَّاتكمحمد بف جعفر  ، كيحيى بف محمد الحنائي،البىٍمًخيُّ عبد اهلل بف محمد بف عمي  عف: ركل

قيٍطًنيٌ  :ركل عنو زَّاز كحدثنا عنو أبك الحسف بف رزقكيو، كعمي بف أحمد ، ، كابف شاىيفالدَّارى  .(8)الرى
قيٍطًنيٌ قاؿ  ديف، ككاف كثير الغرائب, كمذىبو في التشيع ، كقاؿ الخطيب البغدادم: كاف مف الحفاظ المجك (9): خٌمطالدَّارى

، (12)، كقاؿ الذىبي: الحافظ لكنو رقيؽ الديف تالؼ(11)، كقاؿ ابف عساكر: كاف كثير الركاية كاسع الحفظ(10)معركؼ
 .(14)نو فاسؽ رقيؽ الديفأ، كقاؿ ابف حجر: الحافظ إال (13)قاؿ: فاسؽ

 : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.لعباسأبك ا أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف ىانئ الفرار .5
ٍبًد األىٍعظىـً  .6 ٍبدىؾى أىبيك زىكىًريَّا يىٍحيىى بفي عى  :(15) ق(271) القىٍزًكٍيًنيُّ يىٍحيىى بفي عى

 .(16)كخالد بف عبد الرحمف المخزكمى ،كالعبلء بف عبد الجبار ،عبد اهلل بف يزيد المقرئ :ركل عف
 .(17)بي حاتـ، كجعفر بف إدريسعنو: أبك نعيـ بف عدم، كعبد الرحمف بف أ ركل

 ،(19)، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: يغرب(18)قاؿ ابف أبي حاتـ: ثقة صدكؽ
 .(22)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الثقة(21)،كقاؿ الخميمي: ثقة كبير المحؿ متفؽ عميو(20)كقاؿ الحاكـ: ثقة 

                                      
 .6/106فتكحة كاأللؼ بيف الزاييف ، نسبة إلى األرز، كىك اسـ لمف يبيع الرز. األنساب لمسمعاني الم الزام( بفتح الراء كتشديد 1)
 . 13/234تاريخ بغداد لمخطيب ( 2)
 .17/369سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 3)
 .3/113ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 4)
 .5/485لساف الميزاف البف حجر ( 5)
 .3/285. األنساب لمسمعاني رىا الباء المكحدة، اشتير بيذه النسبة أبك بكر محمد بف عمر المعركؼ بابف الجعابيٌ ( كسر الجيـ كفتح العيف كفي آخ6)
 .4/42تاريخ بغداد لمخطيب ( 7)
 .4/42تاريخ بغداد لمخطيب  (8)
 .340سؤاالت السممي لمدارقطني /( 9)
 .4/42تاريخ بغداد لمخطيب ( 10)
 .54/420 تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر( 11)
 .2/620المغني في الضعفاء لمذىبي ( 12)
 .368ديكاف الضعفاء لمذىبي /( 13)
 .5/322لساف الميزاف البف حجر ( 14)
 .9/173( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 15)
 ( المصدر السابؽ.16)
 .12/509( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 17)
 .9/173( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 18)
 .9/271البف حباف ( الثقات 19)
 .87( سؤاالت السجزم لمحاكـ /20)
 .2/710( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي 21)
 .12/509( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 22)
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مىمىةى المخز  .7 اًلد ٍبف سى ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف خى اًلد ٍبف عى  :(2)ق(212) اٍلمىكِّيٌ  (1) كميٌ خى
 .عف: إسماعيؿ بف أمية، كسفياف الثكرم، كمحمد بف طمحة بف مصرؼ ركل
 .القىٍزًكٍيًنيُّ عبد اهلل بف أحمد المكي، كيحيى بف عبدؾ  كعنو: أحمد بف عمي البصرم،  ركل

قيٍطًنيٌ قاؿ ، ك (4)، كقاؿ ابف أبي حاتـ: ذاىب الحديث، ترككا حديثو(3)قاؿ العقيمي: مكي ذاىب ، كذكره (5): ضعيؼالدَّارى
، (8)، كقاؿ الذىبي: ذاىب الحديث(7)، كقاؿ المزم: ضعيؼ مجمع عمى ضعفو(6)ابف الجكزم في الضعفاء كالمتركككف

 .(9)كقاؿ ابف حجر: متركؾ
اًلًؾ ٍبًف أىًبي عىاًمًر ٍبًف عىٍمًرك األىٍصبىًحيُّ  .8 ٍبدً  (10)مىاًلؾي ٍبفي أىنىًس ٍبًف مى  :(11)ق(179و المدني )المَّ  أىبيك عى

 .كأيكب السختياني, كعبد اهلل بف دينار، كزيد بف أسمـ, سعيد المقبرم كعف: نافع كالزمو،  ركل
 .كابف المبارؾ، كالشافعي، كعبد الرحمف بف ميدم ركل عنو: الزىرم، كربيعة، األكزاعي، كالثكرم،

، كقاؿ أبك حاتـ: ثقة إماـ (13)كذكره العجمي في الثقات ،(12)حجة ، كزاد: عالمان ثبتان  قاؿ ابف سعد: كاف ثقة مأمكنان 
، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ شيخ (16)، كقاؿ ابف الجكزم: كاف ثقة حجة(15)، كذكره ابف حباف في الثقات(14)الحجاز

 .(18)، كقاؿ ابف حجر: إماـ دار اليجرة، رأس المتقنيف, ككبير المتثبتيف(17)اإلسبلـ إماـ دار اليجرة
يٍ  .9 ٍبًد اهلًل العىدىًكمُّ زى ـى أىبيك عى دي بفي أىٍسمى

العيمىًرمُّ  (19)
 :(20)ق(136) أبك أسامة، المدني، مكلى عمر بف الخطاب ، 

 .ركل عف: إبراىيـ بف عبد اهلل بف حنيف، كأبيو أسمـ، كأنس بف مالؾ، كعبد اهلل بف عمر بف الخطاب
 .(21)، كسفياف بف عيينة ، كمالؾ بف أنس ركل عنو: ابنو أسامة بف زيد بف أسمـ ، كسفياف الثكرم 

                                      
خزكـ قريش. ( بفتح الميـ كسككف الخاء كضـ الزال كفي آخرىا الميـ، ىذه النسبة إلى قبيمتيف، إحداىما تنسب إلى مخزـك بف عمرك، كاألخرل إلى م1)

 .12/135األنساب لمسمعاني 
 .8/124تيذيب الكماؿ لممزم ( 2)
 .2/8الضعفاء الكبير لمعقيمي ( 3)
 .14/135الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 4)
 .2/89عمؿ الدارقطني ( 5)
 . 1/247الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( 6)
 .8/124تيذيب الكماؿ لممزم ( 7)
 .112ذىبي /ديكاف الضعفاء لم( 8)
 .225تقريب التيذيب البف حجر /( 9)
 .1/281 مسمعانيل األنساب. أصبح كاسمو الحارث ابف عكؼ كىك مف يعرب بف قحطاف إلى( بفتح األلؼ كسككف الصاد كفتح الباء ، نسبة 10)
 .11/316تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 11)
 .7/570الطبقات الكبير البف سعد ( 12)
 .417/ تاريخ الثقات لمعجمي( 13)
 .1/17الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 14)
 .7/459الثقات البف حباف ( 15)
 .9/42المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 16)
 .1/154تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 17)
 .454تقريب التيذيب البف حجر /( 18)
 .9/251األنساب لمسمعاني   ، جد عمر بف الخطاب ( بفتح العيف كالداؿ ، ىذه النسبة إلى خمسة رجاؿ، منيـ عدم بف كعب19)
 .10/12تيذيب الكماؿ لممزم ( 20)
 .10/14تيذيب الكماؿ لممزم  (21)
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 (5)، كابف شاىيف(4)النسائي، كابف خراش، ك (3)، كأبك حاتـ الرازم، كأبك زرعة الرازم(2)، كاإلماـ احمد(1)كثَّقو: ابف سعد
ماـ , كقاؿ الذىبي: اإل(8)، كقاؿ ابف عدم الجرجاني: مف الثقات(7)، كزاد: مف المتقنيف(6)كذكره ابف حباف في الثقات

 .(10), كقاؿ ابف حجر: ثقة عالـ(9)الحجة
 :لـ أقؼ لو عمى ترجمةالعباس اأحمد بف محمد بف إسماعيؿ أبألف فيو:  ؛أتكقؼ في الحكـ الحكـ عمى اإلسناد :. 
 ( 12الحديث رقـ :) 

 دأخبرنا أبك محمد ىبة اهلل بف أحمد بف طاكس، أنا أبك الحسف عاصـ بف الحسف، أنا أبك الحسيف عمي بف محم
، أنبأنا  بف بشراف، أنا الحسيف بف صفكاف، أنبأنا أبك بكر ابف أبي الدنيا، أنبأنا مَّدو ك ٍبفي ميحى ٍبًد المًَّو، أنبأنا عىٍمري أىبيك عى

يحى عىاًصفىةن تىٍجًرم ًبأىٍمرًهً  ، ًفي قىٍكًلًو:اٍلسيدٌِّم أىٍسبىاطه، عىًف  ًلسيمىٍيمىافى الرِّ يحي الشًَّدي كى : الرِّ ًإلىى األىٍرًض الًَّتي  :  دىةي ، قىاؿى
: أىٍرضي الشَّاـً (11) بىارىٍكنىا ًفييىا  .، قىاؿى

 / ,مف طريؽ أبي عبد 169, حديث رقـ 161أخرجو ابف أبي الدنيا في كتابو المطر كالرعد كالبرؽ, باب الريح ,
 اهلل، بو، بمفظو.

 :رجاؿ اإلسناد 
مَّدو ًىبىةي اهلًل بفي أىٍحمىدى بًف عى  .1 ، ثيّـَ الدِّمىٍشًقيُّ أىبيك ميحى ٍكسو البىٍغدىاًدمُّ ًميِّ بًف طىاكي  :(12)ق(536) ٍبًد اهلًل بًف عى

 .منصكر بف شكركيو يالقاسـ بف أبي العبلء، كأب يالعباس بف قبيس، كأب ي: أبركل عف
 .(13)كابف عساكر، كأبك المحاسف بف أبي لقمة ،اٍلًسمىًفيٌ ك  ، السٍَّمعىاًنيٌ ركل عنو: 

 .(17)، كقاؿ الذىبي: كاف صدكقان صحيح السماع(16)كاٍلًسمىًفٌي  ،(15)السٍَّمعىاًنيٌ ، ك (14)لجكزمابف ا كثَّقو
 
سىٍيفً  أىبيك .2 ًد العىاًصًميُّ  الحي مَّ سىًف بًف ميحى ـي بفي الحى اًص ، الكىٍرًخيُّ (18)عى  :(1)ق(483) (19)، البىٍغدىاًدمُّ

                                      
 .7/507الطبقات الكبير البف سعد ( 1)
 .1/409العمؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 2)

 .3/555الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 3)
 .10/17تيذيب الكماؿ لممزم ( 4)
 .90تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 5)
 .4/246الثقات البف حباف ( 6)
 .130مشاىير عمماء األمصار البف حباف /( 7)
 .4/163الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 8)
 .5/316سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
 .256تقريب التيذيب البف حجر/ ( 10)
 ( 81ـ )قة ر يسكرة األنبياء آ (11)
 .20/98ير أعبلـ النببلء لمذىبي ( س12)
 .20/99المصدر السابؽ ( 13)
 .18/24المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 14)
 .3/457األنساب لمسمعاني ( 15)
 .411معجـ السفر ألبي طاىر السمفي /( 16)
 .36/432تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 17)
 .9/147. األنساب لمسمعاني إلى عاصـ، كىك اسـ بعض أجداد المنتسب إليو ( بفتح العيف ككسر الصاد كفي آخرىا الميـ، نسبة18)

 .11/72. األنساب لمسمعاني ىذه النسبة إلى عدة مكاضع اسميا الكرخ ,( بفتح الكاؼ كسككف الراء كفي آخرىا الخاء19)



40 
 

 يف بف بشراف.كأبي الحسف : أبي عمر بف ميدم، كأبي الحسيف بف المتيمركل عف
 .(2)كأبك نصر الغازم، كىبة اهلل بف طاككس الدمشقي ،عنو: أبك بكر الخطيب ركل
 .(6)كقاؿ الذىبي: العالـ الصادؽ ،(5): صدكؽالدمياطي, كقاؿ ابف (4) ابف الجكزمك , (3) السٍَّمعىاًنيٌ  كثَّقو

ٍبًد اهلًل بًف ًبٍشرىا .3 ًد بًف عى مَّ ًميُّ بفي ميحى سىٍيًف عى ف األيمىًكمُّ أىبيك الحي
 :(8)ق(415) ، البىٍغدىاًدمُّ (7)

سماعيؿ الصفار، كالحسيف بف صفكاف ي: أبركل عف  .جعفر بف البخترم، كعمي بف محمد المصرم، كا 
 .(9)، كالخطيب، كالحسف بف البناء، كأبك الفكارس طراد، كعاصـ بف الحسفالبىٍييىًقيٌ عنو:  ركل

 : كاف ثقةن صدكقان ثبتان.(13), كابف العماد الحنبمي(12)كالذىبي ,(11), كابف الجكزم(10)قاؿ الخطيب البغدادم
ًمٌي البرذعي .4 اؽ بف ًإٍبرىاًىيـ أىبيك عى سىٍيف بف صفكاف بف ًإٍسحى  :(15)ق(340) (14)اٍلحي
مَّد بف الفرج األزرؽ، كمحمد بف شداد المسمعي، كركل عىٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف أىًبي الدنيا ركل عف:   .ميحى

مَّ  :عنو ركل سىٍيًف بف بشرافميحى ٍبد المًَّو ٍبف دكست، أىبيك اٍلحي ٍبًد المًَّو ٍبًف أخي ميمي، كأبك عى  .(16)د بف عى
 .(18)، كقاؿ الذىبي: المحدث الثقة(17)قاؿ الخطيب البغدادم : صدكؽ

مَّد بف عبيد بف سفياف بف قيس، أبك بكر القرشي، .5   :(19)ق(281) ابف أبي الدنيا عىٍبد المًَّو بف ميحى
ٍبرىاًىيـ الكاسطي، سميماف بف سعيد عف:ركل   الميمبي. خداش بف كخالد الحزامي، المنذر بف كاً 

سىٍيف بف صفكاف البرذعي :ركل عنو مَّد بف خمؼ ككيع، كاٍلحي  .(20)الحارث بف أبي أسامة، كميحى
 ، (1)، كقاؿ المزم: الحافظ(22)، كقاؿ ابف الجكزم: كاف ثقةن صدكقان (21)قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ

                                                                                                                        
 .18/598لمذىبي  ( سير أعبلـ النببلء1)
 .18/598( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 2)
 .9/147اب لمسمعاني ( األنس3)
 .16/286( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 4)
 .133/ لمدمياطي( المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد 5)
 .18/598( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 6)
 .1/348.النساب لمسمعاني ( بضـ األلؼ كفتح الميـ ككسر الكاك، ىذه النسبة الى أمية7)
 .17/311بلء لمذىبي ( سير أعبلـ النب8)
 .17/312المصدر السابؽ ( 9)
 .13/580تاريخ بغداد لمخطيب ( 10)
 .15/167المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 11)
 .28/383تاريخ اإلسبلـ لمذىبي( 12)
 .5/79شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد ( 13)
لى بمدة بأقصى , براذع الحمير كعمميا إلىىذه النسبة  أفخرىا العيف، ظني ( بفتح الباء كسككف الراء كفتح الذاؿ كفي آ14) . األنساب ذربيجافأكا 

 .2/152لمسمعاني 
 .8/594تاريخ بغداد لمخطيب ( 15)
 .المصدر السابؽ (16)
 . نفسوالمصدر  (17)
 .15/442سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 18)
 .11/293تاريخ بغداد لمخطيب  (19)
 المصدر السابؽ . (20)
 .5/163الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (21)
 .12/341المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم  (22)
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، (4)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽه حافظ(3)، كقاؿ ابف كثير: كاف صدكقان حافظان (2)ؿ الذىبي: المحدث العالـ الصدكؽكقا
 .(5)كقاؿ السيكطي: الحافظ

ٍبًد المًَّو العجمي .6 ًمٌي بف األسكد أىبيك عى سىٍيف بف عى  :(7)ق(254) الككفي (6)اٍلحي
مَّد أىبيك سعيد العنقزميىٍحيىى بف آدـ ، كمحمد بف بشر العبدم، كككي ركل عف:  .ع، كعمرك بف ميحى
اؽ الصاغاني، كأحمد بف سيؿ األشناني :ركل عنو  .أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي الدنيا، كمحمد بف ًإٍسحى

، كقاؿ ابف عدم: سرؽ الحديث، كأحاديثو ال (9)،كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: ربما أخطأ(8)قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ
 .(12)قاؿ ابف حجر: صدكؽ يخطئ كثيران ك ، (11)محمد بف الحسيف األزدم: ضعيؼ جداقاؿ ، ك (10)يتابع عمييا

مَّد العنقزم .7 عىٍمرك بف ميحى
 :(14)ق(199) القرشي، مكلىـ، أىبيك سىًعيد الككفي (13)
سرائيؿ ٍبف يكنس  ركل عف: أبي شىٍيبىة ًإٍبرىاًىيـ ٍبف  .عثماف العبسي، كأسباط ابف نصر، كا 

كىل عى  سحاؽ ٍبفرى ًميِّ ٍبف األسكد العجمي راىكية، نو: أىٍحمىد ٍبف عثماف األىكًدٌم ، كا   .(15)كالحسيف ٍبف عى
، (19)حمدأ ككثَّقو ، (18)، كذكره ابف حباف في الثقات(17)كقاؿ أبك حاتـ: محمو الصدؽ ،(16)قاؿ ابف معيف: ليس بو بأس

 .(23)ابف حجرك ، (22)الذىبيك ، (21)النسائيك  ،(20) العجميك 
 :(25))الطبقة الثامنة( الككفي ، أبك يكسؼ، كييقاؿ: أبك نصر(24)بىاطي ٍبفي نىٍصرو اٍليىٍمدىاًنيُّ أىسٍ  .8

                                                                                                                        
 .19/77تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .2/181تذكرة الحفاظ لمذىبي  (2)
 .11/82البداية كالنياية البف كثير  (3)
 .355( تقريب التيذيب البف حجر /4)
 .298حفاظ لمسيكطي /( تذكرة ال5)
 .9/239.األنساب لمسمعاني ( بكسر العيف الميممة كسككف الجيـ كفي آخرىا البلـ، ىذه النسبة إلى بنى عجؿ بف لجيـ6)

 .8/617تاريخ بغداد لمخطيب ( 7)
 .3/56الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 8)
 .8/190الثقات البف حباف ( 9)
 .3/245دم الكامؿ قي ضعفاء الرجاؿ البف ع( 10)
 .8/617تاريخ بغداد لمخطيب ( 11)
 .204تقريب التيذيب البف حجر /( 12)
 .9/397.األنساب لمسمعاني ( بفتح العيف كالقاؼ بينيما النكف الساكنة كفي آخرىا الزال ، ىذه النسبة إلى العنقز كىك المرزنجكش13)
 .5/274( انظر معجـ متف المغة طيب تجعمو المرأة في مشطيا : المرزنجكشك  )
 .22/220لممزم  ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ14)
 المصدر السابؽ.( 15)
 .1/88تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ( 16)
 .6/262الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 17)
 .8/482الثقات البف حباف ( 18)
 .3/7العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 19)
 .370ات لمعجمي /تاريخ الثق( 20)
 .22/220تيذيب الكماؿ لممزم ( 21)
 .2/87الكاشؼ لمذىبي ( 22)
 .456تقريب التيذيب البف حجر /( 23)
 .13/419األنساب لمسمعاني  الداؿ ، ىي منسكبة إلى ىمداف، كىي قبيمة مف اليمف ( بفتح الياء كسككف الميـ كفتح24)
 .2/357تيذيب الكماؿ لممزم ( 25)
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كىل عىف: ًإٍسمىاًعيؿ ٍبف عبد الرحمف  ٍعًفٌي ، كجابر ٍبف يزيد اٍلسيدٌِّم رى  .، كالحكـ ٍبف عىبد المىًمؾ الجي
كىل عىنو: أحمد ٍبف المفضؿ  فىًرمٌ رى كرالحى سحاؽ ٍبف مىٍنصي ميٍكًليُّ  ، كا  مَّد السَّ  .(1) العىٍنقىًزمُّ ، كعىٍمرك ٍبف ميحى

، كذكره (4)، كقاؿ النسائي: ليس بالقكم(3)حمد، فقاؿ: ما أدرم، كأنو ضعفوأ، كسيًئؿى عنو اإلماـ (2)قاؿ ابف معيف: ثقة
 .(7)، قاؿ ابف حجر: صدكؽ كثير الخطأ يغرب(6)، كذكره ابف شاىيف في ثقاتو(5)ابف حباف في الثقات

مَّدو  .9 ًف ٍبًف أىًبي كىًريمىةى، أىبيك ميحى ٍبًد الرٍَّحمى  :(9)ق(127) (8)اٍلسيدٌِّم ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي عى
 .أكس بف ضمعج، كأبي صالح باذاف، كحفص بف أبي حفص ركل عف: أنس بف مالؾ ، ك

سرائيؿ بف يكنس، كزيد بف أبي أنيسة، كسفياف الثك   .(10)رمركل عنو: أسباط بف نصر اليمداني ، كا 
، كقاؿ اإلماـ أحمد: مقارب الحديث صالح، كمرة قاؿ (12)، كمرة قاؿ: كأنو ال باس بو(11)بف معيف: ضعيؼاقاؿ 

 ، (15)كقاؿ أبك زرعة: ليف ،(14)كقاؿ يحي القطاف: ال بأس بو، كقاؿ أبك حاتـ: يكتب حديثو كال يحتج بو
، (18)، كقاؿ النسائي: صالح الحديث(17)المعتمر بف سميماف: كذَّاب ، كقاؿ(16)كقاؿ أبك إسحاؽ الجكزجاني: كذَّاب شتَّاـ

، قاؿ (21)مستقيـ الحديث صدكؽ ال بأس بو، كقاؿ ابف عدم:  (20)، كذكره ابف حباف في الثقات(19)كقاؿ العجمي: ثقة
 .(23)، قاؿ ابف حجر: صدكؽ ييـ(22)الذىبي: حسف الحديث

  :سىٍيفى الٍ ألف فيو  ؛اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد ًمٌي العجمي بفى  حي  ، نىٍصرو اٍليىٍمدىاًنيُّ  ٍبفى  أىٍسبىاطى  ، ك عى
ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أىًبي كىًريمىةى  ٍبفى  ًإٍسمىاًعيؿى  ك  ؛ ثبلثتيـ ضعاؼ. عى

 (: 13الحديث رقـ )
                                      

 .المصدر السابؽ (1)
 .465سؤاالت ابف الجنيد ليحي بف معيف /( 2)
 .2/332اجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 3)
 .2/359تيذيب الكماؿ لممزم ( 4)
 .6/85الثقات البف حباف ( 5)
 .43تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 6)
 .321تقريب التيذيب البف حجر /( 7)
 .7/109الميممة، ىذه النسبة إلى سدة الجامع.األنساب لمسمعاني  ( بضـ السيف الميممة كتشديد الداؿ8)
 .3/132( تيذيب الكماؿ لممزم 9)
 3/133( المصدر السابؽ 10)
 .1/87( الضعفاء الكبير لمعقيمي11)
 .3/54( مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو صالح 12)
 .2/184الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (13)

 .المصدر السابؽ (14)
 صدر نفسو.الم( 15)
 .48( أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني /16)
 .1/87( الضعفاء الكبير لمعقيمي 17)
 .8/37( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 18)
 .66( تاريخ الثقات لمعجمي /19)
 .4/21الثقات البف حباف ( 20)
 .1/446الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 21)
 .1/247الكاشؼ لمذىبي ( 22)
 .147/تقريب التيذيب البف حجر( 23)
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مد بف إبراىيـ أخبرنا أبك عمي الحسف بف المظفر بف الحسف بف المظفر بف أحمد بف يزيد، أنا أبي أبك سعد، أنا أح
بف أحمد بف عمي بف أحمد بف فراس، أنبأنا محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل الديبمي، أنبأنا أبك عبيد اهلل سعيد بف ا

كىأىٍكرىٍثنىا اٍلقىٍكـى الًَّذيفى كىانيكا ييٍستىٍضعىفيكفى مىشىاًرؽى األىٍرًض عبد الرحمف المخزكمي، قاؿ: قاؿ سفياف في قكلو تعالى:
مىغىارً   .قاؿ: مشارؽ األرض الشاـ كمغاربيا (1) بىيىاكى

  رقـ  13/67( , 137كرة األعراؼ آية ): س جامع البياف في تأكيؿ القرآفأخرجو ابف جرير الطبرم في تفسيره
 ، مختمؼ األلفاظ.القزاز، عف الحسف قبيصة، عف سفياف، عف فرات(, مف طريؽ 15045الحديث )

 :رجاؿ اإلسناد 
 :(2)ق(523)المعركؼ بابف السبط البغدادم ،ي مً عى  كٍ أبي  رً فَّ ظى المي  بفً  فً سً حى لٍ ا فً بٍ  رً فى ظَّ مي لٍ ا في بٍ  في سى حى الٍ  .1

 .الحسيف بف الميتدم يكأب ,الغنائـ بف الدجاجي يكأب ,محمد الجكىرم يكأب ,سعد يأب ركل عف:
 .(3)رركل عنو: ابنو ىبة اهلل، كيحيى بف يكسؼ، كأبك القاسـ بف عساك

 .(4)ثقة قاؿ ابف عساكر:
 :(5)ق(261) أبك سعد سبط أبي بكر بف لؿ اليمذاني رً فَّ ظى المي  بفً  فً سً حى لٍ ا فً بٍ  رً فى ظَّ مي لٍ ا .2

كىاًنيُّ أبي عبد اهلل بف ك عف: جده أحمد بف عمي بف الؿ، كأحمد بف إبراىيـ بف فراس ،  ركل  .اليىرى
 كابنو الحسف بف المظفر. ،كابف عساكر ،ركل عنو: الخطيب البغدادم

 .(6)الخطيب البغدادم: ثقة قاؿ
سىف العٍبقىسيٌ , ٍبف ًفراس أحمدأحمد ٍبف إبراىيـ ٍبف أحمد ٍبف عمٌي ٍبف  .3  :(8)ق(405) الٌمٌكي (7)أبك الحى

ٍبد اهلل ٍبف المقرئ، كأبي التٍُّريؾ محمد  .العىقىدمٌ  ركل عىٍف: أىًبي جعفر الٌدًبيمٌي، كعبد الرٍَّحمىف ٍبف عى
ٍيبيٌ أبك نى ك  ابنو، :ركل عنو  سىف التُّجى   .(9)ٍصر عيبىٍيد اهلل الٌسجٍزٌم، كأبك عىٍمرك الداني، كأبك محمد الحى

 .(10)قاؿ الذىبي: القاضي العدؿ
ٍبًد اهلًل بًف الفىٍضًؿ الدٍَّيبىًميُّ  .4 ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي ٍعفىرو ميحى  :(12)ق(322) ، ثيّـَ المىكِّيُّ (11)أىبيك جى

 .كسعيد بف عبد الرحمف المخزكمي، كالحسيف بف الحسف المركزم: محمد بف زنبكر، ركل عف
 (13).العٍبقىسيٌ عنو: أبك بكر بف المقرئ، كمحمد بف يحيى الدمياطي، كأحمد بف إبراىيـ بف فراس  ركل

 . (2)، كمرة قاؿ: كاف صدكقان مقبكالن (1)قاؿ الذىبي: المحدث الصدكؽ
                                      

 (137سكرة األعراؼ آية رقـ ) (1)
 .13/394تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (2)
 .36/81تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (3)
 .13/394تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (4)
 .15/164تاريخ بغداد لمخطيب  (5)
 المصدر السابؽ. (6)
 .9/207. األنساب لمسمعاني ( ىذه النسبة إلى عبد القيس7)
 .28/108تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (8)
 .المصدر السابؽ (9)
 .17/181سير أعالم النبالء للذهبي  (10)

 .5/439.األنساب ىذه النسبة الى ديبؿ، كىي بمدة مف ببلد ساحؿ البحر مف ببلد اليند ,( بفتح الداؿ كسككف الياء كضـ الباء 11)
 .15/9سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 12)
 المصدر السابؽ. (13)
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 :(3)ق(249) ًشٌي، أىبيك عيبىيد اهلل المخزكمي، المكيسىًعيد بف عىٍبد الرٍَّحمىًف بف حساف  اٍلقيرى  .5
 .ركل عف: إبراىيـ بف عيينة، كحسيف بف زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي، كسفياف بف عيينة
 .(4)بمييالد اهلل ركل عنو: الترمذم، كالنسائي، كأحمد بف زكريا العابدم المكي، كمحمد بف إبراىيـ بف عبد

 .: ال بأس بوالنسائي كمرة قاؿ، (8)ابف حجرك ، (7)لذىبيكا ،(6)النسائي  ككثَّقو، (5)ذكره ابف حباف في الثقات
، ثيّـَ المىكِّيُّ  سيٍفيىافي بفي عييىٍينىةى بًف أىًبي ًعٍمرىافى مىٍيميٍكفو الًيالىًليُّ  .6 ، الكيٍكًفيُّ مَّدو  :(9)ق(198) أىبيك ميحى

 . بف دينار، كزيد بف أسمـ، كابف شياب الزىرم، كعبد اهلل, ف: عمرك بف دينارركل ع
 .(10)كسعيد بف عبد الرحمف المخزكمي, كيحيى بف معيف، كعمي بف المديني ’عنو: األعمش، كشعبة ركل

،  كقاؿ (13), كقاؿ أبك حاتـ: إماـ ثقة(12), كقاؿ اإلماـ أحمد: ما رأينا مثمو(11)قاؿ ابف سعد: ثقة ثبت كثير الحديث حجة
قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (15)باف: كاف مف الحفاظ المتقنيف، كقاؿ ابف ح(14)العجمي: ثقة ثبت ، كقاؿ ابف خمكاف: (16): حافظ ثقةالدَّارى

، كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ فقيو (18)، كقاؿ الذىبي: ثقة ثبت حافظ إماـ(17)ثبت حجة، كزاد: مجمع عمى صحة حديثو
 .(21)مف طبقات المدلسيف (20)، كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية(19)إماـ حجة

 :ـى الدٍَّيبىًميُّ فيو ألف حسف اإلسناد  الحكـ عمى اإلسناد مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي  .؛ صدكؽميحى
 ( 14الحديث رقـ:) 

أخبرنا أبك الحسيف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف الحسف، أنا جدم أبك عبد اهلل، أنا أبك بكر محمد بف عكؼ بف 
 بف السمسار الحافظ، أنا محمد بف خريـ، أنبأنا  أحمد المزني، أنا أبك العباس محمد بف مكسى بف الحسيف

                                                                                                                        
 ..15/9سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (1)
 .24/113تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 2)
 .10/526تيذيب الكماؿ لممزم ( 3)
 المصدر السابؽ.( 4)
 .8/270الثقات البف حباف ( 5)
 المصدر نفسو. (6)
 .1/439الكاشؼ لمذىبي ( 7)
 .272تقريب التيذيب البف حجر /( 8)
 .11/177تيذيب الكماؿ لممزم ( 9)
 .11/184المصدر السابؽ ( 10)
 .8/59الطبقات الكبير البف سعد ( 11)
 .48سؤاالت األثـر لئلماـ أحمد /( 12)
 .4/227الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 13)
 .1/194تاريخ الثقات لمعجمي ( 14)
 .6/403ف الثقات البف حبا( 15)
 .1/79عمؿ الدارقطني ( 16)
 .2/391كفيات األعياف البف خمكاف ( 17)
 .1/449الكاشؼ لمذىبي ( 18)
 .278تقريب التيذيب البف حجر /( 19)
عف ثقة  إالأك كاف ال يدلس  ،كقمة تدليسو في جنب ما ركل كالثكرم إلمامتوتدليسو كأخرجكا لو في الصحيح  األئمةمف احتمؿ   :الثانيةالمرتبة ( 20)

 (13) طبقات المدلسيف / عيينة كابف
 32طبقات المدلسيف البف حجر/( 21)
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ىشاـ بف عمار، أنبأنا معاكية بف يحيى، أنبأنا سميماف بف سميـ، عف يحيى بف جابر، عف يزيد بف شريح، عف 
 .كعب األحبار، قاؿ: إف اهلل تعالى بارؾ في الشاـ مف الفرات إلى العريش

 معاكية بف يحيى، مف طريؽ  19، رقـ الحديث 11، /دمشؽفضائؿ الشاـ ك في كتابو الربعي  أبك الحسف أخرجو، 
 بو، بمفظو.

 :رجاؿ اإلسناد 
 (.3صدكؽ , سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:546) عبد الرحمف بف عبد اهلل بف الحسف .1
 (.3لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ, سبؽ ترجمتو في الحديث ) :ق(482) الحسف بف أبي الحديد .2
ٍكًؼ  .3 مَّدي بفي عى ٍبًد الرٍَّحمىًف الميزىًنيُّ ميحى مًَّد بًف عى  :(2)ق(431)بىٍكر كأىبً  ,(1)بًف أىٍحمىدى بًف ميحى

 .عف: أبي عمي الحسف بف منير، كأبي عمي بف أبي الرمراـ، كمحمد بف معيكؼ ركل
  .، كالحسف بف أحمد بف أبي الحديد، كأبك القاسـ بف أبي العبلءالكىتَّاًنيٌ عنو: عبد العزيز  ركل
 .(4)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الحجة(3): كاف ثقة نبيبل مأمكناالكىتَّاًنيٌ عبد العزيز قاؿ 

 :(6)ق(363)الٌدمشقي  (5)محمد بف مكسى بف الحسيف، أبك العباس ابف الٌسمسار .4
ٍكصا، كمحمد بف خريـ، ركل عف ٍيـ بف ًطبلب يكأب: أحمد بف عيمىير بف جى  .اٍلجى
 .كمٌكي بف الغىٍمر، كمحمد بف عىٍكؼ الميزىني: أخكه أبك الحسف، ركل عنو

 .(8)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الثقة محدث الشاـ(7): كاف ثقة نبيبل حافظاالكىتَّاًنيٌ قاؿ عبد العزيز 
ًمًؾ بًف مىٍركىافى  .5 ٍبًد المى مًَّد بًف عى ٍيـً بًف ميحى رى مَّدي بفي خي  :(10)ق(316) ، الدِّمىٍشًقيُّ (9)أىبيك بىٍكرو العيقىٍيًميُّ  ميحى

ٍيـحدث عف: ىشاـ بف عمار، كعبد الرحمف   .، كأحمد بف أبي الحكارم، كمحمد بف يحيى الزمانيديحى
 .(11)حدث عنو: حميد بف الحسف الكراؽ، كأحمد بف عتبة ، كمحمد بف مكسى السمسار

 .(12)قاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الصدكؽ
 (.1(: صدكؽ, سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق245)ارىشاـ بف عم .6
، أبك مطيع األطرابيميسيُّ  .7  :(14)(ق180 -171) ، الدِّمىٍشقي(13)معاكية بف يحيى الشَّاميُّ

 .كخالد الحذاء، كسميماف بف سميـ ،أرطاة بف المنذر ك ،ركل عف: إبراىيـ بف عبد الحميد
 .(1)كالكليد بف مسمـ ،كىشاـ بف عمار، الكليدكبقية بف ، إسحاؽ بف إبراىيـ الفراديسي :ركل عنو

                                      
 .12/226. األنساب لمسمعاني ضـ الميـ كفتح الزال كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى مزينة بف أد بف معد ، كاسـ مزينة عمرك (1)
 .17/550سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (2)

 .179( ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /3)
 .17/550( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 4)
سِّطي بيفى الباًئًع كالميٍشتىًرم. تاج العركس لمزبيدم ( السٍِّمسىاري 5)  .12/86، بالكىٍسًر: الميتىكى
 .16/325سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 6)
 .96ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /( 7)
 .3/127تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 8)
 .9/339. األنساب لمسمعاني ( فتح العيف الميممة ككسر القاؼ كسككف الياء ، ىك اسـ لمجد9)
 .14/428( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 10)
 14/428( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 11)

 المصدر السابؽ.(.12)
 .1/298.األنساب لمسمعانيرابمسأطإلى ىذه النسبة ,( بفتح األلؼ كسككف الطاء كفتح الراء كضـ الباء كالبلـ كفي آخرىا السيف13)
 .28/224تيذيب الكماؿ لممزم ( 14)
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،  كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة الرازم: (3)، كمرة قاؿ: ضعيؼ ليس بشيء(2)قاؿ ابف معيف: صالح ليس بذاؾ القكم
،  كقاؿ صالح جزرة: (5)، كقاؿ أبك داكد كالنسائي: ال بأس بو(4)صدكؽ مستقيـ الحديث, كقاؿ أبك زرعة أيضان: ثقة

قيٍطًنيٌ ث، كقاؿ أبك عمي النيسابكرم: ثقة، كقاؿ صحيح الحدي ، كقاؿ (7) ، كقاؿ البغكم: ضعيؼ الحديث(6): ضعيؼالدَّارى
 .(9)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ لو أكىاـ(8)ابف شاىيف: ليس بشيء

مىمىةى الًكنانيٌ  .8 ، أىبيك سى مىٍيـو ،  (11)اٍلكىٍمًبيُّ  (10)سيمىٍيمىافي ٍبفي سي ـي، اٍلًحٍمًصيُّ  :(12)(ق147)مىٍكلىي
 القاضي. جابر بف كيحيى ، شعيب بف كعمرك الكناني، نفيؿ بف اهلل أسمـ، كعبد بف زيد: عف ركل

 .(13)ركل عنو: إسماعيؿ بف عياش ، كعبد اهلل بف سالـ الحمصي، ، كأبك مطيع معاكية بف يحيى
قيٍطًنيٌ ، ك (15)، كالعجمي(14)كثًّقو ابف معيف : ليس بو أبك حاتـ كمرة قاؿ، (19)ابف حجرك ،(18)، كأبك حاتـ(17)، كأبك داكد(16)الدَّارى

، كقاؿ (23)، كزاد: متقف كاف يغرب(22)، كذكره ابف حباف في الثقات(21)، كقاؿ يعقكب الفسكم: ثقة حسف الحديث(20)بأس
 , (24)الذىبي: كثقكه

اًبرو ابف حساف الطَّاًئيُّ  .9  :(26)ق(126)أبك عمرك قاضي حمص (25)يىٍحيىى ٍبفي جى
 .عمبة السممي، كعبد الرحمف بف جبير بف نفير، كيزيد بف شريح الحضرميركل عف:  ضمرة بف ث

 .(1)ركل عنو: حبيب بف صالح بف حبيب، كأبك سممة سميماف بف سميـ، كصفكاف بف عمرك
                                                                                                                        

 .28/224تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .424سؤاالت ابف الجنيد ليحي بف معيف /( 2)
 .112مف كبلـ يحي بف معيف في الرجاؿ ركاية طيماف /( 3)
 .8/384الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 4)
 .28/225تيذيب الكماؿ لممزم ( 5)
 .28/226المصدر السابؽ ( 6)
 .5/241معجـ الصحابة لمبغكم ( 7)
 .179البف شاىيف / ( تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف8)
 .568تقريب التيذيب البف حجر /( 9)
 .11/150. األنساب لمسمعاني ىذه النسبة إلى عدة مف القبائؿ ( بكسر الكاؼ كفتح النكف ككسر النكف الثانية10)
 .130//11. األنساب لمسمعاني إلى قبائؿ، منيا: كمب اليمف( ىذه النسبة 11)
 .11/439تيذيب الكماؿ لممزم ( 12)
 .11/440تيذيب الكماؿ لممزم  (13)
 .4/442( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم 14)
 .202( تاريخ الثقات لمعجمي /15)
 .187( سؤاالت السممي لمدارقطني /16)
 .1/611( تعجيؿ المنفعة البف حجر 17)
 .4/121الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (18)
 .258( تقريب التيذيب البف حجر /19)
 .22/325( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 20)
 .2/456( المعرفة كالتاريخ لمفسكم 21)
 .6/358( الثقات البف حباف 22)
 .288( مشاىير عمماء األمصار البف حباف /23)
 .1/459( الكاشؼ لمذىبي 24)
 .9/21يممة كفي آخرىا الياء المنقكطة، ىذه النسبة إلى طيِّئ. األنساب لمسمعاني ( فتح الطاء الم25)
 .31/248تيذيب الكماؿ لممزم ( 26)
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ٍيـ ك، (4)العجميككثَّقو  ،(3)، كذكره ابف حباف في الثقات(2)قاؿ أبك حاتـ: صالح الحديث ، (6) سبط ابف الجكزمك ، (5) ديحى
 .(8)، كقاؿ ابف حجر: ثقة كأرسؿ كثيران (7)قاؿ الذىبي: صالح صدكؽك 

ٍيح .10  :(10))الطبقة الثالثة( اٍلًحمًصي (9)الحضرمي يًزيد بف شيرى
 رضي اهلل عنيا. ككعب األحبار، كأبي أمامة الباىمي، كعائشة أـ المؤمنيف ،ركل عف: ثكباف

 .(11)د الزبيدم، كيحيى بف جابر الطائيركل عنو: ثكر بف يزيد ، كحبيب بف صالح ، كمحمد بف الكلي
قيٍطًنيٌ قاؿ  ، كقاؿ (14)، كذكره ابف حباف في الثقات(13)، كقاؿ يعقكب الفسكم: مف صالحي أىؿ الشاـ(12): يعتبر بوالدَّارى

ٌثؽ(15)الذىبي: ثقة مف الصمحاء  .(18)، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ(17)، كمرة: صالح الحديث(16)، كمرة قاؿ: كي
 :(19) ق(34ق, كقيؿ 32, )أبك إسحاؽ كىٍعبي بفي مىاًتعو الًحٍميىًرمُّ  ،رً كىٍعبي األىٍحبىا .11

 رضي اهلل عنيا.ركل عف: النبي صمى اهلل عميو كسمـ مرسبل، كعمر بف الخطاب، كعائشة 
 .، كعطاء بف أبي رباح  كعبد اهلل بف عباس، كعبد اهلل بف عمر, ركل عنو: سعيد بف المسيب
، (22)، كقاؿ الذىبي: كاف مف أكعية العمـ(21)، كقاؿ النككم: اتفقكا عمى كثرة عممو كتكثيقو(20)ذكره ابف حباف في الثقات

 .(24)، كقاؿ ابف المبرد الحنبمي: كاف مف الحفاظ الكبار(23)كقاؿ ابف حجر: ثقة
  :؛ لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.أبي الحديد بفى  الحسفى ألف فيو:  حأتكقؼ في الحكـ عمييالحكـ عمى اإلسناد 
 ( 15الحديث رقـ:) 

                                                                                                                        
 .31/248تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .9/133الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 2)
 .5/520الثقات البف حباف ( 3)
 .469تاريخ الثقات لمعجمي /( 4)
 .31/250زم تيذيب الكماؿ لمم( 5)
 .11/242مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم ( 6)
 .2/363الكاشؼ لمذىبي ( 7)
 .619تقريب التيذيب البف حجر /( 8)
 .4/180. األنساب لمسمعاني الراء، ىذه النسبة إلى حضر مكت كىي مف ببلد اليمف ( بفتح الحاء كسككف الضاد كفتح9)
 .32/159تيذيب الكماؿ لممزم ( 10)
 .32/160( تيذيب الكماؿ لممزم 11)
 .72ت البرقاني لمدارقطني /( سؤاال12)
 .2/335( المعرفة كالتاريخ لمفسكم 13)
 .5/541( الثقات البف حباف 14)
 .2/384( الكاشؼ لمذىبي 15)
 .9/275( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 16)
 .2/750( المغني في الضعفاء لمذىبي 17)
 .633حجر /( تقريب التيذيب البف 18)
 .24/189تيذيب الكماؿ لممزم ( 19)
 .5/333الثقات البف حباف ( 20)
 .2/69تيذيب األسماء كالمغات لمنككم ( 21)
 .3/489سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 22)
 .492تقريب التيذيب البف حجر/( 23)
 .195تذكرة الحفاظ كتبصرة األيقاظ البف المبرد /( 24)
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، أنا أبك محمد ابف أبي نصر، أنبأنا الكىتَّاًنيٌ  أنبأنا أبك القاسـ عمي بف إبراىيـ الخطيب، أنبأنا عبد العزيز بف أحمد
افىةأبك عمي بف الحسف بف حبيب، أنبأنا أبك  ، أنبأنا أبك عمر الضرير، أنبأنا محمد بف عياض، أنبأنا إسماعيؿ ًقٍرصى

 ضً رٍ أى  فى مً  دسً بالقي  صَّ ، كخى شً يٍ رً ى العى إلى  اتً رى الفي  فى مً  اـً الشى  يٍ فً  اهللي  ؾى ارى دثو، عف كعب، قاؿ: بى بف عياش، عف مف حا
 .حفى ى رى إلى  صو حٍ فى 
  يحيى بف جابر ، مف طريؽ 19، رقـ الحديث 11/في كتابو فضائؿ الشاـ كدمشؽ أخرجو أبك الحسف الربعي

   .  ارب األلفاظ، جزء مف الحديث متقعف يزيد بف شريح عف كعب
  :رجاؿ اإلسناد 
سىٍيف ٍبف الرئيس أبي الجفٌ  .1 سىٍيني,عمٌي ٍبف إبراىيـ ٍبف العباس ٍبف الحي  :(2)ق(508)(1)أبك القاسـ الحي

 .الكىتَّاًنيٌ كعبد العزيز  ، بكر الخطيب يالقاسـ الحنائي، كأب ي: كريمة المركزية، كأبركل عف
 .(3)، كأبك القاسـ ابف عساكررأبك المعالي بف صاب ركل عنو: ىبة اهلل األكفاني، كعبد اهلل

 .(5)، كقاؿ الذىبي: الشيخ اإلماـ المحدث، كزاد: ككاف ثقةن محدثان (4)قاؿ ابف عساكر: كاف مكثران ثقة
ٍبدي العىًزٍيزً  .2  (.3: ثقة حافظ , سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)الكىتَّاًنيٌ  عى
مَّدو عىٍبدي  .3  :(6)ق(420) الرٍَّحمىًف بفي عيٍثمىافى بًف القىاًسـً  اٍبفي أىًبي نىٍصرو أىبيك ميحى

 .حدث عف: أبي إسحاؽ إبراىيـ بف أبي ثابت الغدادم ، كخيثمة بف سميماف، كأحمد بف محمد الميثي
 .(7)الكىتَّاًنيٌ حدث عنو: أبك عمي األىكازم، كرشأ بف نظيؼ، كأبك القاسـ الحنائي، كعبد العزيز 

، كقاؿ عبد الرحمف بف عثماف (9)، كقاؿ الذىبي: الشيخ اإلماـ المعدؿ مسند الشاـ (8)مأمكنا عدال : كاف ثقةالكىتَّاًنيٌ قاؿ 
 .(10)التميمي: الثقة العدؿ الرضا

اًئًرم الشَّاًفًعيٌ  .4 صى ًمًؾ الدِّمىٍشًقيُّ الحى ٍبًد المى ًبٍيب بًف عى سىفي بفي حى ًمي  الحى  :(11)ق(338) أىبيك عى
 .بكار بف قتيبة، كالعباس بف الكليد البيركتي، كصالح بف أحمد بف حنبؿ الربيع المرادم، كعف :عف ركل
 .(12)عبد الرحمف بف أبي نصر التميميك عنو: عمر بف شاىيف، كأبك بكر بف المقرئ، كتماـ الرازم،  ركل
 

، كقاؿ (2)ألثبات: أحد الثقات اأبك القاسـ عمي بف الحسف الحافظ، كقاؿ (1): ثقة نبيؿ حافظالكىتَّاًنيٌ قاؿ عبد العزيز 
 .(3)الذىبي: اإلماـ مفتي دمشؽ

                                      
بف أبى  يما الياء آخر الحركؼ كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة لجماعة مف العمكية السادة نسبكا إلى الحسيف بف عم( بضـ الحاء كفتح السيف كبعدى1)

 .4/168. األنساب لمسمعاني اهلل عنيما رضيطالب 
 .35/209تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 2)
 41/245تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 3)
 المصدر السابؽ.( 4)
 .14/286نببلء لمذىبي سير أعبلـ ال( 5)
 .17/366 المصدر السابؽ( 6)
 .نفسوالمصدر ( 7)
 .163ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /( 8)
 .17/366سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
 .35/101تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 10)
 .15/383( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 11)
 .383/ 15بؽالمصدر السا( 12)
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 لـ أقؼ لو عمى ترجمة. أبك قرصافة: .5
ًريري  .6 ٍفصي ٍبفي عيمىرى أىبيك عيمىرى الضَّ  :(4)ق(220) البصرم حى

  .ركل عف: أبي شيبة إبراىيـ بف عثماف العبسي، كأبي حمزة إسحاؽ بف الربيع ، كبشر بف المفضؿ
براىيـ بف  .عبد اهلل بف الجنيد الختمي،  كأحمد بف محمد بف حنبؿ ركل عنو: أبك داكد، كا 

ى ، كقاؿ الذىبي: (7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ صالح الحديث(5)قاؿ العقيمي: ال ييرضى
لساجي: ، كقاؿ مسممة بف قاسـ: ثقة، قاؿ يحي ا(9)، كمرة: صدكؽ حافظ مف كبار العمماء المتفننيف(8)الحافظ العبلمة

 .(11)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ عالـ(10)مف أىؿ الصدؽ ككاف يحفظ الحديث
 لـ أقؼ لو عمى ترجمة. محمد بف عياض: .7
مىٍيـو العىٍنًسيُّ  .8 يَّاًش بًف سي  :(12)ق(182ق أك 181)أىبيك عتبة اٍلًحٍمًصيُّ , ًإٍسمىاًعٍيؿي بفي عى

 .الح الطائي، كسفياف الثكرمكحبيب بف ص, ركل عف: إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي فركة المدني
براىيـ بف العبلء الزبيدم   .(13)كسعيد بف منصكر, ركل عنو: إبراىيـ بف شماس السمرقندم، كا 

إسماعيؿ بف عياش , كمرة قاؿ: (15)، كمرة قاؿ: أرجك أف ال يككف بو بأس(14)قاؿ ابف معيف: ثقة إذا حدث عف ثقة
، (17)حابو أىؿ الشاـ, فأما ما ركل عف غير أىؿ الشاـ ففيو ضعؼ، كقاؿ ابف المديني: يكثؽ فيما ركل عف أص(16)ثقة

ذا حدث عف غير أىؿ بمده ففيو نظركقاؿ البخارم:  ، كقاؿ النسائي: (18)إذا حدث عف أىؿ بمده فصحيح، كا 
 ،(20)، كقاؿ يعقكب الفسكم: ثقة عدؿ أعمـ الناس بحديث الشاـ(19)ضعيؼ

                                                                                                                        
 .67( ذيؿ تاريخ العمماء ككفياتيـ لمكتاني /1)
 .5/2310( بغية الطمب في تاريخ حمب البف العديـ 2)
 .15/383( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 3)
 .7/45تيذيب الكماؿ لممزم ( 4)
 .1/272( الضعفاء الكبير لمعقيمي 5)
 .3/183( الجرح كالتعديؿ البف أبي حمتـ 6)
 .8/199بف حباف ( الثقات ال7)
 .1/297( تذكرة الحفاظ لمذىبي 8)
 .1/565( ميزاف االعتداؿ لمذىبي 9)
 .247( التراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام /10)
 .210( تقريب التيذيب البف حجر /11)
 .3/163تيذيب الكماؿ لممزم ( 12)
 .3/165المصدر السابؽ ( 13)
 .1/80ز تاريخ ابف معيف ركاية محر ( 14)
 .69تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /( 15)
 .7/186تاريخ بغداد لمخطيب ( 16)
 .161سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني /( 17)
 .7/186تاريخ بغداد لمخطيب ( 18)
 .16الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /( 19)
 .2/424المعرفة كالتاريخ لمفسكم ( 20)
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، كقاؿ (2)، كقاؿ أبك حاتـ: ليف(1)رب جدا في حديث أىؿ الحجازكقاؿ العقيمي: صدكؽ في حديث أىؿ الشاـ، مضط 
، كقاؿ (4)كذكره ابف حباف في المجركحيف ،(3)أبك زرعة الرازم: صدكؽ إال أنو غمط في حديث الحجازييف كالعراقييف

قيٍطًنيٌ  كقاؿ أيضان: ليس  ،(7)، كقاؿ الذىبي: الحافظ (6)، كمرة قاؿ: ضعيؼ(5): مضطرب الحديث في غير الشامييفالدَّارى
 ,صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده، كقاؿ ابف حجر: (8)بالقكم، حديثو عف الحجازييف منكر ضعيؼ، بخبلؼ الشامييف

 .(9)مخمط في غيرىـ
.: عف مف حدثو .9 َـّ  رجؿ مبيـ، لـ ييسى
 (.14سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ،ثقة ق( :34أك  32كعب األحبار) .10
  :لـ أقؼ ليما عمى ترجمة. ؛أبا قرصافة، ك محمد بف عياض :ألف فيو ؛الحكـ أتكقؼ فيالحكـ عمى اإلسناد 
 ( 16الحديث رقـ ): 

أخبرنا أبك محمد عبد الرحمف بف أبي الحسف بف إبراىيـ الداراني، أنا أبك الفرج سيؿ بف بشر بف أحمد 
أحمد بف عمر بف عبد اإلسفراييني، أنا أبك حفص عمر بف أحمد بف محمد الكاسطي الخطيب، أنا أبك العباس 

الممؾ بف يكنس، أنبأنا عبد اهلل بف محمد بف سمـ، ببيت المقدس، أنبأنا ىشاـ بف عمار، أنبأنا صدقة بف خالد، 
أنبأنا ابف جابر، حدثني عقبة بف كشاح، حديثا أسنده، قاؿ: ما ينقص مف األرضيف يزاد في الشاـ، كما ينقص مف 

 .الشاـ يزاد في فمسطيف
 (10)عساكر انفرد بو ابف. 

 رجاؿ اإلسناد:
مَّد الًكنىانيٌ  .1 ٍبد المَّو، أىبيك ميحى سىف ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف عى  :(13)(ىػ558 ) (12)الٌدارانيٌ  (11)عىٍبد الرٍَّحمىف ٍبف أبي اٍلحى

ٍبد الٌرٌزاؽ ركل عف:  .أبي الفضؿ ٍبف الفيرات، كسيؿ ٍبف ًبٍشر، كعبد المَّو ٍبف عى
ٍقر ابف عساكر، كابنو :ركل عىٍنوي  ـ ٍبف أبي الصَّ  .(14)القىاًسـ، كالمسمـ ٍبف أىٍحمىد الماًزنٌي، كميٍكرى

 :(16)ق(491) (15)أبك الفرج سيؿ بف بشر بف أحمد بف سعيد اإلسفراييني .2

                                      
 .1/85الضعفاء الكبير لمعقيمي ( 1)
 .2/192الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (2)
 ( المصدر السابؽ.3)
 .1/124ف البف حباف ك ( المجركح4)
 .5/207( سنف الدارقطني 5)
 .5/411( المصدر السابؽ 6)
 .12/71( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 7)
 .47( مف تيكمـ فيو كىك مكثؽ /8)
 .148( تقريب التيذيب البف حجر /9)
 .1/144ف عساكر تاريخ مديف دمشؽ الب (10)
 .11/150( بكسر الكاؼ كفتح النكف ككسر النكف الثانية، ىذه النسبة إلى عدة مف القبائؿ. األنساب لمسمعاني11)
 .5/271( ىذه النسبة إلى داريا، كىي قرية كبيرة حسنة مف قرل غكطة دمشؽ. األنساب لمسمعاني 12)
 .38/251( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 13)
 .34/307ؽ البف عساكر ( تاريخ مدينة دمش14)
 .1/223( بكسر األلؼ كسككف السيف كفتح الفاء كالراء ككسر الياء، نسبة الى أسفراييف كىي بميدة بنكاحي نيسابكر،األنساب لمسمعاني15)
 .34/93تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (16)
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 .حفص عمر بف أحمد بف محمد  يرشأ بف نظيؼ، كأبك محمد الجكىرم،  يأب ركل عف:
 .(1)لمسمـ، كعبد الرحمف بف أبي الحسفحدث عنو: ابناه طاىر كالفضؿ، كجماؿ اإلسبلـ عمي بف ا

 .(4)، كقاؿ الذىبي: الشيخ اإلماـ المحدث المتقف(3): كيِّس صدكؽالبىٍييىًقيٌ كقاؿ أبك بكر  ،(2): ثقةاٍلًسمىًفٌي قاؿ 
مَّد الكاسطي الخطيب .3  :(5) )الطبقة السادسة عشر( عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى

 .حمد ابني عمر بف يكنسطالب م يكأب ،العباس أحمد يأب ركل عف:
 د.محمد عبد العزيز بف محم أبك :ركل عنو

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.أبك العباس أحمد بف عمر بف عبد الممؾ بف يكنس .4
ٍمـ ٍبف حبيب، أبك محمد المقدسٌي الًفٍريابيٌ  .5  :(7)ق(320-311) (6)عىٍبد المَّو ٍبف محمد ٍبف سى

 .كمحمد بف الكزير السممي ،كعبد اهلل بف احمد بف بشر بف ذككاف ،بف عمار ىشاـ ركل عف:
 .(8)كأبك عمر بف فضالة ،كأبك حاتـ محمد بف حباف البستي ،حمد بف عمر بف عبد الممؾ: أنوركل ع

 .(10)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث العابد الثقة(9)كثقو ابف حباف
ـي بفي عىمَّارً  .6  (.1ترجمتو في الحديث رقـ ) (: صدكؽ، سبؽق245)ًىشىا
ىيـ أىبيك اٍلعىبَّاس الدِّمىٍشًقي .7 اًلد اأٍلمىًكم مىٍكلى دىقىة بف خى  :(11)ق( 180كقيؿ  -171) قيؿصى

 .كعبد الرحمف بف يزيد بف جابر ،ركل عف: ثكر بف يزيد الرحبي، كخالد بف دىقاف
 .(12)مسير، كىشاـ بف عمار بف األعمىركل عنو: أبك النضر إسحاؽ بف إبراىيـ الفراديسى ، كعبد 

: قاؿ أحمد كمرة ،(17)ابف حجرك  ،(16)بف حنبؿ أحمدك ، (15)، ك أبك حاتـ، كأبك زرعة(14)، كالعجمي(13)كثَّقو ابف معيف
 .(19)،  كقاؿ ابف حباف: كاف متقنا ثبتا(18)مأمكف

                                      
 .73/5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 1)
 .129معجـ السفر لمسمفي /( 2)
 .73/6ة دمشؽ البف عساكر تاريخ مدين( 3)
 .19/162سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 4)
 .292/ 13األنساب لمسمعاني ( 5)
 .10/205كسر الفاء كسككف الراء ثـ الياء المفتكحة كفي آخرىا الباء، نسبة إلى فارياب، ىي بميدة بنكاحي بمخ. األنساب لمسمعاني ب( 6)
 32/192( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 7)
 .32/194( المصدر السابؽ 8)
 .23/629( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 9)
 .14/306( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 10)
 .13/128تيذيب الكماؿ لممزم ( 11)
 .13/130المصدر السابؽ ( 12)
 .359سؤاالت ابف الجنيد البف معيف /( 13)
 .227تاريخ الثقات لمعجمي /( 14)
 .4/431الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 15)
 .1/300العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 16)
 .309تقريب التيذيب البف حجر /( 17)
 .203العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية المركذم /( 18)
 .293مشاىير عمماء األمصار البف حباف /( 19)
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ابر اأٍلىٍزًدٌم أىبيك عتبىة الدِّمىٍشًقي الدَّارىانً  .8  :(1)ق(154) يعبد الرٍَّحمىف بف يًزيد بف جى
  .بسر بف عبيد اهلل الحضرمي ، كزيد بف أسمـ، كسعيد المقبرم، كعمير بف ىانئ العنسيركل عف: 

 .(2)ركل عنو: أيكب بف حساف الجرشي، كخداش بف المياجر، كسعيد بف عبد العزيز، كصدقة بف خالد
، كمرة قاؿ اإلماـ أحمد: ليس (8)، ك ابف حجر(7)ي، كالذىب(6)، كاإلماـ احمد(5)، كالعجمي(4)، كابف معيف(3)كثَّقو: ابف سعد

 .(10)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ ال بأس بو(9)بو بأس
 عقبة بف كشاح : لـ أقؼ لو عمى ترجمة. .9
  :كعقبة بف كشاح؛ لـ أقؼ ليما أحمد بف عمر بف عبد الممؾ :ألف فيو ؛أتكقؼ في الحكـالحكـ عمى اإلسناد ،

 ؛ لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.محمد الكاسطيعمر بف أىحمد بف عمى ترجمة، كألف 
 ( 17الحديث رقـ): 

، أنبأنا عمي بف أحمد بف زىير، أنبأنا عمي بف محمد بف شجاع، (11)أخبرنا أبك الفضائؿ ناصر بف عمي بف محمكد
يد، أنا أبك القاسـ عبد الرحمف بف عمر، أنبأنا أبك الفضؿ العباس بف بييس، بمصر، أنبأنا أحمد بف ثابت بف ز 

، أنبأنا عمي بف ىماـ، عف كعب، قاؿ: (12)أنبأنا أبك حميد أحمد بف محمد بف المغيرة، أنبأنا يحيى بف سعيد القطاف
جاء إليو رجؿ فقاؿ: إني أريد الخركج ابتغي فضؿ اهلل، قاؿ: عميؾ بالشاـ فإنو ما نقص مف بركة األرضيف يزاد 

 .بالشاـ
  عبد الرحمف بف  (, مف طريؽ8, رقـ الحديث)7, /الشاـ كدمشؽفضائؿ أخرجو أبك الحسف الربعي في كتابو

 ، بو، متقارب األلفاظ.عمر
 :رجاؿ اإلسناد 
  :(13)ق(549) ناصر ٍبف محمكد ٍبف عمٌي، أبك الفضائؿ القيرىشٌي، الٌدمشقٌي، الٌصائغ .1

 .(14)ركل عنو: الحافظ ابف عساكر، كابنو القاسـك  ،: الفقيو نصر المقدسي، كعمي بف زىيرركل عف
 .(15) كاف صالحاقاؿ الذىبي:  
 

                                      
 .18/5تيذيب الكماؿ لممزم ( 1)
 المصدر السابؽ. (2)
 .9/470الكبير البف سعد  ( الطبقات3)
 .399سؤاالت ابف الجنيد البف معيف / (4)
 .300تاريخ الثقات لمعجمي / (5)
 .2/347العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل  (6)
 .1/648الكاشؼ لمذىبي  (7)
 .385تقريب التيذيب البف حجر / (8)
 .257سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد / (9)
 .5/299لجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ا (10)
 .61/389، 46/477، 16/459، 5/177، 2/236، 1/194، 1/109الصكاب: ناصر بف محمكد بف عمي: انظر تاريخ دمشؽ:  (11)
 .9/472، سير أعبلـ النببلء 138343، تيذيب الكماؿ 64/266الصكاب: يحيى بف سعيد العطار: انظر: تاريخ دمشؽ  (12)
 .61/389ة دمشؽ البف عساكر تاريخ مدين( 13)
 .37/384تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 14)
 سابؽ.المصدر ال( 15)
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مٌي بف أىٍحمد بف زيىىٍير التًَّميًمي اٍلمىاًلًكي .2  :(1)ق(488) الدِّمىٍشًقي أىبيك اٍلحسف عى
  .كأبا الحسف بف أبي اليكؿ ،المحسف بف محمد بف العباسك  ،الحسف عمي بف الخضر يأب ركل عف:
 .(2)أبك الفضائؿ ناصر بف محمدك  ،كأبك عبد اهلل البستاني ،أبك الحسف الفقيو :ركل عنو

ليس بثقة، كثير ، كقاؿ الذىبي: (4)قاؿ أبك القاسـ بف صابر: كاف غير ثقة ،(3)ابأنو كذَّ  :ذكر أبك أحمد  بف صابر
 .(6)متأخر ليس يكثؽ بو، كقاؿ ابف حجر: (5) الخبط

مَّد .3 مٌي بف ميحى اع بف أىًبي اليكؿ اأٍلىٍنطىاًكي عى  :(8)ق(444) اٍلحسفأىبيك  (7)بف صافي بف شيجى
 .كأبي الفرج الييثـ بف أحمد اإلماـ ،الرازم كتماـ بف محمد ،عبد الكىاب الكبلبي :عف ركل
 .(9)كعمي بف أحمد بف زىير المالكي ,كأبك سعيد إسماعيؿ بف عمي الرازم ,الكىتَّاًنيٌ عبد العزيز  :عنو ركل

، (10) كسماعو مف الكرقة الممصقة ،تؼ الجف قد ألصؽ عميوجاءني بكتاب ىكا ابكذَّ  :قاؿ أبك القاسـ عمي بف إبراىيـ 
 .(12)قيؿ إنو اتيـ في سماعو كتاب ىكاتؼ الجاف، كقاؿ الذىبي: (11)أما ابف األكفاني: فكأنو كٌذبو

ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبًف عيمىرى بف .4  :(13)ق(415)محمد أبك القاسـ الشيباني السامرم البزَّازي  نصر بف عى
ٍذلىـى كأبا الحسف بف  ،كأبا القاسـ بف أبي العقب ،كخيثمة بف سميماف ،معمي الحصائر  ركل عف:  .حى
 .(14)كعمي بف محمد بف شجاع الربعي ،الحسف بف صصرل  ككأب ،الكىتَّاًنيٌ عبد العزيز  :ركل عنو

 .(16)العالـ الشيخ، كقاؿ الذىبي: (15)بف أبي ثابتا لقاء كاتيـ في باالعتزاؿكاف يتيـ  :الكىتَّاًنيٌ قاؿ عبد العزيز 
 :(17)الًكالىًبيُّ بييس أبك الفضؿ بف العباس بف أحمد بف محمد بف صالح  .5

 .أبيو كأحمد بف ثابت بف زيد :ركل عف
 .(18)كأبك القاسـ عبد الرحمف بف عمر بف نصر ،أبك الحسيف الرازم :ركل عنو

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
 عمى ترجمة. : لـ أقؼ لودً يٍ زى  فً بٍ  تً بً اٍ ثى  في بٍ  دي مى حٍ أى  .6

                                      
 .41/224تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 1)
 .41/225المصدر السابؽ ( 2)
 .41/224تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (3)
 .3/112( ميزاف االعتداؿ لمذىبي 4)
 .281( ديكاف الضعفاء لمذىبي /5)
 .4/194الميزاف البف حجر  ( لساف6)
 .1/371( بفتح األلؼ كسككف النكف كفتح الطاء كفي آخرىا الكاؼ، ىذه النسبة الى بمدة يقاؿ ليا انطاكية. األنساب لمسمعاني 7)
 .43/177تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 8)
 .المصدر السابؽ( 9)
 .43/179 البف عساكر ( تاريخ مدينة دمشؽ10)
 ؽ.ب( المصدر السا11)
 .30/101تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 12)
 .35/138تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر( 13)
 .35/139المصدر السابؽ ( 14)
 .139لمكتاني / ( ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ15)
 .17/262سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 16)
 .26/241تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 17)
 المصدر السابؽ.( 18)
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مَّد بف المغيرة بف سناف، أىبيك حميد العكىي .7  :(2)ق(264ق كقيؿ 262)(1)أىٍحمىد بف ميحى
 .ركل عف: أحمد بف صالح المصرم ، كحيكة بف شريح بف يزيد الحمصي، كيحيى بف سعيد العطار

 .كعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ، كعبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم، ركل عنو: النسائي
، (6)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(5)، كقاؿ الذىبي: كثقكه(4)، كقاؿ ابف أبي حاتـ:صدكؽ ثقة(3)النسائي: ثقة مأمكفقاؿ 
 .(7): ثقةمسممة بف قاسـ االندلسيكقاؿ 

، كيقاؿ: الدِّمشقيُّ  يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو  .8 ، أبك زكريا الًحٍمصيُّ  :(8))الطبقة التاسعة( اٍلعىطَّاري األىٍنصارمُّ
 .براىيـ بف المختار الرازم، كسكار بف مصعب اليمداني، كمغيرة بف مسمـ السراجيركل عف: إ

سحاؽ بف راىكيو  .يركم عنو: إبراىيـ بف إسحاؽ الطالقاني، كأبك حميد أحمد بف محمد بف المغيرة ، كا 
قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (10)كقاؿ العقيمي: منكر الحديث ،(9)قاؿ ابف معيف: ضعيؼ بف عدم: بٌيف كقاؿ ا ،(11): ضعيؼالدَّارى

 .(14)، كقاؿ ابف حجر: ضعيؼ(13)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الصدكؽ(12)الضعؼ
 : لـ أقؼ لو عمى ترجمة. عمي بف ىماـ .9

 (. 14: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (ق32)كعب األحبار .10
 :ـ أقؼ ليـ عمى ، لعمي بف ىماـ ، كأحمد بف ثابت بف زيدألف فيو:  ؛أتكقؼ في الحكـ الحكـ عمى اإلسناد

 ، لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.بييسبف العباس بف أحمد بف محمد بف صالح ترجمة. ك 
 ( 18الحديث رقـ) : 

أخبرنا أبك القاسـ نصر بف أحمد بف مقاتؿ السكسي، أنا إبراىيـ بف يكنس بف محمد، بدمشؽ، أنا أبك محمد عبد 
الكاسطي، أنبأنا عيسى بف عبيد اهلل بف عبد العزيز الكراؽ،  العزيز بف أحمد النصيبي، أنا أبك بكر محمد بف أحمد

أخبرني أبك الحسف عمي بف جعفر الرازم، أنبأنا محمد بف إبراىيـ، أنبأنا محمد بف النعماف، أنبأنا سميماف بف عبد 
ذا الرحمف، أنبأنا أبك عبد الممؾ الجزرم، أنو قاؿ: إذا كانت الدنيا في بالء كقحط كاف الشاـ في رخاء  كعافية، كا 

ذا كانت فمسطيف في بالء كقحط كانت بيت المقدس  كاف الشاـ في بالء كقحط كانت فمسطيف في رخاء كعافية، كا 
 في رخاء كعافية، كقاؿ: الشاـ مباركة، كفمسطيف مقدسة، كبيت المقدس قدس القدس.

 
                                      

 .9/409العيف الميممة كالكاك المشددة، ىذه النسبة إلى عكة، كىك بطف مف بنى سامة بف لؤٌم.األنساب لمسمعاني  ( بفتح1)
 .1/472( تيذيب الكماؿ لممزم 2)
 .81( مشيخة النسائي /3)
 .2/72( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 4)
 .1/202الكاشؼ لمذىبي ( 5)
 .122تقريب التيذيب البف حجر /( 6)
 .1/139إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام  (7)
 .31/343تيذيب الكماؿ لممزم ( 8)
 .9/152الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 9)
 .4/403الضعفاء الكبير لمعقيمي ( 10)
 .325سؤاالت السممي لمدارقطني /( 11)
 .9/16الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 12)
 .9/472سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 13)
 .622تقريب التيذيب البف حجر /( 14)
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 (1)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍطكيكد، أبك القاسـ السُّكسيٌ نىٍصرى ٍبفى أىٍحمىدى بف ميقىاًتؿ بٍ  .1 ـٌ الٌدمشقٌي.(2)ف مى  :(3)(ق 548 )، ث

 .كسيؿ بف بشر ،كأبا عبد اهلل بف أبي الحديد ،كأبا القاسـ بف أبي العبلء ،جده مقاتبل ركل عف:
 .ركل عنو: أبك القاسـ بف عساكر، كالحافظ أبك المكاىب بف صصرل، كأخكه أبك القاسـ

 .(4)لـ يكف الحديث مف شأنو قاؿ ابف عساكر: شيخ مستكر،
اؽ المىٍقًدسٌي الخطيب األصبياني األصؿ  .2  :(5)(ىػ491)ًإٍبرىاًىيـ ٍبف يكنس ٍبف محمد، أبك ًإٍسحى

 .كعبد العزيز بف محمد النصيبي ،القاسـ الحنائي يكأب ،القاسـ السميساطي  يأب: ركل عف
 .(6)كنصر بف أحمد السكسي ،الخضر بف الحسيف بف عبدافك  ،أبك محمد بف األكفاني :عنو ركل

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عيمىرى ٍبًف النًَّصيًبيِّ  .3 مَّدو عى ٍقًدًسيُّ  (7)أىبيك ميحى  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.اٍلمى
ٍقًدًسيُّ  .4 مًَّد اٍلكىاًسًطيِّ اٍلمى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى  أقؼ لو عمى ترجمة. : لـأىبيك بىٍكرو ميحى
رَّاؽ :  ًعيسىى بف عيبىيد اهلل .5 ٍبًد العىًزيز الكى  .لـ أقؼ لو عمى ترجمةبف عى
مَّد الرَّاًزمُّ  .6 ٍعفىر ٍبف ميحى ًمي ٍبف جى سىًف عى  :(8)أىبيك اٍلحى

 .جعفر محمد بف إبراىيـ  يكأب ،الحسف بف جكصا يكأب ،القاسـ عامر بف خريـ المرم يأبركل عف: 
 .(9)أحمد بف محمد بف عبدكس  ك ،عيسى بف عبيد اهلل المصاحفيك  ،بف محمد الرازم تماـ :ركل عنو

 .لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ 
ـى  .7 مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي  لـ أقؼ لو عمى ترجمة.:  ميحى
مَّد ٍبف النٍُّعمىاف ٍبف بشير ال .8  :(10)ق(268نيسابكرم المقدسي )أىبيك عىٍبد اهلل ميحى

 .كسميماف بف عبد الرحمف ،كصفكاف بف صالح ،يد بف عرابة الكبلبي البصرمالقاسـ بف يز  ركل عف:
  .(11)كأبك سعيد بف األعرابي، كأبك بكر بف خزيمة ،كالحسف بف حبيب، أبك الحسف بف جكصا :ركل عنو

 .(12)قاؿ ابف حجر: ثقة
 :(13)ق(233) ٍبف بنت شيرىٍحًبيؿسيمىٍيمىاف بف عبد الرٍَّحمىف بف ًعيسىى بف مىٍيميكف التًَّميًمي أىبيك أىيُّكب ا .9

                                      
 . 1/145تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (1)

 .7/298( بالكاك بيف السينيف األكلى مضمكمة كاألخرل مكسكرة، ىذه النسبة إلى بمدة السكس كالى بمدة سكسة. األنساب لمسمعاني 2)
 .62/14( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 3)
 .المصدر السابؽ( 4)
 .7/284مدينة دمشؽ البف عساكر ( تاريخ 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 .13/115. األنساب لمسمعاني نصيبيفبمدة ( بفتح النكف ككسر الصاد كسككف الياء آخر الحركؼ، كفي آخرىا الباء، ىذه النسبة إلى 7)
 .41/291( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 8)
 المصدر السابؽ. (9)
 .56/129كر تاريخ مدينة دمشؽ البف عسا( 10)
 المصدر السابؽ. (11)
 .540( تقريب التيذيب البف حجر /12)
 .12/26تيذيب الكماؿ لممزم ( 13)
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 .كالكليد بف مسمـ  ،ركل عف: إسماعيؿ بف عياش، كبقية بف الكليد، ، كسعداف بف يحيى المخمي
براىيـ بف يعقكب الجكزجاني براىيـ بف عبد اهلل بف الجنيد ، كا   .(1)ركل عنو: البخارم، كأبك داكد، كا 

قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (3)كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ مستقيـ الحديث، ، كقاؿ ابف معيف: ليس بو بأس، (2)قاؿ العجمي: ثقة : ثقة الدَّارى
كقاؿ صالح جزرة: ،(7)كقاؿ النسائي: صدكؽ (6)، قاؿ أبك داكد: ثقة يخطئ(5)ثقة: ، كقاؿ يعقكب الفسكم(4)عنده مناكير
 (10)خطئيبف حجر: صدكؽ ، قاؿ ا(9)، كقاؿ الذىبي: حافظ يأتي بمناكير كثيرة(8)، لكنو يحدث عف الضعفاءال بأس بو

 : لـ أقؼ لو عمى ترجمة. أبك عبد الممؾ الجزرم .10
 محمد  ، كعبد العزيز بف أحمد النصيبيألف فيو:  ؛: أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسنادالحكـ عمى اإلسناد 
عمى  ؛ لـ أقؼ ليـعبد الممؾ الجزرم اأب، ك بف إبراىيـامحمد  ، كعيسى بف عبيد اهلل الكراؽ ، كبف أحمد الكاسطيا

 ؛ لـ أقؼ ليما عمى جرح أك تعديؿ.عمي بف جعفر الرازمك  ،ًإٍبرىاًىيـ ٍبف يكنس ترجمة، كألف فيو: 
 ( :19لحديث رقـ )ا 

أخبرنا أبك الحسف عمي بف المسمـ الفقيو، أنا أبك الفتح نصر بف إبراىيـ المقدسي، كأبك محمد عبد اهلل بف عبد 
د بف عكؼ بف أحمد بف عكؼ، أنا أبك عمي الحسف بف منير، أنا أبك الرزاؽ بف فضيؿ، قال: أنا أبك الحسف محم

بكر محمد بف خريـ، أنبأنا ىشاـ بف عمار، أنبأنا غالب بف غزكاف الثقفي، أنبأنا صدقة بف يزيد الخراساني، عف 
رجع إليو مف حدثو، قاؿ: لما أتى ذك القرنيف العراؽ استنكر قمبو، فبعث إلى تراب الشاـ فأتي بو، فجمس عميو، ف

 ما كاف يعرؼ مف نفسو.
 (11)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 
 (.4ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ): ق(533) أبك الحسف عمي بف المسمـ الفقيو .1
ٍقًدًسي اٍلفىًقيو أىبيك اٍلفىٍتح .2 د اٍلمى  :(12)ق(490) نصر بف ًإٍبرىاًىيـ بف نصر بف ًإٍبرىاًىيـ بف دىاكي

 .ىبة اهلل بف سميمافك  ،كأبي القاسـ بف الطبيز  ،الحسف ابف السمسار أبي ركل عف:
 .(13)كأبك الفضؿ بف الفرات  ،كأبك محمد بف طاكس ،كأبك الفتح البلذقي ،الحسف الفرضي :عنو ركل

 .(14)حافظان  محدثان  مة مفتيان قاؿ الذىبي: كاف إماما عبلَّ 
                                      

 .12/26تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .430( تاريخ الثقات لمعجمي /2)
 .4/129( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 3)
 .217( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /4)
 .2/453( المصدر السابؽ 5)
 .2/117فتح المغيث لمسخاكم ( 6)
 .12/26( تيذيب الكماؿ لممزم 7)
 .11/136( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 8)
 .242( مف تيكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي /9)
 .287تقريب التيذيب البف حجر /( 10)
 .1/145تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (11)

 .62/15تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 12)
 .62/16سابؽ المصدر ال( 13)
 .2/363لمذىبي  ر( العبر في خبر مف غب14)
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 :(2)ق(492)(1)فضيؿ أبك محمد الكالعيعبد اهلل بف عبد الرزاؽ بف عبد اهلل بف الحسيف بف  .3
 .كمسدد بف عمي  ،بكر محمد بف الحرمي يكأب، كابف السمسار ،الحسف بف عكؼ يأب ركل عف:

 .كأبك محمد بف صابر ،أبك الحسف الفرضي :عنو ركل
 .(3)ثقة لـ يكف الحديث مف شأنو: أبك محمد بف صابرقاؿ 

مَّ  .4 ٍكًؼ بًف أىٍحمىدى بًف ميحى مَّدي بفي عى ٍبًد الرٍَّحمىًف المميحى  : (5)ق(431) (4)ًنيُّ از ًد بًف عى
 .كأبي العباس بف السمسار ،كأبي عمي بف أبي الزمزاـ ،أبي عمي الحسف بف منير :عف ركل

  .(6)كأبك الفتح نصر بف إبراىيـ ،كأبك عبد اهلل بف أبي الحديد ،الكىتَّاًنيٌ أبك محمد  :ركل عنو
 .(9)، الحجةاإلماـ، كقاؿ الذىبي: (8)صالح ثقة :أبك بكر الحداد، كقاؿ (7)اف ثقة مأمكناك: الكىتَّاًنيٌ قاؿ عبد العزيز 

 :(11)ق(365) (10)عمي التنكخي الحسف بف منير بف محمد بف منير أبك .5
 .كأبي يحيى محمد بف سعيد الخزيمي ،كجعفر بف احمد بف عاصـ ،ركل عف محمد بف خريـ
 .(12)كعبد الكىاب الميداني ،كأبك الحسف بف عكؼ ،بافكأبك نصر بف الج ،ركل عنو تماـ بف محمد

 .(13)كاف ثقة نبيبل مأمكنا: الكىتَّاًنيٌ قاؿ عبد العزيز 
ًمًؾ بًف مىٍركىافى  .6 ٍبًد المى مًَّد بًف عى ٍيـً بًف ميحى رى مَّدي بفي خي ، الدِّمىٍشًقيُّ  ميحى  ق(:316) أىبيك بىٍكرو العيقىٍيًميُّ

 .كمحمد بف داكد بف صبيح ،كمحمكد بف خالد ،خالدكىشاـ بف  ،ىشاـ بف عمار :ركل عف
 .كأحمد بف عبد الكىاب بف محمد  ،كأبك عمي بف منير ،أبك سميماف بف زبر :ركل عنو

 .(15)، كمرة قاؿ: صدكؽ مشيكر(14)قاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الصدكؽ، مسند دمشؽ
 (.1سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )، صدكؽ: ق(245) ىشاـ بف عمار .7
ٍشًقي الثقفي بف غىزكىاف غىالب .8 الدِّمى

 (16): 
 .(17)ىشاـ بف عمار :ركل عنو ، كصدقة بف يزيد الخراساني :ركل عف

                                      
 .11/168نزلت الشاـ. األنساب لمسمعاني « كبلع»( فتح الكاؼ كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى قبيمة يقاؿ ليا 1)
 29/340( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 2)
 ( المصدر السابؽ.3)
 .12/21. األنساب لمسمعاني ف: بيضة النممة ، كىي مف تميـ( ىذه النسبة إلى قبيمة مازف، كماز 4)
 .55/46تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 .179ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /( 7)
 .55/46تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (8)
 .17/550( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 9)
 .3/90النكف المخففة كفي آخرىا الخاء ، ىذه النسبة إلى تنكخ كىك اسـ لعدة قبائؿ اجتمعكا قديما بالبحريف. األنساب لمسمعاني  ( بفتح التاء كضـ10)
 .13/397( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 11)
 المصدر السابؽ.( 12)
 .101( ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /13)
 .14/428 ( سير أعبلـ النببلء لمذىبي14)
 .23/522( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 15)
 .48/59تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر( 16)
 المصدر السابؽ .( 17)
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 .(1)قاؿ الذىبي: مجيكؿ ، تفرد عنو ىشاـ بف عمار
رىاسىاًنيُّ  .9 دىقىةي ٍبفي يىًزيدى اٍلخي  :(2) ق(160 -ق151) ثيّـَ الدِّمىٍشًقيُّ  صى

 .كيحيى ابف أبي كثير ،كبنت كاثمة بف األسقع ،كحماد بف أبي سميماف ،قتادة :ركل عف
 .(3)كركاد بف الجراح ،كضمرة بف ربيعة ،كالكليد بف مسمـ ،محمد بف شعيب :عنوركل 

، كقاؿ (6)، كقاؿ اإلماـ أحمد: حديثو ضعيؼ(5)، كمرة قاؿ: صالح الحديث(4)قاؿ ابف معيف: ضعيؼ ليس بشيء
، كقاؿ (9)كقاؿ أبك زرعة الدمشقي: شيخ ثقة  (8)م: حسف الحديث، كقاؿ يعقكب الفسك (7)البخارم: منكر الحديث
، كقاؿ ابف شاىيف: (12)، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: صالح الحديث(11)، قاؿ النسائي: ضعيؼ(10)الجكزجاني: ليف الحديث

 .(15)، كقاؿ الذىبي: ضعفكه(14)ال يجكز االشتغاؿ بحديثو عند االحتجاج بو، كقاؿ ابف حباف: (13)صالح الحديث
 عف مف حدثو : راك مبيـ. .10
 :راك مبيـ ركل عنو صدقة بف يزيد.ألف فيو  ؛في الحكـ عمى اإلسنادأتكقؼ  الحكـ عمى اإلسناد 

 :باب ما جاء مف اإليضاح كالبياف أف الشاـ األرض المقدسة المذككرة في القرآف
 ( 20الحديث رقـ: ) 

سىًف ٍبفً  سىًف  أىٍخبىرىنىا أىبيك غىاًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلحى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي اٍلحى مَّدو عى ، أنا أىبيك ميحى ٍكىىًرمُّ مَّدو اٍلجى ًميِّ ااٍلبىنَّا، أنا أىبيك ميحى ٍبًف عى
، أىٍنبىأىنىا عى  مَّدو اٍلبىٍرًقيُّ ًبيبو اٍلعىبَّاسي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى اًبرو النَّاًقدي، أىٍنبىأىنىا أىبيك حى ٍعتىًمري ٍبدي األىٍعمىى ٍبًف أىًبي صى ، أىٍنبىأىنىا مي مَّادو ٍبفي حى

ًو عىٍف أىبً  ٍف عىمِّ ، عى ًد الدُّؤىًليِّ ٍرًب ٍبًف أىًبي األىٍسكى ٍف أىًبي حى ، عى دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو ٍف دىاكي ، عى : أىتىاًني نىًبيُّ ٍبفي سيمىٍيمىافى ي ذىر  قىاؿى
بى  المًَّو  رى ًدينىًة فىضى ـه ًفي مىٍسًجًد اٍلمى مىبىٍتًني كىأىنىا نىاًئ : يىا نىًبيَّ المًَّو، غى : قيٍمتي ا ًفيًو "، قىاؿى : "أىل أىرىاؾى نىاًئمن قىاؿى ًني ًبًرٍجًمًو، كى

: " فى  ـى األىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى، قىاؿى : قيٍمتي آًتي الشَّا : " كىٍيؼى تىٍصنىعي ًإذىا أيٍخًرٍجتى ًمٍنوي؟ " قىاؿى ٍيًني، قىاؿى ًرٍجتى كىٍيؼى تىٍصنىعي ًإذىا أيخٍ عى
: مىا أىٍصنىعي يىا نىًبيَّ ال ؟ " قىاؿى : " فىكىٍيؼى تىٍصنىعي ًإذىا أيٍخًرٍجتى : أىعيكذي ًبالمًَّو، قىاؿى ؟ "، قىاؿى مًَّو؟ أىٍضًربي ًبسىٍيًفي؟ فىقىاؿى ًمفى الشَّاـً

ٍيره لىؾى ًمٍف ذىًلؾى كىأىٍقرىبي رىٍشدنا: النًَّبيُّ  مىى مىا ىيكى خى ـٍ كىٍيؼى سىاقيكؾى ". :" أىل أىديلُّؾى عى تىٍنسىاؽي لىيي تيًطيعي، كى  تىٍسمىعي كى
السميؿ  يأب( ، مف طريؽ 21591، رقـ الحديث )   ،5/178أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده، حديث أبي ذر  .1

 مختمؼ األلفاظ.، عف أبي ذر

                                      
 .54ذيؿ ديكاف الضعفاء لمذىبي /( 1)
 .9/439تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 2)
 المصدر السابؽ.( 3)
 .359( سؤاالت ابف الجنيد البف معيف /4)
 .4/417( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم 5)
 .1/551( العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل 6)
 .5/122الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 7)
 .2/438المعرفة كالتاريخ لمفسكم ( 8)
 .397( تاريخ أبك زرعة الدمشقي 9)
 .274أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني /( 10)
 . 58الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /( 11)
 .4/431رح كالتعديؿ البف أبي حاتـ الج( 12)
 .118تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 13)
 .1/374البف حباف  المجركحكف( 14)
 .1/308المغني في الضعفاء لمذىبي ( 15)
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  ء مف الحديث ، جز عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر( ، مف طريؽ 21465، رقـ الحديث ) 5/161كأخرجو في
 مختمؼ األلفاظ.

  جزء مف عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر( ، مف طريؽ 21540، رقـ الحديث ) 5/171ك أخرجو في ،
 الحديث مختمؼ األلفاظ.

  4/622كأخرجو ابف حباف في صحيحو، باب شركط الصبلة ، ذكر لفظة تكىـ غير المتبحر في صناعة العمـ ،  .2
 ، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر( ، مف طريؽ 1718رقـ الحديث )

  ككذلؾ أخرجو في باب : إخباره  ما يككف مف أمتو مف الفتف كالحكادث ، ذكر اإلخبار عف إخراج أبا ذر مف
( ، مف طريؽ أبي يعمى عف عبد األعمى، بو، جزء مف الحديث متقارب 6668، رقـ الحديث ) 15/52المدينة ، 

 اظ.األلف
  ككذلؾ أخرجو في باب : إخباره  ما يككف مف أمتو مف الفتف كالحكادث ، ذكر اإلخبار عف إخراج أبا ذر مف

 ( ، مف طريؽ أبي السميؿ عف أبي ذر، مختمؼ األلفاظ.6669، رقـ الحديث ) 15/53المدينة ، 
( ، مف طريؽ 453الحديث ) ، رقـ 1/361كأخرجو أبك داكد الطيالسي في مسنده، في أحاديث أبي ذر الغفارم،  .3

 ، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر
( ، مف 3784، رقـ الحديث ) 2/381كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في مصنفو، باب األمراء يؤخركف الصبلة،  .4

 ، مختمؼ األلفاظ.ابف طاكس، عف أبيوطريؽ 
( ، مف 942، رقـ الحديث ) 2/459قة ك الحركرية كالخكارج، كأخرجو ابف أبي عاصـ في السنة، باب المار  .5

 طريؽ سممة بف نباتة عف أبي ذر، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
  ،عبد اهلل بف الصامت عف ( ، مف طريؽ 1052، رقـ الحديث ) 2/501كأخرجو في باب ذكر السمع كالطاعة

 ، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.أبي ذر
 معتمر عف  مكسى بف أيكب( ، مف طريؽ 1074، رقـ الحديث ) 2/511كر السمع كالطاعة، كأخرجو في باب ذ

 جزء مف الحديث متقارب األلفاظ. بف سميماف
عبد اهلل ( ، مف طريؽ 3957، رقـ الحديث )   ،9/376كأخرجو البزار في مسنده، في مسند أبي ذر الغفارم  .6

 لفاظ.، جزء مف الحديث مختمؼ األبف الصامت عف أبي ذر
( ، مف طريؽ ابف 50، رقـ الحديث ) 1/107كأخرجو أبك بكر الخبلؿ في كتابو السنة، باب الصبر كالكفاء،  .7

 سيريف عف أبي ذر، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
( ، مف 7101، رقـ الحديث ) 4/402كأخرجو أبك عكانة في مستخرجو، باب بياف األخبار المكجبة عمى الرعية،  .8

 ، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ. بف الصامت عف أبي ذرعبد اهللطريؽ 
  جزء مف عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر( ، مف طريؽ 7102، رقـ الحديث ) 4/402ككذلؾ أخرجو في ،

 الحديث مختمؼ األلفاظ.
   جزء مف عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر( ، مف طريؽ 7103، رقـ الحديث ) 4/402ككذلؾ أخرجو في ،

 ث مختمؼ األلفاظ.الحدي
 ( ، مف طريؽ سممة بف نباتة عف 108، رقـ الحديث ) 1/74كأخرجو ابف األعرابي في معجمو، باب الباء،  .9
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 أبي ذر، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.
( ، مف 2474، رقـ الحديث ) 3/59في المعجـ األكسط ، باب مف اسمو إبراىيـ،  الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو أبك القاسـ   .10

 أبي السميؿ عف أبي ذر، مختمؼ األلفاظ.طريؽ 
 ( ، مف طريؽ 68، رقـ الحديث ) 28في كتابو اآلداب ، باب في اإلحساف إلى الجيراف ، / البىٍييىًقيٌ كأخرجو   .11

 ، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر
رقـ الحديث   8/77لمشارب ، في باب أكؿ المحـ، في شعب اإليماف ، كتاب المطاعـ كا البىٍييىًقيٌ ك كذلؾ أخرجو   .12

 ، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.عبد اهلل بف الصامت عف أبي ذر( ، مف طريؽ 5519)
 ( 6565رقـ الحديث ) 4/389العبد  في كتابو السنف كاآلثار ، كتاب الجمعة، باب الجمعة خمؼ البىٍييىًقيٌ كأخرجو   .13

 ، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.بي ذرعبد اهلل بف الصامت عف أمف طريؽ 
 :رجاؿ اإلسناد 
سىف ٍبف أىٍحمىد .1 ٍبد المَّوٍبف  أىٍحمىد ٍبف اٍلحى ًالب ) بف اٍلبىنَّا عى  :(1)ق(527أبيك غى

 .الغنائـ بف المأمكف ييعمى بف الفراء، كأب يالحسيف بف حسنكف، كأب يمحمد الجكىرم، كأب ي: أبركل عف
 .(2)أبك القاسـ بف عساكر، كأبك مكسى المديني زم، كأبك الفرج بف الجك  :ركل عنو

 .(5)، كقاؿ الذىبي: الشيخ اإلماـ الصادؽ(4)، كابف نقطة الحنبمي(3)كثَّقو ابف الجكزم
مَّد الجكىرم .2 سىف أىبيك ميحى ًد ٍبًف اٍلحى مَّ ًمٌي بف ميحى سىف بف عى  : (9) (ق454) (8)يعً نَّ قى ، المي (7)الشيرازم (6)اٍلحى

 .بكر بف مالؾ القطيعي، كالحسيف بف عبيد العسكرم، كمحمد بف أحمد ابف المتيـ يأب ركل عف:
 .(10)عنو: أبك نصر بف ماككال، كأبك عمي البرداني، كأبك غالب أحمد ابف البناءركل 

اـ ، كقاؿ اإلم(12)، كقاؿ ابف الجكزم: كاف ثقة أمينا(11)كتبنا عنو ككاف ثقة أمينا كثير السماع قاؿ الخطيب البغدادم :
 .(13)الشيخ، اإلماـ، المحدث، الصدكؽالذىبي : 

اًبرو  .3 ًميِّ ٍبًف أىًبي صى سىًف ٍبًف عى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي اٍلحى مَّدو  ،عى ٍيرىًفي أىبيك ميحى  :(15)ق(378)(14)البىٍغدىاًدم الصى

                                      
 .36/151( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 1)
 .المصدر السابؽ (2)
 .17/277( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 3)
 .2/129اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي  ( إكماؿ4)
 .20/6( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 5)
 . 3/421, األنساب لمسمعاني ( بفتح الجيـ كالياء كبينيما الكاك الساكنة كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى بيع الجكىر6)
 . 8/217 يراز، قصبة فارس األنساب لمسمعاني( بكسر الشيف كالياء كالراء بعدىا األلؼ كفي آخرىا الزال، ىذه النسبة إلى ش7)
بضـ الميـ كفتح القاؼ كالنكف كتشديدىا كفي آخرىا العيف ، ىذه النسبة لمحدث بغداد أبى محمد الحسف بف عمى بف محمد الجكىرم  المقنعي  ( 8)

 . 12/402األنساب لمسمعاني  ,أكؿ مف تقنع تحت العمامة  المقنعي
 .18/68( سير أعبلـ النببلء 9)
 .18/69 المصدر السابؽ(  10)
 .7/404 ( تاريخ بغداد كذيكلو11)
 .16/76المنتظـ في تاريخ الممكؾ ك األمـ البف الجكزم ( 12)
 . 18/68لمذىبي  ( سير أعبلـ النببلء13)
 .8/362 . األنساب لمسمعانيالذىب ( بفتح الصاد كسككف الياء كفتح الراء كفي آخرىا الفاء، ىذه نسبة معركفة لمف يعامؿ14)
 .36/271تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 15)
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  .محمد بف صاعد يكأب ،خبيب العباس بف أحمد البرتي يأب، ك إسحاؽ بف إبراىيـ األذرعى ركل عف:
 .(1)كأبك محمد الجكىرم ،األزىرم كأبك القاسـ عبيد اهلل بف أحمد ،الحسف بف محمد الخبلؿ :ل عنورك 

 .(4)، كعبيد اهلل األزىرم(3)السٍَّمعىاًنيٌ ، ك (2)كثَّقو الخطيب البغدادم
مَّدو ٍبف عيسى أىبيك خبيب اٍبف القاضي البرتي .4 دى ٍبًف ميحى  :(6)ق(308)( 5)اٍلعىبَّاسي ٍبفي أىٍحمى
 عبد األعمى ٍبف حماد النرسي، كسكار ٍبف عبد المَّو العنبرم ، كمحمد ٍبف يعقكب الزبيرم. ل عف:رك 

 .(7)أىبيك بىٍكر الشافعي، كعبد المَّو ٍبف مكسى الياشمي، كعبد العزيز ٍبف أبي صابر :ركل عنو
قيٍطًنيٌ قاؿ   .(10)الذىبي: اإلماـ المحدث , كقاؿ(9)، كقاؿ ابف الجكزم: كاف صالحا أمينا(8): ثقة مأمكفالدَّارى
مَّاًد بًف نىٍصرو البىاًىًميُّ  .5  :(12)ق(237) (11)أبكيحيى البصرم، المعركؼ بالنرسي  عىٍبدي األىٍعمىى بفي حى

 .كمالؾ بف أنس، كمعتمر بف سميماف، كككيع بف الجراح ،كسفياف بف عيينة ،ركل عف:حماد بف سممة
  .(13)البرقي حبيب العباس بف أحمد بف محمد ركل عنو: البخارم، كمسمـ، كأبك داكد،  كأبك

قيٍطًنيٌ ، ك (14)كثَّقو ابف معيف ، كمرة قاؿ ابف (18), كمسممة بف قاسـ األندلسي(17)، كأبك يعمى الخميمي(16), كأبك حاتـ (15)الدَّارى
، كقاؿ (21)كقاؿ صالح جزرة، كعبد الرحمف بف خراش: صدكؽ ،(20)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الثقة(19)معيف: ليس بو بأس

 .(24)كقاؿ ابف حجر: ال بأس بو (23)، كمرة قاؿ: المحدث الثبت(22)النسائي: ليس بو بأس

                                      
 .36/271تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (1)
 .12/239تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 2)
 .3/434األنساب لمسمعاني ( 3)
 .26/627تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 4)
 .2/135. األنساب لمسمعاني مدينة بنكاحي بغداد ( بكسر الباء كسككف الراء كفي آخرىا التاء ، ىذه النسبة الى برت كىي5)
 .23/236، كتاريخ اإلسبلـ لمذىبي 14/42، كتاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 2/634المؤتمؼ كالمختمؼ لمدارقطني ( 6)
 14/42تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 7)
 .337سؤاالت السممي لمدارقطني /( 8)
 .13/198البف الجكزم المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ( 9)
 .14/257سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 10)
كأما عبد األعمى النرسي ، إنما قيؿ لو: النرسي ألف . ( بفتح النكف كسككف الراء ككسر السيف ، ىذه النسبة إلى النرس، كىك نير مف أنيار الككفة11)

 .13/77. األنساب لمسمعاني عميوفبقي « نرس»جده اسمو نصر، كالنبط إذا أرادكا أف يقكلكا نصر قالكا 
 .16/348تيذيب الكماؿ لممزم ( 12)
 .16/350المصدر السابؽ ( 13)
 .12/355تاريخ بغداد لخطيب البغدادم ( 14)
 .203( سؤاالت السممي لمدارقطني /15)
 .6/29( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 16)
 .1/253( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي 17)
 .410مـ بشيكخ البخارم كمسمـ البف خمفكف /( المع18)
 .431( سؤاالت ابف الجنيد البف معيف /19)
 .2/41( تذكرة الحفاظ لمذىبي 20)
 .12/355( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 21)
 المصدر السابؽ.( 22)
 .1/610الكاشؼ لمذىبي ( 23)
 .365( تقريب التيذيب البف حجر /24)
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مَّد .6 مىٍيمىاف ٍبف طرخاف التٍَّيًمٌي أىبيك ميحى  :(1)ق(187)  كاف يمقب بالطفيؿ البصرم، ميٍعتىمر ٍبف سي
 .دكخالد الحذاء ، كداكد بف أبي ىن، كأيكب السختياني ، ركل عف: إسماعيؿ بف حماد

 .(2)ركل عنو: أحمد بف حنبؿ ، كعبد اهلل بف المبارؾ ، كعبد األعمى بف حماد النرسي
، (7)، كقاؿ أبك حاتـ: لـ يكف جيد الحفظ(6)، كقاؿ اإلماـ أحمد: كاف حافظا(5)، كالعجمي(4)، كابف معيف(3)كثَّقو ابف سعد

، كقاؿ الذىبي: (10)ف سعيد القطاف: سيء الحفظ، كقاؿ يحي ب(9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)كمرة قاؿ: ثقة صدكؽ
 .(13)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(12)، كمرة : كاف إماما حجة(11)اإلماـ الحافظ الثقة

رىاسىاًنيُّ  .7 مَّدو الخي دي بفي أىًبي ًىٍندو ًدٍينىاًر بًف عيذىاًفرو أىبيك ميحى  :(14)ق(140)ثيّـَ البىٍصًرمُّ   دىاكي
 .كالحسف البصرم، كأبي حرب بف أبي األسكد ،اهلل المزنيكبكر بف عبد  ،ركل عف: بشر بف نمير

 .(15)كمعتمر بف سميماف ،ركل عنو: إبراىيـ بف طيماف، ، كسفياف الثكرم، كشعبة بف الحجاج 
كقاؿ اإلماـ أحمد: ثقة  ،(20)يعقكب بف شيبة: ثقة ثبتك ، (19)كالنسائي، (18) العجميك  ،(17)ابف معيفك ، (16) ابف سعد كثَّقو
، (23)، كقاؿ ابف حباف: مف المتقنيف في الركاية ، إال انو ييـ إذا حدث مف حفظو(22)ؿ أبك حاتـ: ثقة ثقةكقا، (21)ثقة

 .(26)، كقاؿ ابف حجر: ثقة متقف ، كاف ييـ بأخرة(25)، كمرة قاؿ: اإلماـ الثبت(24)كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الثقة
 

                                      
 .28/250تيذيب الكماؿ لممزم ( 1)
 .28/253المصدر السابؽ ( 2)
 .9/291الطبقات الكبير البف سعد ( 3)
 .1/108تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ( 4)
 .433تاريخ الثقات لمعجمي /( 5)
 .348سؤاالات أبي داكد لئلماـ أحمد /( 6)
 .3/266العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 7)
 .8/403ف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ الب( 8)
 .7/521الثقات البف حباف ( 9)
 .2/763كالتعديؿ ك التجريح لمف أخرج لو البخارم في الجامع الصحيح لمباجي األندلسي ( 10)
 .1/195تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 11)
 .12/406تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 12)
 .569تقريب التيذيب البف حجر /( 13)
 .8/461تيذيب الكماؿ لممزم ( 14)
 .8/463المصدر السابؽ ( 15)
 .9/254الطبقات الكبير البف سعد ( 16)
 .4/210تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 17)
 .148تاريخ الثقات لمعجمي /( 18)
 .8/465تيذيب الكماؿ لممزم  (19)
 المصدر السابؽ (20)
 . 1/381العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 21)
 .3/411ديؿ البف أبي حاتـ الجرح كالتع( 22)
 .6/278الثقات البف حباف ( 23)
 .6/376سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 24)
 .1/110تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 25)
 .236تقريب التيذيب البف حجر /( 26)
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 :(2)ق(109) (1)أىبيك حرب ٍبف أىبي السكد الديمي .8
 عف أبيو، عف أبي ذر، كعف عمو، عف أبي ذر.ك ف: عبد اهلل بف عمرك بف العاص ، ركل ع

 كقتادة بف دعامة، ككىب بف عبد اهلل بف أبي دبي. ،ركل عنو: حمراف بف أعيف، كداكد بف أبي ىند
 .(5)، ك ابف حجر(4)، ككثَّقو الذىبي(3)ذكره ابف حباف في الثقات

 عف عمو: لـ أقؼ لو عمى ترجمة. .9
نىادىةى الًغفىاًرمُّ أىبيك  .10 ٍنديبي بفي جي  : صحابي جميؿ.(6)(ق32)  ذىر  جي
 :الحكـ عمى اإلسناد 
 عـ أبي حرب بف األسكد الديمي ، لـ أقؼ لو عمى ترجمة. :ألف فيو ؛أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد 
 ( 21الحديث رقـ: ) 

، أنا أىبيكأىٍخبىرىٍتنىاهي أيُـّ اٍلميٍجتىبىى فىاًطمىةي ًبٍنتي نىاًصرو اٍلعى  مىًميِّ كرو السُّ ـى ٍبًف مىٍنصي مىى ًإٍبرىاًىي ٍبفي ابىٍكًر  مىًكيَّةي، قىالىٍت: قيًرئى عى
ٍكًصًميٌ اٍلميٍقًرًئ، أنا أىبيك يىٍعمىى  دى ٍبًف أىًبي ًىنٍ اٍلمى ، عىٍف دىاكي ٍعتىًمري ٍبفي سيمىٍيمىافى ، أىٍنبىأىنىا مي ادو مَّ ٍبدي األىٍعمىى ٍبفي حى ، عىٍف ، أىٍنبىأىنىا عى دو

: أىتىاًني نىًبيُّ المًَّو  ، قىاؿى ، عىٍف عىمًِّو، عىٍف أىًبي ذىر  ًد الدُّؤىًليِّ ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى ًدينىًة،  أىًبي حى ـه ًفي مىٍسًجًد اٍلمى كىأىنىا نىاًئ
: يىا نى  : فىقيٍمتي ا ًفيًو؟ " قىاؿى : " أىل أىرىاؾى نىاًئمن بىًني ًبًرٍجًمًو، قىاؿى رى : " فىكىٍيؼى تىٍصنىعي ًإذىا أيٍخًرٍجتى فىضى ٍيًني، قىاؿى مىبىٍتًني عى ًبيَّ المًَّو، غى

 : : " فىكىٍيؼى تىٍصنىعي ًإذىا أيٍخًرٍجتى ًمٍنوي؟ " قىاؿى ـى األىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى، قىاؿى : آًتي الشَّا : قيٍمتي ا أىٍصنىعي يىا نىًبيَّ المًَّو، ًمٍنوي؟ " قىاؿى مى
ـٍ ي؟ فىقىاؿى النًَّبيُّ أىٍضًربي ًبسىٍيفً  تىٍنسىاؽي لىيي تيًطيعي، كى ٍيره لىؾى ًمٍف ذىًلؾى كىأىٍقرىبي ريٍشدنا: تىٍسمىعي كى مىى مىا ىيكى خى : " أىل أىديلُّؾى عى

ٍيثي سىاقيكؾى "  حى
 ( 20سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
 :(7)(ق533 ) صبيانيةفاطمة بنت السيد ناصر بف الحسف، أـ المجتبى، العمكية األ .1

براىيـ سبط بحركية، كسعيد بف أبي سعيد العيارركت عف  .: عبد الرزاؽ بف شمة، كا 
 .السٍَّمعىاًنيٌ عنيا: ابف عساكر، ك ركل 

 لـ أقؼ ليا عمى جرح أك تعديؿ.
ـى ، الكىرَّاًنيُّ  .2 ٍكًر بًف ًإٍبرىاًىٍي ـي بفي مىٍنصي أىبيك القىاًسـً ًإٍبرىاًىٍي

ٍيواألىٍصبىيىانً  (8) كى ييٍعرىؼي ًبًسٍبط بىٍحري ، كى  :(9)ق(455) يُّ
ٍكًصًميٌ مسند أبي يعمى  ركل  ف أبي بكر بف المقرئ، ككتاب التفسير لعبد الرزاؽ.ع اٍلمى

 .(10): سعيد بف أبي الرجاء، كالحسيف بف عبد الممؾ الخبلؿ، كفاطمة العمكية أـ المجتبىركل عنو
                                      

 .5/449عاني .األنساب لمسم( بكسر الداؿ الميممة كسككف الياء آخر الحركؼ، ىذه النسبة إلى بنى الديؿ بف ىداد ، مف األزد1)
 .33/231تيذيب الكماؿ لممزم ( 2)
 .5/576الثقات البف حباف ( 3)
 .2/418الكاشؼ لمذىبي ( 4)
 .659تقريب التيذيب البف حجر /( 5)
 . 7/105اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر ( 6)
 .36/330تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (7)
 .11/63، ىذه النسبة إلى كٌراف، كىي محمة كبيرة بأصبياف. األنساب لمسمعاني بفتح الكاؼ كالراء مع التشديد كفي آخرىا النكف (8)
 .18/73سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (9)
 المصدر السابؽ.( 10)
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 .(1)قاؿ الذىبي: الشيخ الصالح الثقة
ـى ٍبًف عمي بف زاذاف بف المقرئ الحافظ األصبيانيأىبي  .3 مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  :(2)ق(381) ك بىٍكرو ميحى

 .مف عمر بف إسماعيؿ بف أبي غيبلف، ك أبي يعمى ، ك إسحاؽ بف أحمد بف إسحاؽ الخزاعي ركل عف:
ٍيوكأبك بكر أحمد بف مكسى بف  ،أبك إسحاؽ بف حمزة  :عنو ركل براىيـ بف ،مىٍردىكى   .(3)منصكر الكراني كا 
قيٍطًنيٌ قاؿ  ، كقاؿ ابف عساكر: كاف مكثرا (5)، كقاؿ أبك نعيـ األصبياني: محدث كبير ثقة أميف(4): كاف ثقة مأمكفالدَّارى
ٍيو، كقاؿ ابف (6)ثقة ، كقاؿ الذىبي: اإلماـ (8)، كقاؿ ابف نقطة: كاف ثقة فاضبل(7): ثقة مأمكف صاحب أصكؿمىٍردىكى

 . (11)، كقاؿ ابف العماد: الحافظ الثقة(10)، قاؿ السيكطي: اإلماـ الحافظ الرحاؿ الثقة(9)لثقةالرحاؿ الحافظ ا
ًميِّ ٍبًف اٍلميثىنَّى  .4  :(12)ق(307) اٍلمىٍكًصًميٌ أىبيك يىٍعمىى أىٍحمىدي ٍبفي عى

 .كعبد األعمى بف حماد، كأبي معمر إسماعيؿ بف إبراىيـ اليذلي ،عمي بف الجعد ركل عف:
 .بف حبافكا ،كأبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المقرئ ،بك بكر أحمد بف إبراىيـ اإلسماعيمي أ :عنو ركل
قيٍطًنيٌ قاؿ  ، كقاؿ (15)، كقاؿ الخميمي: ثقة متفؽ عميو(14)، كذكره ابف حباف في الثقات(13): ثقة مأمكف مكثكؽ بوالدَّارى

، كقاؿ (17)كاف إماما عالما محدثا فاضبل ، كقاؿ ابف تغرم بردم:(16)الذىبي: كاف ثقة صالحا متقنا يحفظ حديثو
 .(19)، كقاؿ ابف العماد: كاف أحد الحفاظ الثقات(18)السيكطي: الحافظ الثقة، محدث الجزيرة

مَّادو  .5  (.20( : ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق237) عىٍبدي األىٍعمىى ٍبفي حى
مىٍيمىافى  .6  (.20حديث رقـ )ثقة ، سبؽ ترجمتو في ال (:ق187) ميٍعتىًمري ٍبفي سي
دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو  .7  (.20ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق140) دىاكي
ًد الدُّؤىًليِّ  كأىبً  .8 ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى  (.20ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق109) حى
دً عـ أبي  .9 ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى  لـ أقؼ لو عمى ترجمة .: حى

                                      
 .18/73سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 1)
 .27البف نقطة الحنبمي / ( التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد2)
 المصدر السابؽ .( 3)
 .46حمزة لمدارقطني / سؤاالت( 4)
 .2/267تاريخ أصبياف ألبي نعيـ األصبياني ( 5)
 .51/220تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 6)
 .4/161النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم ( 7)
 .27التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي /( 8)
 .3/121تذكر الحفاظ لمذىبي ( 9)
 .388طبقات الحفاظ لمسيكطي /( 10)
 .4/428شذرات الذىب في اخبار مف ذىب البف العماد الحنبمي ( 11)
 .150التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي /( 12)
 .86سؤاالت السممي لمدارقطني /( 13)
 .8/55الثقات البف حباف ( 14)
 .2/619يمي اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخم( 15)
 .1/451العبر في خبر مف غبر ( 16)
 .3/197النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم ( 17)
 .309طبقات الحفاظ لمسيكطي /( 18)
 .4/35شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد الحنبمي ( 19)
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نٍ  .10 نىادىةى الًغفىاًرمُّ أىبيك ذىر  جي  (.20صحابي جميؿ. سبؽ ذكره في الحديث ): (1)ق (32) ديبي بفي جي
  :ألف فيو عـ أبي حرب الدؤلي ، لـ أقؼ لو عمى ترجمة. ؛أتكقؼ في الحكـ عميوالحكـ عمى اإلسناد 
 ( 22الحديث رقـ ): 

ٍيده، أىٍنبىأىنىا ميٍعتىًمري ٍبفي سيمى  نا سيكى ًد، عىٍف قىاؿى أىبيك يىٍعمىى: كى ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى ، عىٍف أىًبي حى دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو ٍف دىاكي ، عى ٍيمىافى
: أىتىاًني رىسيكؿي المًَّو  ، قىاؿى ٍف أىًبي ذىر  : يىا نىًبيَّ  عىمًِّو، عى : فىقيٍمتي ا ًفيًو "، قىاؿى : " أىل أىرىاؾى نىاًئمن ـه ًفي اٍلمىٍسًجًد، فىقىاؿى كىأىنىا نىاًئ

: أىٍخريجي ًإلىى األىٍرًض اٍلميقى المَّ  : قيٍمتي : " فىكىٍيؼى تىٍصنىعي ًإذىا أيٍخًرٍجتى ًمٍنيىا؟ " قىاؿى ٍيًني، قىاؿى مىبىٍتًني عى : " ًو، غى دَّسىًة اٍلميبىارىكىًة، قىاؿى
: " فىكىٍيؼى تىٍصنى  : أىعيكذي ًإلىٍيًو، قىاؿى ا أىٍصنىعي، أىٍضًربي فىكىٍيؼى تىٍصنىعي ًإذىا أيٍخًرٍجتى ًمٍنيىا؟ " قىاؿى : مى عي ًإذىا أيٍخًرٍجتى ًمٍنوي؟ " قىاؿى

ٍيثي سىاقيكؾى  ًبسىٍيًفي؟ قىاؿى النًَّبيُّ  ـٍ حى تىٍنسىاؽي لىيي تيًطيعي كى : تىٍسمىعي كى ٍيرو ًمٍف ذىًلؾى كىأىٍقرىبى ريٍشدنا، قىاؿى مىى خى "، : " أىل أىديلُّؾى عى
: فىكى  ىٍلقىيىفَّ المَّ  قىاؿى  .وى كىأىنىا ميًطيعه ًلعيٍثمىافى المًَّو ألى

 ( 20سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍكًصًميٌ أىبيك يىٍعمىى  .1  (.21ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:307) اٍلمى
يىارى  .2 ٍيدي بفي سىًعٍيًد بًف سىٍيًؿ بًف شىٍيرى  :(2)ق(240) أبك محمد الحدثاني األنبارم اليركم سيكى

 .اىيـ بف سعد،  كسفياف بف عيينة، كعمي بف مسير ، كمعتمر بف سميمافركل عف: إبر 
براىيـ بف ىانئ النيسابكرم :ركل عنو  .(3)كعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ ،مسمـ، كابف ماجو، كا 

، كقاؿ ابف المديني: ليس بشيء، كقاؿ يعقكب بف أبي شيبة: (4)قاؿ ابف معيف: ليس بشيء إال أف يحدث مف حفظو
،  كقاؿ اإلماـ أحمد: (5)رب الحفظ ك السيما بعد ما عمي، كقاؿ أبك القاسـ البغكم: كاف مف الحفاظصدكؽ مضط
، كقاؿ أبك (8)، كقاؿ العجمي: ثقة(7)، كقاؿ البخارم: فيو نظر، كاف عمي فمقف ما ليس مف حديثو(6)صالح ، أك ثقة

، (11)قاؿ ابف حباف: يأتي عف الثقات في المعضبلت، ك (10)، كقاؿ النسائي: ليس بثقة(9)حاتـ: كاف صدكقا يكثر التدليس
قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (12)كقاؿ ابف عدم: ىك إلى الضعؼ أقرب : ثقة لكنو كبر فربما قيرأ عميو حديث فيو بعض النكارة الدَّارى

 ،(15)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ في نفسو إال أنو عمي فصار يتمقف ما ليس مف حديثو(14)، كقاؿ الخميمي: ثقة(13)فيجيزه

                                      
 . 7/105( اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر 1)
 .12/247لممزم ( تيذيب الكماؿ 2)
 .12/249( المصدر السابؽ 3)
 .1/66( تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز 4)
 .10/316( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 5)
 .2/478( العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل 6)
 .2/373( التاريخ األكسط لمبخارم 7)
 .211الثقات لمعجمي/  (8)
 .4/240ديؿ البف أبي حاتـ ( الجرح كالتع9)
 .50( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /10)
 .1/352البف حباف  المجركحكف( 11)
 .4/496( الكامؿ في الضعفاء البف عدم12)
 .121البف حباف / المجركحكف( تعميقات الدارقطني عمى 13)
 .1/247( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي 14)
 .294/ ( تقريب التيذيب البف حجر15)
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 . (1)كذكره ابف حجر في المرتبة الرابعة مف طبقات المدلسيف 
مىٍيمىافى  .3  (.20(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق187) ميٍعتىًمري ٍبفي سي
دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو  .4  (.20(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق140) دىاكي
دً  كأىبً  .5 ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى  (.20ترجمتو في الحديث رقـ )(: ثقة ، سبؽ ق109) حى
دً عـ أبي  .6 ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى  .: لـ أقؼ لو عمى ترجمةحى
نىادىةى الًغفىاًرمُّ  .7 ٍنديبي بفي جي  (.20في الحديث )ذكره سبؽ  ق(: صحابي جميؿ.32)  أىبيك ذىر  جي
  :لـ أقؼ لو عمى ترجمة.ألف فيو عـ أبي حرب بف األسكد الديمي  ؛أتكقؼ في الحكـ عميوالحكـ عمى اإلسناد ، 
 ( 23الحديث رقـ ): 

سىٍيًف ٍبفي النَّقُّكًر، كىأىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّ  ، أنا أىبيك اٍلحي ٍرقىٍنًدمِّ مَّدي كىأىٍخبىرىنىاهي أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى ، كىالشًَّريؼي أىبيك نىٍصرو ميحى ًرمِّ
ٍينىًبيُّ  ًمي  الزَّ ًد ٍبًف عى مَّ  .ح، ٍبفي ميحى

، قىاليكا: أنا   ، أنا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلبيٍسًرمِّ مَّدي ٍبفي نىاًصرو اٍلبىٍغدىاًدمُّ ، أىٍنبىأىنىا كىأىٍخبىرىنىاهي أىبيك اٍلفىٍضًؿ ميحى مِّصي أىبيك طىاًىرو اٍلميخى
مَّدي ٍبفي أىًبي سىًمينىةى،  ، أىٍنبىأىنىا ميحى مَّدو اٍلبىغىًكمُّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ، عىٍف أىًبي عى دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو ، عىٍف دىاكي مىٍيمىافى ٍعتىًمري ٍبفي سي أىٍنبىأىنىا مي

ًني ًبًرٍجًمًو، ا ًفي اٍلمىٍسًجًد فىرىكىضى : كيٍنتي نىاًئمن ، قىاؿى ًد، عىٍف عىمًِّو، عىٍف أىًبي ذىر  ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى ـي ًفيًو؟ "  حى : " أىتىنىا قىاؿى كى
مىبىتٍ  : غى ـى األىٍرضى اٍلميقى قيٍمتي : آًتي الشَّا : قيٍمتي رىٍجتى ًمٍنوي؟ " قىاؿى : " فىكىٍيؼى ًبؾى ًإذىا خى ٍيًني يىا رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى دَّسىةى ًني عى

: قيٍمتي  ٍينىًبيُّ ًمٍنيىا، قىاؿى ؟ " زىادى اٍبفي النَّقُّكًر كىالزَّ : " فىكىٍيؼى ًبؾى ًإذىا أيٍخًرٍجتى : " فىكىٍيؼى ًبؾى ًإذىا اٍلميبىارىكىةى، قىاؿى : أىعيكذي ًبالمًَّو، قىاؿى
تىٍنسى  تيًطيعي كى لىًكٍف تىٍسمىعي كى : " ل، كى ذي سىٍيًفي؟ قىاؿى : أىٍصنىعي مىا تىٍأميريًني آخي : قيٍمتي ٍيثي سىاقيكؾى "أيٍخًرٍجتى ًمٍنوي؟ " قىاؿى ـٍ حى  .اؽي لىيي

 ( 20سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
  :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
ٍرقىٍنًدمِّ  .1  (.6ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف عىٍبد المَّو أىبيك الحسيف البزاز .2  :(2)(ق470ق كقيؿ 468)النَّقُّكرً  فً ابٍ  ،أىٍحمىد ٍبف ميحى

 .طاىر المخمص ي، كأبتَّاًنيٌ الكى حفص  ي: عمي بف عمر الحربي، كعبيد اهلل بف حبابة، كأبركل عف
سماعيؿ بف السمرقندم ركل  .(3)عنو: الخطيب، كالحميدم، كمحمد بف طاىر، كالحسيف سبط الخياط، كا 

، كقاؿ ابف الجكزم: كاف مكثرا صدكقا (5)، كقاؿ ابف خيركف: ثقة(4)قاؿ الخطيب البغدادم: كتبت عنو ككاف صدكقا
، (8)، كقاؿ الذىبي: الشيخ الجميؿ الصدكؽ(7)ثرا مف الحديث ، ثقة في الركاية، كقاؿ ابف األثير الجزرم: كاف مك(6)ثقة

 .(9)كمرة قاؿ: المحدث الصدكؽ

                                      
 .50طبقات المدلسيف البف حجر /( 1)

 .6/40تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم  (2)
 .18/372سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (3)
 .6/40تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم  (4)
 المصدر السابؽ. (5)
 .16/193المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم  (6)
 .8/266ثير الجزرم ( الكامؿ في التاريخ البف األ7)
 .18/372( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 8)
 .2/327العبر في خبر مف غبر لمذىبي ( 9)
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مٌي، أىبيك القاسـ البندار .3 مَّد ٍبف عى مٌي ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى  :(3)ق(274) (2)المعركؼ بابف البسرم (1)عى
 .الصمت المجبر : أبي طاىر المخمص، كأبي أحمد الفرضي، كأبي الحسف بفركل عف

سماعيؿ بف عنو: الخطيب، كالحميدم، كأبك ركل  .(4)السمرقندم عمي البرداني، كعمي بف طراد ، كا 
: كاف شيخا السٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ (6)، كقاؿ ابف الجكزم: كاف ثقة صالحا(5)قاؿ الخطيب البغدادم: كتبت عنو ككاف صدكقا

، كقاؿ الذىبي:الشيخ العالـ الجميؿ (8)د بف الفضؿ: شيخ ثقة، كقاؿ إسماعيؿ بف محم(7)صالحا ثقة فيما عالما
 .(9)الصدكؽ

ٍينىًبيُّ  .4 ًمي  الزَّ مًَّد بًف عى مَّدي بفي ميحى  ق(:479)(10)أىبيك نىٍصرو ميحى
 .الحسف بف الحمامي يكأب ،بكر محمد بف عمر بف زنبكر يكأب ،طاىر المخمص ي: أبركل عف

سماعيؿ بف السمرقندم ،الساجي كأبك نصر الغازم  كمؤتمف ،كالبرداني  ،ركل عنو: الحميدم  .(11)كا 
 .(13)الذىبيك ، (12)ابف الجكزم كثَّقو
، أبك الفضؿ .5  :(15)ق(550) (14)السالمي محمدي بفي ناصًر بًف محمًد بًف عميِّ البغدادمُّ

 .(16)البانياسي عبد اهلل مالؾ يكأب ،بف أبي الصقر طاىر يكأب ،عمي بف أحمد بف البسرم ركل عف:
 .(17)، كأبك القاسـ ابف عساكرالسٍَّمعىاًنيٌ مكسى المديني، كأبك سعد  ، كأبكاٍلًسمىًفٌي ل عنو: أبك طاىر رك 

، كقاؿ ابف (19)، كقاؿ ابف خمكاف: كاف حافظ بغداد في زمانو(18)قاؿ ابف الجكزم: كاف حافظا ضابطا متقنا ثبتا
 ، (21)مة الثقات األثبات المتقنيف، كقاؿ ابف نقطة: كاف مف األئ(20)الدمياطي: كاف إماما حافظا

                                      
 .1/180. المباب في تيذيب األنساب البف األثير الجزرم كىذه لفظة أعجمية، ( البندار بضـ الباء كسككف النكف كفتح الداؿ كفي آخرىا الراء1)
 .2/226.األنساب لمسمعاني  رىا الراء، ىذه النسبة الى بسر بف ارطاة( بضـ الباء كسككف السيف كفي آخ2)
 .13/241تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 3)
 .18/402سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 4)
 .13/241تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 5)
 .16/221المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 6)
 .32/124ذىبي تاريخ اإلسبلـ لم( 7)
 المصدر السابؽ.( 8)
 .18/402سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
 .6/371. األنساب لمسمعاني كسككف الياء كبعدىا النكف كفي آخرىا الباء ، ىذه النسبة إلى زينب بنت سميماف الزام( بفتح 10)

 .18/443سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 11)
 .16/265بف الجكزم المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ال( 12)
 .18/443سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 13)
 .4/293بغداد. كفيات األعياف البف خمكاف  ( بفتح السيف كالبلـ ألؼ المخففة كبعدىا ميـ، ىذه النسبة إلى مدينة السبلـ14)
 .20/267سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 15)
 . 1/38المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد البف الدمياطي ( 16)
 .20/267سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 17)
 .1/28المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ( 18)
 .4/293كفيات األعياف البف خمكاف ( 19)
 .1/38المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد البف الدمياطي ( 20)
 .3/374إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي ( 21)
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، كقاؿ (2): ثبت إماـاٍلًسمىًفٌي كقاؿ ابف النجار: كاف ثقة ثبتا، كقاؿ أبك طاىر  ،(1)كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الحافظ
، كقاؿ أبك المحاسف ابف تغرم بردم: كاف حافظا متقنا ، كزاد: (3)صبلح الديف الصفدم: كاف حافظا متقنا ضابطا ثقة

 .(5)، كقاؿ السيكطي: كاف ثقة حافظا ضابطا ثبتا متقنا(4)ا ثقةضابط
ٍبد الرٍَّحمىف، أىبيك طاىر الذَّىبي .6 ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف اٍلعىبَّاس ٍبف عى مَّد ٍبف عى مِّص (6)ميحى  ق(:393) (7)الميخى

 .الني: أبا القاسـ البغكم، كأبا بكر بف أبي داكد، كأحمد بف سميماف الطكسي، كرضكاف الصيدركل عف
 .(8)ركل عنو: ىبة اهلل البللكائي ، كأبك سعد إسماعيؿ بف عمي السماف ، كعمي بف أحمد ابف البسرم

 (10): كاف ثقة صدكقا صالحاالسٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ (9) قاؿ الخطيب البغدادم: ثقة ، كقاؿ أحمد العتيقي: شيخ صالح ثقة
، كقاؿ ابف كثير: كاف ثقة مف (12)لشيخ المحدث المعمر الصدكؽ، كقاؿ الذىبي: ا(11)ابف الجكزم: ثقة مف الصالحيف

 .(14)، كقاؿ ابف العماد: ثقة(13)الصالحيف
ٍبًد العىًزٍيزً  .7 مًَّد بًف عى  :(16)(ق617) ابف بنت أىٍحمىد بف منيع (15)البىغىًكمُّ أبك القاسـ  عىٍبدي اهلًل بفي ميحى

مَّد بف حساف السمتي  مديني،كأىٍحمىد بف حنبؿ، كعمي ابف ال  عمي بف الجعد،ركل عف:   .كميحى
سىف القزاز، ك  :ركل عنو مَّد بف صاعد، كعبد الباقي بف قانع، كحبيب بف اٍلحى قيٍطًنيٌ يىٍحيىى بف ميحى  .الدَّارى

،  (17)كافيت العراؽ سنة سبع كتسعيف كمئتيف كالناس أىؿ العمـ كالمشايخ معيـ مجتمعيف عمى ضعفوقاؿ ابف عدم: 
قيطٍ كقاؿ  ، كقاؿ الخطيب البغدادم: ثقة ثبت (19)، قاؿ الخميمي: ثقة كبير(18)ثقة، جبؿ، إماـ مف األئمة، ثبت: ًنيٌ الدَّارى

كىذا تحامؿ مف ابف عدم كما عمى ابف عدم:  ، كقاؿ ردان (21)، كقاؿ ابف الجكزم: ثقة صدكؽ(20)مكثرا فيما عارفا
 ، (22)فيو كجو

                                      
 .20/265( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 1)
 .4/58رة الحفاظ لمذىبي ( تذك2)
 .5/71( الكافي بالكفيات البف الصفدم 3)
 .5/320( النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم 4)
 .467( طبقات الحفاظ لمسيكطي /5)
خراج الغش منو. األنس6)  .6/20اب ( بفتح الذاؿ كالياء كفي آخرىا الباء، ىذه النسبة إلى الذىب كىك تخميصو مف النار كا 
 .12/141( بضـ الميـ كفتح الخاء ككسر البلـ كفي آخرىا الصاد، مف يخمص الذىب مف الغش كيفصؿ بينيما. األنساب 7)
 .27/292( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 8)
 .3/558( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 9)
 .12/141( األنساب لمسمعاني 10)
 .15/41لجكزم ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف ا11)
 .16/478( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 12)
 .11/333( البداية كالنياية البف كثير 13)
 .4/500( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد 14)
 .2/273( ىذه النسبة إلى بمدة مف ببلد خراساف بيف مرك كىراة يقاؿ ليا بغ كبغشكر.األنساب لمسمعاني 15)
 .11/325يب البغدادم ( تاريخ بغداد لمخط16)
 .5/437( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم الجرجاني 17)
 .208( سؤاالت السممي لمدارقطني /18)
 .2/610( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي 19)
 .11/325( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 20)
 .13/286( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 21)
 .2/140ضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ال22)
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، (3)فيو أحد بحجة ، كمرة قاؿ : البغكم ثقة ما تكمـ(2)الحافظ اإلماـ الحجة، كمرة قاؿ: (1)كقاؿ الذىبي: الحافظ الثقة 
، كقاؿ ابف (5)، كقاؿ الصفدم: مسند الدنيا كبقية الحفاظ(4)كقاؿ : الحافظ الصدكؽ، تكمـ فيو ابف عدم بكبلـ فيو تحامؿ

 .(6)حجر: الحافظ الصدكؽ
مَّد بف  .8 اًعيؿميحى  :(7) ق(230أبك عبد اهلل ) ،ي سىًمينىةبً أى  ًعٍيسىى بف بف إٍسمى
سماعيؿ بف عمية، كمعتمر بف سميماف   .ركل عف: إبراىيـ بف عمر بف أبي الكزير، كا 

براىيـ بف عبد اهلل الختمي، كأحمد بف داكد المكي، كأبك يعمى   .(8)اٍلمىٍكًصًميٌ ركل عنو: أبك داكد، كا 
، (12)ابف الجكزمكثَّقو ، ك (11)كثَّقو: صالح بف محمد األسدم، ك (10)، كذكره ابف حباف في الثقات(9)قاؿ أبك حاتـ: غٌزاء ثقة

 .(15)، كابف حجر(14)، كالذىبي(13)كابف خمفكف
مىٍيمىافى  .1  (.20: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(ق187) ميٍعتىًمري ٍبفي سي
دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو  .2  (.20(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق140) دىاكي
ٍرًب اٍبفً  كأىبً  .3 دً  حى  (.20(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق109) أىًبي األىٍسكى
دً عـ أبي  .4 ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.حى
نىادىةى الًغفىاًرمُّ  .5 ٍنديبي بفي جي  (.20سبؽ في الحديث ) ق(: صحابي جميؿ.32)  أىبيك ذىر  جي
  :عـ أبي حرب بف األسكد الديمي ، لـ أقؼ لو عمى ترجمة.ألف فيو  ؛أتكقؼ في الحكـ الحكـ عمى اإلسناد 
 ( 24الحديث رقـ ): 

كرو كى  ـى ٍبًف مىٍنصي مىى ًإٍبرىاًىي اًضرىةه، أنا أىبيكأىٍخبىرىٍتنىا أىُـّ اٍلميٍجتىبىى فىاًطمىةي ًبٍنتي نىاًصرو اٍلعىمىًكيَّةي، قىالىٍت: قيًرئى عى ٍبفي ابىٍكًر  أىنىا حى
ٍكًصًميٌ ك يىٍعمىى اٍلميٍقًرًئ، أنا أىبي  ، عىٍف عىمًِّو، اٍلمى ٍربو ٍف أىًبي حى ، عى دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو ٍف دىاكي اًلده، عى ، أىٍنبىأىنىا كىٍىبي ٍبفي بىًقيَّةى، أنا خى

مىيَّ رىسيكؿي المًَّو  رىجى عى ـه ًفي اٍلمىٍسًجًد خى : بىٍينىا أىنىا نىاًئ ، قىاؿى بىًني ًبًرٍجًموً  عىٍف أىًبي ذىر  رى ضى ا ًفيًو؟ " كى : " أىل أىرىاؾى نىاًئمن ، فىقىاؿى
: أىلٍ  : قيٍمتي كؾى ًمٍنيىا؟ " قىاؿى : " فىكىٍيؼى تىٍصنىعي ًإذىا أىٍخرىجي ٍيًني، قىاؿى مىبىٍتًني عى : يىا رىسيكؿى المًَّو، غى ، فىًإنَّيىا قيٍمتي ؽي ًبأىٍرًض الشَّاـً حى

 " : : " فىكىٍيؼى أىٍرضي مىٍحشىرو كىاألىٍرضي اٍلميقىدَّسىةي، قىاؿى ًرم، قىاؿى : أىٍرًجعي ًإلىى مييىاجى كؾى ًمٍنيىا؟ " قيٍمتي فىكىٍيؼى تىٍصنىعي ًإذىا أىٍخرىجي

                                      
 .2/217( تذكرة الحفاظ لمذىبي 1)
 .14/440( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 2)
 .227( ديكاف الضعفاء لمذىبي /3)
 .2/492( ميزاف االعتداؿ لمذىبي 4)
 .17/259( الكافي بالكفيات لصبلح الديف الصفدم 5)
 .3/338( لساف الميزاف البف حجر 6)
 .24/480ب الكماؿ لممزم ( تيذي7)
 ( المصدر السابؽ.8)
 .7/189( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 9)
 .9/86( الثقات البف حباف 10)
 .2/320( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 11)
 .11/161( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 12)
 .200( المعمـ بشيكخ البخارم كمسمـ البف خمفكف /13)
 .2/158لكاشؼ لمذىبي ( ا14)
 .499( تقريب التيذيب البف حجر /15)
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ٍيرنا ًمٍف ذىًلؾى كىأى  : " أىفىال تىٍصنىعي خى ذي سىٍيًفي فىأىٍضًربي ًبًو، قىاؿى : آخي كؾى ًمٍنوي؟ " قيٍمتي تيًطيعي تىٍصنىعي ًإذىا أىٍخرىجي : تىٍسمىعي كى ٍقرىبى
تى  ٍيثي سىاقيكؾى ".كى ـٍ حى  ٍنسىاؽي مىعىيي
 ( 20سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
  :رجاؿ اإلسناد 
 ( .21لـ أقؼ ليا عمى جرح أك تعديؿ، كسبؽ ذكرىا في الحديث ) :( ق533)أىُـّ اٍلميٍجتىبىى فىاًطمىةي ًبٍنتي نىاًصرو  .1
ـى ٍبًف مىٍنصيكر .2  ( .21) ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ( :ق455)ًإٍبرىاًىي
 ( .21ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق381) بىٍكًر ٍبفي اٍلميٍقًرئً  أىبيك .3
ٍكًصًميٌ أىبيك يىٍعمىى  .4  ( .21ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق307) اٍلمى
، أبك محمد، المعركؼ بكىٍىباف كىٍىبي ٍبفي بىًقيَّةى ٍبًف عيبىٍيًد ٍبًف شىابيكرى  .5  :(1)ق(239) الكاسطيُّ

 .ركل عف: أغمب بف تميـ، كبشر بف المفضؿ ، كجعفر ابف سميماف الضبعي، كخالد الكاسطي
براىيـ بف أيكب الكاسطي العدؿ، كأبك يعمى أحمد بف عمي   .(2)اٍلمىٍكًصًميٌ ركل عنو: مسمـ، كأبك داكد، كا 

 .(8)، كابف حجر(7)كالذىبي ،(6)، كابف الجكزم(5)، كالخطيب البغدادم(4)، ككثَّقو ابف معيف(3)ذكره ابف حباف في الثقات
مَّد اٍلميزًنٌي الكىاًسًطيٌ  .6 ييقىاؿ أىبيك ميحى اًلد بف عبد اهلل بف عبد الرٍَّحمىف بف يًزيد أىبيك اٍليىٍيثـى كى  :(9)ق(182) خى

 .كحصيف بف عبد الرحمف ، كداكد بف أبي ىند، ركل عف: إسماعيؿ بف حماد بف أبي سميماف
 .(10)ككيع بف الجراح، ككىب بف بقية كعبد الحميد السكرم ، ك ،ىيـ بف مكسى الرازمركل عنو: إبرا
، كذكره (16)، كابف الجكزم:(15)، كالنسائي(14)، كالترمذم(13)، كأبك حاتـ، كأبك زرعة(12)، كاإلماـ أحمد (11)كثَّقو ابف سعد

 .(19)تكقاؿ ابف حجر: ثقة ثب ،(18)، كقاؿ الذىبي: ثقة عابد(17)حباف في الثقات
دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو  .6  (.20(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق140) دىاكي

                                      
 .31/115( تيذيب الكماؿ لممزم 1)
 ( المصدر السابؽ.2)
 .9/229( الثقات البف حباف 3)
 .31/117( تيذيب الكماؿ لممزم 4)
 .15/633( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 5)
 .11/269م ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ألبي الفرج بف الجكز 6)
 .2/356( الكاشؼ لمذىبي 7)
 .614( تقريب التيذيب البف حجر /8)
 .8/99( تيذيب الكماؿ لممزم 9)
 .8/101( المصدر السابؽ 10)
 .9/315( الطبقات الكبير البف سعد 11)
 .3/340( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 12)
 ( المصدر السابؽ.13)
 .1/84( سنف الترمذم 14)
 ..8/102ممزم ( تيذيب الكماؿ ل15)
 .9/41( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 16)
 .6/267( الثقات البف حباف 17)
 .1/366( الكاشؼ لمذىبي 18)
 .224( تقريب التيذيب البف حجر /19)
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دً  كأىبً  .7 ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى  (.20(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق109) حى
دً عـ أبي  .8 ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى  لـ أقؼ لو عمى ترجمة.: حى
نىادىةى الغً  .9 ٍنديبي بفي جي  (.20سبؽ في الحديث ) ق(: صحابي جميؿ.32)  فىاًرمُّ أىبيك ذىر  جي

 أتكقؼ في الحكـ ألف فيو: عـ أبي حرب بف األسكد الديمي ، لـ أقؼ لو عمى ترجمة.الحكـ عمى اإلسناد: 
 ( 25الحديث رقـ ): 

، قال: اًميُّ ، كىأىبيك اٍلقىاًسـً الشَّحَّ مَّدي ٍبفي  كىأىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلميظىفًَّر ٍبفي اٍلقيشىٍيًرمِّ ، أنا أىبيك سىًعيدو ميحى كًدمُّ ري ٍنزى أنا أىبيك سىٍعدو اٍلجى
، أىٍنبىأىنىا سيكى  ًسيُّ مَّدي ٍبفي ًإٍدًريسى السَّاًميُّ السٍَّرخى ، أنا أىبيك لىًبيدو ميحى ًميُّ ٍبفي ًبٍشًر ٍبًف اٍلعىبَّاًس التًَّميًميُّ ، أىٍنبىأىنىا عى ٍيدي ٍبفي سىًعيدو

، عىٍف دى  : لىًقيتي أىبىا ذىر  ًبالرَّ ميٍسًيرو ، عىٍف عىمًِّو، قىاؿى ًد الدُّؤىًليِّ ٍرًب ٍبًف أىًبي األىٍسكى ، عىٍف أىًبي حى دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو : اكي بىذىًة، فىقىاؿى
ا ًفي مىٍسًجًد رىسيكًؿ المًَّو  : " أىل أىرىاؾى  كيٍنتي نىاًئمن بىًني ًبًرٍجًمًو، ثيّـَ قىاؿى رى : ًبأىًبي كىأيمِّي فىمىرَّ ًبي فىضى ا ًفيًو؟ " فىقيٍمتي نىاًئمن

ؽي ًباألىٍرًض اٍلميقىدَّسىًة أى  : أىٍلحى : " كىٍيؼى تىٍصنىعي ًإذىا أيٍخًرٍجتى ًمٍنوي؟ " قىاؿى ، قىاؿى ٍيًني فىًنٍمتي مىبىٍتًني عى : " فىكىٍيؼى غى ، قىاؿى ٍرًض الشَّاـً
 : : قيٍمتي ذي سىٍيًفي ثيّـَ تىٍصنىعي ًإذىا أيٍخًرٍجتى ًمٍنيىا؟ " قىاؿى : آخي : قيٍمتي : " فىكىٍيؼى تىٍصنىعي ًإذىا أيٍخًرٍجتى ًمٍنوي؟ " قىاؿى أىٍرًجعي ًإلىٍيًو، قىاؿى

تىٍنسىاؽي حى  تيًطيعي، كى ـٍ كى : تىٍسمىعي لىيي ٍيرنا ًمٍف ذىًلؾى كىأىٍقرىبى ريٍشدنا، قىاؿى : " أىكى تىٍصنىعي خى : كىالمًَّو ٍيثي سىاقيكؾى "، قىاؿى أىٍضًربي ًبًو، قىاؿى
ىٍلقىيىفَّ المَّوى كىأىنىا ميًطيعه ًلعيٍثمىافى رىًضيى المَّوي عىٍنوي.  ألى

 ( 20سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍبًد اٍلكىًريـً ٍبًف ىىكىاًزفى أىبيك اٍلميظىفًَّر اٍلقيشىٍيًرمُّ  .1 ٍنًعـً ٍبفي عى ٍبدي اٍلمي  :(2)ق(532) (1)عى

 .البىٍييىًقيٌ كالحافظ أبي بكر  ،كالدهك بف عبد الرحمف الكنجركذم، : أبي سعد محمد ركل عف
 .(3)، كابف عساكرالسٍَّمعىاًنيٌ عنو: عبد الكىاب األنماطي، كأبك الفتح بف عبد السبلـ، كأبك سعد  ركل
قيٍطًنيٌ قاؿ   .(6)حاؿشيخ ظريؼ، مستكر ال: السٍَّمعىاًنيٌ : الشيخ اإلماـ المسند، كقاؿ (5)، كالذىبي(4)الدَّارى
اًميُّ  .2 مَّدو الشَّحَّ مًَّد ٍبًف ميحى  :(9)ق(533) (8)أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلميٍستىٍمًمي (7)زىاًىري ٍبفي طىاًىًر ٍبًف ميحى

 .البىٍييىًقيٌ : أبي عثماف سعيد بف محمد البحيرم، كأبي سعد الكنجركذم، كأبي بكر ركل عف
 .(10)ساكر،كمنصكر بف أبي الحسف الطبرم، كابف عالسٍَّمعىاًنيٌ عنو: أبك مكسى المديني، ك  ركل
ًرٍيًفٍيًنيُّ قاؿ   ، (12)، كقاؿ ابف نقطة الحنبمي: سماعاتو صحيحة كىك ثقة في الحديث(11): شيخ مشيكر، ثقة معتمدالصَّ

                                      
 .10/423األنساب لمسمعاني بضـ القاؼ كفتح الشيف كسككف الياء كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى بنى قشير  (1)
 .19/623سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 2)
 المصدر السابؽ.( 3)
 .63سؤاالت السممي لمدارقطني /( 4)
 .19/623سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 .8/66( بفتح الشيف كتشديد الحاء كفي آخرىا ميـ، ىذه النسبة إلى بيع الشحـ. األنساب لمسمعاني 7)
 .12/243السيف كفتح التاء كسككف الميـ كفي آخرىا البلـ، نسبة لجماعة كانكا يستممكف لؤلكابر كالعمماء. األنساب لمسمعاني ( بضـ الميـ كسككف 8)
 .20/9سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
 .20/12المصدر السابؽ ( 10)
  .245( المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لتقي الديف الصريفيني /11)
 .272لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي / التقييد( 12)
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، كقاؿ: كال ينبغي أف (2)، كمرة: صدكؽ في الركاية لكنو يخؿ بالصمكات(1)كقاؿ الذىبي: الشيخ العالـ المحدث المفيد
 .(4)المحدث المكثر، كقاؿ ابف كثير:  (3)عف تارؾ الصبلة شيئا البتة يركل

مَّدً  .3 ٍبًد الرٍَّحمىًف بًف ميحى مَّدي بفي عى ، ميحى كًذمُّ  أىبيك سىٍعدو النٍَّيسىابيٍكًرمُّ ري رًكًذمُّ (5)الكىٍنجى ٍنزى  :(7)ق(453) (6)كىالجى
 .سعيد محمد بف بشر البصرمعف: أبي عمرك بف حمداف، كأبي الحسيف أحمد البحيرم، كأبي  ركل
 .(8)عنو: إسماعيؿ بف عبد الغافر، كتميـ الجرجاني، كزاىر الشحامي، كعبد المنعـ بف القشيرم ركل
 .(11)، كقاؿ الذىبي: الشيخ الفقيو اإلماـ(10)، كقاؿ ابف نقطة: شيخ مشيكر(9): ثقة صدكؽالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 
  :(13)ق(278) مكرً ابي سى يٍ ثـ النى  (12)يسً يٍ ابً رى م الكى رً صٍ البى  دو يعً اس، أبك سى بى ر بف العى شٍ بً  في د بٍ مَّ حى مي  .4

 القاسـ البغكم، يبكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة، كأب يلبيد محمد بف إدريس الشامي، كأب ي: أبركل عف
 .ركل عنو: أبك عبد اهلل الحاكـ، كأبك سعيد الكنجركدم

 .(16)ؿ ابف العماد: المحدث الفاضؿ، كاف ثقة صالحا، كقا(15)، كمرة قاؿ: ثقة صالح(14)قاؿ الذىبي: شيخ صالح
مَّدي بفي ًإٍدًرٍيسى بًف ًإيىاسو السَّاًميُّ  .5  :(19)ق(113) (18)، السَّرىٍخًسيُّ (17)أىبيك لىًبٍيدو ميحى

سحاؽ بف أبي إسرائيؿ، كىناد بف السرم ي: سكيد بف سعيد، كأبركل عف  .مصعب الزىرم، كا 
 .كأبك سعيد محمد بف بشر الكرابيسي الحافظ، عنو: ابف خزيمة، كأحمد بف سممة ركل

 .(22)، كزاد: رحؿ الناس إليو لسنده كثقتو(21)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث(20)قاؿ الخميمي: ثقة متفؽ عميو

                                      
 .20/9سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 1)
 .141ديكاف الضعفاء لمذىبي /( 2)
 .36/319تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 3)
 .12/267البداية كالنياية البف كثير   (4)
آخرىا الذاؿ ، ىذه النسبة إلى كنجركذ، كىي قرية عمى باب نيسابكر في ربضيا، ( بفتح الكاؼ كسككف النكف كفتح الجيـ كضـ الراء بعدىا الكاك كفي 5)

 .11/155. األنساب لمسمعاني كتعٌرب فيقاؿ: جنجركذ
منيا محمد بف عبد الرحمف الجنزكرم. معجـ البمداف  ( بالفتح ثـ السككف، كفتح الزام، كضـ الراء، كسككف الكاك، كذاؿ معجمة: قرية مف قرل نيسابكر6)

 .2/171لياقكت الحمكم 
 .18/101سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 7)
 .30/350تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 8)
 .11/155األنساب لمسمعاني ( 9)
 .78التقييد في معرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي /( 10)
 .18/101سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 11)
 .11/57نساب لمسمعاني . األ( ىذه النسبة إلى بيع الثياب12)
 .16/415سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 13)
 .26/633تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 14)
 .2/152العبر في خبر مف غبر لمذىبي ( 15)
 .4/414شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد ( 16)
 .7/30. األنساب لمسمعاني ( ىذه النسبة إلى سامة بف لؤٌم بف غالب17)
 .7/118األنساب لمسمعاني  بة إلى بمدة قديمة مف ببلد خراساف يقاؿ ليا سرخس( ىذه النس18)
 .14/464سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 19)
 .3/953اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( 20)
 .14/464سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 21)
 .23/461تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 22)
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ٍيدي ٍبفي سىًعيدو  .6  (.22(: صدكؽ يخطئ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق240) سيكى
سىًف القيرى  .7 ًميُّ بفي ميٍسًيرو أىبيك الحى  :(1)ق(189) الكيٍكًفيُّ  ًشيُّ عى

 .ركل عف: االحمج بف عبد اهلل الكندم، كحمزة بف حبيب الزيات ، كداكد بف أبي ىند
 .(2)كخالد بف مخمد القطكاني ، كسكيد بف سعيد ،ركل عنو: إبراىيـ بف ميدم المصيصي

قيٍطًنيٌ ، ك (7)، كالنسائي(6)، كأبك زرعة الرازم(5)، كالعجمي(4)، كابف معيف(3)كثَّقو ابف سعد ، كزاد ابف معيف: كاف (8)الدَّارى
 ،(10)، كقاؿ اإلماـ أحمد: صالح الحديث صدكؽ(9)ثبتا

، كمرة قاؿ: (13)، كقاؿ الذىبي: كاف محدثان فقييان ثقة(12)، كزاد: مف متقني أىؿ الككفة(11)كذكره ابف حباف في الثقات
 .(15)ر، كقاؿ ابف حجر: ثقة لو غرائب بعد أف أض(14)الحافظ

دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو  .8  (.20(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق140) دىاكي
دً  كأىبً  .9 ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى  (.20(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق109) حى

دً عـ أبي  .10 ٍرًب اٍبًف أىًبي األىٍسكى  (.20.سبؽ في الحديث رقـ )لـ أقؼ لو عمى ترجمة: حى
نٍ  .11 نىادىةى الًغفىاًرمُّ أىبيك ذىر  جي  (.20سبؽ في الحديث ) (: صحابي جميؿ.ق32)  ديبي بفي جي
  :ألف فيو عـ أبي حرب بف األسكد الديمي ، لـ أقؼ لو عمى ترجمة. ؛أتكقؼ في الحكـالحكـ عمى اإلسناد 
 ( 26الحديث رقـ: ) 

ًمي  اٍلميذٍ  ٍيًف، أنا أىبيك عى دَّثىًني أىًبي، أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى، حى ، أىٍنبىأىنىا عى ، أنا أىبيك بىٍكرو اٍلقىًطيًعيُّ ًىبي
عىؿى رىسيك : جى ، قىاؿى ًميًؿ، عىٍف أىًبي ذىر  سىًف، أىٍنبىأىنىا أىبيك السَّ مىيَّ ىىذً  ؿي المًَّو أىٍنبىأىنىا يىًزيدي، أىٍنبىأىنىا كىٍيمىسي ٍبفي اٍلحى ًه يىٍتميك عى
، لىٍك  : " يىا أىبىا ذىر  تَّى فىرىغى ًمفى اآٍليىًة، ثيّـَ قىاؿى اؽ حى مىٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجن ذيكا ًبيىا اآٍليىةى:ؼ كى ـٍ أىخى أىفَّ النَّاسى كيمَّيي

، ثيّـَ  تَّى نىعىٍستي مىيَّ حى ييرىدِّديىىا عى عىؿى يىٍتميكىىا كى : فىجى ـٍ "، قىاؿى ًدينىًة؟ "  لىكىفىٍتيي ، كىٍيؼى تىٍصنىعي ًإٍف أيٍخًرٍجتى ًمفى اٍلمى : " يىا أىبىا ذىر  قىاؿى
: " فىكىٍيؼى تىٍصنى  مىاـً مىكَّةى، قىاؿى مىامىةن ًمٍف حى تَّى أىكيكفى حى ًة، أىٍنطىًمؽي حى : ًإلىى السَّعىًة كىالدَّعى : قيٍمتي عي ًإٍف أيٍخًرٍجتى ًمفى مىكَّةى ؟ قىاؿى

: قيٍمتي  : " فىكىٍيؼى تىٍصنىعي ًإٍف أيٍخًرٍجتى ًمفى الشَّ " قىاؿى ًة ًإلىى الشَّاـً كىاألىٍرًض اٍلميقىدَّسىًة، قىاؿى : : ًإلىى السَّعىًة كىالدَّعى اـً ؟ " قىاؿى

                                      
 .21/135جاؿ لممزم تيذيب الكماؿ في أسماء الر ( 1)
 .21/136المصدر السابؽ ( 2)
 .8/510الطبقات الكبير البف سعد ( 3)
 .1/96تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (4)
 .351تاريخ الثقات لمعجمي / (5)
 .6/204الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (6)
 .21/135تيذيب الكماؿ لممزم  (7)
 .259سؤاالت السممي لمدارقطني / (8)
 .4/44تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم  (9)
 .2/477العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل  (10)
 .7/214الثقات البف حباف  (11)
 .270مشاىير عمماء األمصار البف حباف / (12)
 .2/47الكاشؼ لمذىبي  (13)
 .1/212تذكرة الحفاظ لمذىبي  (14)
 .436تقريب التيذيب البف حجر / (15)
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؟ " قىاؿى  ٍيره ًمٍف ذىًلؾى : " أىكى خى اًتًقي، قىاؿى مىى عى عي سىٍيًفي عى ؽِّ أىضى : ًإذنا كىالًَّذم بىعىثىؾى ًباٍلحى ، قيٍمتي ٍيره ًمٍف ذىًلؾى : أىكى خى : أىكى قيٍمتى
بىًشيًّا " ٍبدنا حى ٍف كىافى عى تيًطيعي، كىاً  : " تىٍسمىعي كى  قىاؿى

 ( 20سبؽ تخريجو في الحديث رقـ. ) 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍيف .1  ( .8(: ثقة ، سبؽ ترحمتو في الحديث رقـ )ق525) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى
ًميِّ ٍبًف مي  .2 سىفي ٍبفي عى ًمٌي التميمياٍلحى ًمي  ٍبف أىٍحمىدى أىبيك عى مًَّد ٍبًف عى  :(2)ق(444) (1)بىً ذٍ ابف المي ، حى

 .الحسف بف لؤلؤ يسعيد الحرفي، كأب يمحمد بف ماسي، كأب يبكر القطيعي، كأب ركل عف: أبي
 .(3)عبد القادر اليكسفي، كأبك القاسـ ىبة اهلل بف الحصيفك أبك الحسيف ابف الطيكرم،  :ركل عنو

، كقاؿ (4)كليس بمحؿ لمحجةمسند أحمد، كزاد:  ككاف سماعو صحيحا إال ًفي أجزاء مفقاؿ الخطيب البغدادم: 
كلـ ، كاف شيخنا عسرا في الركاية، كقاؿ شجاع الذىمي: (6)ككاف صاحب حديث كطمب، كقاؿ: (5)اإلماـ العالـالذىبي: 

 .(9)، كقاؿ ابف حجر: شيخ ليس بالمتقف(8)تكمما فيواف مي ك: اٍلًسمىًفٌي ، كقاؿ (7)يكف ممف يعتمد عميو في الركاية
 (.5(: ثقة ، سبؽ في الحديث رقـ )ق368) أىبيك بىٍكرو اٍلقىًطيًعيُّ  .3
ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى  .4  (.5(: ثقة ، سبؽ في الحديث رقـ )ق290)  عى
ٍنبىؿً  .5 مًَّد بًف حى  (.5لحديث رقـ )، سبؽ في اثقة حافظ إماـ حجة( : ق241) أىٍحمىدى بًف ميحى
ف .6 كى  :(10) ق(206) بف زاذم كيقاؿ: ابف زاذاف، بف ثابت السممي، أبك خالد الكاسطي يىًزيدي ٍبفي ىىاري

 .ككيمس بف الحسف ،ركل عف: أباف بف أبي عياش، كشعبة بف الحجاج، كعبد الممؾ بف أبي سميماف
سحاؽ بف راىكيوجاني، كأحمد بف حنبؿ، كأحمد بف منز كل عنو: إبراىيـ بف يعقكب الجك ر   .(11)يع البغكم، كا 

، (14)، كقاؿ ابف المديني: لـ أر أحفظ مف يزيد بف ىاركف(13)، كقاؿ ابف معيف: ثقة(12)قاؿ ابف سعد: ثقة كثير الحديث
 ، (16)، كقاؿ اإلماـ أحمد: حافظ متقف لمحديث, كزاد: اليسأؿ عف مثمو(15)كقاؿ العجمي: ثقة، ثبت في الحديث

 

                                      
 .12/165( بضـ الميـ كسككف الذاؿ ككسر الياء كفي آخرىا الباء المكحدة، ىذه النسبة إلى المذىب. األنساب لمسمعاني 1)
 .30/88( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي2)
 ( المصدر السابؽ .3)
 .8/393( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 4)
 .17/640( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 5)
 .17/641ؽ ب( المصدر السا6)
 .17/643( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 7)
 .( المصدر السابؽ8)
 .2/236لساف الميزاف البف حجر ( 9)
 .32/261تيذيب الكماؿ لممزم  (10)
 .32/264المصدر السابؽ  (11)
 .9/316الطبقات الكبير البف سعد  (12)
 .1/104تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (13)
 . 16/493دادم تاريخ بغداد لمخطيب البغ (14)
 .481تاريخ الثقات لمعجمي / (15)
 .9/295( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 16)
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، كقاؿ الذىبي: اإلماـ القدكة شيخ (2)، كقاؿ ابف الجكزم: كاف ثقة ثبتا حافظا(1)ممف يحفظ حديثوكقاؿ ابف حباف: كاف 
 .(4)، كقاؿ ابف حجر: ثقة متقف عابد(3)اإلسبلـ الحافظ

سىفً  .7 نىًفيُّ البىٍصًرمُّ  أىبيك الحى سىًف التًَّمٍيًميُّ الحى  :(5)ق(149) كىٍيمىسي بفي الحى
 .كسيار بف منظكر الفزارم، كأبي السميؿ ضريب بف نفير  ركل عف: برد بف سناف الشامي،

 .(6)كككيع بف الجراح ، كيزيد بف ىاركف ،ركل عنو: أشيؿ بف حاتـ، كعبد اهلل بف يزيد المقرئ
، كمرة قاؿ: ثقة كزيادة، كقاؿ أبك (9)، كقاؿ اإلماـ احمد: ثقة ثقة(8)، كقاؿ ابف المديني: ثقة ثبت(7)قاؿ ابف معيف: ثقة

كقاؿ ابف شاىيف:  ،(12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)، كقاؿ يعقكب الفسكم: ثقة(10)الرازم: ال بأس بحديثوحاتـ 
 .(16)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(15)، كقاؿ الصفدم: أحد الثقات األعبلـ(14)كقاؿ الذىبي: مف كبار الثقات

ًقيؿى اٍبفي نيفىيٍ  .8 . كى ٍيبي ٍبفي نيقىٍيرو رى ًميًؿ ضي ٍيًرمُّ  (17)القيسي رو ًباٍلفىاًء.أىبيك السَّ رى  :(19)ق(130) اٍلبىٍصًرمُّ  (18)اٍلجي
 .، كعبد اهلل بف عباس مرسبل، كأبي ذر الغفارم، كلـ يدركوالقيسي ركل عف: أبي حساف خالد بف غبلؽ

 .(20)ككيمس أبك الحسف، كعكؼ األعرابي ،ركل عنو: جعفر بف حياف العطاردم، كسميماف التيمي
، كقاؿ الذىبي: (23)، كقاؿ المزم: ركل عف أبي ذر كلـ يدركو(22)، كقاؿ ابف معيف: ثقة(21)قة إف شاء اهللقاؿ ابف سعد: ث

 .(25)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(24)أرسؿ عف أبي ذر، كزاد: كثقكه

                                      
 .7/632( الثقات البف حباف 1)
 .10/155( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 2)
 .9/358( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 3)
 .435( تقريب التيذيب البف حجر /4)
 .24/232زم تيذيب الكماؿ لمم( 5)
 .24/233المصدر السابؽ ( 6)
 .4/83تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 7)
 .70سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني /( 8)
 .3/210العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 9)
 .7/170الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 10)
 .2/119المعرفة كالتاريخ ليعقكب الفسكم ( 11)
 .7/358الثقات البف حباف ( 12)
 .194تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 13)
 .6/316سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 14)
 .24/281الكافي بالكفيات لصبلح الديف الصفدم ( 15)
 .493تقريب التيذيب البف حجر /( 16)
 .10/538. األنساب لمسمعانيقيس( بفتح القاؼ كسككف الياء ككسر السيف، ىذه النسبة إلى جماعة اسميـ 17)
 .3/266. األنساب لمسمعاني ( بضـ الجيـ كفتح الراء األكلى كسككف الياء بعدىا راء أخرل، ىذه النسبة إلى جرير بف عباد18)
 .13/309تيذيب الكماؿ لممزم ( 19)
 .13/310المصدر السابؽ ( 20)
 .9/221الطبقات الكبير البف سعد ( 21)
 .4/470ف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ الب( 22)
 .13/210تيذيب الكماؿ لممزم ( 23)
 .1/509الكاشؼ لمذىبي ( 24)
 .314تقريب التيذيب البف حجر / (25)
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نىادىةى الًغفىاًرمُّ  .9 ٍنديبي بفي جي  (.20سبؽ في الحديث ) ق(: صحابي جميؿ.32)  أىبيك ذىر  جي
 :ًد ابف المي ألف فيو:  ؛اإلسناد ضعيؼ الحكـ عمى اإلسناد مَّ ًميِّ ٍبًف ميحى سىفي ٍبفي عى : ضعيؼ، كاإلسناد منقطع  بىً ذٍ اٍلحى

ٍيبى  اأىبي  ألف رى ًميًؿ ضي  لـ يدرؾ أبا ذر الغفارم. ٍبفي نيقىٍيرو  السَّ
 ( 27الحديث رقـ:) 

أبك نصر بف الجندم، كعبد قرأت عمى أبي محمد عبد الكريـ بف حمزة السممي، عف عبد العزيز بف أحمد، أنا 
عايذ، قاؿ  الرحمف بف الحسف بف الحسف، قال: أنا أبك القاسـ ابف أبي العقب، أنبأنا أبك عبد الممؾ، أنبأنا ابف

الكليد: كأخبرني ابف لييعة، عف أبي األسكد القرشي، عف عركة، أنو كاف في كتاب أبي بكر إلى خالد بف الكليد: 
اهلل لقرية مف قرل األرض المقدسة يفتحيا اهلل عمينا أحب إلي مف رستاؽ مف  ـ، فكأف أعجؿ إلى إخكانكـ بالشا

 .رساتيؽ العراؽ
 (1)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍمزىة بف اٍلخضر الٌسمًميٌ  .1 مَّد عبد اٍلكىًريـ بف حى  :(2)ق(526الحداد الدمشقي ) أىبيك ميحى

 .الكىتَّاًنيٌ ب ، كعبد الدائـ بف الحسف، كعبد العزيز بكر الخطي يالقاسـ الحنائي، كأب ي: أبركل عف
 .(3)، كعبد الرحمف بف عمي الخرقياٍلًسمىًفٌي ركل عنو: أبك القاسـ بف عساكر ، كأبك طاىر 

، كقاؿ ابف تغرم بردم: (5)، كقاؿ ابف نقطة: كاف سيبل في الركاية ثقة مستكرا(4)قاؿ ابف عساكر: كاف ثقة مستكرا
 .(8)، كقاؿ ابف العماد: ثقة(7)، كقاؿ الذىبي: الشيخ الثقة(6)المحدث الفاضؿ

 (.3ثقة حافظ سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 466) الكىتَّاًنيٌ عبد العزيز بف أحمد  .2
كف .3 مَّد بف أىٍحمد بف ىىاري  :(10)ق(417) المعركؼ بابف الجندم (9)بف مكسى الغساني ميحى

 .كأبي القاسـ بف أبي العقب ، ف مركافكأبي عبد اهلل ب ،خيثمة بف سميماف :ركل عف
 .كابف بنتو أبك الحسف بف أبي الحديد ،كأبك نصر ابف طبلب ،عبد العزيز بف أحمد :ركل عنو

 .(13): ثقة مأمكف، كقاؿ الذىبي: اإلماـ العبلمة المأمكف(12)، كابف عساكر(11)الكىتَّاًنيٌ قاؿ عبد العزيز 
ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبف .4 ًميِّ ٍبف أبي العقب أىبيك اٍلقىاًسـً عى سىف ٍبف عى سىٍيف ٍبف اٍلحى  :(14)ق(415) اٍلحي

                                      
 .149/ 1تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (1)
 .36/147تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (2)
 المصدر السابؽ . (3)
 .36/435تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (4)
 .366عرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة /التقييد في م (5)
 .5/249النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم  (6)
 .19/600سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (7)
 .6/130( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد الحنبمي 8)
 .10/42. األنساب لمسمعاني إلى غساف، كىي قبيمة نزلت الشاـ( بفتح الغيف كتشديد السيف كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة 9)
 .51/160تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 10)
 . 155ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /( 11)
 .51/161تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 12)
 .17/400سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 13)
 .28/377تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (14)
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 ركل عف: جده أبي القاسـ عمي، كأبي عبد اهلل بف مركاف.
 .(1)الكىتَّاًنيٌ ركل عنو: عمي بف الخضر الزاىد، كأبك القاسـ الحنائي، كعبد العزيز 

 .(2): ثقة مأمكفالكىتَّاًنيٌ قاؿ عبد العزيز 
ًميُّ  .5 ٍشقً  أبك القىاًسـً عى ـى بف أبي العىًقًب الدِّمى  :(3)ق(354ي )بفي يىٍعقيكبى بًف إٍبرىاًىي

 .كأبي عبد الممؾ أحمد بف إبراىيـ ،كالحسف بف جرير الصكرم ،أبي زرعة الدمشقي :ركل عف
  .(4)فيكابف ابف ابنو عبد الرحمف بف الحس ،كأبك محمد بف أبي نصر ،تماـ بف محمد الرازم :كركل عنو
، كقاؿ سبط ابف الجكزم: محدث (6)، كقاؿ ابف عساكر: أحد الثقات(5): كاف ثقة مأمكنا حافظاالكىتَّاًنيٌ لعزيز قاؿ عبد ا

 ،(9)، كقاؿ الصفدم: محدث الشاـ الثقة(8)، كقاؿ الذىبي: أحد محدثي الشاـ الثقات(7)ثقة زاىد ثبت
 :(11)ق(289) مىٍشًقيالدِّ  (10)أىٍحمد بف ًإٍبرىاًىيـ أىبيك عبد اٍلممؾ اٍلقرًشي العامرم .6

 .ركل عف: إبراىيـ بف سعيد الجكىرم، كمحمد بف آدـ المصيصي، كمحمد بف عائذ القرشي الدمشقي
 .(12)كأبك عكانة يعقكب اإلسفراييني ،ركل عنو: النسائي، كأبك القاسـ عمي بف يعقكب بف أبي العقب 

 .(16)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(15)بي: صدكؽ، كقاؿ الذى(14)، كقاؿ النسائي: ال بأس بو(13)قاؿ ابف عساكر: ثقة
اًئذ بف عبد الرٍَّحمىف بف عبيد اهلل، أىبيك عبد اهلل الدِّمىٍشًقي اٍلكىاًتب .7 مَّد بف عى  :(17)ق(233) ميحى

 .ركل عف: إسماعيؿ بف عياش، كسكيد بف عبد العزيز، كالكليد بف مسمـ 
 .ة الدمشقي، كأبك زرعة الرازمركل عنو: أبك عبد الممؾ أحمد بف إبراىيـ البسرم ، كأبك زرع

ٍيـ، كقاؿ (18)قاؿ ابف معيف: ثقة  ،(21)كقاؿ سبط ابف الجكزم: ثقة ،(20)، كذكره ابف حباف في الثقات(19)صدكؽ :ديحى

                                      
 .28/377تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (1)
 .151ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني / (2)
 .43/286تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 3)
 .43/287المصدر السابؽ ( 4)
 .85ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /( 5)
 .43/286تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 6)
 .17/361ي تاريخ األعياف لسبط بف الجكزم مرآة الزماف ف( 7)
 .26/92تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 8)
 .22/206الكافي بالكفيات لمصفدم ( 9)
 .9/152، كعامر بف صعصعة، كعامر بف عدم . األنساب ( بفتح العيف كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى ثبلثة رجاؿ منيـ عامر بف لؤلٌ 10)
 .1/252تيذيب الكماؿ لممزم( 11)
 .1/253المصدر السابؽ ( 12)
 .71/18تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 13)
 المصدر السابؽ .( 14)
 .1/189الكاشؼ لمذىبي ( 15)
 .115تقريب التيذيب البف حجر /( 16)
 .25/427تيذيب الكماؿ لممزم ( 17)
 .397( سؤاالت ابف الجنيد البف معيف /18)
 .8/52( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 19)
 .9/75الثقات البف حباف ( 20)
 .14/444( مرآة الزماف في تكاريخ العياف لسبط ابف الجكزم 21)
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كقاؿ  ،(2)،  كقاؿ الذىبي: اإلماـ المؤرخ الصادؽ(1)كقاؿ النسائي: ليس بو بأس، كقاؿ صالح جزرة: ثقة إال انو قدرم 
 .(4)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ رمي بالقدر(3)اف عالما ثقةابف تغرم بردم: ك

 (.1(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق195) الكليد بف مسمـ القرشى .8
ٍضرىًميُّ اٍلًمٍصًرمُّ  .9 ٍبدي المًَّو ٍبفي لىًييعىةى ٍبًف عيٍقبىةى اٍلحى  :(5)ق(174) عى

 .ألسكد محمد بف عبد الرحمف بف نكفؿركل عف: أحمد بف خاـز المعافرم، كعطاء بف أبي رباح، كأبي ا
 .(6)كالكليد بف مسمـ ،كشعبة بف الحجاج ،سعيد بف أبي مريـ، كسفياف الثكرم: ركل عنو

، كزاد: (9)، كقاؿ: ال يحتج بحديثو(8)، كقاؿ ابف معيف: ضعيؼ الحديث(7)قاؿ ابف سعد: كاف ضعيفا كعنده حديث كثير
، كقاؿ اإلماـ أحمد: مف كاف بمصر يشبو ابف لييعة في ضبط الحديث (10)ابف لييعة ليس بشيء تغير أك لـ يتغير

تقانو ،  (13)، كمرة قاؿ: مف سمع مف ابف لييعة قديما فسماعو صحيح(12)، كمرة: سيئؿ عف ابف لييعة فضعفو(11)كثرتو كا 
، كقاؿ (15)تج بو، كقاؿ الجكزجاني: ال يكقؼ عمى حديثو كال ينبغي أف يح(14)ككاف يحي بف سعيد القطاف ال يراه شيئا

كمرة قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة: ضعيؼ، كزاد أبك زرعة:  ،(16)زرعة كأبك حاتـ: أمره مضطرب، يكتب حديثو لئلعتبار
، كقاؿ ابف حباف: كاف شيخا صالحا لكنو يدلس (18)،كسيئؿ النسائي عف ابف لييعة فضعفو(17)ليس ممف يحتج بحديثو

قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (19)الضعفاء ، كقاؿ الذىبي: القاضي اإلماـ العبلمة محدث ديار مصر، كزاد: كاف (20)ؼ حديثوعَّ ضى : يي الدَّارى
،كقاؿ ابف حجر: صدكؽ، اختمط بعد (22)، كمرة قاؿ: العمؿ عمى تضعيؼ حديثو(21)مف بحكر العمـ عمى ليف في حديثو

 .(23)احتراؽ كتبو

                                      
 .25/427( تيذيب الكماؿ لممزم 1)
 .11/104سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 2)
 .265( النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم /3)
 .516( تقريب التيذيب البف حجر /4)
 .15/487اؿ لممزم تيذيب الكم( 5)
 .15/490المصدر السابؽ ( 6)
 .9/524الطبقات الكبير البف سعد ( 7)
 .153تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /( 8)
 .4/481تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 9)
 .108مف كبلـ أبي زكريا يحي بف معيف في الرجاؿ ركاية طيماف /( 10)
 .246ئلماـ أحمد /لسؤاالت أبي داكد ( 11)
 .5/147الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 12)
 .2/11البف حباف  المجركحكف( 13)
 .5/182( التاريخ الكبير لمبخارم 14)
 .266( أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني /15)
 .2/475ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 16)
 .5/146( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 17)
 .1/281( تاريخ ابف يكنس المصرم 18)
 .2/11البف حباف  المجركحكف( 19)
 .207( سؤاالت السممي لمدارقطني /20)
 .8/11( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 21)
 .1/590( الكاشؼ لمذىبي 22)
 .353تقريب التيذيب البف حجر /( 23)
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ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف نى  .10 مَّدي ٍبفي عى ًد ميحى دً أىبيك اأٍلىٍسكى ـي عيٍركىةى  ،ٍكفىًؿ ٍبًف اأٍلىٍسكى  :(1)ق(131) يىًتي
 .كعركة بف الزبير ركل عف: بكير بف عبد اهلل بف األشج، كسالـ بف عبد اهلل بف عمر،

 .(2)ركل عنو: أسامة بف زيد الميثي، كأبك ضمرة أنس بف عياض الميثي، كعبد اهلل بف لييعة
، كقاؿ أحمد بف صالح: (5)، كذكره ابف حباف في الثقات(4)حاتـ: ثقة ، كقاؿ أبك(3)قاؿ ابف سعد: ثقة قميؿ الحديث

 .(9)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(8)، كقاؿ الذىبي: مف العمماء الثقات(7)، كقاؿ النسائي: ثقة(6)ثبت
ٍيًمًد ٍبًف أىسىًد  .11 كى بىٍيًر ٍبًف اٍلعىكَّاـً ٍبًف خي  :(10)ق(94)القرشي األسدم، أبك عبد اهلل المدني عيٍركىةي ٍبفي الزُّ

 .ركل عف: عبد اهلل بف عباس ، كعبد اهلل بف عمر بف الخطاب ، كخالتو عائشة أـ المؤمنيف 
 .(11)كأبك األسكد محمد بف عبد الرحمف  ،ركل عنو: حبيب مكلى عركة بف الزبير ، كسميماف بف يسار

 ،(13)ثقة، كقاؿ العجمي: (12)ا مأمكنا ثبتامالحديث فقييا عال كثير كاف ثقةقاؿ ابف سعد: 
، كقاؿ الذىبي: كاف (15)، كقاؿ ابف خمكاف: كاف عالما صالحا(14)كقاؿ ابف حباف : مف أفاضؿ أىؿ المدينة كعممائيـ 

 .(18)، كقاؿ ابف العماد: الفقيو الحافظ(17)، كقاؿ ابف حجر: ثقة فقيو مشيكر(16)ثبتا حافظا فقييا عالما بالسيرة
  :عبد اهلل بف لييعة؛ ضعيؼ.ألف فيو  ؛اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد 
 ( 28الحديث رقـ:) 

، أ ًمي  ًميِّ ٍبًف ًىبىًة المًَّو ٍبًف عى ٍف أىًبي نىٍصرو عى ٍمزىةى، عى ٍبًد اٍلكىًريـً ٍبًف حى مَّدو عى مىى أىًبي ميحى ٍبدي اٍلبىاًقي ٍبفي قىرىٍأتي عى نا أىبيك بىٍكرو عى
، أنا أى  ٍبًد اٍلكىًريـً ٍبًف عيمىرى الشِّيرىاًزمُّ ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي عيمىرى ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف عى سىٍيًف عى مَّةى بيك اٍلحي  ، أناحى

مَّ  ، أىٍنبىأىنىا يىٍحيىى ٍبفي حى دِّم يىٍعقيكبي دى ٍبًف يىٍعقيكبى ٍبًف شىٍيبىةى، أىٍنبىأىنىا جى مَّدي ٍبفي أىٍحمى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك عىكىانىةى، عىٍف أىبيك بىٍكرو ميحى ادو
ا : يىا مىٍعشى سيمىٍيمى ، يىقيكؿي نىٍحفي ًبمىٍسكىفو ًميًّا كى : سىًمٍعتي عى ، قىاؿى ك، عىٍف قىٍيًس ٍبًف سىكىفو ًف اٍلًمٍنيىاًؿ ٍبًف عىٍمرو ، عى  رى اٍلميٍسًمًميفى فى

مىى أىٍدبىا: اٍلمييىاًجًريفى  ـٍ كىل تىٍرتىدُّكا عى ميكا األىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى الًَّتي كىتىبى المَّوي لىكي اًسًريفى اٍدخي ـٍ فىتىٍنقىًمبيكا خى  ،(19) ًركي

                                      
 .25/645تيذيب الكماؿ لممزم ( 1)
 .25/647المصدر السابؽ ( 2)
 .7/451الطبقات الكبير البف سعد ( 3)
 .7/321بف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ ال( 4)
 .7/364الثقات البف حباف ( 5)
 .198تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 6)
 .2/656التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح لمباجي ( 7)
 .6/150سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 8)
 .523تقريب التيذيب البف حجر /( 9)
 .20/11تيذيب الكماؿ لممزم ( 10)
 .20/15المصدر السابؽ ( 11)
 .7/177الطبقات الكبير البف سعد ( 12)
 .331تاريخ الثقات لمعجمي /( 13)
 .5/194الثقات البف حباف ( 14)
 .3/255كفيات األعياف البف خمكاف ( 15)
 .6/424تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 16)
 .420تقريب التيذيب البف حجر /( 17)
 .1/373ف العماد شذرات الذىب في أخبار مف ذىب الب( 18)
 (.21سكرة المائدة: آية رقـ )  (19)
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مىٍيًيـٍ   رىٍت عى ـٍ ًإنَّيىا سينَّةه جى : أيؼ  لىكي ، قىاؿى : فىمىمَّا رىأىل ذىًلؾى : فىتىمىكَّئيكا، قىاؿى  .قىاؿى
 (1)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍمزىةى  .1 ٍبدي اٍلكىًريـً ٍبفي حى مَّدو عى  (.27في الحديث رقـ ) (: ثقة، سبؽ ترجمتوق526) أىبيك ميحى
ٍعفىًر أىبيك نىٍصرو اٍبفي مىاكيٍكل .2 ًميِّ بًف جى ًميُّ بفي ًىبىًة اهلًل بًف عى  :(2)ق(487) عى

 .القاسـ الحنائي يكأب ،الكىتَّاًنيٌ محمد  يكأب ،الحسف بف أبي الحديد يأبركل عف: 
 .(3)لكىتَّاًنيٌ اعبد العزيز ك  ،أبك الفتح نصر بف إبراىيـ ، كأبك بكر الخطيب :ركل عنو

: كاف السٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ شيركية الديممي في طبقاتو: كاف حافظا متقنا، كقاؿ (4)قاؿ ابف الجكزم: كاف حافظا لمحديث
 .(7)، كقاؿ السيكطي: اإلماـ الحافظ الكبير البارع(6)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الناقد النسابة الحجة(5)عالما عارفا حافظا

 :(8)ق(452) أبك بكر اليمداني المؤدب العزيز عبد بف عمر بف الكريـ عبد بف الباقي عبد .3
مَّةى الحسيف بف  يطاىر المخمص، كمحمد بف الحسف بف المأمكف، كأب يأب ركل عف:  .الخبلؿ حى
 الخطيب البغدادم. :ركل عنو

 .(9): ال بأس بوالبغدادم قاؿ الخطيب
مَّ عىٍبد الرٍَّحمىف ٍبف عيمىر ٍبف أٍحمىد ٍبف  .4 سىٍيف البغدادم الخالؿةى حى  :(11)ق(397) (10)، أىبيك اٍلحي

اًمًميُّ الحسيف بف إسماعيؿ  ركل عف:  .، كعبد الغافر بف سبلمة ، كمحمد بف أحمد بف شيبةالمىحى
 .، كأبك الفضؿ بف الككفياألىزىًجيُّ ، كاألزىرم، كعبد العزيز البىٍرقىاًنيٌ  :عنو ركل
 .(15) الذىبيك ، (14) كابف ماككال، (13)بف محمد العتيقي، كأحمد (12)الخطيب البغدادم كثَّقو
ٍمت أب .5 مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف يىٍعقيكبى ٍبًف شىٍيبىةى بف الصَّ  :(17)ق(331) (16)بكرو السَّديكسيَّ  كميحى

 .جده يعقكب بف شيبة، كمحمد بف شجاع الثمجي، كعبيد اهلل بف جرير بف جبمة ركل عف:
ةى أبك الحسف الجراحي، كعبد الرحمف بف عمر بف  كـ، ركل عنو: أبك طاىر بف أبي ىاش مَّ  .الخبلؿ حى

                                      
 .1/149تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (1)
 .43/263 المصدر السابؽ (2)
 .المصدر نفسو (3)
 .17/8المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 4)
 .13/216تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 5)
 .18/569سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 6)
 .443طبقات الحفاظ لمسيكطي /( 7)
 .12/279( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 8)
 ( المصدر السابؽ.9)
 .5/239األنساب لسمعاني  .( بفتح الخاء المعجمة كتشديد البلـ ألؼ، ىذه النسبة إلى عمؿ الخؿ أك بيعو10)
 .11/608( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 11)
 .المصدر السابق (12)

 فسو.المصدر ن( 13)
 . 2/546اإلكماؿ في رفع االرتياب البف ماككال ( 14)
 .17/82سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 15)
 .7/102.األنساب لسمعاني ( بضـ الداؿ كالكاك بيف السينيف أكالىما مفتكحة، ىذه النسبة إلى جماعة قبائؿ16)
 .2/248تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 17)
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 .(3)، كقاؿ الذىبي: المعمر الصدكؽ(2)، كابف الجكزم(1)كثَّقو الخطيب البغدادم
ٍمت بف عيٍصفيكر أىبيك ييكسيؼ السديكًسي اٍلبىٍصًرمٌ  .6  :(4)ق(262) يىٍعقيكب بف شيبىة بف الصَّ

 .اركف، كركح بف عبادة، كيزيد بف ى: عمي بف عاصـركل عف
 .ركل عنو: ابف ابنو محمد بف أحمد بف يعقكب، كيكسؼ بف يعقكب بف إسحاؽ بف البيمكؿ

 .(6)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الكبير العبلمة الثقة(5)قاؿ الخطيب: كاف ثقة
مَّاد بف أبي زياد الشٍَّيبىاًنيٌ  .7 ىيـ اٍلبىٍصًرٌم يكنى أىبىا بكر (7)يحيى بف حى  :(8)ق(215)مىٍكلى

 .كأبي عكانة الكضاح بف عبد اهلل ،ركل عف: حماد بف سممة ، كشعبة بف الحجاج
 .(9)كيعقكب بف سفياف الفارسي ،ركل عنو: البخارم، كابنو حماد بف يحيى بف حماد

ذىبي: ، كزاد ال(15)، كابف حجر(14)، كالذىبي(13)، كأبك حاتـ(12)، كالعجمي(11)، ككثَّقو ابف سعد(10)ذكره ابف حباف في الثقات
 .(16)األماـ الحافظ

 :(18)ق(176) أىبيك عكىانىة الكىاًسًطيٌ  (17)الكضاح ٍبف عبد اهلل اٍليىٍشكيًرم .8
 .كسعيد بف مسركؽ الثكرم ، كسميماف األعمش ،ركل عف: أيكب السختياني

 .(19)ركل عنو: شعبة بف الحجاج ، كأبك نعيـ الفضؿ بف دكيف ، كيحيى بف حماد الشيباني
ذا حد قاؿ أبك حاتـ:ك ، (22)، كابف معيف (21)، كالعجمي(20)كثَّقو ابف سعد ث مف حفظو غمط كثيرا كىك كتبو صحيحة، كا 
 ، (23)ثقة إذا حدث مف كتابو، كقاؿ أبك زرعة: صدكؽ ثقة

                                      
 .2/248دم تاريخ بغداد لمخطيب البغدا (1)
 .14/30المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 2)
 .15/312سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 3)
 .6/410تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 4)
 المصدر السابؽ.( 5)
 .12/476سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 6)
 .8/198. األنساب لمسمعاني ة إلى شيباف، كىي قبيمة في بكر بف كائؿ( بفتح الشيف كسككف الياء كالباء بعدىا كفي آخرىا النكف، نسب7)
 .31/278تيذيب الكماؿ لممزم ( 8)
 المصدر السابؽ.( 9)
 .9/257الثقات البف حباف ( 10)
 .9/308الطبقات الكبير البف سعد ( 11)
 .470تاريخ الثقات لمعجمي /( 12)
 .9/137الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 13)
 .2/364لمذىبي  الكاشؼ( 14)
 .620تقريب التيذيب البف حجر /( 15)
 .10/139سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 16)
 .13/509. األنساب لمسمعاني قبيمة كىي يشكرإلى ( بفتح  الياء كسككف الشيف كضـ الكاؼ كفي آخرىا الراء، تنسب 17)
 .30/441تيذيب الكماؿ لممزم ( 18)
 .30/445المصدر السابؽ ( 19)
 .9/288ات الكبير البف سعد الطبق( 20)
 .464تاريخ الثقات لمعجمي /( 21)
 .15/638تاريخ بغداد ( 22)
 .9/40الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 23)
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، كقاؿ ابف عبد البر: (3)، كمرة قاؿ: ثقة متقف لكتابو(2)، كقاؿ الذىبي: األماـ الحافظ الثبت(1)كذكره ابف حباف في الثقات
، كقاؿ ابف حجر: ثقة (4)معكا عمى أنو ثقة ثبت حجة فيما حدث مف كتابو، ككاف إذا حدث مف حفظو ربما غمطأج
 .(5)ثبت
مَّد اأٍلىٍعمىشي  سيمىٍيمىافي ٍبفي ميٍيرىافى  .9 ىيـ اٍلكيكًفي (6)اٍلكىاًىًمي أىبيك ميحى  :(7)ق(148) مىٍكلى

براىيـ النخعي  .كالمنياؿ بف عمرك ،جبير كسعيد بف ،ركل عف: أباف بف أبي عياش، كا 
 .(8)كأبك عكانة ،شعبة بف الحجاجو، كأبك أسامة حماد بف أسامة  ،جرير بف عبد الحميدركل عنو: 

، كمرة قاؿ: (12)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الثقة(11)، كذكره ابف حباف في الثقات(10)،كقاؿ النسائي: ثقة ثبت(9)كثَّقو ابف معيف
، كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف طبقات (14)ف حجر: ثقة حافظ لكنو يدلس، كقاؿ اب(13)ثقة جبؿ لكنو يدلس

 .(15)المدلسيف
ك األىسىًدمُّ مىٍكلىىيـ الكيٍكًفيُّ  .10 ك أىبيك عىٍمرو  :(16)) الطبؽ الخامسة(الًمٍنيىاؿي بفي عىٍمرو

 .كعبد اهلل بف الحارث البصرم، كقيس بف السكف ،ركل عف: زر بف حبيش، كسعيد بف جبير
 .(17)كسممة بف كييؿ، كسميماف األعمش ،ركل عنو: أيكب أبك المعمى الككفي، كالحجاج بف أرطاة 

قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (21)، كالنسائي(20)، كابف شاىيف(19)، كالعجمي(18)كثَّقو ابف معيف :  ،(22): صدكؽالدَّارى كقاؿ أبك محمد بف حـز
 .(24)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ربما كىـ(23)بالقكم

                                      
 .7/563الثقات البف حباف ( 1)
 .8/217سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (2)
 .2/349( الكاشؼ لمذىبي 3)
 .12/214( إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام 4)
 .610التيذيب البف حجر / ( تقريب5)
 .11/32. األنساب لمسمعاني ( ىذه النسبة إلى بنى كاىؿ6)
 .12/76تيذيب الكماؿ لممزم ( 7)
 .12/82المصدر السابؽ ( 8)
 .4/146الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 9)
 .12/89تيذيب الكماؿ لممزم ( 10)
 .4/302الثقات البف حباف ( 11)
 .1/116تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 12)
 .1/283المغني في الضعفاء لمذىبي ( 13)
 .289تقريب التيذيب البف حجر /( 14)
 .33طبقات المدلسيف البف حجر /( 15)
 .28/568تيذيب الكماؿ لممزم ( 16)
 .28/569المصدر السابؽ ( 17)
 .1/98تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ( 18)
 .442تاريخ الثقات لمعجمي /( 19)
 .230البف شاىيف / تاريخ أسماء الثقات( 20)
 .28/571تيذيب الكماؿ لممزم: ( 21)
 .273سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /( 22)
 .7/483( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 23)
 .577( تقريب التيذيب البف حجر/24)
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دي بىًني سيكىاءىةى قىٍيسي بٍ  .11  :(1)ق(70) في السَّكىًف اأٍلىسىًدمُّ الكيكفيُّ أىحى
 .ركل عف: األشعث بف قيس، كعبد اهلل بف مسعكد 

 .(2)ركل عنو: سعد بف عبيدة، كالمنياؿ بف عمرك، كابنو النعماف بف قيس بف السكف
 .(6)جر، كابف ح(5)، كابف معيف(4)، ككثَّقو ابف سعد(3)ذكره ابف حباف في الثقات

ًميُّ ٍبفي أىًبي طىاًلبو رىًضيى المَّوي عىٍنوي  .12  صحابي جميؿ ، الخميفة الراشد الرابع. ق(:40) عى
  :ك عمر، ك  بف الكريـ عبد بف الباقي ألف فيو:عبد ؛اإلسناد حسفالحكـ عمى اإلسناد ك أىبيك عىٍمرو الًمٍنيىاؿي بفي عىٍمرو

 كبلىما صدكؽ . ؛األىسىًدمُّ 
 ( 29الحديث رقـ ): 

ادي، أىٍنبىأىنىا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي  سىٍيًف النَّجَّ ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف اٍلحي سىًف بىرىكىاتي ٍبفي عى ، أنا أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلحى ًطيبي ًميِّ ٍبًف ثىاًبتو اٍلخى ٍبفي عى
ٍيًو، أنا أىبيك بىٍكرو  ًد ٍبًف ًرٍزقىكى مَّ مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى سىًف ميحى سىفي  أىبيك اٍلحى دَّاًد، أىٍنبىأىنىا اٍلحى دى ٍبًف اٍلحى أىٍحمىدي ٍبفي ًسٍنًدمِّ ٍبًف أىٍحمى

اؽي ٍبفي ًبٍشرو اٍلقيرى  ذىٍيفىةى ًإٍسحى ، أنا أىبيك حي اًعيؿي ٍبفي ًعيسىى اٍلعىطَّاري ، أىٍنبىأىنىا ًإٍسمى ًمي  اٍلقىطَّافي ةي يىٍعًني اٍبفى ٍبفي عى اًرجى ، أنا خى ًشيُّ
، عىٍف ميعىاذو رىًضيى المَّوي عى ميٍصعىبو السَّرى  اًلًد ٍبًف مىٍعدىافى ، عىٍف خى ، عىٍف ثىٍكرو ىيكى اٍبفي يىًزيدى اٍلكىالًعيُّ اٍلًحٍمًصيُّ : ٍخًسيَّ ٍنوي، قىاؿى

ا بىٍيفى اٍلعىًريًش ًإلىى اٍلفيرىاتً   .أىٍرضي اٍلميٍقدىسًَّة مى
 (7)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 
ادي بىرىكىاتي ٍبفي عى  .1 سىٍيًف النَّجَّ سىفً  (8)ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف اٍلحي  :(10)ق(531) (9)الٌدمشقٌي، األٍنماطيٌ  أىبيك اٍلحى
 بكر الخطيب، كأحمد بف عبد الكاحد بف أبي الحديد. ي: أبركل عف 
 ركل عنو: ابف عساكر، كعبد الخالؽ بف أسد. 
 .(11)خا مغفبلكقاؿ: كاف شي ،ككاف حافظا لمقرآف، مستكرا :ابف عساكر قاؿ 
اًفظي  .2 ًطيبي اٍلبىٍغدىاًدمُّ اٍلحى ًميِّ ٍبًف ثىاًبًت ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف مىٍيًدم  أىبيك بىٍكرو اٍلخى  :(12)ق(463) أىٍحمىدي ٍبفي عى

 .الحسف محمد بف أحمد بف رزقكيو كأبي ،أحمد بف محمد بف الصمتك  ،عمر بف ميدمي أب ركل عف:
 .(13)كأبك الحسف بركات بف عبد العزيز النجاد ،كأبك محمد بف األكفاني ، الكىتَّاًنيٌ عبد العزيز :ركل عنو 

                                      
 .24/50تيذيب الكماؿ لممزم ( 1)
 .المصدر السابؽ (2)
 .5/309الثقات البف حباف ( 3)
 .8/296( الطبقات الكبير البف سعد 4)
 .7/99الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 5)
 .487تقريب التيذيب البف حجر /( 6)
 .1/149 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر (7)

 .13/32. األنساب لمسمعاني ( بفتح النكف كالجيـ المشددة كفي آخرىا  الداؿ، ىذه النسبة إلى خياطة المحؼ كالحشايا8)
 .1/378بيع األنماط كىي الفرش التي تبسط. األنساب لمسمعاني  إلىلميـ ككسر الطاء ، نسبة ( فتح األلؼ كسككف النكف كفتح ا9)
 .71/374تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 10)
 المصدر السابؽ.( 11)
 .5/31تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 12)
 .5/32المصدر السابؽ ( 13)
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الحافظ، اإلماـ في الصنعة كاحد عصره ، كقاؿ الصريفيني: (1)الفقيو الحافظ أحد األئمة المشيكريفقاؿ ابف عساكر: 
الحافظ الكبير اإلماـ ي: ، كقاؿ الذىب(3)كاف مف الحفاظ المتقنيف العمماء المتبحريف، كقاؿ ابف خمكاف: (2)في الحفظ

الحافظ إماـ ىذه الصنعة انتيت إليو الرياسة في الحفظ كاإلتقاف كالقياـ بعمـك ، كقاؿ الصفدم: (4)محدث الشاـ كالعراؽ
 .(6)أحد حفاظ الحديث، كضابطيو المتقنيف، كقاؿ ابف كثير: (5)الحديث

مًَّد بًف أىٍحمىدى اٍبفي رى  .3 مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف ميحى ، البىزَّازميحى ٍيو البىٍغدىاًدمُّ  :(7)ق(412)ٍزقيكى
سماعيؿ بف محمد الصفار، كأبركل عف:   .جعفر بف البخترم يمحمد بف يحيى الطائي، كا 

 .(8)عنو: أبك بكر الخطيب، كأبك الحسيف بف الغريؽ، كعبد العزيز بف طاىر الزاىد ركل
 .(11)كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث المتقف، (10) البىٍرقىاًنيٌ أبك بكر ك  ،(9)الخطيب البغدادم كثَّقو
 :(12)ق(359) أىٍحمىدي ٍبفي ًسٍنًدم  بف الحسف بف بحر أىبيك بىٍكرو الحداد .4

 محمد بف العباس المؤدب، كالحسف بف عمكيو القطاف، كمكسى بف ىاركف الحافظ. ركل عف:
 .حدث عنو: ابف رزقكيو ، كأبك عمي بف شاذاف، كأبك نعيـ األصبياني

 .(16)كسبط ابف الجكزم ،(15)البىٍرقىاًنيٌ بكر  ، كأبك(14)األصبيانينعيـ  كأب، ك (13)الخطيب البغدادم كثَّقو:
مَّد .5 ًمي  بف ميحى سىفي ٍبفي عى مَّد بف محمد بف سميماف بف عمكيو اٍلحى  ق(:298) (17)اٍلقىطَّافي  أىبيك ميحى

سماعيؿ بف عيسى العطار، كعباد بف مكسى الخت ركل عف:  .ميعاصـ بف عمي، كا 
 .ركل عنو أبك عمرك ابف السماؾ، كأحمد بف سمماف النجاد، كأحمد بف سندم الحداد

قيٍطًنيٌ كثَّقو   .(21)، كقاؿ الذىبي: الشيخ اإلماـ الثقة(20)ابف الجكزمك  ،(19)،كالخطيب البغدادم(18)الدَّارى

                                      
 .5/31( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 1)
 .112ف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني /( المنتخب م2)
 .1/92( كفيات األعياف البف خمكاف 3)
 .3/221( تذكرة الحفاظ لمذىبي 4)
 .7/126( الكافي بالكفيات لمصفدم 5)
 .1/441( طبقات الشافعييف البف كثير 6)
 .2/211( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 7)
 .17/258( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 8)
 .2/211تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم  (9)
 ( المصدر السابؽ.10)
 .17/258( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 11)
 .5/304( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 12)
 ( المصدر السابؽ.13)
 المصدر نفسو(14)
 ( المصدر نفسو.15)
 .15/413( مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم 16)
 .10/449قاؼ كتشديد الطاء كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى بيع القطف. األنساب لمسمعاني ( بفتح ال17)
 .427( سؤاالت السممي لمدارقطني  /18)
 .8/367( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 19)
 .13/119( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 20)
 .13/559( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 21)
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 :(1)ق(232) ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي ًعيسىى اٍلعىطَّاري  .6
 .اني، كالمسيب بف شريؾ، كأبي حذيفة إسحاؽ بف بشر البخارم: إسماعيؿ بف زكريا الخمقركل عف

 .(2)ركل عنو: الحسف بف عمكية القطاف، كأحمد بف عمي بف جابر ، كمحمد بف السرم بف ميراف
 .(6)، كضعفو األزدم(5)، كابف الجكزم(4)الخطيب البغدادم ككثَّقو، (3)ذكره ابف حباف في الثقات

اؽي ٍبفي ًبٍشرو بف ميحى  .7 اًرمُّ ًإٍسحى ذىٍيفىةى اٍلبيخى ٍبًد المًَّو بف سىاًلـو ، أىبيك حي  : ( 8)ق(206) (7)مَّدي ٍبفي عى
سماعيؿ بف أبي خالد، كحجاج بف أرطأة، كعبد اهلل بف طاكس.ركل   عف: األعمش، كا 

سماعيؿ بف العطارركل ك   .(9)عنو: أيكب بف الحسف، كسممة بف شبيب، كأحمد بف حفص، كا 
قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (11)، كقاؿ ابف عدم: أحاديثو منكرة(10)ؾ الناس حديثوقاؿ اإلماـ مسمـ: تر  ، كقاؿ (12): كذاب متركؾالدَّارى

، كقاؿ الخطيب البغدادم: أحاديثو باطمة، كقاؿ أبك الفتح محمد بف (13)الخميمي: ضعيؼ جدا، يتيـ بكضع الحديث
ع عمى تركو كقد اتيـ بالكذب، كقاؿ ابف ، كقاؿ الذىبي: مجم(14)الحسف األزدم: متركؾ الحديث ساقط رمي بالكذب

، كقاؿ أبك بكر بف أبي شيبة: كذاب، كقاؿ (16)، كقاؿ الصفدم: رمي بالكذب كىك ساقط الحديث(15)المديني: كذاب
 .(17)النقاش: يضع الحديث

اًج الٌضبعيٌ  .8 جَّ ةي أبك اٍلحى اًرجى ةي ٍبفي ميٍصعىًب ٍبًف خى اًرجى رىاسىاًنيُّ  (19)الٌسرخسيٌ  (18)خى  :(20)ق(168) اٍلخي
 .ركل عف: أيكب السختياني، كبكير بف عبد اهلل بف األشج ، كثكر بف يزيد الحمصي

  .(21)، كسفياف الثكرم ، كأبك داكد سميماف بف داكد الطيالسيالبىٍمًخيُّ ركل عنو: حفص بف عبد الرحمف 
                                      

 .7/241اريخ بغداد لمخطيب البغدادم ت (1)
 المصدر السابؽ.( 2)
 .8/99الثقات البف حباف ( 3)
 .7/241( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 4)
 .11/183( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 5)
 .1/426( لساف الميزاف البف حجر 6)
 .2/107نسبة الى البمد بما كراء النير يقاؿ ليا بخارا. األنساب لمسمعاني ( بضـ الباء كفتح الخاء كالراء بعد األلؼ، ىذه ال7)
 .14/48( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 8)
 إسحاؽ بف بشر رجبلف: أحدىما: يكنى أبا حذيفة البخارم، ىك الذم يحدث عف الثكرم، كغيره بالمناكير، كىك صاحب الدارقطني  قاؿ أبك الحسف :

 (.53/ المجركحكفتعميقات الدارقطني عمى . )كاآلخر: إسحاؽ بف بشر بف مقاتؿ أبك يعقكب الكاىمي، ككفي، كىك ضعيؼ أيضا .المبتدأ، كالفتكح، كالردة
 .14/48( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 9)
 .1/265الكنى كاألسماء لئلماـ مسمـ ( 10)
 .1/549الكامؿ في الضعفاء البف عدم الجرجاني ( 11)
 .1/257قطني الضعفاء كالمتركككف لمدار ( 12)
 .3/954اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( 13)
 .7/336تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 14)
 .1/69المغني في الضعفاء لمذىبي ( 15)
 .8/264الكافي بالكفيات لمصفدم ( 16)
 .2/44لساف الميزاف البف حجر ( 17)
 .8/376. األنساب لمسمعاني لى بنى ضبيعة بف قيسضـ الضاد كفتح الباء كفي آخرىا العيف ، ىذه النسبة إب( 18)
 .7/118. األنساب لمسمعاني  ( ىذه النسبة إلى بمدة قديمة مف ببلد خراساف يقاؿ ليا سرخس19)
 .8/16تيذيب الكماؿ لممزم ( 20)
 .8/18المصدر السابؽ ( 21)
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، كقاؿ ابف المديني: (3)يس بشيء، كمرة قاؿ: ل(2)، كقاؿ ابف معيف: ضعيؼ(1)قاؿ ابف سعد: اتقى الناس حديثو فترككه
كقاؿ البخارم: تركو (5)، كقاؿ اإلماـ احمد: ال يكتب حديثو، كقاؿ أبك حاتـ: مضطرب الحديث ليس بالقكم (4)ضعيؼ

، كقاؿ ابف حباف: ال يحؿ االحتجاج (7)، كقاؿ النسائي: متركؾ الحديث(6)ككيع، كال ييعرؼ صحيح حديثو مف غيره
، كقاؿ (11)، كمرة قاؿ: كاه(10)، قاؿ الذىبي: صدكؽ كثير الغمط ، ال يحتج بحديثو(9): ضعيؼقيٍطًنيٌ الدَّارى ، كقاؿ (8)بخبره

 .(13)، كذكره ابف حجر في المرتبة الخامسة مف طبقات المدلسيف(12)ابف حجر: متركؾ ككاف يدلس عف الكذابيف
ًعيُّ  .9 اًلد الشَّامي اٍلًحٍمصً  (14)ثىٍكري ٍبفي يىًزيدى اٍلكىالى  :(15)ق(153يُّ )أىبيك خى

 .ركل عف: أباف بف أبي عياض البصرم، كالبراء بف عبد الرحمف، كخالد بف معداف
 .(16)ركل عنو: إبراىيـ بف حميد الرؤاسي ، كبقية بف الكليد ، كحفص بف عمر الرازم 

 ،(20) ابف معيفك ، (19) ابف سعد ككثَّقو، (18)، كقاؿ ككيع: صحيح الحديث(17)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: كاف قدريا
ٍيـ، ك (22)النسائيك  ،(21) كالعجمي ، كقاؿ ابف حجر: (25)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الثبت، لكنو قدرم(24) ابف شاىيفك ، (23)ديحى

 .(26)ثبت إال أنو يرل القدر
ٍبًد المًَّو اٍلكىالًعيُّ اٍلًحٍمًصيُّ  .10 ، أىبيك عى ٍعدىافى ٍبًف أىًبي كىٍربو اًلدي ٍبفي مى  :(1)ق(103) خى
 .، كجبير بف نفير الحضرمي ، كمعاذ بف جبؿ كلـ يسمع منوكل عف: ثكباف مكلى رسكؿ اهلل ر 

                                      
 .9/375الطبقات الكبير البف سعد ( 1)
 .1/68تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ( 2)
 .105تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /( 3)
 .66سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني /( 4)
 .3/375الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 5)
 .3/205التاريخ الكبير لمبخارم ( 6)
 .36الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /( 7)
 .1/288ف البف حباف ك المجركح( 8)
 .162سؤاالت السممي لمدارقطني /( 9)
 .1/194العبر في خبر مف غبر لمذىبي ( 10)
 .1/362الكاشؼ لمذىبي ( 11)
 .222تقريب التيذيب البف حجر /( 12)
 .54طبقات المدلسيف البف حجر /( 13)
 .11/186. األنساب لمسمعاني كأكثرىـ نزلت حمص« كبلع»( بفتح الكاؼ كفي آخرىا العيف ، ىذه النسبة إلى قبيمة يقاؿ ليا 14)
 .4/418كماؿ لممزم تيذيب ال( 15)
 .4/419المصدر السابؽ ( 16)
 .6/129الثقات البف حباف ( 17)
 .1/178الضعفاء الكبير لمعقيمي ( 18)
 .9/471الطبقات الكبير البف سعد ( 19)
 .83تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /( 20)
 .92تاريخ الثقات لمعجمي /( 21)
 .4/418تيذيب الكماؿ لممزم  (22)

 .المصدر السابؽ (23)
 .53تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 24)
 .1/285الكاشؼ لمذىبي ( 25)
 .174تقريب التيذيب البف حجر /( 26)
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 .(2)ركل عنو: إبراىيـ بف أبي عبمة المقدسي، كاألحكص بف حكيـ بف عمير بف األسكد ، كثكر بف يزيد
اؿ الذىبي: فقيو كبير ، كق(5)، كيعقكب بف شيبة، كعبد الرحمف بف خراش، كالنسائي(4)، كالعجمي(3)ابف سعد كثَّقو
 .(8)، كقاؿ الخزرجي: كاف مف فقياء التابعيف كأعيانيـ(7)، كقاؿ ابف حجر: ثقة عابد يرسؿ كثيران (6)ثبت
ٍبًد الرٍَّحمىفً  .11 ، أىبيك عى ٍزرىًجيُّ اًرمُّ اٍلخى  صحابي جميؿ.ق(: 18)معاذ بف جبؿ ، اأٍلىٍنصى
  :اًج الٌضبعيٌ ، ك اؽي ٍبفي ًبٍشرو ًإٍسحى ألف فيو: ؛اإلسناد ضعيؼ جداالحكـ عمى اإلسناد جَّ ةي ٍبفي ميٍصعىًب أبك اٍلحى اًرجى  ؛خى

 متركؾ الحديث.كبلىما 
  ( 30الحديث رقـ: ) 

سىًف رىشىأي  ، أنا أىبيك اٍلحى ًطيبي سىٍيًنيُّ اٍلخى ـى ٍبًف اٍلعىبَّاًس اٍلحي ًميُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي ا أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً عى شىاءى المَّوي  ٍبفي نىًظيًؼ ٍبًف مى
رَّاًب، أىنا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي مىٍركىافى الدِّ  ًد ٍبًف الضَّ مَّ اًعيؿى ٍبًف ميحى سىفي ٍبفي ًإٍسمى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك اٍلميٍقًرئي، أنا اٍلحى ًرمُّ اٍلمىاًلًكيُّ ينىكى

بَّ  ، أىٍنبىأىنىا عى ، عىٍف يىٍحيىى ٍبفً ًقالبىةى، أىٍنبىأىنىا سىًعيده يىٍعًني اٍبفى سيمىٍيمىافى ٍبًد المًَّو ٍبًف ىيبىٍيرىةى، اده يىٍعًني اٍبفى اٍلعىكَّاـً ،عىٍف عى  سىًعيدو
ّـَ ًإلىى األىٍرًض اٍلميقىدَّسىًة كىأىٍرًض اٍلًجيىاًد، فىكىتىبى إً   : أىٍف ىىمي ٍممىافى : كىتىبى أىبيك الدٍَّردىاًء ًإلىى سى : أىفَّ األىٍرضى لقىاؿى ٍممىافي  لىٍيًو سى

ٍرءى عىمىميوي  ا ييقىدِّسي اٍلمى نَّمى دنا، كىاً   .تيقىدِّسي أىحى
( 3022، رقـ الحديث ) 2/519أخرجو اإلماـ مالؾ في المكطأ في كتاب التكصية، باب جامع القضاء ككراىيتو  .1

 ، مف طريؽ يحيى بف سعيد، مكقكفا عميو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ .
، رقـ الحديث  2/105ب البدع، باب النيي عف الجمكس مع أىؿ البدع كأخرجو ابف كضاح القرطبي في كتا .2

 مختمؼ األلفاظ. بقية بف الكليد, عف صفكاف بف عمرك, عف أبي الدرداء( ، مف طريؽ 137)
 أحمد(، مف طريؽ 1238، رقـ الحديث ) 4/69كأخرجو أبك بكر الدينكرم في كتاب المجالسة كجكاىر العمـ  .3

 ، بو، بمفظو.قبلبة يأب عف ،الدينكرم
ب جماع الكبلـ في اإليماف كأخرجو أبك القاسـ البللكائي في كتابو شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة، با .4

 ، بو، جزء مف الحديث بمفظو.سعيد بف سميماف ، عفجعفر الصايغ، مف طريؽ (1718، رقـ الحديث )5/1019
، مالؾ بف أنس، عف يحيى بف سعيد، مف طريؽ  1/205كأخرجو أبك نعيـ األصبياني في كتابو حمية األكلياء  .5

 مكقكفان عميو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
 رجاؿ اإلسناد: 
ـى بًف أىبً  .1 ًميُّ بفي ًإٍبرىاًىٍي  (.15ثقة سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:508) الًجفِّ  يأىبيك القىاًسـً عى
 :(9)ق(444) ئرً قٍ المي  يٌ قً شٍ مى الدِّ  فٍ سى حى الٍ  كٍ بي اهلل، أى  ءى اٍ ا شى مى  فً بٍ  ٍبفي نىًظيؼو  رىشىأي  .2

 .كأبي محمد الحسف بف إسماعيؿ الضراب ،كأبي بكر أحمد بف بشراـ ،عبد الكىاب الكبلبي :ركل عف
                                                                                                                        

 .8/167تيذيب الكماؿ لممزم ( 1)
 .8/169تيذيب الكماؿ لممزم  (2)
 .9/458الطبقات الكبير البف سعد ( 3)
 .142تاريخ الثقات لمعجمي /( 4)
 .8/167تيذيب الكماؿ لممزم ( 5)
 .1/369الكاشؼ لمذىبي ( 6)
 .226تقريب التيذيب البف حجر /( 7)
 .103خبلصة تذىيب التيذيب  لمخزرجي / (8)
 .18/148( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 9)
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 .أبك القاسـ النسيب، ك كعبد العزيز بف أحمد ،أبك عمي األىكازم المقرئ :ركل عنو
 .(4)كقاؿ الذىبي: المقرئ المحدث، (3) ابف ناصر الديفك  ،(2)يبأبك القاسـ النسك ، (1)الكىتَّاًنيٌ عبد العزيز  كثَّقو
مَّد الٌضٌراب .3 اًعيؿ ٍبف ميحى سىف ٍبف ًإٍسمى مَّد  (5)اٍلحى  :(6)(ىػ392 )اٍلمىٍصًرٌم، أىبيك ميحى

 .: أحمد بف مركاف الدينكرم ، كأبي الحسيف محمد بف أبي الحديد، كأحمد بف مسعكد المقدسيركل عف
قيٍطًنيٌ العزيز، كأحمد بف عمي بف ىاشـ ، كرشأ بف نظيؼ الدمشقي، ك  عنو: ابنو عبد ركل  .(7)الدَّارى

، (9)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث، كزاد: الظاىر مف حالو أنو ثقة(8)، سمعنا منو شيئا صالحاقاؿ ابف ماككال: مكثر
 .(10)كقاؿ ابف العماد الحنبمي: المحدث

ًرمُّ  أىٍحمىدي ٍبفي مىٍركىافى أىبيك بىٍكرو  .4  :(11)ق(333) اٍلمىاًلًكيُّ  الدِّينىكى
 .قبلبة الرقاشي، كمحمد بف يكنس الكديمي ي، كأبابكر بف أبي الدني ي: أبركل عف

براىيـ بف عمي التمار، كالحسف بف إسماعيؿ الضراب ركل  .عنو: القاضي أبك بكر األبيرم، كا 
قي قاؿ الذىبي: الفقيو العبلمة المحدث، كزاد: كضٌعفو  قيٍطًنيٌ كمرة قاؿ: اتيمو  (12)ٍطًنيٌ الدَّارى ، كقاؿ ابف (13)كمشاه غيره الدَّارى

قيٍطًنيٌ صرح حجر:   .(14)كاف ثقة كثير الحديث، كقاؿ مسممة بف القاسـ: في غرائب مالؾ بأنو يضع الحديث الدَّارى
بىةى الرَّقىاًشيُّ  .5 ٍبًد المًَّو، أىبيك ًقالى مًَّد ٍبًف عى ًمًؾ ٍبفي ميحى ٍبدي اٍلمى  :(15)ق(276) عى

 .ركل عف: أشيؿ بف حاتـ، كسعيد بف عامر الضبعي، كأبي داكد سميماف بف داكد الطيالسي
 .(16)ركل عنو: ابف ماجو، كأبك بكر بف محمد بف إسحاؽ بف خزيمة، كمحمد بف جرير الطبرم

قيٍطًنيٌ قاؿ   ،(17)فكثرت األكىاـ منويحدث مف حفظو،  ونأك كزاد: في األسانيد كالمتكف، أىك صدكؽ، كثير الخط :الدَّارى
  ،(19)، كقاؿ سبط ابف الجكزم: كاف صدكقا ثقة(18)كقاؿ أبك داكد: صدكؽ أميف مأمكف

                                      
 .192( ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /1)
 .18/148( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 2)
 .4/189 ( تكضيح المشتبو البف ناصر الديف3)
 .2/285( العبر في خبر مف غبر لمذىبي 4)
 .8/387( بفتح الضاد كتشديد الراء ، كفي آخرىا الباء، ىذه النسبة إلى ضرب الدنانير كالدراىـ . األنساب لمسمعاني 5)
 .16/541لمذىبي  ( سير أعبلـ النببلء6)
 .16/542المصدر السابؽ ( 7)
 .5/207ؼ كالمختمؼ البف ماككال اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتم( 8)
 .16/541لمذىبي  ( سير أعبلـ النببلء9)
 .4/493شذرات الذىب البف العماد الحنبمي ( 10)
 .15/427( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 11)
 المصدر السابؽ. (12)
 ..1/156( ميزاف االعتداؿ لمذىبي13)
 .1/309( لساف الميزاف البف حجر 14)
 .18/401تيذيب الكماؿ لممزم ( 15)
 .18/402المصدر السابؽ ( 16)
 .131سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /( 17)
 .18/403تيذيب الكماؿ لممزم ( 18)
 .16/132مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم ( 19)
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، (3)، كمرة قاؿ : صدكؽ يخطئ(2)كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ القدكة محدث البصرة، (1)ف متقنا ثقةاكقاؿ مسممة: ك
 . (4)كقاؿ ابف حجر: صدكؽ يخطئ

مىٍيمىاف في بٍ  دي يٍ عً سى  .6 ٍيوبً  المعركؼ اٍلبىزَّاز اف  الكىاًسًطيٌ مى ثٍ عي  كٍ بي أى  (5)يبِّ الضَّ  سي  :(6)ق(225) سىٍعدىكى
سماعيؿ بف زكريا، كحماد بف سممة، كعباد بف العكاـ  .ركل عف: أزىر بف سناف القرشي، كا 

براىيـ بف إسحاؽ الحربي، كصالح بف محمد جزرة  .(7)كقتيبة بف سعيد ،ركل عنو: البخارم، كأبك داكد، كا 
قيٍطًنيٌ كقاؿ  ،(11)كاف صاحب تصحيؼ ما شئتكقاؿ اإلماـ أحمد: ، (10) أبك حاتـك  ،(9)العجميك ، (8)ابف سعد كثَّقو : الدَّارى

 .(15)، كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ(14)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الثبت اإلماـ(13)كذكره ابف حباف في الثقات ،(12)تكممكا فيو
ٍنًذًر الًكالىًبيُّ عىبَّادي بفي العىكَّاـً بًف عيمى  .7 ٍبًد اهلًل بًف المي ، الكىاًسًطيُّ ) (16)رى بًف عى  :(17)ق(186أىبيك سىٍيؿو

 .كيحيى بف أبي إسحاؽ الحضرمي ،ركل عف: إبراىيـ بف مسمـ اليجرم، كحجاج بف أرطاة
 .(18)ركل عنو: إبراىيـ بف زياد سببلف، كأحمد بف حنبؿ، كسعيد بف سميماف الكاسطي سعدكيو

كقاؿ الذىبي: اإلماـ ، (20)، كذكره ابف حباف في الثقات(19)اـ أحمد: مضطرب الحديث في سعيد بف أبي عركبةقاؿ اإلم
 .(27)بف حجركا ،(26)كالنسائي ،(25)، كالعجمي(24)، كأبك حاتـ(23)، كابف معيف(22)كثَّقة ابف سعدك  ،(21)المحدث الصدكؽ

                                      
 .8/343إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام ( 1)
 13/177سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 2)
 .1/669الكاشؼ لمذىبي ( 3)
 .396تقريب التيذيب البف حجر /( 4)
 .8/381( بفتح الضاد المعجمة كالباء المكسكرة المشددة ىذه النسبة إلى ضبة، كىـ جماعة. األنساب لمسمعاني 5)
 .10/483( تيذيب الكماؿ لممزم 6)
 .10/485 المصدر السابؽ( 7)
 .9/324الطبقات الكبير البف سعد ( 8)
 .185تاريخ الثقات لمعجمي /( 9)
 .4/26الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 10)
 .1/427 ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل العمؿ كمعرفة الرجاؿ(11)
 .214سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /( 12)
 .8/267الثقات البف حباف ( 13)
 .10/481سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 14)
 .271تقريب التيذيب البف حجر /( 15)
 .11/183. األنساب لمسمعاني ؼ كفي آخرىا الباء ، نسبة إلى عدة مف قبائؿ العرب، منيا كبلب بف مرة( بكسر الكاؼ بعدىا البلـ أل16)
 .14/140تيذيب الكماؿ لممزم ( 17)
 .14/142 المصدر السابؽ (18)
 .6/83( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 19)
 .7/162( الثقات البف حباف 20)
 .8/511( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 21)
 .9/332الطبقات الكبير البف سعد  (22)
 .4/208تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم  (23)
 .6/83الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (24)
 .247( تاريخ الثقات لمعجمي /25)
 .14/143( تيذيب الكماؿ لممزم 26)
 .326( تقريب التيذيب البف حجر /27)
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اًرمَّ  سىًعيدو  كأىبى ،  يىٍحيىى ٍبفي سىًعيًد ٍبًف قىٍيًس ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف سىٍيؿً  .8  :(1)ق(143)اأٍلىٍنصى
 .كسعيد بف المسيب  ،ركل عف: أنس ابف مالؾ كسعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ 

 .(2)ركل عنو: أباف بف يزيد العطار ، كحماد ابف زيد، كحماد بف سممة، كحميد الطكيؿ
، كابف معيف، كىشاـ بف (6)، كأبك حاتـ(5)، كالعجمي(4)حمد، ككثقو: اإلماـ أ(3)قاؿ ابف سعد: ثقة كثير الحديث حجة ثبت

، كقاؿ ابف حجر: (10)، كقاؿ الذىبي: حافظ فقيو حجة(9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)، قاؿ النسائي: ثقة ثبت(7)عركة
 .(11)ثقة ثبت

ٍضرىًمٌي أىبيك ىبئً بى كيالف السَّ  فً د بٍ عى أسٍ  فً ة بٍ رى يٍ بى عىبد المًَّو بف ىي  .9  :(12)ق(126) يرة الًمٍصًرمي اٍلحى
 .ركل عف: إسماعيؿ بف عبيد األنصارم، كببلؿ بف عبد اهلل بف عمر، كعبد اهلل بف زرير الغافقي

 .(13)كمصعب بف محمد بف شرحبيؿ، كيحيى بف سعيد األنصارم ،ركل عنو: بكر بف عمرك المعافرم
 .(18)، كابف حجر(17)، كالذىبي(16)مـ، كاإلماـ مس(15)، ككثقو: اإلماـ أحمد(14)ذكره ابف حباف في الثقات

اًرٌم الخزرجي .10  صحابي جميؿ.: (19)ق(32، كاسمو عكيمر)أىبيك الدرداء اأٍلىٍنصى
ٍممىافى اٍلفىاًرًسيِّ  .11 ٍبًد المَّوً سى  صحابي جميؿ.: (20)ق(36) ، كيٍنيىتيوي أىبيك عى
  :ًرمُّ مىٍركىافى الدِّ  ٍبفى  أىٍحمىدى ألف فيو:  ؛اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد  .؛ مقبكؿ ينىكى

 :( 31الحديث رقـ )
ًزيري  ًمي  اٍلكى سىًف ٍبفي النَّقُّكًر، أنا ًعيسىى ٍبفي عى ، أنا أىبيك اٍلحى ٍرقىٍنًدمِّ ، أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى ، أنا أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلبىغىًكمُّ

ك، أىٍنبىأىنىا أىبيك ًشيى  دي ٍبفي عىٍمرو ٍبًد المًَّو ٍبًف ىيبىٍيرىةى، أىفَّ أىبىا الدٍَّردىاًء كىافى أىٍنبىأىنىا دىاكي ، عىٍف عى نَّاطي، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو ابو اٍلحى
ٍممىافي  ابىوي سى ّـَ ًإلىى أىٍرًض اٍلًجيىاًد، كىأىٍرًض اٍلميقىدَّسىًة، فىأىجى : ىىمي ٍممىافى ، فىكىتىبى ًإلىى سى كًني ًإلىى أىٍرًض : كىتىٍبتى تىٍدعي قىاًضينا ًبالشَّاـً

                                      
 .13/346تيذيب الكماؿ لممزم ( 1)
 .13/249المصدر السابؽ ( 2)
 .7/517الطبقات الكبير البف سعد ( 3)
 .1/513العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 4)
 .472تاريخ الثقات لمعجمي /( 5)
 .9/147الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 6)
 .16/155تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 7)
 .31/356تيذيب الكماؿ لممزم ( 8)
 .5/521بف حباف الثقات ال( 9)
 .2/366الكاشؼ لمذىبي ( 10)
 .622تقريب التيذيب البف حجر /( 11)
 .16/242تيذيب الكماؿ لممزم ( 12)
 .16/243تيذيب الكماؿ لممزم  (13)
 .5/54الثقات البف حباف  (14)
 .2/481العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل  (15)
 .830رقـ الحديث  1/568صحيح مسمـ  (16)
 .1/605الكاشؼ لمذىبي  (17)
 .361تقريب التيذيب البف حجر / (18)
 .4/306أسد الغابة البف األثير  (19)
 .2/510المصدر السابؽ  (20)
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لىًكفَّ اٍلمىٍرءى ييقىدِّسيوي عىمىميوي، كى  لىعىٍمًرم مىا األىٍرضي تيقىدِّسي اٍلمىٍرءى كى مىٍستى كىًئيبنا اٍلًجيىاًد كىأىٍرًض اٍلميقىدَّسىًة، كى قىٍد بىمىغىًني أىنَّؾى جى
ٍف كيٍنتى ميتى  ، كىاً  : فىكىافى أىبيك الدٍَّردىاًء ًإذىا تيدىاًكم، فىًإٍف كيٍنتى طىًبيبنا ميٍبًرئنا فىطيكبىاؾى .قىاؿى ؿى النَّارى طىبِّبنا فىاتًَّؽ ل تىٍقتيٍؿ ًإٍنسىاننا فىتىٍدخي

: ميتىطىبِّبه كىالمَّوً  : ريدُّكىيمىا ثيّـَ يىقيكؿي اًئًو، قىاؿى ى بىٍيفى اٍثنىٍيًف ثيّـَ شىؾَّ ًفي قىضى  .قىضى
 ( 30سبؽ تخريجو في الحديث رقـ. ) 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍرقىٍنًدمِّ أى  .1  ( .6(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق536) بيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
سىًف ٍبفي النَّقُّكرً  .2  (.23(: صدكؽ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق468) أىبيك اٍلحى
ًميِّ ٍبًف ًعيسىى .3  :(1)ق(391) بف داكد بف الجراح أبك القاسـ ًعيسىى ٍبًف الكزير عى

 .بكر بف أبي داكد السجستاني، كيحيى بف محمد بف صاعد يلقاسـ البغكم، كأبا يأبركل عف: 
 .الحسف بف محمد الخبلؿ، كأبك الفتح بف شيطا المقرئ ، كأحمد بف محمد بف النقكر :عنوركل 

، كقاؿ سبط ابف  (3)، كقاؿ الذىبي: الشيخ الجميؿ العالـ(2)قاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثبت السماع صحيح الكتاب
 .(4)الجكزم: ثقة صحيح األصكؿ ثابت السماع

 (.23ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:317) أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلبىغىًكمُّ  .4
ك .5 دي ٍبفي عىٍمرو مىٍيمىاف دىاكي بِّيُّ أىبيك سي  :(5)ق(228) اٍلبىٍغدىاًدمٌ  بف زىير الضَّ

 .اطنَّ و بف نافع أبي شياب الحى ركل عف: أسمـ بف عبد الممؾ، ، كسفياف بف عيينة، كعبد رب
 .(6)ركل عنو: مسمـ، كأحمد بف محمد بف حنبؿ، كعبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز البغكم

 ،(9)، كقاؿ أبك زرعة كأبك حاتـ: منكر الحديث(8)حديثو حديث مقارب، كقاؿ أحمد: (7)قاؿ ابف معيف: ليس بو بأس
 .(14)ابف حجرك ، (13) الذىبيك  ،(12)بف الجكزم كأبك الفرج، (11) قاسـ البغكمأبك الككثَّقو ، (10)كذكره ابف حباف في الثقات

بًِّو ٍبفي نىاًفعو  .6 نَّاطي  عىٍبدي رى  :(16)ق(171) (15)الكناني أىبيك ًشيىابو اٍلحى
 .ركل عف: خالد الحذاء ، كداكد بف أبي ىند، كسفياف الثكرم، كيحيى بف سعيد األنصارم

                                      
 .12/515( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 1)
 ( المصدر السابؽ.2)
 .16/549( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 3)
 .18/130ط بف الجكزم ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ لسب4)
 .8/425( تيذيب الكماؿ لممزم 5)
 .8/428( المصدر السابؽ 6)
 .1/74( تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز 7)
 . 2/495العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 8)
 ( المصدر السابؽ.9)
 .8/236( الثقات البف حباف 10)
 .9/333تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 11)
 .11/137( المنتظـ في تاريخ الممكؾ ك األمـ البف الجكزم 12)
 .11/130( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 13)
 .235( تقريب التيذيب البف حجر /14)
 .4/268. األنساب لمسمعاني كالنكف كفي آخرىا طاء ميممة، ىذه النسبة إلى بيع الحنطة ( فتح الحاء الميممة15)
 .16/485تيذيب الكماؿ لممزم ( 16)



92 
 

 .(1)، كخمؼ بف ىشاـ البزار ، كداكد بف عمرك الضبي ركل عنو: أحمد بف عبد اهلل بف يكنس
، كقاؿ يحي بف سعيد القطاف: لـ يكف بالحافظ، كقاؿ اإلماـ أحمد: ما بحديثو بأس، (2)قاؿ ابف سعد: ثقة كثير الحديث

عبد  ، كقاؿ(5)، كمرة قاؿ: ثقة(4)،كقاؿ العجمي: ال بأس بو(3)كقاؿ ابف معيف : ثقة، كقاؿ أبك حاتـ: صالح الحديث
، قاؿ الذىبي: صدكؽ ليس (8)كذكره ابف حباف في الثقات (7)، كقاؿ النسائي: ليس بالقكم(6)الرحمف بف خراش: صدكؽ

 .(10)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ييـ(9)ليس بذاؾ الحافظ
 (.30ثقة ثبت ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ): (ق143) يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو  .7
 (.30قة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ): ثق(126) ةرى يٍ بى عىبد المًَّو بف ىي  .8
اًرٌم الخزرجي .9  صحابي جميؿ.: (11)ق(32، كاسمو عكيمر)أىبيك الدرداء اأٍلىٍنصى

ٍممىافى اٍلفىاًرًسيِّ  .10 ٍبًد المًَّو )سى  صحابي جميؿ.: (12)ق(36، كيٍنيىتيوي أىبيك عى
  :بًِّو ٍبفي نىاًفعو اإلسناد ضعيؼ ألف فيو: الحكـ عمى اإلسناد ٍبدي رى   ، كاإلسناد فيو انقطاع بيف؛ صدكؽ ييـعى

 كأبي الدرداء. ةرى يٍ بى عىبد المًَّو بف ىي 
 ( 32الحديث رقـ: ) 

بف  أنبأنا أبك القاسـ عمي بف إبراىيـ بف العباس الحسيني، أنا أبك الحسف أحمد بف عبد الكاحد بف محمد بف أحمد
مى محمد بف حماد الظيراني، بعسقالف، أنا عبد أبي الحديد، أنا جدم، أنا محمد بف يكسؼ بف بشر، قاؿ: قرئ ع

 .، قاؿ: ىي الشاـ(13) األرض المقدسة الرزاؽ، أنا )معمر(، عف قتادة في قكلو:
، مف 695، رقـ الحديث  2/13(، 21أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في تفسيره ، تفسير سكرة المائدة ، آية ) .1

 طريؽ عبد الرزاؽ بو, بمفظو.
، رقـ الحديث  2/900د في كتابو فضائؿ الصحابة، باب فضائؿ قـك شتى مف أىؿ الشاـ ، كأخرجو اإلماـ أحم .2

 ، مف طريؽ اإلماـ أحمد عف عبد الرزاؽ، بو، جزء مف الحديث بمفظو. 1713
الحسف ، مف طريؽ  11647رقـ الحديث  10/176،  21كأخرجو الطبرم في تفسيره ، تفسير سكرة المائدة آية  .3

 بو، بمفظو.    لرزاؽعبد ا عفبف يحيى ا
 :رجاؿ اإلسناد 
 ( .15ثقة ، سبؽ ترجمتو في حديث رقـ )(: ق508) أبك القاسـ عمٌي ٍبف إبراىيـ ٍبف العباس .1

                                      
 .16/486تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .8/514الطبقات الكبير البف سعد ( 2)
 .6/42الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 3)
 .287تاريخ الثقات لمعجمي /( 4)
 .12/437تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 5)
 المصدر السابؽ. (6)
 .16/488تيذيب الكماؿ لممزم ( 7)
 .7/145الثقات البف حباف ( 8)
 .121الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ لمذىبي /( 9)
 .368تقريب التيذيب البف حجر /( 10)
 .4/306أسد الغابة البف األثير  (11)
 المصدر السابؽ. (12)
 (.21سكرة المائدة ، آية رقـ )( 13)
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 (.4ثقة ، سبؽ ترجمتو في حديث رقـ )(: ق499) بف أبي الحديد أبك الحسف أحمد .2
 (.4رقـ )ثقة ، سبؽ ترجمتو في حديث (: ق405) محمد بف أحمد أبك بكر بف أبي الحديد .3
 (.4ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في حديث رقـ ) (:ق330) محمد بف يكسؼ بف بشر .4
 (.4ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في حديث رقـ )(: ق271) محمد بف حماد الظيراني .5
 (.4ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في حديث رقـ ) (:ق211) عبد الرزاؽ بف ىماـ أبك بكر الصنعاني .6
( بفي رىاًشدو  .7  (.9ثقة ، سبؽ ترجمتو في حديث رقـ ) (:ق154) )مىٍعمىري
 (.9ثقة ثبت ، سبؽ ترجمتو في حديث رقـ ) (:ق117)  قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى السَّديٍكًسيٌ  .8

  :ألف ركاتو ثقات. ؛اإلسناد صحيحالحكـ عمى اإلسناد 
 ( 33الحديث رقـ: ) 

ألصبياني، عنو، أنا أبك القاسـ عبد كحدثني أبك مسعكد ا ،ح،أخبرنا أبك عمي الحسف بف أحمد المقرئ، في كتابو
بف جعفر بف حياف، االرحمف بف محمد بف أحمد بف عبد الرحمف األصبياني، أنبأنا أبك الشيخ عبد اهلل بف محمد 

 أنبأنا محمد بف جعفر بف الييثـ، أنبأنا سممة يعني ابف شبيب، أنبأنا عبد الرزاؽ، عف معمر، عف قتادة في قكلو 
:  َّلىقىٍد بىك  .، قاؿ: بكأىـ اهلل الشاـ كبيت المقدسٍأنىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ميبىكَّأى ًصٍدؽو كى
 ( 10سبؽ تخريجو في الحديث رقـ. ) 
 : رجاؿ اإلسناد 
 . (2ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق515) الحسف بف أحمد المقرئ .1
 ( .2الحديث رقـ )(: ثقة، سبؽ ترجمتو في ق566) أبك مسعكد األصبيانيعبد الرحيـ بف عمي  .2
 (.2لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ، سبؽ في الحديث رقـ )(: ق443) عبد الرحمف بف محمد .3
 ( .2: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(ق369) أبك الشيخ عبد اهلل بف محمد بف جعفر .4
ٍعفىرو  .5 مَّدي ٍبفي جى  :(3)).....((2)مُّ اٍلكىاذىارً  (1)بف الييثـ بف يحيى بف فرقد الضبي اٍلميعىبِّري  ميحى

 . التفسير عف سممة بف شبيبركل 
 .(4)كأبك عمى أحمد بف محمد بف مصقمة الكاذارل ،محمد  بف أحمد بف إبراىيـ :ركل عنو

 .(6): ثقة صدكؽالسٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ (5)قاؿ أبك الشيخ األصبياني: شيخ صدكؽ
ٍجًرم .6 ٍبًد الرٍَّحمىًف الحى مىمىةي ٍبفي شىًبيبو أىبيك عى  :(9)ق(247) النٍَّيسىابيكًرمُّ   (8)الًمٍسمىعي (7)سى

 .ركل عف: إبراىيـ بف الحكـ بف أباف العدني، كأبي أسامة حماد بف أسامة، كعبد الرزاؽ الصنعاني
 .ركل عنو: الجماعة سكل البخارم، كأحمد بف محمد بف حنبؿ ، كأبك زرعة عبيد اهلل الرازم

                                      
 .12/335إلى تعبير الرؤيا. األنساب لمسمعاني ( ضـ الميـ كفتح العيف كتشديد الباء المكسكرة كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة 1)
 .13/253 المصدر السابؽ( بفتح الكاك كالذاؿ ف كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى كاذار، كىي قرية مف  قرل أصبياف. 2)
 .2/238( تاريخ أصيياف ألبي نعيـ األصبياني 3)
 .13/254( األنساب لمسمعاني 4)
 .4/123كارديف عمييا ألبي الشيخ األصبياني المحدثيف بأصبياف كال طبقات( 5)
 .13/253( األنساب لمسمعاني 6)
 .4/72 األنساب لمسمعاني .( فتح الحاء الميممة كسككف الجيـ كفي آخرىا الراء، إلى ثبلث قبائؿ اسـ كؿ كاحدة حجر7)
 .12/263 المصدر السابؽـ، ( ىذه النسبة إلى المسامعة، كىي محمة بالبصرة نزليا المسمعيكف فنسبت المحمة إليي8)
 .11/248تيذيب الكماؿ لممزم ( 9)
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، كقاؿ أبك نعيـ (3)، كذكره ابف حباف في الثقات(2)ما عممنا بو بأسا ، كقاؿ النسائي:(1)قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ
 .(6)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(5)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الثقة(4)األصبياني: أحد الثقات

 ( .4ثقة حافظ : سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 211الصنعاني ) عبد الرزاؽ .7
 ( .9و في الحديث رقـ )(: ثقة ، سبؽ ترجمتق154) معمر بف راشد .8
 ( .9، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ثقة ثبت: ق(117قتادة بف دعامة السدكسي ) .9
  :؛ لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ. القاسـ عبد الرحمف بف محمد اأبألف  ؛أتكقؼ في الحكـالحكـ عمى اإلسناد 
 ( 34الحديث رقـ: ) 

األصبياني، أنا عبد الرحمف بف محمد بف أحمد، أنبأنا أبك  كأخبرنا أبك عمي، إجازة، كحدثنا عنو عبد الرحيـ
 الشيخ، أنبأنا أبك يحيى، أنبأنا سيؿ يعني ابف عثماف، أنبأنا مركاف، عف جكيبر، عف الضحاؾ:

   ميبىكَّأى ًصٍدؽو (7)قاؿ مبارؾ: مصر كالشاـ ،. 
، رقـ  15/198،  93نس آية رقـ ، تفسير سكرة يك  جامع البياف في تأكيؿ القرآف أخرجو الطبرم في تفسيره .1

 ،بو، مختمؼ األلفاظ.المحاربي، كأبك خالد، عف جكيبر، مف طريؽ  17882الحديث 
، مف 10579، رقـ الحديث  6/1985،  93كأخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره ، تفسير سكرة يكنس آية رقـ  .2

 سيؿ بف عثماف، بو، مختمؼ األلفاظ. طريؽ أبي حاتـ الرازم عف
 سناد:رجاؿ اإل 
 . (2ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 515) أبك عمي الحسف بف أحمد المقرئ .1
 ( .2(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق566) أبك مسعكد األصبيانيعبد الرحيـ بف عمي  .2
 (.2(: لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ، سبؽ في الحديث رقـ )ق443)عبد الرحمف بف محمد  .3
 ( .2(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق369)  بف محمد بف جعفرأبك الشيخ عبد اهلل .4
سىًف أىبيك يىٍحيىى الزٍَّعفىرىاًنيُّ  .5 مَّدو ٍبفي اٍلحى ٍعفىري ٍبفي ميحى جى

 :(9)ق(279) الرَّازم (8)
براىيـ بف مكسى الفراء :عفركل   .إبراىيـ بف المنذر الحزامي، كسيؿ بف عثماف العسكرم، كا 

براىيـ بف دبيس الحداد محمد بف :ركل عنو سماعيؿ بف محمد الصفار، كا   .مخمد، كا 
قيٍطًنيٌ ، ك (10)قاؿ ابف أبي حاتـ  ،(12): صدكؽ، كقاؿ الذىبي: ثقة مفسر(11)الدَّارى

                                      
 .4/164الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 1)
 .88مشيخة النسائي /( 2)
 .8/287الثقات البف حباف ( 3)
 .1/359تاريخ أصبياف ألبي نعيـ األصبياني  (4)
 .12/256سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (5)
 .281تقريب التيذيب البف حجر / (6)
 .93( سكرة يكنس آية رقـ 7)
 .6/298كسككف العيف كفتح الفاء كالراء، الزعفرانية كىي قرية مف قرل سكاد بغداد. األنساب لمسمعاني  الزام( بفتح 8)
 .8/75تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم  (9)
 .2/488الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (10)
 .107سؤاالت الحاكـ لمدارقطني / (11)
 .14/108سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (12)
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 . (2)، كقاؿ السيكطي: كاف إماما في التفسير، صدكقا ثقة(1)كقاؿ ابف حجر: مف الحفاظ الثقات 
 :(4)ق(233) أىبيك مىٍسعيكدو  (3)عىٍسكىًرمُّ ٍبًف فىاًرسو الٍ  عيٍثمىافى  ٍبفي  سىٍيؿي  .6

 .ركل عف: إبراىيـ بف حميد الطكيؿ، كعمي بف مسير ، كمركاف بف معاكية الفزارم
 .(5)كأبك مسعكد أحمد بف الفرات الرازم، كأبك يحيى جعفر بف محمد بف الحسف ،ركل عنو: مسمـ

، كقاؿ ابف حجر: (8)ؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ المجكد الثبت، كقا(7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ
 .(9)أحد الحفاظ لو غرائب

اؽ الفزا .7 ة أىبيك ًإٍسحى اًرجى اًرث بف أىسمىاء بف خى  :(11)ق(193) اٍلكيكًفي (10)مر مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة بف اٍلحى
 .سعيدركل عف: إبراىيـ بف يزيد الخكزم ، كبشر بف نمير، كبيز بف حكيـ، كجكيبر بف 
 .(12)ركل عنو: إبراىيـ بف حمزة الزبيرم، كأحمد بف حنبؿ، كسيؿ بف عثماف العسكرم

، كقاؿ اإلماـ أحمد: ثبت حافظ، كقاؿ أبك حاتـ: (16)، كالنسائي(15)، كيعقكب بف شيبة(14)، كابف معيف(13)كثَّقة: ابف سعد
كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ  ،(18)ثقة حجة لكنو يكتب عمف دب كدرج فينظر في شيكخو، قاؿ الذىبي:  (17)صدكؽ

 . (20)كذكره في المرتبة الثالثة مف طبقات المدلسيف ،(19)يدلس أسماء الشيكخ
ٍيًبري ٍبفي سىًعيدو  .8 كى  :(22)ق(140) (21)البىٍمًخيُّ أٍلىٍزًدٌم أىبيك اٍلقىاًسـ  ا جي

 . صالح السماف، كالضحاؾ بف مزاحـ ركل عف: أنس بف مالؾ، كجكاب التيمي، كذككف ابي
 .(23)ركل عنو: جنادة بف سمـ السكائي، كمحمد بف يزيد الكاسطي، كمركاف بف معاكية الفزارم

                                      
 .2/126( لساف الميزاف البف حجر 1)
 .43طبقات المفسريف لمسيكطي /( 2)
. األنساب لمسمعاني 3)  .9/297( بفتح العيف كسككف السيف كفتح الكاؼ ، نسبة إلى مكاضع كأشياء، فأشيرىا المنسكب إلى عسكر مكـر
 .12/197( تيذيب الكماؿ لممزم 4)
 .ر السابؽ المصد( 5)
 .4/203الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 6)
 .8/292الثقات البف حباف ( 7)
 .11/454سير أعبلـ النببلء ( 8)
 .292تقريب التيذيب البف حجر /( 9)
 .10/212. األنساب لمسمعاني كالراء في آخرىا بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى فزارة، كىي قبيمة كالزام( بفتح الفاء 10)
 .27/403يب الكماؿ لممزم تيذ( 11)
 .27/406المصدر السابؽ ( 12)
 .9/331الطبقات الكبير البف سعد ( 13)
 .8/273الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 14)
 .15/191تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 15)
 .27/403تيذيب الكماؿ لممزم ( 16)
 .8/273 الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (17)
 .2/652ء لمذىبي المغني في الضعفا( 18)
 .555تقريب التيذيب البف حجر /( 19)
 45. طبقات المدلسيف البف حجر /بما صرحكا فيو بالسماع إالمف أحاديثيـ  األئمةمف أكثر مف التدليس فمـ يحتج  :الثالثة المرتبة ( 20)
 .2/303ؿ ليا بمخ. األنساب لمسمعاني بمدة مف ببلد خراساف يقا إلىبفتح الباء كسككف البلـ كفي آخرىا الخاء ، ىذه النسبة  (21)
 .5/167تيذيب الكماؿ لممزم  (22)
 .5/168المصدر السابؽ  (23)
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، كقاؿ (3)، كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة: ليس بالقكم(2)، كقاؿ النسائي: متركؾ الحديث(1)قاؿ ابف معيف: ضعيؼ الحديث
قيٍطًنيٌ  ، كقاؿ ابف حجر: (6)كقاؿ الذىبي: متركؾ الحديث ،(5)، كسيئؿ ابف المديني عنو: فضعفو جدا(4): متركؾالدَّارى

 .(7)ضعيؼ جدان 
رىاسىاًني يكنى أىبىا اٍلقىاًسـ .9 ىيـ اٍلخي ًلي مىٍكلى اؾ بف ميزىاحـ اٍلًيالى حَّ  :(8)ق(105) الضَّ

 .ركل عف: األسكد بف يزيد النخعي، كأنس بف مالؾ ، كزيد بف أرقـ، كأبي سعيد سعد بف مالؾ الخدرم
 .ؿ بف أبي خالد، كأبك حاتـ بزيع بف عبد اهلل المحاـ، كجكيبر بف سعيدركل عنو: إسماعي

، كقاؿ (12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)، كقاؿ اإلماـ أحمد: ثقة مأمكف(10)، كالعجمي(9)كثَّقو: ابف معيف، كأبك زرعة
، (14)، كىك صدكؽ في نفسوكليس بالمجكد لحديثو، كقاؿ الذىبي: كاف مف أكعية العمـ، (13)بف سعيد: عندنا ضعيؼ

 .(15)ابف حجر: صدكؽ كثير اإلرساؿ
  :لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ. ؛ عبد الرحمف بف محمدألف  ؛أتكقؼ في الحكـالحكـ عمى اإلسناد 
 ( 35الحديث رقـ:) 

بد اهلل أخبرنا أبك سعد ناصر بف سيؿ بف أحمد الطكسي النكقاني، المعركؼ بالبغدادم بطكس، أنا اإلماـ أبك ع
عبد الرحمف بف محمد بف يكسؼ الخمكقي، قراءة عميو بتكزف شاه، قرية بمرك، أنا أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف بقاؿ 
المحبكبي، أنبأنا أبك العباس محمد بف أحمد بف محبكب التاجر، أنبأنا أبك عثماف سعيد بف مسعكد، أنبأنا يزيد بف 

 ؿ: كي قي ، يى سً دً قٍ المى  تً يٍ بى  في ذِّ ؤى مي  نيـ، عف أبي العكاـ، قاؿ: كافى ىاركف، أنبأنا الجريرم، عف أبي السميؿ، عف غ
 ا.ىى رً يٍ غى  كٍ أى  دى نٍ قى رٍ مى سى بً  افى كى  فٍ : كا ً اؿى ، قى اةً دى غى لٍ ا ةً الى صى ي لً انً ع أذى مى سٍ ل يى  ده يٍ يً شى  ضً رٍ األى  وً جٍ ى كى مى ا عى مى 

 (16)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 

 :(18)(ق 533) (17)يانً قى كٍ النَّ  دو عٍ سى  كٍ بي ، أى ؿو يٍ سى  في بٍ  ري صً اٍ نى  .1
                                      

 .1/69تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (1)
 .28( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /2)
 .2/540( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 3)
 .1/261( الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني 4)
 .8/180بغداد لمخطيب البغدادم ( تاريخ 5)
 .68( ديكاف الضعفاء لمذىبي /6)
 .182( تقريب التيذيب البف حجر /7)
 .13/291( تيذيب الكماؿ لمذىبي 8)
 .4/458( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 9)
 .1/472( تاريخ الثقات لمعجمي 10)
 .4/458( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 11)
 .6/480( الثقات البف حباف 12)
 .2/60الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( 13)
 .4/598سير أعبلـ النببلء ( 14)
 .314تقريب التيذيب البف حجر /( 15)
 .1/151تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (16)

 .13/206( بفتح النكف كسككف الكاك كفتح القاؼ، ىذه النسبة إلى نكقاف، كىي إحدل بمدتي طكس. األنساب لمسمعاني 17)
 .36/339تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 18)
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 .عطاء عبد الرحمف الجكىرم يأبك عمي بف مكسى المكسكم،  كمحمد بف سعيد الفرخزاذم، ركل عف: 
 .السٍَّمعىاًنيٌ ركل عنو أبك القاسـ ابف عساكر، كأبك سعد 

 .(2)عالـ، فقيو، ثقة، كقاؿ الذىبي: (1)كاف شيخان عالمان : السٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 
مَّد بف ييكسيؼ الخمكقي اٍلمركًزمع .2  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.أىبيك عبد اهلل بد الرٍَّحمىف بف ميحى
ٍحبيٍكًبيُّ  .3 ًزمُّ المى ـى المىٍركى  :(4)ق(421) (3)ًإٍسمىاًعٍيؿي بفي يىنىاؿى أىبيك ًإٍبرىاًىٍي

 .كأبي بكر الداربردم ،محمد بف أحمد بف محبكب المركزمركل عف: 
 .(5)ف محمد الحدادأحمد بكركل عنو: 

 .(7): كاف ثقة عالماالسٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ (6)قاؿ أبك القاسـ بف منده: المحدث الثقة
ًزمِّ  كأىب .4  :(8)ق(356) العبَّاًس ميحمًَّد بف أىٍحمىدى بًف مىٍحبيكبو المىٍحبيكًبيِّ المىٍركى

 ف عيسى الترمذم.سعيد بف مسعكد المركزم، كالفضؿ بف عبد الجبار الباىمي، كمحمد بركل عف: 
سماعيؿ بف يناؿ المحبكبيركل ك   .(9)عنو: أبك عبد اهلل بف منده، كأبك عبد اهلل الحاكـ، كا 

 .(12)، كمرة قاؿ: شيخ(11)كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث ،(10)قاؿ عبد الجبار الجراحي: الشيخ الثقة األميف
ٍبًد الرٍَّحمىفً بف  سىًعيدي ٍبفي مىٍسعيكدو  .5  :(13)ق(271زم )أبك عثماف المرك  عى

 .عف: النضر بف شميؿ، كيزيد بف ىاركف، كيعقكب بف إبراىيـ، كشبابة، كركح بف عبادة ركل
 .: عمر بف أحمد بف عمؾ، كمحمد بف نصر الفقيو، كمحمد بف أحمد المحبكبيركل عنو

 .(15)، كقاؿ الذىبي: المحدث أحد الثقات(14)ذكره ابف حباف في الثقات
ٍكفى  .6  (.26(: ثقة متقف، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق203) يىًزٍيدي بفي ىىاري
ٍيًرمُّ  .7 رى  :(17)ق(144) البىٍصًرمُّ  (16)سىًعٍيدي بفي ًإيىاسو أىبيك مىٍسعيٍكدو الجي

 .ركل عف: ثمامة بف حزف القشيرم ، كالحسف البصرم، كأبي السميؿ ضريب بف نقير

                                      
 .2/339لمسمعاني  ( التحبير في المعجـ الكبير1)
 .36/339تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 2)
 .12/112. النساب لمسمعاني ( بفتح الميـ كسككف الحاء كضـ الباء كفي آخرىا باء بعد الكاك، ىذه النسبة إلى محبكب، كىك اسـ لجد المنتسب إليو3)
 .17/376ـ النببلء لمذىبي سير أعبل (4)

 المصدر السابؽ.( 5)
 .52ألبي القاسـ بف منده / ( المستىخرجي مف كيتب النَّاس لمتَّذكرة كالمستطرؼ مف أحكاؿ الرِّجاؿ لممعرفة6)
 .204التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة /( 7)
 .25/357تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 8)
 .25/357ىبي تاريخ اإلسبلـ لمذ( 9)
 .48التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة /( 10)
 .15/537سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 11)
 .112المعيف في طبقات المحدثيف لمذىبي /( 12)
 .12/504سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 13)
 .8/271الثقات البف حباف ( 14)
 .12/504سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 15)
 .3/267. األنساب لمسمعاني الجيـ كفتح الراء األكلى كسككف الياء بعدىا راء أخرل، ىذه النسبة إلى جرير بف عباد ( بضـ 16)
 .10/338تيذيب الكماؿ لممزم ( 17)
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 .(1)كيزيد بف ىاركف، كحماد بف سممة ، كسفياف الثكرم  ،ركل عنو: إسماعيؿ بف عمية
، كقاؿ اإلماـ أحمد : محدث أىؿ (3)، كقاؿ ابف معيف: ثقة(2)كاف ثقة، إال أنو اختمط في آخر عمرهقاؿ ابف سعد: 

، كقاؿ النسائي: ثقة، أنكر أياـ (5)، كقاؿ العجمي: ثقة كاختمط بآخرة(4)البصرة، كقاؿ أبك حاتـ: حسف الحديث
 ،(8)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الثقة(7)قات، كذكره ابف حباف في الث(6)الطاعكف

 . (10)، كقاؿ ابف حجر: ثقة، اختمط قبؿ مكتو بثبلث سنيف(9)كزاد: ساء حفظو قبيؿ مكتو 
 (.26(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق130) أبك السميؿ ضريب بف نقير .8
ـي ٍبفي قىٍيسو  .9  :(12)ق(90) اٍلبىٍصًرمٌ  (11)اٍلمىاًزًنيُّ  أبك العنبر غينىٍي

 .ركل عف: سعد بف أبي كقاص، كعبد اهلل بف عمر بف الخطاب، كأبي العكاـ مؤذف بيت المقدس
 .ركل عنو: ثابت بف عمارة الحنفي ، كخالد الحذاء، كسعيد الجريرم، كأبك السميؿ ضريب ابف نقير

 .(16) ابف حجرك  ،(15)النسائي ك ، (14) ابف سعد ككثَّقو، (13)ذكره ابف حباف في الثقات
 : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.أىبيك اٍلعىكَّاـً  .10
 العكاـ، لـ  ا، كأبعبد الرحمف بف محمد الخمكقيألف فيو:  ؛: أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد الحكـ عمى اإلسناد

 أقؼ ليما عمى ترجمة.
 ( 36الحديث رقـ: ) 

بػف أحمػد النصػيبي، إجػازة، أنػا أخبرنا أبك القاسـ نصر بف أحمد بف السكسي، أنا إبراىيـ بف يكنس، أنا عبد العزيػز 
بػف ميػاجر المخمػي، اأبك بكر محمد بف أحمد الكاسطي الخطيب، ببيت المقدس، أنبأنػا أبػك حفػص عمػر بػف الفضػؿ 

أنبأنا أبي أبك العباس الفضؿ بف المياجر، أنبأنا الكليد بػف حمػاد الرممػي، أنبأنػا إبػراىيـ بػف محمػد، أنبأنػا الكليػد بػف 
ـى شَّ الٍ  ضً رٍ األى  سي دٍ : قي ؿى اٍ زيد، قى مسمـ، أنبأنا ثكر بف ي  سي دٍ ، كقيػسً دً ٍقػمً الٍ  تي ٍيػبً  فً يٍ طً ٍسػمى فً  سي دٍ قيػ، كى فى يٍ طً سٍ مى فً  اـً الشَّ  سي دٍ قي ، كى ا

 .ةبَّ القي  دً جً سٍ المى  سو دٍ ، كقى دً جً سٍ المى  ؿً بى الجى  سي دٍ ، كقي ؿً بى الجى  سً دً قٍ المى  تً يٍ بى 
 

                                      
 .10/340 تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .9/260الطبقات الكبير البف سعد ( 2)
 .4/82تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 3)
 .4/2بف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ ال( 4)
 .181تاريخ الثقات لمعجمي /( 5)
 .10/340تيذيب الكماؿ لممزم ( 6)
 .6/351الثقات البف حباف ( 7)
 .6/153سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 8)
 .1/151العبر في خبر مف غبر لمذىبي ( 9)
 .268تقريب التيذيب البف حجر /( 10)
 .12/21. األنساب لمسمعاني النممة ( ىذه النسبة إلى قبيمة مازف، كمازف: بيضة11)
 .23/120تيذيب الكماؿ لممزم ( 12)
 .5/393الثقات البف حباف ( 13)
 .9/122الطبقات الكبير البف سعد ( 14)
 .23/121تيذيب الكماؿ لممزم ( 15)
 .473تقريب التيذيب البف حجر /( 16)



99 
 

 (1)انفرد بو ابف عساكر. 
  :رجاؿ اإلسناد 
 (.18شيخ مستكر، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق548) ـ نصر بف أحمد بف السكسيأبك القاس .1
 (.18لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق491) إبراىيـ بف يكنس .2
 (.18لـ أقؼ لو عمى ترجمة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ): عبد العزيز بف أحمد النصيبي .3
 (.18لـ أقؼ لو عمى ترجمة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) :د الكاسطيأبك بكر محمد بف أحم .4
 لـ أقؼ لو عمى ترجمة.: عمر بف الفضؿ بف مياجر أبك حفص المخمي .5
 لـ أقؼ لو عمى ترجمة.: أبك العباس الفضؿ بف المياجر .6
مَّادو بف جابر أبك العباس الرٍَّمًميُّ  .7 ًليدي ٍبفي حى  :(3)ق(300) الزيات (2)اٍلكى

براىيـ بف محمد بف يكسؼ الفريابي ،كىشاـ بف عمار ،سميماف بف عبد الرحمف: ركل عف  .كا 
 .(4)كالفضؿ بف مياجر أبك العباس المقدسي ،كعبد اهلل بف عدم الجرجاني ،الطَّبىرىاًنيٌ سميماف  :ركل عنو

 .(6)، كقاؿ الذىبي: الحافظ(5)قاؿ الخميمي: ضعيؼ
مَّدو ٍبف ييكسيؼ .8 ـي ٍبفي ميحى يىاًبيُّ بف سرج  ًإٍبرىاًىي  (:ق 250 - 241) اٍلفىرى

 .ركل عف: إبراىيـ بف أعيف الشيباني، كعبد اهلل بف يكسؼ التنيسي، كالكليد بف مسمـ
 .الكليد بف حماد الرمميك ركل عنو: ابف ماجو، كأبك زرعة عبيد اهلل بف عبد الكريـ الرازم، 

 ،(8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ
 (10)، كقاؿ ابف حجر:صدكؽ(9)كقاؿ الذىبي: صدكؽ 
 (.1ثقة مدلس مف الرابعة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 195) الكليد بف مسمـ .9

 (.29ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 153) ثىٍكري بفي يىًزٍيدى الكىالىًعيُّ  .10
  :بكر محمد بف  اأب، ك عزيز بف أحمد النصيبيعبد الألف فيو:  ؛أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسنادالحكـ عمى اإلسناد

، لـ أقؼ ليـ العباس الفضؿ بف المياجر اأبك حفص عمر بف الفضؿ بف مياجر المخمي،  اأب، ك أحمد الكاسطي
براىيـ بف يكنسك  عمى ترجمة.  .؛ لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿا 

 ( 37الحديث رقـ: ) 
، أنا أبك الكىتَّاًنيٌ  ضر الدمشقي، عف عبد العزيز بف أحمدقرأت عمى أبي محمد عبد اهلل بف أسد بف عمار بف الخ

ـى الحسيف عبد اهلل بف أحمد بف عمرك بف معاذ بداريا، أنا أحمد بف سميماف بف أيكب بف  ٍذلى ، أنبأنا أبي، أنبأنا حى
                                      

 .1/152 ( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر1)
 .6/169كفي آخرىا البلـ، ىذه النسبة إلى بمدة مف ببلد فمسطيف يقاؿ ليا الرممة، األنساب لمسمعاني  ( بفتح الراء كسككف الميـ2)
 .36/121 ( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر3)
 المصدر السابؽ.( 4)
 .1/407( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي 5)
 .14/78( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 6)
 .2/131البف أبي حاتـ  ( الجرح كالتعديؿ7)
 .8/77الثقات البف حباف ( 8)
 .1/224الكاشؼ لمذىبي ( 9)
 .132تقريب التيذيب البف حجر /( 10)
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ؿ: إف سميماف بف عبد الرحمف، أنبأنا ابف عياش، عف األسكد بف أحمر العنسي، عف كىب الذمارم، أنو كاف يقك
اهلل كتب لمشاـ: إني قدستؾ كباركتؾ، جعمت فيؾ مقامي كأنت صفكتي مف بالدم، كأنا سائؽ إليؾ صفكتي مف 
ف ثالثة مثؿ ذلؾ.كعيني عميؾ  عبادم، فاتسعي ليـ برزقؾ كمساكنؾ كما يتسع الرحـ أف كضع فيو اثناف كسعو، كا 

أنسى يميني، كحتى تنسى ذات الرحـ ما في  بالظؿ، كالمطر مف أكؿ السنيف إلى آخر الدىر، فمف أنساؾ حتى
 .رحميا
 (1)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىسىًد ٍبًف عىمَّارو بف الخضر الدمشقي كأىبً  .1 مًَّد عى  :(2)ق(570) ميحى
 بف عساكر.ا، كىك مف شيكخ  (3)عنو: أبك القاسـ بف صصرلك .الكىتَّاًنيٌ ركل عف: عبد العزيز  
 أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ. لـ
 (.3ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 466) الكىتَّاًنيٌ  عبد العزيز بف أحمد .2
 :(4)ق(414بف أحمد بف معاذ أبك الحسيف الداراني ) عىٍبد اهلل بف أىٍحمد بف عيٍمرك .3

 .ٍذلىـى حى ركل عف: أبيو، كأبي الميمكف بف راشد، كأبي يعقكب األذرعي، كأبي الحسيف بف 
 .الكىتَّاًنيٌ ركل عنو: عمي بف محمد الحنائي، كأبك عمي األىكازم، كأبك محمد المباد، كعبد العزيز 

 .(5): ثقة مأمكفالكىتَّاًنيٌ قاؿ 
مىٍيمىافى بًف أىيُّكبى بًف  .4 ـى أىٍحمىدي بفي سي ٍذلى  :(6)ق(347)  الدِّمىٍشًقيٌ  حى

 .، كأحمد بف محمد بف يحيى بف حمزةزرعة، كيزيد بف عبد الصمد يو، كأبي: أبركل عف
 .(7)كعنو: تماـ الرازم، كعبد الرحمف بف أبي نصر، كابف مندة، كأبك الحسيف بف معاذ الداراني

 .(10)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ العبلمة (9)، كقاؿ سبط ابف الجكزم: ثقة ثبتا مأمكنا(8): ثقة مأمكفالكىتَّاًنيٌ قاؿ عبد العزيز 
ـى بف  كب بف سيمىٍيمىافسيمىٍيمىاف بف أىيُّ  .5 ٍذلى  :(11)ق(289) أىبيك أىيُّكب الدِّمىٍشًقي القىاًضي حى

 .كىشاـ بف عمار، كسميماف بف عبد الرحمف، كيزيد بف عبد اهلل بف زريؽ ،أبيو :ركل عف
 .كمحمد بف إبراىيـ بف مركاف ،كيحيى بف عبد اهلل بف الزجاج ،ابنو أبك الحسف أحمد :ركل عنو

 .(13)ابف حجر: صدكؽك ، (12)قاؿ النسائي
                                      

 .1/152تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (1)
 .39/405( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 2)
 المصدر السابؽ.( 3)
 .28/346( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 4)
 .145ء ككفياتيـ لعبد العزيز الكتاني /( ذيؿ تاريخ مكلد العمما5)
 .25/372تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 6)
 المصدر السابؽ.( 7)
 .77ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /( 8)
 .17/312مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم ( 9)
 .15/514سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 10)
 .11/367تيذيب الكماؿ لممزم ( 11)
 .11/368 المصدر السابؽ( 12)
 .283تقريب التيذيب البف حجر /( 13)
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 (.18صدكؽ يخطئ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 233) سميماف بف عبد الرحمف .6
 (.15صدكؽ لو أكىاـ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:181إسماعيؿ بف عياش ) .7
 لـ أقؼ لو عمى ترجمة.: األسكد بف أحمر العنسي .8
 لـ أقؼ لو عمى ترجمة.: كىب الذمارم .9
 لـ أقؼ لو عمى جرح عبد اهلل بف أسد بف عمار : أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد ألف فيوناد: الحكـ عمى اإلس :

 : لـ أقؼ ليما عمى ترجمة.كىب الذمارمك  األسكد بف أحمر العنسيأك تعديؿ. كفيو 
 ( 38الحديث رقـ: ) 

محمد بف شجاع، أنا عبد  أخبرنا أبك الفضائؿ ناصر بف محمكد القرشي، أنا عمي بف أحمد بف زىير، أنبأنا عمي بف
بف خيثمة، أنبأنا أحمد بف أبي خيثمة، أنبأنا ىاركف بف معركؼ، أنبأنا ضمرة بف  الرحمف بف عمر بف نصر

يقكؿ: يا شاـ، أنت األندر، كمنؾ المحشر  ربيعة، عف الكليد بف صالح األزدم، قاؿ: في الكتاب األكؿ: إف اهلل 
ليؾ المحشر، فيؾ نارم كنكرم، مف د خمؾ رغبة فيؾ فبرحمتي، كمف خرج عنؾ رغبة منؾ فبسخطي، تتسع ألىميا كا 
 كما يتسع الرحـ لمكلد.الصكاب: األردني

 / ، مف طريؽ أبي الحسف الربعي  7، رقـ الحديث  6أخرجو أبك الحسف الربعي في كتابو فضائؿ الشاـ كدمشؽ ،
 ، بو ، متقارب األلفاظ.عبد الرحمف بف عمر بف نصرعف 

 ناد: رجاؿ اإلس 
 (.17صالح ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق549)ناصر بف محمكد بف عمي أبك الفضائؿ  .1
 (.17(: ضعيؼ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق488) عمي بف أحمد بف زىير .2
 (.17(: متيـ بالكذب ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق444)  عمي بف محمد بف شجاع .3
ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبًف عيمىرى  .4  (.17مقبكؿ، سبؽ ترجمتو في الحيث رقـ )(: ق415نصر ) بفعى
ٍيدىرىة بًف سيمىٍيمىافى القيرىًشٌي الشَّاًمٌي األىٍطرىابيميًسي .5 مىٍيمىافى بًف حى ٍيثىمىة بفي سي سىًف خى  :(1)ق(343) أىبيك الحى

  .ائيكمحمد بف عكؼ الط ،حمد بف الفرج الحجازم، كأالعباس بف الكليد بف مزيد البيركتي :عفركل 
 .(2)كعبد الرحمف بف عمر نصر ،بك نصر حديد بف جعفرأك  ،بك القاسـ صدقة بف محمد:أعنو ركل
كقاؿ الذىبي:  ،(4)، كقاؿ الخطيب البغدادم: ثقة ثقة، كقاؿ ابف عساكر: أحد الثقات المكثريف(3): ثقة مأمكفالكىتَّاًنيٌ قاؿ 

 .(6)الخطيب ، كقاؿ ابف حجر: كثقو(5)اإلماـ محدث الشاـ أحد الثقات
ٍيثىمىةى  .6  :(7)ق(279) النسائي زيىير بف حرب بف شداد, أبك بكر أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي خى

  .نعيـ الفضؿ بف دكيف يمنصكر بف سممة الخزاعي، كمحمد بف سابؽ، كعفاف بف مسمـ، كأب ركل عف:

                                      
 / 7، حديث رقـ  6في األصؿ عف خيثمة ؛ انظر فضائؿ الشاـ كدمشؽ ألبي الحسف الربعي. 
 .15/412سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 1)

 .73لمكتاني / ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ( 2)
 .74( المصدر السابؽ /3)
 .17/68تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 4)
 .3/51تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 5)
 .2/411لساف الميزاف البف حجر ( 6)
 .5/265تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 7)
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 .(1)ركل عنو: عبد اهلل بف محمد البغكم، كيحيى بف محمد بف صاعد، كأبك بكر بف أبي داكد
قيٍطًنيٌ قاؿ  ، (4)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الحجة اإلماـ(3)، كقاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثقة عالما متقنا حافظا(2): ثقةالدَّارى

 .  (5)كقاؿ ابف العماد: الحافظ ابف الحافظ
كؼو  .7 كفي ٍبفي مىٍعري ميٌ  ىىاري ًرير المركزم اٍلبىٍغدىاًدمٌ  أىبيك عى مٌي الضَّ  :(6)ق(231) أىبيك عى

 .كسفياف بف عيينة ، كضمرة بف ربيعة ،ركل عف: أبي ضمرة أنس بف عياض 
 .كأبك بكر أحمد بف أبي خيثمة ،ركل عنو: مسمـ، كأبك داكد، كأحمد بف حنبؿ 

كذكره ابف حباف في ، (11)ابف حجرك  ،(10)، كأبك حاتـ(9)، كأبك داكد(8)، كابف معيف، كصالح جزرة(7)كثَّقو: العجمي
 ، (13)الذىبي: اإلماـ القدكة الثقة، كقاؿ (12)الثقات

ًبيعة، أىبك عىبد اهلًل، الرَّممٌي، الًفمىسًطينٌي، القيرىًشيٌ  .8 مرة ٍبف رى  :(14)ق(202) ضى
دريس بف يزيد األكدم الككفي  .كالكليد بف مسمـ، ركل عف: إبراىيـ بف أبي عبمة المقدسي ، كا 

براىيـ بف حمزة  .كىاركف بف معركؼ ،الرممي ركل عنو: إبراىيـ بف إسحاؽ الطالقاني، كا 
، كذكره ابف حباف (20)، كقاؿ أبك حاتـ: صالح(19)حمدكأ، (18)، كالنسائي(17)العجميك ، (16)، كابف معيف(15)كثَّقو: ابف سعد

 .(23)كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ييـ قميبل ،(22)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ القدكة محدث فمسطيف(21)في الثقات
 أقؼ لو عمى ترجمة.: لـ الكليد بف صالح األزدم .9

 ألف فيو الكليد بف صالح األزدم: لـ أقؼ لو عمى ترجمة. ؛أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسنادالحكـ عمى اإلسناد: 
                                      

 .5/265تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 1)
 .88سؤاالت السممي لمدارقطني /( 2)
 .5/265تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 3)
 .2/130تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 4)
 .3/327شذرات الذىب البف العماد ( 5)
  .30/107تيذيب الكماؿ لممزم  (6)
 .454تاريخ الثقات لمعجمي /( 7)
 16/19تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 8)
 .17/286تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 9)
 .9/96الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 10)
 .599حجر / تقريب التيذيب البف( 11)
 .9/239الثقات البف حباف ( 12)
 .11/129سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 13)
 .13/316تيذيب الكماؿ لممزم ( 14)
 .9/475الطبقات الكبير البف سعد ( 15)
 .135تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم /( 16)
 .1/473تاريخ الثقات لمعجمي ( 17)
 .13/316تيذيب الكماؿ لممزم ( 18)
 .249داكد لئلماـ أحمد / سؤاالت أبي( 19)
 .4/467الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 20)
 .8/325الثقات البف حباف ( 21)
 .9/325سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 22)
 .315تقريب التيذيب البف حجر /( 23)
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خباره أف بالشاـ مف الخير تسعة أعشاره باب إعالـ النًَّبيِّ   :أمتو كا 
 ( 39الحديث رقـ: ) 

سىيفً  ًضري ٍبفي اٍلحى ًديًد،  أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلخى سىفي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبفي أىًبي اٍلحى ٍبًد المًَّو اٍلحى ، أنا أىبيك عى ٍبدىافى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى ٍبًف عى
مَّدو  ، أنا أىبيك نىٍصرو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلميظىفًَّر ٍبًف ميحى بىٍنًدمُّ مَّدو الدَّرى سىفي ٍبفي ميحى ًليًد اٍلحى ٍبدي المًَّو ًبيىا، أى  اٍلمىٍكًصًميٌ أنا أىبيك اٍلكى ٍنبىأىنىا عى

، أىٍنبىأىنىا ًإٍبرىاىً  مًُّكيىةى اٍلقىطَّافي سىفي ٍبفي عى ، أىٍنبىأىنىا اٍلحى يَّافى ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف حى يَّافى ٍبًف عى ـي ٍبفي يىًزيدى ٍبفي حى ، اي ٍبًف ميٍصعىبو الشَّاًميُّ
ًضيًف بٍ  ًف اٍلكى ، عى مىٍيدو الدِّمىٍشًقيُّ : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو أىٍنبىأىنىا أىبيك خي ك، قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ، عىٍف عى كؿو ، عىٍف مىٍكحي : " ًف عىطىاءو

: كىاًحده  كىاًحده ًفي سىاًئًر اٍلبيٍمدىاًف، كىالشَّرُّ عىشىرىةي أىٍعشىارو ، كى : ًتٍسعىةه ًبالشَّاـً ٍيري عىشىرىةي أىٍعشىارو ًتٍسعىةه ًفي سىاًئرً  اٍلخى ، كى  ًبالشَّاـً
ـٍ ". ٍيرى ًفيكي ذىا فىسىدى أىٍىؿي الشَّاـً فىال خى  اٍلبيٍمدىاًف.كىاً 

الحسيف بف عمر بف ، مف طريؽ  73، رقـ الحديث  1/216أخرجو الخطيب البغدادم في كتابو المتفؽ كالمفترؽ،  .1
 عف عبد اهلل بف عمرك، جزء مف الحديث بمفظو. برىاف عف إبراىيـ بف يزيد

القاسـ الخضر بف الحسيف بف  يأب، مف طريؽ  7، رقـ الحديث  37كتابو فضائؿ الشاـ، / في السٍَّمعىاًنيٌ أخرجو ك  .2
 بمفظو.عبد اهلل الحسف بف أحمد  يأب ، عفعبداف

 :رجاؿ اإلسناد 
ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍبدىافى  .1 سىٍيًف ٍبًف عى ًضري ٍبفي اٍلحي زدٌم، أىبيك اٍلقىاًسـً  اٍلخى  :(2)ق(543)(1)لٌصٌفاراالدِّمىٍشًقيُّ  األى

 .البركات بف طاكس يكأب ،عبد اهلل بف أبي الحديد يكأب ،القاسـ بف أبي العبلء يكأب ،ويأب ركل عف:
 . ي لقمةبأى كابنو القاسـ، كأبك المحاسف بف ابف عساكر عنو: ركل
 .(4)، كقاؿ ابف عساكر: كمف شيخا سميـ الصدر(3): شيخ صالح صدكؽالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 
 (.3: لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ، سبؽ ترجمتو في الحديث )ف أبي الحديدب الحسف بف أىٍحمىد .2
ًمي   .3 مًَّد بًف عى سىفي بفي ميحى ًلٍيًد الحى  ق(:456) (5)الدٍَّربىٍنًدمُّ  البىٍمًخيُّ أىبيك الكى

 .القاسـ بف الطبيز يكأب ،كمحمد بف عبد اهلل االصبياني ،أبي نصر احمد بف المظفر :عف ركل
 .كأبك الحسف بف أبي الحديد ،الكىتَّاًنيٌ كعبد العزيز  ،بكر الخطيب أبك :ركل عنو

، كقاؿ الذىبي: الشيخ اإلماـ (7)، كقاؿ ابف النجار: كاف ردمء الحفظ لكنو مكثر صدكؽ(6)قاؿ ابف عساكر: الحافظ
 .(8)الحافظ

مَّدً  أىٍحمىدي ٍبفي اٍلميظىفَّرً  .4 ٍكًصًميٌ  ٍبفي ميحى  .: لـ أقؼ لو عمى ترجمة اٍلمى
يَّافى  .5 ٍبدي المًَّو ٍبفي حى ٍبًد العزيز ٍبف عى ٍكًصًميٌ  عى  : (9)أبك بكر األزدم اٍلمى

مًُّكيىةى اٍلقىطَّافي  ، كعبد اهلل بف محمد بف ناجيةركل عف:  سىفي ٍبفي عى براىيـ بف عبد العزيز، ك اٍلحى  .ا 
                                      

 .8/315( بفتح الصاد كتشديد الفاء كفي آخرىا الراء ، يقاؿ لمف يبيع األكاني الصفرية. األنساب لمسمعاني 1)
 .37/141تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 2)
 .1/264التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني ( 3)
 .16/434تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 4)
 .104لمسيكطي / لب المباب في تحرير األنساب. ( كالدربندم: إلى دىٍربىٍند كىك باب األبكاب5)
 . 13/383تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 6)
 .3/232تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 7)
 .18/297سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 8)
 .1/154تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (9)
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مَّدو ركل عنو:   .ًميٌ اٍلمىٍكصً أىبيك نىٍصرو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلميظىفًَّر ٍبًف ميحى
 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

ٍيوً  .6 مُّكى سىًف ٍبًف عى  (.29: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(298) اٍلقىطَّافي  اٍلحى
ـي ٍبفي يىًزيدى ٍبًف ميٍصعىبو الشَّاًميُّ  .7  : ًإٍبرىاًىي

 .(1)الحسف بف عمكيو القطاف البغدادم :ركل عنو. ك أبي خميد عتبة بف حماد الدمشقي :عفركل 

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
مَّاد اٍلحكًمي .8 مىٍيد: عتبىة بف حى  ) الطبقة العاشرة( : ،الدِّمىٍشًقي(2)أىبيك خي

 .كخالد بف يزيد بف صالح  ،كالكضيف بف عطاء ،كمنيب بف مدرؾ ،األكزاعي :ركل عف
براىيـ بف يزيد بف مص ،كمحمد بف كىب بف عطية ،ابنو خميد بف أبي خميد :ركل عنو  .(3)عب الشاميكا 

 ،(6)، كقاؿ أبكعمي النيسابكرم، كالخطيب البغدادم: ثقة(5)، كذكره ابف حباف في الثقات(4)قاؿ أبك حاتـ: شيخ
 .(7)كقاؿ ابف حجر: صدكؽ

زىاًعٌي الدِّمىٍشًقي .9 ًضيف بف عىطاء بف كنانة بف عبد اهلل اٍلخي  ق(:149أبك كنانة ) اٍلكى
 .أمية، كخالد بف معداف، كمكحكؿ الشافعي ركل عف: ببلؿ بف سعد، كجنادة بف أبي

 .(8)راىيـ بف عمرك الصنعاني، كحماد بف زيد، كحماد بف سممة، كأبك خميد عتبة بف حمادإبركل عنو: 
 ، (11)، كقاؿ أبك حاتـ : تعرؼ كتنكر(10)، كقاؿ الجكزجاني: كاىي الحديث(9)قاؿ ابف سعد: كاف ضعيفا في الحديث

، كذكره ابف حباف في (14)، كقاؿ اإلماـ أحمد: ثقة ليس بو بأس(13): ثقةقاؿ ، كمرة(12)كقاؿ ابف معيف: ال بأس بو
ٍيـ، كقاؿ عبد الرحمف بف إبراىيـ (15)الثقات كقاؿ ابف حجر: صدكؽ  ، (16): ثقة، كقاؿ عبد الباقي بف قانع: ضعيؼديحى

 .(17)سيء الحفظ ريمي بالقدر
كؿه  .10  :(18)(ق113) أىبك عىبد اهلًل الدِّمىٍشًقيُّ ، مىٍكحي

                                      
 .1/215المتفؽ كالمفترؽ لمخطيب البغدادم  (1)

 .4/401. األنساب لمسمعاني ( بفتح الحاء الميممة كالكاؼ، ىذه النسبة إلى الحكـ كىي قبيمة مف اليمف2)
 .38/234ة دمشؽ البف عساكر تاريخ مدين( 3)
 .6/370الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 4)
 .8/508الثقات البف حباف ( 5)
 .38/237تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 6)
 .412تقريب التيذيب البف حجر ( 7)
 .30/450تيذيب الكماؿ لممزم ( 8)
 .9/470الطبقات الكبير البف سعد ( 9)
 .288ني /أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجا( 10)
 .9/50الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (11)
 .المصدر السابؽ( 12)
 .63/51تيذيب الكماؿ لممزم ( 13)
 .9/50الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 14)
 .7/564الثقات البف حباف ( 15)
 .30/452تيذيب الكماؿ لممزم ( 16)
 .574تقريب التيذيب البف حجر /( 17)
 .28/464تيذيب الكماؿ لممزم ( 18)
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 أنس بف مالؾ، كأبا ىند الدارم، ككاثمة بف األسقع، كأـ الدرداء. ركل عف:
سماعيؿ بف أمية القرشي ، كالكضيف بف عطاء  .(1)ركل عنو: إبراىيـ بف أبي حنيفة اليمامي ، كا 

في  ، كذكره ابف حباف(3)، كقاؿ العجمي: ثقة(2)قاؿ ابف سعد: قاؿ بعض العمماء: كاف ضعيفا في حديثو ركايتو
، كقاؿ الذىبي: (6)، كقاؿ ابف الجكزم: كاف عالما فقييا(5)، كقاؿ عبد الرحمف بف خراش: صدكؽ ييرمى بالقدر(4)الثقات

، كذكره ابف حجر في المرتبة (8)، كقاؿ ابف حجر: ثقة فقيو كثير اإلرساؿ(7)صدكؽ إماـ مكثؽ، لكف ضعفو ابف سعد
 .(9)الثالثة مف طبقات المدلسيف

 (: صحابي جميؿ.ق63) بفي عىٍمًرك بًف العىاًص بًف كىاًئؿو السٍَّيًميُّ  عىٍبدي اهللً  .11
 براىيـ بف يزيد بف مصعبألف فيو: الحسف بف أحمد بف عبد الكاحد  ؛: أتكقؼ في الحكـالحكـ عمى اإلسناد لـ  ،كا 

لـ أقؼ ليـ  أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ، كفيو أحمد بف المظفر بف محمد، كعبد اهلل بف حياف بف عبد العزيز،
 عمى ترجمة .

 ( 40الحديث رقـ: ) 
ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىٍحمىدى  ، أىٍنبىأىنىا عى ٍرقىٍنًدمِّ مًَّد الكىتَّاًنيٌ أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى ، كىأىبيك ميحى مَّدو ـي ٍبفي ميحى ا ، أنا أىبيك اٍلقىاًسـً تىمَّ

، كىأىبيك بىٍكرو ميحى  ، كىأىبيك اٍبفي أىًبي نىٍصرو كفى ٍبًف اٍلجنًدمِّ مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ىىاري ، كىأىبيك نىٍصرو ميحى ٍبًد الرٍَّحمىًف اٍلقىطَّافي مَّدي ٍبفي عى
ًميِّ ٍبًف يىٍعقيكبى ٍبًف أىًبي اٍلعىًقبً  سىًف ٍبًف عى سىٍيًف ٍبًف اٍلحى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي اٍلحي  .ح اٍلقىاًسـً عى

مًَّد اٍبفي أىًبي نىٍصرو أىٍخبىرىنىا أىبيك الٍ  ، أنا أىًبي أىبيك اٍلعىبَّاًس، أنا أىبيك ميحى كًر ٍبًف قيبىٍيسو ًميُّ ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف مىٍنصي سىًف عى ، قىاليكا: حى
ٍرعىةى، أىٍنبىأىنىا أىبيك نيعىٍيـو  ًميُّ ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف أىًبي اٍلعىًقًب، أىٍنبىأىنىا أىبيكزي  .ح أنا عى

بٍ كىأىٍخبىرىنى  سىٍيًف ٍبفي اٍلفىٍضًؿ، أنا عى ، أنا أىبيك اٍلحي ، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي الطَّبىًرمِّ ٍرقىٍنًدمِّ دي المًَّو ٍبفي ا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
. ، قال: أىٍنبىأىنىا أىبيك نيعىٍيـو اٍلفىٍضؿي ٍبفي ديكىٍيفو ، أىٍنبىأىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي سيٍفيىافى ٍعفىرو  جى

ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىٍحمىدى، أىٍنبىأىنىا أىبيك ميحى كىأىٍخبى  ، أىٍنبىأىنىا عى ًميُّ ٍبفي اٍلميٍسًمـً الٌسمًميُّ سىًف عى ، أنا رىنىا أىبيك اٍلحى مًَّد اٍبفي أىًبي نىٍصر و
ًة، أىٍنبىأىنىا أىٍحمىدي  يصى رَّاؽي ًباٍلًمصِّ ًمي  اٍلكى ًميُّ ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عى سىًف عى ، عىًف  أىبيك اٍلحى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك نيعىٍيـو مىٍيًد ٍبًف يىًزيدى اٍلًكٍنًدمُّ ٍبفي خي

ٍيرى  ـى المَّوي اٍلخى : قىسَّ ٍبًد المًَّو، قىاؿى ٍف أىًبيًو، عىٍف عى ، عى ٍبًد المًَّو ٍبًف ًضرىارو األىسىًدمِّ ،  األىٍعمىًش، عىٍف عى عىمىوي عىشىرىةى أىٍعشىرو فىجى
عىؿى ًتٍسعىةى أىٍعشى  ٍزءنا ًمٍنوي فىجى عىؿى جي عىمىوي عىشىرىةى أىٍعشيرو فىجى ـى الشَّرَّ فىجى قىسَّ .كى بىًقيَّتىوي ًفي سىاًئًر األىٍرًضيفى  ًفي الشَّاـً ارًًه ًبالشَّاـً كى

.كى  مىٍيدو أىٍعشىاره ًفي اٍلمىٍكًضعىٍيًف بىدىؿى أىٍعشيرو ًفي ًركىايىًة اٍبًف خي .كى بىًقيَّتىوي ًفي سىاًئًر األىٍرًضيفى ًعؿى ًبغىٍيرًىىا.تىابىعىوي أىبيك كى ًفييىا فىجي
. ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي ًزيىادو الىفىييمىا عى خى ، عىًف األىٍعمىًش، كى ًريري اًزـو الضَّ مَّدي ٍبفي خى  ميعىاًكيىةى ميحى
سىٍيفً  ٍف أىًبي اٍلحي سىًف ٍبًف اٍلبىنَّا، عى ٍبًد المًَّو يىٍحيىى ٍبًف اٍلحى مىى أىًبي عى ، أنا أىٍحمىدي  قىرىٍأنىاهي عى دى ٍبًف اآلبىنيكًسيِّ ًد ٍبًف أىٍحمى مَّ ميحى

 .ح ٍبفي عيبىٍيًد ٍبًف اٍلفىٍضؿً 
                                      

 .28/468تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .9/456الطبقات الكبير البف سعد ( 2)
 .439تاريخ الثقات لمعجمي /( 3)
 .5/446الثقات البف حباف ( 4)
 .28/472تيذيب الكماؿ لممزم ( 5)
 .7/172المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 6)
 .181مف تيكيمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي /( 7)
 .674تقريب التيذيب البف حجر /( 8)
 .46طبقات المدلسيف البف حجر /( 9)
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زىفىةى، قال: أىٍنبىأى   مًَّد ٍبًف خى ًميُّ ٍبفي ميحى ، أنا عى ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلكىاًسًطيِّ مًَّد ٍبًف عى سىٍيًف كىعىٍف أىًبي نيعىٍيـو ميحى مَّدي ٍبفي اٍلحي نىا ميحى
ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي ًزيىادو الزٍَّعفى  ، أىٍنبىأىنىا عى اًعيؿى ٍيثىمىةى، أىٍنبىأىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى ، أىٍنبىأىنىا اٍبفي أىًبي خى ، عىٍف سىًعيًد رىاًنيُّ ، أىٍنبىأىنىا األىٍعمىشي

ٍبدي المَّ  ٍيثىمىةى، قال: قىاؿى عى ٍف أىًبيًو، كىعىٍف خى ، عى ٍبًد المًَّو ٍبًف ًضرىارو  ًو فىذىكىرى نىٍحكىهي.ٍبًف عى
، رقـ الحديث  2/898أخرجو اإلماـ أحمد في كتابو فضائؿ الصحابة، باب فضائؿ قـك شتى مف أىؿ الشاـ،  .1

 ، بو ، مختمؼ األلفاظ. األعمش عفمحمد بف عبيد، ، مف طريؽ  1709
الكاحد بف  عبدريؽ ، عف خيثمة ، مف ط3521، رقـ الحديث 2/386كأخرجو ابف أبي خيثمة في التاريخ الكبير،  .2

 ، بو، مختمؼ األلفاظ.األعمش عف زياد
، مف طريؽ عمي بف عبد العزيز عف  8881، رقـ الحديث  9/177في المعجـ الكبير،  الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو اإلماـ  .3

 أبي نعيـ ،بو، متقارب األلفاظ .
عبد الرحمف بف ، مف طريؽ  6، رقـ الحديث  6كأخرجو أبك الحسف الربعي في كتابو فضائؿ الشاـ كدمشؽ، / .4

 ، بو ، متقارب األلفاظ .األعمش عفنعيـ  يأب عفعمرك 
، األعمش، مف طريؽ  4/42كأخرجو الثعمبي في تفسيره الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، تفسير سكرة المائدة،  .5

 بو، مختمؼ األلفاظ .
 :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
ٍرقىٍنًدمِّ  .1  (.6(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ق536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىٍحمىدى  .2  (.3(: ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق466) الكىتَّاًنيٌ عى
ٍعفىر .3 ٍبًد اهلًل بًف جى مًَّد بًف عى ـي بفي ميحى ، ثيّـَ الدِّمىٍشًقيُّ  كأىبً  ،تىمَّا ، الرَّاًزمُّ ًميُّ سىٍيًف البىجى  :(1)ق(414) الحي

 .كأبي الحسف خيثمة بف سميماف ،كالحسف بف حبيب ،أبيو أبي الحسيفركل عف: 
 . الكىتَّاًنيٌ كعبد العزيز  ،كأبك الحسيف الميداني  ،عبد الكىاب الكبلبي  :ركل عنو

ة الرجاؿ، كقاؿ ، كقاؿ أبك عمي األىكازم: كاف عالما بالحديث كمعرف(2): كاف ثقة مأمكنا حافظاالكىتَّاًنيٌ قاؿ عبد العزيز 
 .(4)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ محدث الشاـ(3)أبك بكر الحداد: ما لقينا مثمو في الحفظ كالخبرة

مًَّد اٍبفي أىًبي نىٍصرو  .4  ( .15: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(ق420) أىبيك ميحى
ٍبًد الرٍَّحمىًف بًف عيبىٍيًد اهلًل ال .5 مَّدي بفي عى الَّؿً أىبيك بىٍكرو ميحى : ًباٍبًف الخى ييٍعرىؼي ، كى ، القىطَّافي  ق(:416) دَّارىاًنيُّ

ـى ، كأبي الميمكف بف راشد، كأبي الحسف بف يٌ سً مي بي اٍ رى طٍ عف: خيثمة األى  ركل ٍذلى  .حى
 .(5)الكىتَّاًنيٌ عمي األىكازم، كعبد العزيز  ركل عنو: عمي بف محمد الحنائي، كأخكه أبك القاسـ إبراىيـ، كأبك

 .(8)، كقاؿ الذىبي الشيخ الجميؿ الثقة(7)، كقاؿ ابف عساكر: الصالح الزاىد(6):كاف ثقة مأمكنا نبيبلكىتَّاًنيٌ القاؿ 

                                      
 .11/43تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (1)
 .144( ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /2)
 .11/45( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 3)
 .17/289( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 4)
 .17/399 المصدر السابؽ( 5)
 .153ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني / (6)
 .54/91تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 7)
 .17/399سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 8)
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كفى ٍبًف اٍلجنًدمِّ  .6 دى ٍبًف ىىاري مَّدي ٍبفي أىٍحمى  (.27(: ثقة، سبؽ ترجمتو في األثر )ق417) أىبيك نىٍصرو ميحى
ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي الٍ  .7 سىٍيًف ٍبًف أىًبي اٍلعىًقبً كىأىبيك اٍلقىاًسـً عى  (.27(: ثقة، سبؽ ترجمتو في األثر )ق415) حي

 : رجاؿ اإلسناد الثاني 
كًر ٍبًف قيبىٍيسو  .8 دى ٍبًف مىٍنصي ًميُّ ٍبفي أىٍحمى سىًف عى  :(1)(ق530) الغسَّانيُّ الدِّمشقيُّ  أىبيك اٍلحى

 .الكىتَّاًنيٌ عبد العزيز محمد  يكأب ،بكر الخطيب يكأب ، السُّمىٍيسىاًطيُّ القاسـ  يكأب ،ويأب ركل عف:
كرم، كأبك القاسـ ابف الحرستاني اٍلًسمىًفٌي ك  ركل عنو: أبك القاسـ بف عساكر، ٍنزي سماعيؿ الجى  .كا 
 .(4)، كقاؿ الذىبي: الشيخ اإلماـ الفقيو(3): ثقةاٍلًسمىًفٌي كقاؿ  ،(2)قاؿ ابف عساكر: كاف ثقة متحرزا

كر ٍبف ميحى  .9  :(5)(ق468) مَّد الغساني الغىٍنمٌي، أبك العٌباس الٌدارىانٌي الدَّمشقي، ابفي قيبيسأىٍحمىد ٍبف مىٍنصي
 .نصر عبد الكىاب المرم يعبد الرحمف بف أبي نصر، كعبد الكىاب الميداني، كأب ركل عف:
 .(6)ابنو عمي، كعمر الركاسي، كىبة اهلل ابف األكفاني، كعمي بف المسمـ :ركل عنو

 .(7)اف ثقة متحرزا ضابطاقاؿ ابف األكفاني: ك
ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي أىًبي نىٍصرو  .10  (: ثقة ، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.ق420) عى
11. . ـى بًف شىاًكًر، الدِّمىٍشًقيُّ ًميُّ بفي يىٍعقيٍكبى بًف ًإٍبرىاًىٍي  :(8)ق(353) اٍبًف أىًبي العىقىبً  أىبيك القىاًسـً عى

 .مكسى بف الحسف األشيب  كالقاسـ بف ،كالحسف بف جرير الصكرم ،قيأبي زرعة الدمش :ركل عف
 .كابف ابف ابنو عبد الرحمف بف الحسف  ،كأبك محمد بف أبي نصر ،تماـ بف محمد الرازم :كركل عنو

، كقاؿ ابف عساكر: أحد الثقات، كقاؿ أبك الكليد الباجي: محدث مشيكر (9): ثقة مأمكف حافظ مشيكرالكىتَّاًنيٌ قاؿ 
 .(12)، كقاؿ ابف حجر: محدث مكثر مشيكر(11)، كقاؿ الذىبي: أحد محدثي الشاـ الثقات(10)ثقة

ٍرعىةى الدِّمىٍشًقيُّ  .12 ٍفكىافى أىبيك زي ٍبًد اهلًل بًف صى ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي عىٍمًرك بًف عى  :(13)ق(281) عى
 .الككفيكالحسف بف بشر  ،كسميماف بف داكد الياشمي كيحيى بف معيف ،أبي نعيـ :ركل عف
ـى كأبك الحسف بف  ،أبك داكد السجستاني  :ركل عنو ٍذلى  .(14)كأبك القاسـ بف أبي العقب ،حى

 ،(15)قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: صدكؽ ثقة، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ

                                      
 .11/507تاريخ اإلسبلـ لمذىبي )ت. بشار( ( 1)
 .41/237تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 2)
 .2/438العبر في خبر مف غبر لمذىبي ( 3)
 .20/18ـ النببلء لمذىبي سير أعبل( 4)
 .31/248( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 .49( ذيؿ ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ /7)
 .43/286( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 8)
 .85( ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ لمكتاني /9)
 .43/286( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 10)
 .26/92ريخ اإلسبلـ لمذىبي ( تا11)
 .4/1461( تبصير المنتبو بتحرير المشتبو البف حجر 12)
 .35/141( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 13)
 المصدر السابؽ.( 14)
 .5/267الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 15)
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لشاـ ، كقاؿ ابف عساكر: شيخ ا(2)، كقاؿ أبك بكر الخبلؿ: حافظ عالـ بالحديث كالرجاؿ(1)كذكره ابف حباف في الثقات 
، كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ (5)، كقاؿ الخميمي: كاف مف الحفاظ األثبات(4)، كقاؿ الذىبي: ثقة إماـ(3)في كقتو
 .(6)مصنؼ

، أىبيك نيعىٍيـو الفىٍضؿي بفي ديكىٍيفو  .13 ـٍ ، مىٍكلىىي اًد بًف زيىىٍيًر الطَّمحيُّ مَّ  :(7)ق(219)الفىٍضؿي بفي عىٍمًرك بًف حى
 .كسفياف الثكرم ، كسفياف بف عيينة ، كسميماف األعمش،  البجمي ركل عف: أباف بف عبد اهلل

سحاؽ بف راىكيو براىيـ بف إسحاؽ الحربي، كا   .(8)كأبك زرعة الرازم ،ركل عنو: البخارم، كا 
، كقاؿ ابف المديني: مف الثقات، كقاؿ أبك (10)، كقاؿ العجمي: ثقة ثبت(9)قاؿ ابف سعد: ثقة مأمكف كثير الحديث حجة

، كقاؿ الذىبي: (13)، كقاؿ يعقكب بف شيبة: ثقة ثبت صدكؽ(12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)ثقة حافظ متقف حاتـ:
 .(15)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت (14)ثقة حجة ، يتشيع كال يغمك

 :رجاؿ اإلسناد الثالث 
ٍرقىٍنًدمِّ  .14  مف ىذا الحديث. ثقة ، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ : ق(536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
كر ، أىبيك بكر الطَّبىًرٌم الاللكائي .15 مَّد بف ىبة اهلل ٍبف اٍلحسف بف مىٍنصي  :(17)ق(472) (16)ميحى

 ىبلؿ الحفَّار، كأبي الحسيف بف ًبٍشراف، كأبي الحسيف بف الفضؿ القٌطاف.ركل عف: 
 ب األنماطٌي.ركل عنو: إسماعيؿ بف السَّمىٍرقىندٌم، كأبك محمد سبط الخٌياط، كعبد الكٌىا

 .(21)، كالذىبي(20)، ككثَّقو ابف الجكزم(19)، كقاؿ ابف الصبلح: صدكؽ مأمكف(18): مأمكف ثقة صدكؽالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 
 

                                      
 .8/384الثقات البف حباف ( 1)
 .1/205طبقات الحنابمة البف أبي يعمى ( 2)
 .35/141نة دمشؽ البف عساكر تاريخ مدي( 3)
 .1/638الكاشؼ لمذىبي ( 4)
 .6/236تيذيب التيذيب البف حجر ( 5)
 .379تقريب التيذيب البف حجر /( 6)
 .23/197تيذيب الكماؿ لممزم ( 7)
 .23/203المصدر السابؽ ( 8)
 .8/523الطبقات الكبير البف سعد ( 9)
 .383تاريخ الثقات لمعجمي /( 10)
 .7/61ديؿ البف أبي حاتـ الجرح كالتع( 11)
 .7/319الثقات البف حباف ( 12)
 .14/307تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 13)
 .2/511المغني في الضعفاء لمذىبي ( 14)
 .475تقريب التيذيب البف حجر ( 15)
. األنساب الؾ، كىي التي تمبس في األرجؿ( بفتح البلـ ألؼ كالبلـ كالكاؼ بعدىا األلؼ كفي آخرىا الياء آخر الحركؼ، ىذه النسبة إلى بيع المك 16)

 .13/459لمسمعاني 
 .32/78تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 17)
 .13/459األنساب لمسمعاني ( 18)
 .1/283طبقات الفقياء الشافعية البف الصبلح ( 19)
 .16/207المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 20)
 .32/78تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 21)
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، القىطَّافي  .16 ًد بًف الفىٍضؿ البىٍغدىاًدمُّ مَّ سىٍيًف بًف ميحى مَّدي بفي الحي سىٍيًف ميحى  :(1)ق(415) أىبيك الحي
 .عفر محمد بف عمي بف عمر بف حرب، كعبد اهلل بف جعفر، كأبي جرإسماعيؿ الصفاركل عف: 

 .(2)، كالخطيب، كمحمد بف ىبة اهلل البللكائي، كأبك عبد اهلل الثقفيالبىٍييىًقيٌ عنو: ركل 
 .(4)، كقاؿ الذىبي: العالـ الثقة، كزاد: ميجمع عمى ثقتو(3)قاؿ الخطيب البغدادم: ثقة

 ق(:347) رزباف أبك محمد الفارسيعىٍبد المَّو ٍبف جعفر بف درستكيو بف الم .17
 .يعقكب بف سفياف الفسكم، كأحمد بف الحباب، كعباس بف محمد الدكرمركل عف: 

قيٍطًنيٌ ركل عنو: الدار   .(5)، كابف شاىيف، كابف منده ، كابف رزقكيو، كابف الفضؿ القطافالدَّارى
 .(7)، كقاؿ الذىبي:كاف ثقة(6)نده أبك عبيد اهلل بف مككثقو قاؿ الحسيف بف عثماف الشيرازم: ثقة ثقة، 

 ق(:277) يىٍعقيكب بف سيٍفيىاف اٍلفىسىًكم أىبيك ييكسيؼ اٍلفىاًرًسي .18
سماعيؿ بف أبي أكيس   .فيٍ كى كأبي نعيـ الفضؿ بف دي  ،ركل عف: إبراىيـ بف حمزة الزبيرم، كا 

براىيـ بف أبي طالب النيسابكرم ،ركل عنو: الترمذم  .جعفر ابف درستكيو عبد اهلل بف ك ،كالنسائي، كا 
، كقاؿ  (10)، كقاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ: : أماـ أىؿ الحديث(9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)قاؿ النسائي: ال بأس بو

 .(12)، كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ(11)الذىبي: اإلماـ الحافظ الحجة
 د الثاني مف ىذا الحديث.: ثقة ثبت ، سبؽ ذكره في اإلسناأىبيك نيعىٍيـو اٍلفىٍضؿي ٍبفي ديكىٍيفو  .19
 : رجاؿ اإلسناد الرابع 
ًميُّ ٍبفي اٍلميٍسًمـً الٌسمًميُّ  .20 سىًف عى  (.4(: ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق533) أىبيك اٍلحى
ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىٍحمىدى  .21  (: ثقة حافظ ، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.ق466) الكىتَّاًنيٌ عى
ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي أىًبي نىٍصرو أىبيك  .22 مًَّد عى  (: ثقة ، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.ق420)ميحى
ًمي   .23 دى ٍبًف عى ًميُّ ٍبفي أىٍحمى سىًف عى ٍيًصيُّ  أىبيك اٍلحى رَّاؽي  (13)المىصِّ  ق(:364) اٍلكى
 .(14)اف، كأحمد بف خميد الحمبيكعف محمد بف معاذ، المعركؼ بدر  عف أبيو أحمد بف عمي كراؽ ديرَّافركل 

زَّاز , كعمي بف أحمد بف داكد البىٍرقىاًنيٌ كعنو: أبك بكر   .(15)، كمحمد بف عمر بف بكير, كأبك نعيـ الحافظالرى

                                      
 .17/331أعبلـ النببلء لمذىبي  سير( 1)
 المصدر السابؽ. (2)
 .3/44تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 3)
 .17/332سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 4)
 .11/85تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 .15/531سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 7)
 .103مشيخة النسائي /( 8)
 .9/287بف حباف الثقات ال( 9)
 .38تاريخ نيسابكر لمحاكـ /( 10)
 .2/122تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 11)
 .638تقريب التيذيب البف حجر /( 12)
 .12/297ة. األنساب ( بكسر الميـ كالياء بيف الصاديف األكلى مشددة، نسبة إلى بمدة عمى ساحؿ بحر الشاـ يقاؿ ليا المصيص13)
 .13/224تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 14)
 .26/327تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 15)
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 .(1)قاؿ أبك الفتح بف أبي الفكارس: كاف فيو تساىؿ
ٍبًد اهلًل الًكٍنًدمُّ  .24 مىٍيدو أىبيك عى مىًبيُّ  (2)أىٍحمىدي بفي خي  :(3)ق(281) الحى

 .اليماف، كيحيى الكحاظي، كالحميدم، كمحمد بف عيسى بف الطباع ينعيـ، كأب ي: أبركل عف
 .الطَّبىرىاًنيٌ ركل عنو: عمي بف أحمد المصيصي، كأحمد بف مركاف الدينكرم، كأبك القاسـ 

قيٍطًنيٌ قاؿ   .(6)، كقاؿ الذىبي: ما عممت بو بأسان (5)، كذكره ابف حباف في الثقات(4): ثقةالدَّارى
 : ثقة ثبت ، سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.ق(219) أىبيك نيعىٍيـو اٍلفىٍضؿي ٍبفي ديكىٍيفو  .25
 .(28ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 148) سيمىٍيمىافي ٍبفي ميٍيرىافى اأٍلىٍعمىشي  .26
ٍبًد المًَّو ٍبًف ًضرىارو األىسىًدمِّ  .27  )الطبقة الثالثة(:عى

 ، كاألعمش.ابنو سعيد بف عبد اهلل بف ضرار :ركل عنو .ابف مسعكد :فركل ع
 .(8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)قاؿ أبك حاتـ: ليس بقكم

اًزـو الكيكفيُّ الضرير .28 مَّدي ٍبفي خى  :(9)ق(194)أىبيك ميعىاًكيىةى ميحى
سماعيؿ بف أبي خالد ، كبشار ابف كداـ ، كسم  .يماف األعمشركل عف: إبراىيـ بف طيماف، كا 

سحاؽ بف راىكيو ،ركل عنو: ابنو إبراىيـ بف أبي معاكية الضرير، كأحمد بف حنبؿ  .(10)المديني كعمي بف ،كا 
كقاؿ ابف حباف: كاف حافظا  ،(12)، كقاؿ العجمي: ثقة، كاف يرل اإلرجاء(11)قاؿ ابف سعد: ثقة كثير الحديث ككاف مرجيا

، كقاؿ عبد الرحمف بف خراش: صدكؽ كىك في األعمش (14)ثقة في األعمش، كقاؿ النسائي: (13)متقنا لكنو كاف مرجئا
 ،(16)، كقاؿ يعقكب بف شيبة: كاف مف الثقات كربما دلس، ككاف يرل اإلرجاء(15)ثقة
 .(18)، كقاؿ ابف حجر: ثقة، أحفظ الناس في حديث األعمش، كقد ييـ في حديث غيره(17)كقاؿ الذىبي: ثقة ثبت 

ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي  .29  :(19)ق(177) أىبيك ًبٍشرو اٍلعىٍبًدمِّ  ًزيىادو عى

                                      
 .4/195لساف الميزاف البف حجر ( 1)
 .11/161. األنساب لمسمعاني ( بكسر الكاؼ كسككف النكف كفي آخرىا الداؿ ، ىذه النسبة إلى كندة، كىي قبيمة مف اليمف2)
 .21/56تاريخ اإلسبلـ لمذىبي( 3)
 .292حباف / البف المجركحكفتعميقات الدارقطني عمى ( 4)
 .8/53الثقات البف حباف ( 5)
 .13/489سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 6)
 .5/88الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 7)
 .5/37الثقات البف حباف ( 8)
 .25/123تيذيب الكماؿ لممزم ( 9)
 .25/126المصدر السابؽ ( 10)
 .8/515الطبقات الكبير البف سعد ( 11)
 .403ي /تاريخ الثقات لمعجم( 12)
 .7/441الثقات البف حباف ( 13)
 .2/631التعديؿ ك التجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح لمباجي األندلسي ( 14)
 .3/134تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 15)
 .25/123تيذيب الكماؿ لممزم ( 16)
 .3/533ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 17)
 .506تقريب التيذيب البف حجر /( 18)
 .18/450تيذيب الكماؿ لممزم  (19)
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 .بف راشد إسماعيؿ بف سالـ األسدم، كسميماف األعمش، كعاصـ األحكؿ، كمعمرركل عف: 
 .(1)كعبد الرحمف بف ميدم ،ركل عنو: إبراىيـ بف الحجاج السامي، كأحمد بف عبدة الضبي

، كمرة قاؿ: كاف (4)، كذكره ابف حباف في الثقات(3)الحديث، كقاؿ العجمي: ثقة حسف (2)قاؿ ابف سعد: ثقة كثير الحديث
، كقاؿ أبك داكد، (7)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس(6)ضابطا، كقاؿ ابف معيف، كأبك حاتـ ، كأبك زرعة الرازم: ثقة (5)متقنا

قيٍطًنيٌ كابف عبد البر: ثقة، كقاؿ  ، (10)رة قاؿ: ثقة لو أكىاـ كثيرةكم (9)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ(8): ثقة مامكفالدَّارى
 .(11)كقاؿ ابف حجر: ثقة، في حديثو عف األعمش كحده مقاؿ

ًر اأٍلىسىًدمُّ  .30  : صحابي جميؿ.(12)(ق 13)ًضرىاري ٍبفي اأٍلىٍزكى
ًبٍيبو الييذىًليُّ  .31  صحابي جميؿ. ق(:32) عىٍبدي اهلًل بفي مىٍسعيٍكًد بًف غىاًفًؿ بًف حى
 :رجاؿ اإلسناد الخامس 
سىًف بًف أىٍحمىدى ٍبًف اٍلبىنَّاعى  كأىب .32  :(13)ق(531)ٍبًد المًَّو يىٍحيىى ٍبًف اٍلحى

 .ي، كعبد الصمد ابف المأمكفسً كٍ ني أبي الحسيف ابف الميتدم باهلل، كأبي الحسيف ابف اآلبى ركل عف: 
 .(14)د، كيحيى بف ياقكتٍرزى بى ركل عنو: أبك القاسـ ابف عساكر، كابف الجكزم، كابف طى 

 .(16)الشيخ، اإلماـ، الصادؽ، كقاؿ الذىبي: (15): شيخ صالحٍمعىاًنيٌ السَّ قاؿ ابف 
ًد ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف اآلبىنيكًسيِّ  كأىب .33 مَّ سىٍيًف ميحى  :(18)ق(457) (17)اٍلحي

قيٍطًنيٌ الحسف  ركل عف: أبي  حفص بف شاىيف ، كأحمد بف عبيد الكاسطي. ي، كأبالدَّارى
 .(21)، كقاؿ الذىبي: الشيخ الثقة(20)ب البغدادم: كاف سماعو صحيحاقاؿ الخطي .(19)ركل عنو: الخطيب البغدادم

                                      
 .18/452تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .9/290الطبقات الكبير البف سعد ( 2)
 .313تاريخ الثقات لمعجمي /( 3)
 .7/123الثقات البف حباف ( 4)
 .252مشاىير عمماء األمصار البف حباف /( 5)
 .6/21الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (6)
 .18/453تيذيب الكماؿ لممزم ( 7)
 .6/434تيذيب التيذيب البف حجر ( 8)
 .9/7سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
 .261ديكاف الضعفاء لمذىبي /( 10)
 .398تقريب التيذيب البف حجر /( 11)
 .3/390اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر  (12)
 .36/260تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 13)
 المصدر السابؽ.( 14)
 المصدر نفسو.( 15)
 .20/6سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (16)
، آبنكس كىك نكع مف الخشب البحرم يعمؿ منو أشياء إلى( بمد األلؼ كفتح الباء أك سككنيا كضـ النكف كفي آخرىا السيف بعد الكاك، ىذه النسبة 17)

 .1/67األنساب لمسمعاني 
 .18/85سير أعبلـ النببلء لذىبي ( 18)
 .2/219تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 19)
 المصدر السابؽ.( 20)
 .18/85سير أعبلـ النببلء لذىبي ( 21)
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 :(2)ق(396) ، أبك بىٍكر الكاسطيٌ (1)ٍبف سيؿ ٍبف ًبيرم أىٍحمىدي ٍبفي عيبىٍيًد ٍبًف اٍلفىٍضؿً  .34
كليٌ  :ركل عف  .عمي بف عبد اهلل بف مبشر، كمحمد ٍبف الحسيف الزٍَّعفرانٌي، كمحمد ٍبف يحيى الصُّ

 .(3)الحسف، كأبك الحسيف محمد بف عمي الفقيو لكريـ الشركطي، كأبك يعمى حمزة بفركل عنو: عبد ا
 .(5)ر الصدكؽمَّ عى ، كقاؿ الذىبي: المحدث المي (4)قاؿ خميس بف عمى الحكزم: كاف ثقة صدكقا

 :رجاؿ اإلسناد السادس كاألخير 
ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلكىاًسًطيِّ  كأىب .35 ًد ٍبًف عى مَّ  لو عمى ترجمة. : لـ أقؼنيعىٍيـو ميحى
ٍيدىلىًنيُّ  .36 ، الصَّ زىفىةى الكىاًسًطيُّ ًميِّ بًف خى مًَّد بًف عى ًميُّ بفي ميحى سىًف عى  :(6)ق(409) أىبيك الحى

 .و، كمحمد بف الحسيف بف سعيد الزعفراني، كمحمد بف أحمد بف أبي قطفيأبركل عف: 
 .ليراس، كعمي بف عبيد اهلل العبلؼأبك غالب محمد بف الحسيف ابف البيطار، كأبك عمي غبلـ ا :ركل عنو

 .(7)قاؿ خميس بف عمي الحكزم: صدكؽ
سىٍيًف بف محمد بف سعيد، أبك عبد اهلل الزٍَّعفىرىاًنيُّ  .37 مَّدي ٍبفي اٍلحي  :(9)ق(337) الكاسطي (8)ميحى

 .أحمد بف الخميؿ البرجبلني، كمحمد بف زكريا الغبلبي، ك عف أحمد بف أبي خيثمةركل عف: 
 .(10)ك عمر الياشمي، كعمي بف محمد بف خزفة الصيدالنيعنو: أبركل ك 

 .(13)، كأبك الفرج بف الجكزم(12)السٍَّمعىاًنيٌ ، كأبك سعد (11)كثَّقو الخطيب البغدادم
ٍيثىمىةى  .38  (.38(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق279)أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي خى
ـٍ  ميٍكسىى بفي  .39 ٍكلىىي اًعٍيؿى الًمٍنقىًرمُّ مى مىمىةى التَّبيٍكذىًكيُّ ًإٍسمى ، أىبيك سى  :(15)ق(223) (14)، البىٍصًرمُّ

 .كعبد اهلل بف المبارؾ ، كعبد الكاحد بف زياد ،ركل عف: أباف بف يزيد العطار ، كحماد بف سممة
براىيـ بف إسحاؽ الحربي، كأبك بكر أحمد بف خيثمة  .(16)ركل عنو: البخارم، كأبك داكد، كا 

 ،(18)مي، كالعج(17)كثَّقو ابف سعد
                                      

 .2/395.األنساب لمسمعاني بكر احمد بف عبيد أبىكىك اسـ جد  ،( بكسر الباء كسككف الياء كفي آخرىا الراء 1)
 .28/217تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 2)
 المصدر السابؽ. (3)
 .17/197سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 4)
 مصدر السابؽ.ال( 5)
 .28/192تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 6)
 المصدر السابؽ.( 7)
 .6/298، أك نسبة إلى بيع الزعفراف. األنساب إلى الزعفرانية قرية مف قرل بغدادنسبة  ،كسككف العيف كفتح الفاء كالراء الزام( بفتح 8)
 .3/31تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 9)
 .25/150تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 10)
 .3/31تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 11)
 .6/301األنساب لمسمعاني ( 12)
 .14/73المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 13)
 .3/18. األنساب لمسمعاني بيع السماد إلى( بفتح التاء كضـ الباء كالذاؿ المفتكحة بعد الكاك، ىذه النسبة 14)
 .29/21تيذيب الكماؿ لممزم ( 15)
 .29/23المصدر السابؽ ( 16)
 .9/307الطبقات الكبير البف سعد ( 17)
 .443تاريخ الثقات لمعجمي /( 18)
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 : ثقة ثبت.(3)، كابف حجر(2)، كابف معيف، كقاؿ الذىبي(1)أبك حاتـثَّقو ك  
ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي ًزيىادو  .40  (: ثقة، سبؽ ذكره في اإلسناد الرابع مف ىذا الحديث.ق177) عى
 سبؽ ذكره في اإلسناد الرابع مف ىذا الحديث. ،ثقة حافظ(: ق148) اأٍلىٍعمىشي  .41
ٍبًد ا .42 ، األىسىًدٌم، الكيكفيٌ سىًعيًد ٍبًف عى  :لمًَّو ٍبًف ًضرىارو

 .(4)كسعيد بف صالح ،كمغيرة ،كاصؿ األحدب :ركل عنو. كعف أبيو  ،أنس :ركل عف
 .(5)قاؿ أبك حاتـ الرازم: ليس بالقكم

ٍبًد المًَّو ٍبًف ًضرىارو  .43  : ليس بالقكم، سبؽ ذكره في اإلسناد الرابع مف ىذا الحديث.)الطبقة الثالثة( عى
، أىبيك نصر البىٍصًرمٌ  خيثمة .44 ٍبد الرٍَّحمىًف فيما يقىاؿى  :(6))الطبقة الرابعة(بف أىبي خيثمة، كاسمو عى

 ركل عف: أنس بف مالؾ ، كالحسف البصرم.
ٍعًفٌي كجابر بف يزيد  ،ركل عنو: بشير بف سمماف أبك إسماعيؿ   .(7)، كسميماف األعمش الجي

، كقاؿ أبك الحسف (10)، كذكره أيضا في المجركحيف(9)في الثقات ، كذكره ابف حباف(8)قاؿ ابف معيف: ليس بشيء
ثِّؽ(11)الككفي: ضعيؼ الحديث يكتب حديثو  .(13)، كقاؿ ابف حجر: ليف الحديث(12)، كقاؿ الذىبي: كي

 ألف رجالو ثقات. ؛ : اإلسناد صحيحالحكـ عمى اإلسناد األكؿ 
 ت.ألف رجالو ثقا ؛ : اإلسناد صحيحالحكـ عمى اإلسناد الثاني 
 ألف رجالو ثقات.؛ : اإلسناد صحيح الحكـ عمى اإلسناد الثالث 
 ألف فيو: عمي بف أحمد المصيصي؛ كاف فيو تساىؿ، كفيو: عبد اهلل  ؛ : اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد الرابع

 بف ضرار األسدم؛ ليس بالقكم .
 بكر الكاسطي؛ صدكؽ يحي بف الحسف ؛شيخ، كأبكألف  ؛حسف: اإلسناد الحكـ عمى اإلسناد الخامس. 
 ألف فيو: أبا نعيـ محمد بف عبد الكاحد ؛ لـ أقؼ لو عمى ترجمة. ؛: أتكقؼ في الحكـالحكـ عمى اإلسناد السادس 
 ( 41الحديث رقـ: ) 
  ًٍميِّ ٍبًف ثىاًبتو ال ، أىٍنبىأىنىا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي عى ٍرقىٍنًدمِّ ًميُّ ٍبفي أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى سىًف عى اًفظي، لىٍفظنا، أنا أىبيك اٍلحى حى

مً  كؼي ًباٍبًف الشٍَّيًخ، ًباٍلبىٍصرىًة، أىٍنبىأىنىا أىبيك عى ـى ٍبًف ًإٍسمىاًعيؿى اٍلبىزَّازي اٍلمىٍعري مًَّد ٍبًف عيٍثمىافى أىٍحمىدى ٍبًف ًإٍبرىاًىي سىفي ٍبفي ميحى ي  اٍلحى
 اٍلفىسىًكمُّ ح.

                                      
 .8/136الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 1)
 .2/301الكاشؼ لمذىبي ( 2)
 .579تقريب التيذيب البف حجر /( 3)
 .4/36الجرح التعديؿ البف أبي حاتـ ( 4)
 .4/36حاتـ الجرح كالتعديؿ البف أبي ( 5)
 .8/369تيذيب الكماؿ لممزم ( 6)
 المصدر السابؽ.( 7)
 .4/135تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 8)
 .4/214الثقات البف حباف ( 9)
 .1/287المجركحكف البف حباف( 10)
 .4/239إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام ( 11)
 .1/377الكاشؼ لمذىبي ( 12)
 .107تقريب التيذيب البف حجر /( 13)
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سىٍيًف ٍبفي اٍلفىٍضًؿ، أنا عى كىأىٍخبىرىنىا أىبي  ، أنا أىبيك اٍلحي ، أىٍنبىأىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي الطَّبىًرمِّ ٍرقىٍنًدمِّ ، ك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى ٍعفىرو ٍبدي المًَّو ٍبفي جى
ٍقبىةى، أىٍنبىأىنىا سيٍفيىافي  ةي ٍبفي عي ، أىٍنبىأىنىا قىًبيصى : قال: أىٍنبىأىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي سيٍفيىافى ، عىٍف ًزيىاًد ٍبًف ًعالقىةى، عىٍف ثىاًبًت ٍبًف قيٍطبىةى، قىاؿى

ٍيثي تىبىٍمبىمىًت األىٍلسيفي بىٍيفى بىاًبؿى كىاٍلًحيرىًة، كىا ً  ـٍ ًبحى : ًإنَّكي ، يىقيكؿي ٍبدى المًَّو ٍبفى مىٍسعيكدو ٍيًر ًبالشَّاـً سىًمٍعتي عى فَّ ًتٍسعىةى أىٍعشىاًر اٍلخى
فَّ ًتٍسعىةى أىٍعشىاًر الشَّرِّ ًبغىٍيرًىىا كىعىٍشرنا ًبيىا. كىعىٍشرنا ًبغىٍيرًىىا،  كىاً 

ـٍ زىمىافه يىكيكفي أىحى  مىٍيكي سىيىٍأًتي عى زىادى: كى : كىعىٍشره ًمفى الشَّرِّ ًبيىا.كى ٍعفىرو ٍبًد المًَّو ٍبًف جى ًديًث عى ًفي حى ًؿ ًفيًو أىٍحًمرىةن كى بُّ مىاًؿ الرَّجي
مىٍييىا ًإلىى ا .ييٍنتىقىؿي عى  لشَّاـً

اًلؾو . ، عىٍف قيٍطبىةى ٍبًف مى كىاهي عىٍف ًزيىادو الىفىوي زىاًئدىةي ٍبفي قيدىامىةى، فىرى  خى
 ( 40سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
ٍرقىٍنًدمِّ  .1  (.6ثقة ، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ق(: 536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
دي بٍ  .2 ًميِّ أىبيك بىٍكرو أىٍحمى  (.29ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في الحديث )ق(: 463، الخطيب البغدادم )في عى
كؼي ًباٍبًف الشٍَّيخً  .3 ٍعري اًعيؿى اٍلبىزَّازي اٍلمى ـى ٍبًف ًإٍسمى دى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ًميُّ ٍبفي أىٍحمى سىًف عى  :(1)ق(449)أىبيك اٍلحى

 .عمي بف عمر السكرم ، ك صطخرمعبد اهلل بف محمد اإل، ك عمي بف حساف الدممي الجدليركل عف:
 .(2)أبك بكر الحدادك  ،أبك بكر الخطيب :ركل عنو

 .(3)قاؿ الخطيب البغدادم: كتبنا عنو ككاف صحيح السماع
مًَّد ٍبًف عيٍثمىافى اٍلفىسىًكمُّ  .4 سىفي ٍبفي ميحى ًمي  اٍلحى  :(4)ق(340-331) أىبيك عى

مى   . (5): ثقةالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ أبك سعد  .ٍيعحدث بالبصرة عىٍف: يعقكب الفىسىكٌم: كعنو: ابف جي
 :رجاؿ اإلسناد الثاني 
ٍرقىٍنًدمِّ  .5  ثقة ، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ.ق(: 536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
 (.40(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق472) أىبيك بىٍكًر ٍبفي الطَّبىًرمِّ  .6
سىٍيًف ٍبفي اٍلفىٍضؿً  .7  (.40: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(415قطاف )ال أىبيك اٍلحي
ٍعفىرو  .8 ٍبدي المًَّو ٍبفي جى  (.40(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق347) عى
 (.40(: ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق277) يىٍعقيكبي ٍبفي سيٍفيىافى  .9

ةي ٍبفي عيٍقبىةى  .10  (.7ث رقـ )(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديق215) قىًبيصى
اًلؾو الثٍَّعمىًبيُّ الكيٍكًفيُّ  .11 اًلؾو أىبيك مى  :(6)ق(125) ًزيىادي بفي ًعالىقىةى بًف مى

 .ركل عف: أسامة بف شريؾ، كثابت بف قطبة، كجابر بف سمرة، كجرير بف عبد اهلل
براىيـ بف محمد بف مالؾ اليمداني، كسفياف ال  .(7)ثكرمركل عنو: أبك شيبة إبراىيـ بف عثماف العبسي، كا 

                                      
 .13/240تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم  (1)
 .41/206تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (2)
 .13/240تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم  (3)
 .25/202تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (4)
 .10/223األنساب لمسمعاني  (5)
 .9/498تيذيب الكماؿ لممزم ( 6)
 .9/499المصدر السابؽ ( 7)
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، (3)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ الحديث ، كقاؿ ابف معيف: ثقة(2)، كقاؿ العجمي: ثقة(1)قاؿ اإلماـ أحمد: ثبت الحديث
، كقاؿ ابف حجر: ثقة ريمي (6)، كقاؿ الذىبي: أحد الثقات المعمريف(5)، كقاؿ النسائي: ثقة(4)كذكره ابف حباف في الثقات

 .(7)بالنصب
 :(9))الطبقة الثانية(ككفيال (8)الميزىني ثىاًبًت ٍبًف قيٍطبىةى  .12

 .(10)كسالـ بف أبي الجعد ،كزياد بف عبلقة ،كأبك إسحاؽ ،الشعبي :ركل عنو. ك ابف مسعكد :ركل عف
 .(13)، كذكره ابف حباف في الثقات(12)، كقاؿ العجمي: ثقة(11)قاؿ ابف سعد: ثقة كثير الحديث

ٍبدى المًَّو ٍبفى مىٍسعيكدو  .13  (.40ميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ ): صحابي جق(32) عى
 :رجاؿ اإلسناد الثالث 
ٍمت .14  :(14)ق(161) زىاًئدىة بف قدامىة الثَّقىًفٌي اٍلبٍكًرٌم اٍلكيكًفي كنيتو أىبيك الصَّ

 .ركل عف: إبراىيـ بف مياجر، كالحسف بف عبيد اهلل، كحصيف بف عبد الرحمف ، كزياد بف عبلقة
 .(15)س كأبك أسامة حماد بف أسامة ، كسفياف بف عيينة ركل عنو: أحمد بف عبد اهلل بف يكن

، كقاؿ أبك حاتـ: ثقة صاحب سٌنة، كقاؿ أبك زرعة: صدكؽ (17)، كقاؿ العجمي:ثقة(16)قاؿ اإلماـ أحمد: متقف صدكؽ
ؿ ، كقا(21)، كقاؿ الذىبي: ثقة حجة صاحب سنة(20)، كذكره ابف حباف في الثقات(19)، كقاؿ النسائي: ثقة(18)مف أىؿ العمـ

 .(22)ابف حجر: ثقة ثبت صاحب سنة
قىةى  .15 ُـّ ًزيىاًد ٍبًف ًعالى اًلؾو الثٍَّعمىًبيُّ عى  .(23)صحابي:  قيٍطبىةي ٍبفي مى

                                      
 .301ماـ أحمد /سؤاالت أبي داكد لئل( 1)
 .168تاريخ الثقات لمعجمي /( 2)
 .3/540الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 3)
 .4/258الثقات البف حباف ( 4)
 .9/500تيذيب الكماؿ لممزم ( 5)
 .8/101تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 6)
 .255تقريب التيذيب بف حجر /( 7)
 .12/226. األنساب لمسمعاني نسبة إلى مزف، كىي قرية مف قرل سمرقند( بضـ الميـ كسككف الزال كفي آخرىا النكف، ىذه ال8)
 .2/457الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 9)
 المصدر السابؽ.( 10)
 .8/316الطبقات الكبير البف سعد ( 11)
 .90تاريخ الثقات لمعجمي /( 12)
 .4/92الثقات البف حباف ( 13)
 .9/273تيذيب الكماؿ لممزم ( 14)
 .9/275 سابؽالمصدر ال( 15)
 .312سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد /( 16)
 .163تاريخ الثقات لمعجمي /( 17)
 .3/613الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 18)
 .9/376تيذيب الكماؿ لممزم ( 19)
 .6/339الثقات البف حباف ( 20)
 .9/277الكاشؼ لمذىبي ( 21)
 .248تقريب التيذيب البف حجر /( 22)
 .5/340الصحابة البف حجر  اإلصابة في تمييز( 23)
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  :ألف رجالو ثقات.؛اإلسناد صحيح الحكـ عمى اإلسناد األكؿ 
  :ألف رجالو ثقات.؛اإلسناد صحيح الحكـ عمى اإلسناد الثاني 
  :ألف رجالو ثقات؛حيح اإلسناد صالحكـ عمى اإلسناد الثالث. 
 ( 42الحديث رقـ ): 

مَّ  سىٍيًف ميحى ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلبىنَّا، عىٍف أىًبي اٍلحي سىًف ٍبًف عى ٍبًد المًَّو يىٍحيىى ٍبًف اٍلحى مىى أىًبي عى ، أنا قىرىٍأنىا عى ًد ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف اآلبىنيكًسيِّ
 ، ًقرىاءىةن،ح.أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي عيبىٍيًد ٍبًف اٍلفىٍضؿً 

زى  مًَّد ٍبًف خى ًميُّ ٍبفي ميحى ازىةن، أنا عى ، ًإجى ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلكىاًسًطيُّ مَّدي ٍبفي عى : كىأىنىا أىبيك نيعىٍيـو ميحى ٍبًد قىاؿى ، قال: أنا أىبيك عى ٍيدىلًنيُّ فىةى الصَّ
، أى  مَّدو الزٍَّعفىرىاًنيُّ سىٍيًف ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي اٍلحي ك، أىٍنبىأىنىا زىاًئدىةي، أىٍنبىأىنىا ًزيىادي المًَّو ميحى ٍمرو ٍيثىمىةى، أىٍنبىأىنىا ميعىاًكيىةي ٍبفي عى ٍنبىأىنىا اٍبفي أىًبي خى

ٍيثي اٍختىمىؼى األىٍلسيفي  ـٍ ًمٍف حى : تىٍعمىمىفَّ أىنَّكي ، قىاؿى ، عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو اًلؾو اًبؿى  ًمٍف بىٍيًف بى ٍبفي ًعالقىةى، عىٍف قيٍطبىةى ٍبًف مى
، تىٍعمىمىفَّ أىفَّ تً  ٍيًر كىعيٍشرنا كىاًحدنا ًمفى الشَّرِّ ًبالشَّاـً ٍسعىةى أىٍعشىاًر الشَّرِّ كىعيٍشرنا كىاًحدنا كىاٍلًحيرىًة.تىٍعمىمىفَّ أىفَّ ًتٍسعىةى أىٍعشىاًر اٍلخى

ٍيًر ًبمىا ًسكىاىىا.تىابىعىوي يىٍحيىى ٍبفي أىًبي بيكىٍيرو اٍلًكٍرمىانً  ، عىٍف زىاًئدىةى.ًمفى اٍلخى  يُّ
 (40سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلبىنَّا .1 سىًف ٍبًف عى  (.40(: صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق531) يىٍحيىى ٍبًف اٍلحى
ًد ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف اآلبىنيكًسيِّ  .2 مَّ  (.40) (: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـق457) ميحى
 (.40(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق396) أىٍحمىدي ٍبفي عيبىٍيًد ٍبًف اٍلفىٍضؿً  .3

 :رجاؿ اإلسناد الثاني 
ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلكىاًسًطيُّ  .4 مَّدي ٍبفي عى  (.40: لـ أقؼ لو عمى ترجمة، كسبؽ ذكره في الحديث رقـ ) ميحى
ٍيدى  .5 زىفىةى الصَّ ًد ٍبًف خى مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى  (.40صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق409) لًنيُّ عى
مَّدو الزٍَّعفىرىاًنيُّ  .6 سىٍيًف ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي اٍلحي  (.40ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق337) ميحى
ٍيثىمىةى  .7  (.38(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق279)أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي خى
ٍعًنيُّ ميعىاًكيىةي بفي عىٍمرً  .8 ك، المى ك األىٍزًدمُّ أىبيك عىٍمرو  :(2)ق(214) ، البىٍغدىاًدمُّ (1)ك بًف المييىمًَّب بًف عىٍمرو

سرائيؿ ٍبف يكنس ، كزائدة ٍبف قدامة الثقفي مَّد الفزارم ، كا   .ركل عف: أىًبي إسحاؽ إبراىيـ ٍبف ميحى
كىل عىنو: البخارم  .(3)لكراؽ، كأبك خيثمة زىير ٍبف حربكأحمد ٍبف منيع البغكم ، كحمداف ٍبف عمي ا ،رى
 ،(6)، ذكره ابف حباف في الثقات(5)، كقاؿ اإلماـ أحمد: صدكؽ ثقة(4)قاؿ أبك حاتـ: ثقة

 .(8)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(7)كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الصادؽ 

                                      
 .12/357، األنساب لمسمعاني مف األزد ،( بفتح الميـ كسككف العيف كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى معف بف مالؾ بف فيـ 1)
 .28/207تيذيب الكماؿ لممزم ( 2)
 .28/208المصدر السابؽ ( 3)
 .8/386الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 4)
 .15/260طيب البغدادم تاريخ بغداد لمخ( 5)
 .9/167الثقات البف حباف ( 6)
 .10/214سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 7)
 .567تقريب التيذيب البف حجر /( 8)
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 (.41(: ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق161) زىاًئدىةي ٍبفي قيدىامىةى  .9
 (.41(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق125) ٍبًف ًعالقىةى  ًزيىادً  .10
اًلؾو الثٍَّعمىًبيُّ  .11  (.41صحابي، سبؽ ذكره في الحديث رقـ ): قيٍطبىةي ٍبفي مى
ٍبدى المًَّو ٍبفى مىٍسعيكدو  .12  (.40(: صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )ق32) عى
 :رجاؿ اإلسناد الثالث 
 :(2)ق(208) قىاًضي كىٍرمىافى  ،(1)ًبي بيكىٍيرو بًف نىٍسًر بًف أىًسٍيدو العىٍبًدمُّ يىٍحيىى يىٍحيىى بفي أى  .13

سرائيؿ بف يكنس، كجعفر بف زياد األحمر، كزائدة بف قدامة  .ركل عف: إبراىيـ بف طيماف، كا 
 .(3)خيثمة زىير بف حرب ركل عنو: إبراىيـ بف الحارث البغدادم، كأحمد بف سعيد الدارمي، كأبك

، كقاؿ الذىبي: (8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)، كأبك حاتـ الرازم(6)، كابف المديني(5)، كالعجمي(4)و ابف معيفكثَّق
 .(10)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(9)الحافظ الثقة

 (: ثقة ثبت، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.ق161) زىاًئدىةي ٍبفي قيدىامىةى  .14
  :ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلبىنَّاألف فيو؛  ؛فحسالحكـ عمى اإلسناد األكؿ سىًف ٍبًف عى  .: صدكؽيىٍحيىى ٍبًف اٍلحى
 : مَّدى ألف فيو  ؛أتكقؼ في الحكـ الحكـ عمى اإلسناد الثاني ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلكىاًسًطيُّ  ٍبفى  ميحى  .: لـ أقؼ لو عمى ترجمة عى
  :ألف رجالو ثقات. ؛اإلسناد صحيحالحكـ عمى اإلسناد الثالث 
 (43حديث رقـ )ال : 

ا ، أنا أىبيك حى ، ًبمىٍركى نىًزمُّ اٍلفىًقيوي الشَّاًفًعيُّ كرو اٍلجى مَّدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف مىٍنصي ًميِّ أىٍخبىرىنىا أىبيك سىٍعدو ميحى ًد اًمدو أىٍحمىدي ٍبفي عى مَّ ٍبًف ميحى
ٍمدىافى النَّ  ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي حى ، أنا أىبيك سىٍعدو عى ٍبديكسو ٍبدي المًَّو ٍبًف عى ، أىٍنبىأىنىا عى ٍمدىافى اٍلقىًطيًعيُّ ٍعفىًر ٍبًف حى ، أنا أىٍحمىدي ٍبفي جى ٍصًرمُّ

ٍبًد المًَّو ٍبًف سيرىاقى  ، عىٍف عى ، أىٍنبىأىنىا األىٍعمىشي مَّدي ٍبفي عيبىٍيدو دَّثىًني أىًبي، أىٍنبىأىنىا ميحى : قىاؿى عىٍبدي ٍبفي أىٍحمىدى، حى ٍف أىًبيًو، قىاؿى  ةى، عى
ـى عىشىرى  فَّ الشَّرَّ قيسِّ ، فىًتٍسعىةه ًبالشَّاـً كىعىٍشره ًبيىًذًه، كىاً  ـى عىشىرىةى أىٍعشىارو ٍيرى قيسِّ ةى أىٍعشىارو فىًتٍسعىةه ًبيىًذًه كىعىٍشره المًَّو: ًإفَّ اٍلخى

.  ًبالشَّاـً
 ( 40سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
نٍ  .1 مَّدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف مى نىًزمُّ ميحى كرو اٍلجى  (.5: صدكؽ، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ق(549) صي
ٍبديكسو  .2 ًميِّ ٍبًف عى  (.5سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )، (: ضعيؼق506) أىٍحمىدي ٍبفي عى
ٍمدىافى النٍَّصرً  .3 ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي حى  (.5(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ق433) مُّ كعى

                                      
 .9/190. األنساب لمسمعاني ( بفتح العيف كسككف الباء كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بف نزار1)
 .31/245ممزم تيذيب الكماؿ ل( 2)
 .31/247المصدر السابؽ ( 3)
 .228تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم /( 4)
 .468تاريخ الثقات لمعجمي /( 5)
 .9/132الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 6)
 المصدر السابؽ.( 7)
 .9/257الثقات البف حباف ( 8)
 .1/282تذكرة الحفاظ لذىبي ( 9)
 .219تقريب التيذيب /( 10)
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ٍعفىرً  .4  (.5ثقة ، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ ) (:ق368) اٍلقىًطيًعيُّ  أىٍحمىدي ٍبفي جى
ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى  .5  (.5(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ق290) بف حنبؿ عى
ٍبًد اهللً  .6 ٍنبىؿو أىبيك عى  (.5، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ ) ثقة حافظ إماـ حجة(: ق241) أىٍحمىدي بفي حى
مَّدي بفي عيبىيٍ  .7 يَّةى الطَّنىاًفًسيُّ ميحى ، األىٍحدىبي  (1)ًد بًف أىًبي أيمى  :(2)ق(205) الكيٍكًفيُّ

سماعيؿ بف أبي خالد، كسميماف األعمش دريس بف يزيد األكدم، كا   .ركل عف: أباف بف إسحاؽ، كا 
 .(3)كأبك خيثمة زىير بف حرب، كعباس بف محمد الدكرم ،ركل عنو: أحمد بف حنبؿ، كأحمد بف منيع البغكم

قيٍطًنيٌ ، ك (7)، كاإلماـ أحمد، كالنسائي(6)، كابف معيف (5)، كالعجمي(4)اؿ ابف سعدق ، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ ال (8): ثقةالدَّارى
 .(11)، قاؿ ابف حجر: ثقة يحفظ(10)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الثقة(9)بأس بو

 (.28الحديث رقـ ) (: ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو فيق148) سيمىٍيمىافي ٍبفي ميٍيرىافى اأٍلىٍعمىشي  .8
دىًنيٌ  .9  .(12))تكفي في خبلفة عثماف(: صحابي عىٍبد المَّو ٍبف سيرىاقة العدكم اٍلمى
دىًنيٌ  .10  .(13)صحابي: سيرىاقة العدكم اٍلمى
  :ٍبديكسو  ٍبفى  أىٍحمىدى ألف فيو ؛ضعيؼ اإلسنادالحكـ عمى اإلسناد ًميِّ ٍبًف عى : ضعيؼ. كألف ىناؾ انقطاع بيف عى

  بف سراقة.األعمش كبيف عبد اهلل
 ( 44الحديث رقـ): 

مَّ  اًة أىبيك بىٍكرو ميحى ، أنا قىاًضي اٍلقيضى ٍبدي اٍلكىىَّاًب ٍبفي اٍلميبىارىًؾ األىٍنمىاًطيُّ دي ٍبفي اٍلميظىفًَّر ٍبًف بىٍكرىافى أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلبىرىكىاًت عى
مَّدو اٍلعىتً  سىًف أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ، أنا أىبيك اٍلحى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك الشَّاًميُّ ٍيدىلًنيُّ ، أنا أىبيك يىٍعقيكبى ييكسيؼي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف الدًَّخيًؿ الصَّ يًقيُّ

اًيغى، أىٍنبىأىنىا اٍلحى  اًعيؿى يىٍعًني الصَّ مَّدي ٍبفي ًإٍسمى ، أىٍنبىأىنىا ميحى ك اٍلعيقىٍيًميُّ مَّدي ٍبفي عىٍمرو ٍعفىرو ميحى ًمي  يىٍعًني الٍ جى ، سىفي ٍبفي عى ٍمكىاًنيَّ حي
، عىٍف عىًطيَّةى، عىٍف أىًبي سىًعيدو  اًلدو بَّاًح ٍبًف ميجى ، أىٍنبىأىنىا بىًقيَّةي، عىًف الصَّ ٍيحو ٍيكىةي ٍبفي شيرى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو أىٍنبىأىنىا حى : " ، قىاؿى

رىجى مىرىدىةي الشَّيىاًطيًف كى  ًمائىةو خى ثىالًثيفى كى ٍمسو كى ًزيرىًة ًإذىا كىافى سىنىةي خى ا السَّالـي ًفي جى مىٍيًيمى دى عى مىٍيمىافي ٍبفي دىاكي ـٍ سي بىسىيي افى حى
، كىعيٍشره ًبالشَّاـً ". ـٍ اًدليكنىيي ـٍ ًإلىى اٍلًعرىاًؽ ييجى   اٍلعىرىًب، فىذىىىبى ًتٍسعىةي أىٍعشىارًًى

ًديًث. : كىل أىٍصؿى ًليىذىا اٍلحى ٍعفىرو اٍلعيقىٍيًميُّ  قىاؿى أىبيك جى
أبك ، مف طريؽ 1/553خطيب البغدادم في كتابو الفقيو كالمتفقو، باب ما يتعمؽ بو مف أنكر المجادلة ، كأخرجو ال .1

 ، بو، متقارب األلفاظ.بقية عفعتبة 

                                      
 .9/84الطاء الميممة كالنكف ككسر الفاء كالسيف الميممة، ىذه النسبة إلى الطنفسة. األنساب لمسمعاني  ( بفتح1)
 .26/54( تيذيب الكماؿ لممزم 2)
 .26/55( المصدر السابؽ 3)
 .8/520( الطبقات الكبير البف سعد 4)
 .410( تاريخ الثقات لمعجمي /5)
 . 8/10( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 6)
 .3/636( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 7)
 .280( سؤاالت السممي لمدارقطني /8)
 .8/10( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 9)
 .1/243( تذكرة الحفاظ لمذىبي 10)
 .525( تقريب التيذيب البف حجر /11)
 ..3/228( اإلصابة في معرفة الصحابة البف حجر 12)
 .4/91( الصدر السابؽ 13)
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، محمد بف إسماعيؿ  ، مف طريؽ 2/213أخرجو أبك جعفر العقيمي في كتابو الضعفاء الكبير، في باب الصاد،  .2
 ، بو،  بمفظو.الحسف بف عمي عف

رجو أبك الفرج بف الجكزم في كتاب المكضكعات، في كتاب السنة كذـ البدعة ، باب انتشار الشياطيف كأخ .3
 ، بو، متقارب األلفاظ.محمد بف المظفر ، عفعبد الكىاب الحافظ ، مف طريؽ 1/269ييظيركف البدع، 

، مف 1/228السنة، كأخرجو اإلماـ السيكطي في كتابو الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة، في كتاب  .4
 ، بو،  ، متقارب األلفاظ. الحسف بف عمي ، عفمحمد بف إسماعيؿ  طريؽ

، مف  423، رقـ الحديث 6/147كأخرجو ابف بطة العكبرم في كتابو اإلبانة الكبرل، في باب بياف كفر الجيمية،  .5
 ، بو، مختمؼ األلفاظ.بقية بف الكليد ، عفعتبة أحمد بف الفرج يأبطريؽ 

 سناد:رجاؿ اإل 
، األىٍنمىاًطيُّ  .1 سىًف بًف بيٍندىارى البىٍغدىاًدمُّ ٍبد الكىىَّاًب بف الميبىارىًؾ بف أىٍحمىدى بًف الحى  :(1)ق(538) أىبيك اٍلبىرىكىاًت عى

 القاسـ عبد العزيز األنماطي. يكأب ،محمد عبد اهلل الصريفيني يكأب ،الحسيف أحمد بف النقكر يأب ركل عف:
 .(2)أبك الفرج ابف الجكزم ، كالسٍَّمعىاًنيٌ كأبك سعد  ،بف عساكر القاسـ أبك  ركل عنو:

 .(5)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الثقة(4): حافظ ثقةاٍلًسمىًفٌي ، كقاؿ (3)بف الجكزم: ثقة ثبتاقاؿ 
مىًكمُّ  .2 ، الحى مَّدي بفي الميظىفَّر بف بىكرىاف الشَّاًميُّ ، ميحى  :(7)ق(488) ، الشَّاًفًعيٌ (6)أىبيك بىٍكرو

ٌست، كأبي القاسـ بف بٍشراف، كأبي طالب بف غىٍيبلف، كأبي الحسف العتيقٌي.ركل عف  : عثماف بف ديكى
سماعيؿ بف محمد الحافظ، كىبو اهلل بف طاكس المقرئ  .ركل عنو: أبك القاسـ بف السمرقندم، كا 

 .(10)عبلـ قاضي القضاة، كقاؿ الذىبي: ال(9)، كقاؿ ابف نقطة: ثقة(8)قاؿ ابف الجكزم: كاف ثقة عفيفا
، العىًتٍيًقيُّ  .3 ٍكرو البىٍغدىاًدمُّ مًَّد بًف أىٍحمىدى بًف مىٍنصي سىًف أىٍحمىدي بفي ميحى يِّز(11)أىبيك الحى  :(13)ق(441)(12)، الميجى

زَّاز أبي الحسف عمي بف محمد بف سعيد ، ك كعبد الرحمف بف عمر بف نصر ،تماـ بف محمد ركل عف:  .الرى
 .(14)كأبك عبد اهلل بف أبي الحديد ،الكىتَّاًنيٌ كعبد العزيز  ،لخطيبكأبك بكر ا :ركل عنو

                                      
 .20/134ـ النببلء لمذىبي ( سير أعبل1)
 .372( التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة /2)
 .18/33( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 3)
 .4/53( تذكرة الحفاظ لمذىبي 4)
 .20/134( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 5)
 .4/258حمب كحمص. األنساب لمسمعاني  ( ىذه النسبة إلى حماة، بمدة مميحة مف ببلد الشاـ بيف6)
 .33/276( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 7)
 .17/27( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 8)
 .2/360( إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة 9)
 .33/276( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 10)
بة إلى عتيؽ، كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو. األنساب لمسمعاني ( بفتح العيف ككسر التاء كبعدىا الياء الساكنة كفي آخرىا القاؼ، نس11)
9/233. 
مو إليو، ( بضـ الميـ كفتح الجيـ كتشديد الياء المكسكرة كفي آخرىا الزال، ىذا لمف يحمؿ ماؿ التجار مف بمد إلى بمد كيسممو إلى شريكو كيرد مث12)

 .12/100األنساب لمسمعاني 
 .6/36بغدادم ( تاريخ بغداد لمخطيب ال13)
 .5/200تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر( 14)
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، كقاؿ الذىبي: اإلماـ (3)كقاؿ ابف نقطة: الحافظ(2)، كقاؿ ابف ماككال: كاف ثقة متقنا(1)قاؿ الخطيب البغدادم: صدكؽ
 .(4)المحدث الثقة

ٍيدلني .4  :(6)ق(388) اٍلمىكِّيٌ  (5)يكسؼ ٍبف أٍحمىد ٍبف يكسؼ ٍبف الدخيؿ، أىبيك يعقكب الصَّ
ٍبد المَّو المقرئ.ركل عف:  ٍبد المَّو ٍبف أىًبي رجاء، كعىٍبد الرٍَّحمىف ٍبف عى مَّد ٍبف عمرك العقيمي، كعى  ميحى

مَّد ٍبف أٍحمىد بف نكح األصبياني مَّد العىًتيقي، كميحى كىل عىٍنوي: الحكـ ٍبف المنذر البىمُّكطي، كأىٍحمىد ٍبف ميحى  .رى
 .(7)محدث مكة قاؿ الذىبي:

 :(9)ق(322) الحافظ (8)محمد بف عىٍمرك بف مكسى بف حٌماد، أبك جعفر العيقىٍيميٌ  .5
سحاؽ بف إبراىيـ الدبرم ركل عف:  .جده يزيد بف محمد بف حماد العقيمي، كمحمد بف إسماعيؿ الصائغ، كا 

 .بف نافع الخزاعيكعنو: يكسؼ بف أحمد بف الدخيؿ المصرم، كأبك بكر ابف المقرئ، كأبك الحسف محمد 
 .(11)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الناقد(10)قاؿ أبك الحسف القطاف: ثقة عالـ بالحديث

اًعيؿى ٍبًف سىاًلـو  .6 مَّدي ٍبفي ًإٍسمى اًئغي  ،ميحى ٍعفىرو الصَّ  :(13)ق(276) الكبير البغدادم، نزيؿ مكة (12)أىبيك جى
 .حسف بف عمي الخبلؿركل عف: أحمد بف إسحاؽ الحضرمي، كأحمد بف حنبؿ ، كال

 .(14)ركل عنو: أبك داكد، كأبك الحسيف أحمد بف جعفر ابف المنادم، كأبك جعفر محمد بف عمرك العقيمي
، كقاؿ ابف حجر: (17)، كقاؿ الذىبي: مف كبار المحدثيف(16)، كقاؿ ابف أبي حاتـ: صدكؽ(15)ذكره ابف حباف في الثقات

 .(18)صدكؽ
مً  .7 سىفي بفي عى مَّدو الحى اًنيُّ أىبيك ميحى ٍيحى ، الرَّ مَّدو الييذىًليُّ الَّؿي (19)يِّ بًف ميحى  :(21)ق(242) (20) ، الخى

                                      
 .6/36تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 1)
 .5/203تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 2)
 .4/333إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة ( 3)
 .17/602سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 4)
 .8/359. األنساب لمسمعاني لنكف، ىذه النسبة لمف يبيع األدكية كالعقاقير( بفتح الصاد كسككف الياء كفتح الداؿ بعدىا البلـ ألؼ كا5)
 .27/178تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 6)
 .17/27سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 7)
 .9/339. األنساب لمسمعاني ( بفتح العيف ككسر القاؼ كسككف الياء ، ىك اسـ لمجد8)
 .24/117تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 9)
 .در السابؽالمص (10)
  .15/236سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 11)
 .8/266. األنساب لمسمعاني ( بفتح الصاد ككسر الياء كفي آخرىا الغيف ، ىذه النسبة إلى عمؿ الصياغة كصكغ الذىب12)
 .24/475تيذيب الكماؿ لممزم( 13)
 .24/476 المصدر السابؽ (14)
 .9/133( الثقات البف حباف 15)
 .2/363لمخطيب البغدادم ( تاريخ بغداد 16)
 .20/437( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 17)
 .499( تقريب التيذيب البف حجر /18)
لى رجؿ اسمو ريحاف19)  .6/213.األنساب لمسمعاني ( بفتح الراء كسككف الياء كبعدىا الحاء كآخرىا النكف،ىذه النسبة إلى الريحاف ، كا 
 .5/239لى عمؿ الخؿ أك بيعو. األنساب لمسمعاني ( بفتح الخاء كتشديد البلـ ألؼ، ىذه النسبة إ20)
 .6/259تيذيب الكماؿ لممزم ( 21)
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  .إبراىيـ بف خالد الصنعاني، كأبي أسامة حماد بف أسامة ، كسميماف بف حرب ، كعبد اهلل بف نمير :ركل عف
براىيـ بف إسحاؽ الحربي، كمحمد بف عمي بف زيد الصا  .(1)ئغركل عنو: الجماعة سكل النسائي، كا 

، كقاؿ يعقكب بف (4)، كقاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثقة حافظ(3)، كذكره ابف حباف في الثقات(2)قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ
، كقاؿ ابف حجر: ثقة (7)، كقاؿ الذىبي: الحافظ، كزاد: ثبت حجة(6)، كقاؿ النسائي:ثقة (5)متقنان  شيبة: كاف ثقة ثبتان 

 .(8)حافظ
ٍيح بف يزً  .8 ٍيكىة بف شيرى ٍضرىًمٌي اٍلًحمًصي أىبيك اٍلعىبَّاسحى  :(9)ق(224) يد اٍلحى

 ركل عف: إسماعيؿ بف عياش، كبقية بف الكليد، كأبيو أبي حيكة شريح بف يزيد، كضمرة بف ربيعة.
 .(10)محمد بف إسماعيؿ الترمذم كركل عنو: البخارم، كأبك داكد، كأحمد بف حنبؿ، كأبك حاتـ الرازم، 

،  كقاؿ الذىبي: اإلماـ (14)، كقاؿ أبك حاتـ: ثقة صدكؽ(13)، كيعقكب بف أبي شيبة(12)إلماـ أحمد، كا(11)كثَّقو ابف معيف
 .(16)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(15)المتقف المحدث

، الكىالىًعيُّ  .9 اًئدو أىبيك ييٍحًمدى الًحٍميىًرمُّ ًليًد بًف صى ، الًحٍمًصيُّ (17)بىًقيَّةي بفي الكى ٍيتىًميُّ  :(18)ق(197)، ثيّـَ المى
 .ل عف: إبراىيـ بف أدىـ ، كجعفر بف الزبير، ، كسعيد بف عبد العزيز ، كالصباح بف مجالدرك 

سماعيؿ ابف عياش ، كحماد بف سممة، كحيكة بف شريح الحمصي  .(19)ركل عنو: إبراىيـ بف شماس ، كا 
اذا حدث عف معيف: ، كقاؿ ابف (20)كاف ثقة في ركايتو عف الثقات ككاف ضعيؼ الركاية عف غير الثقاتقاؿ ابف سعد: 

 ،(23)يكتب حديث بقية كال يحتج بوكقاؿ أبك حاتـ:  ،(22)، كمرة قاؿ: ثقة(21)ثقة فميس بو بأس

                                      
 .6/262تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .3/21الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 2)
 .8/176الثقات البف حباف ( 3)
 .8/351تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 4)
 المصدر السابؽ( 5)
 .8/351غدادم . تاريخ بغداد لمخطيب الب(6)
 .1/328الكاشؼ لمذىبي ( 7)
 .200تقريب التيذيب البف حجر /( 8)
 .7/482تيذيب الكماؿ لممزم ( 9)
 .7/484المصدر السابؽ ( 10)
 .327سؤاالت ابف الجنيد ليحي بف معيف /( 11)
 .3/52العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 12)
 .7/483تيذيب الكماؿ لممزم ( 13)
 .3/307الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 14)
 .10/668سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 15)
 .221تقريب التيذيب البف حجر /( 16)
 .11/186ـ، األنساب لمسمعاني نزلت الشا« كبلع»( بفتح الكاؼ كفي آخرىا  العيف ، ىذه النسبة إلى قبيمة يقاؿ ليا 17)
 .4/192تيذيب الكماؿ لممزم ( 18)
 .4/194لمصدر السابؽ ا( 19)
 .9/474الطبقات الكبير البف سعد ( 20)
 .1/79تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ( 21)
 .1/79تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ( 22)
 .2/435الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 23)
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ما لبقية عيب إال كقاؿ أبك زرعة:  ،(1)ثقة ما ركل عف المعركفيف كما ركل عف المجيكليف فميس بشيءكقاؿ العجمي:  
ذا حدث عف الثقات فيك ثقةالصدؽ فبل يؤتى مف ا فأماكثرة ركايتو عف المجيكليف،  ، كقاؿ الحاكـ: ثقة (2)لصدؽ كا 

كقاؿ الخطيب  ،(4)بقية بف الكليد صدكؽ المساف كلكنو يأخذ عمف أقبؿ كأدبر :كقاؿ عبد اهلل بف المبارؾ، (3)مأمكف
حدثنا فيك  إف قاؿ أخبرنا أك، كقاؿ النسائي: (5)في حديثو مناكير إال أف أكثرىا عف المجاىيؿ، ككاف صدكقاالبغدادم: 

ف قاؿ: عف، فبل يؤخذ عنو احد االئمة ، كمرة قاؿ: (7)ثقة في نفسو، لكنو يدلس عف الكذابيف، كقاؿ الذىبي: (6)ثقة، كا 
، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ كثير التدليس عف (8)عف الثقات أيضاالحفاظ يركل عمف دب كدرج كلو غرائب تستنكر 

 .(10)عة مف طبقات المدلسيف، كذكره ابف حجر في المرتبة الراب(9)الضعفاء
اًلدو  .10 بَّاًح ٍبًف ميجى  )الطبقة التاسعة(:الصَّ

 ركل عف عطية العكفي، كعنو بقية بف الكليد.
ليس بالمعركؼ، كىىك مف مشايخ ، ك قاؿ ابف عدم الجرجاني: (11)شامي مجيكؿ بنقؿ الحديثقاؿ أبك جعفر العقيمي: 

 .صباح ىذا الحديث المتيـ بكضع: (14)كابف حجر (13)، كقاؿ الذىبي(12)بقية الذيف ال يركم عنيـ غيره
نىادىةى العىٍكًفيُّ  .11 سىًف  (15)عىًطيَّةي بفي سىٍعًد بًف جي ، أىبيك الحى  :(16)ق(111)الكيٍكًفيُّ

 .ركل عف: زيد بف أرقـ، كعبد اهلل بف عباس ، كعبد اهلل بف عمر بف خطاب ، كأبي سعيد الخدرم
 .(17)بف عطية العكفي ، كزكريا بف أبي زائدة ، كسميماف األعمشركل عنو: أباف بف تغمب ، كابنو الحسف 

كقاؿ العجمي:  ،(19)، كقاؿ ابف معيف: صالح الحديث(18)ثقة إف شاء اهلل كمف الناس مف ال يحتج بو افقاؿ ابف سعد: ك
 ،(22)، كقاؿ الجكزجاني: مائؿ(21)، كقاؿ اإلماـ أحمد: ضعيؼ الحديث(20)ثقة كليس بالقكم

                                      
 .83تاريخ الثقات لمعجمي /( 1)
 2/435الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (2)
 .93زم لمحاكـ /سؤاالت السج( 3)
 .49تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 4)
 .7/623تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 .50ديكاف الضعفاء لمذىبي /( 7)
 .1/109المغني في الضعفاء لمذىبي ( 8)
 .164تقريب التيذيب البف حجر /( 9)
 .49طبقات المدلسيف البف حجر /( 10)
 .2/213الكبير لمعقيمي الضعفاء ( 11)
 .5/133الكامؿ في الضعفاء البف عدم ( 12)
 .2/305ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 13)
 .3/180لساف الميزاف البف حجر ( 14)
 .9/404. النساب لمسمعاني ( بفتح العيف كسككف الكاك كفي آخرىا الفاء، ىذه النسبة إلى عكؼ، كىـ جماعة15)
 .20/145تيذيب الكماؿ لممزم ( 16)
 .20/147المصدر السابؽ ( 17)
 .8/421الطبقات الكبير البف سعد ( 18)
 .3/500تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 19)
 .2/140تاريخ الثقات لمعجمي ( 20)
 .1/548العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 21)
 .72أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني /( 22)
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، كقاؿ أبك زرعة: ليف، ككاف ىشيـ (2)، كقاؿ أبك حاتـ: ضعيؼ الحديث يكتب حديثو(1)في حديثو نظر كقاؿ البخارم: 
قيٍطًنيٌ كقاؿ  (4)، كقاؿ النسائي: ضعيؼ(3)كالثكرم يضعفاف حديثو ، (6)كقاؿ الذىبي: ميجمعه عمى ضعفو ،(5): ضعيؼالدَّارى

 .(8)ابعة مف طبقات المدلسيفكذكره في المرتبة الر ، (7)كقاؿ ابف حجر: صدكؽ يخطئ كثيرا
ٍدًرمٌ  سىًعيدو  كأىبً  .12  ق( : صحابي جميؿ.63) الخي
  :ألف فيو الصباح بف مجالد: متيـ بالكضع. ؛متركؾالحديث الحكـ عمى اإلسناد 
 ( 45الحديث رقـ: ) 

، ًبًدمىٍشؽى، أنا أىًبي أىبيك  ٍقًدًسيُّ مَّدي ٍبفي كىاًمؿو اٍلمى سىًف ميحى مَّدي ٍبفي أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلحى سىًف، أنا الشٍَّيخي اٍلفىًقيوي أىبيك نىٍصرو ميحى اٍلحى
اًعيؿي ٍبفي أى  ى، أىٍنبىأىنىا الشٍَّيخي أىبيك سىٍعدو ًإٍسمى اًنيُّ ًفي اٍلمىٍسًجًد األىٍقصى ٍرجى كًنيُّ اٍلجي ـى اٍليىاري اًعيؿى ًإٍبرىاًىي ـى ٍبًف ًإٍسمى ٍحمىدى ٍبًف ًإٍبرىاًىي

، أىنٍ  اًعيؿى التِّرٍ اإًلٍسمىاًعيًميُّ مَّدي ٍبفي ًإٍسمى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك ًإٍسمىاًعيؿى ميحى ًد ٍبًف ًزيىادو مَّ مَّدي بىأىنىا أىبيك سىٍيؿو أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ، أىٍنبىأىنىا ميحى ًمًذمُّ
ًطيَّ ا ، عىٍف عى اًلدو بَّاحي ٍبفي ميجى ، أىٍنبىأىنىا بىًقيَّةي، أىٍنبىأىنىا الصَّ مىًميُّ : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ٍبفي كىٍىبو السُّ ، قىاؿى ، عىٍف أىًبي سىًعيدو ةى اٍلعىٍكًفيِّ
 مىٍيمىافي ٍبفي دىاكي ـٍ سي بىسىيي رىجى مىرىدىةي الشَّيىاًطيًف الًَّذيفى حى ًمائىةو خى ثىالًثيفى كى ٍمسو كى ا السَّالـي ًفي : " ًإذىا كىافى سىنىةي خى مىٍيًيمى دى عى

كًر، يىٍذىىبي مً  زىاًئًر اٍلبيحي ، كىعيٍشره ًبالشَّاـً "جى ـٍ اًدليكنىيي ـٍ ًإلىى اٍلًعرىاًؽ ييجى ـٍ ًتٍسعىةي أىٍعشىارًًى  ٍنيي
  44سبؽ تخريجو في الحديث رقـ . 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍقًدًسيُّ  .1 سىف النَّضرٌم، اٍلمى مَّدي ٍبفي كىاًمؿو بف دىٍيسىـ بف مجاىد أبك الحى  :(9)ق(536) ميحى

 .الفتح نصر بف إبراىيـ الزاىد يكأب ،سـ الفقيوالحسف كامؿ بف دي يو أبيأبركل عف: 
 .السٍَّمعىاًنيٌ : ابف عساكر، كابنو القاسـ بف عمي، ك وركل عىن

 .(10)شيخ صالح أميف صدكؽ ثقة: السٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 
ٍقًدًسيُّ  ،بف دىٍيسىـ بف مجاىد بف عركة  كىاًمؿي  .2 سىف النَّضرٌم الفقيو العسقالني اٍلمى  :(11)ق(492) أبك الحى
 .عمي بف صالح العسقبلنيك  ،نصر محمد الياركني يكأب ،الحسيف محمد بف الترجماف يأبل عف: رك 

 .(12)كأبك القاسـ ابف السمرقندم ،ابنو أبك الحسيف، ك عمر بف عبد الكريـ الدىستاني  :ركل عنو
 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

كًنيُّ الٍ  .3 ـى اٍليىاري مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي اًنيُّ أىبيك نىٍصرو ميحى ٍرجى  : (13)جي

                                      
 .3/290الضعفاء الكبير لمعقيمي ( 1)
 .6/383الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 2)
 .6/383الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  (3)
 .85الضعفاء كالمتركككف لمنسائي/( 4)
 .2/165الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني ( 5)
 .276ديكاف الضعفاء لمذىبي /( 6)
 .423تقريب التيذيب البف حجر /( 7)
 .50طبقات المدلسيف البف حجر /( 8)
 .36/427تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 9)
 .2/213( التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني 10)
 .50/10تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 11)
 .50/11المصدر السابؽ ( 12)
 .1/157تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (13)



124 
 

اًعيًميُّ ركل عف:  اني ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي أىٍحمىدى اإًلٍسمى ٍرجى  .(1)، كأحمد بف محمد بف عمرافاٍلجي
براىيـ بف يكنس بف محمد المقدسيبف دىٍيسىـ بف مجاىد كىاًمؿي ل عنو: ك ر   .(2)، كمحمد بف عمي بف سبلـ الدمشقي، كا 

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
اًعيًميُّ أىبيك سىعٍ  .4 اًعيؿى اإًلٍسمى ـى ٍبًف ًإٍسمى اًعيؿي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ًإٍبرىاًىي اني دو ًإٍسمى ٍرجى  :(4)ق(396) (3)اٍلجي

 عف: أبيو أبي بكر اإلسماعيمي، كعف أبي العباس األصـ ، كمحمد بف أحمد بف حفص الدينكرم.ركل 
 .(5)كعمي بف المحسف التنكخيعنو: محمد بف أحمد بف شعيب الركياني، كأبك محمد الخبلؿ،  ركل

 .(6)قاؿ الخطيب البغدادم: ثقة فاضؿ
، البىٍغدىاًدمُّ  .5 بَّادو القىطَّافي ٍبًد اهلًل بًف ًزيىاًد بًف عى مًَّد بًف عى  :(8)ق(350) (7)المىتُّكثيُّ  أىبيك سىٍيؿو أىٍحمىدي بفي ميحى

، كأبي إسماعيؿ :عفركل   .الترمذم محمد بف عبيد اهلل المنادم، كالحسف بف مكـر
زَّاز أبك الحسف بف رزقكيو، كابف الفضؿ القطاف، كعمي بف أحمد  :عنو ركل  .، كأبك الحسف ابف الحمانيالرى

قيٍطًنيٌ  ككثقو، (9)قاؿ الخطيب البغدادم: كاف صدكقا  .(12)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الثقة(11)، كابف الجكزم(10)الدَّارى
اًعٍيؿى بًف يي  .6 مَّدي بفي ًإٍسمى ، ثيّـَ البىٍغدىاًدمُّ ميحى ، التٍِّرًمًذمُّ مىًميُّ اًعٍيؿى السُّ  :(13)ق(280) ٍكسيؼى أىبيك ًإٍسمى

 .ركل عف: إبراىيـ بف حمزة الزبيرم، كأبي نعيـ الفضؿ بف دكيف، كقبيصة بف عقبة
 .(14)ركل عنو: الترمذم، كالنسائي، كأبك بكر أحمد بف سمماف النجاد، كأبك سيؿ أحمد بف محمد القطاف

قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (15)قاؿ النسائي: ثقة ، كقاؿ الخطيب البغدادم: كاف (17)، كذكره ابف حباف في الثقات(16): ثقة صدكؽالدَّارى
 .(20)، كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ(19)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الثقة(18)فيما متقنا

مىًميُّ  .7 ٍبًد اهلًل السُّ مَّدي بفي كىٍىًب بًف عىًطيَّةى أىبيك عى  :(21)(ق 230 - 221) ، الدِّمىٍشًقيُّ ميحى

                                      
 .4/381تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر   (1)
 .7/284 السابؽالمصدر  (2)

 .3/327. األنساب لمسمعاني يـ كسككف الراء كالجيـ كالنكف بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى بمدة جرجاف( بضـ الج3)
 .7/311تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 4)
 المصدر السابؽ.( 5)
 .7/311تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 6)
 .12/80األنساب  ىي بمدة بيف قرقكب كككر األىكاز،( بفتح الميـ كضـ التاء المشددة كفي آخرىا الثاء ، نسبة إلى مٌتكث، ك 7)
 .6/194تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 8)
 المصدر السابؽ.( 9)
 .90سؤاالت السممي لمدارقطني /( 10)
 .14/133المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 11)
 .15/521سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 12)
 .24/489تيذيب الكماؿ لممزم ( 13)
 .24/490المصدر السابؽ ( 14)
 .96مشيخة النسائي /( 15)
 .138سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /( 16)
 .9/150الثقات البف حباف ( 17)
 .2/368تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 18)
 .13/242سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 19)
 .499تقريب التيذيب البف حجر /( 20)
 .26/599تيذيب الكماؿ لممزم ( 21)
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 .ركل عف: أحمد بف معاكية بف كديع، كبقية بف الكليد، كحصيف بف جعفر الفزارم، كضمرة بف ربيعة
 .ركل عنو: إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني، كعبيد بف شريؾ البزاز، كأبك حاتـ الرازم

قيٍطًنيٌ  ككثقو، (1)قاؿ أبك حاتـ: صالح الحديث  .(4)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(3) الذىبيك ، (2) الدَّارى
ًليدً  .8  (.44(: صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)ق197) بىًقيَّةي بفي الكى
اًلدو  .9 بَّاًح ٍبًف ميجى  (.44(: متيـ بالكضع، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)الطبقة التاسعة) الصَّ
 (.44خطئ كثيرا، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)(: صدكؽ يق111)  العىٍكًفيُّ  عىًطيَّةي  .10
ٍدًرمٌ  سىًعيدو  كأىبً  .11  (.44سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ( : صحابي جميؿ.ق63) الخي
 :مَّدى  ، كدىٍيسىـ بفى  كىاًمؿى  ألف فيو : ؛أتكقؼ في الحكـ عمى إسناد الحديث الحكـ عمى اإلسناد ـى  ٍبفى  ميحى ًإٍبرىاًىي

كًنيُّ   ى جرح أك تعديؿ.عم مالـ أقؼ لي اٍليىاري
 ( 46الحديث رقـ: ) 

اًع، أىٍنبىأىنىا أىبي  مىٍيًو عىالمىةى السَّمى ـٍ أىرى عى ، لى ٍمدو اٍلًكٍبًريًتيِّ مًَّد ٍبًف حى ك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ًفي ًكتىاًبي عىٍف أىًبي نىٍصرو ميحى
دً البىاًطرقىاًنيٌ  مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى سىًف عى مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى  ، ًإٍمالءن أىبيك اٍلحى سىٍيًف األىٍردىٍستىاًنيُّ اٍلفىًقيوي، أىٍنبىأىنىا أىبيك اٍلعىبَّاًس ميحى ٍبًف اٍلحي

ًليًد،ح. ، أىٍنبىأىنىا بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى ٍتبىةى أىٍحمىدي ٍبفي اٍلفىرىًج اٍلًحٍمًصيُّ ، أنا أىبيك عي  ٍبًف ييكسيؼى
مَّدي  سىًف ميحى ًميِّ  كىأىٍنبىأىنىا أىبيك اٍلحى اًفظي أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي عى ، أىٍنبىأىنىا اٍلحى رَّاؽي الزٍَّعفىرىاًنيُّ ًد ٍبًف اٍلكى مَّ كًؽ ٍبًف ميحى ٍبًف اٍبفي مىٍرزي

ٍبًد المًَّو السَّ  مًَّد ٍبًف عى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي ميحى ، كىأىبيك اٍلقىاًسـً عى ، أنا اٍلقىاًضي أىبيك بىٍكرو اٍلًحيًرمُّ مَّدي ٍبفي ثىاًبتو ، قال: أىٍنبىأىنىا ميحى رَّاجي
اًلًد، عىٍف عىًطيَّ  بَّاحي ٍبفي اٍلميجى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك عيٍتبىةى، أىٍنبىأىنىا بىًقيَّةي، أىٍنبىأىنىا الصَّ ُـّ : قىاؿى يىٍعقيكبى األىصى ، قىاؿى ، عىٍف أىًبي سىًعيدو ةى اٍلعىٍكًفيِّ

مىٍيًيمىا : " ًإذىا كىافى سىنى رىسيكؿي المًَّو  دى عى ـٍ سيمىٍيمىافي ٍبفي دىاكي بىسىيي رىجى مىرىدىةي الشَّيىاًطيًف كىافى حى ًمائىةو خى ثىالًثيفى كى ٍمسو كى ةي خى
، كىعيٍشره ًبالشَّا ـٍ اًدليكنىيي ـٍ ًتٍسعىةي أىٍعشىارو ًإلىى اٍلًعرىاًؽ ييجى كًر، فىذىىىبى ًمٍنيي زىاًئًر اٍلبيحي دً السَّالـي ًفي جى ًفي حى يًث اٍبًف ـً ".كى

. ٍبدى اٍلكىاًحًد ٍبفى ًزيىادو ، عىٍف بىًقيَّةى فىزىادى ًفي ًإٍسنىاًدًه عى ـٍ كىاهي غىٍيريىي رى .كى ـٍ كؽو: أىٍعشىاريىي  مىٍرزي
 ( 44سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
  :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
، الف .1 ٍمدو بف عبد اهلل، أبك نصر األصبيانٌي، اٍلًكٍبًريًتيِّ مًَّد ٍبًف حى  :(6)ق(532) (5)كاكيٌي، القٌبانيٌ ميحى

د.البىاًطرقىاًنيٌ أحمد بف الفضؿ  ركل عف: ٍبزي  ، كأبا مسمـ بف مىٍيرى
ًدينٌي، كابف عساكرالسٍَّمعىاًنيٌ ركل عنو: أبك سعد ابف   .، كأبك مكسى المى

 .(8)، كقاؿ الذىبي: شيخ صالح(7)قاؿ ابف عساكر: ال بأس بو

                                      
 .8/114الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 1)
 .26/600تيذيب الكماؿ لممزم ( 2)
 .10/669سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 3)
 .541تقريب التيذيب البف حجر /( 4)
ىذه النسبة إلى القباف، كىك اٌلذم يكزف بيا األشياء. األنساب  ،( بفتح القاؼ كتشديد الباء المنقكطة  كفي آخرىا نكف5)

 .10/319معانيلمس
 .36/293تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 6)
 .52/367تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 7)
 .36/293تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 8)



126 
 

ٍعفىرو األىٍصبىيىاًنيُّ  أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي بفي الفىٍضؿً  .2 مًَّد بًف جى مًَّد بًف أىٍحمىدى بًف ميحى  :(2)ق(460) (1)البىاًطرقىاًنيٌ بفي ميحى
 .أبي عبد المَّو بف مندة، كعبد المَّو بف جعفر، كأبي مسمـ بف شيدؿ، كأحمد بف يكسؼ الثَّقفيٌ  :عفركل 

ٍبد المًمؾ الخ  .(3)بلؿ، كمحمد بف عبد الكاحد الٌدٌقاؽركل عنو: أبك عمٌي الحدَّاد، كالحسيف ٍبف عى
 ،(5)مف الحديث مكثران  : كاف محدثان السٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ (4)قاؿ أبك عبد اهلل بف مندة: الشيخ اإلماـ الحافظ
 .(7)، قاؿ الذىبي: ثقة فيما ركل(6)كقاؿ محمد بف عبد اهلل الدقاؽ: ثقة في الحديث

مَّدً  .3 ًميُّ ٍبفي ميحى سىًف عى سىٍيًف األىٍردىٍستىاًنيُّ  أىبيك اٍلحى   :(8)ٍبًف اٍلحي
ّـُ  ركل عف:  مَّدي بفي يىٍعقيٍكبى األىصى  ، كأحمد بف سيؿ بف حمدكية. ميحى

ًميٍّ اأٍلىٍسكىاًرمُّ  ، كأىٍحمىدي بفي الفىٍضًؿ البىاًطرقىاًنيٌ ركل عنو:  ًد ٍبًف عى مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى عى
(9). 

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
مَّدي  .4 ٍعًقًميُّ ميحى ـي، المى ُـّ (10)بفي يىٍعقيٍكبى بف ييٍكسيؼى أىبيك العىبَّاًس األيمىًكمُّ مىٍكلىىي  :(12)ق(346) (11)،، األىصى

 .محمد بف إسحاؽ الصغاني، كعباس بف محمد الدكرم، كيحيى بف جعفر، كحنبؿ بف إسحاؽركل عف:
 .ي، كأبك بكر الحيرمركل عنو: الحاكـ، كأبك عبد اهلل بف منده، كأبك عبد الرحمف السمم

، كقاؿ ابف الجكزم: محدث (14)، كقاؿ ابف عساكر: محدث مشيكر(13)قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: ثقة صدكؽ
 .(17)كقاؿ ابف كثير: كاف إماما ثقة حافظا ضابطا صدكقا(16)كقاؿ الذىبي: اإلماـ المفيد الثقة محدث المشرؽ ،(15)كبير
ٍتبىةى أىٍحمىدي بفي الفىرىجً  .5 اًزمِّ الميؤىذِّفً  أىبيك عي : ًبالًحجى ، الميمىقَّبي ، الًحٍمًصيُّ    : (18)ق(271) بًف سيمىٍيمىافى الًكٍنًدمُّ

 . بقية بف الكليد، كمحمد بف حمير، كضمرة بف ربيعة، كمحمد بف إسماعيؿ بف أبي فديؾ :عفركل 
 .(19)ألصـركل عنو: النسائي، كمكسى بف ىاركف، كعبد الرحمف بف أبي حاتـ، كأبك العباس ا

                                      
 .2/39. األنساب لمسمعاني حدل قرل أصبيافإ. ىذه النسبة الى باطرقاف كىي ( بفتح الباء ككسر الطاء كسككف الراء كفتح القاؼ1)
 .30/479تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 2)
 .30/480( المصدر السابؽ 3)
 .17( فتح الباب في الكنى كاأللقاب البف مندة /4)
 .2/40( األنساب لمسمعاني 5)
 .18/182( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 6)
 .30/479( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 7)
تاء كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة الى أردستاف كىي بميدة قريبة مف أصبياف. األنساب ( بفتح األلؼ كسككف الراء كفتح الداؿ كسككف السيف كفتح ال8)

 .1/158لمسمعاني 
 .58الرد عمى مف قاؿ ألـ حرؼ البف منده /  (9)
 .12/350( بفتح الميـ كسككف العيف كبعدىا القاؼ المكسكرة، ىذه النسبة إلى معقؿ، كىك اسـ لبعض أجداد الراكٌم. األنساب لمسمعاني 10)
 .1/290( بفتح األلؼ كصاد كتشديد الميـ في آخر الكممة ىذه صفة مف كاف ال يسمع مف الصمـ. األنساب لمسمعاني 11)
 .56/287( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 12)
 .1/264( عمؿ الحديث البف أبي حاتـ 13)
 56/287( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 14)
 .14/112ألمـ البف الجكزم ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا15)
 .3/52( تذكرة الحفاظ لمذىبي 16)
 .1/270( طبقات الشافعييف البف كثير 17)
 .5/558( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 18)
 .12/584( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 19)
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، كقاؿ ابف عدم: كسط (2)، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: يخطئ(1)قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: محمو الصدؽ
، كقاؿ الذىبي: الشيخ المعمَّر المحدث، كزاد: ييركل لو مع (3)ال يحتج بحديثو، كقاؿ محمد بف عكؼ الطائي: كذَّاب

 . (5)، كقاؿ ابف حجر: كسط (4)ضعفو
ًليدً بىًقيَّ  .6  (.44(: صدكؽ كثير التدليس، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق197) ةي ٍبفي اٍلكى

  :رجاؿ اإلسناد الثاني 
مَّد أىبيك اٍلحسف الزٍَّعفىرىاًني اٍلبىٍغدىاًدٌم اٍلجالب .7 زَّاؽ بف ميحى كؽ بف عبد الرَّ مَّد بف مىٍرزي  :(7)ق(517) (6)ميحى

 .كابف المأمكف، كأبي الحسيف ابف الميتدم باهللالخطيب، كأبي جعفر ابف المسممة،  :عفركل 
 .، كعبد الحؽ اليكسفياٍلًسمىًفٌي يكسؼ بف مكي، كأبك طاىر ابف الحصني، كأبك طاىر  :ركل عنو

، كقاؿ السبكي: الفقيو (10)، كزاد: المحدث الثبت الصالح(9)، كقاؿ الذىبي: محدث ثقة مكثر(8)قاؿ ابف الجكزم: ثقة
 .(12)جيد الضبط ، ككاف متقنان ثقةكثير: كاف  ، كقاؿ ابف(11)المحدث

ًميِّ ٍبًف ثىاًبتو  .8  (.29(: ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق463) الخطيب البغدادم، أىٍحمىدي ٍبفي عى
سىف  .9 رىًشيٌ  بفأىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي بفي الحى مًَّد الحى  :(15)ق(421) ، النٍَّيسىابيٍكًرمُّ (14)، الًحٍيًرمُّ (13)أىٍحمىدى بًف ميحى

 .أبي عمي محمد بف أحمد بف معقؿ الميداني، كحاجب بف أحمد الطكسي، كأبي العباس األصـ :عفركل 
 .(16)، كأبك القاسـ القشيرم، كأبك بكر الخطيبالبىٍييىًقيٌ كأبك محمد الجكيني، كأبك بكر  ،عنو: الحاكـ ركل 

 .(18)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ العالـ المحدث(17): ثقة في الحديثالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ أبك بكر محمد بف منصكر 
ًد أبك القاسـ اٍلقيرىًشٌي الٌنيسابكرٌم الٌسٌراج .10 مَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى مًَّد ٍبًف عى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي ميحى  :(19)(418)عى
، كأبي منصكر محمد بف القاسـ الٌصبغٌي، كمحمد ٍبف سميماف البزارم   .ركل عف: أبي العٌباس األصـٌ
 .ل عنو: أبك بكر الخطيب، كعمي بف أحمد األخـر المديني، كأبك صالح المؤذف، كعثماف المحمي رك 

                                      
 .2/67الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 1)
 .8/45الثقات البف حباف ( 2)
 .5/558البغدادم  تاريخ بغداد لمخطيب( 3)
 .12/584سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 4)
 .1/575لساف الميزاف البف حجر ( 5)
 .3/445بفتح الجيـ كتشديد البلـ ألؼ كفي آخرىا الباء ، ىذا لمف يجمب الرقيؽ كالدكاب مف مكضع إلى مكضع. األنساب لمسمعاني  (6)
 .11/282تاريخ اإلسبلـ لمذىبي )ت بشار( ( 7)
 .17/223نتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ الم( 8)
 .11/282تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 9)
 .19/471سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 10)
 .6/400طبقات الشافعية لمسبكي ( 11)
 .1/558طبقات الشافعييف البف كثير ( 12)
 .4/121األنساب لمسمعاني. رىـ نزلكا البصرة( بفتح الحاء كالراء كفي آخرىا الشيف، نسبة إلى بنى الحريش بف كعب بف ربيعة، كأكث13)
 .4/325 األنساب لمسمعاني .( بكسر الحاء كسككف الياء ، ىذه النسبة إلى الحيرة كىي بالعراؽ عند الككفة، كبخراساف بنيسابكر14)
 .17/356سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 15)
 .17/357المصدر السابؽ ( 16)
 .133سانيد البف نقطة /التقييد لمعرفة ركاة السنف كالم( 17)
 .17/356سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 18)
 .28/449تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 19)
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 .(3)كاف إماما جميبل، كقاؿ السبكي: (2)، كقاؿ الذىبي: أماـ جميؿ ثقة(1)الثقة الجميؿ قاؿ الصريفيني:
ُـّ  .11 مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى األىصى  ا الحديث.(: سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذق346) ميحى
ٍتبىةى أىٍحمىدي ٍبفي اٍلفىرىجً  .12  (: سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.ق271) أىبيك عي
ًليدً  .13  (: سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.ق197) بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى
اًلد .14 بَّاحي ٍبفي اٍلميجى  (.44ـ): متيـ بالكضع، سبؽ ترجمتو في الحديث رق(الطبقة التاسعة) الصَّ
 (.44(: صدكؽ يخطئ كثيرا، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)ق111) العىٍكًفيُّ  عىًطيَّةي  .15
ٍدًرمٌ  سىًعيدو  كأىبً  .16  (.44ق( : صحابي جميؿ. سبؽ ذكره في الحديث رقـ)63) الخي
 ًميُّ ٍبفي ميحى  اأىبي أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد األكؿ ألف فيو:  :عمى اإلسناد األكؿ الحكـ سىًف عى ،  مًَّد األىٍردىٍستىاًنيُّ اٍلحى

 .لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ
  مجالد: متيـ بالكضع. بفى  احى ألف فيو الصبَّ  ؛متركؾ: اإلسناد  اإلسناد الثانيالحكـ عمى 
 ( 47الحديث رقـ:) 

، أنا اًعيًميُّ ، أنا أىبيك اٍلقىاًسـً اإًلٍسمى ٍرقىٍنًدمِّ ، أنا  أىٍخبىرىنىاهي أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى مَّدو اٍلفىاًرًسيُّ ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي ميحى ك عى أىبيك عىٍمرو
، قال: أىٍنبىأىنىا كىثً  ًكمُّ اًرًث اٍليىرى ًد ٍبًف اٍلحى مَّ اًرثي ٍبفي ميحى ، أىٍنبىأىنىا اٍبفي قيتىٍيبىةى، كىاٍلحى ،حاٍبفي عىًدم   . يري ٍبفي عيبىٍيدو

نا ميعىاًكيىةي ٍبفي اٍلعىبَّا    : كى ، عىًف قىاؿى ٍبًد اٍلكىاًحًد ٍبًف ًزيىادو ك، قال: أنا بىًقيَّةي، عىٍف عى ، أىٍنبىأىنىا سىًعيدي ٍبفي عىٍمرو ًس اٍلًحٍمًصيُّ
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، قىاؿى ٍدًرمِّ ، عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ًطيَّةي اٍلعىٍكًفيُّ دَّثىًني عى ، حى اًلدو بَّاًح ٍبًف ميجى ٍمسو : " ًإذىا كىافى الصَّ سىنىةي خى

ـٍ  زىاًئًر اٍلبىٍحًر، فىذىىىبى ًمٍنيي دى ًفي جى مىٍيمىافي ٍبفي دىاكي ـٍ سي بىسىيي ٍت شىيىاًطيفي كىافى حى رىجى ًمائىةو خى ثىالًثيفى كى ـٍ ًإلىى كى  ًتٍسعىةي أىٍعشىارًًى
 : ًدم  ـٍ ًباٍلًعرىاًؽ، كىعيٍشره ًبالشَّاـً ".قىاؿى اٍبفي عى اًدليكنىيي ٍيرى ىىذىا اٍلًعرىاًؽ، ييجى ٍنوي بىًقيَّةي غى اًلدو ىىذىا يىٍرًكم عى بَّاحي ٍبفي ميجى الصَّ

ٍيريهي. ـٍ غى كًؼ كىىيكى ًمٍف مىشىاًيًخ بىًقيَّةى الًَّذيفى ل يىٍرًكم عىٍنيي لىٍيسى ًباٍلمىٍعري ًديًث، كى  اٍلحى
 ( 44سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
  :رجاؿ اإلسناد 
 (.6(: ثقة، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ق536) قىٍنًدمِّ أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمىرٍ  .1
اًعٍيؿي بفي مىٍسعىدىةى بًف ًإٍسمىاًعٍيؿى  .2 اًنيُّ  ،أىبيك القىاًسـً ًإٍسمى ٍرجى ، الجي  :(5)ق(477) (4)اٍبًف أىًبي بىٍكرو اإًلٍسمىاًعٍيًميُّ

 .ف إسماعيؿ الرباطيمحمد بف يكسؼ الشالنجي، كأحمد بك و، كعمو المفضؿ، كحمزة السيمي، يأبركل عف: 
سماعيؿ بف السمرقندم  .ركل عنو: زاىر ككجيو ابنا الشحامي، كأبك نصر أحمد بف عمر الغازم، كا 

، كقاؿ ابف (8): كاف إماما عالما ثقةالنجار، كقاؿ ابف (7)كقاؿ الذىبي: كاسع العمـ صدكؽ ،(6)قاؿ ابف الجكزم: صدكؽ
 .(9)يثالصفدم: كاف مف األئمة الكبار في الفقو كالحد

                                      
 .329لمصريفيني / ( المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر1)
 .28/449تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 2)
 .5/116لمسبكي  ( طبقات الشافعية الكبرل3)
 .3/327. األنساب لمسعاني كالجيـ كالنكف بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى بمدة جرجاف ( بضـ الجيـ كسككف الراء الميممة4)
 .32/187تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 5)
 .16/234( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ 6)
 .32/187( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 7)
 .90( المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد البف الدمياطي /8)
 .9/133لمصفدم ( الكافي بالكفيات 9)
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انيٌ  .3 ٍرجى ـٌ اٍلجي سىيف، أبك عىٍمرك الفارسٌي ث مَّد بف حي عبد الرٍَّحمىف بف ميحى
 :(1)ق(428) 

 .(2)جده اإلماـ أبي بكر اإلسماعيمي كأبي محمد أحمد بف عدم ككالده أبي عبد اهلل :ركل عف
 .(3)قاؿ الذىبي: فقيو ثقة

مَّد .4  :(4)ق(365) ٍبف أىبيك أىٍحمىد الجرجاني عىٍبد المَّو ٍبف عىًدٌم ٍبف عىٍبد المَّو ٍبف ميحى
 .عبد الرحمف النسائي يبيمكؿ بف إسحاؽ التنكخي، كمحمد بف يحيى المركزم، كأبركل عف: 

 .(5)عنو: شيخو أبك العباس بف عقدة، كأبك سعد الماليني، كحمزة بف يكسؼ السيمي ركل
، كقاؿ ابف الجكزم: الحافظ، كزاد: كاف (7): حافظ ثقة، كقاؿ ابف عساكر(6)قاؿ أبك القاسـ الجرجاني: كاف حافظا متقنا

 .(10)، كقاؿ السيكطي: حافظ متقف ثقة(9)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الثقة(8)عالما بالحديث غاية فيو
سىًف بًف قيتىٍيبىة بف ًزيىادىة المٍَّخًميُّ  .5 مَّدي بفي الحى  :(12)ق(310) العىٍسقىالىًنيٌ  (11)أىبيك العىبَّاًس، ميحى

براىيـ بف ىشاـ بف يحيى الغساني فىشاـ بف عمار  ركل عف:  .ككثير بف عبيد اهلل المذحجي ،كا 
 .كأبك أحمد بف عدم ،كأبك عمي النيسابكرم الحافظ  ،أحمد بف عمير بف جكصا :ركل عنو

قيٍطًنيٌ قاؿ   .(14)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الثقة المحدث الكبير(13): ثقةالدَّارى
 :(16)ق(310 – 301)(15)خسرك أبك الميث الصياد اليركم الحارث بف محمد بف الحارث بف .6

 .ككثير بف عبيد  ،كأبي التقي ىشاـ بف عبد الممؾ ،عمرك بف عثماف كيحيى بف عثمافركل عف: 
  .(17)كأبك بكر بف أبي دجانة ،كأبك زرعة ،أبك أحمد بف عدم :ركل عنو

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
سىف المىٍذًحجيُّ كىًثير بف عيبىيد بف نمير أبك ال .7  :(20)ق(247)المقرئ  (19)الًحٍمصيُّ الحذَّاء (18)حى

                                      
 .261تاريخ جرجاف ألبي القاسـ الجرجاني /( 1)
 المصدر السابؽ.( 2)
 .29/237تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 3)
 .16/154سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 4)
 .16/155المصدر السابؽ ( 5)
 .266تاريخ جرجاف ألبي القاسـ الجرجاني /( 6)
 .31/5تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 7)
 .14/244المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم  (8)
 .114المعيف في طبقات المحدثيف لمذىبي /( 9)
 .381طبقات الحفاظ لمسيكطي /( 10)
 .11/210. األنساب لمسمعاني ( بفتح البلـ المشددة كسككف الخاء ، ىذه النسبة إلى لخـ، كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ11)
 .52/317خ مدينة دمشؽ البف عساكر تاري( 12)
 .28سؤاالت السيمي لمدارقطني /( 13)
 .14/292سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 14)
 .13/403. األنساب لمسمعاني ( بفتح الياء كالراء الميممة ، ىذه النسبة إلى بمدة ىراة، كىي إحدل ببلد خراساف15)
 .7/177تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 16)
 .11/471مشؽ البف عساكر تاريخ مدينة د( 17)
 .12/161. األنساب لمسمعاني ( بفتح الميـ كسككف الذاؿ ككسر الحاء كالجيـ، ىذه النسبة إلى مذحج، كىي قبيمة مف اليمف18)
ٍذًك النٍَّعؿ19)  .40. األنساب المتفقة البف القيسراني /( منسكب إلى حى
 .24/140تيذيب الكماؿ لممزم ( 20)



130 
 

 .ركل عف: أبي ضمرة أنس بف عياض الميثي، كأيكب بف سكيد الرممي، كبقية بف الكليد
  .(1)ركل عنو: أبك داكد، كالنسائي، كابف ماجو، كأبك الحسف أحمد بف عمير بف جكصاء، كبقي بف مخمد

 .(4)ابف حجرك ، (3)أبك حاتـ ككثَّقو ،(2)قاؿ النسائي: ال بأس بو
 :رجاؿ اإلسناد الثاني 
 : لـ أقؼ لو عمى ترجمة. ميعىاًكيىةي ٍبفي اٍلعىبَّاًس اٍلًحٍمًصيُّ  .8
 :(5)(الطبقة الحادية عشر)  سىًعيد بف عىٍمرك بف سىًعيد بف أىبي صفكاف السككني، أىبيك عيٍثمىاف الحمصي .9

 .كر، كالمعافى بف عمراف الظيرم الحمصي ، كالكليد بف سممةركل عف: بقية بف الكليد، كداكد بف منص
براىيـ بف محمد بف متكيو  .(6)كجعفر بف درستكيو الفارسي ،ركل عنو: النسائي، كا 

 .(9)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(8)، كقاؿ ابف أبي حاتـ: صدكؽ (7)قاؿ النسائي: ال بأس بو
ًليدً  .10  (.44س عف الضعفاء، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: صدكؽ كثير التدليق197) بىًقيَّةي بفي الكى
ٍبًد اٍلكىاًحًد ٍبًف ًزيىادو  .11  (.40(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق177) عى
اًلدو  .12 بَّاًح ٍبًف ميجى  (.44: متيـ بالكضع، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ))الطبقة التاسعة( الصَّ
 (.44، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: صدكؽ يخطئ كثيراق111) عىًطيَّةي اٍلعىٍكًفيُّ  .13
ٍدًرمِّ  كأىبً  .14  (.44(: صحابي، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )ق63) سىًعيدو اٍلخي
 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ. الحارث بف محمدألف فيو  ؛عميو: أتكقؼ في الحكـ الحكـ عمى اإلسناد األكؿ ، 
 لـ أقؼ لو عمى ترجمة.ميعىاًكيىةي اٍلًحٍمًصيُّ  ألف فيو: احكـ عميو؛ : أتكقؼ فيالحكـ عمى اإلسناد الثاني ، 
 ( 48الحديث رقـ) : 

ٍيًو، أنا  يحيى بف الحسف، عف أبي تماـ عمي بف محمد بف الحسف، عف أبي عمر قرأت عمى أبي عبد اهلل يَّكى بف حى
ة الحكطي، أنبأنا أبك الطيب محمد بف القاسـ بف جعفر الكككبي، أنبأنا ابف أبي خيثمة، أنبأنا عبد الكىاب بف نجد

إسماعيؿ بف عياش، أنبأنا عقيؿ بف مدرؾ السممي، عف الكليد بف عامر اليزني، عف يزيد بف حمير، عف كعب، 
 ".الخير عشرة أجزاء، فتسعة أجزاء الخير في الشاـ، كجزء في سائر األرضيف"قاؿ: 
 (10)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍبًد المًَّو يىٍحيىى ٍبفً  كأىب .1 سىًف ٍبًف اٍلبىنَّا عى  (.40بؽ ترجمتو في الحديث رقـ )س(: صدكؽ، ق531) اٍلحى
 

                                      
 .24/140تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .73مشيخة النسائي /( 2)
 .7/155الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 3)
 .490تقريب التيذيب البف حجر /( 4)
 .11/17تيذيب الكماؿ لممزم ( 5)
 .11/18المصدر السابؽ ( 6)
 .74مشيخة النسائي /( 7)
 .4/51الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 8)
 .4/67تقريب التيذيب البف حجر ( 9)
 .1/159تاريخ مديف دمشؽ البف عساكر  (10)



131 
 

سىفً  .2 مًَّد بًف الحى ًميُّ بفي ميحى ، الميٍعتىًزًليُّ  أىبيك تىمَّاـ عى ، الكىاًسًطيُّ  :(1)ق(531) بًف يىزدىادى البىٍغدىاًدمُّ
 .أبي الحسيف محمد بف المظفر، كأبي الفضؿ الزىرم :عف ركل

 .بك القاسـ ابف السمرقندم باإلجازةأ :ركل عنو
، كقاؿ (2)إال أنو كاف صحيح السماع ككاف رافضيا يتظاىر بو كيقكؿ بخمؽ القرآف كيدعك إليو قاؿ خميس الحكزم:

، كقاؿ ابف حجر: (5)، كقاؿ ابف ماككال: ثقة في الحديث(4)، قاؿ الذىبي: المبتدع(3)الخطيب البغدادم: كاف صدكقا
 .(6)المبتدع

مَّ  .3 ٍيًو الخى ميحى يَّكى مًَّد بف زكرٌيا بف يىٍحيىى، أىبيك عمر بف حى  :(8)ق(382)(7)ازرٌ ًد بف العىبَّاًس بف ميحى
  .القاسـ البغكم يعبد اهلل بف إسحاؽ المدائني، كمحمد بف محمد بف سميماف الباغندم، كأبركل عف: 

 .(9)محمد الخبلؿ، كأحمد العتيقي، كمحمد بف أبي الفكارس، كالحسف بف البىٍرقىاًنيٌ أبك بكر  :عنو ركل
 . (13)كقاؿ الذىبي: المحدث الحجة ،(12)ابف الجكزمك ، (11)البىٍرقىاًنيٌ أبك بكر ك  ،(10)الخطيب البغدادم كثَّقو
مَّدي بفي القىاًسـً بفً  .4 ٍعفىر أبك الطَّيِّب الكىككىًبيُّ  ميحى  :(15)ق(317)(14)جى

براىيـ بف عبد ركل   .اهلل بف الجنيد، كعبد اهلل بف أبي سعدعف: قعنب بف المحرر بف قعنب، كا 
قيٍطًنيٌ أبك الحسيف ابف البكاب ، كأبك الفضؿ الزىرم، كأبك الحسف  :ركل عنو  .الدَّارى

 .(18)، كالذىبي(17)السٍَّمعىاًنيٌ ، كأبك سعد (16)كثَّقو الخطيب البغدادم
ٍيثىمىةى  .5  (.38(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ق343) أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي خى
ٍكًطيُّ  .6 ٍبًد الكىىَّاًب بًف نىٍجدىةى الحى مَّدي عى بىمىي(19)أىبيك ميحى  :(21)ق(232) الًحٍمًصيُّ  (20)، الجى

                                      
 .13/588( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 1)
 .52( سؤاالت السمفي لخميس الحكزم/2)
 .13/588( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 3)
 .3/156( ميزاف االعتداؿ لمذىبي 4)
 .6/26( لساف الميزاف البف حجر 5)
 ( المصدر السابؽ.6)
 .5/67المشددة كفي آخرىا زام ، نسبة إلى خرز األشياء مف الجمكد كالقرب كالسيكر كغيرىا. األنساب لمسمعاني  ( بفتح الخاء كالراء7)
 .4/205تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 8)
 المصدر السابؽ.( 9)
 .4/205تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم  (10)
 المصدر السابؽ. (11)
 .14/364ف الجكزم المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ الب( 12)
 .2/161العبر في تاريخ مف غبر لمذىبي ( 13)
 .11/174. األنساب لمسمعاني ( بفتح الكافيف بينيما الكاك الساكنة كفي آخرىا الباء المكحدة،ىذه النسبة إلى كككب14)
 .4/298تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 15)
 المصدر السابؽ.( 16)
 .11/174األنساب لمسمعاني  (17)
 .23/551تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 18)
 .4/308. األنساب لمسمعاني ( بفتح الحاء كالطاء المكسكرة بينيما الكاك الساكنة، نسبة إلى حكط كظني أنيا مف قرل حمص أك جبمة19)
 .3/191. األنساب لمسمعاني  ( بفتح الجيـ كالباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا البلـ، ىذه النسبة إلى الجبؿ20)
 .18/519يذيب الكماؿ لممزم ت( 21)
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سماعيؿ بف عياش، ك كمحمد بف شعيب بف شابكر ،كسكيد بف عبد العزيز ،الكليد بف مسمـركل عف:   .ا 
 .(1)كأبك بكر بف أبي خيثمة ،يبيكمكسى بف أيكب النص ،أبنو أبك عبد اهلل أحمد بف عبد الكىاب :ركل عنو

 أبك بكر ، كقاؿ(4)، كقاؿ يعقكب بف شيبة: ثقة(3)، كذكره ابف حباف في الثقات(2)قاؿ أبك زرعة الرازم: شيخ صالح
 .(7)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(6)، قاؿ الذىبي: كاف صدكقا(5)بف أبي عاصـ: ثقة ثقةا 
 (.15، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )اـصدكؽ لو أكى(: ق181) ًإٍسمىاًعٍيؿي بفي عىيَّاشً  .7
ٍكلىًنيِّ  الشَّامي أىبيك األىٍزىىرً  ًميٌ مى السُّ  عيقىٍيؿي ٍبفي ميٍدًرؾو  .8  :(9)(ق 140 - 131) (8) الخى

 .ركل عف: ثعمبة بف مسمـ، كجابر بف عبد الرحمف بف عمرك السممي،كالكليد بف عامر اليزني
 .(10)كصفكاف بف عمرك ،ركل عنو: إسماعيؿ بف عياش، كبقية بف الكليد

ثِّؽ، (11)ذكره ابف حباف في الثقات  .(14)، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ(13)، كمرة قاؿ: صدكؽ(12)كقاؿ الذىبي: كي
ًلي .9  :(15)الىيىٍزًنيِّ  عامرو  بفي  دي اٍلكى

  .كعف يزيد بف خمير ،تبيع عف كعب :ركل عف
 .(16)بف عياشسماعيؿ ك إ ،كابنو ميدل بف الكليد بف عامر ،عتبة بف تميـ :ركل عنو

 .(17)ذكره ابف حباف في الثقات 
مىٍيرو الىيىٍزًنيِّ  .10  : (18)(الطبقة الثالثة) الٌشاًميُّ  يىًزيدى ٍبًف خي

  .ركل عف: عبد الرحمف بف شبؿ األنصارم، كعمراف بف نمراف الشامي، ككعب األحبار، كأبي الدرداء 
 ف معداف، كالكليد بف عامر اليزني.ركل عنو: بسر بف عبيد اهلل ، كخالد بف طميؽ الشامي، كخالد ب

ثِّؽ(19)ذكره ابف حباف في الثقات  .(21)كقاؿ ابف حجر: ثقة ،(20)، كقاؿ الذىبي: كي

                                      
 .18/520تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .1/609عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( 2)
 .8/411الثقات البف حباف ( 3)
 .8/519تيذيب الكماؿ لممزم  (4)
 .18/521امصدر السابؽ ( 5)
 .17/264تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 6)
 .400تقريب التيذيب البف حجر /( 7)
 .5/234. األنساب لمسمعانيكسككف الكاك كفي آخرىا النكف، نسبة إلى خكالف، كعبس  كخكالف قبيمتاف نزؿ أكثرىما الشاـ( فتح الخاء 8)
 .20/239تيذيب الكماؿ لممزم ( 9)
 .20/240المصدر السابؽ ( 10)
 .7/294الثقات البف حباف ( 11)
 .2/31الكاشؼ لمذىبي ( 12)
 .8/494تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 13)
 .427يب التيذيب البف حجر /تقر ( 14)
 .13/497. األنساب لمسمعاني ( بفتح الياء كالزال المفتكحة بعدىا نكف، فيذه النسبة إلى يزف، كىك بطف مف حمير15)
 .9/11الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 16)
 .7/552الثقات البف حباف ( 17)
 ..32/119تيذيب الكماؿ لممزم ( 18)
 .5/535الثقات البف حباف ( 19)
 .2/381الكاشؼ لمذىبي ( 20)
 .631تقريب التيذيب البف حجر /( 21)
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 (.14: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(32)كىٍعبي األىٍحبىارً  .11
 مقبكؿ ًميُّ مى السُّ  ميٍدًرؾو  ٍبفى  عيقىٍيؿى ألف فيو:  ؛: إسناد الحديث ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد. 
 ( 49الحديث رقـ: ) 

، مِّصي سىٍيًف ٍبفي النَّقُّكًر، أنا أىبيك طىاًىرو اٍلميخى ، أنا أىبيك اٍلحي ٍرقىٍنًدمِّ ٍبًد المًَّو ٍبًف  أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى أنا أىٍحمىدي ٍبفي عى
، أىٍنبىأىنىا السًَّرمُّ ٍبفي يىٍحيىى، أىٍنبىأىنىا شيعىٍيبي ٍبفي  اًرثىةى،  شيعىٍيبو ، كىأىًبي حى ، عىٍف أىًبي عيٍثمىافى ، أىٍنبىأىنىا سىٍيؼي ٍبفي عيمىرى ـى ًإٍبرىاًىي

، قىاليكا: قىاؿى كىٍعبه ًحيفى اٍستىشىارى يىٍعًني عيمىرى ا ـٍ اًف اٍلبىٍصًرمَّ ًبًإٍسنىاًدًى ًبيًع يىٍعًني اٍبفى النٍُّعمى : بىأىيِّيىا تيًريدي أىٍف تىٍبدىأى يى كىالرَّ ا لنَّاسى
ٍيري عىشىرىةي أى  : فىال تىٍفعىٍؿ فىًإفَّ الشَّرَّ عىشىرىةي أىٍجزىاءو كىاٍلخى : ًباٍلًعرىاًؽ، قىاؿى ؟ قىاؿى ٍؤًمًنيفى ٍيًر ًباٍلمىٍشًرًؽ أىًميرى اٍلمي ٍزءه ًمفى اٍلخى ، فىجي ٍجزىاءو

ًتٍسعىةن  ٍغًرًب كى ٍزءنا ًمفى الشَّرِّ ًباٍلمى فَّ جي ٍغًرًب، كىاً  ًتٍسعىةه ًباٍلمى مىى ، ك ًباٍلمىٍشًرؽكى ـى عى ، فىعىزى اؿو كيؿُّ دىاءو عيضى ًبيىا قىٍرفي الشٍَّيطىاًف كى
 .الشَّاـً 

  أخرجو الطبرم في تاريخو، في باب سنة سبعة عشر، خركج عمر بف الخطاب  ،مف طريؽ 4/58إلى الشاـ ،
 ، بو، جزء مف الحديث بمفظو.السرم، عف شعيب

 :رجاؿ اإلسناد 
ٍرقىٍنًدمِّ  أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي  .1  (.6(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ق536) السَّمى
سىٍيًف ٍبفي النَّقُّكرً  .2  (.23ق(: صدكؽ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )468) أىبيك اٍلحي
مِّصي  .3  (.23ق(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )393) أىبيك طىاًىرو اٍلميخى
ٍبًد المًَّو ٍبًف شيعىيٍ  .4  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.بو أىٍحمىدي ٍبفي عى
 ق(:274) (1)أبك عبيدة الككفٌي الٌدارميٌ  السَّرٌم ٍبف يحيى ٍبف السَّرٌم ميٍصعىب .5

 ركل عف: أبي نعيـ، كقبيصة، كأبي غساف النيدم، كأحمد بف يكنس.
 .كعنو: أبك ذر محمد بف محمد بف يكسؼ، كعبد اهلل بف جامع الحمكاني بف عقدة، كأبك نعيـ بف عدم

 (4)، كقاؿ مسممة بف القاسـ: ثقة جميؿ(3)، كقاؿ ابف أبي حاتـ: كاف صدكقان (2)ابف حباف في الثقات ذكره
ـى  .6  :التًَّميًميُّ  اٍلكيكًفيُّ  شيعىٍيبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي

ٍعًفٌي محمد بف أباف  ف، كسيؼ بف عمر األسدي :ركل عف  .الجي
 .(5)يعقكب بف سفياف الفسكم ، كالسرم بف يحيى التميمي كحبيب بف عثماف الكضاحي  :عنو ركل

 : فيو جيالة.(7)، كابف حجر (6)قاؿ الذىبي
7.  . بِّيُّ اٍلكيكًفيُّ : الضَّ ييقىاؿي ، كى  :(8)ق(180 – 171)سىٍيؼي ٍبفي عيمىرى التًَّميًميُّ األيسىيًِّدمُّ

ٍعًفٌي ركل عف: جابر   كاألخبارييف. بف عمر، كطائفة كبيرة مف المجاىيؿ ، كىشاـ بف عركة، كعبيد اهللالجي

                                      
. األنساب لمسمعاني 1)  .5/278( بفتح الداؿ الميممة ككسر الراء، ىذه النسبة إلى بني داـر
 .8/302( الثقات البف حباف 2)
 .20/353تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (3)
 .4/427الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة البف قطكبغا  (4)
 .2/1180( المتفؽ كالمفترؽ لمخطيب البغدادم 5)
 .2/275( ميزاف االعتداؿ لمذىبي 6)
 .3/145( لساف الميزاف البف حجر 7)
 .11/161تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 8)
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 .(1)ركل عنو: النضر بف حماد العتكي، كيعقكب بف إبراىيـ الزىرم، كشعيب بف إبراىيـ الككفي
، كقاؿ (6)، كقاؿ أبك حاتـ: متركؾ الحديث(5)قاؿ أبك داكد: ليس بشيءك ، (4)، كالعقيمي(3)، كالنسائي(2)ابف معيف ضعَّفو

بعض أحاديثو مشيكرة كعامتيا ، كقاؿ ابف عدم: (7)عف اإلثبات يركم المكضكعاتابف حباف: اتيـ بالزندقة ، كزاد: 
 ،(8)منكرة لـ يتابع عمييا، كىك إلى الضعؼ أقرب منو إلى الصدؽ

قيٍطًنيٌ كقاؿ   ، (10)كقاؿ الحاكـ: سيؼ بف عمر الضبي اتيـ بالزندقة، كىك ساقط في ركاية الحديث ،(9): متركؾالدَّارى
 .(12)اؿ ابف حجر: ضعيؼ الحديث عمدة في التاريخ، كق(11)كقاؿ الذىبي: متركؾ باتفاؽ

 : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.(13) اٍلغىسَّاًنيِّ  كىىيكى يىًزيدي ٍبفي أيسىٍيدو  :عيٍثمىافى  كأىب .8
اًرثىةى  كأىب .9  لـ أقؼ لو عمى ترجمة.: (14)كىك محرز العىٍبشىًميٌ  :حى
اًف اٍلبىٍصًرمَّ  .10 ًبيًع ٍبفى النٍُّعمى  .: لـ أقؼ لو عمى ترجمة الرَّ
 ٍبًد المًَّو ٍبًف شيعىٍيبو  ٍبفى  أىٍحمىدى ألف فيو:  ؛: أتكقؼ في الحكـالحكـ عمى اإلسناد ، كىأىبً  اأىبً  ، كعى ًبيعى  اعيٍثمىافى اًرثىةى، كىالرَّ  حى

اًف اٍلبىٍصًرمَّ ا  ، لـ أقؼ ليـ عمى ترجمة.ٍبفى النٍُّعمى
 ( 50الحديث رقـ: ) 

مىى أىًبي اٍلقىاًسـً زىاًىًر بٍ  اًفظي، قىرىٍأتي عى مَّدو اٍلحى مَّدي ٍبفي ميحى ٍبًد الرٍَّحمىًف، أنا أىبيك أىٍحمىدى ميحى ًد ٍبًف عى مَّ ، عىٍف أىًبي سىٍعدو ميحى ًف طىاًىرو
، أىٍنبىأىنىا ييكنيسي  ، أىٍنبىأىنىا عيمىري كىىيكى اٍبفي كىاًقدو ـي ٍبفي عىمَّارو ، أىٍنبىأىنىا ًىشىا مَّدي ٍبفي مىٍركىافى يٍ  أنا ميحى ، ٍبفي مى سىرىةى، عىٍف أىًبي ًإٍدًريسى

: ًإنِّي أيًريدي آًتي اٍلًعرىاؽى، فىقىاؿى لىوي كىٍعبي األىحٍ  ، فىقىاؿى ـى طَّاًب الشَّا مىٍينىا عيمىري ٍبفي اٍلخى ـى عى : قىًد بىاًر: أيًعيذيؾى ًبالمًَّو يىا أىًميرى قىاؿى
، مىا تىٍكرىهي ًمٍف ذىًلؾى : كى ، قىاؿى كتي  اٍلميٍؤًمًنيفى ًمٍف ذىًلؾى ، كىىىاري اةي اٍلًجفِّ ، كىعيصى اؿه كيؿُّ دىاءو عيضى ، كى : ًبيىا ًتٍسعىةي أىٍعشىاًر الشَّرِّ قىاؿى

فىرَّخى  ًبيىا بىاضى ًإٍبًميسي كى ، كى كتي مىاري  .كى
 (15)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 
 (.25ـ )ضعيؼ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقق(: 533) اٍلقىاًسـً زىاًىًر ٍبًف طىاًىرو  كأىب .1
ٍبًد الرٍَّحمىفً  .2 مَّدي ٍبفي عى كًذمُّ  أىبيك سىٍعدو ميحى ري  (.25ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث )ق(: 453) الكىٍنجى

                                      
 .11/161تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (1)
 .3/459( تاريخ ابف معيف راية الدكرم 2)
 .50( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /3)
 .2/175( الضعفاء الكبير لمعقيمي 4)
 .12/326( تيذيب الكماؿ لممزم 5)
 .4/278( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 6)
 .1/345البف حباف  المجركحكف( 7)
 .4/507الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 8)
 .34( سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنو/9)
 .11/161تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 10)
 .1/292المغني في الضعفاء لمذىبي ( 11)
 .196تقريب التيذيب البف حجر /( 12)
 .43/316تاريخ مديف دمشؽ البف عساكر ( 13)
 .4/98تاريخ الطبرم  (14)

 .1/159تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر (15)
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، الكىرىاًبٍيًسيُّ  .3 اؽى النٍَّيسىابيٍكًرمُّ ًد بًف أىٍحمىدى بًف ًإٍسحى مَّ مَّدي بفي ميحى ـي الكىًبٍيري (1)أىبيك أىٍحمىدى ميحى اًك  :  (2)ق(378)، الحى
 .القاسـ البغكم ي أبك  ،الحسف بف جكصا يكأب ،محمد بف الفيض بف فضالة بف الصقرل عف: رك 

 .كأبك سعد الجنزركدم ،كابك العباس أحمد بف سعيد المعداني ،عمي بف حمشاد العدؿ :ركل عنو
كقاؿ صبلح الديف ، (4)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ العبلمة الثبت محدث خراساف(3)قاؿ أبك نعيـ األصبياني: الحافظ

 . (6)، كقاؿ السيكطي: حافظ عصره(5)الصفدم: المحدث
مَّدي ٍبفي مىٍركىافى  .4 ًمًؾ بًف مىٍركىافى ىك: ق( 316)ميحى ٍبًد المى ًد بًف عى مَّ ٍيـً بًف ميحى رى مَّدي بفي خي ،كقد كاف أبك  ميحى أىبيك بىٍكرو العيقىٍيًميُّ

 (.14ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) .(7)أحمد الحاكـ يغمط في نسبو، كينسبو إلى جد جده
ـي ٍبفي عىمَّارو  .5  (.1سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ، صدكؽق(: 245) ًىشىا
ـي، الدِّمىٍشًقيُّ  .6 ٍفصو اٍلقيرىًشيُّ مىٍكلىي ، أىبيك حى ك ٍبفي كىاًقدو  :(8)ق(180-171) عىٍمري

  .حمصي، كيكنس ابف ميسرة بف حمبسإسماعيؿ بف عبيد اهلل بف أبي المياجر، كثكر بف يزيد الركل عف: 
 .(9)ركل عنو: أبك عمر حفص بف عمرك بف سكيد، كعبد اهلل بف محمد النفيمي ، كىشاـ بف عمار

كاف ممف ، كقاؿ ابف حباف: (12)ليس بشيء:: منكر الحديث، كقاؿ عبد األعمى بف مسير(11)، كالترمذم(10)قاؿ البخارم
قيٍطًنيٌ ، ك (14)، كقاؿ النسائي(13)ير فاستحؽ الترؾيقمب األسانيد كيركم المناكير عف المشاى ، كابف (16)، كالذىبي(15)الدَّارى

 : متركؾ.(17)حجر
ٍمبىسو  .7 ٍبالىًنيُّ  ،ييٍكنيسي بفي مىٍيسىرىةى بًف حى ٍمبىسو الجي ، كىأىبيك حى  :(19)ق(132) (18)أىبك عيبىٍيدو

 .كأبي إدريس الخكالني  ركل عف: بشير بف أبي مسعكد األنصارم، كالكليد بف عبد الرحمف الجرشي،
 .(20)ركل عنو: إبراىيـ بف أبي شيبا، كأبك النضر إسحاؽ بف سيار الشامي، كعمرك بف كاقد

                                      
 .11/57( ىذه النسبة إلى بيع الثياب. األنساب لمسمعاني 1)
 .55/154عساكر ( تاريخ مدينة دمشؽ البف 2)
 .3/1612( معرؼ الصحابة ألبي نعيـ 3)
 . 16/370( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 4)
 .1/107( الكافي بالكفيات لمصفدم 5)
 .389( طبقات الحفاظ لمسيكطي /6)
 .14/429( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 7)
 .22/286( تيذيب الكماؿ لممزم 8)
 .22/287( المصدر السابؽ 9)
 .6/380خ الكبير لمبخارم ( التاري10)
 .4/149( سنف الترمذم 11)
 .6/380( التاريخ الكبير لمبخارم 12)
 .2/77( المجركحكف البف حباف 13)
 .80( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /14)
 .2/165( الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني 15)
 .307( ديكاف الضعفاء لمذىبي /16)
 .458( تقريب التيذيب البف حجر /17)
 .3/199ضـ الجيـ كالباء الساكنة كالـ ألؼ في آخرىا نكف، ىذه النسبة إلى جببلف، كىك بطف مف حمير. األنساب لمسمعاني ( ب18)
 .32/544( تيذيب الكماؿ لممزم 19)
 .32/545( المصدر السابؽ 20)



136 
 

قيٍطًنيٌ ، ك (2)، كالعجمي(1)كثَّقو ابف سعد  .(5)، كقاؿ ابف حجر: ثقة عابد(4)،كقاؿ الذىبي: ثقة كبير القدر(3)الدَّارى
ٍكلىًنيُّ  .8 ٍبًد اهلًل  عىاًئذي  (6)أىبيك ًإٍدًرٍيسى الخى  :(7)ق(80)اهلًل بفي عى

 .كعبد اهلل بف عباس، كعمر بف الخطاب ،ركل عف: أبي بف كعب، كببلؿ المؤذف، كحذيفة بف اليماف
 .(8)ركل عنو: بسر بف عبيد اهلل الحضرمي، كربيعة بف يزيد، كشير بف حكشب، كيكنس بف ميسرة

 .(14)، كابف حجر(13)، كقاؿ الذىبي (12)، كأبك حاتـ(11)لعجمي، كا(10)ككثَّقو ابف سعد ،(9)ذكره ابف حباف في الثقات
طَّابً  عيمىري  .9  : الخميفة الراشد، صحابي جميؿ. بًف الخى

 ك ٍبفى ألف فيو:  ؛: اإلسناد ضعيؼ جدان الحكـ عمى اإلسناد  : متركؾ الحديث.كىاًقدو  عىٍمري
 ارة إلنزاؿ التنزيؿباب ما جاء في أف الشاـ مياجر إبراىيـ الخميؿ، كأنو مف المكاضع المخت

 ( 51الحديث رقـ): 
ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىًب، لىٍفظنا، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي مىا ٍيًف، أىٍنبىأىنىا أىبيك عى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى، أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى ، أىٍنبىأىنىا عى ًلؾو

زَّاؽً  دَّثىًني أىًبي، أىٍنبىأىنىا عىٍبدي الرَّ اءىٍتنىا بىٍيعىةي يىًزيدى ٍبًف ميعىاًكيىةى حى : لىمَّا جى ، قىاؿى ٍكشىبو ، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف شىٍيًر ٍبًف حى ، أنا مىٍعمىره
ًمي مىٍيًو خى ، عى ؿه فىاٍنتىبىذى النَّاسي اءى رىجي قىاـو يىقيكميوي نىٍكؼه فىًجٍئتيوي، ًإٍذ جى ، فىأيٍخبىٍرتي ًبمى ـى ةه فىًإذىاقىًدٍمتي الشَّا ٍبدي المًَّو ٍبفي  صى ىيكى عى

ٍبدي المًَّو: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  ًديًث، فىقىاؿى عى : " ًإنَّيىا سىتىكيكفي  عىٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص، فىمىمَّا رىآهي نىٍكؼه أىٍمسىؾى عىًف اٍلحى يىقيكؿي
، ل يى  ـى ًر ًإٍبرىاًىي ازي النَّاسي ًإلىى مييىاجى ـٍ ًىٍجرىةه بىٍعدى ًىٍجرىةو يىٍنحى ، تىٍقذىريىي ـٍ كىي ـٍ أىٍرضي ٍبقىى ًفي األىٍرًض ًإل ًشرىاري أىٍىًميىا، تىٍمًفظييي

ـٍ ًإذى  تىًقيؿي مىعىيي ـٍ ًإذىا نىاميكا، كى نىاًزيًر، تىًبيتي مىعىيي ـي النَّاري مىعى اٍلًقرىدىًة كىاٍلخى مَّؼى نىٍفسي المًَّو تىٍحشيريىي تىٍأكيؿي مىٍف تىخى  ". ا قىاليكا، كى
 : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو قىاؿى ،  كى ـٍ اًكزي تىرىاًقيىيي : " سىيىٍخريجي أينىاسه ًمٍف أيمًَّتي ًمٍف ًقبىًؿ اٍلمىٍشًرًؽ يىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى ل ييجى يىقيكؿي

تَّى عىدَّىىا ًزيىادىةن عى  ـٍ قىٍرفه قيًطعى، حى رىجى ًمٍنيي ـٍ قىٍرفه قيًطعى، كيمَّمىا خى رىجى ًمٍنيي ـٍ قىٍرفه كيمَّمىا خى رىجى ًمٍنيي ، كيمَّمىا خى مىى عىٍشًر مىرَّاتو
ـٍ " اؿي ًفي بىًقيًَّتًي تَّى يىٍخريجى الدَّجَّ  .قيًطعى حى

، مف طريؽ  2482، رقـ الحديث  435كتاب الجياد، في باب سكنى الشاـ،/أخرجو أبك داكد في سننو ، في  .1
 لحديث مختمؼ األلفاظ.معاذ بف ىشاـ الدستكائي، عف أبيو، عف قتادة، بو، جزء مف ا

، مف طريؽ عبد الرزاؽ عف معمر،بو ، جزء مف 6871، رقـ الحديث  2/198كأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده، .2
 الحديث متقارب األلفاظ.

                                      
 .9/471الطبقات الكبير البف سعد ( 1)
 .488تاريخ الثقات لمعجمي /( 2)
 .72رقطني /سؤاالت البرقاني لمدا( 3)
 .2/404الكاشؼ لمذىبي ( 4)
 .644تقريب التيذيب البف حجر /( 5)
 .5/234. األنساب لمسمعاني خكالف، نزؿ أكثرىا الشاـ قبيمة ( بفتح الخاء كسككف الكاك كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى6)
 .14/89تيذيب الكماؿ لممزم ( 7)
 .14/90المصدر السابؽ ( 8)
 .5/277اف الثقات البف حب( 9)
 .9/451الطبقات الكبير البف سعد ( 10)
 . 246تاريخ الثقات لمعجمي /( 11)
 . 7/37الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 12)
 .1/528الكاشؼ لمذىبي ( 13)
 .324تقريب التيذيب البف حجر /( 14)
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، مف  8497، رقـ الحديث 4/533كأخرجو الحاكـ في مستدركو، في كتاب الفتف، باب أما حديث أبي عكانة،  .3
 د الرزاؽ، بو ، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.طريؽ إسحاؽ بف إبراىيـ عف عب

،  4008، رقـ الحديث  14/208كأخرجو البغكم في شرح السنة ، في كتاب فضائؿ الصحابة، باب ذكر الشاـ،  .4
 ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.عبد الرزاؽ عف إسحاؽ الدبرم،مف طريؽ 

، مف طريؽ عبد  20790، رقـ الحديث  11/376ساعة، كأخرجو معمر بف راشد في الجامع، في باب أشراط ال .5
 الرزاؽ عف معمر، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

، مف 1765، رقـ الحديث  2/632كأخرجو نعيـ بف حماد في كتابو الفتف، في باب النار التي تحشر إلى الشاـ ،  .6
 طريؽ معمر، بو ، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 :رجاؿ اإلسناد 
ٍيفً أى  .1  (.8(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق525) بيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى
ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىبً  .2  (.26(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق444) أىبيك عى
اًلؾو  .3  (.5: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(368القطيعي ) أىبيك بىٍكًر ٍبفي مى
ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمى  .4  (.5(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق290) دى عى
ٍنبىؿً  اإلماـ .5 مًَّد بًف حى  (.5(: ثقة حافظ إماـ حجة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق241) أىٍحمىدى بًف ميحى
زَّاؽً  .6 ٍبدي الرَّ  (.4(: ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ق211) الصنعاني عى
 (.9سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )(: ثقة ، ق154) مىٍعمىري بفي رىاًشدو  .7
 (.9: ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ق(117) قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى  .8
 :(1)ق(100) شىٍيري ٍبفي حكشب أىبيك سىًعٍيدو األشعرٌم الشاميٌ  .9

 .ركل عف: ببلؿ المؤذف ، كتميـ الدارم، كعبد اهلل بف عباس، كعبد اهلل بف عمرك بف العاص
 .(2)بف صالح، كثابت البناني ، كداكد بف أبي ىند ، كعطاء بف أبي رباح ، كقتادةركل عنو: أباف 

، كقاؿ ابف قتيبة (5)، كقاؿ العجمي: ثقة(4)، كقاؿ ابف معيف: ثقة، كمرة : ثبت(3)قاؿ ابف سعد: كاف ضعيفا في الحديث
 ييحتج بحديثو، كقاؿ أبك زرعة: ال ،كقاؿ أبك حاتـ : ال(7)كقاؿ النسائي: ليس بالقكم (6)الدينكرم: ضعيؼ في الحديث

ثقة. عمى أف بعضيـ ،كقاؿ يعقكب بف شيبة: (10)، كقاؿ مكسى بف ىاركف: ضعيؼ(9)قاؿ ابف عكف: ترككهك ، (8)بأس بو
 ،(11)قد طعف فيو

                                      
 .12/578( تيذيب الكماؿ لممزم: 1)
 .12/581( المصدر السابؽ 2)
 .9/452سعد ( الطبقات الكبير البف 3)
 .4/216( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم 4)
 .223( تاريخ الثقات لمعجمي /5)
 .1/448المعارؼ البف قتيبة الدينكرم ( 6)
 .56( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /7)
 .4/382( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 8)
 .2/191( الضعفاء الكبير لمعقيمي 9)
 .12/583تيذيب الكماؿ لممزم ( 10)
 .12/585المصدر السابؽ ( 11)
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 .(2)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ(1)كاحد ركقاؿ الذىبي: مختمؼ فيو، كحديثو حسف، كقد كثقو غي 
 ق(: صحابي جميؿ.63) ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً عى  .10
 ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىبً  اأىبي ألف فيو :  ؛: إسناد الحديث ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد  ؛ كبلىما ضعيؼ.حكشب ٍبفى  شىٍيرى ، ك عى
 ( 52الحديث رقـ: ) 

دَّادي ًفي ًكتىاًبًو، ثيّـَ أنا أىبي  ًمي  اٍلحى ، قال: أنا أىبيك أىٍخبىرىنىا أىبيك عى مَّدو سىًف ٍبًف ميحى ، أنا ييكسيؼي ٍبفي اٍلحى ٍرقىٍنًدمِّ ك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
دى  ، أىٍنبىأىنىا أىبيك دىاكي ًبيبو ٍعفىًر ٍبًف أىٍحمىدى، أىٍنبىأىنىا ييكنيسي ٍبفي حى ٍبدي المًَّو ٍبفي جى ، أىٍنبىأىنىا عى ـه، عىٍف قىتىادى نيعىٍيـو ٍف شىٍيًر ، أىٍنبىأىنىا ًىشىا ةى، عى

دٍِّث فىًإنَّا قىٍد نيًيينىا عىًف  : حى ، فىقىاؿى ك نىٍكفنا اٍلبىكَّاًئيَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو : أىتىى عى ، قىاؿى ٍكشىبو : مىا كيٍنتي ٍبًف حى ًديًث، فىقىاؿى اٍلحى
اًب النًَّبيِّ  ؿه ًمٍف أىٍصحى دِّثى كىًعٍنًدم رىجي ، فىقىاؿى عى  أًليحى ٍيشو ك: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو ًمٍف قيرى : "  ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو يىقيكؿي

ـى  ًر ًإٍبرىاًىي ،  سىتىكيكفي ًىٍجرىةه بىٍعدى ًىٍجرىةو يىٍخريجي ًخيىاري األىٍرًض ًإلىى مييىاجى ـٍ كىي ـٍ أىٍرضي يىٍبقىى ًفي األىٍرًض ًشرىاري أىٍىًميىا تىٍمًفظييي كى
ـٍ نىٍفسي المًَّو  تىٍقذىريىي نىاًزيًر " كى ـي النَّاري مىعى اٍلًقرىدىًة كىاٍلخى تىٍحشيريىي قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  .كى : " يىٍخريجي نىاسه ًمٍف ًقبىًؿ اٍلمىٍشًرًؽ كى

ا قيًطعى قىٍرفه نىشىأى قىٍرفه  ، كيمَّمى ا قيًطعى قىٍرفه نىشىأى قىٍرفه ، كيمَّمى ـٍ اًكزي تىرىاًقيىيي ، ثيّـَ ، كي يىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى ل ييجى مَّمىا قيًطعى قىٍرفه نىشىأى قىٍرفه
اؿي " ـي الدَّجَّ  يىٍخريجي ًفي بىًقيًَّتًي

 ( 51سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
دَّادي  .1 ًمي  اٍلحى  (.2(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق515) أىبيك عى
ٍرقىٍنًدمِّ  .2  (.6ؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ثقة ، سبق536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
اًنيُّ  .3 سىًف التَّفىكًُّرمُّ الزَّنجى مًَّد بًف الحى سىًف بًف ميحى  :(4)ق(473) (3)أىبيك القىاًسـً ييٍكسيؼي بفي الحى

 .أبي نعيـ الحافظ ك أبي عبد اهلل الحسيف الفبلكي، كأبي عمي بف بندار، ركل عف: 
ٍيو بف أحمد اليكسفي، ك عنو: إسماعيؿ بف السمرقندم، كعبد الخالؽ  ركل كى  .الديممي ًشٍيرى

، كقاؿ الذىبي: (6)، كقاؿ ابف الجكزم: انتقؿ إلى بغداد محدثا فقييا (5)قاؿ ابف نقطة الحنبمي: ثقة صالح صحيح السماع
 .(7)اإلماـ القدكة الزاىد المحدث المتقف

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي  .4  :(9)ق(430) (8)أىبيك نيعىٍيـو األىٍصبىيىاًنيُّ  في ًمٍيرىافى ميكسىى ب أىٍحمىدي ٍبفي عى
 .الطَّبىرىاًنيٌ أبي أحمد العساؿ، كأبي القاسـ  ، كعفأبي محمد عبد اهلل بف جعفر بف أحمد بف فارسركل عف: 
 .(10)كأبك بكر الخطيب، كيكسؼ بف الحسف التفكرم أبك سعد الماليني، كأبك بكر اليمداني، ركل عنو:

                                      
 .189ديكاف الضعفاء لمذىبي /( 1)
 .303تقريب التيذيب البف حجر /( 2)
 .6/325كسككف النكف كفتح الجيـ كفي آخرىا نكف، نسبة إلى زنجاف كىي بمدة عمى حد أذربيجاف. األنساب لمسمعاني  الزام( بفتح 3)
 .18/551( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 4)
 .2/753اؿ اإلكماؿ البف نقطة إكم( 5)
 .16/215المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 6)
 .18/551سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 7)
 .1/248. األنساب لمسمعاني أشير بمدة بالجباؿ إلى( بكسر األلؼ أك فتحيا كسككف الصاد كفتح الباء كالياء كفي آخرىا النكف، نسبة 8)
 .17/454النببلء لمذىبي  سير أعبلـ( 9)
 17/456المصدر السابؽ ( 10)
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ـ أر أحدا أطمؽ عميو اسـ الحفظ كقاؿ الخطيب البغدادم: ل ،(1)نقطة الحنبمي: كاف ثقة في الحديث عالما فيما قاؿ ابف
كقاؿ ابف خمكاف: الحافظ  ،(3), كقاؿ الصريفيني: اإلماـ الحافظ(2)غير رجميف؛ أبك نعيـ األصبياني كأبك حاـز العبدكيي

، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الثقة العبلمة (5)لدمياطي: تاج المحدثيف، كقاؿ ابف ا(4)المشيكر مف أكابر الحفاظ الثقات
 ، (7)، كقاؿ ابف حجر: احد األعبلـ صدكؽ تيكيمِّـ فيو بغير حجة(6)عالي اإلسناد مبرزان  شيخ اإلسبلـ، كزاد: كاف حافظان 

 .(8)كقاؿ السيكطي: الحافظ الكبير محدث العصر
ٍعفىًر ٍبًف  .5 ٍبدي المًَّو ٍبفي جى مَّدو األىٍصبىيىاًنيُّ عى  :(9)ق(346) أىٍحمىدى ٍبًف فىاًرسى ٍبًف اٍلفىرىًج أىبيك ميحى

 .محمد بف عاصـ الثقفي، كيكنس بف حبيب، كأحمد بف يكنس الضبي، كىاركف بف سميمافركل عف: 
 .ظ، كأبك بكر بف فكرؾ، كأبك نعيـ الحاف الطَّبىرىاًنيٌ عنو: أبك عبد اهلل بف مندة، كأبك ذر بف  ركل

 .(11)، كقاؿ الذىبي: الشيخ اإلماـ المحدث الصالح، كزاد: مف الثقات العٌباد(10)قاؿ ابف نقطة: أحد الثقات
ًبيبو  .6  :(12)ق(267) أبك ًبٍشر الًعٍجمٌي، مكلىـ اإلصبيانيٌ  ييكنيسي ٍبفي حى

 .عامر بف إبراىيـ، كبكر بف بكار، كمحمد بف كثير الصنعاني، ك ركل عف: أبي داكد الطيالسي
 .(13)عبد اهلل بف جعفر بف فارس ك ، كأبك بكر بف عاصـ،رسبتـعنو: أبك بكر بف أبي داكد، كعمي بف ك 

 .(16)، كقاؿ الذىبي: المحدث الحجة(15)، كذكره ابف حباف في الثقات(14)قاؿ ابف أبي حاتـ: ثقة
ٍكًد  .7 اري دى بًف الجى  :(17)ق(203) أىبيك داكد الطَّيىاًلًسيُّ البىٍصًرمٌ  ،سيمىٍيمىافي بفي دىاكي

 .كحماد بف زيد، كحماد بف سممة ، كسفياف الثكرم كىشاـ الدستكائي ،ركل عف: أباف بف يزيد العطار
 .(18)ركل عنو: أحمد بف محمد بف حنبؿ ، كخميفة بف خياط ، كيكنس بف حبيب األصبياني

حدث صدكؽ كثير ، كقاؿ ابف معيف: صدكؽ، كقاؿ أبك حاتـ: م(19)قاؿ ابف سعد: كثير الحديث ثقة ربما غمط
 ، (22)، كذكره ابف حباف في الثقات(21)، كقاؿ العجمي: ثقة(20)الخطأ

                                      
 . 144التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة /( 1)
 .17/458سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 2)
 .95المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني /( 3)
 .1/91كفيات األعياف البف خمكاف ( 4)
 .49اريخ بغداد البف الدمياطي /المستفاد مف ذيؿ ت( 5)
 .17/453سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 6)
 .1/201لساف الميزاف البف حجر ( 7)
 .423طبقات الحفاظ لمسيكطي /( 8)
 .15/553سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
 .314التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة /( 10)
 .15/553سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 11)
 .20/209تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 12)
 .20/210المصدر السابؽ ( 13)
 .9/237الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 14)
 .9/290الثقات البف حباف ( 15)
 .12/596سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 16)
 .11/401تيذيب الكماؿ لممزم ( 17)
 .11/404المصدر  السابؽ ( 18)
 .9/299الطبقات الكبير البف سعد ( 19)
 .4/111الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 20)
 .201تاريخ الثقات لمعجمي /( 21)
 .8/275الثقات البف حباف ( 22)
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، كقاؿ اإلماـ (2)، قاؿ سبط ابف الجكزم: كاف ثقة أماما حافظا متقنا(1)ثقة ثبتان  مكثران  كقاؿ الخطيب البغدادم: كاف حافظان 
، قاؿ (4)عندم كعند غيرم إال متيقظ ثبتكقاؿ ابف عدم: كما أبك داكد ، (3)أحمد: ثقة صدكؽ، كقاؿ النسائي: ثقة

، كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ غمط في (5)الذىبي: الحافظ الكبير، كزاد: كاف يتكؿ عمى حفظو فغمط في أحاديث
 .(6)أحاديث

بىًعيُّ  .8 ، الرَّ ٍبًد اهلًل سىٍنبىرو البىٍصًرمُّ ـي بفي أىًبي عى  :(9)ق(152) (8)الدٍَّستيكىاًئيُّ  (7)أىبيك بىٍكرو ًىشىا
 .ركل عف: أيكب السختياني ، كعاصـ بف بيدلة، كعامر بف عبد الكاحد األحكؿ ، كقتادة

 .كأبك داكد الطيالسي ،ككيع بف الجراح ك ،كعبد اهلل بف المبارؾ  ،ركل عنو: شعبة بف الحجاج
، كاإلماـ (12)مدينيكقاؿ ابف ال ،(11)، كقاؿ ابف معيف: ثقة(10)قاؿ ابف سعد: كاف ثقة ثبتا في الحديث حجة، رمي بالقدر

، كقاؿ أبك داكد الطيالسي: أمير المؤمنيف في (15): ثبت، كقاؿ العجمي: ثقة ثبت(14)ككيع بف الجراح، ك (13)أحمد
 .(18)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت رمي بالقدر(17)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الحجة(16)الحديث

 (.9ث رقـ )(: ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديق117) قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى  .9
 (.51: صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(ق100) شىٍيري ٍبفي حكشب .10
ك .11 ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو  (.51: صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )(ق65)عى
 صدكؽ كثير األكىاـ. حكشب ٍبفى  شىٍيرى ألف فيو :  ؛: اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى إسناد الحديث ، 
 ( 53الحديث رقـ: ) 

، أىنٍ  اًلؾو ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىًب، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي مى ٍيًف، أىٍنبىأىنىا أىبيك عى دَّثىًني أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى، حى بىأىنىا عى
ٍعًنيُّ  ًد اٍلمى مى دى، كىعىٍبدي الصَّ ك أىًبي، أىٍنبىأىنىا أىبيك دىاكي ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو : أىتىى عى ، قىاؿى ـه، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف شىٍيرو ، قال: أىٍنبىأىنىا ًىشىا

ا كي  : مى ًديًث، فىقىاؿى ًف اٍلحى دٍِّث فىًإنَّا قىٍد نيًيينىا عى : حى ، فىقىاؿى دِّثي مىى نىٍكؼو يىٍعًني اٍلبىكَّاًئيَّ كىىيكى ييحى دِّثى كىًعٍنًدم رى عى ؿه ًمٍف ٍنتي أًليحى جي

                                      
 .10/32تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 1)
 .13/396مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم ( 2)
 .11/406تيذيب الكماؿ لممزم ( 3)
 .366فاء لممقريزم /مختصر الكامؿ في الضع( 4)
 .1/257تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 5)
 .248تقريب التيذيب البف حجر /( 6)
 .6/76. األنساب لمسمعاني ( بفتح الراء كالباء المنقكطة كفي آخرىا العيف ، ىذه النسبة إلى ربيعة بف نزار7)
لى ثياب جمبت  ( بفتح الداؿ كسككف السيف كضـ التاء كفتح الكاك كفي آخره األلؼ ثـ الياء8) ، ىذه النسبة إلى بمدة مف ببل األىكاز يقاؿ ليا دستكا، كا 

 .5/347. األنساب لمسمعاني منيا
 .30/215تيذيب الكماؿ لممزم ( 9)
 .9/279الطبقات الكبير البف سعد ( 10)
 .55مف كبلـ أبي كريا يحيى بف معيف في الرجاؿ /( 11)
 .64العمؿ البف المديني /( 12)
 .336داكد لئلماـ أحمد / سؤاالت أبي( 13)
 .9/59الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 14)
 .458تاريخ الثقات لمعجمي /( 15)
 .30/215تيذيب الكماؿ لممزم ( 16)
 .7/149سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 17)
 .410تقريب التيذيب البف حجر /( 18)
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اًب رىسيكًؿ المًَّو  ك: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  أىٍصحى ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو ، فىقىاؿى عى ٍيشو : " سىتىكيكفي ًىٍجرىةه بىٍعدى  ثيّـَ ًمٍف قيرى يىقيكؿي
ًر ًإٍبرى  مىًد: لىًخيىاري األىٍرًض " ًإلىى مييىاجى ٍبدي الصَّ ـي ًىٍجرىةو ًبًخيىاًر األىٍرًض " قىاؿى عى ، فىيىٍبقىى ًفي األىٍرًض ًشرىاري أىٍىًميىا تىٍمًفظييي ـى اًىي

ـٍ نىٍفسي المًَّو  تىٍقذىريىي ، كى نىاًزيًر  األىٍرضيكفى ـي النَّاري مىعى اٍلًقرىدىًة كىاٍلخى تىٍحشيريىي ًديًث،  ".كى دٍِّث فىًإنَّا قىٍد نيًيينىا عىًف اٍلحى : حى ثيّـَ قىاؿى
دِّ  ا كيٍنتي أًليحى : مى ابً فىقىاؿى ؿه ًمٍف أىٍصحى ك: سىًمٍعتي  رىسيكًؿ المًَّو  ثى كىًعٍنًدم رىجي ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو ، فىقىاؿى عى ٍيشو ثيّـَ ًمٍف قيرى

ا قيًطعى  رىسيكؿى المًَّو  ـٍ كيمَّمى اًكزي تىرىاًقيىيي : " يىٍخريجي قىٍكـه ًمٍف ًقبىًؿ اٍلمىٍشًرًؽ يىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى ل ييجى ا  يىقيكؿي ، كيمَّمى قىٍرفه نىشىأى قىٍرفه
يَّ  نىابو يىٍحيىى ٍبفي أىًبي حى الىفىوي أىبيك جى اؿي ".خى ـي الدَّجَّ تَّى يىٍخريجى ًفي بىًقيًَّتًي ، حى ، قيًطعى قىٍرفه نىشىأى قىٍرفه كىاهي عىٍف شىٍيرو ، فىرى ةى اٍلكىٍمًبيُّ

.  عىًف اٍبًف عيمىرى
 ( 51سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 ناد:رجاؿ اإلس 
ٍيفً  .1  (.8(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق525) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى
ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىبً  .2  (.26(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق444) أىبيك عى
اًلؾو  .3  (.5(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق368) القطيعي أىبيك بىٍكًر ٍبفي مى
ٍبدي المًَّو ٍبفي  .4  (.5(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق290) أىٍحمىدى  عى
ٍنبىؿً  اإلماـ .5 مًَّد بًف حى  (.5(: ثقة حافظ إماـ حجة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق241) أىٍحمىدى بًف ميحى
 (.52(: ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق203) أىبيك داكد الطَّيىاًلًسيُّ  .6
ٍبدً  .7 ًد بفي عى مى ، عىٍبدي الصَّ ، العىٍنبىًرمُّ ، البىٍصًرمُّ ، أىبيك سىٍيؿو التًَّمٍيًميُّ  :(1)ق(207) الكىاًرًث بًف سىًعٍيًد بًف ذىٍككىافى

 .كأبيو عبد الكارث بف سعيد ، كىشاـ الدستكائي ،ركل عف: أباف بف يزيد العطار، كشعبة بنالحجاج
سحاؽ بف راىكيو ركل عنو: إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني كأحمد بف حنبؿ كأحمد بف  . (2)سعيد الدارمي، كا 

، كقاؿ اإلماـ أحمد: لـ يكف بو (5)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(4)، كقاؿ العجمي: ثقة(3)قاؿ ابف سعد: ثقة إف شاء اهلل
، كقاؿ الحاكـ: ثقة مأمكف، كقاؿ ابف قانع ثقة يخطئ، كقاؿ ابف المديني: ثبت (7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)بأس

 .(10)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ، ثبت في شعبة(9)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الثقة(8)ةفي شعب
ـي الدٍَّستيكىاًئيُّ  .8  (.52(: ثقة ثبت ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق152) ًىشىا
 (.9(: ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق117) قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى  .9

 (.51ثير اإلرساؿ كاألكىاـ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: صدكؽ ك100) شىٍيري ٍبفي حكشب .10
ك .11 ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو  (.51: صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )ق(63) عى

                                      
 .18/99تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .18/101المصدر السابؽ  (2)
 .9/301بقات الكبير البف سعد الط (3)
 .303تاريخ الثقات لمعجمي / (4)
 .18/103تيذيب الكماؿ لممزم  (5)
 .96العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية المركذم /( 6)
 .8/414( الثقات البف حباف 7)
 .6/327تييب التيذيب البف حجر ( 8)
 .9/516سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
 .388يب البف حجر /تقريب التيذ( 10)
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 ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىبً  اأىبي ألف فيو :  ؛: اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى إسناد الحديث ، كبلىما  حكشب ٍبفى  شىٍيرى ، ك عى
 ضعيؼ.

 ( 54الحديث رقـ) : 
، أىٍنبىأىنى  ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىًب، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي مىاًلؾو ٍيًف، أنا أىبيك عى دَّثىًني أىٍخبىرىنىاهي أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى، حى ا عى

يَّةى، عىٍف شىيٍ  نىابو يىٍحيىى ٍبفي أىًبي حى : أىًبي، أىٍنبىأىنىا يىًزيدي، أنا أىبيك جى ، يىقيكؿي ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى : سىًمٍعتي عى ، قىاؿى ٍكشىبو ًر ٍبًف حى
، ثيّـَ لىقىٍد رىأىٍيتىنىا ًبآخً  ٍسًمـً ؽَّ ًمٍف أىًخيًو اٍلمي اًحبي الدِّينىاًر كىالدٍِّرىىـً ًبأىحى مىا صى بُّ ًإلىى لىقىٍد رىأىٍيتىنىا كى ًلمدِّينىاًر كىالدٍِّرىىـً أىحى رىةو اآٍلفى كى

لىقىٍد سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو أىحى  ، كى : " لىًئٍف أىٍنتيـي اتَّبىٍعتيـٍ أىٍذنىابى اٍلبىقىًر ك ًدنىا ًمٍف أىًخيًو اٍلميٍسًمـً ٍكتيـي  يىقيكؿي تىرى ـٍ ًباٍلعىٍينىًة كى تىبىايىٍعتي
ـي المَّوي  تىعىالىى لىيىٍمًزمىنَّكي مىٍيًو مىذَّ  اٍلًجيىادى ًفي سىًبيًؿ المًَّو تىبىارىؾى كى ا كيٍنتيـٍ عى تَّى تىٍرًجعيكا ًإلىى مى ـٍ حى ـٍ ل تىٍقرىعي ًمٍنكي لىةن ًفي أىٍعنىاًقكي

تىتيكبيكفى ًإلىى المًَّو  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  ." كى ـى  كى ـٍ ًإٍبرىاًىي ًر أىًبيكي : " لىتىكيكنىفَّ ًىٍجرىةه بىٍعدى ًىٍجرىةو ًإلىى مييىاجى حتى  يىقيكؿي
ـي النَّاري ل يىٍبقىى  تىٍحشيريىي كحي الرٍَّحمىًف، كى ـٍ ري تىٍقذىريىي ، كى ـٍ كىي ـٍ أىٍرضي تىٍمًفظييي مىعى اٍلًقرىدىًة  ًفي األىٍرًضيفى ًإل ًشرىاري أىٍىًميىا، كى

ـٍ فىمىيىا " مىا سىقىطى ًمٍنيي ، كى ٍيثي يىًبيتيكفى تىًبيتي حى ٍيثي يىًقيميكفى كى نىاًزيًر، تىًقيؿي حى لىقىدٍ  .كىاٍلخى : "  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  كى يىقيكؿي
ـٍ "، قىاؿى يىًزيدي: ل أى  نىاًجرىىي اًكزي حى قِّري يىٍخريجي ًمٍف أيمًَّتي قىٍكـه ييًسيئيكفى األىٍعمىاؿى يىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى ل ييجى : " ييحى ٍعمىميوي ًإل قىاؿى

، يىٍقتيميكفى أىٍىؿى اإلً  ـٍ ًمًي مى ـٍ عىمىمىوي مىعى عى ديكي ـٍ أىحى كا فىاٍقتيميكىي رىجي ، ثيّـَ ًإذىا خى ـٍ كا فىاٍقتيميكىي رىجي ، ثيّـَ ًإذىا خى ـٍ كا فىاٍقتيميكىي رىجي ، فىًإذىا خى ٍسالـً
تىعىالىى  ـٍ قىٍرفه قىطىعىوي المَّوي تىبىارىؾى كى طيكبىى ًلمىٍف قىتىميكهي، كيمَّمىا طىمىعى ًمٍنيي ، كى ـٍ  ًلؾى رىسيكؿي المًَّو "، فىرىدَّدى ذى فىطيكبىى ًلمىٍف قىتىمىيي

 ًعٍشًريفى مىرَّةن كىأىنىا أىٍسمىعي.
 ، مف طريؽ عبد اهلل بف أحمد، بو، متقارب األلفاظ. 5562، رقـ الحديث 2/84أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده،  .1
، مف طريؽ 174، رقـ الحديث 46كأخرجو ابف ماجو في سننو، في أبكاب السنة، باب في ذكر الخكارج، / .2

 ، بو، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.عف نافع األكزاعي،
، مف 3462، رقـ الحديث 5/322كأخرجو أبك داكد في سننو، في أكؿ كتاب البيكع ، باب في النيي عف العينة،  .3

 ،بو ، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ. نافع ، عفعطاء الخراسانيطريؽ 
عطاء بف أبي رباح، عف ابف ، مف طريؽ 13583حديث ، رقـ ال623في المعجـ الكبير، / الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو  .4

 ، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.عمر
عطاء ، مف طريؽ 2/849كأخرجو الدكالبي في كتابو الكنى كاألسماء، في باب مف كنيتو أبك عبد الرحمف،  .5

 ، بو ، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.الخراساني،عف نافع
كبرل، في كتاب البيكع، في جماع أبكاب الربا، باب ما كرد في كراىية التبايع بالعينة، في السنف ال البىٍييىًقيٌ كأخرجو  .6

 ،بو ،، جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.     نافع ، عفعطاء الخراساني، مف طريؽ 10703، رقـ الحديث 5/516
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍيفً  .1  (.8حديث رقـ )(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الق525) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى
ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىبً  .2  (.26: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(444) أىبيك عى
اًلؾو  .3  (.5: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(368القطيعي ) أىبيك بىٍكًر ٍبفي مى
ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى  .4  (.5(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق290) عى
ٍنبىؿً أىٍحمىدى اإلماـ  .5 مًَّد بًف حى  (.5(: ثقة حافظ إماـ حجة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق241) بًف ميحى
ف .6 كى  (.26(: ثقة متقف، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق206) يىًزيدي ٍبفي ىىاري
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يَّةى اٍلكىٍمًبيُّ  .7 نىابو يىٍحيىى ٍبفي أىًبي حى  :(1)ق(150) أىبيك جى
 .رم، كخيثمة بف عبد الرحمف كشير بف حكشبركل عف: إسماعيؿ بف رجاء، كالحسف البص

  .(2)ككيع بف الجراح كأبك نعيـ الفضؿ بف دكيف، ك،ركل عنو: إسحاؽ بف يكسؼ األزرؽ، كسفياف الثكرم 
قيٍطًنيٌ ، ك (7)، كابف شاىيف(6)، كالنسائي(5)، كالعجمي(4)، كابف معيف(3)قاؿ ابف سعد : ضعيؼ، كقاؿ اإلماـ أحمد: (8)الدَّارى

، كقاؿ ابف حباف: (11)، كقاؿ أبك زرعة: صدكؽ غير أنو كاف يدلس(10)القطاف يضعفو ى، ككاف يحي(9)مناكيرأحاديثو 
، (13)، كقاؿ ابف حجر: ضعفكه لكثرة تدليسو(12)اف ممف يدلس عمى الثقات ما سمع مف الضعفاء فالتزؽ بو المناكيرك

 (14)كذكره ابف حجر في المرتبة الخامسة مف طبقات المدلسيف
 (.51(: صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق100) ٍبفي حكشب شىٍيري  .8
طَّابً  .9  صحابي جميؿ . ق (74:) عىٍبدي اهلًل بفي عيمىرى بًف الخى
 ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىبً  اأىبي ألف فيو :  ؛: اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى إسناد الحديث يَّةى اٍلكىٍمبً  ك ،عى ك  ،يُّ يىٍحيىى ٍبفي أىًبي حى

 .اءفضع ؛ حكشب ٍبفى  شىٍيرى 
 ( 55الحديث رقـ: ) 

سىًف عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي مي  مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلفيرىاًكمُّ اٍلفىًقيوي، كىأىبيك اٍلحى ٍبًد المًَّو ميحى سىٍيًف أىٍخبىرىنىا أىبيك عى ًد ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف اٍلحي مَّ حى
سىٍيًف ، قال: أنا أىٍحمىدي ٍبفي االبىٍييىًقيٌ   ح. البىٍييىًقيٌ ٍلحي

، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي الطَّبىًرمُّ الاللىكىالئً  ٍرقىٍنًدمُّ اًعيؿي ٍبفي أىٍحمىدى السَّمى سىٍيًف ٍبفي كىأىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ًإٍسمى ، قال: أنا أىبيك اٍلحي يُّ
، أىٍنبىأىنىا يىٍعقيكبي  ٍعفىرو ٍبدي المًَّو ٍبفي جى ـي ٍبفي  اٍلفىٍضًؿ، أنا عى ـى ٍبًف يىًزيدى، كىًىشىا اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، أىٍنبىأىنىا أىبيك النٍَّضًر ًإٍسحى ٍبفي سيٍفيىافى

قىاؿى أىبيك  ، كى ، عىٍف نىاًفعو ٍمزىةى، أىٍنبىأىنىا األىٍكزىاًعيُّ دَّثىوي عىمَّارو الدِّمىٍشًقيَّاًف، قال: أىٍنبىأىنىا يىٍحيىى ٍبفي حى ٍف مىٍف حى ، عىٍف النٍَّضًر: عى
، أىفَّ النًَّبيَّ  ، عىًف اٍبًف عيمىرى مىٍيًو السَّالـي،  نىاًفعو ـى عى ًر ًإٍبرىاًىي : " سىيييىاًجري أىٍىؿي األىٍرًض ًىٍجرىةن بىٍعدى ًىٍجرىةو ًإلىى مييىاجى قىاؿى

كحي ا ـٍ ري تىٍقذىريىي ، كى ـي األىٍرضيكفى تَّى ل يىٍبقىى ًإل ًشرىاري أىٍىًميىا، تىٍمًفظييي نىاًزيًر، تىًبيتي حى ـي النَّاري مىعى اٍلًقرىدىًة كىاٍلخى تىٍحشىريىي لرٍَّحمىًف، كى
ـٍ " لىيىا مىا سىقىطى ًمٍنيي ٍيثي قىاليكا، كى ـٍ حى تىًقيؿي مىعىيي ٍيثي بىاتيكا، كى ـٍ حى  .مىعىيي

 ( 54سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد األكؿ 

                                      
 .31/284تيذيب الكماؿ لممزم ( 1)
 .31/285المصدر السابؽ ( 2)
 .8/480التاريخ الكبير البف سعد: ( 3)
 .432سؤاالت ابف الجنيد البف معيف /( 4)
 .471تاريخ الثقات لمعجمي /( 5)
 .109الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /( 6)
 .194اىيف /تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف البف ش( 7)
 .3/193الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( 8)
 .3/114العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 9)
 .8/267التاريخ الكبير لمبخارم ( 10)
 .9/138الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 11)
 .3/111البف حباف  المجركحكف( 12)
 .621تقريب التيذيب البف حجر /( 13)
 .57طبقات المدلسيف البف حجر /( 14)
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مَّدي بفي الفى  .1 ٍبًد اهلًل ميحى مًَّد بًف أىًبي العىبَّاًس،أىبيك عى اعدم الفيرىاًكم ٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بًف ميحى  :(2)ق(530)(1)الصَّ
 .البىٍييىًقيٌ أبي سعد الكنجركذم، كالحافظ أبي بكر ك عبد الغافر بف محمد الفارسي، ركل عف: 

 .(3)ف عساكر، كيكسؼ بف آدـ، كأبك العبلء العطار، كأبك القاسـ ابالسٍَّمعىاًنيٌ ركل عنو: أبك سعد 
 .(5)، قاؿ الذىبي: اإلماـ الفقيو المفتي مسند خراساف(4)قاؿ ابف نقطة: كاف مف األمة الثقات

ًمي   .2 سىٍيًف بًف عى ًد بًف أىٍحمىدى بًف الحي مَّ ٍكًجٍرًدم(6)البىٍييىًقيٌ عيبىٍيدي اهلًل بفي ميحى ٍسرى  :(8)ق(523) (7)، الخي
 .بي سعد أحمد بف إبراىيـ المقرئأبي يعمى بف الصابكني، كأ، ك  جدهركل عف: 

 .(9)ركل عنو: ابف ناصر، كأبك المعمر األنصارم، كأبك القاسـ ابف عساكر، كأبك الفتح المندائي
 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

ًميِّ بًف ميٍكسىى  .3 سىٍيًف بًف عى ٍكًجردمُّ  البىٍييىًقيٌ أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي بفي الحي ٍسرى  :(10)ق(458) الخي
 .كأبي الحسيف محمد بف الفضؿ ،أبي الحسف محمد بف الحسيف العمكم ،أبي عبد اهلل الحاكـ: ركل عف

 .(11)كأبك عبد اهلل الفراكم ،البىٍييىًقيٌ كابف ابنو أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد  ،ابنو إسماعيؿركل عنو: 
، كقاؿ الصريفيني: اإلماـ (13)تقافحد زمانو في الحفظ كاإلأ، كقاؿ ابف الجكزم: (12)قاؿ ابف نقطة: الحافظ اإلماـ

، (16)اإلسبلـ الحافظ العبلمة، الثبت، الفقيو، شيخ، كقاؿ الذىبي: (15)، كقاؿ ابف خمكاف: الحافظ الكبير (14)الحافظ الفقيو
 .(18)كاف أكحد أىؿ زمانو في اإلتقاف كالحفظ، كقاؿ ابف كثير: (17)جبؿ مف جباؿ العمـ ،حافظ كبيركقاؿ السبكي: 

 ناد الثاني:رجاؿ اإلس 
ٍرقىٍنًدمُّ  .4  (.6(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
 (.40(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق472) أىبيك بىٍكًر ٍبفي الطَّبىًرمُّ الاللىكىالًئيُّ  .5
سىٍيًف ٍبفي اٍلفىٍضؿً  .6  (.40ـ )(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقق415) أىبيك اٍلحي

                                      
. األنساب لمسمعاني 1)  .10/166( بضـ الفاء كفتح الراء بعدىما األلؼ ، نسبة إلى فراكة، كىي بميدة عمى الثغر مما يمي خكارـز
 .19/516( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 2)
 .19/617( المصدر السابؽ 3)
 .4/551( إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة 4)
 .19/615بلـ النببلء لمذىبي ( سير أع5)
 .2/412. األنساب لمسمعاني بييؽ كىي قرل بنكاحي نيسابكر إلى( بفتح الباء كسككف الياء كبعدىا الياء كفي آخرىا القاؼ، نسبة 6)
رد، كىي قرية مف ناحية ( بضـ الخاء كسككف السيف كفتح الراء كسككف الكاك ككسر الجيـ كسككف الراء كفي آخرىا الداؿ ، ىذه النسبة إلى خسركج7)

 .5/126. األنساب لمسمعاني بييؽ
 .19/503سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 8)
 .( المصدر السابؽ9)
 .18/163(سير أعبلـ النببلء لمذىبي 10) 
 .1/138( التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة 11)
 المصدر السابؽ.( 12)
 .16/97البف الجكزم  ( المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ13)
 .108لمصريفيني / ( المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر14)
 .1/75كفيات العياف البف خمكاف ( 15)
 .18/163سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 16)
 . 4/8طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي ( 17)
 .12/115البداية كالنياية البف كثير ( 18)
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ٍعفىرو  .7 ٍبدي المًَّو ٍبفي جى  (.40: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(ق347)عى
 (.40(: ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق277) يىٍعقيكبي ٍبفي سيٍفيىافى  .8
ـى  .9 اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  :(2)ق(227)(1)الفىرىاًدٍيًسيُّ بف يًزيد الشَّامي الدِّمىٍشًقي  أىبيك النٍَّضًر ًإٍسحى

 .ركل عف: إسماعيؿ بف عياش، كأبي ضمرة أنس بف عياض الميثي، كيحيى بف حمزة الحضرمي
  .(3)يعقكب بف سفيافك كأحمد بف منصكر الرمادم، ، ركل عنو: البخارم كربما نسبو إلى جده، كأبك داكد

قيٍطًنيٌ ، ك (4)، كأبك حاتـ الرازمٍبف مسير الغساني األعمىعبد كثٌقو  سحك ، (6) زرعة الرازم أبكك ،(5)الدَّارى ، (7) ؽ بف سياراا 
 .(10)كقاؿ ابف حجر: صدكؽ، (9)كقاؿ النسائي: ليس بو بأس ،(8)الذىبيك 

ـي ٍبفي عىمَّار .10  (.1(: صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق245) ًىشىا
ٍبًد الرٍَّحمىفً  .11 ٍضرىًميُّ مىٍكلىىيـ ، أىبيك عى ٍمزىةى بًف كىاًقدو الحى  :(12)ق(183)الدِّمىٍشًقي  (11)ٍتمىييُّ البى  يىٍحيىى بفي حى

 .كالعبلء بف الحارث ،النعماف بف المنذر ك ،كعطاء الخراساني ،كعركة بف ركيـ :األكزاعي :ركل عف
 .كعبد الرحمف بف ميدم ،كمحمد بف المبارؾ الصكرم ،ىشاـ بف عمار: ركل عنو

، ككثَّقو: (15)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(14)و بأس،كقاؿ اإلماـ أحمد: ليس ب(13)قاؿ ابف سعد: كاف كثير الحديث صالحو
ٍيـ، كأبك داكد، ك (18)، كالعجمي(17)، كابف معيف(16)ابف المديني ، كزاد ابف معيف كأبك داكد: كاف قدريا، (19)، كالنسائيديحى

 .(21)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ريمي بالقدر(20)كقاؿ الذىبي: اإلماـ الكبير الثقة
 

                                      
. األنساب  أللؼ ثـ الداؿ كبعدىا الياء آخر الحركؼ كفي آخرىا السيف، ىذه النسبة إلى الفراديس، كىك مكضع بدمشؽ( بفتح الفاء كالراء بعدىما ا1)

 .10/161لمسمعاني 
 .2/389تيذيب الكماؿ لممزم ( 2)
 .2/390المصدر السابؽ ( 3)
 .2/208( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 4)
 .8/175( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 5)
 المصدر السابؽ. ( 6)
 المصدر نفسو.( 7)
 .1/233( الكاشؼ لمذىبي 8)
 .8/173( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 9)
 .139( تقريب التيذيب البف حجر /10)
 .1/119. المباب في تيذيب األنساب البف األثير نسبة إلى بيت لييا مف أعماؿ دمشؽ -( بفتح الباء كالتاء كتسكيف البلـ ثـ بالياء 11)
 .64/125تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 12)
 .9/473الطبقات الكبير البف سعد ( 13)
 .2/39العمؿ كمعرفة الرجاؿ إلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 14)
 .9/137الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 15)
 .160سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني /( 16)
 .131تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /( 17)
 .470تاريخ الثقات لمعجمي /( 18)
 .31/282تيذيب الكماؿ لممزم ( 19)
 .8/354سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 20)
 .620تقريب التيذيب البف حجر /( 21)
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ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي عىٍمرً  .21 ك األىٍكزىاًعيُّ عى  :(2)ق(157) (1)ك بًف ييٍحمىدى، أىبيك عىٍمرو
 .كنافع مكلى ابف عمر ،ركل عف: إبراىيـ بف طريؼ ، كحساف بف عطية ، كسميماف بف ميراف األعمش

 .(3)ككيع بف الجراح، كيحيى بف حمزة الحضرمي ك، ركل عنو: أبك إسحاؽ إبراىيـ الفزارم، كسفياف الثكرم
كقاؿ  ،ةكثير الحديث كالعمـ كالفقو، حجَّ  ،مأمكنا، صدكقاكزاد ابف سعد: ، (6)، كالعجمي(5)ابف معيفك  ،(4) ابف سعد:كثَّقو 

، كقاؿ ابف عساكر: (8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)سفياف بف عيينة: كاف إماـ أىؿ زمانو، كقاؿ أبك حاتـ: فقيو متبع
، كقاؿ ابف (10)ي: شيخ اإلسبلـ الحافظ، كاف رأسا في العمـ كالعمؿ، كقاؿ الذىب(9)إماـ أىؿ الشاـ في الحديث كالفقو

 .(11)حجر: ثقة جميؿ
ٍكلىى اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنوي  .13  :(12)ق(117) نىاًفعه مى

 .كمكاله عبد اهلل بف عمر ،ركل عف: إبراىيـ بف عبد اهلل بف حنيف، كزيد بف عبد اهلل بف عمر
 .(13)بف زيد بف أسمـ، كعبد الرحمف بف عمرك األكزاعي ركل عنو: أباف بف صالح، كأسامة

، كذكره ابف (18)، كالنسائي، كعبد الرحمف بف خراش(17)، كاإلماـ أحمد(16)، كالعجمي(15)ابف معيفك  ،(14) ابف سعدكثَّقو 
، (21)لمدينة، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المفتي الثبت عالـ ا(20)، كقاؿ الخميمي: إماـ في العمـ متفؽ عيو(19)حباف في الثقات

 .(22)كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت فقيو
طَّابً  .14  صحابي جميؿ. ق(:74أك  73) -رضي اهلل عنيما -عىٍبدي اهلًل بفي عيمىرى بًف الخى
 ًد  اهلًل بفى  عيبىٍيدى ألف فيو:  عميو؛ أتكقؼ في الحكـ: الحكـ عمى اإلسناد األكؿ مَّ لـ أقؼ لو عمى جرح : البىٍييىًقيٌ ميحى

 أك تعديؿ.
                                      

 .1/387.األنساب باب دمشؽ يقاؿ ليا األكزاع تميقرية  إلىفي آخرىا العيف ، نسبة  الزام( بفتح األلؼ كسككف الكاك كفتح 1)
 .17/307الكماؿ لممزم  تيذيب( 2)
 .17/312المصدر السابؽ ( 3)
 .9/494الطبقات الكبير البف سعد ( 4)
 .45تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /( 5)
 .296تاريخ الثقات لمعجمي /( 6)
 .5/266الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 7)
 .7/62الثقات البف حباف ( 8)
 .35/147تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 9)
 .1/638الكاشؼ لمذىبي ( 10)
 .380تقريب التيذيب البف حجر /( 11)
 29/298تيذيب الكماؿ لممزم ( 12)
 .29/301المصدر السابؽ ( 13)
 .7/423الطبقات الكبير البف سعد ( 14)
 .8/451الجرح التعديؿ البف أبي حاتـ ( 15)
 .447تاريخ الثقات لمعجمي /( 16)
 .61/421تاريخ مديف دمشؽ البف عساكر ( 17)
 .29/302تيذيب الكماؿ لممزم ( 18)
 .5/467الثقات البف حباف ( 19)
 .1/205اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( 20)
 .5/95سبر أعبلـ النببلء لمذىبي ( 21)
 .588تقريب التيذيب البف حجر /( 22)
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 صدكؽ. ؛عىمَّار ٍبفى  ًىشىاـى ألف فيو:  ؛: حسفمى اإلسناد الثانيالحكـ ع 
 ( 56الحديث رقـ: ) 

اًنيُّ ًبيىرىاةى، أنا أىبيك بىٍكرو مي  ٍرجى ـي ٍبفي أىًبي سىًعيًد ٍبًف أىًبي اٍلعىبَّاًس اٍلجي ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً تىًمي مَّدي ٍبفي عى حى
، أىٍنبىأىنىا يىٍحيىى ٍبفي  اٍلعيمىًرمُّ  ًكمُّ ٍيحو اٍليىرى دى ٍبًف أىًبي شيرى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي أىٍحمى مَّدو عى ، أنا أىبيك ميحى ًكمُّ ،  اٍليىرى اًعدو ًد ٍبًف صى مَّ ميحى

ٍمزىةى،  ، أىٍنبىأىنىا يىٍحيىى ٍبفي حى ـي ٍبفي عىمَّارو ، أىٍنبىأىنىا ًىشىا مَّدو ، أىفَّ أىٍنبىأىنىا سىٍعدي ٍبفي ميحى ، عىًف اٍبًف عيمىرى ٍف نىاًفعو ، عى أىٍنبىأىنىا األىٍكزىاًعيُّ
تَّى ل يىٍبقىى ًفي األى  رىسيكؿى المًَّو  ـى حى ًر ًإٍبرىاًىي : " سىيييىاًجري ًخيىاري أىٍىًؿ األىٍرًض ًىٍجرىةن بىٍعدى ًىٍجرىةو، ًإلىى مييىاجى ٍرًض ًإل قىاؿى

تى  ـٍ كى لى ًشرىاري أىٍىًميىا، تىٍدفىعييي ٍيثي قىاليكا، كى ـٍ حى تىًقيؿي مىعىيي ٍيثي بىاتيكا، كى ـٍ حى نىاًزيًر، تىًبيتي مىعىيي ـي النَّاري مىعى اٍلًقرىدىًة كىاٍلخى يىا مىا ٍحشيريىي
يىٍنشىأي  رىجى قىٍرفه قيًطعى "، كى  سىقىطى فىيىميكتي كى ، كيمَّمىا خى ـٍ اًكزي أىٍلًسنىتىيي : سىًمٍعتي رىسيكؿى نىٍشءه يىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى ل ييجى قىاؿى اٍبفي عيمىرى

اؿي  المًَّو  ـي الدَّجَّ تَّى يىٍخريجى ًفي أيٍخرىاًى رىجى قىٍرفه قيًطعى " أىٍكثىرى ًمٍف ًعٍشًريفى مىرَّةن حى : " كيمَّمىا خى  ".يىقيكؿي
 ( 54سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
ـي ٍبفي أىًبي سىًعيدً  .1 اًنيُّ  أىبيك اٍلقىاًسـً تىًمي ٍرجى  :(1)(ق531) ٍبًف أىًبي اٍلعىبَّاًس اٍلجي

 .بكر محمد عبد اهلل العمرم  يالحسف عبد الغفار الفارسي، كأب يحفص بف مسركر ، كأب يأبركل عف: 
 .(2)أبك ركح عبد المعز اليركم كركل عنو: أبك القاسـ ابف عساكر، كجماعة، 

، كقاؿ الذىبي: (4)، كقاؿ ابف نقطة: ثقة(3)ثقة، مسندان، مكثران مف الحديث كاف شيخان، صالحان : السٍَّمعىاًنيٌ قاؿ أبك سعد 
 .(5)الشيخ الفاضؿ مسند ىراة

ًكمُّ  .2 مًَّد ، أىبيك بىٍكرو اٍلعيمىًرمُّ اٍليىرى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي عى اًصـو  (6)ميحى  :(7) (ق459) اٍبفي أىًبي عى
 .حمف بف أبى شريح األنصارمأبى محمد عبد الر  :ركل عف
 .(8)كأبك القاسـ زاىر بف طاىر الشحامي ،أبك عبد اهلل محمد بف الفضؿ الفكارل  :ركل عنو

 .(10)، كقاؿ الذىبي: الفقيو(9)قاؿ الصريفيني: الفقيو العدؿ الثقة
كً  .3 اًرمُّ اليىرى مًَّد األىٍنصى ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي أىٍحمىدى بًف ميحى مَّدو عى ٍيحو أىبيك ميحى ، اٍبفي أىًبي شيرى  :(11)ق(392) مُّ

سماعيؿ ابف العباس الكراؽ  ،كيحيى بف صاعد الياشمي ، القاسـ البغكم يأبعف:  ركل  .كا 
مىدً  ،الفضيؿ بف يحيى بف الفضيميك  ،أبك بكر محمد بف عبد اهلل العمرم :عنو ركل ٍبًد الصَّ  .(12) ًبٍيبىى ًبٍنتي عى

                                      
 .1/144( التحبير في المعجـ الكبير ألبي سعد السمعاني 1)
 .36/236ي ( تاريخ اإلسبلـ لمذىب2)
 .1/144( التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني 3)
 .222( التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي /4)
 .20/20( سير إعبلـ النببلء لمذىبي 5)
 .13/403( بفتح الياء كالراء ، ىذه النسبة إلى بمدة ىراة، كىي إحدل ببلد خراساف. األنساب لمسمعاني 6)
 .30/476تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 7)
 .9/374( األنساب لمسمعاني 8)
 .35( المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني /9)
 .30/476( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 10)
 .6/526سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 11)
 .3/510( إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة 12)
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 .(2)ؿ الذىبي: اإلماـ القدكة المحدث الميتَّبىع، ك قا(1)قاؿ ابف نقطة: فقيو ثقة
ٍكرً  .4 ٍعفىرو المىٍنصي ٍكلىى أىًبي جى ، مى ، البىٍغدىاًدمُّ مَّدو ، أىبيك ميحى اًعًد بًف كىاًتبو مًَّد بًف صى  :(3)ق(318)يىٍحيىى بفي ميحى

 .يحيى بف سميماف بف نضمة، كعبد اهلل بف عمراف العابدم، كمحمد بف سميماف لكيناركل عف: 
 .(4)، كابف عدم، كعبد الرحمف بف أبي شريحالطَّبىرىاًنيٌ أبك القاسـ البغكم ، كالشافعي، ك كل عنو: ر 

قيٍطًنيٌ قاؿ  ، كقاؿ الخطيب (6)، كقاؿ أبك يعمى الخميمي: ثقة إماـ يفكؽ في الحفظ أىؿ زمانو(5): ثقة ثبت حافظالدَّارى
، كقاؿ الذىبي: (8)اف ثقة مأمكنا مف كبار حفاظ الحديث، كقاؿ ابف الجكزم: ك(7)البغدادم: كاف أحد حفاظ الحديث

 .(10)، كمرة قاؿ: الحافظ الحجة(9)الحافظ اإلماـ الثقة
مَّدو ٍبفي سىٍعدو  .5 ميٌ  سىٍعدي ٍبفي ميحى  :(12)ق(379) البيركتيٌ  (11)القاضي أبك العٌباس، كأبك محمد البىجى

ٍيم صفكاف بف صالح، كىشاـ بف عمار، كركل عف:   .ان ديحى
 .(13)ابف صاعد، كأبك بشر الدكالبي، كعبد اهلل بف أحمد بف زبر، كعبد الرحمف بف أبي حاتـ كعنو:

 .(14)قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: صدكؽ ثقة
ـي ٍبفي عىمَّارو  .6  (.1(: صدكؽ سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق245) ًىشىا
ٍمزىةى بًف كىاًقدو  .7  (.55رقـ ) (: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديثق183) يىٍحيىى بفي حى
ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي عىٍمًرك األىٍكزىاًعيُّ  .8  (.55(: ثقة جميؿ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق157) عى
ٍكلىى اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنوي  .9  (.55(: ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق117) نىاًفعه مى

طَّابً  .10  (.55صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث ) -نيمارضي اهلل ع -عىٍبدي اهلًل بفي عيمىرى بًف الخى
 صدكؽ.عىمَّار ٍبفى  ًىشىاـى ألف فيو:  ؛: اإلسناد حسفالحكـ عمى إسناد الحديث : 
 ( 57الحديث رقـ: ) 

، أ مَّدي ٍبفي ًىبىًة المًَّو ٍبًف الطَّبىًرمِّ ، أنا أىبيك بىٍكرو ميحى ٍرقىٍنًدمِّ ٍبدي أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى سىٍيًف ٍبفي اٍلفىٍضًؿ، أنا عى نا أىبيك اٍلحي
ٍبدي الرٍَّحمىفً  ، أىٍنبىأىنىا أىبيك سىًعيدو عى ٍيًو، أىٍنبىأىنىا يىٍعقيكبى ٍبفي سيٍفيىافى ٍعفىًر ٍبًف دىرىٍستيكى ًليدي ٍبفي  المًَّو ٍبفي جى ، أىٍنبىأىنىا اٍلكى ـى ٍبفي ًإٍبرىاًىي

، أىٍنبىأىنىا عيفىٍيري ٍبفي  ، عىٍف أىًبي أيمىامىةى، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ميٍسًمـو مىٍيـً ٍبًف عىاًمرو ، عىٍف سي مىيَّ النَّبيكَّةي ًفي  مىٍعدىافى : " أيٍنًزلىٍت عى قىاؿى
ًبالشَّاـً " ًدينىًة، كى ًباٍلمى  ثىالثىًة أىٍمًكنىةو: ًبمىكَّةى، كى

                                      
 .3/510إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة  (1)
 .6/526سير أعبلـ النببلء لمذىبي  (2)
 .16/341( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 3)
 .14/501( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 4)
 .326( سؤاالت السممي لمدارقطني /5)
 .2/611( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي 6)
 .16/341( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 7)
 .13/298ممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( المنتظـ في تاريخ ال8)
 .2/240( تذكرة الحفاظ لمذىبي 9)
 .1/478( العبر في خبر مف غبر لمذىبي 10)
 .2/91. األنساب لمسمعاني قبيمة بجيمة إلى( بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالجيـ، ىذه النسبة 11)
 .20/276تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 12)
 المصدر السابؽ.( 13)
 .4/95جرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ال( 14)
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، مف طريؽ أبك  3/271ب أمكنة نزكؿ النبكة أخرجو يعقكب بف سفياف الفسكم في كتابو المعرفة كالتاريخ، في با .1
 الحسيف بف الفضؿ القطاف ،عف ابف درستكية، بو، بمفظو.

، مف طريؽ ىشاـ بف  7717، رقـ الحديث  8/171في المعجـ الكبير ، في باب الصاد،  الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو  .2
 عمار عف الكليد بف مسمـ ،بو، مختمؼ األلفاظ.

، عف عفير بو،  8556، رقـ الحديث  4/555معمقا، في كتاب الفتف كالمبلحـ،  كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ .3
 متقارب األلفاظ .

،  306، رقـ الحديث  2/250كأخرجو الخطيب البغدادم في كتابو مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ ، باب العيف  .4
 بو، بمفظو.، عف محمد بف الحسيف القطاف، أبي سعيد عبد الرحمف بف إبراىيـ الدمشقيمف طريؽ 

 :رجاؿ اإلسناد 
ٍرقىٍنًدمِّ  .1  (.6(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
مَّدي ٍبفي ًىبىًة المًَّو ٍبًف الطَّبىًرمِّ  .2  (.40(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق472) ميحى
سىٍيًف ٍبفي اٍلفىٍضؿً  .3  (.40جمتو في الحديث رقـ )سبؽ تر  ، : ثقة(ق415) أىبيك اٍلحي
ٍعفىرً  .4 ٍبدي المًَّو ٍبفي جى  (.40ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق347)عى
 (.40ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق277) يىٍعقيكبى ٍبفي سيٍفيىافى  .5
ـى  .6 ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍيميٍكفو الدِّ  أىبيك سىًعيدو عى ٍيـ،  مىٍشًقيُّ بًف عىٍمًرك بًف مى  :(1)ق(245) ديحى

 .كمحمد ابف يكسؼ الفريابي ، كالكليد بف مسمـ ،آدـ بف أبي إياس، كعبد اهلل بف نافع الصائغ ركل عف: 
ٍيـركل عنو: البخارم، كأبك داكد، كالنسائي، كابف ماجو، كابنو إبراىيـ بف   .(2)كيعقكب بف سفياف الفارسي ديحى

قيٍطًنيٌ ، ك (5)،  كالنسائي(4)، كأبك حاتـ(3)كثَّقو العجمي ، كزاد النسائي مأمكف، كقاؿ أبك داكد: (7)، كالخطيب البغدادم(6)الدَّارى
، (11)كذكره ابف حباف في الثقات ،(10)، كقاؿ ابف يكنس المصرم: ثقة ثبت(9)، كقاؿ اإلماـ أحمد: عاقؿ ركيف(8)حجة

، (13)ؿ الذىبي: القاضي اإلماـ الفقيو الحافظ محدث الشاـ، كقا(12)كقاؿ أبك يعمى الخميمي: أحد حفاظ األئمة متفؽ عميو
 .(14)كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ متقف

ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو  .7  (.1(: ثقة مدلس مف الرابعة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق195)  اٍلكى
                                      

 .16/495( تيذيب الكماؿ لممزم 1)
 .16/498( المصدر السابؽ 2)
 .287( تاريخ الثقات لمعجمي /3)
 .5/211( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 4)
 .70( مشيخة النسائي /5)
 .238( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /6)
 .11/549( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 7)
 .11/549( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 8)
 .103( العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية المركذم /9)
 .2/118تاريخ ابف يكنس المصرم ( 10)
 .8/381( الثقات البف حباف 11)
 .1/450( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي 12)
 .11/515سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 13)
 .368تيذيب البف حجر /تقريب ال( 14)
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، اٍلميؤىذِّفي  .8 اًئذو اٍلًحٍمًصيُّ ، أىبيك عى ٍعدىافى  :(1)ق(166) عيفىٍيري ٍبفي مى
 .عد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ، كسميـ بف عامر الخبائزم ، ، كعطاء بف أبي رباحركل عف: س

 .(2)ركل عنو: بقية بف الكليد، كأبك اليماف الحكـ بف نافع، كزيد بف يحيى بف عبيد الدمشقي، كالكليد بف مسمـ
ٍيـ،كقاؿ (4)، كمرة قاؿ: ليس بثقة(3)قاؿ ابف معيف: ليس بشيء  ،(5): ليس بشيءديحى

كقاؿ أبك داكد: شيخ صالح ضعيؼ ، (6)كاىي الحديث، ال يشتغؿ بركايتو كبحديثو، منكر الحديثكقاؿ أبك حاتـ: 
 .(9)، كقاؿ ابف حجر: ضعيؼ(8)، كقاؿ الذىبي: مجمع عمى ضعفو(7)الحديث

اًمرو  .9 بىاًئًرمُّ  (10)اٍلكىالًعيُّ  سيمىٍيـً ٍبًف عى  :(12)ق(130) اٍلًحٍمًصيُّ  (11)اٍلخى
 .تميـ الدارم، كجبير بف نفير، كشرحبيؿ بف السمط ، كأبي أمامة صدم بف عجبلف الباىمي ركل عف:

 .(13)ركل عنو: ثابت بف عجبلف، كثكر بف يزيد، كعبد الرحمف بف يزيد بف جابر، كعفير بف معداف
، (18)كيعقكب بف سفياف ،(17)، كالعجمي(16)، ككثَّقو ابف سعد(15)، كقاؿ أبك حاتـ: ال بأس بو(14)كذكره ابف حباف في الثقات

 .(21)، كابف حجر(20)، كالذىبي(19)كالنسائي
 صحابي جميؿ. ق(:86) أىبيك أيمىامىةى البىاًىًميُّ  .10
 ٍعدىافى  ٍبفى  عيفىٍيرى ألف فيو:   ؛: اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى إسناد الحديث  : ضعيؼ.مى
 ( 58الحديث رقـ: ) 

مىى أىًبي اٍلقىاًسـً زىاًىًر بٍ  اًلينا عى مَّدو قىرىٍأتيوي عى ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف ميحى مًَّد ٍبًف عى ، عىٍف أىًبي سىٍعدو ميحى اًميِّ مَّدو الشَّحَّ ًف طىاًىًر ٍبًف ميحى
ـي ٍبفي عىمَّ  ، أىٍنبىأىنىا ًىشىا مىٍيمىافى مًَّد ٍبًف سي مَّدي ٍبفي ميحى ـي، أنا ميحى اًك ، أنا أىبيك أىٍحمىدى اٍلحى كًدمِّ ري ٍنزى ، أىٍنبىأىنىا الٍ اٍلجى ًليدي، أىٍنبىأىنىا عيفىٍيري ارو  كى

                                      
 .20/176( تيذيب الكماؿ لممزم 1)
 .20/177( المصدر السابؽ 2)
 .153( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /3)
 .4/422( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم 4)
 .7/36( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 5)
 .5/318( عمؿ الحديث البف أبي حاتـ 6)
 .20/178( تيذيب الكماؿ لممزم 7)
 .277( ديكاف الضعفاء لمذىبي /8)
 .424( تقريب التيذيب البف حجر /9)
 .11/186. األنساب لمسمعاني نزلت الشاـ« كبلع»( بفتح الكاؼ كفي آخرىا العيف ، ىذه النسبة إلى قبيمة يقاؿ ليا 10)
 .5/36. األنساب لمسمعاني ع( بفتح الخاء كالباء كفي آخرىا الياء ، ىذه النسبة إلى الخبائر، كىك بطف مف الكبل11)
 .11/344تيذيب الكماؿ لمزم ( 12)
 .11/345المصدر السابؽ ( 13)
 .4/328الثقات البف حباف ( 14)
 .72/266تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 15)
 .9/468الطبقات الكبير البف سعد ( 16)
 . 199تاريخ الثقات لمعجمي /( 17)
 .2/425المعرفة كالتاريخ ليعقكب الفسكم ( 18)
 .11/345تيذيب الكماؿ لممزم ( 19)
 .1/456الكاشؼ لمذىبي ( 20)
 .283تقريب التيذيب البف حجر /( 21)
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: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ا ، عىٍف أىًبي أيمىامىةى، قىاؿى اًمرو ٍف سيمىٍيـً ٍبًف عى ، عى : " أيٍنًزؿى اٍلقيٍرآفي ًفي ثىالثىًة أىٍمًكنىةو: مىكَّةى، ٍبفي مىٍعدىافى
ٍقدً  ًليدي: يىٍعًني بىٍيتى اٍلمى ًدينىًة، كىالشَّاـً ".قىاؿى اٍلكى  ًس.كىاٍلمى

 ( 57سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
اًميِّ  .1  (.25(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)ق533) زىاًىًر ٍبًف طىاًىًر الشَّحَّ
كًدمِّ  .2 ري ٍنزى ٍبًد الرٍَّحمىًف اٍلجى مًَّد ٍبًف عى  (.25ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)ق(: 453) ميحى
ـي  .3 اًك  (.50ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)(: ق378) أىبيك أىٍحمىدى اٍلحى
ٍنًدمُّ  .4 اًرًث أىبيك بىٍكرو البىاغى مىٍيمىافى بًف الحى مًَّد بًف سي مَّدي بفي ميحى  :(2) ق(312) (1)ميحى

سحاؽ بف عقيؿ بف عبد الرزاؽ  ،الحكارم أبيكأحمد ابف  ،ىشاـ بف عمارركل عف:   .كا 
 .(3)كأبك الفرج أحمد بف القاسـ بف ميدم ،كالحاكـ أبك أحمد ،أبك بكر بف المقرئ :ركل عنو

قيٍطًنيٌ قاؿ  إبراىيـ ، كقاؿ (5)، كقاؿ الخطيب البغدادم: كاف فيما حافظا عارفا(4): مخمط مدلس، كزاد: كثير الخطأالدَّارى
م: ، كقاؿ ابف الجكز (7)كاف مدلسا يدلس عمى ألكاف كأرجك أنو ال يتعمد الكذب، كقاؿ ابف عدم: (6)كذاب :األصبياني 

، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الكبير محدث (9): كاف حافظا عارفا بالحديثالسٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ (8)كاف فيما حافظا
، كقاؿ ابف المبرد (12)، كقاؿ ابف حجر: كاف مدلسا ، كزاد: صدكؽ مف بحكر العمـ(11)، كمرة قاؿ: فيو ليف(10)العراؽ

 . (14)الحافظ األكحد ، كقاؿ السيكطي:(13)الحنبمي: أحد أئمة الحديث
ـي ٍبفي عىمَّارو  .5  (.1(: صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق245) ًىشىا
ًلٍيدي بفي ميٍسًمـو  .6  (.1(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق195) الكى
ٍعدىافى  .7  (.57(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق166) عيفىٍيري ٍبفي مى
اًمرو  .8  (.57سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (: ثقة،ق130)سيمىٍيـً ٍبًف عى
 (.57صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ ) (:ق86) أىبيك أيمىامىةى البىاًىًميُّ  .9
  :اًميِّ  ٍبفى  زىاًىرى ألف فيو:  ؛اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى إسناد الحديث ٍعدىافى  ٍبفى  عيفىٍيرى ، ك طىاًىًر الشَّحَّ : كبلىما مى

 ضعيؼ.
                                      

 .2/45قرية مف قرل كاسط. األنساب لمسمعاني أنياباغند، كظني  إلى( بفتح الباء كالغيف كسككف النكف كفي آخرىا الداؿ ، نسبة 1)
 .55/166( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 2)
 مصدر السابؽ.( ال3)
 .248سؤاالت السممي لمدارقطني/( 4)
 .4/343تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 5)
 .7/564الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 6)
 المصدر السابؽ.( 7)
 .13/244المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 8)
 .2/45األنساب لمسمعاني ( 9)
 .14/383ي سير أعبلـ النببلء لمذىب( 10)
 .2/629المغني في الضعفاء لمذىبي ( 11)
 .5/360لساف الميزاف البف حجر ( 12)
 .234تذكرة الحفاظ كتبصرة األيقاظ البف المبرد /( 13)
 .314طبقات الحفاظ لمسيكطي /( 14)
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 كظيكره اـ كقصكره باإلضاءة عند مكلد النًَّبيِّ باب ما جاء في اختصاص الش
 ( 59الحديث رقـ: ) 

مً  سىفي ٍبفي عى مَّدو اٍلحى ، أنا أىبيك ميحى مَّدو اٍلفىرىًضيُّ ٍبًد اٍلبىاًقي ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي عى ، أنا أىبيك اٍلقىاًسـً أىٍخبىرىنىا أىبيك بىٍكرو ميحى ٍكىىًرمُّ ي  اٍلجى
ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي جى  دَّثىًني أىًبيعى دَّثىًني أىًبي، حى اؽى ٍبًف اٍلبيٍيميكًؿ، حى ، أىٍنبىأىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ًإٍسحى مَّدو اٍلًخرىًقيُّ يىًزيدي ٍبفي ٍعفىًر ٍبًف ميحى ، كى

: يىا رىسيكؿى  : ًقيؿى ، عىٍف أىًبي أيمىامىةى، قىاؿى الىةى، عىٍف ليٍقمىافى ٍبًف عىاًمرو ، عىٍف فىرىًج ٍبًف فىضى كفى ؟  ىىاري ـٍ ا كىافى بىٍدءي أىٍمًركي المًَّو، مى
ـى  : " دىٍعكىةي أىًبي ًإٍبرىاًىي : قىاؿى اءىٍت لىوي  قىاؿى رىجى ًمٍنيىا شىٍيءه أىضى رىأىٍت أيمِّي كىأىنَّمىا خى مىٍيًو السَّالـي، كى بيٍشرىل أىًخي ًعيسىى عى كى

كري الشَّاـً "  قيصي
، مف طريؽ أبي النضر عف الفرج بف فضالة،بو  22315يث ، رقـ الحد 5/262أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده،  .1

 ، متقارب األلفاظ.
، مف 1236، رقـ الحديث 2/458كأخرجو أبك داكد الطيالسي في مسنده ، في باب أحاديث أبي أمامة الباىمي،  .2

 طريؽ أبي داكد الطيالسي عف الفرج بف فضالة، بو، متقارب األلفاظ.
، مف طريؽ سعد بف     ،1/83طبقات الكبير، في ذكر مكلد رسكؿ اهللكأخرجو محمد بف سعد في كتابو ال .3

 منصكر عف الفرج بف فضالة، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
، مف طريؽ آدـ بف إياس عف الفرج بف فضالة، بو، 1267، رقـ الحديث  2/311كأخرجو الركياني في مسنده  .4

 متقارب األلفاظ.
، مف طريؽ سعيد بف سميماف  7729، رقـ الحديث  8/175لمعجـ الكبير، باب الصاد، في ا الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو  .5

 عف الفرج بف فضالة، بو، متقارب األلفاظ.
، مف طريؽ محمد بف بكار عف    ،1/84في كتابو دالئؿ النبكة، في باب ذكر مكلد المصطفى  البىٍييىًقيٌ كأخرجو  .6

 الفرج بف فضالة ،بو، متقارب األلفاظ.
  اإلسناد:رجاؿ 
مَّدو أىبيك بىٍكرو  .1 ٍبًد اٍلبىاًقي ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي عى  :(3)ق(535) (2)اٍلفىرىًضيُّ  (1)بف أبي طاىر، البغدادٌم، البٌزاز ميحى

 .أبي محمد الجكىرم، كأبي الطيب الطبرم، كعمر بف الحسيف الخفاؼ، كأبي طالب العشارمركل عف: 
 .(4)، كأبك مكسى المديني، كابف الجكزمالسٍَّمعىاًنيٌ  ركل عنو: أبك القاسـ بف عساكر، كأبك سعد

اًلحو ، كقاؿ ابف شافع )(6)، كقاؿ ابف الجكزم: كاف فيما ثبتا حجة ثقة(5)يذكر عنو رقة ديفقاؿ ابف عساكر:  أىٍحمىدي بفي صى
الشيخ ، كقاؿ الذىبي: (8)ية: كاف صدكقا ثبتا في الركاعبد اهلل بف أحمدقاؿ ابف الخشاب ك ، (7)(: شيخ أىؿ العمـالًجٍيًميُّ 

 .(9)اإلماـ العالـ المتفنف الفرضي العدؿ
                                      

 .2/199. األنساب لمسمعاني ( بفتح الباء كالزاييف بينيما ألؼ، ىذه المفظة تقاؿ لمف يبيع البز كىك الثياب1)
 .10/183. األنساب ( بفتح الفاء كالراء كفي آخرىا الضاد ، ىذه النسبة إلى الفريضة، ك الفرض ك الفرائض كىك عمـ المقدرات2)
 .36/390تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 3)
 .36/391المصدر السابؽ ( 4)
 .54/70تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 5)
 .18/13بف الجكزم المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ال( 6)
 . 1/82التقييد لمعرفة ركاة السف كالمسانيد البف نقطة ( 7)
 .6/179شذرات الذىب البف العماد ( 8)
 .20/23سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
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ٍكىىًرمُّ  .2 ًمي  اٍلجى سىفي ٍبفي عى  (.20سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ،(: ثقة ق454) اٍلحى
مَّدو اٍلًخرىًقيُّ  .3 ٍعفىًر ٍبًف ميحى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي جى  :(2)ق(375) (1)أىبيك اٍلقىاًسـً عى

 .زكريا المطرز، كمحمد بف طاىر بف أبي الدميؾ، كأحمد بف الحسف الصكفي القاسـ بفركل عف: 
قيٍطًنيٌ ركل عنو: أبك الحسف   .(3)كالعتيقي، كالجكىرم ، كمحمد ابف الفرج البزاز،البىٍرقىاًنيٌ أبك بكر ، ك الدَّارى

، كابف (7)، كابف الجكزم(6)اًنيٌ السٍَّمعى ، ك (5)أبك الحسف العتيقى، ككثٌقو (4)قاؿ محمد بف أبي الفكارس: كاف شيخا ثقة
 .(8)العماد

اؽى ٍبًف اٍلبيٍيميكؿً  .4  :(10)ق(317) األنبارم (9)ٍبف حساف ٍبف سناف أىبيك جعفر التَّنيكخيٌ  أىٍحمىدي ٍبفي ًإٍسحى
براىيـ بف سعيد الجكىرم، كأبا سعيد األشج، كمؤمؿ بف إىابيأبركل عف:    .و إسحاؽ بف البيمكؿ، كا 

قيٍطًنيٌ الجراحي، كمحمد بف إسماعيؿ الكراؽ، كأبك الحسف  ركل عنو: أبك الحسف  .(11)الدَّارى
، كقاؿ ابف الجكزم: (12)قاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثقة، كقاؿ طمحة بف محمد بف جعفر: كاف ثقة ثبتا جيد الضبط

 .(14)، كقاؿ الذىبي: كاف إماـ ثقة عظيـ القدر(13)كاف ثقة فيما
اؽي بفي بيٍيميٍكًؿ بًف حى  .5 ، األىٍنبىاًرمُّ ًإٍسحى ، التَّنكًخيُّ  :(15)ق(252) سَّاف ، أىبيك يىٍعقيٍكبى

 .معاكية الضرير يككيع بف الجراح، كأب و البيمكؿ بف حساف، كيحيى بف آدـ، كيأبركل عف: 
 .(16)ركل عنو: إبراىيـ الحربي، كأبك بكر بف أبي الدنيا، كابناه البيمكؿ كأحمد ابنا إسحاؽ بف البيمكؿ

، كقاؿ الذىبي: (20)، كابف الجكزم(19)الخطيب البغدادم ككثَّقو (18)، كذكره ابف حباف في الثقات(17)ـ: صدكؽقاؿ أبك حات
 .(21)الحافظ الثقة العبلمة

                                      
 .5/98. األنساب لمسمعاني ( بكسر الخاء كفتح الراء كفي آخرىا القاؼ، ىذه النسبة إلى ]بيع الثياب كالخرؽ1)
 .12/235بغداد لمخطيب البغدادم تاريخ ( 2)
 المصدر السابؽ .( 3)
 .12/235تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 4)
 المصدر السابؽ.( 5)
 .5/100األنساب لمسمعاني( 6)
 .14/313المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ( 7)
 .4/401شذرات الذىب البف العماد ( 8)
 .3/90. األنساب لمسمعاني نسبة إلى تنكخ كىك اسـ لعدة قبائؿ اجتمعكا قديما بالبحريف ( بفتح التاء كضـ النكف كفي آخرىا الخاء ،9)
 .5/51تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 10)
 المصدر السابؽ.( 11)
 .5/51تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 12)
 .13/292المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 13)
 .14/497ىبي سير أعبلـ النببلء لمذ( 14)
 .7/390تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 15)
 المصدر السابؽ. (16)
 .2/214الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 17)
 .8/119الثقات البف حباف ( 18)
 .7/390تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 19)
 .12/57المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 20)
 .12/489ىبي سير أعبلـ النببلء لمذ( 21)
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 :(1)ق(204) بيٍيميكؿي بف حسَّاف بف ًسناف، أبك الييثـ التَّنيكخيُّ األنبارمُّ  .6
 .، كالفرج بف فضالةشيباف بف عبد الرحمف التميمي، ككرقاء بف عمر اليشكرمركل عف: 

 .(2)ابنو إسحاؽ بف البيمكؿ :ركل عنوك  
 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.

كفى  .7  (.26(: ثقة متقف، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق206) يىًزيدي ٍبفي ىىاري
ًقيؿى الدِّمىٍشًقيُّ  .8 الىةى التَّنيكًخيُّ اٍلًحٍمًصيُّ كى  :(3)ق(176) فىرىجي ٍبفي فىضى

 .كلقماف بف عامر ،كعبد اهلل بف عامر األسممي كعبد اهلل بف عمر العمرم، ،عياش ركل عف: إسماعيؿ بف
  .(4)كشعبة بف الحجاج ، كأبك معاكية الضرير، ركل عنو: إبراىيـ بف زياد سببلف، كبقية بف الكليد

قاؿ:  ، كمرة(5)إذا حدث عف الشامييف فميس بو بأس كلكف حديثو عف يحيى بف سعيد مضطربقاؿ اإلماـ أحمد: 
، كقاؿ ابف عدم: ىك مع ضعفو (7)ما رأيت شاميا أثبت مف فرج ٍبف فضالة، كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم:  (6)ثقة

يمزؽ المتكف  كاف ممف يقمب األسانيد ك: منكر الحديث، كقاؿ ابف حباف: (10)، كمسمـ(9)، كقاؿ البخارم(8)يكتب حديثو
 ،(14)كابف معيف ،(13)كقاؿ ابف سعد ،(12)، كقاؿ الذىبي: ضعفكه،(11)الكاىية باألسانيد الصحيحة ال يحؿ االحتجاج

قيٍطًنيٌ ، ك (15)كالنسائي  .: ضعيؼ(18)، كابف حجر(17)، ك زكريا الساجي(16)الدَّارى
ابي ليٍقمىافى ٍبًف عىاًمرو  .9 صَّ  :(20)(ق 120 - 111) كيقاؿ فيو: األكصابيُّ  أىبيك عىامر اٍلًحمًصي (19)الكى

 ، كالحارث بف معاكية الكندم، كأبي أمامة الباىمي، كأبي ىريرة.ركل عف: جبير بف نفير الحضرمي
 .(21)ركل عنو: أبك ربكة أنيس بف الضحاؾ، كسبلمة بف عميرة، كشرقي بف قطامي، كالفرج بف فضالة

                                      
 .7/604تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 1)
 المصدر السابؽ.( 2)
 .23/156تيذيب الكماؿ لممزم ( 3)
 .23/157المصدر السابؽ ( 4)
 .265سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد /( 5)
 .14/377تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 6)
 المصدر السابؽ.( 7)
 .7/143عدم الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف ( 8)
 .7/134التاريخ الكبير لمبخارم ( 9)
 ..2/685الكنى كاألسماء لئلماـ مسمـ ( 10)
 .2/206البف حباف  المجركحكف( 11)
 .317ديكاف الضعفاء لمذىبي /( 12)
 .9/473الطبقات الكبير البف سعد ( 13)
 .461سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف /( 14)
 .87لمنسائي /الضعفاء كالمتركككف ( 15)
 .57سؤاالت البرقاني لمدارقطني /( 16)
 .14/377تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 17)
 .474تقريب التيذيب البف حجر /( 18)
 .13/345. األنساب لمسمعاني ( بفتح الكاك كتشديد الصاد كفي آخرىا  الباء ، ىذه النسبة إلى كصاب، كىك مف حمير19)
 .24/246تيذيب الكماؿ لممزم ( 20)
 .24/247المصدر السابؽ ( 21)
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 : صدكؽ.(4)، كابف حجر(3)، كقاؿ الذىبي(2)، كقاؿ أبك حاتـ: ييكتب حديثو(1)قاؿ العجمي: تابعي ثقة
 (.57صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ ) ق(:86) لبىاًىًميُّ أىبيك أيمىامىةى ا .10
 لـ أقؼ لو عمى حسَّاف بف ًسناف بفى  بيٍيميكؿى  ألف فيو: :الحديث: أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد الحكـ عمى إسناد ،

 جرح أك تعديؿ.
 ( 60الحديث رقـ: ) 

ٍبدً  سىٍيًف ٍبفي عى ٍبًد المًَّو اٍلحي ، أنا أىبيك  أىٍخبىرىنىاهي أىبيك عى ، أنا أىبيك طىاًىرو أىٍحمىدي ٍبفي مىٍحميكًد ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف مىٍحميكدو الؿي ًمًؾ اٍلخى اٍلمى
ًميُّ  ، أىٍنبىأىنىا عى ـى ٍبًف اٍلميٍقًرًئ، أىٍنبىأىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً اٍبفي ًبٍنًت مينىٍيعو مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍعًد ٍبًف عيبىٍيدو بىٍكرو ميحى ، أنا فىرىجي  ٍبفي اٍلجى ٍكىىًرمُّ اٍلجى

الىةى   .ح ، ٍبفي فىضى
، أنا عيبىٍيدي المَّوً  ٍكىىًرمُّ مَّدو اٍلجى سىًف ٍبفي اٍلبىنَّا، أنا أىبيك ميحى اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلحى مَّدو كىأىٍخبىرىنىاهي أىبيك غى ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف ميحى  ٍبفي عى

، نا  .ح، الزٍُّىًرمُّ
، كىعيبىٍيدي المًَّو ٍبفي أى كىأىٍخبىرىنىاهي أىبي   ٍرقىٍنًدمِّ سىًف ٍبًف اٍلبىنَّا، كىأىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى ٍبًد المًَّو يىٍحيىى ٍبفي اٍلحى مًَّد ٍبًف ك عى ٍحمىدى ٍبًف ميحى

، ًببىٍغدىادى، قىاليكا: أنا أىبي  ٍبًد المًَّو التَّاًجري ، كىأىبيك الدُّرِّ يىاقيكتي ٍبفي عى اًرمِّ ٍبًد المًَّو اٍلبيخى مًَّد ٍبًف عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى مَّدو عى ك ميحى
.ح ًريًفيًنيُّ  .الصَّ

رَّاؽي، قال:  سىٍيًف اٍلكى ًد ٍبًف اٍلحي مَّ مَّدي ٍبفي ميحى سىٍيًف ميحى ، أنا أىبيك اٍلحي ٍبًد المًَّو  كىأىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلًعزِّ ٍبفي كىاًدشو كىأىٍخبىرىنىا أىبيك عى
سىٍيفي  ًمي   اٍلحي ،  البىٍييىًقيٌ ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عى مَّدو اٍلًعرىاًقيُّ مَّدي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف ميحى ًمي  ميحى ـي أىبيك عى ا اٍلقىاًضي، ًببىٍييىؽى، أنا اإًلمى

، ًإٍمالءن.ح مِّصي ، قىاليكا: أىٍنبىأىنىا أىبيك طىاًىرو اٍلميخى  .ًبطيكسى
.حأىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي ا  ًزيري ًمي  اٍلكى سىٍيًف ٍبفي النَّقُّكًر، أنا ًعيسىى ٍبفي عى ، أنا أىبيك اٍلحي ٍرقىٍنًدمِّ  .لسَّمى
سىٍيفً ٍبًف ًىبىًة المًَّو الٍ   ، كىأىبيك اٍلفىٍضًؿ أىٍحمىدي ٍبفي اٍلحي ٍرقىٍنًدمِّ كؼي ًباٍبًف الٍ كىأىٍخبىرىنىاهي أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى ًة، ميٍقًرئي اٍلمىٍعري عىاًلمى

كؼي ًباٍبًف سيكىٍينىةى، ًببىٍغدىادى، قىاليكا: أنا أىبيك ًميِّ ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو اٍلمىٍعري ًميُّ ٍبفي عى كرو عى ًد ٍبًف  كىأىبيك مىٍنصي مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى مَّدو عى ميحى
، أنا أىبيك اٍلقىاًسـً عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي  ًريًفيًنيُّ ٍبًد المًَّو الصَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي  عى بىايىةى، قىاليكا: أنا أىبيك اٍلقىاًسـً عى اؽى ٍبًف حى ًد ٍبًف ًإٍسحى مَّ ميحى

: أىٍخبىرىًني اٍلفى  قىاؿى الزٍُّىًرمُّ ٍعًد، أنا كى ًميُّ ٍبفي اٍلجى ، أىٍنبىأىنىا عى ٍبًد اٍلعىًزيًز اٍلبىغىًكمُّ مًَّد ٍبًف عى الىةى، عىٍف ليٍقمىافى بٍ ميحى ًف رىجي ٍبفي فىضى
؟  ا كىافى بىٍدءي أىٍمًرؾى : يىا رىسيكؿى المًَّو، مى : ًقيؿى مِّصي اٍلبىاًىًميُّ قىاؿى ، عىٍف أىًبي أيمىامىةى زىادى اٍلميخى ، عىاًمرو ـى : " دىٍعكىةي أىًبي ًإٍبرىاًىي قىاؿى

مِّ  قىاؿى اٍلميخى رىجى كى رىأىٍت أيمِّي أىنَّوي خى ا السَّالـي، كى مىٍيًيمى بيٍشرىل ًعيسىى عى قىاؿى كى : كى قىاؿى اءىٍت لىوي كى رىجى ًمٍنيىا نيكره أىضى : رىأىٍت أيمِّي خى صي
الىةى.البىٍييىًقيٌ  الىةى اٍلفىرىًج ٍبًف فىضى ، عىٍف أىًبي فىضى ـي ٍبفي أىًبي ًإيىاسو ا آدى كري الشَّاـً ".تىابىعىييمى  : ًمٍنوي قيصي

 ( 59سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
ؿي  الحيسىيفي  .1 الَّ ٍبًد اهلًل الخى سىيًف، أىبك عى ًمًؾ بًف الحي ٍبًد المى  :(6)ق(532) األىصبىيىاًنيُّ  (5)بفي عى

 .الفضؿ عبد الرحمف بف الحسيف الرازم، كأحمد بف محمكد الثقفي، كأبا طاىر عمر الحرفي يأبركل عف: 

                                      
 .399تاريخ الثقات لمعجمي /( 1)
 .7/182الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 2)
 .3/419ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 3)
 .494تقريب التيذيب البف حجر /( 4)
 .5/239( فتح الخاء كتشديد البلـ ألؼ، ىذه النسبة إلى عمؿ الخؿ أك بيعو. األنساب لمسمعاني 5)
 .36/278تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (6)
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 .(1)مديني، كأبك المجد زاىر بف أحمد، كأبك مكسى الابف عساكر، كأبك القاسـ السٍَّمعىاًنيٌ ركل عنو: أبك سعد 
: كاف ثقة السٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ أبك سعد (3)، كقاؿ ابف نقطة: كاف ثقة(2)قاؿ ابف منده العبدم: اإلماـ المحدث األديب المسند

 .(5)، كقاؿ الذىبي: الشيخ اإلماـ الصدكؽ(4)صدكقا
دى ٍبًف مىٍحميكدو  .2  :(7)ق(455) (6)ك طىاًىرو الثَّقىًفيُّ أىبي  أىٍحمىدي ٍبفي مىٍحميكًد ٍبًف أىٍحمى

 .عف: أبي بكر بف المقرئ، كأبي مسمـ عبد الرحمف بف شيدؿ، كأبي عبد اهلل بف مندهركل 
 .(8)ركل عنو: يحيى بف منده، كسعيد بف أبي الرجاء، كأبك عبد اهلل الخبلؿ، كمحمد بف محمد القطاف

 .(11)الذىبي: الشيخ العالـ الثقة المحدث: شيخ صالح ثقة، كقاؿ (10)، كالصفدم(9)قاؿ ابف منده
ـى ٍبًف اٍلميٍقًرئً  .3 مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  (.21(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق381) أىبيك بىٍكرو ميحى
 (.23(: ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق317) أىبيك اٍلقىاًسـً اٍبفي ًبٍنًت مينىٍيعو  .4
ٍعًد ٍبًف  .5 ًميُّ ٍبفي اٍلجى ٍكىىًرمُّ عى  :(12)ق(230) أىبيك اٍلحسف اٍلبىٍغدىاًدمٌ  ،عيبىٍيدو اٍلجى

سماعيؿ بف عياش، كالفرج بف فضالة سرائيؿ بف يكنس، كا   .ركل عف: إبراىيـ بف سعد، كا 
براىيـ بف إسحاؽ الحربي، كأبك القاسـ عبد اهلل بف محمد البغكم  .(13)ركل عنو: البخارم، كأبك داكد، كا 

، (15)، كقاؿ أبك حاتـ: كاف متقنا صدكقا، كقاؿ أبك زرعة: كاف صدكقا في الحديث(14)بأس بو قاؿ ابف معيف: ثقة ال
، كقاؿ ابف عدم: ما أرل في (18)، كذكره ابف حباف في الثقات(17)، كقاؿ النسائي: صدكؽ(16)كقاؿ مسمـ: ثقة لكنو جيمي

قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (21)ثقة، كقاؿ ابف الجكزم: كاف (20)، كقاؿ الخميمي: ثقة متفؽ عميو(19)حديثو بأسا  ، (22): ثقةالدَّارى

                                      
 .36/278تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  (1)
 .68البف منده العبدم، المقدمة/ ( المستىخرجي مف كيتب النَّاس لمتَّذكرة كالمستطرؼ مف أحكاؿ الرِّجاؿ لممعرفة2)
 .246التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة الحنبمي /( 3)
 .36/278بي تاريخ اإلسبلـ لمذى( 4)
 .19/620سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 5)
 . 3/139. األنساب لمسمعاني ثقيؼ قبيمة ( بفتح الثاء المثمثة كالقاؼ كالفاء، ىذه النسبة إلى6)
 .30/374تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 7)
 المصدر السابؽ.( 8)
 .30/274تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 9)
 .8/108الكافي بالكفيات لمصفدم ( 10)
 .18/123سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 11)
 .20/341تيذيب الكماؿ لممزم ( 12)
 .20/343المصدر السابؽ ( 13)
 .1/104تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ( 14)
 .6/178الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 15)
 .3/116ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 16)
 .20/350تيذيب الكماؿ لممزم ( 17)
 .8/466حباف الثقات البف ( 18)
 .6/356الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 19)
 .1/244اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( 20)
 .11/160المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 21)
 .247سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /( 22)
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فقاؿ: ألنو كقؼ في ؟  فسألتو: ما سبب ذلؾ ،منع أحمد بف حنبؿ عبد اهلل ابنو أف يحدث عف عمي بف الجعدكقاؿ مرة: 
، كقاؿ الذىبي: الحافظ اإلماـ (2)بف يعقكب الجكزجاني: متشبث بغير بدعة زائغ عف الحؽكقاؿ إبراىيـ  ،(1)حديث القرآف

 .(5)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت ريمي بالتشيع(4)مرة قاؿ: حافظ ثبت لكنو فيو بدعة كتجيـك ، (3)حجةال
الىةى  .6  (.59(: ضعيؼ: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)ق176) فىرىجي ٍبفي فىضى
 :رجاؿ اإلسناد الثاني 
سىًف ٍبفي اٍلبىنَّا .7  (.20ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 527) أىٍحمىدي ٍبفي اٍلحى
ٍكىىًرمُّ  .8 مَّدو اٍلجى  (.20ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:454) أىبيك ميحى
مَّدو ي  .9 ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف ميحى  :(7)ق(381) (6)الزٍُّىًرمٌ  أىبيك الفىٍضؿً  عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عى

 .ابف أبي داكدإبراىيـ بف شريؾ الككفي، كجعفر بف محمد الفريابي ، كأبي القاسـ البغكم، ك ركل عف: 
 .(8)، كأبك محمد الخبلؿ، كأبك القاسـ التنكخي، كأبك محمد الجكىرماألىزىًجيُّ ، كعبد العزيز البىٍرقىاًنيٌ عنو: ركل 

قيٍطًنيٌ : شيخ ثقة، كقاؿ األىزىًجيُّ ، كقاؿ عبد العزيز (9)قاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثقة  ،(10): ثقة صدكؽالدَّارى
 .(12)، كقاؿ الذىبي: الشيخ العمـ الثقة(11)ةكقاؿ ابف الجكزم: كاف ثق

 :رجاؿ اإلسناد الثالث 
سىًف ٍبًف اٍلبىنَّا .10  (.40صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:531) يىٍحيىى ٍبفي اٍلحى
ٍرقىٍنًدمِّ  .11  (.6ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:536) كىأىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
 :(13)ق(525) محمد ٍبف عمٌي، ابف البيخارم البىٍغدادمُّ عيبيد اهلل ٍبف أحمد ٍبف  .12

 .أبك القاسـ بف بكش ، كعنو:محمد عبد اهلل ابف محمد بف عبد اهلل الصريفينيركل عف: 
 .(15)، كقاؿ الذىبي: لـ يكف مىٍرًضٌي السيرة(14)قاؿ ابف النجار: كاف سيرتو غير مىٍرًضيَّة

كمٌي، التٌاجر، ال .13  :(16)ق(543) ٌسٌفار، عتيؽ عيبىٍيد المَّو ٍبف أحمد ٍبف البخارمٌ ياقكت أبك الدٌُّر الرُّ
 أبي محمد الصريفيني سبعة مجالس المخمص، ككتاب )المزاح( لمزبير بف بكار.ركل عف: 

                                      
 .219سؤاالت السممي لمدارقطني /( 1)
 .13/281دم تاريخ بغداد لمخطيب البغدا( 2)
 .10/459سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 3)
 .139مف تيكمـ فيو ىك مكثؽ لمذىبي /( 4)
 .429تقريب التيذيب البف حجر /( 5)
 .6/350. األنساب لمسمعانيكىي مف قريش ،كسككف الياء ككسر الراء، نسبة إلى زىرة بف كبلب بف مرة  م( بضـ الزا6)
 .16/392سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 7)
 .16/393المصدر السابؽ ( 8)
 .12/96تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 9)
 المصدر السابؽ.( 10)
 .14/359المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 11)
 .16/392سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 12)
 .2/24ذيؿ تاريخ بغداد البف النجار ( 13)
 المصدر السابؽ.( 14)
 .1/434بلء لمذىبيسير أعبلـ النب( 15)
 .37/169تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 16)
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 .ابف عساكر، كابنو بياء الديف القاسـ، كأبك المكاىب بف صصرل، كمحمد بف الزنؼركل عنو: 
لـ يكف يفيـ شيئا غير أف سماعو ، كقاؿ ابف عساكر:  (1)، ال بأس بوالخير كالصبلحكاف شيخا ظاىره : السٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 

 .(2)كاف صحيحا
ٍبًد المَّوً  .14 مًَّد ٍبًف عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى مَّدو عى ًريًفيًنيُّ  أىبيك ميحى  :(4)ق(469)(3)بًف عيمىرى بف ىىزىاٍرمىٍردى الصَّ

 .، كأبا طاىر المخمصالكىتَّاًنيٌ عمر بف إبراىيـ ابف حبابة، كابف أخي ميمي الدقاؽ، ك ركل عف: 
سماعيؿ بف السمرقندمالسٍَّمعىاًنيٌ ، كأبك المظفر البغدادم الخطيبركل عنو:   .(5)، كىبة اهلل الشيرازم، كا 

قاؿ ، ك (8)، كقاؿ ابف الجكزم: كاف ثقة(7): كاف أحد الثقاتالسٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ ابف (6)قاؿ الخطيب البغدادم: كاف صدكقا
 .(9)الذىبي: اإلماـ الثقة

 :رجاؿ اإلسناد الرابع 
مَّد ٍبف عيبىٍيد المَّو  .15 مىمي العيٍكبىًرمٌ  أىبيك اٍلًعزِّ ٍبفي كىاًدشو ، أىٍحمىد بف عيبىٍيد المًَّو ٍبًف ميحى  :(11)ق(526) (10)السُّ

 زرم.عمي الجا يمحمد الجكىرم، كأب يالطيب الطبرم، كأب يالحسف الماكردم، كأب يأبركل عف: 
 .(12)ركل عنو: ابف عساكر، كيحيى بف بكش، كىبة اهلل بف الحسف السبط، كأبك مكسى المديني

قاؿ ابف ، ك (14): شيخ مسند سمع بنفسو، ككاف يفيـالسٍَّمعىاًنيٌ كقاؿ ابف ، (13)قاؿ ابف الجكزم: كاف مكثرا يفيـ الحديث
كقاؿ عبد الكىاب األنماطي: ، (16)صحيح السماع، كقاؿ ابف عساكر: كاف (15)النجار: كاف مخمطا كذابا ال يحتج بو

 .(19)، كقاؿ ابف تغرم بردم: اإلماـ المحدث(18)، كقاؿ الذىبي: أىقرَّ بكضع حديث كتاب كأناب(17)كاف مخمطا
رَّاؽي  .16 سىٍيًف اٍلكى ًد ٍبًف اٍلحي مَّ مَّدي ٍبفي ميحى سىٍيًف ميحى  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.أىبيك اٍلحي
ٍبًد المًَّو الٍ  .17 سىف بف فيطىٍيمىة أىبيك عى ًمي  بف الحى دى ٍبًف عى سىٍيفي ٍبفي أىٍحمى  :(20)ق(526) اٍلقىاًضي البىٍييىًقيٌ حي

                                      
 .20/179سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 1)
 .64/38تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 2)
 .8/301.األنساب لمسمعاني غدادبصريفيف بة ( بفتح الصاد ككسر الراء كسككف الياء كالفاء بيف اليائيف كفي آخرىا النكف، نسبة إلى قري3)
 .11/380تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 4)
 .18/331سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 5)
 .11/380تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 6)
 .8/302األنساب لمسمعاني ( 7)
 .16/186المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 8)
 .18/330سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
 .9/345. األنساب لمسمعاني ء ، بمدة عمى الدجمة فكؽ بغداد( بضـ العيف كفتح البا10)
 .36/141 تاريخ اإلسبلـ لمذىبي (11)
 .36/142المصدر السابؽ ( 12)
 .17/273المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 13)
 .36/142تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 14)
 .36/143المصدر السابؽ ( 15)
 .19/559 سير أعبلـ النببلء لمذىبي( 16)
 المصدر السابؽ.( 17)
 .1/118ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 18)
 .5/250النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردم ( 19)
 .36/410تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 20)
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 .عمي محمد بف إسماعيؿ العراقي بيالقاسـ القشيرم، كأ ي، كأبالبىٍييىًقيٌ بكر  يأبركل عف: 
 .(1)، كابف عساكرالسٍَّمعىاًنيٌ ك سعد بيركم عنو: أ

 .(2)شيخان فاضبلن، جميؿ القدر، كثير المحفكظ كاف: السٍَّمعىاًنيٌ قاؿ ابف 
مَّدو اٍلًعرىاًقيُّ  .18 اًعيؿى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي ًإٍسمى ًمي  ميحى  :(3)ق(459)أىبيك عى

 .كأبي زكرياء عبد اهلل الببلذرم ،كأبي القاسـ يكسؼ بف كج الدينكرم ،اىر المخمصطأبي ركل عف: 
  .(4)محمد بف أسعد الفاشاني ك ،بف عبد اهلل البسطاميمحمد ك  ،عبد اهلل بف يكسؼ الجرجاني ركل عنو:

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ .
مِّصي  .19  (.23: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث )ق(393) أىبيك طىاًىرو اٍلميخى
 :رجاؿ اإلسناد الخامس 

ٍرقىٍنًدمِّ  .20  الحديث.: ثقة، سبؽ ذكره في اإلسناد الثالث مف ىذا (ق536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
سىٍيًف ٍبفي النَّقُّكرً  .21  (.23: صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(ق468) أىبيك اٍلحي
ًزيري  .22 ًمي  اٍلكى  (.31: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(391)ًعيسىى ٍبفي عى
 :رجاؿ اإلسناد السادس 

ٍرقىٍنًدمِّ  .23  الث مف ىذا الحديث.: سبؽ ذكره في اإلسناد الث ق(536)أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
سىٍيفً ٍبًف ًىبىًة المًَّو اٍلميٍقًرئي  .24 ةً ا أىبيك اٍلفىٍضًؿ أىٍحمىدي ٍبفي اٍلحي كؼي ًباٍبًف اٍلعىاًلمى  :(5)ق(530) إًلٍسكىاؼي اٍلمىٍعري

ًريًفيًنيُّ  أبي الحسيف بف النَّقُّكرً ركل عف:   .(6)، كعنو: أبك الفرج ابف الجكزم ، كأبي محمد الصَّ
 . (9)محدث ، قاؿ الذىبي: شيخ صالح(8)، كقاؿ المبارؾ بف كامؿ الخفاؼ: كاف ثقة (7)جكزم: كاف ثقة أميناقاؿ ابف ال

كؼي ًباٍبًف سيكىٍينىةى  .25 ًميِّ ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو اٍلمىٍعري ًميُّ ٍبفي عى كرو عى  :(10)(ق532) أىبيك مىٍنصي
 عبد اهلل النعالي. جعفر السراج، كأبي الحسف العبلؼ، كأبي كالصريفيني. ركل عف: 

 .(11)، كابف عساكر، كأبك مكسىالسٍَّمعىاًنيٌ ركل عنو: ابنو عبد الكىاب ابف سكينة، كأبك سعد 
 .(15)، كقاؿ الذىبي: كاف ثقة متكاضعا(14): ثقةالسٍَّمعىاًنيٌ : كاف سماعو صحيحا، كقاؿ (13)، كابف نقطة(12)قاؿ ابف الجكزم

                                      
 .1/225لمسمعاني  ( التحبير في المعجـ الكبير1)
 .1/222المصدر السابؽ ( 2)
 .5/267كيطبقات الشافعية الكبرل لمسب( 3)
 المصدر السابؽ.( 4)
 .36/177تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 .17/315المنتظـ مف تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 7)
 .1/313الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة البف قطمكبغا ( 8)
 .36/177تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 9)
 .36/288تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 10)
 المصدر السابؽ.( 11)
 .17/331المنتظـ مف تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم( 12)
 .3/182إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة ( 13)
 .36/288تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 14)
 .20/49سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 15)



160 
 

ًري .26 مًَّد الصَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  : ثقة، سبؽ ذكره في اإلسناد الثالث مف ىذا الحديث.ق(469) ًفيًنيُّ عى
بىابىة، أىبيك القاسـ المتُّكثي .27 مىٍيمىاف ٍبف حى اؽ ٍبف سي مَّد ٍبف ًإٍسحى  :(2)ق(289)(1)عيبىٍيد المَّو ٍبف ميحى

 عبد اهلل بف محمد البغكم، كأبا بكر بف أبي داكد.ركل عف: 
 .(3)الركياني، كحمزة بف محمد بف طاىر ،، كمحمد بف أحمدزىًجيُّ األى الخبلؿ، كعبد العزيز  :عنو ركل

 .(6)، كقاؿ ابف كثير: كاف ثقة أمينا(5)، كقاؿ الذىبي: العالـ الثقة(4)قاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثقة
ًد اٍلبىغىًكمُّ  .28 مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  (.23ث رقـ)ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في الحدي :(ق317) أىبيك اٍلقىاًسـً عى
ٍعدً  .29 ًميُّ ٍبفي اٍلجى  : ثقة، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.ق(230)عى
الىةى  .30  : ضعيؼ، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث. ق(176) فىرىجي ٍبفي فىضى
 (.59: صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)ق(120-111)ليٍقمىافى ٍبًف عىاًمرو  .31
 (.57صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ ) ق(:86) ًىًميُّ أىبيك أيمىامىةى البىا .32
 :الحكـ عمى األسانيد 
 الىةى  ٍبفى  فىرىجى ألف فيو:  ؛:ضعيؼ اإلسناد األكؿ  : ضعيؼ. فىضى
 :ألف ركاتو ثقات. ؛صحيح اإلسناد الثاني 
 :ضعيؼ أحمد ٍبف محمد، ابف البيخارم اهلل ٍبفى  عيبيدى ألف فيو:  ؛ضعيؼ اإلسناد الثالث :. 
 مَّدى ألف فيو:  ؛يو: أتكقؼ في الحكـ عماإلسناد الرابع سىٍيًف اٍلكىرَّاؽي  ٍبفى  ميحى مًَّد ٍبًف اٍلحي  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة. كميحى

مَّدى  اأىبي  ًميٍّ ميحى مَّدو اٍلًعرىاًقيُّ  ٍبفى  عى  ، لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف ميحى
 :سىٍيًف ٍبفي النَّقُّكرً  اأىبألف فيو:  ؛حسف اإلسناد الخامس  : صدكؽ.اٍلحي
 الىةى  ٍبفى  فىرىجى ألف فيو :  :: ضعيؼاإلسناد السادس  : ضعيؼ.فىضى
 ( 61الحديث رقـ): 

مًَّد ٍبًف عيبىٍيدً  مًَّد ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف ميحى ، أنا اٍلقىاًضي  المًَّو ٍبفً  كىأىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلًعزِّ أىٍحمىدي ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف ميحى كىادشو اٍلعيٍكبىًرمُّ
، أىٍنبىأىنىا أى  ٍرًبيُّ مَّدو اٍلحى ًميُّ ٍبفي عيمىرى ٍبًف ميحى ، أنا عى ٍبًد المًَّو الطَّبىًرمُّ بَّاًر، أىبيك الطَّيًِّب طىاًىري ٍبفي عى ٍبًد اٍلجى سىًف ٍبًف عى ٍحمىدي ٍبفي اٍلحى

 ، كري ٍبفي أىًبي ميزىاًحـو : ًقيؿى ًلمنًَّبيِّ أىٍنبىأىنىا مىٍنصي ، عىٍف أىًبي أيمىامىةى، قىاؿى ، عىٍف ليٍقمىافى ؟ أىٍنبىأىنىا اٍلفىرىجي ؿي بىٍدًك أىٍمًرؾى ا كىافى أىكَّ : مى
، أى  رىجى ًمٍنيىا نيكره رىأىٍت أيمِّي أىنَّوي خى ا السَّالـي، كى مىٍيًيمى بيٍشرىل ًعيسىى عى ، كى ـى : " دىٍعكىةي أىًبي ًإٍبرىاًىي اءىتٍ قىاؿى كري الشَّاـً " ضى  لىوي قيصي

 (59سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
 (.60(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)ق526) ٍبًف كىادشو اٍلعيٍكبىًرمُّ  أىبيك اٍلًعزِّ  .1
ٍبًد اهلًل بًف طىاًىًر بًف عيمىرى الطَّبىًرمُّ  .2  :(7)ق(450) أىبيك الطَّيًِّب طىاًىري بفي عى

                                      
 .12/80. األنساب لمسمعاني يف قرقكب كككر األىكاز( بفتح الميـ كضـ التاء المشددة كفي آخرىا الثاء ، نسبة إلى مٌتكث، كىي بمدة ب1)
 .27/185تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 2)
 المصدر السابؽ.( 3)
 .12/108تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 4)
 .16/548سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 5)
 .15/484البداية كالنياية البف كثير ( 6)
 .10/491( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 7)
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قيٍطًنيٌ أبي الحسف ك ،  المىاسىٍرًجًسيُّ أبي الحسف  ك، الًغٍطًرٍيًفيُّ أحمد  أبي ركل عف:  .، كمكسى بف عرفةالدَّارى
 .(1)، كأبك إسحاؽ الشيرازم، كأبك العز أحمد بف عبيد اهلل بف كادشالبغدادم الخطيبركل عنو: 

 ، (5)إلماـ العبلمة شيخ اإلسبلـكقاؿ الذىبي: ا، (4) الصفدم، ك (3)، كابف الجكزم(2)الخطيب البغدادم كثَّقو
سىًف، الًحٍميىًرمُّ  .3 مًَّد بًف الحى ًميُّ بفي عيمىرى بًف ميحى سىًف عى ٍرًبيُّ  (6)أىبيك الحى  :(8)(ق386) (7)البىٍغدىاًدمُّ الحى

 .القاسـ البغكم يأحمد بف الحسف بف عبد الجبار ، كعمي بف الحسيف بف حباف، كأبركل عف: 
 .(9) األىزىًجيُّ يب الطبرم، كمحمد بف عمي بف مخمد، كاألزىرم، كعبد العزيز القاضي أبك الط :عنو ركل

، كقاؿ أبك القاسـ األزىرم: صدكؽ، كقاؿ أبك الحسف العتيقي: كاف ثقة (10): كاف ال يساكم شيئاالبىٍرقىاًنيٌ قاؿ أبك بكر 
 .(12)، كقاؿ الذىبي: الشيخ العالـ(11)مأمكنا

ٍبًد اهلًل أىٍحمىدي بفي  .4 بَّاًر بًف رىاًشدو البىٍغدىاًدمُّ  أىبيك عى ٍبًد الجى سىًف بًف عى  :(13)ق(306) الحى
 .نصر التمار، كسكيد بف سعيد، كأحمد بف جناب يعمي بف الجعد، كيحيى بف معيف، كأبركل عف: 

 .(14)كعنو: كأبك الشيخ األصبياني، كأبك بكر اإلسماعيمي، كمحمد بف المظفر، كعمي بف عمر الحربي
قيٍطًنيٌ الدَّ كثَّقو   .(20) الذىبي، ك (19)، كأبك يعمى الخميمي(18)، كابف الجكزم(17)، كالخطيب البغدادم(16)، كالحاكـ(15)ارى

 :(21)ق(235)منصكر ٍبف أىًبي ميزىاًحـ، أىبيك نصر التٍُّرًكٌي، كاسـ أبيو بشير .5
سماعيؿ بف جع يركل عف: مالؾ بف أنس، كأب براىيـ بف سعد، كشريؾ بف عبد اهلل، كا   .فرأكيس، كا 

 .(22)كأحمد بف الحسف بف عبد الجبار ركل عنو: إبراىيـ الحربي، كعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ،

                                      
 .30/241( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 1)
 .10/491( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 2)
 . 16/39( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 3)
 .16/230( الكافي بالكفيات لمصفدم 4)
 .17/668( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 5)
 .4/264. األنساب لمسمعاني ى حمير كىي مف القبائؿ، نزلت أقصى اليمف( بكسر الحاء كسككف الميـ كفتح الياء ككسر الراء، نسبة إل6)
 .4/111( بفتح الحاء كسككف الراء كفي آخرىا الباء ، ىذه النسبة  إلى الحربية، محمة معركفة بغربي بغداد. األنساب لمسمعاني 7)
 .13/494تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 8)
 المصدر السابؽ.( 9)
 .المصدر نفسو(10)

 المصدر نفسو.( 11)
 .16/538سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 12)
 .23/176تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 13)
 المصدر السابؽ.( 14)
 .80سؤاالت السممي لمدارقطني /( 15)
 .134سؤاالت السجزم لمحاكـ/( 16)
 .5/132تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 17)
 .13/182 المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم( 18)
 .2/609اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( 19)
 .13/152سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 20)
 .15/91تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 21)
 المصدر السابؽ.( 22)
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قيٍطًنيٌ ، ككثَّقو (3)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(2)، كمرة قاؿ: صدكؽ إنشاء اهلل(1)قاؿ ابف معيف : ال بأس بو ، (4)الدَّارى
 .(6)، كابف حجر(5)كالذىبي

الىةى  .6  (.59ضعيؼ: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)(: ق176) فىرىجي ٍبفي فىضى
 (.59(: صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ)ق120-111) ليٍقمىافى ٍبًف عىاًمرو  .7
 (.57صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ ) ق(:86) أىبيك أيمىامىةى البىاًىًميُّ  .8

  :الىةى  ٍبفى  فىرىجى  ، كعيٍكبىًرمُّ اٍلًعزِّ ٍبًف كىادشو الٍ  اأىبي ألف فيو :  ؛اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد ، كبلىما فىضى
 ضعيؼ.

 ( 62الحديث رقـ: ) 
ٍبدي الرًَّحيـً ٍبفي عى  ٍنوي أىبيك مىٍسعيكدو عى دَّادي، كىأىٍخبىرىًني عى سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى ًمي  اٍلحى ، أنا أىبيك نيعىٍيـو أىٍنبىأىنىا أىبيك عى ًمي  األىٍصبىيىاًنيُّ

اًفظي، أنا سي  ٍبًد اٍلكىىَّاًب ٍبًف نىٍجدىةى، أىٍنبىأىنىا أىبيك اٍلميًغيرىًة، أىٍنبىأىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي الطَّبىرىاًنيٌ مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى ، أىٍنبىأىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عى
، ح. ٍيدو دَّثىًني سىًعيدي ٍبفي سيكى ، حى ـى ٍريى  أىًبي مى

ٍيف، أنا أىبيككىأىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحي  ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى،  صى ، أىٍنبىأىنىا عى ٍعفىرو اٍلقىًطيًعيُّ ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىًب، أنا أىٍحمىدي ٍبفي جى عى
 ، ٍيدو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف سيكى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك بىٍكرو ـي ٍبفي نىاًفعو كى اًف اٍلحى دَّثىًني أىًبي، أىٍنبىأىنىا أىبيك اٍليىمى اٍلًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى  عىفً حى

: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  ، قىاؿى مىًميِّ ـى  السُّ ـي النًَّبيِّيفى فىًإفَّ آدى اتى ـي: لىخى كى قىاؿى اٍلحى اتىـه كى ٍبدي المًَّو ًفي أيّـِ اٍلًكتىاًب خى : " ًإنِّي عى يىقيكؿي
سى  ًدؿه ًفي ًطينىًتًو كى ـي: ميٍنجى كى قىاؿى اٍلحى ٍندىؿه كى ٍؤيىا لىميجى ري ًبشىارىةي ًعيسىى قىٍكمىوي، كى ، كى ـى : دىٍعكىةي أىًبي ًإٍبرىاًىي ـٍ ًبتىٍأًكيًؿ ذىًلؾى ٍكؼى أينىبِّئيكي

يٍ  كىذىًلؾى أيمَّيىاتي النًَّبيِّيفى يىرى ، كى كري الشَّاـً اءىٍت لىوي قيصي رىجى ًمٍنيىا نيكره أىضى ـي:أيمِّي الًَّتي رىأىٍت أىنَّوي خى كى قىاؿى اٍلحى ، كى كىذىًلؾى يىرىل  فى كى
ـٍ " مىٍيًي مَّى المَّوي عى  أيمَّيىاتي النًَّبيِّيفى صى

اًلحو ، مف طريؽ  17190، رقـ الحديث  4/127أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده،  .1 عف سعيد ابف  ميعىاًكيىةي ٍبفي صى
 سكيد، بو، متقارب األلفاظ.

  عف سعيد بف سكيد، بو، متقارب ، مف طريؽ ليث بف معاكية  17191، رقـ الحديث  4/127كأخرجو في
 األلفاظ.

  بو ، متقارب األلفاظ. 17203، رقـ الحديث  4/128كأخرجو في ، 
، رقـ الحديث  146كأخرجو أبك سعيد الدارمي في كتابو الرد عمى الجيمية، في باب ذكر عمـ اهلل تبارؾ كتعالى، / .2

 ، بو ، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ. 261
، مف طريؽ إسماعيؿ بف عياش  409، رقـ الحديث  1/179أبي عاصـ في كتابو السنة ،  كأخرجو أبك بكر بف .3

 عف أبي بكر بف أبي مريـ ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

                                      
 .1/92تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ( 1)
 .218تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /( 2)
 .8/170أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ البف ( 3)
 282سؤاالت السممي لمدارقطني /( 4)
 .17/367تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 5)
 .576تقريب التيذيب البف حجر ( 6)
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كأخباره، ذكر كتبة اهلل جؿ كعبل عنده  كأخرجو ابف حباف في صحيحو، في كتاب التاريخ، في باب مف صفتو  .4
ٍيدو  مف طريؽ ، 6406لحديث ، رقـ ا   ،14/312محمدان  اًلحو عىٍف سىًعيًد ٍبًف سيكى جزء مف الحديث  ،ميعىاًكيىةي ٍبفي صى

 متقارب األلفاظ.
اًلحو ، مف طريؽ  629، رقـ الحديث  18/252في المعجـ الكبير،  الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو  .5 عف سعيد بف ميعىاًكيىةي ٍبفي صى

 سكيد، بو، متقارب األلفاظ.
، مف طريؽ أبي المغيرة عف أبي بكر بف  1455، رقـ الحديث  2/340في مسند الشامييف ،  اًنيٌ الطَّبىرى كأخرجو  .6

 أبي مريـ ، بو، متقارب األلفاظ.
  ، اًلحو ، مف طريؽ  1939، رقـ الحديث  ،  3/133ككذلؾ أخرجو في مسند الشامييف عف سعيد ميعىاًكيىةي ٍبفي صى

 بف سكيد ، بو ، متقارب األلفاظ.
،  3566، رقـ الحديث  2/453لحاكـ في مستدركو ، في كتاب التفسير، باب تفسير سكرة األحزاب، كأخرجو ا .7

اًلحو مف طريؽ   عف سعيد بف سكيد ، بو ، متقارب األلفاظ.ميعىاًكيىةي ٍبفي صى
  ذكر أخبار سيد المرسميف، في باب تكاريخ المتقدميف مف األنبياء كالمرسميفككذلؾ أخرجو في كتاب ، 2/656  

 عف أبي اليماف، بو، متقارب األلفاظ. عثماف بف سعيد الدارمي، مف طريؽ 1475رقـ الحديث 
اًلحو ، مف طريؽ    ،1/80في كتابو دالئؿ النبكة ، باب ذكر مكلد المصطفى  البىٍييىًقيٌ كأخرجو  .8 عف ميعىاًكيىةي ٍبفي صى

 سعيد بف سكيد ، بو ، متقارب األلفاظ.
  :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
دَّادي أىبي  .1 دى اٍلحى سىفي ٍبفي أىٍحمى ًمي  اٍلحى  (.2(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق515)ك عى
ًمي  األىٍصبىيىاًنيُّ  .2 ٍبدي الرًَّحيـً ٍبفي عى  (.2(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق566)أىبيك مىٍسعيكدو عى
اًفظي  .3  (.52يث رقـ ): ثقة، سبؽ ترجمتو في الحد(ق430) أنا أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى
 :(3)(ق360) (2)الطَّبىرىاًنيٌ أىبيك اٍلقىاًسـً  (1)سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف أىيُّكبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًميُّ  .4

 .عمرك بف ثكرك  ،أحمد بف عبد اهلل المحيانيك ، كأحمد بف مسعكد الخياط، الطَّبىرىاًنيٌ ىاشـ بف مرثد ركل عف: 
ٍيو، كابف مندة، كأبك بكر بف عنو: الحافظ ابف عقدة ركل  .(4)، كأبك نعيـ األصبيانيمىٍردىكى

، كقاؿ ابف الجكزم: كاف مف (6)، كقاؿ ابف نقطة الحنبمي: كاف ثقة حافظا(5)قاؿ ابف عساكر: أحد الحفاظ المكثريف
كقاؿ: لينو الحافظ أبك  ، كقاؿ ابف حجر: الحافظ الثبت المعمر، (8)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الثقة الرحاؿ(7)الحفاظ
ٍيوبكر بف   .(9)مىٍردىكى

 
                                      

 .11/210( بفتح البلـ المشددة كسككف الخاء ، ىذه النسبة إلى لخـ، كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ.. األنساب لمسمعاني 1)
 .9/33. األنساب لمسمعاني باء كالراء كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى طبرية( بفتح الطاء كال2)
 .16/119سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 3)
 .16/121المصدر السابؽ ( 4)
 .22/163تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 5)
 .283التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة ( 6)
 .14/206كؾ كاألمـ البف الجكزم المنتظـ في تاريخ المم( 7)
 .16/119سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 8)
 .3/73لساف الميزاف البف حجر ( 9)
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ٍكًطيُّ  .5 ٍبًد الكىىَّاًب بًف نىٍجدىةى الحى ٍبًد اهلًل أىٍحمىدي بفي عى  :(2)ق(279) ، الًحٍمًصيُّ (1)أىبيك عى
سحاؽ بف مكسى األنصارم، كأبي المغيرة عبد القدكس الخكالني  .ركل عف: أحمد بف خالد الكىبي، كا 

 .(3)الطَّبىرىاًنيٌ كأبك القاسـ سميماف بف أحمد  ،أحمد بف محمد بف إسحاؽ األىكازمك  ،: النسائيركل عنو
قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (4): مف مشاىير المحدثيفالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ   .(6)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(5): ال بأس بوالدَّارى
ٍكلىًنيُّ  .6 اًج الخى جَّ ٍبدي القيدٍُّكًس بفي الحى  :(7)ق(212) أىبيك الميًغٍيرىًة عى
 .كأبي بكر بف عبد اهلل بف أبي مريـ ،ركل عف: أرطاة بف المنذر، كعبد الرحمف بف عمرك األكزاعي 

 .(8)كيحيى بف معيف، كعبد الكىاب بف نجدة الحكطي ،ركل عنو: البخارم، كأحمد بف حنبؿ
قيٍطًنيٌ ، ك (9)كثَّقو العجمي  ، (12)، كقاؿ أبك حاتـ: ال بأس بو(11)، كابف حجر(10)الدَّارى

 .(14)، كمرة قاؿ: مف ثقات الشامييف(13)كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الصادؽ
ـى اٍلغىسَّانىيُّ  .7 ٍريى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي مى  :(15)ق(156) الًحٍمًصيُّ  أىبيك بىٍكًر ٍبفي عى

 .ركل عف: ببلؿ بف أبي الدرداء، كثابت مكلى عمو سفياف ابف أبي مريـ، كسعيد بف سكيد الكمبي
 .(16)كعبد اهلل بف المبارؾ ، كأبك المغيرة الخكالني ،سماعيؿ بف عياش ، كبقية بف الكليدركل عنو: إ

، كقاؿ اإلماـ (19): ثقة، كمرة قاؿ: ليس حديثو بشيء(18)، كقاؿ ابف معيف(17)قاؿ ابف سعد: كاف كثير الحديث ضعيفا
، كقاؿ أبك زرعة الرازم: (22)حديث، كقاؿ الجكزجاني: ليس بالقكم في ال(21)، كقاؿ النسائي: ضعيؼ(20)احمد: ضعيؼ
 ، (23)منكر الحديث

                                      
 .4/308األنساب لمسمعاني ( 1)
 .1/396تيذيب الكماؿ لممزم ( 2)
 .1/397المصدر السابؽ ( 3)
 .4/308األنساب لمسمعاني ( 4)
 .1/58تيذيب التيذيب البف حجر ( 5)
 .120يذيب البف حجر /تقريب الت( 6)
 .18/237تيذيب الكماؿ لممزم ( 7)
 .18/238المصدر السابؽ ( 8)
 .307تاريخ الثقات لمعجمي /( 9)
 .203سؤاالت السممي لمدارقطني /( 10)
 .392تقريب التيذيب البف حجر /( 11)
 .6/56الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 12)
 .10/223سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 13)
 .15/270ريخ اإلسبلـ لمذىبي تا( 14)
 .33/108تيذيب الكماؿ لممزم ( 15)
 .33/109المصدر السابؽ ( 16)
 .9/471الطبقات الكبير البف سعد ( 17)
 . 312سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف /( 18)
 .4/437تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 19)
 .2/404الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 20)
 .115لضعفاء كالمتركككف لمنسائي /ا( 21)
 .294أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني /( 22)
 .2/404الجرح كالتعديؿ البف حباف ( 23)
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قيٍطًنيٌ ، قاؿ (1)كقاؿ ابف حباف: ردمء الحفظ ، كقاؿ ابف حجر: (3)، كقاؿ الذىبي: ضعفكه(2): متركؾ الحديثالدَّارى
 .(4)ضعيؼ

ٍيدو اٍلكىٍمًبيُّ  .8  :(5)(ق 120 - 111) سىًعيدي ٍبفي سيكى
 .كعبيدة األممككي ،كعبد األعمى بف ىبلؿ ،سفياف كمعاكية بف أبي ،العرباض بف سارية :عفركل 

اًلحو ك  ،ركل عنو أبك بكر بف أبي مريـركل عنو:   .(6)الحمصيافميعىاًكيىةي ٍبفي صى
، كذكره ابف (9)، كقاؿ الذىبي: ما عممت فيو جرحة(8)، كقاؿ البزار: شامي ال بأس بو(7)ذكره ابف حباف في الثقات
 .(10)قطمكبغا في كتابو الثقات

 اؿ اإلسناد الثاني: رج 
ٍيف .9  (.8ثقة، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ ) (:ق525)أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى

ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىبً  أىبيك .10  (.26ضعيؼ: سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ( :ق444) عى
ٍعفىرو اٍلقىًطيًعيُّ  .11  (.5ثقة، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )(: ق368) أىٍحمىدي ٍبفي جى
 (.5ق(: ثقة، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )290) المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى  عىٍبدي  .12
ٍنبىؿو  .13 مًَّد ٍبًف حى  (.5، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ثقة حافظ إماـ حجة (:ق241) أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
ـي بفي نىاًفعو البىٍيرىاًنيُّ  .14 كى اًف الحى  :(12)ق(222) الًحٍمًصيُّ  (11)أىبيك اليىمى

سماعيؿ بف عياش، كأبي بكر بف عبد اهلل بف أبي مريـ.ركل عف: أرطاة بف ال  منذر، كا 
براىيـ بف سعيد الجكىرم  .(13)كأحمد بف محمد بف حنبؿ ،ركل عنو: البخارم، كا 

، كقاؿ اإلماـ أحمد: صالح، كقاؿ أبك حاتـ الرازم:  نبيؿ صدكؽ (15)،قاؿ العجمي: ال بأس بو(14)قاؿ ابف معيف: ثقة
 .(19)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت (18)،كقاؿ الذىبي: الحافظ اإلماـ الحجة(17)ي الثقات، كذكره ابف حباف ف(16)ثقة

                                      
 .3/146البف حباف  المجركحكف( 1)
 .76سؤاالت البرقاني لمدارقطني /( 2)
 .2/411الكاشؼ لمذىبي ( 3)
 .653تقريب التيذيب البف حجر /( 4)
 .21/99 تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر( 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 .6/361الثقات البف حباف ( 7)
 .3/113لمييثمي  ( كشؼ األستار عف زكائد البزار8)
 .7/367تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 9)
 .4/488البف قطمكبغا  ( الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة10)
 .2/373. األنساب لمسمعاني مف قضاعة نزلت أكثرىا بمدة حمصبيراء  كىي قبيمة  إلى( بفتح الباء كسككف الياء كفتح الراء، نسبة 11)
 .7/146تيذيب الكماؿ لممزم ( 12)
 .7/147المصدر السابؽ ( 13)
 .397سؤاالت ابف الجنيد البف معيف /( 14)
 .127تاريخ الثقات لمعجمي /( 15)
 .3/129الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 16)
 .8/194الثقات البف حباف ( 17)
 .10/319بلـ النببلء لمذىبي سير أع( 18)
 .213تقريب التيذيب البف حجر /( 19)
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ـى  .15 ٍريى  ضعيؼ، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ في ىذا الحديث. ق(:156) أىبيك بىٍكًر ٍبًف أىًبي مى
ٍيدو  .16  (:  ال بأس بو، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ في ىذا الحديث.ق120-111) سىًعيًد ٍبًف سيكى
مىًميِّ اٍلعً  .17  صحابي جميؿ. :(1)ق(75) ٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى السُّ
 ـى  اأىبي : ألف فيو ؛: ضعيؼاألكؿ الحكـ عمى اإلسناد ٍريى  : ضعيؼ.بىٍكًر ٍبًف أىًبي مى
 ًميِّ ٍبفى ا أىبى : ألف فيو ؛ضعيؼ :الحكـ عمى الإلسناد الثاني ـى  بىٍكًر ٍبفى  اأىبى ك ، اٍلميٍذًىبً  عى ٍريى  يؼ.؛ كبلىما ضعأىًبي مى

 ( 63الحديث رقـ: ) 
، أىٍنبىأىنىا أىبيك بىٍكرو أىٍحمى  دى اٍلكىاًسًطيُّ ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى ، لىٍفظنا، أنا أىبيك كىأىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ًىبىةي المًَّو ٍبفي عى ًميِّ ٍبًف ثىاًبتو دي ٍبفي عى

مَّدو األيٍشنىاًنيُّ  مًَّد ٍبًف ميحى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك سىًعيدو عيٍثمىافي ٍبفي سىًعيدو بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ًد ٍبًف عىٍبديكسو الطَّرىاًئًفيُّ مَّ ، أنا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
، عىٍف سىًعيًد ٍبفً  ـى اٍلغىسَّاًنيُّ ٍريى دَّثىؾى أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي مى اًف: حى : قيٍمتي أًلىًبي اٍليىمى ، قىاؿى ، عىٍف ًعرٍ  الدَّاًرًميُّ ٍيدو بىاًض ٍبًف سيكى

: سىًمٍعتي النًَّبيَّ  ، قىاؿى مىًميِّ ًدؿه ًفي  سىاًريىةى السُّ ـى لىميٍنجى فَّ آدى ، كىاً  ـي النًَّبيِّيفى اتى ٍبدي المًَّو ًفي أيّـِ اٍلًكتىاًب لىخى : " ًإنِّي عى يىقيكؿي
ًبشىارى  ، كى ـى : دىٍعكىةي ًإٍبرىاًىي ـٍ ًبتىٍأًكيًؿ ذىًلؾى سىأينىبِّئيكي رىجى ًمٍنيىا نيكره ًطينىًتًو، كى ٍؤيىا أىمِّي الًَّتي رىأىٍت أىنَّوي خى ري ـى قىٍكمىوي، كى ٍريى ةي اٍبًف مى

كىذىًلؾى تىرىل أيمَّيىاتي النًَّبيِّيفى " .فىأىقىرَّ أىنَّوي سىًمعىوي ًمٍف أىًبي بىٍكرو .كى  ، كى كري الشَّاـً اءىٍت لىوي قيصي كىاهي أىبيك بىٍكًر اٍبفي أىًبي أىضى ذىا رى
.مىرٍ  ٍبدي األىٍعمىى ٍبفي ًىالؿو قىٍد أىٍسقىطى ًمٍف ًإٍسنىاًدًه رىجيال كىىيكى عى ـى، كى  يى
 (62سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى اٍلكىاًسًطيُّ  .1 ٍكًطيُّ  أىبيك اٍلقىاًسـً ًىبىةي المًَّو ٍبفي عى  :(3)ق(528) (2)الشُّري

 د بف أحمد البغدادم ابف المسممة ، كأبا بكر الخطيب، كأبا الغنائـ بف المأمكف، جعفر محم يأبركل عف: 
 .(4)عمر بف طىبىٍرزىد كركل عنو: ابف عساكر، كأبك مكسى المديني، 

 .(7)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الثقة المحدث(6)اف ثقة مكثرا، كقاؿ ابف الجكزم: ك(5): شيخ ثقةالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 
ًميِّ أىبيك بىٍكرو أى  .2 ًطيبي اٍلبىٍغدىاًدمُّ  ،ٍحمىدي ٍبفي عى  (.29: ثقة حافظ، سبؽ في الحديث رقـ )ق(463)اٍلخى
ٍيدلنٌي  (8)أٍحمىد ٍبف محمد ٍبف محمد ٍبف إبراىيـ ٍبف حمدكف، أبك بىٍكر األيٍشنانيٌ  .3  :(9)(ق 416)الصَّ

 .(10)كابف ماسي ،كالقطيعي ،كأبي الحسف الطرائفي ،األصـ :ركل عف
 .(12)، كالذىبي(11)الصريفيني كثَّقو

                                      
 .4/398البف حجر  ( اإلصابة في تمييز الصحابة1)
عاني ( بضـ الشيف كالراء كبعدىما الكاك كفي آخرىا الطاء ، ىذه النسبة لمف يكتب الصكاؾ كالسجبلت، ألنيا مشتممة عمى الشركط. األنساب لمسم2)
8/86. 
 . 20/5النببلء لمذىبي  سير أعبلـ (3)
 المصدر السابؽ.( 4)
 . 11/481تاريخ اإلسبلـ لمذىبي)ت. بشار( ( 5)
 .17/290المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 6)
 .20/5سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 7)
 .1/274. األنساب لمسمعاني ناف كشرائو( بضـ األلؼ كسككف الشيف كفتح النكف األكلى ككسر الثانية، ىذه النسبة الى بيع األش8)
 .28/397تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 9)
 .85لمصريفيني / ( المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر10)
 المصدر السابؽ .( 11)
 .28/379تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 12)
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مىمىةى العىٍنًزمُّ  .4 مًَّد بًف عىبديكًس بًف سى سىًف أىٍحمىدي بفي ميحى ، الطَّرىاًئًفيُّ (1)أىبيك الحى  :(3)ق(346)(2)، النٍَّيسىابيٍكًرمُّ
 السرم بف خزيمة، كمحمد بف أشرس السممي، كعثماف بف سعيد الدارمي. ركل عف:

 .(4)ك الحسيف الحجاجي ، كالحاكـ، كأبك عبد الرحمف السمميركل عنو: أبك عمي الحافظ ، كأب
 .(6)، كقاؿ الذىبي: الشيخ المسند األميف(5)قاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ: كاف مف أصحاب الصدؽ كالمحدثيف

اًلًد بًف سىًعٍيدو  .5 ، السًِّجٍستى  (7)الدَّاًرًميُّ  أىبيك سىًعيدو عيٍثمىافي ٍبفي سىًعيدو بًف خى  :(9)ق(280) (8)اًنيُّ التًَّمٍيًميُّ
 .اليماف كيحيى بف صالح الكحاظي  يكأب ،كسميماف بف عبد الرحمف ،ىشاـ بف عمارركل عف: 
 .(10)أحمد بف محمد بف عبدكس الطرائفي ك ،كالمؤمؿ بف الحسف بف عيسى ،أبك عمرك الحيرم :ركل عنو

كقاؿ عبد اهلل بف محمد الحافظ:  ،(12)بيذا الشأفكبير المحؿ، عالـ ، كقاؿ الخميمي: (11)قاؿ ابف حباف: أحد أئمة الدنيا
، كقاؿ الذىبي: (15)، كقاؿ سبط ابف الجكزم: كاف حافظا ثقة(14)، كقاؿ ابف الجكزم: إماـ عصره بيراة(13)ثقة متفؽ عميو

 .(18)، كقاؿ السيكطي: اإلماـ الحجة الحافظ(17)، كقاؿ ابف كثير: أحد الحفاظ كاألعبلـ(16)الحافظ اإلماـ الحجة
ـي بفي نىاًفعو أىبي  .6 كى اًف الحى  (.62سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ،ثقة ثبتق(: 222) ك اليىمى
ـى  .7 ٍريى  (.62ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:156) أىبيك بىٍكًر ٍبًف أىًبي مى
ٍيدو  .8  (.62ق(:  ال بأس بو، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )120-111) سىًعيًد ٍبًف سيكى
مىًميِّ اٍلًعٍربىاًض ٍبًف سى  .9  (.62صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ ) ق(:75) اًريىةى السُّ
  :ألف فيو: أبا بكر بف أبي مريـ : ضعيؼ ؛اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد. 

 (64الحديث رقـ: ) 
، أنا أىبيك بىٍكرو   ..حالبىٍييىًقيٌ أىٍخبىرىنىاهي أىبيك اٍلقىاًسـً زىاًىري ٍبفي طىاًىرو

،كىأىنىا أىبي   مَّدي ٍبفي ًىبىًة المًَّو الطَّبىًرمُّ ، أنا أىبيك بىٍكرو ميحى ٍرقىٍنًدمِّ اًعيؿي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف السَّمى سىٍيًف  ك اٍلقىاًسـً ًإٍسمى قال: أنا أىبيك اٍلحي
، أىٍنبىأىنىا أى  ، أىٍنبىأىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي سيٍفيىافى ٍعفىرو ٍبدي المًَّو ٍبفي جى .حٍبفي اٍلفىٍضًؿ، أنا عى اًلحو   .بيك صى

                                      
 .9/391اب لمسمعاني ، ىذه النسبة إلى عنزة، كىك حي مف ربيعة. األنسالزام( بفتح العيف كالنكف ككسر 1)
 .9/60عاني ( بفتح الطاء كالراء كالياء بعد األلؼ ، ىذه النسبة إلى بيع الطرائؼ كشرائيا، كىي األشياء المميحة المتخذة مف الخشب. األنساب لمسم2)
 .25/354تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 3)
 المصدر السابؽ.( 4)
 .78تاريخ نيسابكر لمحاكـ /( 5)
 .15/519ببلء لمذىبي سير أعبلـ الن( 6)
 .5/278. األنساب لمسمعاني داـر بني( بفتح الداؿ الميممة ككسر الراء، ىذه النسبة إلى 7)
 .7/84. األنساب لمسمعاني سبة إلى سجستاف كىي إحدل الببلد بكابؿن( بكسر السيف كالجيـ كسككف السيف األخرل بعدىا تاء ، 8)
 .38/361تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 9)
 .38/362المصدر السابؽ ( 10)
 .8/455الثقات البف حباف ( 11)
 .3/877اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( 12)
 المصدر السابؽ.( 13)
 .11/116المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 14)
 .16/173مرآة الزماف في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم ( 15)
 .2/146مذىبي تذكرة الحفاظ ل( 16)
 .1/177طبقات الشافعية البف كثير ( 17)
 .277طبقات الحفاظ لمسيكطي /( 18)
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، أنا اٍلقىاًضي أىبي   ًطيبي ميٍشكىافى ٍبًد المًَّو خى دى ٍبًف عى ًد ٍبًف أىٍحمى مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى سىًف عى مَّدي ٍبفي كىأىٍخبىرىنىاهي أىبيك اٍلحى كرو ميحى ك مىٍنصي
، أنا أىبيك اٍلعىبَّاًس أىٍحمىدي  ٍنًدمُّ ًد ٍبًف ييكنيسى النُّيىاكى مَّ سىًف ٍبًف ميحى ، أنا أىبيك اٍلقىاًسـً عىٍبدي  اٍلحى ٍنًدمُّ سىٍيًف ٍبًف ًزٍنًبيؿو النُّيىاكى ٍبفي اٍلحي

كؼي ًباٍبًف األىٍشقىًر، أىٍنبىأىنىا أىبيك عى  ًميًؿ اٍلقىاًضي اٍلمىٍعري ًف ٍبًف اٍلخى ٍبًد الرٍَّحمى مًَّد ٍبًف عى اًعيؿى المًَّو ٍبفي ميحى مَّدي ٍبفي ًإٍسمى ٍبًد المًَّو ميحى
ا .حاٍلبيخى اًلحو ٍبدي المًَّو ٍبفي صى ، أىٍنبىأىنىا عى  .ًرمُّ

دَّادي ًفي ًكتىاًبًو.  ًمي  اٍلحى  كىأىٍخبىرىنىاهي أىبيك عى
اًفظي، أىنٍ  ٍبًد المًَّو اٍلحى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك نيعىٍيـو أىٍحمىدي ٍبفي عى دَّثىًني عىٍنوي أىبيك مىٍسعيكدو األىٍصبىيىاًنيُّ حى ، الطَّبىرىاًنيٌ في أىٍحمىدى بىأىنىا سيمىٍيمىافي بٍ كى

، عىٍف سىًعيًد بٍ  اًلحو دَّثىًني ميعىاًكيىةي ٍبفي صى ، حى اًلحو ٍبدي المًَّو ٍبفي صى ، أىٍنبىأىنىا عى ٍبًد األىٍعمىى ٍبًف أىٍنبىأىنىا بىٍكري ٍبفي سىٍيؿو ، عىٍف عى ٍيدو ًف سيكى
قىاؿى  ًف اٍلًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى، كى ، عى مىًميِّ : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو ًىالؿو السُّ : ًعٍربىاضي ٍبفي سىاًريىةى، قىاؿى اًرمُّ : أىنىا،  اٍلبيخى يىقيكؿي

ـٍ  سىأيٍخًبريكي ًدؿه ًفي ًطينىًتًو، كى ـى لىميٍنجى فَّ آدى ، كىاً  ـي النًَّبيِّيفى اتى خى ٍبدي المًَّو كى : " ًإنِّي عى قىاؿى يىٍعقيكبي : دىٍعكىةي أىًبي ًإٍبرىاًىيكى ،  عىٍف ذىًلؾى ـى
كىذىًلؾى أيمَّيىاتي النًَّبيِّيفى  ٍؤيىا أيمِّي الًَّتي رىأىٍت، كى ري دَّادي كىاٍبفي اٍلفىٍضًؿ: كى زىادى اٍلحى ًبشىارىةي ًعيسىى كى فَّ كى قىاليكا: كىاً  ٍيفى "، ثيّـَ اتَّفىقيكا، كى  يىرى

ك  أيّـَ رىسيكًؿ المًَّو  اءىٍت لىيىا قيصي عىٍتوي نيكرنا أىضى ضى اًلحو رىأىٍت ًحيفى كى ، عىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف صى كىاهي اٍبفي كىٍىبو  .رى الشَّاـً .كىىىكىذىا رى
 ( 62سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
 (.25(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق533)أىبيك اٍلقىاًسـً زىاًىري ٍبفي طىاًىرو  .1
 (.55ترجمتو في الحديث رقـ ) (: ثقة متقف، سبؽق458) البىٍييىًقيٌ أىبيك بىٍكرو  .2
 :رجاؿ اإلسناد الثاني 
ٍرقىٍنًدمِّ  .3  (.6(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق536)أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبًف السَّمى
مَّدي ٍبفي ًىبىًة المًَّو الطَّبىًرمُّ  .4  (.40ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ): (ق472)أىبيك بىٍكرو ميحى
سىٍيًف ٍبفي ا .5  (.40(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق415) ٍلفىٍضًؿ القىطَّافي أىبيك اٍلحي
ٍعفىرو  .6 ٍبدي المًَّو ٍبفي جى  (.40(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق347)عى
 (.40(: ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق277) يىٍعقيكبي ٍبفي سيٍفيىافى  .7
مًَّد بًف ميسٍ  .8 اًلًح بًف ميحى يىًنيُّ عىٍبدي اهلًل بفي صى اًلحو  (1)ًمـو الجي  :(2)(ق222) كىاًتبي المٍَّيًث بًف سىٍعدو . أىبيك صى
 .كالميث بف سعد ، كمعاكية بف صالح، ركل عف: إبراىيـ بف أعيف المصرم، كعبد اهلل بف لييعة 

 .(3)كيحيى بف معيف، كيعقكب بف سفياف الفارسي ،البىٍمًخيُّ ركل عنو: البخارم، كالحسف بف شجاع 
عبد ، كقاؿ (5)لـ يكف عندم ممف يتعمد الكذب، ككاف حسف الحديث، كقاؿ أبك زرعة: (4)أبك حاتـ: صدكؽ أميفقاؿ 

، (7)كاف أكؿ أمره متماسكا ثـ فسد بأخرة، كليس ىك بشيء، كقاؿ اإلماـ أحمد: (6)الممؾ بف شعيب بف الميث: ثقة مأمكف

                                      
 .3/439بضـ الجيـ كفتح الياء ككسر النكف في آخرىا، ىذه النسبة إلى جيينة كىي قبيمة مف قضاعة. األنساب لمسمعاني  (1)
 .15/98تيذيب الكماؿ لممزم ( 2)
 .15/101 المصدر السابؽ( 3)
 .5/86كالتعديؿ البف أبي حاتـ  ( الجرح4)
 ( المصدر السابؽ.5)
 ( المصدر نفسو.6)
 .3/212( العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل 7)
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كقاؿ مسممة بف قاسـ: كاف ال  ،(1)ح كما أركم عنو شيئاكقاؿ عمي ابف المديني: ضربت عمى حديث عبد اهلل بف صال
كقاؿ ، (3): كاف يحيى بف معيف يكثقو، كعندم كاف يكذب في الحديثجزرة عمي صالح بف محمد، كقاؿ أبك (2)بأس بو

 ككاف في نفسو ،منكر الحديث جدا يركم عف األثبات ماال يشبو حديث الثقات، كقاؿ ابف حباف: (4)النسائي: ليس بثقة
كىك عندم مستقيـ الحديث إال إنو يقع في حديثو في أسانيده كمتكنو غمط، كال يتعمد ، كقاؿ ابف عدم: (5)صدكقا
، كقاؿ (8)، كمرة قاؿ: لينَّاه، ككاف صدكقا في نفسو(7)، كقاؿ الذىبي: صاحب حديث كعالـ مكثر كلو مناكير(6)الكذب

 .(9)و غفمةابف حجر: صدكؽ كثير الغمط، ثبت في كتابو، ككانت في
  :رجاؿ اإلسناد الثالث 
ٍبًد المَّوً  .9 ًد ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف عى مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى سىًف عى ًطيبي ميٍشكىافى  (10)الميٍشكىاًنيُّ ، أىبيك اٍلحى  :(11)ق(550) خى

ٍنًدمُّ ركل عف:  سىًف النُّيىاكى مَّدي ٍبفي اٍلحى  .ميحى
 .(12)الحافظ يكسؼ بف أحمد الشيرازم ، كعساكرأبك القاسـ ابف  ، كالسٍَّمعىاًنيٌ أبك سعد ركل عنو: 

 .(15)، كقاؿ الذىبي: صدكؽ(14)كمرة قاؿ: صدكؽ ،(13): كاف شيخا عالماالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 
ٍنًدمُّ  .10 ًد ٍبًف ييكنيسى النُّيىاكى مَّ سىًف ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي اٍلحى  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.ميحى
سىيٍ  .11 ٍنًدمُّ أىبيك اٍلعىبَّاًس أىٍحمىدي ٍبفي اٍلحي  :(17)ق(402) (16)ًف ٍبًف ًزٍنًبيؿو النُّيىاكى

 .كأبي بكر القطيعي ، كالطَّبىرىاًنيٌ أبي القاسـ ك  ،أبي القاسـ عبد اهلل بف محمد بف األشقر ركل عف: 
 .(18)ىناد النسفي، كأبك منصكر محمد بف الحسف النياكندم ك حمزة بف أحمد الركذراكرم،ركل عنو: 

ٍيو قاؿ  كى  .(20)الشيخ الجميؿ، المسند الصادؽ، كقاؿ الذىبي: (19): ثقة صدكؽالدَّيمًمي ٍيردىارى بًف شى  ًشٍيرى
 

                                      
 .11/155( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 1)
 .5/256( تيذيب التيذيب البف حجر 2)
 ( المصدر السابؽ.3)
 .63( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /4)
 .2/40البف حباف  المجركحكف( 5)
 .5/342( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم الجرجاني 6)
 .2/440( ميزاف االعتداؿ لمذىبي 7)
 .10/403( سير إعبلـ النببلء لمذىبي 8)
 .342( تقريب التيذيب البف حجر /9)
 .12/280. األنساب لمسمعاني ماؿ ركذراكر مف نكاحي ىمذاف( بضـ الميـ كسككف الشيف كفتح الكاؼ ، نسبة إلى مشكاف، كىي قرية مف أع10)
 .20/311سير إعبلـ النببلء لمذىبي ( 11)
 .20/312المصدر السابؽ ( 12)
 . 12/280( األنساب لمسمعاني 13)
 .20/312( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 14)
 .37/398( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 15)
 .13/214. األنساب لمسمعاني أللؼ كسككف النكف ، نسبة إلى نياكند، كىي بمدة مف ببلد الجبؿ قديمة( بضـ النكف كفتح الياء كالكاك بينيما ا16)
 .28/54( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 17)
 ( المصدر السابؽ.18)
 .2/680( إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي 19)
 .17/99( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 20)
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ًميًؿ اٍلقىاًضي  .12 ًف ٍبًف اٍلخى ٍبًد الرٍَّحمى ًد ٍبًف عى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  :(1)(ق320)اٍبًف األىٍشقىرً ، أىبيك اٍلقىاًسـً عى
 .بمي، كمحمد بف إسماعيؿ البخارممحمد بف سميماف لكينا، كالحسيف بف ميدم األركل عف: 

 .(2)ركل عنو محمد بف المظفر، كأبك عمر بف حيكيو، كأبك حفص بف شاىيف
 .(4)الشيخ، العالـ الصدكؽ، كقاؿ الذىبي: (3)يدؿ حديثو عمى الصدؽ :قاؿ صالح بف أحمد الحافظ

ًغٍيرىًة بًف بىرٍ  .13 ـى اٍبًف المي اًعٍيؿى بًف ًإٍبرىاًىٍي مَّدي بفي ًإٍسمى اًرمُّ ، ًدٍزبىوميحى ٍبًد اهلًل البيخى  :(6)ق(256) (5)أىبيك عى
 .عبد اهلل بف صالح، ك كيحيى بف معيف ، كأحمد بف حنبؿ ،كعمي ابف المديني ركل عف:
براىيـ الحربيركل عنو:   .(7)كعبد اهلل بف عبد الرحمف ابف األشقر، كمسمـ بف الحجاج، الترمذم، كا 

مَّد بف إسماعيؿ: ما قدـ  -محمد بف بشار -بندارقاؿ  كقاؿ أبك بكر بف أبي شيبة، كمحمد بف عبد ، (8)عمينا مثؿ ميحى
كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ما أخرجت خراساف مثؿ محمد بف إسماعيؿ ، (9)اهلل بف نمير: ما رأينا مثؿ محمد بف إسماعيؿ

، (11)عممو فييف، كيا طبيب الحديث أيقىبِّؿ رجميؾ يا أستاذ األستاذيف، كسيد المحدث دعنيمسمـ:  اإلماـ كقاؿ، (10)البخارم
كاف إماما حافظا حجة رأسا في الفقو ، كقاؿ الذىبي: (12)حاتـ: محمد بف إسماعيؿ أعمـ مف دخؿ العراؽ كأبكقاؿ 

ماـ الدنيا في فقو الحديث(13)كالحديث مجتيدا مف أفراد العالـ  .(14)، كقاؿ ابف حجر: جبؿ الحفظ كا 
اًلحً  .14  صدكؽ كثير الغمط، سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.: ق(222) عىٍبدي اهلًل بفي صى
  :رجاؿ اإلسناد الرابع 
دَّادي  .15 ًمي  اٍلحى  (. 2ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:515) أىبيك عى
  :رجاؿ اإلسناد الخامس 
يُّ  أىبيك مىٍسعيكدو األىٍصبىيىاًنيُّ  .16 اجِّ  (.2) ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ق(:566) الحى
ٍبًد المَّوً  .17  (.52ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:430) أىبيك نيعىٍيـو أىٍحمىدي ٍبفي عى
 (.62ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 360) الطَّبىرىاًنيٌ سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى  .18
ـي، بىٍكري بفي سىٍيؿ .19 مَّدو اليىاًشًمٌي مىٍكلىىي اًعيؿ أىبيك ميحى  :(16)ق(289) (15)الدٍِّميىاطي بف إٍسمى

                                      
 .11/334( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 1)
 ( المصدر السابؽ.2)
 ( المصدر نفسو.3)
 .14/303( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 4)
 .2/107البمد ما كراء النير يقاؿ ليا بخارل. األنساب لمسمعاني  إلى( بضـ الباء المكحدة كفتح الخاء كالراء بعد األلؼ، نسبة 5)
 .24/310تيذيب الكماؿ لممزم ( 6)
 .24/336المصدر السابؽ ( 7)
 .2/337تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 8)
 .2/341المصدر السابؽ ( 9)
 .24/456تيذيب الكماؿ لممزم ( 10)
 .1/70لمنككم  ( تيذيب األسماء كالمغات11)
 .2/345تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 12)
 .2/157الكاشؼ لمذىبي ( 13)
 تقريب التيذيب البف حجر ( 14)
 .5/377. األنساب لمسمعاني إلى دمياط، كىي بمدة مف ببلد مصر الياء كفي آخرىا الطاء ، نسبة ( بكسر الداؿ كسككف الميـ كفتح15)
 .21/134تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 16)
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 .عبد اهلل بف يكسؼ التنيسي، كعبد اهلل بف صالح كاتب الميث، كسميماف بف أبي كريمة البيركتي ركل عف:
 .الطَّبىرىاًنيٌ كأبك القاسـ ، كعنو: أبك جعفر الطحاكم، كأبك العباس األصـ، كأحمد بف عتبة الرازم

 .(3)، كقاؿ الذىبي: مقارب الحاؿ(2)ـ الناس فيومَّ كى : تى ، كقاؿ مسممة بف قاسـ(1)قاؿ النسائي: ضعيؼ
اًلحً  .20  : صدكؽ كثير الغمط، سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.ق(222) عىٍبدي اهلًل بفي صى
اًلحو  .21 ٍضرىًميُّ  ميعىاًكيىةي ٍبفي صى دىٍيًر بًف سىًعٍيدو الحى ك الشَّاًميُّ الًحٍمًصيُّ  بًف حي  :(4)(ق158)أىبيك عىٍمرو

 .كسعيد بف سكيد ،كراشد بف سعد ،ركل عف: أرطاة بف المنذر، كالحسف بف جابر 
 .(5)كأبك صالح عبد اهلل بف صالح، كسفياف الثكرم ،رشديف بف سعد ك ،ركل عنو: أسد بف مكسى 

، (10)الرازم ، كأبك زرعة(9)، كالنسائي(8)، كابف معيف(7)ككثَّقو اإلماـ أحمد ،(6)قاؿ ابف سعد: كاف ثقة كثير الحديث
، كقاؿ أبك حاتـ: صالح الحديث، (13)، كمرة قاؿ ابف معيف: ليس برضا(12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)كالعجمي

ما أرل بحديثو بأسا، كىك عندم صدكؽ إال أنو كقاؿ ابف عدم الجرجاني:  ،(14)الحديث ، ييكتب حديثو كال يحتج بو
، كقاؿ ابف حجر: (17)، كمرة قاؿ: اإلماـ الحافظ الثقة(16)ـ الذىبي: صدكؽ إماـ، كقاؿ اإلما(15)في أحاديثو إفرادات

 .(18)لو أكىاـ
ٍيدو اٍلكىٍمًبيُّ  .22  (.62: صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(ق 120 - 111) سىًعيدي ٍبفي سيكى
مىًميُّ اٍلًحٍمًصيُّ  .23 ، أىبيك النٍَّضًر السَّ  :(19)(ق104) عىٍبدي األىٍعمىى ٍبفي ًىالؿو

 .كاثمة بف األسقع ك ،كأبي أمامة صدم بف عجبلف الباىمي ،العرباض بف سارية السممي :ركل عف
 .(20)كمحمد بف مسمـ الزىرم، كيزيد بف أييـ ،سعيد بف سكيد :كل عنور 
 

                                      
 .1/113المغني في الضعفاء لمذىبي ( 1)
 .2/51لساف الميزاف البف حجر ( 2)
 .1/345ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 3)
 .28/186تيذيب الكماؿ لممزم ( 4)
 .28/189المصدر السابؽ ( 5)
 .9/530الطبقات الكبير البف سعد ( 6)
 .8/382الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 7)
 .28/186تيذيب الكماؿ لممزم ( 8)
 المصدر السابؽ.( 9)
 .8/382الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 10)
 .432تاريخ الثقات لمعجمي /( 11)
 .7/470الثقات البف حباف ( 12)
 .8/382التعديؿ البف أبي حاتـ الجرح ك ( 13)
 المصدر السابؽ.( 14)
 .8/143الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 15)
 .2/276الكاشؼ لمذىبي ( 16)
 .7/158سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 17)
 .567تقريب التيذيب البف حجر /( 18)
 .33/446تاريخ مدينة دمشؽ ( 19)
 المصدر السابؽ.( 20)



172 
 

 .(3)في كتابو الثقاتقيٍطميٍكبىغىا ، كذكره ابف (2)، كقاؿ الذىبي: ما عممت بو بأسان (1)ذكره ابف حباف في الثقات
مىًميِّ  .24  (.62: صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )ق(75) اٍلًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى السُّ
  :الحكـ عمى األسانيد 
 :ضعيؼ.طىاًىرو  ٍبفى  زىاًىرى  اٍلقىاًسـً  اأىبألف فيو:  ؛ضعيؼ اإلسناد األكؿ : 
 ٍبدى ألف فيو:  ؛: ضعيؼاإلسناد الثاني اًلحً  اهلًل بفى  عى  : ضعيؼ. صى
 مَّدى ألف فيو:  ؛: أتكقؼ في الحكـ عميواد الثالثاإلسن ٍنًدمُّ  ٍبفى  ميحى سىًف النُّيىاكى  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.اٍلحى
 دَّادى  اأىب : صحيح؛ ألفاإلسناد الرابع ًميٍّ اٍلحى  : ثقة.عى
 ٍبدى  ك سىٍيؿ الدٍِّميىاطي بفى  رى بىكألف فيو:  ؛: ضعيؼاإلسناد الخامس اًلحً  اهلًل بفى  عى  ا ضعيؼ.: كبلىمصى

 (:65الحديث رقـ )
مٍ  ًميِّ ٍبًف حى ٍبدي الرًَّحيـً ٍبفي عى دَّثىًني عىٍنوي أىبيك مىٍسعيكدو عى حى ازىةن، كى دَّادي ًإجى ًمي  اٍلحى اًفظي، أىٍنبىأىنىا أىٍخبىرىنىا أىبيك عى ، أنا أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى دو

مَّدي ٍبفي ىىاري  دَّثىًني سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى، أىٍنبىأىنىا ميحى ٍتبىةى، أىٍنبىأىنىا بىًقيَّةي، حى ًليدي ٍبفي عي ، أىٍنبىأىنىا اٍلكى ًد ٍبًف بىكَّارو الدِّمىٍشًقيُّ مَّ كفى ٍبًف ميحى
: أىٍقبىؿى أىٍعرىاًبي   ، قىاؿى ـى اٍلًكٍنًدمِّ ٍريى ، عىٍف أىًبي مى اًلؾو اٍلًكٍنًدمِّ ٍجًر ٍبًف مى ك، عىٍف حي ٍفكىافي ٍبفي عىٍمرو تَّى أىتىى رىسيكؿى ًمٍف بىيٍ  صى زو حى

يىٍنفىعيًني ل يىضي  المًَّو  : أىل تيعىمِّميًني شىٍيئنا تىٍعمىميوي كىأىٍجيىميوي كى ٍمقىةو ًمفى النَّاًس، فىقىاؿى : مىوو كىىيكى قىاًعده ًعٍندى حى ؟ فىقىاؿى النَّاسي رُّؾى
ؿي ًمٍف : " دىعيكهي فىًإنَّمىا سىأىؿى المىوو اٍجًمٍس، فىقىاؿى النًَّبيُّ  : أىمُّ شىٍيءو كىافى أىكَّ ، فىقىاؿى مىسى تَّى جى كا لىوي حى ـى "، فىأىٍفرىجي ؿي ًليىٍعمى رَّجي

ذى المَّوي  : " أىخى ؟ قىاؿى ًتؾى تىال: أىٍمًر نيبيكَّ ، كى ـٍ ذى ًمفى النًَّبيِّيفى ًميثىاقىيي ا أىخى ـى   ًمنِّي اٍلًميثىاؽى كىمى ٍبرىاًىي ًمٍف نيكحو كىاً  ًمٍنؾى كى كى
ًميظناكى  ـٍ ًميثىاقنا غى ٍذنىا ًمٍنيي ـى كىأىخى ٍريى (4) ميكسىى كىًعيسىى اٍبًف مى

  رىأىٍت ا السَّالـي، كى مىٍيًيمى ـى عى ٍريى بىشَّرى ًبي اٍلمىًسيحي ًعيسىى ٍبفي مى كى
اءىٍت لىيىا  أيُـّ رىسيكًؿ المًَّو  رىجى ًمٍف بىٍيفى ًرٍجمىٍييىا ًسرىاجه أىضى نىاًميىا أىنَّوي خى : ىىاٍه، ًفي مى كري الشَّاـً "، فىقىاؿى أىٍعرىاًبي  ًمٍنوي قيصي

كىافى ًفي سىٍمًعًو شىٍيءه، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  رىاءى ذىًلؾى " مىرَّتىٍيًف أىٍك ثىالثنا.كىأىٍدنىا رىٍأسىوي ًمٍنوي، كى كى رىاءى ذىًلؾى كى كى  : " كى
ـى اٍلًكٍنًدمُّ  يبي أىأخرجو ابف أبي عاصـ في كتابو اآلحاد كالمثاني ، حديث  .1 ٍريى   2446، رقـ الحديث   ،4/397مى

 مف طريؽ الحكطي كعمرك بف عثماف، عف بقية ، بو. جزء مف الحديث بمفظو.
، مف  984، رقـ الحديث  2/98في كتابو مسند الشامييف، مسند صفكاف بف عمرك،  الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو اإلماـ  .2

 طريؽ صفكاف بف عمرك، بو، بمفظو.
  اإلسناد:رجاؿ 
دَّادي  .1 ًمي  اٍلحى  (.2: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(515) أىبيك عى
يُّ  أىبيك مىٍسعيكدو األىٍصبىيىاًنيُّ  .2 اجِّ  (.2ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:566) الحى
ٍبًد المَّوً  .3  (.52ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 430) أىبيك نيعىٍيـو أىٍحمىدي ٍبفي عى
 (.62ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:360) الطَّبىرىاًنيٌ مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى سي  .4
ًد ٍبًف بىكَّارو الدِّمىٍشًقيُّ  .5 مَّ كفى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي ىىاري  :(5)ق(289) ميحى

 .عف: أبيو، كعبد اهلل بف يزيد بف راشد المقرم، كصفكاف بف صالح، كسميماف ابف بنت شرحبيؿركل 
                                      

 .5/128( الثقات البف حباف 1)
 .7/142( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 2)
 .6/170( الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة البف قطمكبغا 3)
 (.7( سكرة األحزاب آية رقـ )4)
 .21/293( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 5)
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 .الطَّبىرىاًنيٌ عمي بف ىاركف، كأبك القاسـ  كعنو: أبك عبد اهلل بف مركاف، كأبك
 .(1)ذكره بف حباف في الثقات

ٍتبىةى  .6 ًليدي ٍبفي عي ًعيِّ  اٍلكى  :(3) ق(240)اٍلميٍقًرئ  أىبيك العىبَّاًس الدِّمىٍشًقيُّ  (2)األىٍشجى
 كالكليد بف مسمـ. ركل عف: أبي ضمرة أنس بف عياض الميثي ، كبقية بف الكليد، 

 .(4)ركل عنو: أبك داكد، كأحمد بف أنس بف مالؾ المقرئ، كمحمد ابف ىاركف بف محمد بف بكار
محمد بف عكؼ الطائي: حدثني الكليد بف عتبة، كأثنى عميو، كزعـ أنو أكثؽ كقاؿ  ،(5)قاؿ البخارم: معركؼ الحديث

 .(9)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(8)كثير: شيخ كقاؿ ابف ،(7)كقاؿ الذىبي: صدكؽ ،(6)مف صفكاف بف صالح
ًليدً  .7  (.44(: صدكؽ كثير التدليس، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق197) بىًقيَّةي بفي الكى
ك .8 ٍفكىافي ٍبفي عىٍمرو  :(11)(ق155) الًحٍمًصيُّ  (10) ٍبف ىـر أىبيك عىٍمرك السَّكسىًكيٌ  صى

 .حجر بف مالؾ الكندمك ، جبير بف نفير الحضرمي  ك، ركل عف: أنس بف مالؾ مرسبل
سماعيؿ بف عياش ، كبقية بف الكليد  .(12)كعبد اهلل بف المبارؾ ،ركل عنو: إبراىيـ بف محمد الفزارم، كا 

، (17)، كأبك حاتـ(16)، كالعجمي(15)اإلماـ احمد كثَّقوك ، (14)، كقاؿ ابف معيف: ليس بو بأس(13)قاؿ ابف سعد: كاف ثقة مأمكنان 
 .(21)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الحافظ(20)كابف حجر، (19)كابف شاىيف ،(18)كالنسائي

اًلؾو اٍلًكٍنًدمِّ  .9 ٍجًر ٍبًف مى  :(23))الطبقة الثانية( (22)حي
 .(24)أبك بكر بف أبي مريـ :ركل عنو .قبيصة بف ذؤيب ، كأبي مريـ صاحب النبي  :ركل عف 

                                      
 .9/151( الثقات البف حباف 1)
 .1/263. األنساب لمسمعاني قبيمة ىي أشجع إلى( ىذه النسبة 2)
 .31/46ماؿ لممزم ( تيذيب الك3)
 .31/48المصدر السابؽ (4)
 .8/150التاريخ الكبير لمبخارم ( 5)
 .31/48تيذيب الكماؿ لممزم ( 6)
 .4/341ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 7)
اًىيؿ8) عفاء كالمجى ٍعًرفة الثِّقىات كالضُّ ٍرح كالتٍَّعًديؿ كمى  .2/103البف كثير  ( التٍَّكميؿ في الجى
 .613بف حجر /تقريب التيذيب ال( 9)
 .7/159. األنساب لمسمعاني ( بالكاؼ الساكنة بيف السينيف المفتكحتيف كفي آخرىا كاؼ أخرل، نسبة إلى السكاسؾ كىك بطف مف كندة10)
 .13/201تيذيب الكماؿ لممزم ( 11)
 .13/203المصدر السابؽ ( 12)
 .9/472الطبقات الكبير البف سعد ( 13)
 .1/81حرز تاريخ ابف معيف ركاية ابف م( 14)
 .257سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد /( 15)
 .228تاريخ الثقات لمعجمي /( 16)
 .4/422الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 17)
 .13/204تيذيب الكماؿ لممزم ( 18)
 .118تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 19)
 .311تقريب التيذيب البف حجر /( 20)
 .6/380سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 21)
 .11/161. األنساب لمسمعاني ( بكسر الكاؼ كسككف النكف كفي آخرىا الداؿ، نسبة إلى كندة، كىي قبيمة مشيكرة مف اليمف تفرقت في الببلد22)
 .3/267الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 23)
 .المصدر السابؽ (24)
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 .(2)في الثقات قيٍطميٍكبىغىا، كذكره ابف (1)ذكره ابف حباف في الثقات
ـى اٍلًكٍنًدمِّ  كأىبي  .10 ٍريى  : صحابي.مى
  :ألف فيو بقية بف الكليد: صدكؽ كثير التدليس، كقد صرح ىنا بالسماع. ؛اإلسناد حسفالحكـ عمى اإلسناد 
 ( 66الحديث رقـ: ) 

، أ ، ًبأىٍصبىيىافى مَّدو اٍلمىاىىاًنيُّ ٍبًد اٍلكىاًحًد ٍبًف ميحى ، أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلفىٍتًح ييكسيؼي ٍبفي عى اعو ًميِّ ٍبًف شيجى اعي ٍبفي عى كرو شيجى نا أىبيك مىٍنصي
مي  ، كى ًد ٍبًف ًزيىادو مَّ ٍندىٍه، أنا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى مًَّد ٍبًف مى اؽى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي ًإٍسحى ٍبًد المًَّو ميحى ، قال: أنا أنا أىبيك عى مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى حى

بَّاًر، أىٍنبىأى  ٍبًد اٍلجى اًب أىٍحمىدي ٍبفي عى ، عىٍف أىٍصحى اًلًد ٍبًف مىٍعدىافى دَّثىًني ثىٍكري ٍبفي يىًزيدى، عىٍف خى اؽى، حى ًد ٍبًف ًإٍسحى مَّ ، عىٍف ميحى نىا ييكنيسي
بيٍشرىل ًعي رىسيكًؿ المًَّو  ، كى ـى : " دىٍعكىةي أىًبي ًإٍبرىاًىي ؟ قىاؿى ـٍ قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، أىٍخًبٍرنىا عىٍف نىٍفًسؾى ـى أىنَّيي ٍريى سىى ٍبًف مى

كري بيٍصرىل ًمٍف أىرٍ  اءىٍت لىوي قيصي رىجى ًمٍنيىا نيكره أىضى مىٍت ًبي أىنَّوي خى مى رىأىٍت أيمِّي ًحيفى حى ـي السَّالـي، كى مىٍيًي ، عى ًض الشَّاـً
، فىبىٍينىا أىنىا مىعى أىخو ًلي ًفي بىٍيـو لىنىا أىتىانً  الًف ًبًثيىابو بىيىاضو مىعىييمىا طىٍسته ًمٍف كىاٍستيٍرًضٍعتي ًفي بىًني سىٍعًد ٍبًف بىٍكرو ي رىجي

عىال ًفيًو ًحٍكمىةن  ا قىٍمًبي فىغىسىالهي، ثيّـَ جى عىاًني، فىشىقَّا بىٍطًني، ثيّـَ اٍستىٍخرىجى ا فىأىٍضجى ٍمميكءه ثىٍمجن اننا ".أىٍسنىدىهي بىًحيري ٍبفي  ذىىىبو مى يمى كىاً 
اًلدو  ، عىٍف خى  .سىٍعدو

، مف طريؽ أحمد بف عبد   / ،51ؽ في السير كالمغازم، باب شؽ بطف الرسكؿ أخرجو محمد بف إسحا .1
 الجبار، عف يكنس بف بكير، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

بقية عف بحير ، مف طريؽ    ،2/7في كتابو دالئؿ النبكة ، باب ما جاء في شؽ صدر النبي  البىٍييىًقيٌ كأخرجو  .2
 ، مختمؼ األلفاظ.ابف عمرك السممي، عف عتبة بف عبدبف معداف،عف ابف سعيد، عف ا
 :رجاؿ اإلسناد 
مَّدو اٍلمىاىىاًنيُّ  .1 ٍبًد اٍلكىاًحًد ٍبًف ميحى  :(4)ق(540) األىٍصبىيىاًنيُّ  أىبيك اٍلفىٍتحً  (3)ييكسيؼي ٍبفي عى

براىيـ بف محمد بف إبراىيـ الطياف، ك شجاع بف عمي بف شجاع، ركل عف:   .كيومحمد بف أحمد بف شكر  كا 
 .(5)كأبك مكسى المىًدينيٌ ، السٍَّمعىاًنيٌ كأبك سعد ابف عساكر، ركل عنو: 

 .(6)شيخ صالح، سديد السيرة، مف أىؿ الخير: السٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 
اعو المى  .2 ًميِّ ٍبًف شيجى اعي ٍبفي عى كرو شيجى  :(8)ق(466) األىٍصبىيىاًنيُّ  (7)يٌ مً قى صٍ أىبيك مىٍنصي

 ه، كأبي جعفر األبيرم.كأحمد بف يكسؼ الخشاب.أبي عبد اهلل بف مندركل عف: 
 .(9)،كمحمكد بف محمد بف ماشاذةرمحمد بف أبي القاسـ المعركؼ بياج كركل عنو: الحسيف بف عبد الممؾ، 

 .(10)كثير السماع كاسع الركاية معركؼ بالطمبقاؿ ابف مندة: 
                                      

 .6/235الثقات البف حباف ( 1)
 .3/310قطمكبغا  الثقات ممف لـ يقع في الكتب الست البف( 2)
 .12/61( بفتح الميـ كالياء بيف األلفيف كفي آخرىا النكف، نسبة إلى ماىاف، كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو. األنساب لمسمعاني 3)
 .36/552تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 4)
 .2/390التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني ( 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 .12/295 األنساب لمسمعاني. ف الصاد كفتح القاؼ، ىذه النسبة إلى الجد كىك مصقمة بف ىبيرة( بفتح الميـ كسكك 7)
 .3/196إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي ( 8)
 .31/225تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 9)
 .3/196إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة الحنبمي ( 10)
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مًَّد بٍ  .3 اؽى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي ًإٍسحى ٍبًد المًَّو ميحى ٍندىهٍ أىبيك عى  :(1)ق(396) ًف مى
سماعيؿ الصفار، ركل عف:   .أحمد بف عمر المديني كعف أبيو، كعـ أبيو عبد الرحمف بف يحيى، كا 

 .كشجاع بف عمي المصقمي، ركل عنو: الحاكـ أبك عبد اهلل، كتماـ الرازم، كحمزة السيمي، كأبك نعيـ
، كقاؿ (3): إماـ األئمة في الحديثالبىاًطرقىاًنيٌ أبك بكر بف ، كقاؿ (2)قاؿ ابف عساكر: أحد المكثريف كالمحدثيف الجكاليف

، كقاؿ جعفر بف محمد بف المعتز الحافظ: ما رأيت أحفظ مف أبي (4)ابف الجكزم: الحافظ مف بيت الحديث كالحفظ
، كقاؿ ابف (7)بلـ، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الجكاؿ محدث اإلس(6)، كقاؿ ابف نقطة: اإلماـ الحافظ(5)عبد اهلل بف منده

 .(8)حجر: كاف مف أئمة ىذا الشأف كثقاتيـ
بَّاًر ٍبفً أىٍحمى  .4 ٍبًد اٍلجى ، العيطىاًرًدمُّ  دي ٍبفي عى ٍيًر أىبيك عيمىرى التًَّمٍيًميُّ مًَّد بًف عيمى  :(10)(ق272) ، الكيٍكًفيُّ (9)ميحى

 .بكير أبي بكر بف عياش، كعبد اهلل بف إدريس، كحفص بف غياث ، كيكنس بفركل عف: 
 .(11)كعنو: ابف صاعد، كابف أبي الدنيا، كعثماف بف السماؾ، كأبك سيؿ بف زياد، كأبك العباس األصـ

، قاؿ أبك حاتـ الرازم: (12)قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: كتبت عنو، كأمسكت عف الركاية عنو لكثرة كبلـ الناس فيو
كقاؿ أبك أحمد بف عدم: رأيت أىؿ ، (14): كاف يكذب)مطٌيف( كقاؿ محمد بف عبد اهلل الحضرمي، (13)ليس بالقكم

، كذكره ابف حباف (15)نو لـ يمؽ مف يحدث عنيـألما ضعفكه نكال يعرؼ لو حديث منكر كا  ، كزاد: مجمعيف عمى ضعفو
قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (17)عبيدة السرم بف يحيى ابف أخي ىناد: ثقة كقاؿ أب، ك (16)في الثقات، كقاؿ: ربما خالؼ ال بأس     :الدَّارى

 ، كقاؿ مسممة بف(20)، كمرة قاؿ: حديثو مستقيـ كضعفو غير كاحد(19)، كقاؿ الذىبي: الشيخ المعمر المحدث(18) بو
 ، (22)كقاؿ أبك محمد بف األخضر: ثقة ال بأس بو ،(21)األندلسي: ال بأس بو

                                      
 .52/29تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 1)
 سابؽ.المصدر ال( 2)
 .نفسوالمصدر ( 3)
 . 15/52المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 4)
 المصدر السابؽ.( 5)
 .3/277إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة ( 6)
 .17/28سير إعبلـ النببلء لمذىبي ( 7)
 .5/70لساف الميزاف البف حجر ( 8)
 .9/324. األنساب لمسمعاني ارد، كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو( بضـ العيف كفتح الطاء ككسر الراء كالداؿ ، نسبة إلى عط9)
 .20/258تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 10)
 .20/259المصدر السابؽ ( 11)
 .2/62الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 12)
 المصدر السابؽ.( 13)
 .5/434تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 14)
 .1/313الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 15)
 .8/45الثقات البف حباف ( 16)
 .5/434تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 17)
 .157سؤاالت حمزة لمدارقطني /( 18)
 .13/55سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 19)
 .1/45المغني في الضعفاء لمذىبي ( 20)
 .1/72إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام ( 21)
 المصدر السابؽ.( 22)
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، كذكره في المرتبة الثالثة مف (2)حيح، كقاؿ ابف حجر: ضعيؼ كسماعو لمسيرة ص(1)كصحح الحاكـ حديثو في مستدركو
 .(3)طبقات المدلسيف

 :(4)ق(199) مَّاؿي جى ، البىٍكرو الكيٍكًفيُّ  كييٍكنيسي بفي بيكىٍيًر بًف كىاًصؿو أىب .5
 .كمحمد بف إسحاؽ، ركل عف: إبراىيـ بف يزيد الككفي، كسميماف األعمش، كشعبة بف الحجاج

 .(5)محمد بف عبد اهلل بف نمير ، كيحيى بف معيفركل عنو: أحمد بف عبد الجبار العطاردم، ك 
حدث أ، كقاؿ عمي بف المديني: كتبت عنو كلست (7)، كمرة قاؿ: ليس بو بأس(6)كاف ثقة صدكقايحيى بف معيف: قاؿ 
، (10)كقاؿ العجمي: ضعيؼ الحديث ،(9)ما كاف أزىد الناس فيو كأنفرىـ عنو كقد كتبت عنو، كقاؿ اإلماـ أحمد: (8)عنو
ينبغي أف يتثبت في ، كقاؿ الجكزجاني: (12)، كقاؿ أبك داكد: ليس بحجة عندم(11)أبك حاتـ: محمو الصدؽ كقاؿ
، كقاؿ محمد (15)، كذكره ابف حباف في الثقات(14)كقاؿ في مكضع آخر: ضعيؼ، كقاؿ النسائي: ليس بالقكم  ،(13)أمره
نو أ، كقاؿ ابف شاىيف: ثقة إال (17)كثقو األئمة ، كقاؿ ابف عدم: لو غرائب، كقد(16)بف عبد اهلل بف نمير: ثقة رضاا

 . (20)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ يخطئ(19)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الصدكؽ(18)يتشيع
اؽى بًف يىسىاًر بًف ًخيىارو األىٍخبىاًرمُّ  .6 مَّدي بفي ًإٍسحى  :(22)(ق150) (21)ميحى

براىيـ بف عقبةركل عف:  سماعيؿ ابف أمي ،أباف بف صالح ، كا   .الرحبي كبشير بف يسار، كثكر بف يزيد ،ةكا 
 .(23)كيكنس بف بكير الشيباني ،ركل عنو: كأحمد بف خالد الكىبي ، كسفياف الثكرم، كسفياف بف عيينة

                                      
 .1/72مطام إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغ (1)
 .119تقريب التيذيب البف حجر /( 2)
 .37طبقات المدلسيف البف حجر /( 3)
 .32/493تيذيب الكماؿ لممزم ( 4)
 .32/495المصدر السابؽ ( 5)
 .298سؤاالت ابف الجنيد ليحيى بف معيف ( 6)
 .1/81تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ( 7)
 .148سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني /( 8)
 .11/435تيذيب التيذيب البف حجر ( 9)
 .487تاريخ الثقات لمعجمي /( 10)
 .9/236الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 11)
 .13/490تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 12)
 .138أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني /( 13)
 .32/497تيذيب الكماؿ لممزم ( 14)
 .9/289الثقات البف حباف ( 15)
 .8/521اؿ البف عدم الكامؿ في ضعفاء الرج( 16)
 المصدر السابؽ.( 17)
 .258تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 18)
 .9/245سير إعبلـ النببلء لمذىبي ( 19)
 .643تقريب التيذيب البف حجر/( 20)
 .1/130. األنساب لمسمعاني ( بفتح األلؼ كسككف الخاء كفتح الباء كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة الى األخبار21)
 .24/405يب الكماؿ لممزم تيذ( 22)
 .24/411المصدر السابؽ ( 23)
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، كمرة قاؿ: ليس بو بأس كىك ضعيؼ الحديث في (2)، كقاؿ ابف معيف: ثقة كلكنو ليس بحجة(1)قاؿ ابف سعد: كاف ثقة
، (5)، كمرة قاؿ: كاف رجبلن يشتيي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعيا في كتبو(4)احمد: صدكؽ، كقاؿ اإلماـ (3)الزىرم

، كقاؿ مالؾ: دجاؿ مف (6)كمرة قاؿ: ىك كثير التدليس جدا، فكاف أحسف الحديث عندم ما قاؿ أخبرني كسمعت
، (10)كقاؿ أبك زرعة الرازم: صدكؽ، (9)، كقاؿ النسائي: ليس بالقكم(8)، كقاؿ شعبة: أمير المحدثيف بحفظو(7)الدجاجمة

ككاف أحد ، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ، كزاد: (12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)كقاؿ أبك حاتـ: ضعيؼ الحديث
برا في معرفة المغازم كالسير ،أكعية العمـ فانحط حديثو عف رتبة الصحة كىك صدكؽ في نفسو  ،كليس بذاؾ المتقف ،حى

 ة، كذكره ابف حجر في المرتبة الرابع(14)حجر: إماـ المغازم، صدكؽ يدلس رمي بالتشيع كالقدر ، كقاؿ ابف(13)مرضي
 .   (15)مف طبقات المدلسيف

ًعيُّ  ثىٍكري ٍبفي يىًزيدى  .7  (.29ق(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )153) اٍلكىالى
ًعيُّ  .8 ٍعدىافى اٍلكىالى اًلدي ٍبفي مى  (.29في الحديث رقـ )ق(: ثقة يدلس، سبؽ ترجمتو 103) خى
اًب رىسيكًؿ المًَّو  .9  .عىٍف أىٍصحى
  :بَّارً  ٍبفى  أىٍحمىدى  ألف فيو ؛اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد ٍبًد اٍلجى  .ضعيؼ؛ عى
 ( 67الحديث رقـ: ) 

، أنا رىشىأي ٍبفي نى  سىًنيُّ ـى ٍبًف اٍلعىبَّاًس اٍلحى ًميُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي سىفي ٍبفي أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً عى ًظيًؼ ٍبًف مىا شىاءى المَّوي اٍلميٍقًرئي، أنا اٍلحى
مَّدو الدُّكًرمُّ  ، أىٍنبىأىنىا عىبَّاسي ٍبفي ميحى اًلًكيُّ ، أىٍنبىأىنىا أىٍحمىدي ٍبفي مىٍركىافى اٍلمى مَّدو ، أىٍنبىأىنىا ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف ميحى ًعيفو ، أىٍنبىأىنىا يىٍحيىى ٍبفي مى

ٍبدو أىنَّ بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى  ٍتبىةى ٍبًف عى ٍف عي ، عى مىًميِّ ك السُّ ، عىًف اٍبًف عىٍمرو اًلًد ٍبًف مىٍعدىافى ، عىٍف خى ـٍ ًليًد، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو دَّثىيي وي حى
: " كى  أىفَّ رىجيال سىأىؿى النًَّبيَّ  ؿي بىٍدًك شىٍأًنؾى يىا نىًبيَّ المًَّو؟ فىقىاؿى : كىٍيؼى كىافى أىكَّ ، فىقىاؿى اًضنىًتي ًمٍف بىًني بىٍكًر ٍبًف سىٍعدو انىٍت حى

ٍذ مىعىنىا زىادنا، فىقيٍمتي أًلىًخي: يىا أىًخي، اٍذىىٍب فىٍأتً  ـٍ نىٍأخي لى نىا.فىذىىىبى فىاٍنطىمىٍقتي أىنىا كىاٍبفه لىيىا ًفي بىٍيـو لىنىا كى نىا ًبزىادو ًمٍف ًعٍنًد أيمِّ
، مىكىٍثتي أىنىا ًعٍندى اٍلبىٍيـً ري  أىًخي كى ، فىقىاؿى اآٍلخى اًحًبًو: ىيكى ىيكى ديىيمىا ًلصى اًف كىأىنَّييمىا نىٍسرىاًف، فىقىاؿى أىحى : فىأىٍقبىؿى ًإلىيَّ طىٍيرىاًف أىٍبيىضى

ا قىٍمًبي فىشىقَّ  اًني ًلٍمقىفىا فىشىقَّا بىٍطًني، فىاٍستىٍخرىجى ذىاًني، فىبىطىحى : فىأىٍقبىال يىٍبتىًدرىاًني فىأىخى .قىاؿى ـٍ مىقىتىٍيًف  اهي نىعى ا ًمٍنوي عى فىأىٍخرىجى
: ايًتًني ًبمىاًء بى  ٍكًفي.ثيّـَ قىاؿى اًء ثىٍمجو فىغىسىال ًبًو جى اًحًبًو: اٍئًتًني ًبمى ديىيمىا ًلصى ٍيًف، فىقىاؿى أىحى ٍكًفي سىٍكدىاكى ٍردو فىغىسىال ًبًو جى

                                      
 .9/323الطبقات الكبير البف سعد ( 1)
 .3/225تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 2)
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 .3/214العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 4)
 .214/ سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد( 5)
 .7/191الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 6)
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 .51طبقات المدلسيف البف حجر /( 15)
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: ايًتًني ًبالسًَّكينىًة فىذىرَّىىا فً  : قىٍمًبي ثيّـَ قىاؿى كىابي مىٍيًو كىالصَّ تىـى عى خى اطىوي، كى اًحًبًو: ًخٍطًو فىخى ا ًلصى ديىيمى ي قىٍمًبي ثيّـَ أىٍطبىقىوي.قىاؿى أىحى
ًتًو ًفي ًكفَّةو، اًحًبًو: اٍجعىٍموي ًفي ًكفَّةو، كىاٍجعىٍؿ أىٍلفنا ًمٍف أيمَّ ا ًلصى ديىيمى اتىـً النُّبيكًَّة، فىقىاؿى أىحى فىٍكًقي  فىًإذىا أىنىا أىٍنظيري ًإلىى األىٍلؼً  ًبخى
، ـٍ ًزنىٍت ًبًو لىمىاؿى ًبًي اًحًبًو: لىٍك أىفَّ أيمَّتىوي كي ديىيمىا ًلصى ، فىقىاؿى أىحى ـٍ يي مىيَّ بىٍعضى فىًرٍقتي فىرىقنا  أيٍشًفؽي أىٍف يىًخرَّ عى تىرىكىاًني كى ثيّـَ اٍنطىمىقىا كى

، فىأىٍشفىقىٍت أىٍف يىكيكفى قىًد اٍلتىبىسى ًبي.شىًديدنا، ثيّـَ اٍنطىمىٍقتي ًإلىى أيمِّي، كىأىٍخبىٍرتييىا ًبالًَّذم لىقً  مىٍت  يتي فىقىالىٍت: أيًعيذيؾى ًبالمًَّو فىرىحى
تَّى بىمىٍغنىا ًإلىى أيمِّي.فىقىالىٍت: قىٍد أىدٍَّيتي أىمى  ٍمًفي حى رىًكبىٍت خى مىى الرٍَّحًؿ كى مىمىٍتًني عى دَّثىٍتيىا ًبابىًعيرنا لىيىا، فىحى حى ًذمًَّتي، كى ًديًث انىًتي كى ٍلحى
كري الشَّاـً ". اءى لىوي قيصي رىجى ًمنِّي نيكره أىضى قىالىٍت: ًإنِّي رىأىٍيتي خى ، كى ـٍ يىريٍعيىا ذىًلؾى ، فىمى  الًَّتي لىًقيتي

: بىح كىابي ، كىالصَّ .يكىذىا قىاؿى سىٍعدي ٍبفي بىٍكرو ، كى  ري ٍبفي سىٍعدو
طريؽ حيكة بف شريح كيزيد بف عبد ربو،  ، مف17685، رقـ الحديث 4/184أخرجو اإلماـ احمد في مسنده،  .1

 بو،متقارب األلفاظ.
، مف طريؽ بحير 13، رقـ الحديث   ،1/163كأخرجو الدارمي في سننو، في باب كيؼ كاف أكؿ شأف النبي  .2

 بف سعد عف خالد بف معداف، بو، متقارب األلفاظ.
، مف طريؽ 146، رقـ الحديث  1/457كأخرجو أحمد بف مركاف الدينكرم، في كتاب المجالسة كجكاىر العمـ،  .3

 عباس الدكرم، بو، متقارب األلفاظ.
، مف 1181، رقـ الحديث 2/198في مسند الشامييف، مسند خالد بف عبد الرحمف السممي،  الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو  .4

 ، بو، متقارب األلفاظ.بقية عفمحمد بف مصفى، كعمرك بف عثماف، طريؽ 
، 4230، رقـ الحديث 2/673التي ىي دالئؿ النبكة،  كتاب آيات رسكؿ اهلل  كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، في .5

 مف طريؽ حيكة بف شريح عف بقية، بو متقارب األلفاظ.
 :رجاؿ اإلسناد 
ـى  .1 ًميُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي  (.15(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق508) أىبيك اٍلقىاًسـً عى
 (.30ترجمتو في الحديث رقـ )(: ثقة، سبؽ ق444) رىشىأي ٍبفي نىًظيؼً  .2
اًعيؿى  .3 سىفي ٍبفي ًإٍسمى  (.30(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق392) اٍلحى
اًلًكيُّ  .4  (.30، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )مقبكؿ(: ق333) أىٍحمىدي ٍبفي مىٍركىافى اٍلمى
، ثيّـَ البىغٍ  .5 ، الدٍُّكًرمُّ اًتـً بًف كىاًقدو مًَّد بًف حى  :(1)(ق271) أىبيك الفىٍضؿً  دىاًدمُّ عىبَّاسي بفي ميحى

 .كيحيى بف معيف، كيكنس بف محمد المؤدب ،أحمد بف حنبؿ، كأبي نعيـ الفضؿ بف دكيف ركل عف:
  .(2)ركل عنو: األربعة، كعبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ، كعبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم، كيعقكب بف سفياف

 ،  (5)، كذكره ابف حباف في الثقات(4)نو عبد الرحمف بف أبي حاتـ: صدكؽ، كقاؿ أبك حاتـ كاب(3)قاؿ النسائي: ثقة
 .(8)اؿ ابف حجر: ثقة حافظق، ك (7)اإلماـ، الحافظ، الثقة، الناقد، كقاؿ الذىبي: (6)كقاؿ ابف الجكزم: كاف ثقة

                                      
 ..14/245( تيذيب الكماؿ لممزم 1)
 .14/247( المصدر السابؽ 2)
 .65( مشيخة النسائي /3)
 .6/216( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 4)
 .8/513( الثقات البف حباف 5)
 .12/247ظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( المنت6)
 .12/522( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 7)
 .329تقريب التيذيب البف حجر /( 8)
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ًعٍيفً  .6 ـى  أىبيك زىكىًريَّا يىٍحيىى بفي مى ـي، البىٍغدىاًدمُّ  (1)الميرِّمُّ  بًف عىٍكًف بًف ًزيىاًد بًف ًبٍسطىا  :(2)(ق233) مىٍكلىىي
سماعيؿ بف عياش  كأبي نعيـ الفضؿ بف دكيف ،ركل عف: إسماعيؿ بف عمية، كا 

 .(3)ركل عنو: البخارم، كمسمـ، كأبك داكد، كحنبؿ بف إسحاؽ ابف حنبؿ، كعباس بف محمد الدكرم
انتيى عمـ الناس إلى  ، كقاؿ عمي بف المديني:(4)قاؿ ابف سعد: كقد كاف أكثر مف كتابة الحديث ككاف ال يكاد يحدث

، كقاؿ النسائي: (8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)، كقاؿ أبك حاتـ: إماـ(6)، كذكره العجمي في الثقات(5)يحيى بف معيف
بف الجكزم: كاف ، كقاؿ ا(10)، كقاؿ الخطيب: كاف إمامان عالمان حافظان ثبتان متقنان (9)الثقة المأمكف، أحد األئمة في الحديث

، (13)اإلماـ الحافظ شيخ المحدثيف، كقاؿ الذىبي: (12)، كقاؿ المزم: إماـ أىؿ الحديث في زمانو(11)حافظان ثقةن ثبتان متقنان 
 .(14)كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ مشيكر إماـ الجرح كالتعديؿ

ًليدً  .7  .(44(: صدكؽ يدلس، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق197) بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى
 (.30(: ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق143) يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو  .8
ٍعدىافى  .9 اًلًد ٍبًف مى  (.29(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق103) خى
مىًميُّ الشَّاًميُّ  .10 بىسة السَّ ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف عى  :(15)(ق110) عى

 ف سارية.ركل عف: عتبة بف عبد السممي، كالعرباض ب
 .(16)ركل عنو: ابنو جابر بف عبد الرحمف بف عمرك السممي، كخالد بف معداف ، كعبد األعمى بف ىبلؿ

 .(19)، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ(18)، كقاؿ الذىبي: صدكؽ إف شاء اهلل(17)ذكره ابف حباف في الثقات
ًلٍيدً  .11 مىًميُّ أىبيك الكى ٍبدو السُّ  : صحابي.(20)(ق87) عيٍتبىةي بفي عى
 اًلًكيُّ  مىٍركىافً  ٍبفى  أىٍحمىدى ألف فيو:  ؛اإلسناد ضعيؼـ عمى اإلسناد: الحك  .مقبكؿ، اٍلمى

                                      
 .12/212. األنساب لمسمعاني ( بفتح الميـ كتشديد الراء المكسكرة، ىذه النسبة إلى مر بف عمرك بف الغكث ابف طيئ1)
 .31/543تيذيب الكماؿ لممزم ( 2)
 .31/546المصدر السابؽ ( 3)
 .9/357الطبقات الكبير البف سعد ( 4)
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 . 9/192الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 7)
 .9/262الثقات البف حباف ( 8)
 .16/273المصدر السابؽ ( 9)
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 .5/111الثقات البف حباف ( 17)
 .7/149ـ لمذىبي تاريخ اإلسبل( 18)
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 .4/362البف حجر  ( اإلصابة في تمييز الصحابة20)
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 ( 68الحديث رقـ: ) 
ًميِّ ٍبًف  سىفي ٍبفي عى ًمي  اٍلحى ٍيًف، أنا أىبيك عى ًد ٍبًف اٍلحيصى مَّ أىٍحمىدي  اٍلميٍذًىًب، أنا أىبيك بىٍكرو أىٍخبىرىنىاهي أىبيك اٍلقىاًسـً ًىبىةي المًَّو ٍبفي ميحى

يىًزيدي ٍبفي  ٍيكىةي، كى دَّثىًني أىًبي، أىٍنبىأىنىا حى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى، حى ، أىٍنبىأىنىا عى ٍعفىرو اٍلقىًطيًعيُّ دَّثىًني  ٍبفي جى بًِّو، قال: أىٍنبىأىنىا بىًقيَّةي، حى ٍبًد رى عى
، عىًف اٍبًف عىمٍ  اًلًد ٍبًف مىٍعدىافى ، عىٍف خى .حبىًحيري ٍبفي سىٍعدو ـٍ دَّثىيي ، أىنَّوي حى مىًميِّ ٍبدو السُّ ٍتبىةى ٍبًف عى ، عىٍف عي مىًميِّ ك السُّ  .رو

ٍبدً   دَّثىًني أىبيك مىٍحميكدو مىٍسعيكدي ٍبفي عى دَّادي، ًفي ًكتىاًبًو، ثيّـَ حى سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى ًمي  اٍلحى ًمي  عىٍنوي، أنا كىأنا أىبيك عى  الرًَّحيـً ٍبًف عى
مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى ًإٍبرىاًىي اًفظي، أىٍنبىأىنىا سي ٍبًد اٍلكىىَّاًب ٍبًف نىٍجدىةى، أىٍنبىأىنىا أىًبي، ح.الطَّبىرىاًنيٌ ـي اٍلحى  ، أىٍنبىأىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عى

، أىٍنبىأىنىا كىًثيري ٍبفي عيبى  سىًف اٍلًعٍرًقيُّ ، أىٍنبىأىنىا كىاًثمىةي ٍبفي اٍلحى نا سيمىٍيمىافي : كى رَّاجي قىاؿى ـي  ،ٍيدو اٍلجى نا ًإٍبرىاًىي : كى ، قىاؿى مىٍيمىافي نا سي : كى قىاؿى
، قىاليكا: أنا بىًقيَّةي، عىٍف بى  ك ٍبفي عيٍثمىافى فَّى، كىعىٍمري مَّدي ٍبفي اٍلميصى ًد ٍبًف ًعٍرؽو، أىٍنبىأىنىا ميحى مَّ اًلًد ٍبًف ٍبفي ميحى ، عىٍف خى ًحيًر ٍبًف سىٍعدو

ٍبًد الرَّ  ، عىٍف عى : أىفَّ رىجيال سىأىؿى رىسيكؿى المًَّو مىٍعدىافى ٍبدو ٍتبىةى ٍبًف عى ٍف عي ، عى مىًميِّ ك السُّ ؿي  ٍحمىًف ٍبًف عىٍمرو : كىٍيؼى كىافى أىكَّ فىقىاؿى
اًضنىًتي ًمٍف بىًني سىٍعًد ٍبًف بىٍكرو فىاٍنطىمىٍقتي أىنىا كىاٍبفه لىيىا ًفي : " كىانىٍت حى ٍذ مىعىنىا  شىٍأًنؾى يىا رىسيكؿى المًَّو؟ قىاؿى ـٍ نىٍأخي لى بىٍيـو لىنىا، كى
مىكىٍثتي أىنىا ًعٍندى اٍلبى  نىا، فىاٍنطىمىؽى أىًخي كى : يىا أىًخي، اٍذىىٍب فىاٍئًتنىا ًبزىادو ًمٍف ًعٍنًد أيمِّ اًف زىادنا، فىقيٍمتي ، فىأىٍقبىؿى طىٍيرىاًف أىٍبيىضى ٍيـً

اًحبً  ا ًلصى ديىيمى ا نىٍسرىاًف، فىقىاؿى أىحى اًني ًلٍمقىفىا، قىاؿى اٍبفي كىأىنَّييمى ذىاًني فىبىطىحى ، فىأىٍقبىال يىٍبتىًدرىاًني فىأىخى ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى ًو: أىىيكى ىيكى
مىقىتىٍيًف سىٍكدىاكى  ا ًمٍنوي عى ا قىٍمًبي فىشَّقىاهي فىأىٍخرىجى ٍيًف: ًإلىى اٍلقىفىا، فىشىقَّا بىٍطًني، ثيّـَ اٍستىٍخرىجى ديىيمى اٍلحيصى اًحًبًو: ٍيًف، فىقىاؿى أىحى ا ًلصى

: ايًتًني ًبمى  ٍكًفي، ثيّـَ قىاؿى ًديًثًو: ايًتًني ًبمىاًء ثىٍمجو فىغىسىال ًبًو جى ٍيًف، قىاؿى يىًزيدي ًفي حى اًء بىٍردو فىغىسىال ًبًو قىٍمًبي، ثيّـَ زىادى اٍبفي اٍلحيصى
ديىي  : ايًتًني ًبالسًَّكينىًة فىذىرَّاىىا ًفي قىٍمًبي، ثيّـَ قىاؿى أىحى اتىـً قىاؿى مىٍيًو ًبخى تىـى عى خى اطىوي، كى ٍيًف: ًخٍطوي فىخى اًحًبًو زىادى اٍبفي اٍلحيصى ا ًلصى مى

اتىـً النُّبيكًَّة، ثيّـَ اتَّفىقىا، فى  مىٍيًو ًبخى ـٍ عى وي كىاٍخًت اصى ًديًثًو: ًحٍصوي فىحى ٍيكىةي ًفي حى قىاؿى حى اًحًبًو: اٍجعىٍموي ًفيالنُّبيكًَّة، كى ديىيمىا ًلصى  قىاؿى أىحى
ىٍنظيري ًإلىى األى  ٍيًف: ألى قىاؿى اٍبفي اٍلحيصى ًتًو ًفي ًكفَّةو فىًإذىا أىنىا أىٍنظيري كى مىيَّ ًكفَّةو، كىاٍجعىٍؿ أىٍلفنا ًمٍف أيمَّ ٍلًؼ فىٍكًقي أيٍشًفؽي أىٍف يىًخرَّ عى

قىاؿى اٍبفي اٍلحي  يىا كى حى ًزنىٍت ًبًو لىرىجَّ : لىٍك أىفَّ أيمَّتىوي كي ، فىقىاؿى ـٍ يي تىرىكىاًني، فىفىرىٍقتي فىرىقنا شىًديدنا، بىٍعضي ـٍ ثيّـَ اٍنطىمىقىا كى ٍيًف: لىمىاؿى ًبًي صى
يٍ  ٍيًف ًبالًَّذم لىًقيتيوي، فىأىٍشفىقىٍت زىادى اٍبفي اٍلحيصى قال: أىٍف يىكيكفى اٍلتىبىسى ثيّـَ اٍنطىمىٍقتي ًإلىى أيمِّي فىأىٍخبىٍرتييىا زىادى اٍبفي اٍلحيصى ، كى مىيَّ ًف عى

قى ًبي مىمىٍتًني، كى مىٍت بىًعيرنا لىيىا فىحى ٍيًف: فىرىحى قىاؿى اٍبفي اٍلحيصى مىٍت بىًعيرىىىا كى مىى ، قىالىٍت: أيًعيذيؾى ًبالمًَّو فىرىحى مىمىٍتًني عى اؿى يىًزيدي: فىحى
ٍيًف: بىمىٍغنىا ًإلىى أيمِّي قىاؿى اٍبفي اٍلحيصى تَّى بىمىغىٍتًني كى ٍمًفي حى رىًكبىٍت خى دَّثىٍتيىا الرٍَّحًؿ، كى حى ًذمًَّتي، كى ، فىقىالىٍت: أك أىدٍَّيتي أىمىانىًتي كى

رىجى مً  قال: خى لىٍدتىوي كى : ًحيفى كى ًمي  قىالىٍت: ًإنِّي رىأىٍيتي زىادى أىبيك عى ، كى ـٍ يىريٍعيىا ذىًلؾى ، فىمى كري ًبالًَّذم لىًقيتي اءىٍت لىوي قيصي نِّي نيكره أىضى
 .الشَّاـً "

 (.67رقـ ) سبؽ تخريجو قي الحديث 
 :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
ٍيفً  .1  (.8ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق525) ًىبىةي المًَّو ٍبًف اٍلحيصى
ًميِّ ٍبًف اٍلميٍذًىبً  .2 سىفي ٍبفي عى  (.26ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 444) اٍلحى
ٍعفىرو اٍلقىًطيًعيُّ  .3  (.5لحديث رقـ )ثقة، سبؽ ترجمتو في اق(: 368) أىٍحمىدي ٍبفي جى
ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى  .4 ٍنبىؿ ٍبفي  عى  (.5ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 290) حى
ٍنبىؿ ) ٍبفي  أىٍحمىدى  .5  (.5سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )، ثقة إماـ حجةق(: 241حى
ٍيكىةي  .6 ٍيح ٍبفي  حى  (.44ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق224) شيرى
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بٍ  .7 بِّوً يىًزيدي ٍبفي عى بىٍيًدمُّ  (1)ًسيُّ ٍرجي الجي  ًد رى ، الميؤىذِّفي (2)أىبيك الفىٍضًؿ الزُّ  :(3)ق(224) ، الًحٍمًصيُّ
 .ركل عف: أيكب بف سكيد الرممي، كبشر بف شعيب بف أبي حمزة، كبقية بف الكليد 

 .(4) كيحيى بف معيف ، ككعثماف الدارمي ،ركل عنو: أبك داكد، كأحمد بف حنبؿ، كأبك زرعة الدمشقي
، قاؿ أبك حاتـ الرازم: صدكؽ أيقظ مف (7)، كقاؿ العجمي: ثقة(6)، كقاؿ اإلماـ أحمد: ما كاف أثبتو(5)قاؿ ابف معيف: ثقة

، كقاؿ الذىبي: اإلماـ (10): كاف مف الثقات المتقنيفالسٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ (9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)حيكة بف شريح
 .(12)ف حجر: ثقة، كقاؿ اب(11)الحافظ الثبت

ًليدً  .8  (.44(: صدكؽ يدلس، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق197) بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى
بىاًئًرمُّ  .9 اًلدو اٍلخى كًليُّ  (13)بىًحيري ٍبفي سىٍعدو أىبيك خى  :(15)(ق148) اٍلًحٍمًصيُّ  (14)السَّحي
 كمكحكؿ الشامي. ،ركل عف: خالد بف معداف 

سماعيؿ بف عياش ركل عنو: إسماعيؿ بف رافع المدني،  . (16)كثكر بف يزيد، كبقية بف الكليد، كا 
ٍيـ، كعبد الرحمف بف إبراىيـ (18)، كالعجمي(17)كثَّقو اإلماـ أحمد ، (21)، كقاؿ أبك حاتـ: صالح الحديث(20)، كالنسائي(19)ديحى

 .(24)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت(23)، كمرة قاؿ: حجة(22)كقاؿ الذىبي: أحد األثبات
اًلًد ٍبًف مى  .10  (.29(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق103) ٍعدىافى خى

                                      
( بضـ الجيميف بينيما راء ساكنة كفي آخرىا السيف ، ىذه نسبة أبى الفضؿ يزيد بف عبد ربو الحمصي الجرجسى كاف ينزؿ بحمص عند كنيسة 1)

 .3/242. األنساب لمسمعاني جرجس فنسب إلييا
كفتح الباء بعدىا ياء كفي آخرىا داؿ ، ىذه النسبة إلى زبيد كىي قبيمة قديمة مف مذحج أصميـ مف اليمف نزلكا الككفة. األنساب  الزام( بضـ 2)

 .6/263لمسمعاني 
 .32/182تيذيب الكماؿ لممزم ( 3)
 .32/184المصدر السابؽ ( 4)
 .327/سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف ( 5)
 .267سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد /( 6)
 .479تاريخ الثقات لمعجمي /( 7)
 .279الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ /( 8)
 .9/274الثقات البف حباف ( 9)
 .3/243األنساب لمسمعاني ( 10)
 .10/667سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 11)
 .633تقريب التيذيب البف حجر /( 12)
 .5/36. األنساب لمسمعاني لباء كفي آخرىا الياء ، ىذه النسبة إلى الخبائر، كىك بطف مف الكبلع( بفتح الخاء كا13)
 .7/91. األنساب لمسمعاني ( بفتح السيف كضـ الحاء بعدىما الكاك كفي آخرىا البلـ، نسبة إلى سحكؿ كىي قرية فيما أظف باليمف14)
 .4/20تيذيب الكماؿ لممزم ( 15)
 .4/21 المصدر السابؽ( 16)
 .260سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد /( 17)
 .77تاريخ الثقات لمعجمي /( 18)
 .4/21تيذيب الكماؿ لممزم ( 19)
 المصدر السابؽ.( 20)
 .2/412الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 21)
 .9/75تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 22)
 .1/264الكاشؼ لمذىبي ( 23)
 .159تقريب التيذيب البف حجر /( 24)
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مىًميُّ  .11 ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي عىٍمًرك السَّ  (.67ق(: صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )110) عى
ًلٍيدً  .12 مىًميُّ أىبيك الكى ٍبدو السُّ  (.67: صحابي، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )(1)(ق87)  عيٍتبىةي بفي عى
 اني:رجاؿ اإلسناد الث 

دَّادي  .13 ًمي  اٍلحى  (.2: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(ق515) أىبيك عى
يُّ  أىبيك مىٍسعيكدو األىٍصبىيىاًنيُّ  .14 اجِّ  (.2ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق566) الحى
اًفظي  أىبيك نيعىٍيـو األىٍصبىيىاًنيُّ  .15  (.52ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (: ق430)اٍلحى
 (.62ثقة حافظ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق360) الطَّبىرىاًنيٌ مىافي ٍبفي أىٍحمىدى سيمىيٍ  .16
ٍبًد اٍلكىىَّاًب ٍبًف نىٍجدىةى  .17  (.62صدكؽ، ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق279) أىٍحمىدي ٍبفي عى
ٍبًد اٍلكىىَّاًب ٍبًف نىٍجدىةى  .18  (.48ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق232) عى
 :رجاؿ اإلسناد الثالث 

 سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.ثقة حافظ، (: ق360) الطَّبىرىاًنيٌ سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى  .19
سىًف اٍلًعٍرًقيُّ  .20 اًرمُّ  الفىيَّاضى أبك  (2)كىاًثمىةي ٍبفي اٍلحى  :(3)األىٍنصى
 .فكيحيى بف عثما ،ككثير بف عبيد ،عمرك بف عثماف الحمصي :عفركل 

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ. .(4)كعبد اهلل بف عدم الجرجاني ،الطَّبىرىاًنيٌ سميماف  :ركل عنو
 (.47(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق247) كىًثيري ٍبفي عيبىٍيدو  .21
 :رجاؿ اإلسناد الرابع 
 مف ىذا الحديث.سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني (: ق360) الطَّبىرىاًنيٌ سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى  .22
ًد ٍبًف ًعٍرؽو  .23 مَّ ـي ٍبفي ميحى  : (5) الًحٍمًصيُّ  ًإٍبرىاًىي
 .(6)الطبراني :ركل عنوك  .كعمرك بف عثماف ،كمحمد بف مصفى، إبراىيـ بف العبلء  :عفركل 

 .شيخ لمطبراني غير معتمد: (9)، كابف حجر(8)، كقاؿ الذىبي(7)قاؿ أبك الحسف الييثمي: لـ أعرفو
مَّدي بٍ  .24 فَّىميحى ، الًحٍمًصيُّ  ٍبفي بيٍيميكؿو  في اٍلميصى ٍبًد اهلًل القيرىًشيُّ  :(10)(ق246) أىبيك عى

 .عمى بف مسيركأبي مسير عبد األ ،ركل عف: أحمد بف خالد الكىبي ، كبقية بف الكليد
براىيـ بف ركل ك  ٍيـعنو: أبك داكد، كالنسائي، كابف ماجو، كا  براىيـ بف محمد بف عرؽ الحمصيديحى  .(11)، كا 

                                      
 .4/362البف حجر  ابة في تمييز الصحابة( اإلص1)
 9/277. األنساب لمسمعاني ( بكسر العيف كسككف الراء كفي آخرىا القاؼ، نسبة إلى عرقة، كىي بميدة  بيف رفنية كطرابمس الشاـ2)
 .62/366تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 3)
 المصدر السابؽ.( 4)
 .7/16البف ماككال  مختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساباإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كال (5)
 .المصدر السابؽ (6)
 المصد نفسو.  (7)
 .1/63ميزاف االعتداؿ لمذىبي  (8)
 .1/105لساف الميزاف البف حجر  (9)
 .26/465تيذيب الكماؿ لممزم ( 10)
 .26/467المصدر السابؽ ( 11)
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، كقاؿ صالح بف (3)، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: كاف يخطئ(2)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(1)قاؿ النسائي: صالح
كقاؿ الذىبي: الحافظ  ،(5)قاسـ: ثقة مشيكرالمة بف ، كقاؿ مسم(4)محمد جزرة: كاف مخمطا، أرجك أف يككف صادقا

، كذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة (8)دكؽ لو أكىاـ ككاف يدلس، كقاؿ ابف حجر: ص(7)، كمرة قاؿ: ثقة يغرب(6)اإلماـ
 .(9)مف طبقات المدلسيف

ك بفي عيٍثمىافى بًف سىًعٍيًد بًف كىًثٍيًر بًف ًدٍينىارو الًحٍمًصيُّ  .25 ٍفصو  عىٍمري  :(10)(ق251) أىبيك حى
سماعيؿ بف عياش، كأبي ضمره أنس بف عياض، كبقية  ركل عف:  .بف الكليدأحمد بف خالد الكىبي، كا 

براىيـ بف محمد بف عرؽ الحمصي  .(11)ركل عنو: أبك داكد، كالنسائي، كابف ماجو، كا 
، كقاؿ أبك زرعة الرازم: كاف أحفظ مف محمد بف مصفى (13)، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: صدكؽ(12)قاؿ النسائي: ثقة

، كقاؿ ابف حجر: كثٌقو أبك داكد (16)، كقاؿ الذىبي: الحافظ الثبت(15)كذكره ابف حباف في الثقات، (14)كأحبيما إلي
 .(18)قاؿ: صدكؽمرة ، ك  (17)كمسممة

ًليدً  .26  سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.صدكؽ يدلس، (: ق197) بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى
بىاًئًرمُّ  .27 اًلدو اٍلخى  سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.ثقة ثبت، (: ق148)بىًحيري ٍبفي سىٍعدو أىبيك خى
ٍعدىافى  .28 اًلًد ٍبًف مى  سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.ثقة، (: ق103) خى
مىًميُّ  .29 ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي عىٍمًرك السَّ  سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث. صدكؽ، ق(:110) عى
ًلٍيدً  .30 مىًميُّ أىبيك الكى ٍبدو السُّ  سناد األكؿ مف ىذا الحديث.سبؽ ذكره في اإلصحابي، (: ق87) عيٍتبىةي بفي عى
 :الحكـ عمى األسانيد 
 سىفى ألف فيو:  ؛: ضعيؼاإلسناد األكؿ ًميِّ ٍبًف اٍلميٍذًىبً  ٍبفى  اٍلحى  ، ضعيؼ.عى
 ٍبًد اٍلكىىَّابً  ٍبفى  أىٍحمىدى ألف فيو:  ؛: حسفاإلسناد الثاني  ، صدكؽ.عى
 سىًف  ٍبفى  كىاًثمىةى ألف:  ؛: أتكقؼ في الحكـاإلسناد الثالث  ، لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.اٍلًعٍرًقيُّ اٍلحى

                                      
 .50مشيخة النسائي /( 1)
 .8/104أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ البف ( 2)
 .9/100الثقات البف حباف ( 3)
 .55/413تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 4)
 .9/461تيذيب التيذيب البف حجر ( 5)
 .12/94سير أعبلـ النببلء ( 6)
 .2/222الكاشؼ لمذىبي ( 7)
 .537تقريب التيذيب البف حجر /( 8)
 .45طبقات المدلسيف البف حجر /( 9)
 .22/144ممزم تيذيب الكماؿ ل( 10)
 .22/145المصدر السابؽ ( 11)
 .60مشيخة النسائي /( 12)
 .6/244الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 13)
 المصدر السابؽ.( 14)
 .8/488الثقات البف حباف ( 15)
 .12/305سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 16)
 .8/76تيذيب التيذيب البف حجر ( 17)
 .454تقريب التيذيب البف حجر /( 18)
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 مًَّد ٍبًف ًعٍرؽو : أتكقؼ في الحكـ ألف: اإلسناد الرابع ـي ٍبفي ميحى  .لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ، ًإٍبرىاًىي
 ( 69الحديث رقـ: ) 

مَّدو  ، أنا أىبيك ميحى اًرمُّ ٍبًد اٍلبىاًقي األىٍنصى مَّدي ٍبفي عى ٍيًو،  أىٍخبىرىنىا أىبيك بىٍكرو ميحى يَّكى ، أنا أىبيك عيمىرى ٍبفي حى ٍكىىًرمُّ ًمي  اٍلجى سىفي ٍبفي عى اٍلحى
اًرثي ٍبفي أىبً  مَّدو حى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك ميحى شَّابي كًؼ ٍبًف ًبٍشًر ٍبًف ميكسىى اٍلخى سىًف أىٍحمىدي ٍبفي مىٍعري ٍبًد أنا أىبيك اٍلحى ي أيسىامىةى، أنا أىبيك عى

مَّدي ٍبفي سى  اًؾ، أىفَّ النًَّبيَّ المًَّو ميحى حَّ ، عىًف الضَّ ٍيًبره كى ، أنا جي ٍبدي اٍلكىىَّاًب ٍبفي عىطىاءو اٍلًعٍجًميُّ ، أنا عى : " أىنىا دىٍعكىةي  ٍعدو قىاؿى
، قىاؿى كىىيكى يىٍرفىعي اٍلقىكىاًعدى ًمفى اٍلبىٍيًت: ـى ـٍ   ًإٍبرىاًىي ـٍ رىسيكل ًمٍنيي بَّنىا كىاٍبعىٍث ًفيًي تَّى (1) رى  أىتىّـَ اآٍليىةى. حى

، كى  اؾي ىيكى اٍبفي ميزىاًحـو اٍلًيالًليُّ حَّ ٍيًبري ٍبفي سىًعيدو  الضَّ كى . البىٍمًخيُّ جي ؿه ًديثي ميٍرسى ، كىاٍلحى ًعيؼه  ضى
  أخرجو محمد بف سعد في كتابو الطبقات الكبير، السيرة النبكية، باب ذكر نبكة رسكؿ اهلل ،1/124 مف طريؽ،

 الكىاب بف عطاء، بو ، بمفظو.محمد بف سعد عف، عبد 
  :رجاؿ اإلسناد 
ٍبًد اٍلبىاًقي .1 مَّدي ٍبفي عى  (.59ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:535) أىبيك بىٍكرو ميحى
ٍكىىًرمُّ  .2 ًمي  اٍلجى سىفي ٍبفي عى  (. 20ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 454) اٍلحى
مًَّد بفً  .3 مَّدي بفي العىبَّاًس بًف ميحى يٍُّكيىو ميحى ، أىبيك عيمىرى اٍبفي حى زَّازي ، الخى  :(2)(ق283) زىكىًريَّا بًف يىٍحيىى البىٍغدىاًدمُّ

 .القاسـ البغكم، كابف أبي داكد، كعبيد بف المؤمؿ يكأب بكر محمد بف محمد الباغندم، ي: أبركل عف
 .(3)، كأبك محمد الجكىرم، كأحمد بف محمد العتيقي، كأبك محمد الخبلؿالبىٍرقىاًنيٌ عنو: أبك بكر  ركل
قيٍطًنيٌ كثَّقو  : ثقة ثبت البىٍرقىاًنيٌ ، كقاؿ أبك بكر (5)، كالخطيب البغدادم، كأبك القاسـ األزىرم، كأبك الحسف العتيقي(4)الدَّارى
كاف ثقة دينا كثير السماع، كثير ، كقاؿ ابف الجكزم: (7)، كقاؿ الحسف بف محمد الخبلؿ: كاف ثقة  متيقظا(6)حجة
 .(9)، كقاؿ الذىبي: مف عمماء المحدثيف(8)تابة لمحديثالك
شَّابي  .4 كًؼ ٍبًف ًبٍشًر ٍبًف ميكسىى اٍلخى سىًف أىٍحمىدي ٍبفي مىٍعري  :(11)(ق322) (10)أىبيك اٍلحى

 .الحارث بف أبي أسامة، كالحسيف بف فيـ، كأبا البخترم عبد اهلل بف محمد بف شاكرركل عف: 
 .(12)مد بف محمد بف عمراف ابف الجندمركل عنو: أبك عمر بف حيكيو، كأح 

 .(14)، كالذىبي(13)كثقو الخطيب البغدادم
                                      

 ( .129سكرة البقرة، رقـ اآلية )( 1)
 .4/205( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 2)
 المصدر السابؽ.( 3)
 .46سؤاالت حمزة لمدارقطني /( 4)
 .4/205تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 المصدر نفسو.( 7)
 .14/364المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 8)
 .16/409ر أعبلـ النببلء لمذىبي سي( 9)
 .5/130. األنساب لمسمعاني ( بفتح الخاء كالشيف كفي آخرىا الباء ، ىذا اسـ لمف يبيع الخشب10)
 .6/377تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 11)
 .6/377تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 12)
 المصدر السابؽ.( 13)
 .24/104تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 14)
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مًَّد بًف أىًبي أيسىامىةى  .5 اًرثي ٍبفي ميحى مَّدو التًَّميًميُّ  حى  :(1)(ق282) البىٍغدىاًدمٌ  دىاًىره أىبيك ميحى
 .مسمـ عاصـ النبيؿ، كمحمد بف كناسة، كعفاف بف يعمي بف عاصـ، كركح بف عبادة، كأبركل عف: 
 .(2)أبك بكر ابف أبي الدنيا، كمحمد بف جرير الطبرم، كأحمد بف معركؼ الخشاب :ركل عنو

قيٍطًنيٌ قاؿ  ، كقاؿ ابف (5)، كقاؿ إبراىيـ الحربي، كأحمد بف كامؿ: ثقة(4)، كذكره ابف حباف في الثقات(3): صدكؽالدَّارى
، كقاؿ أبك الفتح األزدم (8)، كزاد: صاحب المسند(7)عالـكقاؿ الذىبي: الحافظ الصدكؽ ال (6)ثقة الجكزم: كاف صدكقان 
: ضعيؼ  . (9)كابف حـز

ٍبًد اهلًل البىٍغدىاًدمُّ  .6 ًنٍيعو أىبيك عى مَّدي بفي سىٍعًد بًف مى  :(11)(ق230) (10)كىاًتبي الكىاًقًدمِّ  ميحى
 .كعبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ ،كالكليد بف مسمـ ، زيد بف يحيى بف عبيدركل عف: 
 .(12)كأبك القاسـ البغكم ،كأبك عمي الحسيف بف محمد بف الفيـ ،أبك بكر بف أبي الدنيا :ركل عنو

، كقاؿ الذىبي: (15)، كقاؿ ابف خمكاف: كاف صدكقا ثقة(14)، كقاؿ ابف الجكزم: مف الثقات(13)قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ
 .(16)الحافظ العبلمة الحجة

فَّاؼي  عىٍبدي الكىىَّاًب بفي عىطىاءو البىٍصًرمُّ  .7 ٍكلىى بىًني ًعٍجؿو  أىبيك نىٍصرو  (17)الخى  :(18)ق(205) مى
سرائيؿ بف يكنس   .ر بف سعيد، كحميد الطكيؿ، كخالد الحذاء يبجك  ك ،ركل عف: األخضر بف عجبلف، كا 

سحاؽ بف راىكيو، كيحيى بف معيف: ركل عنو  .(19)إبراىيـ بف سعيد الجكىرم ، كأحمد بف حنبؿ، كا 
 ،(22)، كمرة قاؿ: ثقة(21)، كقاؿ ابف معيف: ليس بو بأس(20)شاء اهلل ؽ إفك قاؿ ابف سعد: صد

 
                                      

 .13/388أعبلـ النببلء لمذىبي  سير( 1)
 المصدر السابؽ.( 2)
 .114سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /( 3)
 .8/183الثقات البف حباف ( 4)
 .9/114تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 5)
 .12/350المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 6)
 .13/388سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 7)
 .2/145اظ لمذىبي تذكرة الحف( 8)
 المصدر السابؽ.( 9)
 .13/271. األنساب لمسمعاني ( بفتح الكاك ككسر القاؼ  كفي آخرىا الداؿ ، ىذه النسبة إلى كاقد، كىك اسـ لجد المنتسب إليو10)
 .53/62تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 11)
 .53/63المصدر السابؽ ( 12)
 .7/262الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 13)
 .11/161المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 14)
 .4/351كفيات األعياف البف خمكاف ( 15)
 .10/664سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 16)
 .5/170. األنساب لمسمعاني ( بفتح الخاء كتشديد الفاء األكلى، ىذه الحرفة لعمؿ الخفاؼ التي تمبس17)
 .18/509تيذيب الكماؿ لممزم ( 18)
 .18/511المصدر السابؽ ( 19)
 .9/335الطبقات الكبير البف سعد ( 20)
 .150تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /( 21)
 .4/83تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 22)
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، كقاؿ (3)، كقاؿ النسائي: ليس بالقكم(2)كقاؿ البخارم: ليس بالقكم عندىـ، كىك ييحتمؿ ،(1)لثقاتاكذكره ابف حباف في 
 ، (6)عدم: ال بأس بو ،كقاؿ ابف(5)، قاؿ أبك حاتـ: ييكتب حديثو محمو الصدؽ(4)اإلماـ أحمد: ضعيؼ الحديث مضطرب

، كقاؿ الخميمي: يكتب (7)كقاؿ ابف شاىيف: ثقة، كقاؿ عثماف بف أبي شيبة: ليس بكذاب كلكف ليس ىك ممف يتكؿ عميو
قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (9)، كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي: صدكؽ ليس بالقكم عندىـ(8)حديثو كال يحتج بو ، كقاؿ (10): ثقةالدَّارى

، (12)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ربما أخطأ(11)ؽ العابد المحدث، كزاد: حديثو في درجو الحسفالذىبي: اإلماـ الصدك 
 .(13)كذكره في المرتبة الثالثة مف طبقات المدلسيف

ٍيًبري ٍبفي سىًعيدو  .8 كى  (.34(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )ق140) أٍلىٍزًدمٌ اجي
ًلي .9 اؾ بف ميزىاحـ اٍلًيالى حَّ  (.34بؽ ترجمتو في األثر رقـ )(: صدكؽ، سق105) الضَّ
 ٍيبألف فيو  ؛:  اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد كى  ضعيؼ. ؛سىًعيدو  ٍبفى  رى جي

 باب ما جاء عف سيد البشر عميو السالـ أف الشاـ أرض المحشر كالمنشر
 ( 70الحديث رقـ: ) 

، كى  سو دى ٍبًف طىاكي مَّدو ًىبىةي المًَّو ٍبفي أىٍحمى ، قال: أنا أىبيك أىٍخبىرىنىا أىبيك ميحى ًد ٍبًف اٍلبيفِّ مَّ سىًف ٍبًف ميحى سىٍيفي ٍبفي اٍلحى أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلحي
مَّدو  اًؾ ٍبًف ميحى حَّ سىٍيفي ٍبفي الضَّ ٍبًد المًَّو اٍلحي ًد ٍبًف أىًبي اٍلعىالًء، أنا أىبيك عى مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى ، ًببىٍغدىادى، أىٍنبىأىنىا أى اٍلقىاًسـً عى بيك الطٍَّيًبيُّ

ٍرًدمُّ  ٍيمىةى اٍلبىاكى زى دى ٍبًف خي ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمى ، أىٍنبىأىنىا عى ٍبًد المًَّو الشَّاًفًعيُّ مَّدي ٍبفي عى ، بىٍكرو ميحى ٍجرو ًميُّ ٍبفي حي ، أىٍنبىأىنىا عى مَّدو أىبيك ميحى
، أىٍنبى  ، أىٍنبىأىنىا سىًعيدي ٍبفي بىًشيرو ٍسًمـو ًليدي ٍبفي مي : يىا أىٍنبىأىنىا اٍلكى : ًقيؿى ، قىاؿى اًمًت، عىٍف أىًبي ذىر  ٍبًد المًَّو ٍبًف الصَّ أىنىا قىتىادىةي، عىٍف عى

ٍسًجًد رىسيكًؿ المًَّو  الةه ًفي مى ؿي أىـٍ صى ٍقًدًس أىٍفضى الةه ًفي بىٍيًت اٍلمى ؿي  رىسيكؿى المًَّو، صى الةه ًفي مىٍسًجًدم ىىذىا أىٍفضى : " صى قىاؿى
مىكىا لىبىسىطىةي قى ًمٍف أىٍربىًع صى مىى النَّاًس زىمىافه كى لىيىٍأًتيىفَّ عى مَّى، ىيكى أىٍرضي اٍلمىٍحشىًر كىاٍلمىٍنشىًر.كى ـى اٍلميصى لىًنٍع ٍكًسًو ًمٍف تو ًفيًو، كى

ًميعنا " مىا ًفييىا جى ؿي ًمفى الدٍُّنيىا كى ٍقًدًس أىٍفضى ٍيثي يىرىل ًمٍنوي بىٍيتي اٍلمى  حى
، مف طريؽ  3956، رقـ الحديث  9/382زٌخار، في مسند أبي ذر الغفارم أخرجو البزار في مسنده البحر ال .1

 محمد بف بكار بف ببلؿ عف سعيد بف بشير، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.
، مف طريؽ الحجاج بف  8230، رقـ الحديث  8/148في المعجـ األكسط ، في باب الميـ،  الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو  .2

 مختمؼ األلفاظ.الحجاج عف قتادة، بو، 

                                      
 .7/133الثقات البف حباف ( 1)
 .92الضعفاء الصغير لمبخارم /( 2)
 .68الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /( 3)
 .3/77مي الضعفاء الكبير لمعقي( 4)
 .6/72الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 5)
 .6/517الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 6)
 .167تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 7)
 .1/252اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( 8)
 .12/276تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 9)
 المصدر السابؽ.( 10)
 .9/451ببلء لمذىبي سير أعبلـ الن( 11)
 .400تقريب التيذيب البف حجر /( 12)
 .41طبقات المدلسيف البف حجر /( 13)
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  2714، رقـ الحديث  4/54في مسند الشامييف، في ما انتيى عمينا مف مسند سعيد بف بشير،  الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو  .3
 مف طريؽ ىشاـ بف عمار عف الكليد بف مسمـ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

  ، مرك بف أبي سممة عف سعيد بف ، مف طريؽ ع2769، رقـ الحديث  4/75كأخرجو في مسند سعيد بف بشير
 بشير، بو ، متقارب األلفاظ.

، رقـ الحديث  4/554كأخرجو الحاكـ في مستدركو ، في كتاب الفتف كالمبلحـ، في باب حديث أبي عكانة،  .4
 ، مف طريؽ الحجاج بف الحجاج عف قتادة، بو، متقارب األلفاظ. 8553

، رقـ الحديث  6/42تاب المناسؾ، باب فضؿ الحج كالعمرة، في كتابو شعب اإليماف ، في ك البىٍييىًقيٌ كأخرجو  .5
 ، مف طريؽ محمد بف بكار بف ببلؿ عف سعيد بف بشير، بو، متقارب األلفاظ.3849

 :رجاؿ اإلسناد 
سو  .1  (.12ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 536) ًىبىةي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف طىاكي
سىًف ٍبفً  .2 سىٍيفي ٍبفي اٍلحى  (.11(: صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق551) اٍلبيفِّ  اٍلحي
ًد ٍبًف أىًبي اٍلعىالءً  .3 مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى  (.11ق(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )487) عى
ٍبًد المًَّو األىٍنمىاًطيُّ  .4 ٍعفىر أىبيك عى مَّدو ٍبًف جى اًؾ ٍبًف ميحى حَّ سىٍيفي ٍبفي الضَّ  :(2)(ق422) (1)الطٍَّيًبيُّ ، ابف اٍلحي

 .(3)ركل عنو: أبك بكر الخطيب، كأبك القاسـ بف أبي العبلء الفقيوك  ركل عف: أبي بكر الشافعي.
 .(5)، كالذىبي(4)قو الخطيب البغدادمكثَّ 
ٍبًد المًَّو الشَّاًفًعيُّ  .5 مَّدي ٍبفي عى  (.8(: ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق354) ميحى
ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمى  .6 ٍرًدمُّ عى ٍيمىةى اٍلبىاكى زى مَّدو  (6)دى ٍبًف خي  :(7)(ق 310 - 301) أىبيك ميحى

 محمد بف حجر ، كعمي بف سممة المبقي، كعمار بف الحسف النسائي، كأحمد بف سعيد الدارمي.ركل عف: 
 .(8)أبك طالب أحمد بف نصر ، كأبك بكر الشافعي، كأبك الفتح األزدم :ركل عنو

 عديؿ.لـ أقؼ لو عمى جرح أك ت
اًدًش بًف ميشىٍمًرجو  .7 ٍجًر بًف ًإيىاًس بًف ميقىاًتؿو السٍَّعًدمُّ ٍبًف ميخى ًميُّ بفي حي  :(9)ق(244) عى

 .إسماعيؿ بف عياش، كبقية بف الكليد كسفياف بف عيينة، كفرج بف فضالة ، كالكليد بف مسمـركل عف: 
 .(10)إسحاؽ بف خزيمة ركل عنو: البخارم، كمسمـ، كالترمذم، كالنسائي، أبك بكر محمد بف

                                      
 .9/120. األنساب لمسمعاني ىذه النسبة إلى طيب، كىي بمدة بيف كاسط كككر األىكاز ،(  بالطاء المكسكرة كالياء الساكنة كالباء 1)
 .8/595تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم  (2)
 .29/80إلسبلـ لمذىبي تاريخ ا( 3)
 .8/595تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 4)
 .29/80تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 5)
 .2/68. األنساب لمسمعاني ( بفتح الباء كالكاك كسككف الراء كفي آخرىا الداؿ، نسبة الى بمدة بنكاحي خراساف يقاؿ ليا أبيكرد كتخفؼ كيقاؿ باكرد6)
 .11/18دادم تاريخ بغداد لمخطيب البغ( 7)
 المصدر السابؽ.( 8)
 .20/355تيذيب الكماؿ لممزم ( 9)
 .20/357المصدر السابؽ ( 10)
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، كقاؿ ابف الجكزم: (3)، كقاؿ الخميمي: ثقةه متفؽه عميو(2)، كذكره ابف حباف في الثقات (1)قاؿ النسائي: ثقة مأمكف حافظ
، كقاؿ الذىبي: الحافظ العبلمة الحجة، (5)، كقاؿ المزم: كاف متيقظان حافظان ثقةن مأمكنان (4)كاف فاضبلن حافظان متقنان ثبتان 

 .(7)، كقاؿ ابف حجر: ثقةه حافظ(6)كاف مف أكعية العمـ كزاد:
ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو  .6  (.1(: ثقة مدلس مف الرابعة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق195) اٍلكى
: الدِّمىٍشًقيُّ  .8 ًقيؿى ، كى ـي، اٍلبىٍصًرمُّ ، مىٍكلىي ٍبًد الرٍَّحمىًف األىٍزًدمُّ ، أىبيك عى  :(8)ق(168) سىًعيدي ٍبفي بىًشيرو

 .كعبد العزيز بف صييب، كقتادة ، كمحمد بف مسمـ بف شياب الزىرم ،سميماف األعمشركل عف: 
 .(9)بف مسير، كعبد الرحمف بف ميدم، كالكليد بف مسمـ األعمىعبد ك سفياف بف عيينة، ركل عنو: 

الحسف الميمكني:  ، كقاؿ أبك(12)، كقاؿ ابف المديني: كاف ضعيفا(11)، كمرة قاؿ ليس بشيء(10)قاؿ ابف معيف: ضعيؼ
، كقاؿ شعبة: صدكؽ (14)، كقاؿ البخارم: يتكممكف في حفظو، كزاد: كىك يحتمؿ(13)رأيت اإلماـ أحمد يضعؼ أمرة

، كقاؿ ابف نمير: منكر الحديث، ليس بشيء، (17)، كقاؿ ابف عيينة: كاف حافظان (16)كقاؿ النسائي: ضعيؼ ،(15)المساف
، قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة: محمو الصدؽ عندنا، كزادا: ىذا شيخ يكتب (18)تليس بقكم الحديث، يركم عف قتادة المنكرا

ؿ منو كَّ ، كقاؿ ابف حباف: كاف ردمء الحفظ (19)حديثو، كقد أنكر أبك حاتـ مف أدخمو في كتاب الضعفاء كقاؿ: ييحى
 .(22)، كقاؿ ابف حجر: ضعيؼ(21)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الصدكؽ الحافظ(20)فاحش الخطأ

 (.9(: ثقة ثبت، لكنو مدلس، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق117) تىادىةي بفي ًدعىامىةى قى  .9
 

                                      
 .58مشيخة النسائي /( 1)
 .7/214الثقات البف حباف ( 2)
 .3/903اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( 3)
 .11/325المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 4)
 .20/355ماؿ لممزم تيذيب الك( 5)
 .11/507سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 6)
 .430تقريب التيذيب البف حجر /( 7)
 .16/348تيذيب الكماؿ لممزم ( 8)
 .16/349المصدر السابؽ ( 9)
 .50تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /( 10)
 .100تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم /( 11)
 .157ي /البف المدين ةسؤاالت ابف أبي شيب( 12)
 .199العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية المركذم /( 13)
 .66الضعفاء الصغير لمبخارم /( 14)
 .399تاريخ أبي زرعة الدمشقي /( 15)
 .52الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /( 16)
 .4/6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 17)
 المصدر السابؽ.( 18)
 المصدر نفسو.( 19)
 .1/319حباف  الف المجركحكف( 20)
 .7/304سير إعبلـ النببلء لمذىبي ( 21)
 .268تقريب التيذيب البف حجر /( 22)
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اًمتً  .10 ٍبًد المًَّو ٍبًف الصَّ  :(2)ق(70) (1)ابف أىًخي أىًبي ذىر  اٍلًغفىاًرمِّ  ،عى
  .ركل عف: حذيفة بف اليماف، كعبد اهلل بف عمر بف الخطاب، كعمر بف الخطاب، كعمو أبي ذر الغفارم

 .(3)عنو: حميد بف ىبلؿ العدكم ، كسعيد بف أبي الحسف البصرم، كسكادة بف عاصـ ركل
، (9)، كقاؿ أبك حاتـ: ييكتب حديثو(8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)، كابف حجر(6)، كالنسائي(5)، كالعجمي(4)كثَّقو ابف سعد

 .(11)، كمرة قاؿ: صدكؽ، كمنيـ مف لـ يحتج بو(10)كقاؿ الذىبي: ثقة
نىادىةى الًغفىاًرمُّ أىبي  .11 ٍنديبي بفي جي  (.20: صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )(12)(ق32) ك ذىر  جي
 :ٍبدى ألف فيو:  ؛أتكقؼ في الحكـ الحكـ عمى اإلسناد ٍرًدمُّ  المًَّو ٍبفى  عى  ، لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.أىٍحمىدى اٍلبىاكى

 ( 71الحديث رقـ: ) 
، أنا أىبيكأىٍخبىرىٍتنىا أيُـّ اٍلمي  كرو ـى ٍبًف مىٍنصي مىى ًإٍبرىاًىي ، قىالىٍت: قيًرئى عى بىٍكًر ٍبفي اٍلميٍقًرًئ، أنا أىبيك يىٍعمىى  ٍجتىبىى فىاًطمىةي ًبٍنتي نىاًصرو

ٍكًصًميٌ  دَّثىًني أىًبي، عى اٍلمى ، أىٍنبىأىنىا ميعىاذه، حى دَّثى سىًعيدي ٍبفي أىًبي ، أىٍنبىأىنىا الشَّاذىكيكًنيُّ كىىيكى سيمىٍيمىافي ٍبفي أىيُّكبى : حى ٍف قىتىادىةى، قىاؿى
: ذىكىرى النًَّبيُّ  ، قىاؿى اًمًت، عىٍف أىًبي ذىر  ٍبًد المًَّو ٍبًف الصَّ سىًف، عىٍف عى : " أىٍرضي اٍلمىٍحشىًر كىاٍلمىٍنشىًر ". اٍلحى ، فىقىاؿى ـى  الشَّا

 ( 70سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
 (.21(: لـ أقؼ ليا عمى جرح أك تعديؿ، سبؽ ترجمتيا في الحديث رقـ )ق533)تىبىى ًبٍنتي نىاًصرو أيُـّ اٍلميجٍ  .1
كرو  .2 ـى ٍبًف مىٍنصي  (.21ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق455) ًإٍبرىاًىي
 (.21ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق381) بىٍكًر ٍبفي اٍلميٍقًرئً  أىبيك .3
 (.21(: ثقة متقف ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق307) ٍكًصًميٌ اٍلمى أىبيك يىٍعمىى  .4
دى بًف ًبٍشرو الًمٍنقىًرمُّ  .5 ، الشَّاذىكيٍكًنيُّ (13)سيمىٍيمىافي بفي دىاكي  :(16)ق(234)(15) (14)، أىبيك أىيٍُّكبى البىٍصًرمُّ

 .بف سميمافركل عف: حماد بف زيد، كعبد الكاحد بف زياد، كجعفر بف سميماف، كعبد الكارث، كمعتمر 
                                      

 .10/64. األنساب لمسمعاني ( بكسر الغيف كفتح الفاء كفي آخرىا الراء الميممة، ىذه النسبة إلى غفار1)
 .15/120تيذيب الكماؿ لممزم ( 2)
 .15/121المصدر السابؽ( 3)
 .9/211ف سعد الطبقات الكبير الب( 4)
 .262تاريخ الثقات لمعجمي /( 5)
 .15/120تيذيب الكماؿ لممزم ( 6)
 .342تقريب التيذيب البف حجر /( 7)
 .5/30الثقات البف حباف ( 8)
 .5/84الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 9)
 .1/563الكاشؼ لمذىبي ( 10)
 .1/343المغني في الضعفاء لمذىبي ( 11)
 .7/108البف حجر  لصحابة( اإلصابة في تمييز ا12)
 .12/459( بكسر الميـ كجـز  النكف كفتح القاؼ كالراء، ىذه النسبة إلى بني منقر بف عبيد. األنساب لمسمعاني 13)
اريخو: ت ( بفتح الشيف كالذاؿ بينيما األلؼ كضـ الكاؼ كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى شاذككنة، قاؿ أبك بكر بف مردكيو الحافظ األصبياني في14)

 .8/6فنسب إلييا. األنساب لمسمعاني « شاذككنة»إنما قيؿ لو الشاذككني ألف أباه كاف يتجر إلى اليمف ككاف يبيع ىذه المضربات الكبار كتسمى 
لى بىٍيًعيا نيًسبى أبك أيُّكبى الحافً 15) رَّبىةه، تيٍعمىؿي باليمًف، كا   مفيركزآبادل. القامكس المحيط لظي، ألىفَّ أباه كاف يىًبيعييا( الشَّاذىكيكنىةي، بفتًح الذاًؿ: ًثيابه ًغبلظه ميضى
1/1209. 
 .10/55تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 16)
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 .(1)اٍلمىٍكًصًميٌ عنو: أبك قبلبة الرقاشي، كأسيد بف عاصـ، كالحسف بف سفياف، كأبك يعمى  ركل
، كقاؿ ابف (4)، كقاؿ اإلماـ أحمد: يكذب(3)، كقاؿ يحيى بف سعيد: ذاؾ الخائب(2)قاؿ ابف سعد: كاف حافظا لمحديث

، كقاؿ (7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)متركؾ الحديث ، كقاؿ أبك حاتـ:(5)معيف: يكذب عدك اهلل كاف يضع الحديث
قاؿ عبداف إنو ذىبت كتبو فكاف ، قاؿ عبداف األىكازم: (8)حافظ ماجف عندم ممف يسرؽ الحديثبف عدم الجرجاني: 

، (11)ىك عندم أضعؼ مف كؿ ضعيؼ، كقاؿ البخارم: (10)، كقاؿ يحي بف سعيد: ذاؾ الخائب(9)طيحدث حفظا فيغم
،كقاؿ (13)، كقاؿ النسائي: ليس بثقة(12)ح بف محمد جزرة: ما رأيت أحفظ منو، ككاف يكذب في الحديثكقاؿ صال
قيٍطًنيٌ  كاف آية في كثرة الحديث كحفظو، كلكنو ، كقاؿ الذىبي:  (15)، كقاؿ الحاكـ: متركؾ الحديث(14): ضعيؼالدَّارى

 .(17)مف أفراد الحافظيف إال أنو كاه، كقاؿ السيكطي: (16)متركؾ الحديث
 :(18)ق(200) سىٍنبىرو الدٍَّستيكائيُّ البىٍصرمُّ  ميعىاذ ٍبف ىشاـ ٍبف أىًبي عىٍبد اهلل .6
 كشعبة بف الحجاج، كأبيو ىشاـ الدستكائي.، ركل عف: أشعث بف عبد الممؾ، كبكير بف أبي السميط 

سحاؽ ابف راىكيو  .(19)كسميماف بف داكد الشاذككني  ،ركل عنو: أحمد بف حنبؿ، كا 
، كذكره ابف (22)، كقاؿ أبك داكد: كاف يحيى ال يرضاه(21)، كقاؿ: صدكؽ ليس بحجة(20)ف معيف: لـ يكف بالثقةقاؿ اب

 ،(24)، كقاؿ ابف عدم الجرجاني: أرجك أنو صدكؽ(23)حباف في الثقات
 

                                      
 .10/679سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 1)
 .9/311الطبقات الكبير البف سعد ( 2)
 .2/430العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 3)
 .4/114ديؿ البف أبي حاتـ الجرح كالتع( 4)
 المصدر السابؽ.( 5)
 المصدر نفسو.( 6)
 .8/279الثقات البف حباف ( 7)
 .4/299الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 8)
 المصدر السابؽ.( 9)
 .2/430العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 10)
 10/55تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 11)
 المصدر السابؽ. (12)
 المصدر نفسو. (13)
 .2/18الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( 14)
 .3/87لساف الميزاف البف حجر ( 15)
 .1/328العبر في خبر مف غبر لمذىبي ( 16)
 .216طبقات الحفاظ لمسيكطي /( 17)
 .28/139تيذيب الكماؿ لممزم ( 18)
 .28/140المصدر السابؽ ( 19)
 .1/118ابف محرز تاريخ ابف معيف ركاية ( 20)
 .4/263تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 21)
 .263سؤاالت اآلجرم ألبي داكد /( 22)
 .9/176الثقات البف حباف ( 23)
 .8/182الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ( 24)
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 .(3)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ربما كىـ(2)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ المحدث الثقة(1)كقاؿ ابف قانع: ثقة مأمكف 
 (.52ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 152) ىشاـ الدٍَّستيكائيُّ  .7
 (.9(: ثقة ثبت، لكنو مدلس، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق107) قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى  .8
سىًف يىسىارو البىٍصًرمُّ  .9 سىًف البىٍصًرمِّ ، سىًعٍيدي بفي أىًبي الحى ك الحى  :(4)(ق100) أىخي

 .بف الصامت، كعبد اهلل بف عباس، كعمي بف أبي طالب، كأبي ىريرة ركل عف: عبد اهلل 
 .(5)ركل عنو: أيكب السختياني، كأخكه الحسف البصرم، كخالد الحذاء ، كسميماف األعمش، كقتادة 

 .(11)، كابف حجر(10)، كالذىبي(9)، كالنسائي(8)، كأبك زرعة (7)، ككثٌقو العجمي(6)ذكره ابف حباف في الثقات
ٍبًد ا .10 اًمتً عى  (.70ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 70) لمًَّو ٍبًف الصَّ
 (.20(: صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )ق32) أىبيك ذىر  الًغفىاًرمُّ  .11
  :مىٍيمىافى ألف فيو:  ؛اإلسناد ضعيؼ جدان الحكـ عمى اإلسناد  : متركؾ الحديث.الشَّاذىكيٍكًنيُّ  سي

 ( 72الحديث رقـ: ) 
ٍبدي الرَّ أىٍخبى  ٍيًو، ًببىٍغدىادى، أنا أىبيك اٍلفىٍضًؿ عى ًد ٍبًف سىٍعديكى مَّ ـى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي سىًف رىنىا أىبيك سىٍيؿو ميحى دى ٍبًف اٍلحى ٍحمىًف ٍبًف أىٍحمى

، أىٍنبىأىنى  ٍبًد المًَّو ٍبًف يىٍعقيكبى ٍبًف فىنىاًكي  ٍعفىًر ٍبفي عى ، أنا أىبيك جى مَّدي ٍبفي الرَّاًزمُّ ، أىٍنبىأىنىا ميحى كيىاًنيُّ كفى الرُّ مَّدي ٍبفي ىىاري ا أىبيك بىٍكرو ميحى
، عىٍف قىتىادىةى، ، أىٍنبىأىنىا سىًعيدي ٍبفي بىًشيرو ٍسًمـو ًليدي ٍبفي مي ، أىٍنبىأىنىا اٍلكى ـي ٍبفي عىمَّارو اؽى، أنا ًىشىا اًمًت،  ًإٍسحى ٍبًد المًَّو ٍبًف الصَّ عىٍف عى

ٍقًدًس؟ فىقىاؿى عىٍف أىًبي  الةو ًفي بىٍيًت اٍلمى ؿي ًمٍف صى الةي ًفي مىٍسًجًدؾى ىىذىا أىٍفضى : يىا رىسيكؿى المًَّو، الصَّ : قيٍمتي ، قىاؿى الةه ذىر  : " صى
مَّى ىيكى أىٍرضي اٍلمىٍحشىًر كىاٍلمىٍنشىرً  ـى اٍلميصى لىًنٍع مىكىاتو ًفيًو، كى ؿي ًمٍف أىٍربىًع صى  " ًفي مىٍسًجًدم ىىذىا أىٍفضى

 ( 70سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍيوً  .1 مًَّد ٍبًف سىٍعديكى ـى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، األىًمٍيفي  أىبيك سىٍيؿو ميحى  :(12)(ق530) األىٍصبىيىاًنيُّ

 الفضؿ بف بندار، كالحافظ محمد بف الفضؿ الحبلكم. ي: إبراىيـ سبط بحركيو ، كأبركل عف: 
 .(13) السٍَّمعىاًنيٌ ف ب سعد كأبك  ر،بك القاسـ ابف عساكر، كأبك مكسى المديني، كمحمد بف معمعنو: أ ركل

 ، (14): ثقة صدكؽ كثير السماعالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ ابف 
                                      

 .10/196تيذيب التيذيب البف حجر ( 1)
 .9/372سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 2)
 .565ر /تقريب التيذيب البف حج( 3)
 .10/385تيذيب الكماؿ لممزم ( 4)
 المصدر السابؽ.( 5)
 .4/276الثقات البف حباف ( 6)
 .182تاريخ الثقات لمعجمي/( 7)
 .4/72الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 8)
 .10/385تيذيب الكماؿ لممزم ( 9)
 .1/433الكاشؼ لمذىبي ( 10)
 .269تقريب التيذيب البف حجر /( 11)
 .20/47النببلء لمذىبي  ( سير أعبلـ12)
 ( المصدر نفسو.13)
 .2/55( التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني 14)
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 .(3)، كقاؿ الذىبي: الثقة العالـ(2)، كقاؿ ابف نقطة الحنبمي: كاف ثقة صحيح السماع(1)كقاؿ ابف الجكزم: ثقة ثبت
سىًف بًف بيٍندىار الرَّاًزمُّ الميٍقًرئأىبيك اٍلفىضٍ  .2 ًف ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف اٍلحى ٍبدي الرٍَّحمى  :(4)(ق454) ًؿ عى

 جعفر بف فناكي. ك: أحمد بف فراس، كعمي بف جعفر السيركاني، ككالده أبي العباس بف بندار، ركل عف
 .(5)بك سيؿ بف سعدكيوعنو: أبك بكر الخطيب، كأبك صالح المؤذف، كنصر بف محمد الشيرازم، كأ ركل

 ، (7) ، كقاؿ الذىبي: اإلماـ القدكة شيخ اإلسبلـ(6)قاؿ ابف نقطة الحنبمي: ثقة كرع متديف
، كقاؿ محمد بف عبد الكاحد الدقاؽ:  كاف مف األئمة الثقات في (8)كقاؿ عبد الغافر بف إسماعيؿ: كاف ثقةن جكاالن 

 .(9)الحديث
ٍبًد المَّوً  .3 ٍعفىًر ٍبفي عى  :(11)(ق383) أىبيك اٍلقىاًسـً  (10)اًكي  ٍبًف يىٍعقيكبى ٍبًف فىنَّ  أىبيك جى

 عبد الرحمف بف أبي حاتـ. كركل عف:مسند الحافظ محمد بف ىاركف الركياني عنو, ركل 
 ركل عنو: ىبة اهلل البللكائي، كأبك الفضؿ عبد الرحمف بف بندار الرازم.

 .(13)في الثقات قيٍطميٍكبىغىا، كذكره ابف (12)انةمكصكؼ بالعدالة كحسف الديقاؿ أبك يعمى الخميمي:  
ٍكيىاًنيُّ  .4 ٍكفى الرُّ مَّدي بفي ىىاري اًحبي )الميٍسنىًد( المىٍشييٍكرً (14)أىبيك بىٍكرو ميحى  :(15)(ق307)، صى

 .عف: إسحاؽ بف شاىيف، كأبي كريب محمد بف العبلء، كمحمد بف حميد الرازمركل 
براىيـ  .(16)بف أحمد القرميسيني، كجعفر بف عبد اهلل بف فناكي حدث عنو: أبك بكر اإلسماعيمي، كا 

 .(19)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ الثقة(18)، كقاؿ ابف نقطة الحنبمي: ثقة إماـ(17)قاؿ أبك يعمى الخميمي: ثقة
ٍعفىرو أىبيك بىٍكرو  .5 اؽى بًف جى مَّدي بفي ًإٍسحى اغىاًنيُّ  ميحى  :(21)(ق270) (20)الصَّ

                                      
 .17/316( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم 1)
 .29( التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة /2)
 .20/47عبلـ النببلء لمذىبي أ( سير 3)
 .8/135 المصدر السابؽ( 4)
 .نفسوالمصدر ( 5)
 .334التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة /( 6)
 .8/135سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 7)
 المصدر السابؽ.( 8)
 المصدر نفسو.( 9)
بعد اأٍللؼ كىاؼ10)  .11/86 لمصفدم الكافي بالكفيات. ( ًبفىٍتح اٍلفىاء كىالنُّكف اٍلميشىٌددىة كى
 .16/430ء لمذىبي سير أعبلـ النببل( 11)
 .2/691اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( 12)
 .3/198الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة البف قطمكبغا ( 13)
 .6/198. األنساب لمسمعاني ( بضـ الراء كسككف الكاك كفتح الياء كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى ركياف كىي بمدة بنكاحي طبرستاف14)
 .14/507عبلـ النببلء لمذىبي سير أ( 15)
 المصدر السابؽ.( 16)
 .2/801اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( 17)
 .2/748إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة ( 18)
 .14/507سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 19)
 .8/252األنساب لمسمعاني . ( بفتح الصاد كالغيف كفي آخرىا  النكف، ىذه النسبة إلى صاغاف كىذه النسبة إلى قرية بمرك20)
 .24/396تيذيب الكماؿ لممزم ( 21)
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 .كىشاـ بف عمار، كيحيى بف معيف ،، كركح بف عبادةركل عف: خميفة ابف خياط
 .(1)ركل عنو: الجماعة سكل البخارم، كعبد الرحمف ابف أبي حاتـ الرازم، كمحمد بف ىاركف الركياني

 ، (4)، كقاؿ ابف أبي حاتـ: ثبت صدكؽ(3)، كمرة قاؿ: ثقة(2)قاؿ النسائي: ال بأس بو
قيٍطًنيٌ كقاؿ   ،(7)، كقاؿ عبد الرحمف بف خراش: ثقة مأمكف(6)، كذكره ابف حباف في الثقات(5): ثقة كفكؽ الثقةالدَّارى

، كقاؿ الذىبي: الحافظ (9)، كقاؿ أبك يعمى الخميمي: ثقة كبير(8)كقاؿ الخطيب البغدادم: كاف أحد األثبات المتقنيف
 .(11)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت(10)الحجة محدث بغداد

ـي ٍبفي عىمَّارو  .6  (.1ؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: صدك ق245)ًىشىا
ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو  .7  (.1(:ثقة مدلس، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق195) اٍلكى
 (.70(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق168) سىًعيدي ٍبفي بىًشيرو  .8
 (.9(: ثقة ثبت مدلس، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق117) قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى  .9
ٍبًد ال .10 اًمتً عى  (.70(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق70) مًَّو ٍبًف الصَّ
 (.20(: صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )ق32) أىبيك ذىر  الًغفىاًرمُّ  .11
  :ضعيؼ.بىًشيرو  ٍبفى  سىًعيدى ألف فيو:  ؛اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد : 
 ( 73الحديث رقـ: ) 

ًمي  اٍلحى  اًفظي أىٍخبىرىنىا أىبيك عى ، أنا أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى دَّثىًني عىٍنوي أىبيك مىٍسعيكدو األىٍصبىيىاًنيُّ حى ازىةن، كى دَّادي، ًإجى ، أىٍنبىأىنىا سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى
ك بٍ الطَّبىرىاًنيٌ سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى  ، أىٍنبىأىنىا عىٍمري ٍقًدًسيُّ ، ، أىٍنبىأىنىا أىٍحمىدي ٍبفي مىٍسعيكدو اٍلمى مىمىةى، أىٍنبىأىنىا سىًعيدي ٍبفي بىًشيرو في أىًبي سى

الةي ًفي مىسٍ  : يىا رىسيكؿى المًَّو، الصَّ : قيٍمتي ، قىاؿى اًمًت، عىٍف أىًبي ذىر  ٍبًد المًَّو ٍبًف الصَّ  ًجًد رىسيكًؿ المًَّو عىٍف قىتىادىةى، عىٍف عى
ٍقًدًس؟ فىقىاؿى رى  الةو ًفي بىٍيًت اٍلمى ؿي ًمٍف صى ٍقًدًس،  : سيكؿي المًَّو أىٍفضى ؿي ًمٍف أىٍربىعى ًفي بىٍيًت اٍلمى الةه ًفي مىٍسًجًدم أىٍفضى " صى

، ًىيى أىٍرضي اٍلمىٍحشىًر كىاٍلمىٍنشىرً  مَّى ىيكى ـى اٍلميصى لىًنٍع ٍيثي ييرىل بىٍيتي ، كى لىبىسىطىةي قىٍكسو ًمٍف حى مىى النَّاًس زىمىافه كى لىيىٍأًتيىفَّ عى كى
ٍقًدًس أىفٍ  ًميعنا".اٍلمى ؿي ًمفى الدٍُّنيىا جى  ضى

 ( 70سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد 
دَّادي  .1 دى اٍلحى سىفي ٍبفي أىٍحمى  (.2(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق515) اٍلحى
 (.2(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق566) أىبيك مىٍسعيكدو األىٍصبىيىاًنيُّ عبد الرحيـ بف عمي .2

                                      
 .24/398تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .71مشيخة النسائي /( 2)
 .225المعجـ المشتمؿ عمى ذكر أسماء الشيكخ النٌبؿ البف عساكر /( 3)
 .7/195الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 4)
 .306سؤاالت السممي لمدارقطني /( 5)
 .9/136ت البف حباف الثقا( 6)
 .2/44تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 7)
 .2/44تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 8)
 .2/606اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( 9)
 .12/592سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 10)
 .498تقريب التيذيب البف حجر /( 11)
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اًفظي  أىبيك .3  (.52(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق430) نيعىٍيـو اٍلحى
 (.62(: ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق360) الطَّبىرىاًنيٌ سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى  .4
يَّاطي  .5 ٍقًدًسيُّ الخى ٍبًد اهلًل أىٍحمىدي بفي مىٍسعيٍكدو المى  :(1)(ق280-271) أىبيك عى

 .ي سممة التنيسي، كالييثـ بف جميؿ األنطاكي، كمحمد بف كثير المصيصيعف: عمرك بف أبركل 
 .(2)الطَّبىرىاًنيٌ عنو: أبك نعيـ عبد الممؾ بف محمد بف عدم، كأبك عكانة اإلسفراييني، كأبك القاسـ  ركل

 .(3)المحدث اإلماـ :قاؿ الذىبي
مىمىةى  .6 ك ٍبفي أىًبي سى ٍفصو التِّنٍِّيًسيُّ  عىٍمري  :(5)(ق214) (4)أىبيك حى

 ركل عف: إدريس بف يزيد األكدم، كحفص بف ميسرة الصنعاني، كسعيد بف بشير.
 .(6)ركل عنو: إبراىيـ بف أبي داكد البرلسي ، كأحمد بف عيسى المخمي ، كأحمد بف مسعكد المقدسي

 ابف يكنس ككثَّقو ،(9)كذكره ابف حباف في الثقات ،(8)، كقاؿ أبك حاتـ: يكتب حديثو كال يحتج بو(7)قاؿ ابف معيف: ضعيؼ
كقاؿ العقيمي: في حديثو  (13): اإلماـ الحافظ الصدكؽالذىبي كمرة قاؿ، (12)الذىبيك ، (11)زكريا بف مندةك ، (10)المصرم

 .(16)كقاؿ ابف حجر: صدكؽ لو أكىاـ ،(15): ضعيؼزكريا بف يحيى الساجى، كقاؿ (14)كىـ
 (.70ديث رقـ )(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحق168) سىًعيدي ٍبفي بىًشيرو  .7
 (.9(: ثقة ثبت مدلس، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق117) قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى  .8
اًمتً  .9 ٍبًد المًَّو ٍبًف الصَّ  (.70(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق70) عى
 (.20(: صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )ق32) أىبيك ذىر  الًغفىاًرمُّ  .10
  :ك ٍبفى  ألف فيو: ؛اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد مىمىةى  عىٍمري  ؛ كبلىما ضعيؼ. بىًشيرو  ٍبفى  سىًعيدى ، ك أىًبي سى
 ( 74الحديث رقـ: ) 

، أىٍنبىأىنى  ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىًب، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي مىاًلؾو ٍيًف، أنا أىبيك عى ٍبدي المًَّو ٍبفي أى كىأىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى دَّثىًني ا عى ٍحمىدى، حى
اءي، أىفَّ أىبىا ذىر  اٍلًغفىاًرمَّ كىافى  دَّثىٍتًني أىٍسمى ، حى ًميًد، نا شىٍيره ٍبًد اٍلحى ٍف عى ، عى ـي النًَّبيَّ أىًبي، أىٍنبىأىنىا ىىاًشـه فىًإذىا فىرىغى ًمٍف  يىٍخًد

                                      
 .13/244( سير إعبلـ النببلء لمذىبي 1)
 لمصدر السابؽ.( ا2)
 ( المصدر نفسو.3)
 .3/98. األنساب لمسمعاني ( تنيس بكسر التاء ككسر النكف المشددة كالياء كالسيف غير، بمدة مف ببلد ديار مصر4)
 .22/51تيذيب الكماؿ لممزم ( 5)
 .22/52المصدر السابؽ ( 6)
 .6/235الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 7)
 المصدر السابؽ.( 8)
 .8/482قات البف حباف الث( 9)
 .2/160تاريخ ابف يكنس المصرم ( 10)
 .10/183إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام ( 11)
 .146مف تيكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي /( 12)
 .10/213سير إعبلـ النببلء لمذىبي ( 13)
 .3/272الضعفاء الكبير لمعقيمي ( 14)
 .2/484المغني في الضعفاء لمذىبي ( 15)
 .452البف حجر / تقريب التيذيب( 16)
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مىسى إً  كىافى ىيكى بىٍيتيوي، فىجى ًتًو أىكىل ًإلىى اٍلمىٍسًجًد، كى :  لىٍيًو رىسيكؿي المًَّو ًخٍدمى كؾى ًمٍنوي؟ " قىاؿى فىقىاؿى لىوي: " كىٍيؼى أىٍنتى ًإذىا أىٍخرىجي
ـى أىٍرضي اٍلًيٍجرىًة كىأىٍرضي اٍلمىٍحشىًر كىأىٍرضي األىٍنًبيىاًء. ، فىًإفَّ الشَّا ؽى ًبالشَّاـً ًديثى  ًإذنا أىٍلحى  .فىذىكىرى اٍلحى

،مف طريؽ عبد اهلل بف أحمد، بو، جزء مف الحديث  27629ـ الحديث ، رق6/457أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  .1
 متقارب األلفاظ.

، مف طريؽ منصكر بمف مزاحـ عف عبد  355، رقـ الحديث  1/531كأخرجو البغكم في معجـ الصحابة،  .2
 الحميد بف بيراـ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

، مف طريؽ منصكر بمف مزاحـ عف عبد  1632، رقـ الحديث  2/148في المعجـ الكبير،  الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو  .3
 الحميد بف بيراـ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

 :رجاؿ اإلسناد 
ٍيفً  .1  (.8ق(: ثقة، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )525) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى
ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىبً  أىبيك .2  (.26لحديث رقـ )ق(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في ا444) عى
اًلؾو  .3  (.5ق(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )368) القىًطٍيًعيُّ  أىبيك بىٍكًر ٍبفي مى
ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى  .4  (.5ق(: ثقة، سبؽ ترجمتو في األثر رقـ )290) عى
ٍنبىؿو  .5 مًَّد ٍبًف حى  (.5قـ )، سبؽ ترجمتو في األثر ر ثقة حافظ إماـ حجة ق(:241) أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
ري  .6 ، قىٍيصى ، ثيّـَ البىٍغدىاًدمُّ رىاسىاًنيُّ ، أىبيك النٍَّضًر الخي ـي بفي القىاًسـً المٍَّيًثيُّ  :(1)ق(207)ىىاًش

 .شيباف ابف عبد ، كعبد الرحمف بف عبد اهلل بف دينارك  ،ركل عف: إبراىيـ بف سعد ، كشعبة بف الحجاج
 .(2)زىير ابف حرب ، كعمي ابف المدينيك حنبؿ ،  ركل عنو: إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني، كأحمد بف

 ، (8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)، كابف قانع(6)، كابف المديني(5)، كالعجمي(4)، كابف معيف(3)كثَّقو ابف سعد
فظ ، كقاؿ الحاكـ: حا(11)، كقاؿ النسائي: ال بأس بو(10)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(9)كقاؿ اإلماـ أحمد: مف متثبتي بغداد

، (14)، كقاؿ الذىبي: الحافظ اإلماـ شيخ المحدثيف(13)، كقاؿ ابف عبد البر: اتفقكا عمى أنو صدكؽ(12)ثبت في الحديث
 .(15)كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت

                                      
 .30/130( تيذيب الكماؿ لممزم 1)
 .30/132( المصدر السابؽ 2)
 .9/337( الطبقات الكبير البف سعد 3)
 .225( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /4)
 .454( تاريخ الثقات لعجمي /5)
 .9/105( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 6)
 .11/18( تيذيب التيذيب البف حجر 7)
 .9/243ثقات البف حباف ( ال8)
 .9/105( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 9)
 .المصدر السابؽ (10)
 .11/18( تيذيب التيذيب البف حجر 11)
 ( المصدر السابؽ.12)
 ( المصدر نفسو.13)
 .9/454( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 14)
 .600( تقريب التيذيب البف حجر /15)
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ًميًد ٍبفي بىٍيرىاـو اٍلفىزىاًرمُّ  .7 ٍبدي اٍلحى  :(3))مف السادسة( (2)، اٍلمىدىاًئًنيُّ (1)عى
 .عاصـ األحكؿك  ،ركل عف: شير بف حكشب 

 .(4)ركل عنو: ركح بف عبادة ، كأبك داكد الطيالسي، كأبك النضر ىاشـ بف القاسـ ، كككيع بف الجراح
، كقاؿ العجمي: (9)،  كمرة قاؿ ابف معيف: ليس بو بأس(8)، كابف شاىيف(7)، كأبك داكد(6)كاإلماـ أحمد (5)كثَّقو ابف معيف

، قاؿ ابف حباف: يعتبر حديثو إذا ركل عف (11)يحتج بحديثو، كقاؿ أبك حاتـ: ليس بو بأس، كزاد: ال (10)ال بأس بو
 .(15)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(14)، كقاؿ الذىبي: المحدث(13)، قاؿ الساجي: صدكؽ ييـ(12)الثقات

 (.51ق(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحدث رقـ )100) شىٍيري ٍبفي حكشب .8
 .: صحابية جميمة (16)أىٍسمىاءي ًبٍنتي يىًزٍيدى األىٍشيىًميَّةي  .9
 ًميِّ ٍبفى ا أىبألف فيو:  ؛: ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد  ؛ كبلىما ضعيؼ. حكشب ٍبفى  رى شىيٍ  ، كاٍلميٍذًىبً  عى
 ( 75الحديث رقـ: ) 

ًد ٍبًف يىٍحيىى بٍ  مَّ ًميِّ ٍبًف ميحى ، كىأىبيك اٍلمىعىاًلي أىٍحمىدي ٍبفي عى ٍرقىٍنًدمِّ ًكنٍ أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى كؼي ًباٍبًف ًف الرَّ ًج اٍلمىٍعري
ٍبًد المًَّو بٍ  مَّدي ٍبفي عى سىٍيًف ميحى سىٍيًف ٍبفي النَّقُّكًر، أنا أىبيك اٍلحي اًجًب، ًببىٍغدىادى، قال: أنا أىبيك اٍلحي ، اٍلحى كفى سىٍيًف ٍبًف ىىاري ًف اٍلحي

سىًف  ًد ٍبًف اٍلحى مى ٍبًد الصَّ مَّدي ٍبفي عى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك الطَّيًِّب ميحى فَّاري ٍربو الصَّ الدَّقَّاؽي، أىٍنبىأىنىا أىبيك يىٍحيىى ًعيسىى ٍبفي ميكسىى ٍبًف أىًبي حى
، عىٍف عىمٍ  دِّثي : سىًمٍعتي أىبىا قىزىعىةى ييحى ، قىاؿى بَّادو ، أىٍنبىأىنىا ًشٍبؿي ٍبفي عى ًكيـً ٍبًف أىٍنبىأىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىًبي بيكىٍيرو ، عىٍف حى ًرك ٍبًف ًدينىارو

اءى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو ميعى  ٍف أىًبيًو: أىنَّوي جى ،  اًكيىةى، عى اًبًعي أىٍف ل أىٍتبىعىؾى كىل أىٍتبىعى ًدينىؾى مىٍفتي ًبعىدىًد أىصى مَّدي، ًإنِّي حى : يىا ميحى فىقىاؿى
ا الًَّذم بىعىثىؾى المَّوي  : " اإًلٍسالـي، شىيىادىةي أىٍف ل ًإلى  فىأيٍنًشديؾى مى ـي ًبًو؟ قىاؿى تيًقي مَّدنا رىسيكؿي المًَّو، كى وى ًإل المَّوي، كىأىفَّ ميحى

كىاًف بىًصيرىاًف ل يىٍقبىؿي المَّوي  تيٍؤًتي الزَّكىاةى، أىخى الةى، كى ا  الصَّ : فىمى دو تىٍكبىةن، يىٍعًني مىٍف أىٍشرىؾى ًبًو بىٍعدى ًإٍسالًمًو "، قىاؿى ًمٍف أىحى
: " تيٍطًعمي  ًتًو؟ قىاؿى ٍكجى ؽُّ زى ٍر ًإل ًفي اٍلبىٍيًت كىأىشىارى ًبيىدً حى ٍجوى، كىل تىٍيجي ، كىل تىٍضًرًب اٍلكى تىٍكسيكىىا ًإذىا اٍكتىسىٍيتى ، كى ًه يىا ًإذىا أىكىٍمتى

مىى  ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، عى كًىكي مىى كيجي ميشىاةن عى كفى ريٍكبىاننا كى : ىىيينىا ًإلىى ىىيينىا تيٍحشىري ـي، تيكىافيكفى أى ًإلىى الشَّاـً .فىقىاؿى ـي اٍلًفدىا ٍفكىاًىكي
مىى المًَّو  ـٍ عى ـٍ كىأىٍكرىمييي ٍيريىي ـٍ فىًخذيهي " سىٍبًعيفى أيمَّةن أىٍنتيـٍ خى ًدكي ا ييٍعًربي عىٍف أىحى ؿي مى  .كىأىكَّ

                                      
 .10/212. األنساب لمسمعاني ا بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى فزارة، كىي قبيمة( بفتح الفاء كالزال كالراء في آخرى1)
 .12/143. األنساب لمسمعاني ( بفتح الميـ كالداؿ ككسر الياء كفي آخرىا نكف، نسبة إلى المدائف، كىي بمدة قديمة مبنية عمى الدجمة2)
 .16/409تيذيب الكماؿ لممزم ( 3)
 .16/410المصدر السابؽ.( 4)
 .4/375تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 5)
 .6/8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 6)
 .12/332تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 7)
 .159تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /( 8)
 .474سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحي بف معيف /( 9)
 .286تاريخ الثقات لعجمي /( 10)
 المصدر السابؽ.( 11)
 .7/121الثقات البف حباف ( 12)
 .6/109تيذيب التيذيب البف حجر ( 13)
 .7/334سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 14)
 تقريب التيذيب البف حجر( 15)
 .1/278. األنساب لمسمعاني ( بفتح األلؼ كسككف الشيف كفتح الياء كفي آخرىا البلـ، ىذه النسبة الى بنى عبد األشيؿ مف األنصار16)
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، مف 3143، رقـ الحديث 705كأخرجو الترمذم في سننو، في أبكاب التفسير، في باب كمف سكرة بني إسرائيؿ، / .1
 ؽ بيز بف حكيـ ، عف أبيو حكيـ ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.طري

، مف طريؽ 2360، رقـ الحديث 3/66كأخرجو النسائي في السنف الكبرل، في باب مف سأؿ بكجو اهلل تعالى،  .2
 بيز بف حكيـ ، عف أبيو حكيـ ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

رقـ الحديث ، 400كتاب الزكاة، في باب مف سأؿ بكجو اهلل عز كجؿ، / كأخرجو النسائي في السنف الصغرل، في .3
 مف طريؽ بيز بف حكيـ ، عف أبيو حكيـ ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ. ، 2568

، مف 4288، رقـ الحديث  / ،710كأخرجو ابف ماجو في سننو، في كتاب الزىد، في باب صفة أمة محمد  .4
 و حكيـ ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.طريؽ بيز بف حكيـ ، عف أبي

، مف طريؽ عبد اهلل بف الحرث عف شبؿ بف 20025، رقـ الحديث 4/446كأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده،  .5
 عباد، بو، متقارب األلفاظ.

  مف طريؽ حماد بف سممة، عف أبي قزعة، بو، جزء مف الحديث متقارب 20036، رقـ الحديث 5/3كأخرجو في ،
 فاظ.األل

  مف طريؽ بيز بف حكيـ ، عف أبيو حكيـ بف معاكية، بو، مختمؼ 20049، رقـ الحديث 5/4كأخرجو في ،
 األلفاظ.

  مف طريؽ بيز بف حكيـ ، عف أبيو حكيـ بف معاكية، بو، مختمؼ 20055، رقـ الحديث 5/4كأخرجو في ،
 األلفاظ.

، رقـ الحديث 3/1816أنتـ آخر األمـ،  بي كأخرجو الدارمي في سننو، في كتاب الرقاؽ، باب  في قكؿ الن .6
 ، مف طريؽ بيز بف حكيـ ، عف أبيو حكيـ ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.2802

كأخرجو ابف حباف في صحيحو، في كتاب اإليماف، في باب فرض اإليماف، ذكر الخبر الداؿ عمى أف اإلسبلـ  .7
، مف طريؽ حماد بف سممة، عف أبي قزعة، بو، مختمؼ 160، رقـ الحديث 1/376كاإليماف اسماف بمعنى كاحد، 

 األلفاظ.
، مف طريؽ بيز بف حكيـ ، عف أبيو حكيـ ، 969، رقـ الحديث 19/407في المعجـ الكبير،  الطَّبىرىاًنيٌ كأخرجو  .8

 بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ. 
سكيد ، مف طريؽ 6402رقـ الحديث  ،6/275ككذلؾ أخرجو في المعجـ األكسط، باب الميـ، مف اسمو محمد،  .9

 ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ. بف حجير، عف حكيـ بف معاكية
، مف طريؽ 20115، رقـ الحديث 11/130كأخرجو معمر بف راشد، في الجامع، في باب اإليماف كاإلسبلـ،  .10

 بيز بف حكيـ ، عف حكيـ بف معاكية، بو، متقارب األلفاظ.
، رقـ الحديث 2/478لمستدرؾ، في كتاب التفسير، في باب تفسير سكرة حـ السجدة، كأخرجو الحاكـ في ا .11

 ، مف طريؽ حماد بف سممة، عف أبي قزعة، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.3646
، مف طريؽ 8931، رقـ الحديث 12/12في شعب اإليماف، في باب مباعدة الكفار كالمفسديف،  البىٍييىًقيٌ كأخرجو  .12

 كيـ ، عف أبيو حكيـ ، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.بيز بف ح
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍرقىٍنًدمِّ  .1  (.6ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) :(ق536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
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كؼي ًبابٍ  .2 ًكٍنًج اٍلمىٍعري ًد ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف الرَّ مَّ ًميِّ ٍبًف ميحى اًجبً أىبيك اٍلمىعىاًلي أىٍحمىدي ٍبفي عى  :(1)(ق534) ًف اٍلحى
 .أبي البقاء المعمر بف محمد بف عمي الحباؿ، كأبي القاسـ الحسيف بف محمد بف سميماف الدىقافركل عف: 
 .(3)، كابف عساكر(2)السٍَّمعىاًنيٌ ركل عنو: 
 .(4)، متكددان ، خيران كاف عمكيان : السٍَّمعىاًنيٌ قاؿ ابف 

سىٍيًف ٍبفي النَّقُّكرً  .3  (.23( : صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق468)أىبيك اٍلحي
ٍكفى الدَّقَّاؽي  .4 سىٍيًف بًف ىىاري ٍبًد اهلًل بًف الحي مَّدي بفي عى سىٍيًف ميحى  :(6)ق(390) ، ٍبًف أىًخي ًمٍيًمي(5)أىبيك الحي

 .حامد الحضرمي، كابف صاعد يأحمد بف إسحاؽ بف بيمكؿ، كأبك القاسـ البغكم،  يأبركل عف: 
 .(7)طالب العشارم، كأبك محمد بف ىزارمرد، كأبك الحسيف بف النقكر عنو: أبكركل 

 .(11)، كقاؿ الذىبي: أحد الثقات(10)، كابف الجكزم(9)، كابف أبي الفكارس(8)كثقو أحمد بف محمد العتيقي
سىًف أىبيك الطَّيًِّب الدَّقَّاؽي  .5 ًد ٍبًف اٍلحى مى ٍبًد الصَّ مَّدي ٍبفي عى  :(12)(ق319) مِّ كً غى لبى اٍ بً  ؼي رى عٍ يي  ميحى

 ركل عف: حماد بف الحسف بف عنبسة، كأحمد بف عبد اهلل المكتب، كمحمد بف شداد المسمعي.
 .(13)عنو: القاضي أبك الحسف الجراحي، كأبك حفص بف شاىيف، كمحمد بف عبد اهلل ابف أخي ميمي ركل

 .(14)قاؿ الخطيب البغدادم: ما عممت مف حالو إال خيران 
فَّارأىبيك يىٍحيىى ًعيسىى بٍ  .6 ٍربو الصَّ  :(16)(ق267)(15)في ميكسىى ٍبًف أىًبي حى

 يحيى بف أبي بكير الكرماني.ركل عف: 
 .(17)ركل عنو: الحسف بف عميؿ، كابف الباغندم، كأبك عكانة اإلسفراييني

 .(21)،كذكره ابف حباف في الثقات(20)، كالذىبي(19)، كأبك الفرج ابف الجكزم(18)كثَّقو الخطيب البغدادم

                                      
 .220معجـ شيكخ السمعاني / ( المنتخب مف1)
 المصدر السابؽ.( 2)
 .1/70معجـ الشيكخ البف عساكر  ( 3)
 ( المصدر السابؽ.4)
 .5/361( بفتح الداؿ كاأللؼ بيف القافيف األكلى مشددة، ىذه النسبة إلى الدقيؽ كعممو، كبيعو. األنساب لمسمعاني 5)
 .3/502( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 6)
 .16/564ـ النببلء لمذىبي سير أعبل( 7)
 .3/502تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 8)
 المصدر السابؽ.( 9)
 .15/21المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 10)
 .16/564سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 11)
 .3/655تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 12)
 المصدر السابؽ.( 13)
 المصدر نفسو.( 14)
 .8/315. األنساب لمسمعاني تح الصاد كتشديد الفاء كفي آخرىا الراء ، يقاؿ لمف يبيع األكاني الصفرية( بف15)
 .20/148تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 16)
 المصدر السابؽ.( 17)
 .12/492تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 18)
 .12/214المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 19)
 .20/148بلـ لمذىبي تاريخ اإلس( 20)
 .8/495الثقات البف حباف ( 21)
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 (.42ق(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )208) في أىًبي بيكىٍيرو يىٍحيىى بٍ  .7
احب اٍبف كثير .8  :(1)ق(148)ًشٍبؿي ٍبفي عىبَّادو اٍلميٍقًرئ اٍلمىكٌِّي صى

 .ركل عف: زيد بف أسمـ، كسعيد المقبرم، كسييؿ بف أبي صالح، كأبي قزعة سكيد بف حجير
 .(2)، كأبك نعيـ الفضؿ بف دكيف ، كيحيى بف أبي بكير سفياف بف عيينة، كعبد اهلل بف المبارؾ: ركل عنو

قيٍطًنيٌ ، ك (6)، كأبك داكد(5)، كيعقكب الفسكم(4)، كاإلماـ أحمد(3)كثَّقو ابف معيف كزاد أبك داكد: أنو يرل القدر،كقاؿ  (7)الدَّارى
 .(9)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ريمي بالقدر(8)عمي بف المديني: كسط، كلـ يكف بو بأس

ٍيدي  .9 ٍيرو اٍلبىاًىًميُّ  سيكى جى  :(11))الطبقة الرابعة( أىبيك قىزىعىةى  اٍلبىٍصًرمُّ  (10)ٍبفي حي
 .ركل عف: أنس بف مالؾ، كأبيو حجير بف بياف الباىمي، كالحسف البصرم ، كحكيـ بف معاكية 

ٍعًفٌي ركل عنو: جابر   .(12)كشعبة الحجاج  ،كشبؿ بف عباد المكي  ،، كحماد بف سممةالجي
، كزاد اإلماـ أحمد: ثبت الحديث، (17)، كابف حجر(16)، كالنسائي(15)، كالعجمي(14)، كاإلماـ أحمد(13)بف المديني كثَّقو عمي

ثِّؽ(18)كقاؿ أبك حاتـ الرازم: صالح  .(19)، كقاؿ الذىبي: كي
ـي  .10 ـي، اٍلمىكِّيُّ األىٍثرى مىًحيُّ مىٍكلىي ، اٍلجي مَّدو ، أىبيك ميحى ك ٍبفي ًدينىارو  :(21)ق(126) (20)عىٍمري
 .ركل عف: جابر بف عبد اهلل ، كسالـ بف عبد اهلل بف عمر ، كسعيد بف المسيب، كعبد اهلل بف عباس 

 .(22)حماد بف سممة ، كسعيد بف بشير ، كسفياف الثكرم ، كسفياف بف عيينة ، كمالؾ بف أنس ركل عنو: 

                                      
 .12/356تيذيب الكماؿ لممزم ( 1)
 .12/357المصدر السابؽ ( 2)
 .3/60تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 3)
 .234سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد /( 4)
 .1/435المعرفة كالتاريخ ليعقكب الفسكم ( 5)
 .12/358تيذيب الكماؿ لممزم ( 6)
 .224سؤاالت الحاكـ لمدارقطني / (7)
 .125سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني /( 8)
 .297تقريب التيذيب البف حجر /( 9)
 .2/70. األنساب لمسمعاني ( بفتح الباء ككسر الياء كالبلـ، ىذه النسبة الى باىمة كىي باىمة بف اعصر10)
 .12/244تيذيب الكماؿ لممزم ( 11)
 .12/245المصدر السابؽ ( 12)
 .89العمؿ البف المديني /( 13)
 .3/475العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل ( 14)
 .211تاريخ الثقات لمعجمي /( 15)
 .12/246تيذيب الكماؿ لممزم ( 16)
 .294تقريب التيذيب البف حجر /( 17)
 .4/235الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 18)
 .7/377تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 19)
 .1/112. األنساب لمسمعاني ( بفتح األلؼ كسككف الثاء كفتح الراء كفي آخرىا الميـ، ىذه النسبة لمف كانت سنة مفتتة20)
 .22/5تيذيب الكماؿ لممزم ( 21)
 .22/8المصدر السابؽ ( 22)
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، كقاؿ شعبة: ما رأيت أثبت مف عمرك بف (2)، كقاؿ اإلماـ أحمد: مف الثقات(1)قاؿ ابف سعد: كاف ثقةن ثبتان كثير الحديث
، (7)، كقاؿ النسائي: ثقة ثبت(6)، كقاؿ أبك زرعة: ثقة(5)، كقاؿ أبك حاتـ: ثقة ثقة(4)بف عيينة: ثقة ثقة ثقةا، كقاؿ (3)دينار

 .(10)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت(9)، كقاؿ الذىبي: الحافظ اإلماـ عالـ الحـر(8)كذكره ابف حباف في الثقات
ٍيدىةى اٍلقيشىٍيًرمُّ حى  .11 ـي ٍبفي ميعىاًكيىةى ٍبًف حى ، أىبيك بىٍيزو  (11)ًكي  :(12)(ق 110 - 101) اٍلبىٍصًرمُّ

 ركل عف: أبيو معاكية بف حيدة .
 .(13)ركل عنو: ابنو بيز بف حكيـ ، كسعيد بف إياس، كأبك قزعة سكيد بف حجير ، كابنو ميراف بف حكيـ

 .(17)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(16)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس(15)ف في الثقات، كذكره ابف حبا(14)قاؿ العجمي: ثقة
ٍيدىةى ٍبًف ميعىاًكيىةى ٍبًف قيشىٍيرً  .12  : صحابي جميؿ.(18)ميعىاًكيىةي ٍبفي حى
 مَّدً  ٍبفى  مىدى اٍلمىعىاًلي أىحٍ  اأىبألف فيو:  ؛الحكـ عمى اإلسناد: أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد ًميِّ ٍبًف ميحى مَّدى مي  ، كعى  ٍبفى  حى

ًد الدَّقَّاؽي  مى ٍبًد الصَّ  عمى جرح أك تعديؿ. ما؛ لـ أقؼ لي عى
 ( 76الحديث رقـ: ) 

ًمي  التَّمً  سىفي ٍبفي عى ًمي  اٍلحى ٍيًف، أنا أىبيك عى ًد ٍبًف اٍلحيصى مَّ ، أنا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ًىبىةي المًَّو ٍبفي ميحى يًميُّ
دَّثىًني  اًرًث، حى ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلحى دَّثىًني أىًبي، أىٍنبىأىنىا عى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى، حى ، أىٍنبىأىنىا عى ٍعفىرو ، كىاٍبفي أىًبي بيكىٍيرو جى بَّادو ًشٍبؿي ٍبفي عى

، قى  ٍعًنيُّ بَّادو اٍلمى ، أىٍنبىأىنىا ًشٍبؿي ٍبفي عى دِّثي عىٍف يىٍعًني يىٍحيىى ٍبفى أىًبي بيكىٍيرو : ييحى قىاؿى اٍبفي أىًبي بيكىٍيرو : سىًمٍعتي أىبىا قىزىعىةى، كى اؿى
ٍف أىًبيًو، أىنَّوي قىاؿى ًلمنًَّبيِّ  ، عى ًكيـً ٍبًف ميعىاًكيىةى اٍلبىٍيًزمِّ دِّثي عىٍف حى ، ييحى اًبعى  عىٍمًرك ٍبًف ًدينىارو نىشىرى أىصى مىٍفتي ىىكىذىا، كى ًإنِّي حى

تَّى تي  : " شىيى يىدىٍيًو حى ا اإًلٍسالـي؟ قىاؿى مى : كى : " بىعىثىًني المَّوي ًباإًلٍسالـً "، قىاؿى ا الًَّذم بىعىثىؾى المَّوي ًبًو؟ قىاؿى ادىةي أىٍف ل ًإلىوى ٍخًبرىًني مى
كىاًف نى  تيٍؤًتي الزَّكىاةى، أىخى الةى، كى ـي الصَّ تيًقي رىسيكليوي، كى مَّدنا عىٍبديهي كى دو تىٍكبىةن أىٍشرىؾى ًإل المَّوي، كىأىفَّ ميحى ًصيرىاًف ل يىٍقبىؿي المَّوي ًمٍف أىحى

: " تيٍطًعمييىا ًإذىا أىكى  مىٍيًو؟ قىاؿى ًدنىا عى ٍكًج أىحى ؽُّ زى : يىا رىسيكؿى المًَّو، مىا حى : قيٍمتي ، بىٍعدى ًإٍسالًمًو "، قىاؿى تىٍكسيكىىا ًإذىا اٍكتىسىٍيتى ، كى ٍمتى
ٍجوى، كىل تيقى  ٍر ًإل ًفيكىل تىٍضًرًب اٍلكى ،  بٍِّح، كىل تىٍيجي كفى ، ىىيينىا تيٍحشىري كفى ، ىىيينىا تيٍحشىري كفى : " ىىيينىا تيٍحشىري اٍلبىٍيًت "، ثيّـَ قىاؿى

                                      
 .8/40الطبقات الكبير البف سعد ( 1)
 .186العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد ركاية المركذم /( 2)
 المصدر السابؽ.( 3)
 .6/231الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 4)
 المصدر السابؽ.( 5)
 المصدر نفسو.( 6)
 .22/11تيذيب الكماؿ لممزم ( 7)
 .5/167الثقات البف حباف ( 8)
 .1/85تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 9)
 .451تقريب التيذيب البف حجر /( 10)
 .10/423. األنساب لمسمعاني ف الياء كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة إلى بنى قشير( بضـ القاؼ كفتح الشيف المعجمة كسكك 11)
 .7/202تيذيب الكماؿ لممزم ( 12)
 .7/203المصدر السابؽ ( 13)
 .130تاريخ الثقات لمعجمي /( 14)
 .4/161الثقات البف حباف ( 15)
 .7/203تيذيب الكماؿ لممزم ( 16)
 .213تقريب التيذيب البف حجر /( 17)
 .6/118إلصابة في تمييز الصحابة البف حجر ا( 18)
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ـً كىأى  ، تيكفيكفى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة سىٍبًعيفى أيمَّةن أىٍنتيـٍ آًخري األيمى ـٍ كًىكي جي مىى كي ميشىاةن كىعى مىى المًَّو ٍكرىمييى ثىالثنا، ريٍكبىاننا كى كىعىال،  ا عى
ـي  ـي اٍلًفدىا مىى أىٍفكىاًىكي ـٍ فىًخذيهي "(1)تىٍأتيكفى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىعى ًدكي ا ييٍعًربي عىٍف أىحى ؿي مى  .، أىكَّ

كفى "  : " ًإلىى ىىيينىا تيٍحشىري ، فىقىاؿى : كىأىشىارى ًبيىًدًه ًإلىى الشَّاـً  قىاؿى اٍبفي أىًبي بيكىٍيرو
  (.75في الحديث رقـ )سبؽ تخريجو 
  :رجاؿ اإلسناد 
ٍيفً  .1  (.8ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق525) ًىبىةي المًَّو ٍبًف اٍلحيصى
ًمي  التًَّميًميُّ  .2 سىفي ٍبفي عى  (.26(: ضعيؼ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق444) اٍلحى
ٍعفىرو القىًطٍيًعيُّ  .3  (.5سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (: ثقة،ق368) أىبيك بىٍكًر أىٍحمىدي ٍبفي جى
ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى  .4  (.5(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق290) عى
ٍنبىؿو  .5 مًَّد ٍبًف حى  (.5، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ثقة حافظ إماـ حجة ق(:241) أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
ٍبًد اٍلمىًمؾ المخزك  .6 اًرًث ٍبًف عى ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلحى  :(2))الطبقة الثامنة( مٌي المٌكيٌ عى

 .ركل عف:إبراىيـ بف يزيد الخكزم، كثكر بف يزيد الحمصي، كداكد بف قيس الفراء، كشبؿ بف عباد المكي
سحاؽ بف راىكيوركل عنو:   .(3)إبراىيـ بف عبد اهلل بف حاتـ اليركم ، كأحمد بف حنبؿ، كا 

، كابف (7)، كالذىبي(6)، ككثَّقو يعقكب بف أبي شيبة(5)ف في الثقات، كذكره ابف حبا(4)قاؿ اإلماـ أحمد: ما كاف بو بأس
  .(8)حجر

 (.42(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق208) يىٍحيىى ٍبفي أىًبي بيكىٍيرو  .7
ٍعًنيُّ  .8  (.75(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق148) ًشٍبؿي ٍبفي عىبَّادو اٍلمى
يٍ  .9 جى ٍيدي ٍبفي حي  (.75ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ))الطبقة الرابعة(: رو أىبيك قىزىعىةى سيكى
ك ٍبفي ًدينىارو  .10  (.75ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 126) عىٍمري
ـي ٍبفي ميعىاًكيىةى  .11 ًكي  (.75صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 110-101) حى
ٍيدىةى ٍبًف ميعىاًكيىةى  .12  (.75ؽ ذكره في الحديث رقـ ): صحابي، سبميعىاًكيىةي ٍبفي حى
  :سىفى ألف فيو:  ؛اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد ًميٍّ التًَّميًميَّ  ٍبفى  اٍلحى  ؛ ضعيؼ.عى
 ( 77الحديث رقـ: ) 

، أىٍنبىأى  ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىًب، أنا أىبيك بىٍكرو اٍلقىًطيًعيُّ ٍيًف، أنا أىبيك عى دَّثىًني كىأىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى، حى نىا عى
ـي ٍبفي مي  ًكي ، أىٍنبىأىنىا حى مىمىةى، أنا أىبيك قىزىعىةى اٍلبىاًىًميُّ ادي ٍبفي سى مَّ ، أىٍنبىأىنىا حى فَّافي : أىتىٍيتي رىسيكؿى أىًبي، أىٍنبىأىنىا عى عىاًكيىةى، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى

: مىا أىتىٍيتيؾى حى  المًَّو  ؽِّ فىقيٍمتي طىبَّؽى كىفٍَّيًو، فىًبالًَّذم بىعىثىؾى ًباٍلحى ، أىرىانىا عىفَّافي كى اًبًعي ىىًذًه أىٍف ل آًتيؾى مىٍفتي عىدىدى أىصى ، مىا تَّى حى

                                      
. مقاييس المغة البف فارس 1) ـي ًبًو اأٍلىبىاًريؽي ًلتىٍصًفيىًة مىا ًفييىا ًمٍف شىرىابو ـي: الًَّذم تيفىدَّ  .4/482( اٍلًفدىا
 .14/394( تيذيب الكماؿ لممزم 2)
 ( المصدر السابؽ.3)
 .5/33( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 4)
 .8/336ثقات البف حباف ( ال5)
 .14/395تيذيب الكماؿ لممزم  (6)
 .1/544الكاشؼ لمذىبي  (7)
 .334تقريب التيذيب البف حجر / (8)



202 
 

ا اإًلٍسالـي  مى : كى : " اإًلٍسالـي "، قىاؿى ـى قىٍمبيؾى ًلمًَّو  الًَّذم بىعىثىؾى ًبًو؟ قىاؿى : " أىٍف ييٍسًم ٍجيىؾى ًإلىى المًَّو، كىأىٍف تيكى  ؟ قىاؿى وى كى جِّ
ؿَّ كىعى  كىاًف نىًصيرىاًف ل يىٍقبىؿي المَّوي جى ةى، أىخى كضى تيؤىدِّم الزَّكىاةى اٍلمىٍفري ٍكتيكبىةى، كى الةى اٍلمى مِّي الصَّ تيصى دو تىٍكبىةن أىٍشرىؾى بىٍعدى كى  زَّ ًمٍف أىحى

مىيٍ  ًدنىا عى ًة أىحى ٍكجى ؽُّ زى : مىا حى ٍجوى، كىل ًإٍسالًمًو "، قيٍمتي ، كىل تىٍضًرًب اٍلكى تىٍكسيكىىا ًإذىا اٍكتىسىٍيتى ، كى : تيٍطًعمييىا ًإذىا طىًعٍمتى ًو؟ قىاؿى
ري  ، ميشىاةن كى كفى ىىيينىا، كىأىٍكمىى ًبيىًدًه نىٍحكى الشَّاـً : " تيٍحشىري ٍر ًإل ًفي اٍلبىٍيًت "، قىاؿى ، تيقىبٍِّح، كىل تىٍيجي ـٍ كًىكي مىى كيجي ٍكبىاننا كىعى

قى  ـٍ فىًخذيهي ".كى ًدكي ا ييٍعًربي عىٍف أىحى ؿي مى ـي، فىأىكَّ ـي اٍلًفدىا مىى أىٍفكىاًىكي مىى المًَّو تىعىالىى كىعى كفى عى تيٍعرىضي ٍكلنى كى ٍكلنى يىٍأًتي مى ا ًمٍف مى : " مى اؿى
اعن  مىٍيًو شيجى عىمىوي المَّوي عى اًء ".لىوي فىيىٍسأىليوي ًمٍف فىٍضؿو ًعٍندىهي فىيىٍمنىعيوي، ًإل جى  ا يىٍنيىشيوي قىٍبؿى اٍلقىضى

ٍكلىى اٍبفى عىمًِّو. : يىٍعًني ًباٍلمى فَّافي  قىاؿى عى
 ( 75سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
  :رجاؿ اإلسناد 
ٍيفً  .1  (.8ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:525) ًىبىةي المًَّو ٍبًف اٍلحيصى
ًميِّ ٍبفي اٍلميذٍ  .2 ًمي  أىبيك عى سىفي ٍبفي عى  (.26ضعيؼ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 444) ًىبً اٍلحى
ٍعفىرو القىًطٍيًعيُّ  .3  (.5ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:368) أىبيك بىٍكًر أىٍحمىدي ٍبفي جى
ٍنبىؿو  .4 ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى حى  (.5ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:290) عى
مًَّد ٍبًف حى  .5  (.5، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ثقة حافظ إماـ حجةق(: 241) ٍنبىؿو أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
ٍبًد اهللً  .6 فَّاري ، عىفَّافي بفي ميٍسًمـً بًف عى  :(1) ق(220) أىبيك عيٍثمىافى البىٍصًرمُّ الصَّ

سماعيؿ بف عمية ، كحماد بف سممة  .ركل عف: أباف بف يزيد العطار ، كا 
براىيـ بف إسحاؽ  .(2)الحربي، كأحمد بف حنبؿ ركل عنو: البخارم، كا 

، (5)ثقة متقف ، كقاؿ أبك حاتـ:(4)، كقاؿ العجمي: ثبت صاحب سٌنة(3)قاؿ ابف سعد: كاف ثقةن ثبتان كثير الحديث حجة
، كذكره ابف حباف في (7)، كقاؿ يعقكب بف أبي شيبة: ثقة ثبت متقف صحيح الكتاب(6)كقاؿ ابف معيف: ثقة صدكؽ

 .(11)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت(10)،  كقاؿ الذىبي: الحافظ الثبت(9)كزم: كاف إمامان ثقة، كقاؿ ابف الج(8)الثقات
مىمىةى  .7 مَّادي ٍبفي سى ، الًخرىًقيُّ  بًف ًدٍينىارو  حى ، البىزَّازي ، النٍَّحًكمُّ مىمىةى البىٍصًرمُّ  :(13)   ق(167) (12)أىبيك سى

 .اؾ بف حرب، كأبي قزعة سكيد بف حجيرركل عف: بيز بف حكيـ ، كثابت البناني ، كزيد بف أسمـ، كسم
 

                                      
 .20/160( تيذيب الكماؿ لممزم 1)
 .20/162( المصدر السابؽ 2)
 .9/300( الطبقات الكبير البف سعد 3)
 .336تاريخ الثقات لمعجمي /( 4)
 ..7/30أبي حاتـ  الجرح كالتعديؿ البف( 5)
 .14/201تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم( 6)
 .14/201تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم( 7)
 .8/522الثقات البف حباف ( 8)
 .11/60المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 9)
 .1/278تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 10)
 .424تقريب التيذيب البف حجر /( 11)
 .5/98. األنساب لمسمعاني كفتح الراء كفي آخرىا القاؼ، ىذه النسبة إلى بيع الثياب كالخرؽ( بكسر الخاء 12)
 .7/253تيذيب الكماؿ لممزم ( 13)
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 .(1)كعفاف بف مسمـ ،عنو: خميفة بف خياط، كسفياف الثكرم، كأبك داكد الطيالسي، كعبد اهلل بف المبارؾك 
، كقاؿ اإلماـ (7)،  كذكره ابف حباف في الثقات(6)، كالساجي(5)، كالنسائي(4)، كالعجمي(3)، كابف معيف(2)كثَّقو ابف سعد
، قاؿ ابف حجر: ثقة عابد، كزاد: تغير حفظو (9)، كقاؿ الذىبي: إماـ ثقة ييـ كغيره(8)أعمـ الناس بثابتأحمد: حٌماد 

 .(10)بأخرة
ٍيرو  .8 جى ٍيدي ٍبفي حي  (.75ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ))الطبقة الرابعة(: أىبيك قىزىعىةى سيكى
ـي ٍبفي ميعىاًكيىةى  .9 ًكي  (.75لحديث رقـ )صدكؽ، سبؽ ترجمتو في اق(: 110-101) حى

ٍيدىةى ٍبًف ميعىاًكيىةى  .10  (.75: صحابي، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )ميعىاًكيىةي ٍبفي حى
 سىفى ألف فيو:  ؛: اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد ًميٍّ أىبى  ٍبفى  اٍلحى ًميِّ ٍبفى  اعى  ؛ ضعيؼ. اٍلميٍذًىبً  عى
 ( 78الحديث رقـ: ) 

ٍبًد المًَّو ميحى  ، أنا أىبيك بىٍكرو أىٍخبىرىنىا أىبيك عى اًفظي، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىٍحمىدى البىٍييىًقيٌ مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلفيرىاًكمُّ ٍبًد المًَّو اٍلحى ، أنا أىبيك عى
مَّادي ٍبفي ا ، أىٍنبىأىنىا حى سىفي ٍبفي ميكسىى األىٍشيىبي ٍيًو، أىٍنبىأىنىا ًبٍشري ٍبفي ميكسىى، أىٍنبىأىنىا اٍلحى مىمىةى، أىٍنبىأىنىا أىبيك قىزىعىةى  ٍبًف بىاكىكى سى

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍف أىًبيًو، قىاؿى ًكيـً ٍبفي ميعىاًكيىةى، عى ، عىٍف حى كفى ىىيينىا كىأىٍكمىأى ًبيىًدًه نىٍحكى الشَّاـً ميشىاةن  اٍلبىاًىًميُّ : " تيٍحشىري
مىى المَّ  تيٍعرىضيكفى عى ، كى ـٍ كًىكي مىى كيجي ريٍكبىاننا، كىعى تىال رىسيكؿي كى ـٍ فىًخذيهي " كى ًدكي ؿي مىا ييٍعًربي عىٍف أىحى ـي، كىأىكَّ ـي اٍلًفدىا كًىكي مىى كيجي ًو كىعى

ـٍ  : المًَّو  ميكديكي ـٍ كىل جي اريكي ـٍ كىل أىٍبصى ـٍ سىٍمعيكي مىٍيكي كفى أىٍف يىٍشيىدى عى مىا كيٍنتيـٍ تىٍستىًتري  .(11) كى
 ( 75سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 ؿ اإلسناد: رجا 
مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلفيرىاًكمُّ  .1  (.55ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:530) ميحى
 (.55سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )، ثقة ثبتق(: 458) البىٍييىًقيٌ أىبيك بىٍكرو  .2
ٍيو .3 ٍمديكى مًَّد بًف حى ٍبًد اهلًل بًف ميحى مَّدي بفي عى ٍبًد اهلًل بفي البىيِّ  ميحى ـي النٍَّيسىابيٍكًرمُّ أىبيك عى اًك  :(12)ق(405) ع، الحى

 .ركل عف: محمد بف يعقكب األصـ، كأبي عمرك عثماف بف السماؾ، كأبي بكر أحمد بف سمماف النجاد
قيٍطًنيٌ ركل عنو: أبك الحسف   .(13)البىٍييىًقيٌ ، كأبك الفتح بف أبي الفكارس، كأبك بكر أحمد بف الحسيف  الدَّارى
 ،(14)يميؿ إلى التشيعككاف ثقة، كزاد: ككاف  كاف مف أىؿ الفضؿ كالعمـ كالمعرفة كالحفظ،: قاؿ الخطيب البغدادم

                                      
 .7/258تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .9/282الطبقات الكبير البف سعد ( 2)
 .4/312سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف ( 3)
 .131/ تاريخ الثقات لمعجمي( 4)
 .3/15تيذيب التيذيب البف حجر ( 5)
 المصدر السابؽ.( 6)
 .6/216الثقات البف حباف ( 7)
 .3/138الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 8)
 .100ديكاف الضعفاء لمذىبي /( 9)
 .214تقريب التيذيب البف حجر /( 10)
 .22: اآلية( سكرة السجدة 11)
 .28/122تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 12)
 .28/123لمصدر السابؽ.ا( 13)
 .3/509تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 14)
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، كىك ثقة ، كقاؿ الذىبي: الحافظ الكبير(2)، كقاؿ ابف خمكاف: إماـ أىؿ الحديث في عصره(1)كقاؿ ابف الجكزم: ثقة 
كقاؿ ابف كثير: كاف مف أىؿ العمـ كالحفظ  ،(4)كقاؿ السبكي: كاف إمامان جميبلن اتفؽ عمى إمامتو كجبللتو ،(3)حجة

 .(5)كالحديث
ٍيوً  .4  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف بىاكىكى
ًمٍيرىةى  .5 اًلح بًف شىٍيًخ بًف عى ، البىٍغدىاًدمُّ  ،ًبٍشري بفي ميٍكسىى بًف صى ًمي  األىسىًدمُّ  :(6)(ق288) أىبيك عى

 بف دكيف. بف عمر العدني، كالحسف بف مكسى األشيب، كأبي نعيـحفص ، ك : ركح بف عبادة ركل عف
 .(7)، كأبك بكر القطيعيالطَّبىرىاًنيٌ كأبك بكر الشافعي، كأبك القاسـ  ،عنو: إسماعيؿ الصفارركل 
قيٍطًنيٌ كثقو   . جة، كزاد الذىبي: ح(12) ابف كثيرك ، (11) الذىبيك ، (10)ابف الجكزمك  ،(9) الخطيب البغدادمك ، (8) الدَّارى

، األىٍشيىبي  .6 سىفي بفي ميٍكسىى البىٍغدىاًدمُّ ًمي  الحى  :(13)ق(209) أىبيك عى
 .ركل عف: أباف بف يزيد العطار، كحماد بف سممة ، كشريؾ بف عبد اهلل النخعي، كشعبة بف الحجاج
براىيـ بف يعقكب الجكزجاني ، كأحمد بف محمد بف حنبؿ ، كبشر بف مكسى األسدم  .(14)ركل عنو: كا 

، (18)، كصالح جزرة(17)، كقاؿ أبك حاتـ الرازم(16)، كذكره ابف حباف في الثقات(15)اإلماـ أحمد: كاف مف متثبتي بغداد قاؿ
 . (24)، كابف حجر(23)، كالذىبي(22)، كابف المديني(21)، كابف معيف(20): صدكؽ، ككثٌقو ابف سعد(19)كعبد الرحمف بف خراش

مىمىةى  .7 مَّادي ٍبفي سى  (.77متو في الحديث رقـ )ثقة، سبؽ ترجق(: 167) حى

                                      
 .15/109المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 1)
 كفيات األعياف البف خمكاف ( 2)
 .2/210العبر في خبر مف غبر لمذىبي ( 3)
 .4/155طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي ( 4)
 .11/409البداية كالنياية البف كثير ( 5)
 .13/352سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 6)
 .13/353 المصدر السابؽ( 7)
 .135سؤاالت السممي لمدارقطني /( 8)
 .7/569تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 9)
 .12/417المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 10)
 .13/352سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 11)
 .11/97بف كثير البداية كالنياية ال( 12)
 .6/328تيذيب الكماؿ لممزم ( 13)
 .6/329المصدر السابؽ ( 14)
 المصدر السابؽ.( 15)
 .8/170الثقات البف حباف ( 16)
 .3/37لتعديؿ البف أبي حاتـ االجرح ك ( 17)
 .8/456تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 18)
 المصدر السابؽ.( 19)
 .9/339الطبقات الكبير البف سعد ( 20)
 .98ريخ ابف معيف ركاية الدارمي /تا( 21)
 .3/37لتعديؿ البف أبي حاتـ االجرح ك ( 22)
 .9/559سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 23)
 .201تقريب التيذيب البف حجر /( 24)
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ٍيرو  .8 جى ٍيدي ٍبفي حي  (.75ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ))الطبقة الرابعة(: أىبيك قىزىعىةى سيكى
ـي ٍبفي ميعىاًكيىةى  .9 ًكي  (.75صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:110-101) حى
ٍيدىةى ٍبًف ميعىاًكيىةى  .10  (.75حديث رقـ )صحابي، سبؽ ذكره في ال: ميعىاًكيىةي ٍبفي حى
 ٍيوً  بىٍكًر ٍبفى  اأىبى ألف فيو:  ؛: أتكقؼ في الحكـ عميوالحكـ عمى اإلسناد  ؛ لـ أقؼ لو عمى ترجمة.بىاكىكى
 ( 79الحديث رقـ ): 

، أىٍنبىأى  ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىًب، أنا أىبيك بىٍكرو اٍلقىًطيًعيُّ ٍيًف، أنا أىبيك عى دَّثىًني أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي اٍلحيصى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى، حى نىا عى
: يىا رىسيكؿى المًَّو، أىٍيفى تى  : قيٍمتي دًِّه، قىاؿى ٍف جى ٍف أىًبيًو، عى ، عى ًكيـو ا أىًبي، أىٍنبىأىنىا يىًزيدي، أنا بىٍيزي ٍبفي حى نىحى : " ىىيينىا " كى ٍأميريًني؟ قىاؿى

ـٍ تي  :" ًإنَّكي ، قىاؿى ـٍ "ًبيىًدًه نىٍحكى الشَّاـً كًىكي مىى كيجي كفى عى رُّ تيجى ريٍكبىاننا كى ال كى كفى ًرجى  ٍحشىري
 ( 75سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
  :رجاؿ اإلسناد 
ٍيفً  .1  (.8ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق525) ًىبىةي المًَّو ٍبًف اٍلحيصى
ًميِّ ٍبفي اٍلميٍذًىبً  .2 ًمي  أىبيك عى سىفي ٍبفي عى  (.26بؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ضعيؼ ، س (:ق444) اٍلحى
ٍعفىرو القىًطٍيًعيُّ  .3  (.5: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(ق368) أىبيك بىٍكًر أىٍحمىدي ٍبفي جى
ٍنبىؿو  .4 ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى حى  (.5ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق290) عى
ٍنبىؿو  .5 مًَّد ٍبًف حى  (.5، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )فظ إماـ حجةثقة حا (:ق241) أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
ف بف زاذم .6 كى  (.26(: ثقة متقف ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق206) يزيد ٍبفي ىىاري
ٍيدىةى  .7 ًكٍيـً بًف ميعىاًكيىةى بف حى ، البىٍصًرمُّ  ،بىٍيزي بفي حى ًمًؾ القيشىٍيًرمُّ ٍبًد المى  :(1)(ق143) أىبيك عى

 .رارة بف أكفى ، كىشاـ بف عركة ركل عف: أبيو عف جده، كعف: ز 
 .(2)ركل عنو: إسماعيؿ بف عمية ، كحماد بف سممة ، كسفياف الثكرم ، كيزيد بف ىاركف

، كزاد أبك داكد: ىك عندم (8)، كابف شاىيف(7)، كالحاكـ(6)، كالنسائي(5)، كأبك داكد(4)، كعمي بف المديني(3)كثٌقو: ابف معيف
، (10)، كقاؿ أبك زرعة: صالح كلكنو ليس بالمشيكر(9)شيخ يكتب حديثو كال يحتج بوحجة، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: ىك 
 ، (12)، كقاؿ ابف عدم الجرجاني: أرجك أف ال بأس بو، كزاد: لـ أر لو حديثان منكران (11)كقاؿ ابف حباف: كاف يخطئ كثيران 

 

                                      
 .4/259( تيذيب الكماؿ لممزم 1)
 .4/261( المصدر السابؽ 2)
 .82( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /3)
 .89/( العمؿ البف المديني 4)
 .6/253( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 5)
 .4/262( تيذيب الكماؿ لممزم 6)
 .147( سؤاالت السجزم لمحاكـ /7)
 .49( تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف /8)
 .2/430الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 9)
 المصدر السابؽ.( 10)
 .1/194البف حباف  المجركحكف( 11)
 .2/252ؿ البف عدم الكامؿ في ضعفاء الرجا( 12)
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 .(3)حجر: صدكؽ ، ك قاؿ ابف(2)، كمرة قاؿ: صدكؽ حسف الحديث(1)كقاؿ الذىبي: صدكؽه فيو ليف
ـي ٍبفي ميعىاًكيىةى  .8 ًكي  (.75صدكؽ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 110-101) حى
ٍيدىةى ٍبًف ميعىاًكيىةى  .9  (.75: صحابي، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )ميعىاًكيىةي ٍبفي حى
 سىفى ألف فيو:  ؛: اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد ًميٍّ أىبى  فى بٍ  اٍلحى ًميِّ ٍبفى  اعى  ؛ ضعيؼ. ميٍذًىبً الٍ  عى
 ( 80الحديث رقـ ): 

، أنا أىبيك بىٍكرو  ٍبًد المًَّو اٍلفيرىاًكمُّ مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى البىٍييىًقيٌ أىٍخبىرىنىا أىبيك عى اًفظي، أىٍنبىأىنىا أىبيك اٍلعىبَّاًس ميحى ٍبًد المًَّو اٍلحى  .ح، ، أنا أىبيك عى
، أنا ًرٍضكىافي ٍبفي أىٍحمىدى، كىأىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمىرٍ   مِّصي سىٍيًف ٍبفي النَّقُّكًر، أنا أىبيك طىاًىرو اٍلميخى ، أنا أىبيك اٍلحي قىٍنًدمِّ

ًميًد ٍبفً  ٍبًد اٍلحى ، عىٍف عى بَّاًر، أىٍنبىأىنىا ييكنيسي ٍبفي بيكىٍيرو ٍبًد اٍلجى ازىةن، قال: أىٍنبىأىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عى ، عىٍف شى  ًإجى ، اٍيًر بىٍيرىاـو ٍكشىبو ٍبًف حى
: أىفَّ اٍليىييكدى أىتىٍكا رىسيكؿى المًَّو  ٍنـو ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف غى ٍؽ  عىٍف عى اًدقنا أىنَّؾى نىًبي  فىاٍلحى ، ًإٍف كيٍنتى صى يىٍكمنا، فىقىاليكا: يىا أىبىا اٍلقىاًسـً

ـى أىٍرضي اٍلمىٍحشىًر كىأىٍرضي األىٍنبً  ، فىًإفَّ الشَّا ٍرقىٍنًدمِّ رىسيكؿي المًَّو، ثيّـَ اتَّفىقىا، فىقال: قىاليكا: فىغىزىا ًبالشَّاـً دَّؽى زىادى اٍبفي السَّمى يىاًء فىصى
مىٍيًو آيىاتو ًمٍف سيكرىًة بىًني ًإٍسرى  ؿى المَّوي عى ا بىمىغى تىبيكؾى أىٍنزى ، فىمىمَّ ـى ًتمىتً غىٍزكىةى تىبيكؾى ل ييًريدي ًإل الشَّا   السُّكرىًة: اًئيؿى بىٍعدى مىا خي

ذنا ل يىٍمبىثيكفى ًخالفىؾى ًإل قىًميال كؾى ًمٍنيىا كىاً  كنىؾى ًمفى األىٍرًض ًلييٍخًرجي ٍف كىاديكا لىيىٍستىًفزُّ   ، فىأىمىرىهي المَّوي. تىٍحًكيال :إلى قكلو كىاً 
كًع إً  ـى المًَّو تىعىالىى ًبالرُّجي ٍرقىٍنًدمِّ اٍس ـٍ يىٍذكيًر اٍبفي السَّمى لى ًمٍنيىا تيٍبعىثي كى ، كى اتيؾى مىمى ٍحيىاؾى كى : ًفييىا مى قىاؿى ًدينىًة، كى  .لىى اٍلمى

  في كتابو دالئؿ النبكة، في باب ما ركم في سبب خركج النبي  البىٍييىًقيٌ أخرجو ،مف طريؽ  5/254إلى تبكؾ ،
 أبك عبد اهلل الحافظ ، بو، جزء مف الحديث بمفظو.

  :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
مَّدي  .1  (.55ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق530) ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلفيرىاًكمُّ ميحى
 (.55ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق458) البىٍييىًقيٌ أىبيك بىٍكرو  .2
ـي النٍَّيسىابيٍكًرمُّ  .3 اًك اًفظي الحى ٍبًد المًَّو اٍلحى  .(78ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق405) أىبيك عى
مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى  .4  (.46ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق346) أىبيك اٍلعىبَّاًس ميحى
 :رجاؿ اإلسناد الثاني 
ٍرقىٍنًدمِّ  .5  (.6ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) :(ق536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
سىٍيًف ٍبفي النَّقُّكرً  .6  (.23ي الحديث رقـ )(: صدكؽ، سبؽ ترجمتو فق468) أىبيك اٍلحي
مِّصي  .7  (.23(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق393) أىبيك طىاًىرو اٍلميخى
ٍيدلنٌي، ابف جالينكس ًرٍضكىافي ٍبفي أىٍحمىدى  .8  :(4)(ق324) بف عطٌية الصَّ

 بكر بف أبي الدنيا. يالحسف بف عرفة العبدم، كأحمد بف عبد الجبار العطاردم، كأبركل عف: 
قيٍطًنيٌ بك بكر بف شاذاف، كأبك الحسف ركل عنو: أ  .(5)، كأبك حفص بف شاىيف، كأبك طاىر المخمصالدَّارى

 ،(6)قو: الخطيب البغدادمكثَّ 

                                      
 .1/116المغني في الضعفاء لمذىبي ( 1)
 .54ديكاف الضعفاء لمذىبي /( 2)
 .167تقريب التيذيب البف حجر /( 3)
 .9/430( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 4)
 ( المصدر السابؽ.5)
 .9/430( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 6)
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 .(2)الذىبيك  ،(1)أبك الفرج بف الجكزم: كثَّقو ك  
بَّارً  .9 ٍبًد اٍلجى  (.66(: ضعيؼ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق272)أىٍحمىدي ٍبفي عى
 (.66صدكؽ يخطئ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 199) رو ييكنيسي ٍبفي بيكىيٍ  .10
ًميًد ٍبًف بىٍيرىاـو  .11 ٍبًد اٍلحى  (.74: صدكؽ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ))مف السادسة( عى
ٍكشىبو  .12  (.51صدكؽ كثير اإلرساؿ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 100) شىٍيًر ٍبًف حى
ٍنـو األىٍشع .13 ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي غى  :(3)(ق78)ًرمُّ عى
 .، كعمر بف الخطاب، كعثماف بف عفاف، كعمي بف أبي طالب، كمعاذ بف جبؿ النبي  :ركل عف 
  .(4)رجاء بف حيكة، كسكار بف شبيب، كشير بف حكشب، كصفكاف بف سميـ، كمكحكؿ الشامي :ركل عنو 

، كقاؿ ابف (7)عجمي: ثقة مف كبار التابعيف، كقاؿ ال(6)، كقاؿ البخارم: لو صحبة(5)قاؿ ابف سعد: كاف ثقة إف شاء اهلل
، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: زعمكا أف لو صحبة كليس ذلؾ بصحيح (8)أبي حاتـ الرازم: ليست لو صحبة

قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (9)عندم ، كقاؿ الذىبي: الفقيو (11)، كقاؿ يعقكب بف شيبة: مشيكر مف ثقات التابعيف(10): تابعي ثقةالدَّارى
 .(13)، كقاؿ ابف حجر: مختمؼ في صحبتو، كذكره العجمي في كبار ثقات التابعيف(12)شيخ أىؿ فمسطيف اإلماـ

 ألف ركاتو ثقات. ؛: اإلسناد صحيحالحكـ عمى اإلسناد األكؿ 
 بَّارً  ٍبفى  أىٍحمىدى ألف فيو:  ؛: ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد الثاني ٍبًد اٍلجى  ؛ ضعيؼ .عى
 ( 81الحديث رقـ: ) 

، أنا أىبيك بىٍكرو أىٍخبىرىنىا  ٍبًد المًَّو اٍلفيرىاًكمُّ مَّدي البىٍييىًقيٌ أىبيك عى اًفظي، أنا أىٍحمىدي ٍبفي كىاًمؿو اٍلقىاًضي، أىٍنبىأىنىا ميحى ٍبًد المًَّو اٍلحى ، أنا أىبيك عى
دِّم، عىفً ا دَّثىًني أىًبي، عىٍف جى دَّثىًني أىًبي، عىٍف عىمِّي، حى ، حى : كىافى النًَّبيُّ  ٍبفي سىٍعدو اٍلعىٍكًفيُّ ، قىاؿى رىىيـٍ  اٍبًف عىبَّاسو اصى  قىٍد حى
ـٍ  ػػػيىٍعًني بىًني النًَّضيرً  ػػػ ـٍ ًدمىاءىىي مىى أىٍف يىٍحًقفى لىيي ـٍ عى يي الىحى ـٍ فىصى ا أىرىادى ًمٍنيي ، فىأىٍعطىٍكهي مى ٍبمىغو ـٍ كيؿَّ مى تَّى بىمىغى ًمٍنيي ، كىأىٍف حى

 ، ـٍ ـٍ ًمٍف أىٍرًضًي يي ـٍ بىًعيييٍخًرجى عىؿى ًلكيؿِّ ثىالثىةو ًمٍنيي جى ، كى اًت الشَّاـً ـٍ ًإلىى أىٍذرًعى ، كىأىٍف ييسىيِّرىىي ـٍ ـٍ كىأىٍكطىاًنًي ًمٍف ًديىارًًى ًسقىاءن، كى رنا كى
ـٍ ًإلىى أىٍرضو أيٍخرىل. ـٍ ًمٍف أىٍرًضيًي يي الءي: ًإٍخرىاجي  كىاٍلجى

، مف طريؽ محمد بف سعد،  22/505ر سكرة الحشر، أخرجو اإلماـ الطبرم في تفسيره جامع البياف، في تفسي .1
 بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

                                      
 . 13/362جكزم المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف ال( 1)
 .24/148تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 2)
 .17/339تيذيب الكماؿ لممزم ( 3)
 .17/340المصدر السابؽ( 4)
 .9/444الطبقات الكبير البف سعد ( 5)
 .5/247التاريخ الكبير لمبخارم ( 6)
 .297تاريخ الثقات لمعجمي /( 7)
 .5/274الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 8)
 .5/78ف حباف الثقات الب( 9)
 .237سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /( 10)
 .17/341تيذيب الكماؿ لممزم ( 11)
 .4/45سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 12)
 .381تقريب التيذيب البف حجر /( 13)
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ككذلؾ أخرجو الطبرم في كتابو تاريخ الرسؿ كالممكؾ، في باب القكؿ في السيرة النبكية، في ذكر خبر جبلء بني  .2
 ، مف طريؽ محمد بف سعد، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ. 2/553النضير، 

، مف  3/359في كتابو دالئؿ النبكة، في جماع أبكاب غزكة أحد، باب غزكة بني النضير،  البىٍييىًقيٌ اإلماـ  كأخرجو .3
 طريؽ أبك عبد اهلل الحاكـ ، بو، متقارب األلفاظ.

 :رجاؿ اإلسناد 
مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلفيرىاًكمُّ  .1  (.55ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق530) ميحى
 (.55ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق458) البىٍييىًقيٌ  أىبيك بىٍكرو  .2
ـي النٍَّيسىابيٍكًرمُّ  .3 اًك اًفظي الحى ٍبًد المًَّو اٍلحى  (.78ثقة حافظ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق405) أىبيك عى
كر ٍبف كعب ٍبف يىًزيد أىبيك بى  .4 مىًؼ ٍبًف شجرة ٍبف مىٍنصي  :(1)ق(350) ٍكر اٍلقىاًضيأىٍحمىدي ٍبفي كىاًمؿو ٍبف خى

 .عف: محمد بف الجيـ السمرم، كمحمد بف سعد العكفي، كعبد الممؾ بف محمد الرقاشيركل 
قيٍطًنيٌ حدث عنو:   .(2)، كالحاكـ، كابف رزقكيو، كأبك العبلء محمد بف الحسف الكراؽالدَّارى

قيٍطًنيٌ قاؿ  كاف مف ، كقاؿ الخطيب البغدادم: (3)كتابوكاف متساىبل ربما حدث مف حفظو ما ليس عنده في : الدَّارى
الشيخ ، كقاؿ الذىبي: (5)ابف رزقكيو: لـ تر عينام مثمو، كقاؿ (4)العمماء باألحكاـ، كعمـك القرآف كالنحك كالشعر كالتكاريخ

 .(6)اإلماـ العبلمة الحافظ القاضي
سىًف ٍبًف عىًطيَّةى ٍبًف سىٍعدو اٍلعى  .5 مَّدي ٍبفي سىٍعًد ٍبًف اٍلحى ٍعفىر اٍلبىٍغدىاًدمٌ  (7)ٍكًفيُّ ميحى  :(8)(ق276) أبك جى

 .عف: يزيد بف ىاركف، كركح بف عبادة، كعبد اهلل بف بكر السيمي، كأبيو سعد بف محمدركل 
 .ركل عنو: يحيى بف محمد بف صاعد، كمحمد بف مخمد، كأبك عبد اهلل الحكيمي، كأحمد بف كامؿ

قيٍطًنيٌ قاؿ   .(10)الخطيب البغدادم: كاف لينان في الحديث ، كقاؿ(9): ال بأس بوالدَّارى
سىف ٍبف عطية بف سىٍعد اٍلعىٍكًفيُّ  .6  :(11)ق(230-221) سىٍعد ٍبف محمد ٍبف الحى

. :عفركل   أبيو، كعف فميح بف سميماف، كمحمد بف طمحة بف مصرؼ، كسميماف بف قـر
 ابنو محمد، كمحمد بف غالب التمتاـ، كأبك بكر بف أبي الدنيا. :ركل عنو

كثقو بعضيـ، كأما أحمد بف حنبؿ ، كقاؿ الذىبي: (12)لـ يكف ممف يستأىؿ أف يكتب عنواؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ: ق
 .(13)فقاؿ: كاف جيميا

                                      
 .15/544( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 1)
 ( المصدر السابؽ.2)
 .164( سؤاالت حمزة لمدارقطني /3)
 .5/587البغدادم  ( تاريخ بغداد لمخطيب4)
 ( المصدر السابؽ.5)
 .15/544( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 6)
 .9/404( بفتح العيف كسككف الكاك كفي آخرىا الفاء، ىذه النسبة إلى عكؼ بف سعد. األنساب لمسمعاني 7)
 .3/268تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 8)
 .139سؤاالت الحاكـ لمدارقطني /( 9)
 .3/268لمخطيب البغدادم  تاريخ بغداد( 10)
 .10/183تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 11)
 المصدر السابؽ.( 12)
 .16/171تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 13)
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ٍبًد المًَّو اٍلعىٍكًفيُّ  .7 سىف بف عطية بف سعد بف جنادة، أىبيك عى سىٍيف بف اٍلحى  :(1)ق(202) اٍلحي
 ؾ بف أبي سميماف، كأبي مالؾ األشجعي.أبيو، كعف سميماف األعمش، كعبد المم :عفركل 

سحاؽ بف بيمكؿ التنكخي :ركل عنو  .(2)ابنو الحسف، كابف أخيو سعد بف محمد، كعمر بف شبة النميرم، كا 
، كقاؿ الجكزجاني: كاىي (7)، كابف الجكزم(6)، كالنسائي(5)، كأبك حاتـ الرازم(4)، كابف معيف(3)ضعَّفو: ابف سعد

 .(9)اف: منكر الحديث، كزاد: ال يجكز االحتجاج بو، كقاؿ ابف حب(8)الحديث
سىًف ٍبًف عىًطيَّةى ٍبًف سىٍعدو اٍلعىٍكًفيُّ  .8  :(10)) الطبقة السادسة( اٍلحى

 ركل عف: جده سعد بف جنادة، كأبيو عطية العكفي.
 .(11)ركل عنو: ابنو الحسيف بف الحسف بف عطية العكفي القاضي، كحكاـ بف سمـ الرازم، كسفياف الثكرم

، كقاؿ ابف حباف: أحاديث الحسف بف عطية ليست (13)، كقاؿ أبك حاتـ: ضعيؼ الحديث(12)قاؿ البخارم: ليس بذاؾ
 .(15)، كقاؿ ابف حجر: ضعيؼ(14)بنقية 

نىادة العىٍكًفيُّ  .9  (.44: ضعيؼ سبؽ ترجمتو في الحديث قـ )(ق111)عىًطيَّةى ٍبًف سىٍعدو ٍبف جي
 صحابي جميؿ. ق (68:) عىٍبدي اهلًل بفي عىبَّاسو  .10
 سىف العكفيٌ  ٍبفً  محمدو  ٍبفى  سىٍعدى ألف فيو:  ؛: اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد سىف بف  ، ك الحى سىٍيف بف اٍلحى اٍلحي

سىفى  ، كعطية العكفي ًطيَّةى ٍبًف سىٍعدو اٍلعىٍكًفيُّ  ٍبفى  اٍلحى  .فاء، جميعيـ ضعسىٍعدو العىٍكًفيُّ  عىًطيَّةى ٍبفى  ، كعى
 ( 82الحديث رقـ ): 

اًعيؿى الٍ  اًعيؿي ٍبفي مىٍسعىدىةى ٍبًف ًإٍسمى ، أنا أىبيك اٍلقىاًسـً ًإٍسمى ٍرقىٍنًدمِّ ٍمزىةي أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى ، أنا أىبيك اٍلقىاًسـً حى اًنيُّ ٍرجى جي
ٍبدي المًَّو ٍبفي عى  ، أنا أىبيك أىٍحمىدى عى ـى السٍَّيًميُّ ، كىاٍبفي نىاًجيىةى، ٍبفي ييكسيؼى ٍبًف ًإٍبرىاًىي اًرمُّ اًلحو اٍلبيخى ، أىٍنبىأىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي صى ًدم 

.ح   .قال: أىٍنبىأىنىا اٍبفي أىًبي عيمىرى
مَّدي ٍبفي الٍ  كىأىٍخبىرىنىا أىبيك سىًف ميحى ، ًفي ًكتىاًبًو، أنا أىبيك اٍلحى ـى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍبًد المًَّو ميحى سىٍيًف ٍبًف الطَّفَّاًؿ.حعى   حي

                                      
 .8/552تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 1)
 المصدر السابؽ( 2)
 .9/333الطبقات الكبير البف سعد ( 3)
 .1/250الضعفاء الكبير لمعقيمي ( 4)
 .3/48عديؿ البف أبي حاتـ الجرح كالت( 5)
 .8/552تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 6)
 .10/101المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 7)
 .2/278لساف الميزاف البف حجر ( 8)
 .1/246البف حباف  المجركحكف( 9)
 . 6/211تيذيب الكماؿ لممزم ( 10)
 المصدر السابؽ.( 11)
 .2/301ارم التاريخ الكبير لمبخ( 12)
 .3/26الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 13)
 .6/170الثقات البف حباف ( 14)
 .199تقريب التيذيب البف حجر /( 15)
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، أنا سىٍيؿي ٍبفي ًبٍشًر ٍبًف أىٍحمى   ( النَّشَّاًبيُّ ٍعفىرو ـى ٍبًف )جى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبًد المًَّو ميحى ًميُّ ٍبفي ثيّـَ أنا أىبيك عى ، أنا عى دى اإًلٍسًفرىاًييًنيُّ
مَّدي ٍبفي  ، قال: أنا ميحى ، أىٍنبىأىنىا اٍبفي أىًبي  ميًنيًر ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف ميًنيرو ٍبديكسو ، أىٍنبىأىنىا أىبيك أىٍحمىدى ٍبفي عى ٍبًد المًَّو الذٍُّىًميُّ أىٍحمىدى ٍبًف عى

.ح   .عيمىرى
، أنا أىبيك بىٍكرو  ٍبًد المًَّو اٍلفيرىاًكمُّ ، أنا أىٍحمىدي البىٍييىًقيٌ كىأىٍخبىرىنىا أىبيك عى ًميُّ ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عىٍبدىافى ، أىٍنبىأىنىا  ، أنا عى فَّاري ٍبفي عيبىٍيدو الصَّ

، عىٍف أىًبي سعد، عىٍف ًعٍكًرمى  مىٍيمىافي ، أىٍنبىأىنىا سي مَّدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف أىًبي عيمىرى : اٍبفي نىاًجيىةى، أىٍنبىأىنىا ميحى ، قىاؿى ةى، عىًف اٍبًف عىبَّاسو
ـى، فىمٍ  ـٍ  : يىٍقرىٍأ ىىًذًه اآٍليىةى مىٍف شىؾَّ أىفَّ اٍلمىٍحشىرى ىىيينىا يىٍعًني الشَّا كا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًمٍف ًديىارًًى ىيكى الًَّذم أىٍخرىجى الًَّذيفى كىفىري

ٍشرً  ًؿ اٍلحى ألىكَّ
ـٍ رىسيكؿي المًَّو (1)  : " ًإلىى أىٍرًض اٍلمىٍحشىًر ". ، قىاؿى لىيي ؟ قىاؿى كا "، قىاليكا: ًإلىى أىٍيفى :" اٍخريجي ًئذو ـٍ أىلٍ  يىٍكمى فىاظييي

 .سىكىاءه 
، قكلو تعالى: ىك الذم أخرج الذيف كفركا أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره، في تفسير سكرة الحشر، في  .1

 ، مف طريؽ سفياف عف أبي سعد، بو، متقارب األلفاظ. 18850، رقـ الحديث  10/3345
،  4/434ف أبك سعد البقاؿ، كأخرجو ابف عدم الجرجاني في الكامؿ في الضعفاء، مف حديث سعيد بف المرزبا .2

 مف طريؽ عبد اهلل بف صالح كابف ناجية عف ابف أبي عمر، بو، متقارب األلفاظ.
كأخرجو أبك الحسف الييثمي في كتابو كشؼ األستار عف زكائد البزار، في كتاب البعث، في باب كيؼ يحشر  .3

فياف بف أبي سعد، بو، جزء مف ، مف طريؽ عبد اهلل بف الزبير عف س 3426، رقـ الحديث  4/154الناس، 
 الحديث متقارب األلفاظ.

 :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
ٍرقىٍنًدمِّ  .1  (.6: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(ق536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
اًنيُّ  .2 ٍرجى  (.47: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (ق477) ًإٍسمىاًعٍيؿي بفي مىٍسعىدىةى الجي
ٍمزىةي ب .3 ، أىبيك القىاًسـً السٍَّيًميُّ حى ـى القيرىًشيُّ ـى بًف ميٍكسىى بًف ًإٍبرىاًىٍي  :(2)(ق428) في ييٍكسيؼى بًف ًإٍبرىاًىٍي

  .ركل عف: عبد اهلل بف عدم، كأبي بكر اإلسماعيمي، كأبي محمد بف ماسي، كأبي حفص الزيات
سماعيؿالبىٍييىًقيٌ ركل عنو: أبك بكر   .(3)بف مسعدة اإلسماعيمي ، كأبك القاسـ القشيرم، كا 

اإلماـ، الحافظ، ، كقاؿ الذىبي: (5)، كقاؿ الصريفيني: الحافظ، شيخ جميؿ مشيكر في اآلفاؽ(4)قاؿ ابف عساكر: الحافظ
 .(6)المحدث المتقف

ٍبدي المًَّو ٍبفي عىًدم   .4  (.47(: حافظ متقف، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق365) عى
اًلح بفً  .5 اًرمُّ  عىٍبدي اهلًل بفي صى اًؾ البيخى حَّ ٍبًد اهلًل بًف الضَّ مَّدو البىٍغدىاًدمٌ  عى  :(7)ق(305) أىبيك ميحى

 .إسحاؽ ابف أبي إسرائيؿ، كأبا ىماـ الكليد بف شجاع، كمحمد بف يحيى بف أبي عمرركل عف: 
 .(8)محمد بف عمي بف حبيش الناقد، كعبد اهلل بف إبراىيـ الزبيبي، كأبك حفص ابف الزيات :ركل عنو

                                      
 .2( سكرة الحشر آية رقـ 1)
 .17/469( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 2)
 ( المصدر السابؽ.3)
 .15/244( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 4)
 .220ياؽ لتاريخ نيسابكر /( المنتخب مف كتاب الس5)
 .17/469( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 6)
 .14/243( المصدر السابؽ 7)
 .نفسوالمصدر ( 8)
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، كقاؿ أبك عمي الحسيف (2)كقاؿ أبك الحسيف بف المنادم: أحد الثقات، (1)قاؿ أبك بكر اإلسماعيمي: ثقة ثبت
 .(5)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الصدكؽ(4)، كقاؿ ابف الجكزم: كاف ثقةن ثبتان صالحان (3)النيسابكرم: ثقة

بىةى أىبيك مي  .6 مًَّد بًف نىاًجيىةى بًف نىجى مَّدو البىٍربىًرمُّ عىٍبدي اهلًل بفي ميحى  :(7)(ق301) (6)حى
 .بكر بف أبي شيبة يمعمر اليذلي، كعبد األعمى بف حماد النرسي، كأب ي: سكيد بف سعيد، كأبركل عف 

 .(8)، كمحمد بف المظفر الحافظالطَّبىرىاًنيٌ عنو: أبك بكر الشافعي، كأبك بكر الجعابي، ك  ركل
، كقاؿ أبك الحسف بف المنادم: (10)كقاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثقةن ثبتان ، (9)قاؿ أبك بكر اإلسماعيمي: الشيخ الثبت

، (13)عارفان  ، كقاؿ الذىبي: كاف ثقة ثبتان (12)، كقاؿ أبك الفرج بف الجكزم: كاف ثقةن ثبتان فاضبلن (11)أحد الثقات المشيكريف
 .(14)مسندان  قاؿ ابف العماد: كاف حافظان 

مَّدي بفي يىٍحيىى بًف أىًبي عيمى  .7 ٍبدي اهلًل العىدىًنيُّ ، رى ميحى  :(16)ق(243) (15)أىبيك عى
 .ركل عف: إسحاؽ بف يكسؼ األزرؽ، كسفياف بف عيينة، كعبد الرزاؽ بف ىماـ ، كعبد العزيز الدراكردم
 .(17)ركل عنو: مسمـ، كالترمذم، كابف ماجو، كأحمد بف عمرك الخبلؿ المكي، كعبد اهلل بف صالح البخارم

، كقاؿ الذىبي: (19)، كذكره ابف حباف في الثقات(18)كاف رجبل صالحا ككاف بو غفمة، كىك صدكؽ قاؿ أبك حاتـ الرازم:
 .(23): كاف ثقةالسٍَّمعىاًنيٌ ، كقاؿ (22)، كقاؿ مسممة بف القاسـ: ال بأس بو(21)، كمرة قاؿ: لو مسند ضعيؼ(20)الحافظ

  :رجاؿ اإلسناد الثاني 
ـى  .8 مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍبًد المًَّو الرٌازٌم، ثيّـَ الًمٍصًرٌم،الميعىدَّؿ، اٍبًف الحطىاب أىبيكميحى  :(24)ق(525) عى

                                      
 .106سؤاالت حمزة لمدارقطني /( 1)
 .11/159تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم  (2)
 المصدر السابؽ. (3)
 .13/177المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 4)
 .14/243ير أعبلـ النببلء لمذىبي س( 5)
 .2/130. األنساب لمسمعاني ببلد البربر كىي ناحية مف ببلد المغرب إلىخرل، نسبة أ( بفتح الباءيف  بينيما راء بعد الباء راء 6)
 .23/68تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 7)
 المصدر السابؽ.( 8)
 .106سؤاالت حمزة لمدارقطني /( 9)
 .11/313ب البغدادم تاريخ بغداد لمخطي( 10)
 المصدر السابؽ.( 11)
 .13/147المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 12)
 .23/68تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 13)
 .4/6شذرات الذىب البف العماد ( 14)
 .9/249. األنساب لمسمعاني نسبة إلى بمدة مف ببلد اليمف يقاؿ ليا عدف ،( بفتح العيف كالداؿ كفي آخرىا النكف15)
 .26/639تيذيب الكماؿ لممزم ( 16)
 .26/641 المصدر السابؽ( 17)
 .8/124الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 18)
 .9/98الثقات البف حباف ( 19)
 .1/347العبر في خبر مف غبر لمذىبي ( 20)
 .18/483تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 21)
 .10/390إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام ( 22)
 بؽ.المصدر السا( 23)
 .36/134تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 24)
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ٌرانٌي، كعمي بف ربيعة، كمحمد بف الحسيف الطفاؿ يو، كأبي: أبركل عف:   .الحسف بف ًحٌمصة الحى
 .، كيحيى بف سعدكف القيٍرطيبٌي، كأبك محمد العثمانيٌ اٍلًسمىًفٌي ركل عنو: أبك طاىر 

لـ يؾ في كقتو في الدنيا مف يدانيو في عمك : اٍلًسمىًفٌي ، كقاؿ أبك طاىر (1)الشيخ، العالـ، المعمر، الثقةؿ الذىبي: قا
 .(2)اإلسناد

، ثيّـَ الًمٍصًرمُّ  .9 سىٍيًف النٍَّيسىابيٍكًرمُّ مًَّد بًف الحي سىٍيًف بًف ميحى مَّدي بفي الحي  :(4)ق(448)(3)اٍبًف الطَّفَّاؿً  ميحى
 .القاضي أبي الطاىر الذىمي، كأبي الحسف بف حيكيو النيسابكرم، كالحسف بف رشيؽركل عف: 

 .(5)مرشد بف يحيى المديني، كأبك عبد اهلل محمد بف أحمد الرازم كعنو: سيؿ بف بشر اإلسفراييني،  ركل
، كقاؿ أبك طاىر (7)رئالشيخ، اإلماـ، الثقة، المققاؿ الذىبي:  (6)شيخ ثقة صدكؽ مكثر: السٍَّمعىاًنيٌ قاؿ أبك سعد 

 .(8)مف مشاىير الركاة كمف الثقات األثبات: اٍلًسمىًفٌي 
 :رجاؿ اإلسناد الثالث 
ٍعفىرو النَّشَّاًبيُّ  .10 ـى ٍبًف جى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبًد المًَّو ميحى  :(10)ق(535)(9)أىبيك عى

  .الفضؿ بف الفرات يكأب ،محمد بف فضيؿ يكأب ،كسيؿ بف بشر ،القاسـ بف أبي العبلء يأبركل عف: 
 .(12)كاف خيرا مستكراقاؿ ابف عساكر:  .(11)ركل عنو: أبك القاسـ بف عساكر

 (.16(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق491)سىٍيؿي ٍبفي ًبٍشرً  .11
ًنيًر ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف ميًنيرو  .12 ًميُّ ٍبفي مي الَّؿي الًمٍصًرمُّ  ،عى سىًف الخى  :(13)ق(439) أىبيك الحى

 .أبي أحمد بف الناصح، كالقاضي أبي الطاىر الذىميعف: ركل 
 .(14)ركل عنو: القاضي الخمعي، كسيؿ بف بشر اإلسفراييني، كسعد بف عمي الزنجاني

 .(16): كاف ثقةاٍلًسمىًفٌي ، كقاؿ (15)قاؿ الذىبي: الشيخ الصدكؽ
ٍبًد المًَّو أىبيك الطَّاًىًر الذٍُّىًميُّ  .13 مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عى  :(17)ق(367) ميحى

                                      
 .19/583سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 1)
 المصدر السابؽ.( 2)
 .9/76. األنساب لمسمعاني ( فتح الطاء الميممة كتشديد الفاء، ىذه النسبة إلى بيع الطفؿ، كىك الطيف اٌلذم يؤكؿ3)
 .17/664سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 4)
 .17/665المصدر السابؽ ( 5)
 .9/76األنساب لمسمعاني ( 6)
 .17/664سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 7)
 .17/665المصدر السابؽ ( 8)
 .228/ذيؿ لب المباب في تحرير األنساب. كبيعو  )النبؿ( ( بضـ النكف، كتشديد الشيف، كبعد األلؼ مكحدة، نسبة إلى عمؿ النشاب9)
 .51/187تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 10)
 المصدر السابؽ.( 11)
 المصدر نفسو.( 12)
 .29/475تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 13)
 .17/619سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 14)
 المصدر السابؽ.( 15)
 المصدر نفسو.( 16)
 .51/62تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  ( 17)
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 .كأبي أحمد محمد بف عبدكس بف كامؿ، يكأبي مسمـ الكجِّ  ،عمي بف أحمد بف النضرركل عف: 
قيٍطًنيٌ أبك الحسف  ركل عنو:  .(1)اؿمحمد بف الحسيف المعركؼ بابف الطفَّ  ، ككعبد الغني بف سعيد الدَّارى

 .(5)، كابف ماككال(4)الجكزم ، كأبك الفرج بف(3)، كأبك القاسـ بف عساكر(2)كثَّقو الخطيب البغدادم
مًَّد بًف عىبديكسً  .14  (.63(: صدكؽ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق346) أىٍحمىدي بفي ميحى
مَّدي بفي يىٍحيىى بًف أىًبي عيمىرى  .15  : صدكؽ، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.ميحى
 :رجاؿ اإلسناد الرابع 
ٍبًد المًَّو اٍلفيرىاًكمُّ  .16  (.55ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) ق(:530) أىبيك عى
 (.55ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(: 458) البىٍييىًقيٌ أىبيك بىٍكرو  .17
اًفظي  .18 سىًف اٍلحى ًد ٍبًف اٍلفىرىًج األىٍىكىاًزمُّ أىبيك اٍلحى مَّ ٍبدىافى ٍبًف ميحى ًميُّ ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عى  :(6)ق(415) عى

 .ويكأب، الطَّبىرىاًنيٌ الصفار، كمحمد بف أحمد بف محمكيو األزدم، كأبا القاسـ أحمد بف عبيد ركل عف: 
 .(7)، كأبك عبد اهلل الثقفي، كأبك سيؿ عبد الممؾ بف عبد اهلل الدشتيالبىٍييىًقيٌ أبك بكر  :ركل عنو

 .(10)قاؿ الصريفيني: الحافظ المحدثك  ،(9)، كالذىبي(8)كثَّقو: الخطيب البغدادم
فَّاري  أىٍحمىدي بفي  .19 سىًف الصَّ اًعٍيؿى أىبيك الحى  :(12)ق(341) البىٍصًرمُّ  (11)عيبىٍيًد بًف ًإٍسمى

 .بكر بف أبي الدنيا يمحمد بف يكنس الكديمي، كمحمد بف إسماعيؿ الترمذم، كأبركل عف: 
قيٍطًنيٌ عنو:  ركل  .أبك عمر الياشمي، كعمي بف القاسـ النجاد، كعمي بف أحمد بف عبدافك ، الدَّارى
 .(14)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحافظ المجكد(13)الخطيب البغدادم: كاف ثقةن ثبتان قاؿ 
مًَّد بًف نىاًجيىةى  .20  : ثقة ثبت، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.عىٍبدي اهلًل بفي ميحى
مَّدي بفي يىٍحيىى بًف أىًبي عيمىرى  .21  : صدكؽ، سبؽ ذكره في اإلسناد األكؿ مف ىذا الحديث.ميحى
 (.13ق(: ثقة إماـ حجة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )198) يىافي بفي عييىٍينىةى سيفٍ  .22
بىاًف أبك سىٍعد البىقَّاؿ الككفيُّ األعكر .23  :(15)ق(140) سىًعيدي ٍبفي اٍلمىٍرزي

 .ركل عف: إبراىيـ التيمي، كأنس بف مالؾ ، كسعيد بف جبير، كعكرمة مكلى ابف عباس 

                                      
 ..51/62تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر  (1)
 .2/152تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 2)
 .51/62تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 3)
 .14/257المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم ( 4)
 .1/326رفع اإلصر عف قضاة مصر البف حجر ( 5)
 .13/232تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 6)
 المصدر السابؽ .( 7)
 المصدر نفسو.( 8)
 .17/398سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
 .410المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر لمصريفيني /( 10)
 .8/315. األنساب لمسمعاني ( بفتح الصاد كتشديد الفاء كفي آخرىا الراء، يقاؿ لمف يبيع األكاني الصفرية11)
 .15/438سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 12)
 .5/433تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 13)
 .15/439مذىبي سير أعبلـ النببلء ل( 14)
 .11/52تيذيب الكماؿ لممزم ( 15)
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  .(1)كأبك أسامة حماد بف أسامة، كسفياف الثكرم، كسفياف بف عيينة ركل عنو: الحسف بف عبد الرحمف،
، كضٌعفو : (4)، كقاؿ أبك حاتـ ال يحتج بحديثو(3)، كقاؿ ابف معيف: ليس بشيء(2)قاؿ ابف سعد: كاف قميؿ الحديث

كقاؿ البخارم:  ،(8)، كقاؿ أبك زرعة الرازم: ليف الحديث،مدلس(7)، كأبك حفص عمرك بف عمي(6)، كالنسائي(5)العجمي
كثير ، كقاؿ ابف حباف: (10)، كقاؿ ابف عدم: ىك في جممة ضعفاء الككفة الذم يجمع حديثو كال يترؾ(9)منكر الحديث

قيٍطًنيٌ ، كقاؿ (11)الكىـ فاحش الخطأ ، كقاؿ ابف حجر: (13)، كقاؿ الذىبي: مشيكر ليس بالحجة(12): متركؾ الحديثالدَّارى
 .(15)ي المرتبة الخامسة مف طبقات المدلسيف، كذكره ابف حجر ف(14)ضعيؼ مدلس

ٍبًد المًَّو اٍلبىٍربىًرمُّ  أبكًعٍكًرمىةي القرشي الياشمي  .24 ٍكلىى اٍبًف عىبَّاسو  (16)عى  :(17)ق(106) مى
 .كمكاله عبد اهلل بف عباس ،ركل عف: جابر بف عبد اهلل ، كصفكاف بف أمية 

ٍعًفٌي كجابر بف يزيد  عثاء جابر بف زيد ،كأبك الش ،كأيكب السختياني، ركل عنو: إبراىيـ النخعي  .(18)الجي
، كقاؿ (21)، كذكره ابف حباف في الثقات(20)، كالعجمي: ثقة كىك برمء مما يرميو الناس بو(19)قاؿ ابف معيف: ثقة 

كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت عالـ بالتفسير، لـ يثبت تكذيبو عف ابف عمر، كال تثبت عنو  ،(22)الذىبي: ثقة ثبت 
 .(23)بدعة

 (.81: صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )ق (68) عىٍبدي اهلًل بفي عىبَّاسو  .25
 مَّدى  ألف فيو: ؛: اإلسناد حسفالحكـ عمى اإلسناد األكؿ  ؛ صدكؽ.يىٍحيىى بًف أىًبي عيمىرى  بفى  ميحى
 ألف ركاتو ثقات. ؛: اإلسناد صحيحالحكـ عمى اإلسناد الثاني 

                                      
 .11/52تيذيب الكماؿ لممزم  (1)
 .8/474الطبقات الكبير البف سعد ( 2)
 .4/40تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 3)
 المصدر السابؽ.( 4)
 .1/404تاريخ الثقات لمعجمي ( 5)
 .52الضعفاء كالمتركككف لمنسائي /( 6)
 .4/62أبي حاتـ  الجرح كالتعديؿ البف( 7)
 لمصدر السابؽ.ا( 8)
 .4/432الكامؿ في الضعفاء البف عدم ( 9)
 المصدر السابؽ.( 10)
 .1/317البف حباف  المجركحكف( 11)
 .32سؤاالت البرقاني لمدارقطني /( 12)
 .1/266المغني في الضعفاء لمذىبي ( 13)
 .274تقريب التيذيب البف حجر /( 14)
 .54طبقات المدلسيف البف حجر /( 15)
 .2/130. األنساب لمسمعاني ببلد البربر إلى، ىذه النسبة أخرل( بفتح الباءيف راء ميممة بعد الباء راء 16)
 .20/264تيذيب الكماؿ لممزم ( 17)
 .20/265 المصدر السابؽ( 18)
 .117تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي /( 19)
 .2/146تاريخ الثقات لمعجمي ( 20)
 .5/230الثقات البف حباف ( 21)
 .278ديكاف الضعفاء لمذىبي /( 22)
 .428تقريب التيذيب البف حجر /( 23)
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 مَّ ألف فيو:  ؛سناد ضعيؼ: اإلالثالث الحكـ عمى اإلسناد ـى النَّشَّاًبيُّ  ٍبفى  دى ميحى  .)مستكر( ؛ ضعيؼًإٍبرىاًىي
 بىافً  ٍبفى  سىًعيدى ألف فيو:  ؛: اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد الرابع  ؛ ضعيؼ.اٍلمىٍرزي
 ( 83الحديث رقـ: ) 

ـى  دى ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّدي ٍبفي أىٍحمى ٍبًد المًَّو ميحى مَّدي ٍبفي  كىتىبى ًإلىيَّ أىبيك عى ًد ٍبًف الطَّفَّاًؿ، أنا ميحى مَّ سىٍيًف ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي اٍلحي ، أنا ميحى الرَّاًزمُّ
مَّ  ٍبدي األىٍعمىى ٍبفي حى ، أىٍنبىأىنىا عى ، أىٍنبىأىنىا أىبيك أىٍحمىدى ٍبفي عىٍبديكسو ٍبًد المًَّو الذٍَّىًميُّ ، أىنٍ أىٍحمىدى ٍبًف عى ، أىٍنبىأىنىا ميٍعتىًمره بىأىنىا عيبىٍيدي المًَّو، ادو

مىيَّ الزَّمىافي كىأىنىا أيرً  ، أىفَّ مىٍكلةن لىوي أىتىٍتوي، فىقىالىٍت: ًإنِّي قىًد اٍشتىدَّ عى ، عىًف اٍبًف عيمىرى : عىٍف نىاًفعو يدي أىٍف أىٍخريجى ًإلىى اٍلًعرىاًؽ، قىاؿى
مىى ًشدًَّتيىا كى  ًإنِّي سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو فىيىال ًإلىى الشَّاـً أىٍرًض اٍلمىٍحشىًر اٍصًبًرم لىكىاًع، فى  بىرى عى : " مىٍف صى ٍكىاًئيىا  يىقيكؿي ألى

ًة "  كيٍنتي لىوي شىًفيعنا أىٍك شىًييدنا يىٍكـى اٍلًقيىامى
، رقـ الحديث 2/1004أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، في كتاب الحج، في باب الترغيب في سكف المدينة،  .1

 بف حفص بف عاصـ، عف نافع، بو، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ. ، مف طريؽ عيسى481
نَّس مكلى الزبير عف ابف عمر، متقارب األلفاظ.482، رقـ الحديث 2/1004ككذلؾ أخرجو في  -  ، مف طريؽ ييخى
  نَّس مكلى الزبير عف ابف عمر، متقارب األلفاظ.483، رقـ الحديث 2/1004ككذلؾ أخرجو في  ، مف طريؽ ييخى
، رقـ الحديث، رقـ 879جو الترمذم في سننو، في أبكاب المناقب، في باب ما جاء في فضؿ المدينة، /كأخر  .2

 ، مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر عف نافع بو، متقارب األلفاظ.3918الحديث: 
، رقـ 4/260كأخرجو النسائي في السنف الكبرل، في كتاب المناسؾ، في باب ثكاب مف صبر عمى جيد المدينة،  .3

نَّس مكلى الزبير عف ابف عمر، جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.4267ديث الح  ، مف طريؽ ييخى
نَّس مكلى الزبير عف ابف عمر، 5935، رقـ الحديث 2/113كأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده،  .4 ، مف طريؽ ييخى

 متقارب األلفاظ.
  نَّس مكلى الزب6001، رقـ الحديث 2/119ككذلؾ أخرجو في ير عف ابف عمر، جزء مف الحديث ، مف طريؽ ييخى

 متقارب األلفاظ.
  نَّس مكلى الزبير عف ابف عمر، متقارب األلفاظ.6174، رقـ الحديث 2/133ككذلؾ أخرجو في  ، مف طريؽ ييخى
  مف طريؽ عيسى بف حفص عف نافع بو، متقارب األلفاظ.6440، رقـ الحديث 2/155ككذلؾ أخرجو في ، 
، رقـ الحديث 2/54، في كتاب الجامع ، في باب ما جاء في سكنى المدينة، كأخرجو اإلماـ مالؾ في المكطأ .5

نَّس مكلى الزبير عف ابف عمر، متقارب األلفاظ.1847  ، مف طريؽ ييخى
 :رجاؿ اإلسناد 
ـى الٌرازمٌ  .1 مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ًإٍبرىاًىي  (.82ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق525) ميحى
مَّدي ٍبفي الٍ  .2 سىٍيًف ٍبًف الطَّفَّاؿً ميحى  (.82ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق448) حي
مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى الذٍَّىًميُّ  .3  (.82ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )(: ق367) ميحى
مىًمٌي البىٍغدىاًدمٌ  .4 ٍبديكسو بف كىاًمؿو السَّرَّاج، السُّ مَّد بف عى  :(1)ق(294) أىبيك أىٍحمىدى ميحى

 .بكر بف أبي شيبة يعمي بف الجعد، كأحمد بف جناب، كداكد بف عمرك الضبي، كأب ركل عف:
 .(2) ، كابف ماسيالطَّبىرىاًنيٌ ركل عنو: جعفر الخمدم، كأبك بكر النجاد، كدعمج، ك 

                                      
 . 13/531( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 1)
 المصدر السابؽ. (2)
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كاف مف المعدكديف في الحفظ : ابف المنادم  ، كقاؿ(1)كاف مف أىؿ العمـ كالمعرفة كالفضؿقاؿ الخطيب البغدادم: 
، ةكاف حسف الحديث كثير : أحمد بف كامؿ القاضي، كقاؿ (2)سف المعرفة بالحديث، أكثر الناس عنو لثقتو كضبطوكح
 .(5)، كقاؿ ابف العماد : ثقة(4)الحافظ الثبت المأمكف، كقاؿ الذىبي: (3)ثبتان 
مَّادو  .5  (.20(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق237) عىٍبدي األىٍعمىى ٍبفي حى
مىٍيمىاف ميٍعتىمر .6  (.20(: ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق187) ٍبف سي
طَّاًب، أىبيك عيٍثمىافى اٍلعيمىًرمُّ  .7 اًصـً ٍبًف عيمىرى ٍبًف اٍلخى ٍفصي ٍبفي عى  :(6)ق(147)عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عيمىرى ٍبًف حى

 .ابف عمر ركل عف: ثابت البناني، كحميد الطكيؿ، كسالـ بف عبد اهلل بف عمر، كنافع مكلى
سماعيؿ بف عياش، كسفياف بف سعيد الثكرم، كمعتمر بف سميماف  .(7)ركل عنو: أباف بف يزيد العطار، كا 

، ككثَّقو ابف معيف، كأبك حاتـ كأبك زرعة (9)، كقاؿ العجمي: ثقة ثبت(8)قاؿ ابف سعد: كاف ثقة كثير الحديث حجة
 كعممان  كاف مف سادات أىؿ المدينة كأشراؼ قريش فضبلن اف: ، كقاؿ ابف حب(11)، كقاؿ النسائي: ثقة ثبت(10)الرازياف
تقانان  كحفظان  كشرفان  كعبادةن  ، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الثبت، (13)، قاؿ أبك يعمى الخميمي: حافظه متقفه ثقةه متفؽه عميو(12)كا 

 .(15)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت(14)كزاد: ثقة حجة باإلجماع
ٍكلىى اٍبًف عيمىرى رىضً  .8  (.55: ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق(117ما )يى المَّوي عىٍنيي نىاًفعه مى
طَّابً  .9  (.54: صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ ) ق (74) عىٍبدي اهلًل بفي عيمىرى بًف الخى
 ألف ركاتو ثقات. ؛: اإلسناد صحيحالحكـ عمى اإلسناد 
 ( 84الحديث رقـ: ) 

مَّ  دى ٍبًف أىًبي سىعٍ أىٍخبىرىنىا أىبيك طىاًىرو ميحى مَّدي ٍبفي أىٍحمى ٍبًد المًَّو ميحى ، كىأىبيك عى رى التَّاًجري دو دي ٍبفي أىًبي نىٍصًر ٍبًف أىًبي اٍلقىاًسـً ىىاجى
. ٍعفىرو : أنا مىٍحميكدي ٍبفي جى ، قىاؿى  الثَّعىاًلًبيُّ

.كىأىٍخبىرىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي نىٍصًر ٍبًف أىًبي بىٍكرو المٍَّفتيكى  ًمي  السٍِّمسىاري دى ٍبًف عى مَّدي ٍبفي أىٍحمى ، أىٍنبىأى ميحى  اًنيُّ
اعو المٍَّفتيكىانً  مَّدي ٍبفي شيجى ، كىأىبيك بىٍكرو ميحى سو مَّدو ًىبىةي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف طىاكي مَّدي كىأىٍخبىرىنىا أىبيك ميحى كرو ميحى ، قال: أنا أىبيك مىٍنصي يُّ

ٍرًشيدى، قىٍكلىوي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عى  ًد ٍبًف خي مَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ـي ٍبفي عى اؽى ًإٍبرىاًىي ٍيًو، قىاليكا: أنا أىبيك ًإٍسحى كى ، أنا أىبيك ًميِّ ٍبًف شىٍكري

                                      
 .3/663( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم 1)
 المصدر السابؽ. (2)
 ( المصدر نفسو.3)
 .13/531( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 4)
 .3/395العماد ( شذرات الذىب البف 5)
 .19/124تيذيب الكماؿ لممزم ( 6)
 .19/127المصدر السابؽ ( 7)
 .7/531الطبقات الكبير البف سعد ( 8)
 .318تاريخ الثقات لمعجمي /( 9)
 .5/326الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 10)
 .19/128تيذيب الكماؿ لممزم ( 11)
 .7/149الثقات البف حباف ( 12)
 .1/293عمماء الحديث لمخميمي اإلرشاد في معرفة ( 13)
 .9/214تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 14)
 .405تقريب التيذيب البف حجر /( 15)
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ٍبًد المَّوً  بىٍيري ٍبفي بىكَّاًر ٍبًف عى ، نىبَّأى الزُّ مًَّد ٍبًف سيمىٍيـو اٍلمىٍخرىًميُّ سىٍيًف أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ٍمرىةى، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف اٍلحي دَّثىًني أىبيك ضى ، حى
الءى ًفي اٍلًفٍتنىًة، كى  ، أىنَّيىا أىرىادىًت اٍلجى ، عىٍف مىٍكلةو ًلعىٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ، عىٍف قىطىًف ٍبًف كىٍىبو ، عيمىرى مىٍييىا الزَّمىافي اٍشتىدَّ عى

، ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى : فىيىال ًإلىى الشَّاـً ًإلىى اٍلمىٍحشىًر.اٍصًبًرم لىكىاًع، فىًإنِّي  فىاٍستىٍأمىرىٍت عى ؟ فىقىالىًت: اٍلًعرىاؽي، قىاؿى : أىٍيفى فىقىاؿى
ده ًإل كيٍنتي لىوي شىًييدنا أىٍك شىًفيعنا يىٍكـى اٍلًقيى  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  ًشدًَّتيىا أىحى ٍكىاًئيىا كى مىى ألى : " ل يىٍصًبري عى  امىًة "قىاؿى

 ( 83سبؽ تخريجو في الحديث رقـ.) 
 :رجاؿ اإلسناد األكؿ 
ًميُّ ، أبك طاىر األصبيانٌي، الطَّرىازمٌ  .1  :(2)ق(549) (1)محمد ٍبف إبراىيـ ٍبف مٌكٌي ٍبًف عى

  .محمكد بف جعفر التميميك شجاع ابني أبي الحسف عمي بف شجاع المصقمي، ك أحمد، ركل عف: 
 .(4)، كابف عساكر(3)ًنيٌ السٍَّمعىاركل عنو: أبك سعد 

 .(6)صالح، خيِّر، ركل الكثير، كقاؿ الذىبي: (5)كاف شيخان صالحان، سديدان : السٍَّمعىاًنيٌ قاؿ ابف 
دى ٍبًف أىًبي سىٍعدو الثَّعىاًلًبيُّ  .2 مَّدي ٍبفي أىٍحمى ٍبًد المًَّو ميحى  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.(7)كىأىبيك عى
ٍعفىًر بًف ميحى  .3 ، األىٍصبىيىاًنيُّ مىٍحميٍكدي بفي جى  :(9)(ق473) (8)الكىٍكسىجي  مَّدو أىبيك الميظىفًَّر التًَّمٍيًميُّ

 .(10)الحافظ كعنو: إسماعيؿ بف محمد، حمد، كالحسيف بف عمي بف البغدادمركل عف:عـ أبيو حسيف بف أ
 .(11)قاؿ إسماعيؿ بف محمد الحافظ: عدؿ رضيٌ 

 :رجاؿ اإلسناد الثاني 
مَّدي أ .4 ًمي  المٍَّفتيكىاًنيُّ بيك بىٍكرو ميحى اًع بًف أىٍحمىدى بًف عى  :(13)ق(533) ، األىٍصبىيىاًنيُّ (12)ابفي أىًبي نىٍصرو شيجى

 الككسج. منصكر بف شكركيو، كمحمكد يعبد الكىاب بف مندة،  كأبركل عف: 
 .(14)، كابنو؛ عبيد اهلل بف محمدالسٍَّمعىاًنيٌ عنو: أبك مكسى المديني، كابف عساكر، كأبك سعد  ركل

، كقاؿ (16)، كقاؿ ابف نقطة الحنبمي: كاف صالحان مف أىؿ الثقة كالديف(15): كاف عارفا بالحديث كطرقوالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ ابف 
 .(17)الذىبي: اإلماـ المحدث المفيد

                                      
 .9/57( بفتح الطاء كالراء ككسر الزام في آخرىا، ىذه النسبة إلى طراز، كىي بمدة عمى حد ثغر الترؾ. األنساب لمسمعاني 1)
 .37/374تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 2)
 .2/52لمعجـ الكبير لمسمعاني التحبير في ا( 3)
 .2/885معجـ ابف عساكر ( 4)
 .2/52التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني ( 5)
 .37/374تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 6)
 .3/132. األنساب لمسمعاني ( بفتح الثاء كالعيف كفي آخرىا الباء ، نسبة إلى خياطة جمكد الثعالب كعمؿ الفراء منيا7)
 .2/786 المعجـ الكسيط. ًذم الى شعر عمى عارضيو كالناقص اأٍلىٍسنىاف كالبطيء مف البراذيف( الككسج الَّ 8)
 .18/449سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 9)
 المصدر السابؽ.( 10)
 .32/104تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 11)
 .11/218. األنساب لمسمعاني ل أصبياف( بفتح البلـ كسككف الفاء كضـ التاء كفي آخرىا النكف، نسبة إلى لفتكاف، كىي إحدل قر 12)
 .20/74سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 13)
 المصدر السابؽ.( 14)
 .2/134التحبير في المعجـ الكبير لمسمعاني ( 15)
 .68التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة /( 16)
 .20/74سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 17)
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ًمي  األىٍصبىيىاًنيُّ السٍِّمسىاري  .5 مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف عى  :(2)(ق475) (1)أىبيك بىٍكرو ميحى
رَّشيذ، إبراركل عف:   التميمي. ، كأبي الفضؿ عبد الكاحدرجعفر بف محمد بف جعفك ىيـ بف عبد اهلل بف خي

 .(3)ركل عنو: أبك سعد بف البغدادم، كمسعكد الثقفي، كأبك عبد اهلل الرستمي الفقيو
 .(5)، كقاؿ الذىبي: الشيخ الثقة(4): سألت أبا سعد البغدادم عنو، فأثنى عميوالسٍَّمعىاًنيٌ قاؿ 
 اإلسناد الثالث:  رجاؿ 
سو  .6  (.12ق(: ثقة سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )536) ًىبىةي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف طىاكي
اعو المٍَّفتيكىاًنيُّ  .7 مَّدي ٍبفي شيجى  : سبؽ ذكره في اإلسناد الثاني مف ىذا الحديث.(ق533) ميحى
ًميِّ ٍبًف شىكٍ  .8 مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عى كرو ميحى ٍيوً أىبيك مىٍنصي كى  :(6)(ق482) األىٍصبىيىاًنيُّ  ري

براىيـ بف خرشي :عفركل   .كعمي بف القاسـ النجاد،  دأبي عمي بف البغدادم، كا 
 .(7)عنو: إسماعيؿ بف محمد التيمي، كنصر اهلل بف محمد المصيصي، كىبة اهلل بف طاككسركل 

ما  :المؤتمف بف أحمد بف عمي الساجيكقاؿ ، (8)ركل كتاب السنف كخمط ما سمعو بما لـ يسمعو :قاؿ يحيى بف منده 
ٍيوكاف عنده عف ابف خرشيد قكلو كالجرجاني كابف  أبك طاىر احمد بف محمد ، كقاؿ (9)كىذه الطبقة فيك صحيح مىٍردىكى

كأطمعني المؤتمف الساجي عمى كتاب أبي منصكر بف شكركية بسنف أبي داكد فرأيت تخميطا ما استحممت  :اٍلًسمىًفٌي 
كتاب السنف ألبي داكد عند القاضي أبي منصكر بف شكركية  : إفكقاؿ محمد بف طاىر المقدسي  ،(10)ءةمعو قرا

، (12)، كقاؿ الذىبي: ضعًّفو المؤتمف الساجي، كمشًّاه غيره(11)، كقاؿ أبك سعد البغدادم: كاف صحيح السماع مضطرب
 .(13)كمرة قاؿ: فيو ضعؼ

ٍبدً  .9 ـي ٍبفي عى اؽى ًإٍبرىاًىي ٍرًشي أىبيك ًإٍسحى مًَّد ٍبًف خي  :(15)(ق400) (14)قيٍكلىو الكىٍرمىاًنيُّ  ذى المًَّو ٍبًف ميحى
 .العباس بف عقدة، كمحمد بف مخمد يبكر بف زياد النيسابكرم، كالقاضي المحاممي، كأب يأبركل عف: 

 .(16)عنو: أبك الكفاء محمد بف بديع، كأبك القاسـ بف مندة، كأبك منصكر محمد بف أحمد بف شكركيو ركل
 .(18)، كقاؿ الذىبي: الشيخ الصدكؽ المسند، كزاد: ما عممت بو بأسان (17)قاؿ ابف مندة العبدم: المحدث المسند الصدكؽ

                                      
 .1/410. القامكس المحيط لمفيركزابادم يف البائع كالمشترم( السمسار، بالكسر: المتكسط ب1)
 .18/484سير أعبلـ النببلء لمذىبي( 2)
 المصدر السابؽ.( 3)
 .32/142تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 4)
 18/484سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 5)
 .18/467 المصدر السابؽ( 6)
 .نفسوالمصدر  (7)
 .54البف نقطة / كالمسانيد فالتقييد لمعرفة السن( 8)
 المصدر السابؽ.( 9)
 .54كالمسانيد البف نقطة / فالتقييد لمعرفة السن (10)
 .97/ 33تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 11)
 .3/467ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 12)
 .2/345العبر في خبر مف غبر لمذىبي ( 13)
 .11/85. األنساب لمسمعاني ، يقاؿ لجميعيا: كرماف كسككف الراء كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى بمداف شتى ( كسر الكاؼ14)
 .17/69سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 15)
 .17/70 المصدر السابؽ (16)
 .49البف مندة العبدم مقدمة/ ( المستىخرجي مف كيتب النَّاس لمتَّذكرة كالمستطرؼ مف أحكاؿ الرِّجاؿ لممعرفة17)
 .17/70سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( 18)
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رِّميٌ  .10 مًَّد ٍبًف سيمىـو الميخى سىًف أىٍحمىدي ٍبفي ميحى  :(2)(ق327) (1)أىبيك اٍلحي
 .الربالي الزبير بف بكار، كيحيى بف محمد بف أعيف المركزم، كحفص بف عمركركل عف: 

قيٍطًنيٌ ركل عنو: أبك عمرك بف حيكيو، ك   .(3)، كابف شاىيف، كابف سمعكف الكاعظ، كيكسؼ القكاس الدَّارى
 .(5)، كالذىبي(4)كثًّقو الخطيب البغدادم

ٍبًد اهلًل  .11 بىٍيًرمُّ أىبيك عى ٍبًد المًَّو القيرىًشيُّ األىسىًدمُّ الزُّ بىٍيري بفي بكَّارو ٍبًف عى  :(6)ق(256)الزُّ
سماعيؿ بف أبي أكيس، كأبي ضمرة أنس بف عياض الميثي   .ركل عف: إبراىيـ بف حمزة الزبيرم، كا 

  .(7)كمحمد بف عمكيو ركل عنو: ابف ماجو، كأحمد بف سعيد الدمشقي، كالحسيف بف إسماعيؿ المحاممي،
قيٍطًنيٌ ، كقاؿ أبك الحسف (8)ذكره ابف حباف في الثقات طيب البغدادم: كاف ثقةن ثبتان عالمان ، كقاؿ الخ(9): ثقةالدَّارى

، كقاؿ ابف حجر: (12)، كقاؿ الذىبي: ثقة مف أكعية العمـ(11)، كقاؿ أبك القاسـ البغكم: كاف ثبتان عالمان ثقة(10)بالنسب
 .(14)، كقاؿ ابف العماد الحنبمي: كاف ثقة كال يمتفت إلى مف تكمـ فيو(13)ثقة
ٍمرىةى ،  يُّ أىنىسي بفي ًعيىاضو المٍَّيًثيُّ المىدىنً  .12  :(15)ق(200) أىبيك ضى

 .كعبيد اهلل بف عمر ، كمكسى بف عقبة ، كىشاـ بف عركة ،ركل عف: إبراىيـ بف أبي أسيد البراد 
 .(16)ركل عنو: إبراىيـ بف حمزة الزبيرم، كأحمد بف محمد بف حنبؿ، كبقية بف الكليد ، كالزبير ابف بكار

، كقاؿ أبكزرعة (20)، كذكره ابف حباف في الثقات(19)عمي بف المديني، ك (18)، كيحيى بف معيف(17)كثَّقو: ابف سعد
 .(24)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(23): ال بأس بو، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الثقة (22)، كالنسائي(21)الرازم

                                      
، كىي محمة ببغداد مشيكرة ( بضـ1)  .12/131. األنساب لمسمعاني الميـ كفتح الخاء كتشديد الراء المكسكرة، نسبة إلى المخـر
 .6/8تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 2)
 المصدر السابؽ.( 3)
 المصدر نفسو.( 4)
 24/201تاريخ اإلسبلـ لمذىبي( 5)
 .9/293تيذيب الكماؿ لممزم ( 6)
 .9/295بؽالمصدر السا( 7)
 .8/257الثقات البف حباف ( 8)
 .9/486تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ( 9)
 المصدر السابؽ.( 10)
 .5/41إكماؿ الكماؿ لمغمطام ( 11)
 .2/66ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 12)
 .249تقريب التيذيب البف حجر /( 13)
 .3/252شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد ( 14)
 .3/349اؿ لممزم تيذيب الكم( 15)
 .3/350المصدر السابؽ ( 16)
 .7/614الطبقات الكبير البف سعد ( 17)
 .3/158تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( 18)
 .118سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني /( 19)
 .6/76الثقات البف حباف ( 20)
 .2/289الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 21)
 .3/352تيذيب الكماؿ لممزم ( 22)
 .1/236تذكرة الحفاظ لمذىبي ( 23)
 .154تقريب التيذيب البف حجر /( 24)
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 (.83(: ثقة ثبت، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق147) عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عيمىرى  .13
سىفً قىطىفي ٍبفي كىٍىبو المٍَّيًثيُّ  .14 ، أىبيك اٍلحى زىاًعيُّ اٍلمىدىًنيِّ : اٍلخي ييقىاؿي  :(1)(ق 130 - 121) ، كى

 كعمف حدثو عف سالـ بف عبد اهلل بف عمر.،مكلى آؿ الزبير سي نَّ حى ركل عف: عبيد بف عمير الميثي، كيي 
 .(2)ركل عنو: الضحاؾ بف عثماف الحزامي، كعبد االعمى بف أبي فركة، كعبيد اهلل بف عمر العمرم

قاؿ ابف ك ، (5)، كذكره ابف حباف في الثقات(4)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس(3)قاؿ أبك حاتـ الرازم: صالح الحديث
 .(6)حجر: صدكؽ

 : راكية مبيمة.عف مكلة لعبد اهلل بف عمر .15
طَّابً  .16  (.54صحابي جميؿ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ )ق (74 : ) عىٍبدي اهلًل بفي عيمىرى بًف الخى
 مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى الثَّعىاًلًبيُّ : فيو: مى اإلسناد األكؿالحكـ ع  يأىبي مع  ؛ لـ أقؼ لو عمى ترجمة، كلكنو جاء مقركنان ميحى

مَّدو  رى التَّاًجري  ٍبفً  طىاًىرو ميحى ٍعفىرً  بفً  مىٍحميٍكدو ؛ كىك مقبكؿ، ككذلؾ ىىاجى  ليذا فإف اإلسناد ضعيؼ. ؛؛ مقبكؿجى
 مَّدى  ألف فيو : ؛سناد حسف: اإلالحكـ عمى اإلسناد الثاني  ؛ صدكؽ.أىًبي نىٍصرو المٍَّفتيكىاًنيُّ  بفى  ميحى
 ألف فيو راكيةن مبيمة ، كىي مكالة لعبد اهلل بف عمر. ؛: اإلسناد ضعيؼالحكـ عمى اإلسناد الثالث 

 ( 85الحديث رقـ: ) 
سىيٍ  ، أنا أىبيك اٍلحي ٍرقىٍنًدمِّ مَّدي ٍبفي كىأىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى ًد ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف النَّقُّكًر، أنا أىبيك طىاًىرو ميحى مَّ ًف أىٍحمىدي ٍبفي ميحى

بٍ  ، أنا أىبيك عيمىرى أىٍحمىدي ٍبفي عى اًلينيكسو سىٍيًف ًرٍضكىافي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف جى ، أنا أىبيك اٍلحي مِّصي ، اٍلعىبَّاًس اٍلميخى بَّاًر اٍلعيطىاًرًدمُّ ًد اٍلجى
ٍيظىةى أىٍنبىأى  : نىزىٍلتي قيرى سىًف، قىاؿى ، عىًف اٍلحى نىًفيِّ ، عىٍف ًسنىاًف ٍبًف شىًبيبو اٍلحى ٍكـً سىٍعًد ٍبًف  نىا ييكنيسي ٍبفي بيكىٍيرو الشٍَّيبىاًنيُّ مىى حي عى

، فىقىتىؿى رىسيكؿي المًَّو  ـي  ميعىاذو قىاؿى لىبىًقيَّتييي ـٍ ثىالثىًمائىةو، كى ـٍ " يىٍعًني أىٍرضى : " اٍنطىًمقيكا ًإلى  ًمٍنيي ى أىٍرًض اٍلمىٍحشىًر، فىأىنىا ًفي آثىاًركي
ـٍ ًإلىٍييىا ، فىسىيَّرىىي  .الشَّاـً

 (7)انفرد بو أبك القاسـ ابف عساكر . 
 :رجاؿ اإلسناد 
ٍرقىٍنًدمِّ  .1  (.6ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ ) (:ق536) أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي السَّمى
سىٍيًف ٍبفي ال .2  (.23(: صدكؽ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق468)نَّقُّكرً أىبيك اٍلحي
مِّصي  .3  (.23(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق393) أىبيك طىاًىرو اٍلميخى
اًلينيكسو  .4  (.80(: ثقة ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق324) ًرٍضكىافي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف جى
بَّاًر اٍلعيطىارً  .5 ٍبًد اٍلجى  (.66(: ضعيؼ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق272) ًدمُّ أىٍحمىدي ٍبفي عى
 (.66(: صدكؽ يخطئ ، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق199) ييكنيسي ٍبفي بيكىٍيرو الشٍَّيبىاًنيُّ  .6
نىًفيِّ  .7  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.ًسنىاًف ٍبًف شىًبيبو اٍلحى

                                      
 .23/621تيذيب الكماؿ لممزم ( 1)
 المصدر السابؽ.( 2)
 .7/138الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( 3)
 .23/621تيذيب الكماؿ لممزم ( 4)
 .7/344الثقات البف حباف ( 5)
 .486تقريب التيذيب البف حجر /( 6)
 .1/181دينة دمشؽ اليف عساكر تاريخ م (7)
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سىفي  .8  (.4)(: ثقة سبؽ ترجمتو في األثر رقـ ق110) اٍلبىٍصًرمُّ  اٍلحى
 ؛ لـ أقؼ لو عمى ترجمة.شىًبيبو  ٍبفى  ًسنىافى : ألف فيو ؛: أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسنادالحكـ عمى اإلسناد 

 ( 86الحديث رقـ: ) 
طِّ عىبٍ  : قىرىٍأتي ًبخى ًطيًب، قىاؿى ٍبًد السَّالـً اٍلخى ًميِّ ٍبًف عى طِّ شىٍيًخنىا أىًبي اٍلفىرىًج غىٍيًث ٍبًف عى ًميِّ ٍبًف أىًبي  ًد المَّوً قىرىٍأتي ًبخى ٍبًف عى

بٍ  ، أىٍنبىأىنىا يىًزيدي ٍبفي عى كًرمُّ مىٍيمىافى الصُّ ًد ٍبًف أىًبي سي مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى ، أىٍنبىأىنىا عى اًئًز األىٍزًدمِّ مىمىةى اٍلعىجى ، عىٍف سى ًد الدِّمىٍشًقيُّ مى ًد الصَّ
ٍبًد اٍلكىاًحًد ا اؽي ٍبفي عى ، عىٍف ثىٍكًر ٍبًف يىًزيدى، اٍلمىٍكًصًميٌ اٍلقيرىًشيُّ ٍبًف أىٍحمىدى، أىٍنبىأىنىا ًإٍسحى ٍيؽو كىىيكى مىٍكًصًمي  رى ك ٍبفي زي ، أىٍنبىأىنىا عىٍمري

ٍف أىًبيًو، أىفَّ النًَّبيَّ  ٍفًص ٍبًف ًبالًؿ ٍبًف سىٍعدىل، عى ، فىًإنَّيىا ًمفى  عىٍف حى كا ًإلىى الشَّاـً قىعىًت اٍلعىٍيفي فىيىاًجري : " ًإذىا كى المًَّو  قىاؿى
، كىًىيى أىٍرضي اٍلمىٍحشىًر "  .ًبمىٍنظىرو

 (1)انفرد بو ابف عساكر. 
 :رجاؿ اإلسناد 
نىاًزمُّ  .1 ٍبًد السَّالىـً أىبيك الفىرىًج األىٍرمى ًميِّ بًف عى ًطيبً  (2)غىٍيثي بفي عى  :(3)ق(509) اٍلخى

 .مضاف بف عمير ك نصر بف طبلب،  يأبك بكر الخطيب، كعمي بف عبيد اهلل الياشمي،  يأبركل عف: 
 .(4)ركل عنو شيخو؛ الخطيب، كأبك القاسـ ابف عساكر

 .(7)ان ، كقاؿ الذىبي: كاف ثقةن ثبت(6)، سبط ابف الجكزم: كاف ثقةن صدكقان ثبتان (5)قاؿ ابف عساكر: كاف ثقةن ثبتان 
اًئًز األىٍزًدمِّ  .2 ًميِّ ٍبًف أىًبي اٍلعىجى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى  :(8)ق(462) عى

 .كأبا بكر الخرائطي ،كسبلـ بف معاذ  ،الطيب عمي بف محمد بف أبي سميماف الصكرم يأبركل عف: 
 .(9)كأبك الحسيف بف الميداني  ،سعيد كأبك عمر سعيد بف عبد اهلل بف أحمد بف فطيس: ركل عنو

 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ.
كًرمُّ  .3 افى الصُّ ًد ٍبًف أىًبي سيمىٍيمى مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى  :(11)(ىػ 330 - 321) (10)عى

 .الجماىر محمد بف عثماف يكأب ،القاسـ يزيد بف محمد يكأب ،و محمد بف أبي سميمافيأبركل عف: 
 .(12)كعبد اهلل بف عمي بف أبي العجائز األزدم ،كأبك بكر بف شاذاف ،أبك حفص بف شاىيفركل عنو:

 .(13)قاؿ ابف عساكر: كاف ثقة
 

                                      
 .1/182تاريخ مدينة دمشؽ اليف عساكر  (1)

 .1/172( أرمناز قرية مف قرل بمدة صكر مف ببلد ساحؿ الشاـ. األنساب لمسمعاني 2)
 .48/124( تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر 3)
 المصدر السابؽ.( 4)
 48/124تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 5)
 .20/87في تكاريخ األعياف لسبط ابف الجكزم  ( مرآة الزماف6)
 .35/224( تاريخ اإلسبلـ لمذىبي 7)
 .31/70تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر ( 8)
 المصدر السابؽ.( 9)
 .8/342. األنساب لمسمعاني ( صكر بمدة كبيرة مف ببلد ساحؿ الشاـ10)
 24/308تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 11)
 .43/175اكر تاريخ مدينة دمشؽ البف عس( 12)
 المصدر السابؽ.( 13)
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ٍبًد الصَّ  .4 مًَّد بًف عى ًد الدِّمىٍشًقيُّ يىًزٍيدي بفي ميحى ٍكلىى بىًني ىىاًشـو   ،أىبيك القىاًسـً  مى  :(1)(ق276) مى
 .أبي اليماف الحكـ بف نافع البيراني، كحماد بف مالؾ الحرستاني، كسميماف بف حربركل عف: 

ـى ركل عنو: أبك داكد، كالنسائي، كأبك الحسف أحمد بف سميماف بف  ٍذلى  .(2)جكصا ، كأبك الحسف بفحى
قيٍطًنيٌ ، ك (3)لنسائيكثَّقو: ا ، كقاؿ ابف أبي حاتـ: (6)، كذكره ابف حباف في الثقات(5)، كأبك سعيد بف يكنس المصرم(4)الدَّارى

 .(10)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(9)، كمرة قاؿ: إماـ حافظ متقف(8)، كقاؿ الذىبي: ثقة حافظ(7)صدكؽ ثقة
مىمىةي ٍبف أىٍحمىد ٍبف أىًبي نافع، أىبيك طىاًلب الميرِّ  .5 ٍكًصًميٌ  (11)مٌ سى  :(12)ق(260-251) اٍلمى

 ركم عف: إسماعيؿ بف أبي أكيس، كأحمد بف يكنس، كسعيد بف منصكر، كعمي بف الجعد.
 .(13)ركل عنو: محمد بف جامع الصائغ

 .(15)أحمد (14)ابنوبف حباف في ترجمة اغمزه قاؿ ابف حجر: 
ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلقيرىًشيُّ  .6 اؽي ٍبفي عى ٍكًصًميٌ ًإٍسحى  :(16)(ق226) اٍلمى

 .، كحماد بف زيد، كسفياف يف عيينة ، كمالؾ بف أنساٍلمىٍكًصًميٌ ركل عف: إبراىيـ بف مكسى الزيات 
سحاؽ باف سيار النصيبي ، كمحمد بف مسمـ بف كارة الرازم  .(17)ركل عنو: إدريس بف سميـ بف كىب ، كا 

 ،(19)متركؾ الحديث: أبك عمي الحافظ النيسابكرم، كقاؿ (18)ذكره ابف حباف في الثقات
 .(22)، كقاؿ ابف حجر: محدث مكثر مصنؼ، تكمـ فيو بعضيـ(21)، كمرة قاؿ: قد لييِّف(20)كقاؿ الذىبي: كاه

ٍيؽو  .7 رى ك ٍبفي زي  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة.عىٍمري
ًعيُّ  .8  (.29ثقة، سبؽ ترجمتو في الحديث رقـ )ق( : 153) ثىٍكري ٍبفي يىًزيدى اٍلكىالى

                                      
 .32/234( تيذيب الكماؿ لممزم 1)
 .32/236( المصدر السابؽ 2)
 .73( مشيخة النسائي /3)
 .325( سؤاالت السممي لمدارقطني /4)
 .2/257( تاريخ ابف يكنس المصرم 5)
 .9/277( الثقات البف حباف 6)
 .9/288( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 7)
 .2/389لمذىبي  ( الكاشؼ8)
 .13/151( سير أعبلـ النببلء لمذىبي 9)
 .635( تقريب التيذيب البف حجر /10)
 .12/213( بضـ الميـ كالراء المكسكرة المشددة، ىذه النسبة إلى جماعة كبطكف مف قبائؿ شتى. األنساب لمسمعاني 11)
 .19/157تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( 12)
 المصدر السابؽ.( 13)
 رجمة أبيو أحمد.الصحيح : ت( 14)
 .3/67لساف الميزاف البف حجر ( 15)
 .2/454تيذيب الكماؿ لممزم ( 16)
 .2/455المصدر السابؽ ( 17)
 .8/115الثقات البف حباف ( 18)
 .1/102الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( 19)
 .1/194ميزاف االعتداؿ لمذىبي ( 20)
 .1/237الكًاشؼ لمذىبي ( 21)
 .141جر /تقريب التيذيب البف ح( 22)
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ٍفًص ٍبًف ًبالًؿ ٍبفً  .9  : لـ أقؼ لو عمى ترجمة. سىٍعدىل حى
 لـ أقؼ لو عمى ترجمة.عف أبيو :  .10
  :الحكـ عمى اإلسناد 
 ٍبدى ألف فيو:  ؛أتكقؼ في الحكـ عمى اإلسناد اًئزً  المًَّو ٍبفى  عى ك ؛ لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ، كفيو: أىًبي اٍلعىجى عىٍمري

ٍيؽو  ٍبفي ا رى ٍفصي  ، كزي  : لـ أقؼ ليـ عمى ترجمة.هك أىبي  ، كًببلًؿ ٍبًف سىٍعدىل ٍبفي  حى
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 الخاتمة
 الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، أما بعد:

مف بداية باب : بياف أف  ،مدينة دمشؽ البف عساكر أحاديث كآثار تاريخسكمة بعنكاف:  ك فإٌف ىذه الدراسة الم
الشاـ أرض مباركة كأف ألطاؼ اهلل بأىميا متداركة.إلى نياية باب : ما جاء عف سيد البشر عميو السبلـ أف الشاـ 

 .أرض المحشر كالمنشر.مف المجمد األكؿ , تخريج كدراسة
 بى سى جرحان، كتعديبلن، حى  اةً ألحكاؿ الرك  ألحاديث، كدراسةو يذه ال تخريجو مع حاديث المحددة، تـ دراسة أسانيد األ

ٍفؽى  ،دُّ رى أك ال حيث القبكؿي  فٍ اإلسناد مً  درجةً  رً كٍ ثـ ذً  ، كالتعديؿً  الجرحً  عند عمماءً  المتبعةً  األصكؿً   ـً مٍ عً  أصكؿً  كى
 الباحث ـاق كما، ، اب تاريخ دمشؽ تبعد فرزىا كترقيميا، مع الحفاظ عمى ترتيبيا كما كردت في ك، كذلؾ الحديث
 .سبةً ىذه النِّ  سببً بياًف  ذلؾ معى  ما أمكنومعناىا،  ، كبيافً يـ كألقابً  الركاةً  نسابً أبشرح 

 كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 إف كتابى التاريًخ، كتاب عظيـه، كلكنوي ليسى مىظنَّةى األحاديًث الصحيحًة. -1
، بؿ كالمكضك  -2 ، كالضعيؼي ، كالحسفي  عي.إف كتابى التاريًخ، فيًو الصحيحي
 .مف اآلثار االمرفكع، كالمكقكؼ، كالمقطكع، كغيرى :اشتماؿ تاريخ ابف عساكر عمى -3
 دقةي استخداـً المؤلًؼ، أللفاًظ التَّحمًُّؿ )تمقِّي الحديث(، كاألداًء في ركايًة الحديًث. -4
 .إنو يجمعي الحديثى بكؿِّ الطرًؽ التي كقعٍت لو، كييسًندىا؛ حتى يمقي العيدةى عمى غيرهً  -5
دى المؤلؼ نفسو بنقؿ الحديث عف األثبات كما ذكر ذلؾ في مقدمتو في أبيات شعرية؛ إاٌل أنو لـ يمتـز بيذا قيَّ  -6

عمكِّ اإلسناد. عاؼ أك المغفميف؛ بغية ى  القيد؛ فنراه يركم عف الضِّ
 إكثار ابف عساكر في مركياتو عف شيخو أبي القاسـ السمرقندم. -7
 اة؛ لتأخرىـ.إف الباحث لـ يقؼ عمى ترجمة لبعض الرك  -8
 إف الباحث لـ يقؼ عمى تخريجو لبعض األحاديث؛ كذلؾ لفقداف األصكؿ التي اعتمد عمييا المؤلؼ. -9

 :ييأٌما التكصيات فػػػ
 ، كلزكـً طاعتًو، كاإلخبلص في القكًؿ كالنيًة كالعمؿ.-عز كجؿ-تقكل اهلًل  -1
أحاديث تاريًخ دمشؽ؛ ألٌف ابف عساكر انفرد  أكصي طمبىةى العمـً الشرعي، قسـى الحديًث الشريًؼ، بإتماـً دراسةً  -2

 في كثير مف األحاديث, كلـ يسبٍقو إليو أحده مف المحدثيف .
 كمِّي. شكؿو ب دراسة متكف األحاديث إلى جانب األسانيد؛ حتى يتسنى الحكـ عمى الحديثً  -3
في األحاديث ركاة الماجستير بدراسة تاريخ ابف عساكر؛ يرجى األخذ في االعتبار عدد ال ةبطمعند تكميؼ  -4

 ؛ بحيث يتناسب مع حجـ الرسالة المحدد.المزمع دراستيا
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 قائمة المصادر كالمراجع
 المصادر كالمراجع النيائي ـ
 القرآف الكريـ 
اإلبانة الكبرل البف بطة: أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف محمد بف حمداف العيٍكبىرم المعركؼ بابف بىطَّة العكبرم   .1

ىػ(،تحقيؽ: رضا معطي، كعثماف األثيكبي، كيكسؼ الكابؿ، كالكليد بف سيؼ النصر، كحمد التكيجرم، دار 387لمتكفى: )ا
 .9الراية لمنشر كالتكزيع، الرياض، عدد األجزاء: 

: د. ىػ(،تحقيؽ287اآلحاد كالمثاني: أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني )المتكفى:   .2
 6، عدد األجزاء: 1991 – 1411الطبعة: األكلى، ،الرياض –باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة، دار الراية 

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي،   .3 اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
ىػ(،حققو كخرج أحاديثو كعمؽ  739مي بف بمباف الفارسي )المتكفى: ىػ(،ترتيب: األمير عبلء الديف ع354البيستي )المتكفى: 

 18ـ،عدد األجزاء:  1988 -ىػ  1408عميو: شعيب األرنؤكط،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت،الطبعة: األكلى، 
د العميـ عبد ىػ(، تحقيؽ: عب259أحكاؿ الرجاؿ: إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجاني، أبك إسحاؽ )المتكفى:   .4

 1فيصؿ آباد، باكستاف، عدد األجزاء:  -العظيـ البىستكم، دار النشر: حديث اكادمي 
اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، أبك يعمى الخميمي، خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني )المتكفى:   .5

 .3ق، عدد األجزاء: 1409األكلى،  الرياض، الطبعة –ة الرشد :مكتبىػ(، تحقيؽ: د. محمد سعيد عمر إدريس، الناشر446
أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني    .6

الناشر: دار  عادؿ أحمد عبد المكجكد، -ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد معكض 630الجزرم، عز الديف ابف األثير )المتكفى: 
  8ـ، عدد األجزاء:  1994 -ىػ 1415الكتب العممية، الطبعة: األكلى، سنة النشر: 

ىػ(، تحقيؽ: 852اإلصابة في تمييز الصحابة: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:   .7
 .8ىػ، عدد األجزاء:  1415 -ركت، الطبعة األكلى بي –عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض، دار الكتب العممية 

إكماؿ اإلكماؿ: محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع، أبك بكر، معيف الديف، ابف نقطة الحنبمي البغدادم )المتكفى:   .8
 .5األجزاء: ـ، عدد 1410األكلى،  مكة المكرمة، الطبعة -أـ القرل ب النبي، جامعةىػ(، تحقيؽ: د. عبد القيـك عبد ر 629

إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: مغمطام بف قميج بف عبد اهلل البكجرم المصرم الحكرم الحنفي، أبك عبد اهلل،    .9
أبك محمد أسامة بف إبراىيـ، الناشر: الفاركؽ  -ىػ(، تحقيؽ: أبك عبد الرحمف عادؿ بف محمد 762عبلء الديف )المتكفى: 

 12ـ، عدد األجزاء:  2001 -   ىػ 1422لطبعة: األكلى، الحديثة لمطباعة كالنشر، ا
اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب: سعد الممؾ، أبك نصر عمي بف ىبة اهلل بف   .10

ـ، عدد 1990-ىػ1411لبناف، الطبعة: الطبعة األكلى -بيركت-ىػ(، دار الكتب العممية 475جعفر بف ماككال )المتكفى: 
 .7األجزاء: 

اإللزامات كالتتبع لمدارقطني: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم   .11
ىػ(،دراسة كتحقيؽ: الشيخ أبك عبد الرحمف مقبؿ بف ىادم الكداعي،الناشر: دار الكتب العممية، 385الدارقطني )المتكفى: 

 1عدد األجزاء: ، ـ 1985 -ىػ  1405طبعة: الثانية، لبناف،ال -بيركت 
األنساب المتفقة في الخط المتماثمو في النقط كالضبط: أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني،   .12

 1جزاء: ـ، عدد األ 1865 -ىػ  1282طبعة: ليدف: بريؿ، ، ىػ(،تحقيؽ: دم يكنج507المعركؼ بابف القيسراني )المتكفى: 
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ىػ(، تحقيؽ: عبد الرحمف 562األنساب: عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم، أبك سعد )المتكفى:   .13
ـ، عدد  1962 -ىػ  1382بف يحيى المعممي اليماني كغيره، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد، الطبعة: األكلى، 

 .1األجزاء: 
ىػ(،تحقيؽ: عمي شيرم، 774ة: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: البداية كالنياي  .14

 ـ. 1988 -، ىػ 1408دار إحياء التراث العربي، الطبعة: األكلى 
الكالء، تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(: أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم ب  .15

حياء التراث اإلسبلمي 233البغدادم )المتكفى:  مكة  -ىػ(،تحقيؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼ،الناشر: مركز البحث العممي كا 
 4،عدد األجزاء: 1979 – 1399المكرمة،الطبعة: األكلى، 

ف عبد الرحمف المرم تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي(: أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ ب  .16
 .1دمشؽ، عدد األجزاء:  –ىػ(، د. أحمد محمد نكر سيؼ، دار المأمكف لمتراث 233بالكالء، البغدادم )المتكفى: 

ىػ(، دار الكتب العممية، 347تاريخ ابف يكنس المصرم: عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس الصدفي، أبك سعيد )المتكفى:   .17
 .2عدد األجزاء:  ىػ، 1421بيركت، الطبعة األكلى، 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي: عبد الرحمف بف عمرك بف عبد اهلل بف صفكاف النصرم المشيكر بأبي زرعة الدمشقي الممقب   .18
ىػ( ،ركاية: أبي الميمكف بف راشد،دراسة كتحقيؽ: شكر اهلل نعمة اهلل القكجاني )أصؿ الكتاب 281بشيخ الشباب )المتكفى: 
 1دمشؽ،عدد األجزاء:  –بغداد(،الناشر: مجمع المغة العربية  -داب رسالة ماجستير بكمية اآل

تاريخ أسماء الثقات: أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم المعركؼ بػابف   .19
 – 1404كلى، الككيت،الطبعة: األ –ىػ(،تحقيؽ: صبحي السامرائي،الناشر: الدار السمفية 385شاىيف )المتكفى: 

 1،عدد األجزاء: 1984
تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف: أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم   .20

ـ،عدد 1989ىػ/1409ىػ(،تحقيؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم،الطبعة: األكلى، 385المعركؼ بػابف شاىيف )المتكفى: 
 1األجزاء: 

تاريخ أصبياف = أخبار أصبياف: أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني   .21
ـ، عدد األجزاء: 1990-ىػ 1410بيركت، الطبعة: األكلى،  –ىػ(، سيد كسركم حسف، دار الكتب العممية 430)المتكفى: 

2. 
فيات المشاىير كىاألعبلـ، شمس ا  .22 لديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: تاريخ اإلسبلـ كىكى

 .15ـ، عدد األجزاء:  2003ىػ(، الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة: األكلى، 748
ٍيماز الذىبي )المتكفى: تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىا  .23

ـ، عدد  1993 -ىػ  1413ىػ(، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ التدمرم، دار الكتاب العربي، بيركت، الطبعة: الثانية، 748
 .52األجزاء: 

إبراىيـ ىػ(،تحقيؽ: محمكد 256التاريخ األكسط: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى:   .24
 1×  2،عدد األجزاء: 1977 – 1397الطبعة: األكلى، ،القاىرة ،حمب  -مكتبة دار التراث  ،زايد،الناشر: دار الكعي 

ىػ(، دار الباز، الطبعة: الطبعة األكلى 261تاريخ الثقات: أبك الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمى الككفى )المتكفى:   .25
 .1ـ، عدد األجزاء: 1984-ىػ1405

يخ الطبرم = تاريخ الرسؿ كالممكؾ، كصمة تاريخ الطبرم: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر تار   .26
 .11ق، عدد األجزاء:  1387 -بيركت، الطبعة: الثانية  –ىػ(، دار التراث 310الطبرم )المتكفى: 
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ىػ(، دائرة المعارؼ العثمانية، 256م، أبك عبد اهلل )المتكفى: التاريخ الكبير: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخار   .27
 .8الدكف، محمد عبد المعيد خاف، عدد األجزاء:  –حيدر آباد 

ىػ(،  تحقيؽ: الدكتكر 463تاريخ بغداد: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )المتكفى:   .28
 .16ـ، عدد األجزاء:  2002 -ىػ 1422بيركت، الطبعة: األكلى،  –مي بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبل

ىػ(،تحقيؽ: تحت مراقبة 427تاريخ جرجاف: أبك القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيمي القرشي الجرجاني )المتكفى:   .29
 1ألجزاء: ـ،عدد ا 1987 -ىػ  1407بيركت،الطبعة: الرابعة  –محمد عبد المعيد خاف،الناشر: عالـ الكتب 

ىػ(،  تحقيؽ: عمرك بف 571تاريخ مدينة دمشؽ: أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر )المتكفى:   .30
 6ك  74) 80ـ، عدد األجزاء:  1995 -ىػ  1415غرامة العمركم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عاـ النشر: 

 مجمدات فيارس(.
ىػ(، 852رير المشتبو:أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: تبصير المنتبو بتح  .31

)في ترقيـ  4لبناف، عدد األجزاء:  –تحقيؽ: محمد عمي النجار، مراجعة: عمي محمد البجاكم، المكتبة العممية، بيركت 
 مسمسؿ كاحد(.

ىػ(،  562نصكر التميمي السمعاني المركزم، أبك سعد )المتكفى: التحبير في المعجـ الكبير: عبد الكريـ بف محمد بف م  .32
 .2ـ، عدد األجزاء: 1975 -ىػ1395بغداد، الطبعة: األكلى،  –تحقيؽ: منيرة ناجي سالـ، رئاسة ديكاف األكقاؼ 

د تذكرة الحفاظ كتبصرة األيقاظ: يكسؼ بف حسف بف أحمد بف حسف ابف عبد اليادم الصالحي، جماؿ الديف، ابف   .33 الًمٍبرى
ىػ(،عناية: لجنة مختصة مف تحقيقيف بإشراؼ: نكر الديف طالب،الناشر: دار النكادر،سكريا،الطبعة:  909الحنبمي )المتكفى: 

 1ـ،عدد األجزاء:  2011 -ىػ  1432األكلى، 
ػ(،دار الكتب العممية ى748تذكرة الحفاظ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:   .34

 .4ـ، عدد األجزاء: 1998 -ىػ1419لبناف، الطبعة: األكلى، -بيركت
م  .35 سىٍف البىصًرٌم،ًإلىى: تىرجى مًة الحى ـي السَّاًقطىةي ًمٍف ًكتىاًب ًإٍكمىاؿ تىٍيًذيبى الكىمىاؿ لميٍغمىطىام،ًمٍف: تىرجى ًة الحكـ ٍبف سناف: مغمطام التَّراًج

ىػ(،تحقيؽ كدىرىاسىة: طيبلٍَّب 762بكجرم المصرم الحكرم الحنفي، أبك عبد اهلل، عبلء الديف )المتكفى: بف قميج بف عبد اهلل ال
مىة الماجٍستٍير )لعاـ  طىاًلبىاٍت مىٍرحى ًدٍيث 1425 - 1424كى ًمي بف عبد  -( شيٍعبىة التٍَّفًسٍير كىالحى جامعة الممؾ سعكد،إٍشرىاؼ: د. عى
عبد اهلل الكىيبي،الناشر: دار المحدث لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية،الطبعة:  اهلل الصياح،تقديـ: د. محمد بف

 1ىػ،عدد األجزاء:  1426األكلى، 
تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي كذكر المدلسيف )كغير ذلؾ مف الفكائد(: أبك عبد الرحمف   .36

ىػ(،تحقيؽ: الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني،الناشر: دار عالـ 303النسائي )المتكفى:  أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني،
 1ىػ،عدد األجزاء: 1423مكة المكرمة،الطبعة: األكلى  -الفكائد 

تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:   .37
 2ـ،عدد األجزاء: 1996ؽ: د. إكراـ اهلل إمداد الحؽ،الناشر: دار البشائر ػ بيركت،الطبعة: األكلى ػ ىػ(،تحقي852

التعديؿ كالتجريح , لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح: أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث   .38
الرياض،  –د. أبك لبابة حسيف، دار المكاء لمنشر كالتكزيع  ىػ(، تحقيؽ:474التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )المتكفى: 

 .3، عدد األجزاء: 1986 – 1406الطبعة األكلى، 
تعريؼ اىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني   .39

 – 1403عماف،الطبعة: األكلى،  –ناشر: مكتبة المنار ىػ(،تحقيؽ: د. عاصـ بف عبداهلل القريكتي،ال852)المتكفى: 
 1،عدد األجزاء: 1983
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تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف البف حباف: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف   .40
كؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، دار ىػ(،تحقيؽ: خميؿ بف محمد العربي،الناشر: الفار 385دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: 

 ـ،عدد األجزاء: 1994 -ىػ  1414القاىرة،الطبعة: األكلى،  –الكتاب اإلسبلمي 
ىػ(،الناشر: دار الكتب 211تفسير عبد الرزاؽ: أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني )المتكفى:   .41

ىػ،عدد 1419بيركت.الطبعة: األكلى، سنة  -ده،الناشر: دار الكتب العممية العممية،دراسة كتحقيؽ: د. محمكد محمد عب
 3األجزاء: 

ىػ(، تحقيؽ: محمد 852تقريب التيذيب: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:   .42
 .1ـ ، عدد األجزاء: 2012-ق1433عكامة، دار البسر،كدار المنياج،جدة، كالمدينة المنكرة ، الطبعة التاسعة 

التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد: محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع، أبك بكر، معيف الديف، ابف نقطة الحنبمي   .43
 1988 -ىػ  1408ىػ(، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، دار الكتب العممية، الطبعة: الطبعة األكلى 629البغدادم )المتكفى: 

 .1جزاء: ـ، عدد األ
اًىيؿ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصر   .44 عفاء كالمجى ٍعًرفة الثِّقىات كالضُّ ٍرح كالتٍَّعًديؿ كمى م ثـ التٍَّكميؿ في الجى

ىػ(ػ،دراسة كتحقيؽ: د. شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف،الناشر: مركز النعماف لمبحكث 774الدمشقي )المتكفى: 
 4ـ،عدد األجزاء:  2011 -ىػ  1432بلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة، اليمف،الطبعة: األكلى، كالدراسات اإلس

تمخيص تاريخ نيسابكر: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني   .45
محمد بف الحسف بف أحمد المعركؼ بالخميفة  ىػ(،تمخيص: أحمد بف405النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

 عٌربو عف الفارسية: د/ بيمف كريمي ػ طيراف، طيراف –النيسابكرم،الناشر: كتابخانة ابف سينا 
ىػ(،عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ 676تيذيب األسماء كالمغات: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى:   .46

لبناف،عدد  –شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية،يطمب مف: دار الكتب العممية، بيركت  عميو كمقابمة أصكلو:
 4األجزاء:

ىػ(،  مطبعة دائرة 852تيذيب التيذيب : أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:   .47
 .12األجزاء:  ىػ، عدد1326المعارؼ النظامية، اليند، الطبعة األكلى، 

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد   .48
بيركت، الطبعة  –ىػ(، تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ، الناشر: مؤسسة الرسالة 742القضاعي الكمبي المزم )المتكفى: 

 .35،عدد األجزاء: 1980 – 1400األكلى 
تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ: محمد بف عبد اهلل )أبي بكر( بف محمد ابف أحمد بف   .49

ىػ(،تحقيؽ: محمد نعيـ 842مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الديف، الشيير بابف ناصر الديف )المتكفى: 
 10ـ،عدد األجزاء: 1993كلى، بيركت،الطبعة: األ –العرقسكسيالناشر: مؤسسة الرسالة 

الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة : أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف قيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًني )نسبة إلى معتؽ أبيو سكدكف   .50
ىػ(،دراسة كتحقيؽ: شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف،الناشر: مركز النعماف 879الشيخكني( الجمالي الحنفي )المتكفى: 

 9ـ،عدد األجزاء:  2011-ىػ 1432بعة: األكلى، لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة صنعاء، اليمف،الط
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى:   .51 ىػ(، كزارة 354الثقات: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

دية، تحقيؽ: الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية، الناشر: دائرة المعارؼ لمحككمة العالية الين
 .9، عدد األجزاء: 1973=   ى 1393المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف اليند، الطبعة: األكلى، 
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أبك جعفر الطبرم )المتكفى:  جامع البياف في تأكيؿ القرآف،المؤلؼ: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي،  .52
 24ـ،عدد األجزاء:  2000 -ىػ  1420ىػ(،تحقيؽ: أحمد محمد شاكر،الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: األكلى، 310

سنف الترمذم: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )المتكفى:  -الجامع الكبير   .53
 6ـ،عدد األجزاء:  1998سنة النشر: ،بيركت –ؼ،الناشر: دار الغرب اإلسبلمي ىػ(،تحقيؽ: بشار عكاد معرك 279

الجرح كالتعديؿ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )المتكفى:   .54
بيركت، الطبعة:  –إحياء التراث العربي  اليند، دار –بحيدر آباد الدكف  -ىػ(، طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية 327

 ـ. 1952ىػ  1271األكلى، 
جزء فيو ذكر ترجمة الطبراني: يحيى بف عبد الكىاب بف محمد ابف إسحاؽ بف محمد بف يحيى العبدم األصبياني، أبك   .55

م بف عبد المجيد ىػ(،ركاية: أبى جعفر محمد بف أحمد بف نصر الصيدالني،تحقيؽ: حمد511زكريا، ابف منده )المتكفى: 
 1983 - 1404المكصؿ،الطبعة: الثانية،  –السمفي،الناشر: مكتبة العمـك كالحكـ 

خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )كعميو إتحاؼ الخاصة بتصحيح الخبلصة لمعبلمة الحافظ البارع عمي بف   .56
ر بف عبد العميـ الخزرجي األنصارم الساعدم اليمني، صبلح الديف الكككباني الصنعاني(: أحمد بف عبد اهلل بف أبي الخي

حمب /  -ىػ(،تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة،الناشر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية/دار البشائر 923صفي الديف )المتكفى: بعد 
 1ىػ،عدد األجزاء:  1416بيركت،الطبعة: الخامسة، 

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة: أحمد بف ا  .57 ٍسرى لحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 7ىػ،عدد األجزاء:  1405 -بيركت،الطبعة: األكلى  –ىػ(،الناشر: دار الكتب العممية 458)المتكفى: 

م تحقيؽ: سيد كسرك ، ىػ(1167ديكاف اإلسبلـ: شمس الديف أبك المعالي محمد بف عبد الرحمف بف الغزم )المتكفى:   .58
 4ـ،عدد األجزاء:  1990 -ىػ  1411لبناف،الطبعة: األكلى،  –حسف،الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 

ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليف،المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف   .59
 –بف محمد األنصارم،الناشر: مكتبة النيضة الحديثة ىػ(،تحقيؽ: حماد 748عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 

 1ـ،عدد األجزاء:  1967 -ىػ  1387مكة،الطبعة: الثانية، 
ذخيرة الحفاظ )مف الكامؿ البف عدم(: أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني، المعركؼ بابف   .60

-ىػ  1416الرياض، الطبعة األكلى،  –الفريكائي، دار السمؼ ىػ(، تحقيؽ: د. عبد الرحمف 507القيسراني )المتكفى: 
 .5ـ، عدد األجزاء: 1996

ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:   .61
ىػ 1406الزرقاء،الطبعة: األكلى،  –المنار ىػ(،تحقيؽ: محمد شككر بف محمكد الحاجي أمرير المياديني،الناشر: مكتبة 748
 1ـ،عدد األجزاء: 1986 -

 643ذيؿ تاريخ بغداد: محب الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمكد بف الحسف، المعركؼ بابف النجار البغدادم )المتكفى سنة   .62
 -ق1402بناف، )د ط( ل -ق(،اعتنى بتصحيحو كالتعميؽ عميو: السيد الحافظ عزيز بؾ، دار الكتاب العربي، بيركت

 3ـ، عدد األجزاء:1982
الناشر: ،ؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼيحق(، تىػ 637ذيؿ تاريخ مدينة السبلـ :أبك عبد اهلل محمد بف سعيد ابف الدبيثي )  .63

 5عدد األجزاء: ،ـ 2006 -ىػ  1427الطبعة: األكلى ،دار الغرب اإلسبلمي
د العزيز بف أحمد بف محمد بف عمي التميمي، أبك محمد الكتاني الدمشقي )المتكفى: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ: عب  .64

 1،عدد األجزاء: 1409الرياض،الطبعة: األكلى،  –ىػ(،تحقيؽ: د. عبد اهلل أحمد سميماف الحمد،الناشر: دار العاصمة 466
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عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: ذيؿ ديكاف الضعفاء كالمترككيف: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف   .65
 1مكة،الطبعة: األكلى،عدد األجزاء:  –ىػ(،تحقيؽ: حماد بف محمد األنصارم،الناشر: مكتبة النيضة الحديثة 748

ذيؿ ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ: ىبة اهلل بف أحمد بف محمد بف ىبة اهلل، أبك محمد، األميف، األنصارم الدمشقٌي، ابف   .66
الرياض،الطبعة:  –ىػ(،تحقيؽ: د. عبد اهلل بف أحمد بف سمماف الحمد،الناشر: دار العاصمة 524كفاني )المتكفى: األ

 1،عدد األجزاء:1409األكلى، 
،تحقيؽ: أىبكي عىاًصـ الشَّكىاًمٌي األىثًرم،الناشر: ال  .67 يىمِّيىة: أبي سىًعيدو عيثمىافى بف سًعيدو الدَّارًميِّ مى الجى دُّ عى مكتبة اإلسبلمية، الرَّ

 1ـ،عدد األجزاء:  2010 -ىػ  1431مصر،الطبعة: األكلى،  –القاىرة 
عبد الرحمف بف محمد بف إسحاؽ، ابف مندة  :الرد عمى مف يقكؿ الـ حرؼ لينفي األلؼ كاالـ كالميـ عف كبلـ اهلل عز كجؿ  .68

 الرياض -الناشر: دار العاصمة ،كسؼ الجديعتحقيؽ: عبد اهلل بف ي،ىػ(470أبك القاسـ )المتكفى: العبدم األصبياني، 
 1عدد األجزاء: ،ىػ 1409 -الطبعة: األكلى 

ىػ(،تحقيؽ: 852رفع اإلصر عف قضاة مصر: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:   .69
 1ـ،عدد األجزاء:  1998 -ىػ  1418الدكتكر عمي محمد عمر،الناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة،الطبعة: األكلى، 

الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي   .70
لبناف،الطبعة: األكلى،  –بيركت  -ىػ(،تحقيؽ: محمد إبراىيـ المكصمي،الناشر: دار البشائر اإلسبلمية 748)المتكفى: 

 1ـ،عدد األجزاء: 1992 -ىػ 1412
ىػ(،تحقيؽ: محمد ناصر 287السنة: أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني )المتكفى:   .71

 2،عدد األجزاء: 1400بيركت،الطبعة: األكلى،  –الديف األلباني،الناشر: المكتب اإلسبلمي 
ىػ(، اعتنى بو: أبك 273يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد )المتكفى: سنف ابف ماجو: ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف   .72

 1ـ،عدد األجزاء: 2008-ق1429عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف،الناشر: مكتبة المعارؼ، الرياض، الطبعة الثانية
ٍستاني )المتكفى: سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السِّجً   .73

 1ىػ(،اعتنى بو: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف،الناشر: مكتبة المعارؼ، الرياض،عدد األجزاء: 275
ىػ(، اعتنى بو: أبك 279سنف الترمذم: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )المتكفى:   .74

 1ـ،عدد األجزاء: 2008-ق1429تبة المعارؼ، الرياض، الطبعة الثانيةعبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف،الناشر: مك
سنف الدارقطني: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني   .75

اهلل، أحمد  ىػ(،حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب االرنؤكط، حسف عبد المنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز385)المتكفى: 
،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت   5ـ،عدد األجزاء:  2004 -ىػ  1424لبناف،الطبعة: األكلى،  –برىـك

ىػ(،حققو كخرج أحاديثو: حسف 303السنف الكبرل: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي )المتكفى:   .76
 2001 -ىػ  1421بيركت،الطبعة: األكلى،  –الناشر: مؤسسة الرسالة عبد المنعـ شمبي،أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط ،

 12مف،عدد األجزاء: 
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى:   .77 ٍسرى ىػ(،تحقيؽ: 458السنف الكبرل: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 10ـ، عدد األجزاء:  2003 -ىػ 1424بعة: الثالثة، لبناف،الط –لناشر: دار الكتب العممية، بيركتمحمد عبد القادر عطا،ا
سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف: أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم   .78

عة: األكلى، المدينة المنكرة، الطب -ىػ(،  تحقيؽ: أحمد محمد نكر سيؼ، مكتبة الدار233بالكالء، البغدادم )المتكفى: 
 1ـ، عدد األجزاء: 1988ىػ، 1408
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سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد   .79
كلى، عدد المدينة المنكرة، الطبعة: األ -ىػ(، تحقيؽ: د. زياد محمد منصكر، مكتبة العمـك كالحكـ 241الشيباني )المتكفى: 

 1األجزاء:
سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف   .80

ًجٍستاني )المتكفى:  َى ىػ(،تحقيؽ: محمد عمي قاسـ العمرم،الناشر: عمادة البحث العممي 275شداد بف عمرك األزدم السِّ
 1ـ،عدد األجزاء: 1983ىػ/1403المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية،الطبعة: األكلى، بالجامعة اإلسبلمية، 

سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنو: أحمد بف محمد بف أحمد بف غالب، أبك بكر المعركؼ بالبرقاني )المتكفى:   .81
ىػ، عدد 1404الىكر، باكستاف، الطبعة: األكلى،  -ي ىػ(، تحقيؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم، كتب خانو جميم425

 .1األجزاء: 
سؤاالت الحافظ الًسمًفي لخميس الحىكزم عف جماعة مف أىؿ كاسط: خميس بف عمي بف أحمد، أبك الكـر الكاسطي الحكزم   .82

ـ،عدد 1983، ىػ1403دمشؽ،الطبعة: األكلى،  –ىػ(،تحقيؽ: مطاع الطرابيشي،دار النشر: دار الفكر 510)المتكفى: 
 1األجزاء: 

سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار   .83
الرياض، الطبعة:  –ىػ(، تحقيؽ: د. مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر، مكتبة المعارؼ 385البغدادم الدارقطني )المتكفى: 

 .1،عدد األجزاء: 1984 – 1404األكلى، 
سؤاالت السممي لمدارقطني، محمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى بف خالد بف سالـ النيسابكرم، أبك عبد الرحمف السممي   .84

ىػ(،  تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د/ سعد بف عبد اهلل الحميد ك د/ خالد بف عبد الرحمف 412)المتكفى: 
 .1ىػ، عدد األجزاء:  1427، الجريسي، الطبعة: األكلى

 ىػ(427سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي: أبك القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيمي القرشي الجرجاني )المتكفى:   .85
عدد ـ 1984 –ق1404الرياض،الطبعة: األكلى،  –عبدالقادر،الناشر: مكتبة المعارؼتحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف 

 1األجزاء: 
بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني: عمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم بالكالء المديني، البصرم، أبك  سؤاالت محمد  .86

، عدد 1404الرياض، الطبعة: األكلى،  –ىػ(، تحقيؽ: مكفؽ عبد اهلل عبد القادر، مكتبة المعارؼ 234الحسف )المتكفى: 
 .1األجزاء: 

البغدادييف عف أحكاؿ الركاة لئلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل  سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم )مع أسئمة  .87
الحاكـ النيسابكرم(،المؤلؼ: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي 

 بف عبد القادر،دار النشر: دار ىػ(،تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل405الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 
 ـ،عدد األجزاء:1988ىػ، 1408الطبعة: األكلى، ،بيركت –الغرب اإلسبلمي 

ىػ(، تحقيؽ : 748سير أعبلـ النببلء: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى :   .88
ـ، عدد  1985ىػ /  1405مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، مجمكعة مف تحقيقيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، 

 كمجمداف فيارس(. 23) 25األجزاء : 
سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني: إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي   .89

: د. كـر بف حممي بف فرحات بف أحمد،الناشر: دار ىػ(،تحقيؽ535األصبياني، أبك القاسـ، الممقب بقكاـ السنة )المتكفى: 
 1الراية لمنشر كالتكزيع، الرياض،عدد األجزاء: 

ىػ(،تحقيؽ: 151سيرة ابف إسحاؽ )كتاب السير كالمغازم(: محمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي بالكالء، المدني )المتكفى:   .90
 1ـ،عدد األجزاء:1978ىػ /1398بيركت،الطبعة: األكلى  –سييؿ زكار،الناشر: دار الفكر 
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شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم الحنبمي، أبك الفبلح )المتكفى:   .91
بيركت، الطبعة: األكلى،  –ىػ(، محمكد األرناؤكط، خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط، دار ابف كثير، دمشؽ 1089
 .11ألجزاء: ـ،عدد ا 1986 -ىػ  1406

ىػ(،تحقيؽ: 516شرح السنة: محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفى:   .92
 -ىػ 1403دمشؽ، بيركت،الطبعة: الثانية،  -محمد زىير الشاكيش،الناشر: المكتب اإلسبلمي -شعيب األرنؤكط

 15ـ،عدد األجزاء: 1983
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى:  شعب اإليماف: أحمد  .93 ٍسرى ىػ(،حققو 458بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو: مختار أحمد 
لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية  اليند،الناشر: مكتبة الرشد –الندكم، صاحب الدار السمفية ببكمبام 

 14ـ،عدد األجزاء:  2003 -ىػ  1423ببكمبام باليند،الطبعة: األكلى، 
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي،   .94 صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

 – 1414بيركت،الطبعة: الثانية،  –شعيب األرنؤكط،الناشر: مؤسسة الرسالة  ىػ(،تحقيؽ:354البيستي )المتكفى: 
 18،عدد األجزاء: 1993

ىػ(،تحقيؽ: أبك عبد اهلل 256الضعفاء الصغير: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى:   .95
 1مػ،عدد األجزاء: 2005ىػ/1426اس،الطبعة: األكلى أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيف،الناشر: مكتبة ابف عب

ىػ(،تحقيؽ: عبد المعطي 322الضعفاء الكبير: أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكي )المتكفى:   .96
 ـ،عدد األجزاء:1984 -ىػ 1404بيركت،الطبعة: األكلى، ، –أميف قمعجي،الناشر: دار المكتبة العممية 

لمتركككف: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني الضعفاء كا  .97
ىػ(،  تحقيؽ: د. عبد الرحيـ محمد القشقرم، أ.ـ بكمية الحديث بالجامعة اإلسبلمية، الناشر: مجمة الجامعة 385)المتكفى: 

، 60( : العدد 2ىػ، جزء ) 1403رمضاف  -شعباف  -، رجب 59دد ( : الع1اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، الطبعة: جزء )
ىػ، عدد األجزاء: نيشر  1404ذك الحجة  -، رجب 64 - 63( : العدد 3ىػ، جزء ) 1403ذك الحجة  -ذك القعدة  -شكاؿ 
 أعداد في مجمة الجامعة اإلسبلمية. 3عمى 

ىػ(، تحقيؽ: عبد اهلل 597عمي بف محمد الجكزم )المتكفى: الضعفاء كالمتركككف: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف   .98
 .2×3، عدد األجزاء: 1406بيركت، الطبعة: األكلى،  –القاضي، الناشر: دار الكتب العممية 

ىػ( ،تحقيؽ: محمكد 303الضعفاء كالمتركككف، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي )المتكفى:   .99
 .1ىػ، عدد األجزاء: 1396حمب، الطبعة: األكلى،  –دار الكعي  إبراىيـ زايد،

ىػ(،تحقيؽ: أبك عبد اهلل أحمد بف 256الضعفاء: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى:   .100
 1جزاء: مػنعدد األ2005ىػ/1426إبراىيـ بف أبي العينيف،الناشر: مكتبة ابف عباس،الطبعة: األكلى 

 –ىػ(،الناشر: دار الكتب العممية 911طبقات الحفاظ: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:   .101
 1،عدد األجزاء: 1403بيركت،الطبعة: األكلى، 

 –لمعرفة ىػ(، تحقيؽ: محمد حامد الفقي، دار ا526طبقات الحنابمة: أبك الحسيف ابف أبي يعمى، محمد بف محمد )المتكفى:   .102
 .2بيركت، عدد األجزاء: 

ىػ(، تحقيؽ: د. محمكد محمد 771طبقات الشافعية الكبرل: تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي )المتكفى:   .103
 .10ىػ، عدد األجزاء: 1413الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمك،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة: الثانية، 
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ىػ(، تحقيؽ: د أحمد 774يف: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: طبقات الشافعي  .104
 .1ـ، عدد األجزاء:  1993 -ىػ  1413عمر ىاشـ، د محمد زينيـ محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية

ىػ(،تحقيؽ: 643ؼ بابف الصبلح )المتكفى: طبقات الفقياء الشافعية: عثماف بف عبد الرحمف، أبك عمرك، تقي الديف المعرك   .105
 2ـ،عدد األجزاء: 1992بيركت،الطبعة: األكلى،  –محيي الديف عمي نجيب،الناشر: دار البشائر اإلسبلمية 

الطبقات الكبير البف سعد: أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد   .106
ـ، عدد 2001-ق1421ىػ( ،تحقيؽ:.د عمي محمد عمر،الناشر: مكتبة الخانجي بالقاىرة، الطبعة األكلى: 230)المتكفى: 
 11األجزاء: 

طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا: أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف،األنصارم المعركؼ بأًبي الشيخ   .107
بيركت،الطبعة:  –لغفكر عبد الحؽ حسيف البمكشي،الناشر: مؤسسة الرسالة ىػ(،تحقيؽ: عبد ا369األصبياني )المتكفى: 

 4،عدد األجزاء: 1992 – 1412الثانية، 
ىػ(،تحقيؽ: عمي محمد 911طبقات المفسريف العشريف: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:   .108

 1،عدد األجزاء: 1396القاىرة،الطبعة: األكلى،  –عمر،الناشر: مكتبة كىبة 
ىػ(، أبك 748العبر في خبر مف غبر: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:   .109

 .4بيركت، عدد األجزاء:  –ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية 
ىػ(،رتبو عمى 279ف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )المتكفى: عمؿ الترمذم الكبير: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى ب  .110

كتب الجامع: أبك طالب القاضي،تحقيؽ: صبحي السامرائي , أبك المعاطي النكرم , محمكد خميؿ الصعيدم،الناشر: عالـ 
 ،عدد األجزاء:1409بيركت،الطبعة: األكلى،  –الكتب , مكتبة النيضة العربية 

ث النبكية: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم العمؿ الكاردة في األحادي  .111
ىػ(،المجمدات مف األكؿ، إلى الحادم عشر،تحقيؽ كتخريج: محفكظ الرحمف زيف اهلل 385الدارقطني )المتكفى: 

ات مف الثاني عشر، إلى الخامس ـ.كالمجمد 1985 -ىػ  1405الرياض.،الطبعة: األكلى  -السمفي.الناشر: دار طيبة 
 ىػ 1427الدماـ،الطبعة: األكلى،  –عشر،عمؽ عميو: محمد بف صالح بف محمد الدباسي،الناشر: دار ابف الجكزم 

العمؿ البف أبي حاتـ: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ   .112
قيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د/ سعد بف عبد اهلل الحميد ك د/ خالد بف عبد الرحمف ىػ( ،تح327)المتكفى: 

 7ـ،عدد األجزاء:  2006 -ىػ  1427الجريسي،الناشر: مطابع الحميضي،الطبعة: األكلى، 
ىػ(، تحقيؽ: كصي 241العمؿ كمعرفة الرجاؿ: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى:   .113

 .3ـ، عدد األجزاء:  201 -ىػ  1422اهلل بف محمد عباس، دار الخاني , الرياض، الطبعة الثانية 
ىػ(، تحقيؽ: محمد 234العمؿ: عمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم بالكالء المديني، البصرم، أبك الحسف )المتكفى:   .114

 .1، عدد األجزاء: 1980ة: الثانية، بيركت، الطبع –مصطفى األعظمي، المكتب اإلسبلمي 
ىػ(، 833غاية النياية في طبقات القراء: المؤلؼ: شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، محمد بف محمد بف يكسؼ )المتكفى:   .115

 .3ىػ ج. برجس تراسر، عدد األجزاء: 1351مكتبة ابف تيمية، عني بنشره ألكؿ مرة عاـ 
ىػ(،تحقيؽ: سمير أميف 228د بف معاكية بف الحارث الخزاعي المركزم )المتكفى: الفتف: أبك عبد اهلل نعيـ بف حما  .116

 2،عدد األجزاء: 1412القاىرة،،الطبعة: األكلى،  –الزىيرم،الناشر: مكتبة التكحيد 
فضائؿ الشاـ كدمشؽ: عمي بف محمد بف صافي بف شجاع الربعي، أبك الحسف، كيعرؼ بابف أبي اليكؿ )المتكفى:   .117

،عدد 1950حقيؽ: صبلح الديف المنجد،الناشر: مطبكعات المجمع العممي العربي بدمشؽ،الطبعة: األكلى ىػ(،ت444
 1األجزاء: 
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ىػ(،تحقيؽ: د. كصي اهلل 241فضائؿ الصحابة: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى:   .118
 2،عدد األجزاء: 1983 – 1403بعة: األكلى، بيركت،الط –محمد عباس،الناشر: مؤسسة الرسالة 

ىػ(،تحقيؽ: أبك عبد 463الفقيو كالمتفقو : أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )المتكفى:   .119
 2ق،عدد األجزاء: 1421السعكدية،الطبعة: الثانية،  –الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم،الناشر: دار ابف الجكزم 

كاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي ال  .120
مؤسسة عمـك  -ىػ(،تحقيؽ: محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب،الناشر: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية 748)المتكفى: 

 2، عدد األجزاء: ـ 1992 -ىػ  1413القرآف، جدة،الطبعة: األكلى، 
الكامؿ في التاريخ: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز   .121

لبناف، الطبعة:  –ىػ(، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم، دار الكتاب العربي، بيركت 630الديف ابف األثير )المتكفى: 
 .10عدد األجزاء: ـ، 1997ىػ / 1417األكلى، 

عمي محمد -ىػ(، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد365الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ: أبك أحمد بف عدم الجرجاني )المتكفى:   .122
 ـ.1997ىػ1418لبناف، الطبعة: األكلى، -بيركت -معكض، شارؾ في تحقيقو: عبد الفتاح أبك سنة، الناشر: الكتب العممية 

ىػ(،تحقيؽ: حبيب الرحمف 807لبزار: نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي )المتكفى: كشؼ األستار عف زكائد ا  .123
 4ـ،عدد األجزاء:  1979 -ىػ  1399األعظمي،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت،الطبعة: األكلى، 

ىػ(،تحقيؽ: اإلماـ أبي 427 الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف: أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ )المتكفى:  .124
لبناف،الطبعة: األكلى  –محمد بف عاشكر،مراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم،الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت 

 10ـ،عدد األجزاء:  2002 -، ىػ 1422
: عبد الرحيـ محمد أحمد ىػ(،تحقيؽ261الكنى كاألسماء: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى:   .125

القشقرم،الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية،الطبعة: األكلى، 
 2ـ،عدد األجزاء: 1984ىػ/1404

ىػ(، تحقيؽ: 911 الآللىء المصنكعة في األحاديث المكضكعة: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  .126
ـ، عدد 1996 -ىػ  1417بيركت، الطبعة: األكلى،  –أبك عبد الرحمف صبلح بف محمد بف عكيضة، دار الكتب العممية 

 .2األجزاء: 
 –ىػ( ،الناشر: دار صادر 911لب المباب في تحرير األنساب: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:   .127

 1: بيركت،عدد األجزاء
المباب في تيذيب األنساب: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم،   .128

 بيركت. –ىػ(،  دار صادر 630عز الديف ابف األثير )المتكفى: 
ىػ(، تحقيؽ: دائرة المعرؼ 852لساف الميزاف: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:   .129

 .7ـ، عدد األجزاء: 1971ىػ /1390لبناف، الطبعة: الثانية،  –اليند، مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت  –النظامية 
ىػ(، تحقيؽ الدكتكر محمد صادؽ آيدف 463المتفؽ كالمفترؽ: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم )المتكفى:   .130

 .3ـ، عدد األجزاء:  1997 -ىػ  1417قادرم لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، الطبعة: األكلى، الحامدم، دار ال
ىػ(،تحقيؽ : أبك عبيدة مشيكر بف حسف 333المجالسة كجكاىر العمـ: أبك بكر أحمد بف مركاف الدينكرم المالكي )المتكفى :   .131

لبناف(،تاريخ النشر :  -الحصـ ( ، دار ابف حـز )بيركت أـ  -آؿ سمماف،الناشر : جمعية التربية اإلسبلمية )البحريف 
 10ىػ،عدد األجزاء : 1419
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المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي )المتكفى:   .132
،عدد 1986 – 1406لطبعة: الثانية، حمب،ا –ىػ(،تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة،الناشر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية 303

 9األجزاء: 
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، ك المجركح  .133 ف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

ػ، عدد ى1396حمب، الطبعة: األكلى،  –ىػ(، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، دار الكعي 354الدارمي، البيستي )المتكفى: 
 .3األجزاء: 

مختصر الكامؿ في الضعفاء: أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيدم، تقي الديف المقريزم )المتكفى:   .134
 -ىػ 1415مصر / القاىرة،الطبعة: األكلى،  -ىػ(،تحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي،الناشر: مكتبة السنة 845
 1ـ،عدد األجزاء:1994

ىػ(،تحقيؽ: د. رفعت 761ف: صبلح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي العبلئي )المتكفى: المختمطي  .135
ـ،عدد 1996 -ىػ 1417القاىرة،الطبعة: األكلى،  –فكزم عبد المطمب، عمي عبد الباسط مزيد،الناشر: مكتبة الخانجي 

 1األجزاء: 
كردم الرازياني ثـ المصرم، أبك زرعة كلي الديف، ابف العراقي )المتكفى: المدلسيف: أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف ال  .136

ىػ، 1415ىػ( تحقيؽ: د رفعت فكزم عبد المطمب، د. نافذ حسيف حماد،الناشر: دار الكفاء،الطبعة األكلى 826
 1ـ،عدد األجزاء: 1995

« سبط ابف الجكزم»مي بف عبد اهلل المعركؼ بػ مرآة الزماف في تكاريخ األعياف: شمس الديف أبك المظفر يكسؼ بف ًقٍزأيكغ  .137
ىػ(،تحقيؽ كتعميؽ: ]بأكؿ كؿ جزء تفصيؿ أسماء محققيو:محمد بركات، كامؿ محمد الخراط، عمار ريحاكم،  654 - 581)

محمد رضكاف عرقسكسي، أنكر طالب، فادم المغربي، رضكاف مامك، محمد معتز كريـ الديف، زاىر إسحاؽ، محمد أنس 
 23ـ،عدد األجزاء:  2013 -ىػ  1434،الطبعة: األكلى، –الناشر: دار الرسالة العالمية، دمشؽ ،اىيـ الزيبؽالخف، إبر 

ىػ[: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف 266 -ىػ 203مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ركاية ابف أبي الفضؿ صالح ]  .138
 1اليند،عدد األجزاء:  –العممية  ىػ(،الناشر: الدار241ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: 

المستىخرجي مف كيتب النَّاس لمتَّذكرة كالمستطرؼ مف أحكاؿ الرِّجاؿ لممعرفة: عبد الرحمف بف محمد بف إسحاؽ، ابف مندة   .139
،الناشر: كزارة العدؿ كالشئ470العبدم األصبياني، أبك القاسـ )المتكفى:  كف ىػ(،تحقيؽ: أ. د. عامر حسف صبرم التَّميميُّ

 3اإلسبلمية البحريف،إدارة الشئكف الدينية،عدد األجزاء: 
المستدرؾ عمى الصحيحيف: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني   .140

 –الكتب العممية  ىػ(،تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا،الناشر: دار405النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 
 4،عدد األجزاء: 1990 – 1411بيركت،الطبعة: األكلى، 

ىػ(، 749المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد : أبك الحسيف أحمد بف أيبؾ بف عبد اهلل الحسامي، يعرؼ بابف الدمياطي)المتكفى:  .141
ؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى: حققو كعمؽ عميو: محمد مكلكد خمؼ، أشرؼ عميو كراجعو: د. بشار عكاد معركؼ، الناشر م

  1ـ، عدد األجزاء:1986-ق1406
ىػ(،تحقيؽ: الدكتكر 204مسند أبي داكد الطيالسي: أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرل )المتكفى:   .142

 4اء: ـ،عدد األجز  1999 -ىػ  1419مصر،الطبعة: األكلى،  –محمد بف عبد المحسف التركي،الناشر: دار ىجر 
 6القاىرة،عدد األجزاء:  –مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: أحمد بف حنبؿ أبك عبداهلل الشيباني،الناشر: مؤسسة قرطبة   .143

مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار: أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد اهلل العتكي المعركؼ   .144
 (،كعادؿ بف سعد 9إلى  1محفكظ الرحمف زيف اهلل، )حقؽ األجزاء مف  ىػ(،تحقيؽ:292بالبزار )المتكفى: 
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المدينة  -(، الناشر: مكتبة العمـك كالحكـ 18(،كصبرم عبد الخالؽ الشافعي )حقؽ الجزء 17إلى  10)حقؽ األجزاء مف 
 18ـ(، عدد األجزاء: 2009ـ، كانتيت 1988المنكرة،الطبعة: األكلى، )بدأت 

ركؼ بػ )سنف الدارمي(: أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي، مسند الدارمي المع  .145
ىػ(،تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني،الناشر: دار المغني لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية 255التميمي السمرقندم )المتكفى: 

 4األجزاء:  ـ،عدد 2000 -ىػ  1412السعكدية،الطبعة: األكلى، 
كياني )المتكفى:   .146 ىػ(،تحقيؽ: أيمف عمي أبك يماني،الناشر: مؤسسة قرطبة 307مسند الركياني: أبك بكر محمد بف ىاركف الرُّ

 2،عدد األجزاء: 1416القاىرة،الطبعة: األكلى،  –
ىػ(،تحقيؽ: 360لمتكفى: مسند الشامييف: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )ا  .147

 4،عدد األجزاء: 1984 – 1405بيركت،الطبعة: األكلى،  –حمدم بف عبدالمجيد السمفي،الناشر: مؤسسة الرسالة 
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم   .148

 5بيركت،عدد األجزاء:  –ػ(،تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء التراث العربي ى261النيسابكرم )المتكفى: 
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ،   .149 مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطار: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

رزكؽ عمى ابراىيـ،الناشر: دار الكفاء لمطباعة كالنشر ىػ(،حققو ككثقو كعمؽ عميو: م354الدارمي، البيستي )المتكفى: 
 1ـ،عدد األجزاء:  1991 -ىػ  1411المنصكرة،الطبعة: األكلى  –كالتكزيع 

المطر كالرعد كالبرؽ: أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم األمكم القرشي المعركؼ بابف أبي   .150
 –قيؽ كتخريج: طارؽ محمد سكمكع العمكدم،دار النشر: دار ابف الجكزم، الدماـ ىػ(،تح281الدنيا )المتكفى: 

 1ـ،عدد األجزاء:  1997 -ىػ  1418السعكدية،الطبعة: األكلى، 
ىػ(،تحقيؽ: ثركت عكاشة،الناشر: الييئة المصرية 276المعارؼ: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى:   .151

 1ـ،عدد األجزاء:  1992القاىرة،الطبعة: الثانية،  العامة لمكتاب،
ىػ(،تحقيؽ: 360المعجـ األكسط: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )المتكفى:   .152

 10القاىرة،عدد األجزاء:  –طارؽ بف عكض اهلل بف محمد , عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني،الناشر: دار الحرميف 
مىفي أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد بف إبراىيـ ًسمىفىو األصبياني )المتكفى:   .153 معجـ السفر: صدر الديف، أبك طاىر السِّ

 .1مكة المكرمة، عدد األجزاء:  -ىػ(، تحقيؽ: عبد اهلل عمر الباركدم، المكتبة التجارية 576
ىػ(،تحقيؽ: الدكتكرة 571اهلل المعركؼ بابف عساكر )المتكفى:  معجـ الشيكخ: ثقة الديف، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة  .154

 3ـ،عدد األجزاء:  2000 -ىػ  1421دمشؽ،الطبعة: األكلى  –كفاء تقي الديف،الناشر: دار البشائر 
 معجـ الصحابة: أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف المىٍرزيباف بف سابكر بف شاىنشاه البغكم )المتكفى:  .155

 2000 -ىػ  1421الككيت،الطبعة: األكلى،  –ىػ(،تحقيؽ: محمد األميف بف محمد الجكني،الناشر: مكتبة دار البياف 317
 5ـ،طبع عمى نفقة: سعد بف عبد العزيز بف عبد المحسف الراشد أبك باسؿ،عدد األجزاء: 

يات / حامد عبد القادر / محمد النجار(،الناشر: المعجـ الكسيط: مجمع المغة العربية بالقاىرة،)إبراىيـ مصطفى / أحمد الز   .156
 دار الدعكة

معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو عف عمي بف المديني كأبي بكر بف أبي شيبة كمحمد بف عبد اهلل بف نمير كغيرىـ/   .157
الرحمف المرم  ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف محرز: أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد

 –ىػ(، تحقيؽ: الجزء األكؿ: محمد كامؿ القصار،الناشر: مجمع المغة العربية 233بالكالء، البغدادم )المتكفى: 
 2ـ،عدد األجزاء: 1985ىػ، 1405دمشؽ،الطبعة: األكلى، 
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ىػ(،  430متكفى: معرفة الصحابة: أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )ال  .158
ـ، عدد  1998 -ىػ  1419تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم، الناشر: دار الكطف لمنشر، الرياض، الطبعة: األكلى 

 أجزاء كمجمد فيارس(. 6) 7األجزاء: عدد األجزاء: 
ـر ضياء ىػ(،تحقيؽ: أك277المعرفة كالتاريخ: يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي الفسكم، أبك يكسؼ )المتكفى:   .159

 3ـ،عدد األجزاء:  1981 -ىػ 1401العمرم،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت،الطبعة: الثانية، 
ىػ(،تحقيؽ: أبك عبد الرحمف عادؿ بف  636المعمـ بشيكخ البخارم كمسمـ: أبك بكر محمد بف إسماعيؿ بف خمفكف )المتكفى   .160

 1دد األجزاء: بيركت،الطبعة: األكلى،ع –سعد،الناشر: دار الكتب العممية 
ىػ(، 748المعيف في طبقات المحدثيف: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:   .161

 .1، عدد األجزاء: 1404األردف، الطبعة األكلى،  –عماف  -تحقيؽ: د. ىماـ عبد الرحيـ سعيد، دار الفرقاف 
معاني اآلثار: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ   .162

ىػ(،تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ،الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 855الحنفى بدر الديف العينى )المتكفى: 
 3ـ،عدد األجزاء:  2006 -ىػ  1427لبناف،الطبعة: األكلى،  –
ىػ(، تحقيؽ: 748س الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: المغني في الضعفاء: شم  .163

 الدكتكر نكر الديف عتر.
مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ أك صالح الحديث: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:   .164

 1ـ،عدد األجزاء:  2005 -ىػ 1426 الرحيمي،الطبعة: األكلي ىػ(،تحقيؽ: عبد اهلل بف ضيؼ اهلل748
مف سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد بف ىانئ األثـر أبا عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف   .165

 –ئر اإلسبلمية ىػ(،تحقيؽ: د. عامر حسف صبرم،الناشر: دار البشا241حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: 
 ـ.2004 -ىػ 1425بيركت،الطبعة: األكلى، 

 1عدد األجزاء:
مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ركاية طيماف(: أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف   .166

دمشؽ،  –دار المأمكف لمتراث ىػ(، تحقيؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼ، 233عبد الرحمف المرم بالكالء، البغدادم )المتكفى:
 .1عدد األجزاء: 

ًد بًف األىٍزىىًر بًف أىحٍ   .167 مَّ ـي بفي ميحى اؽى ًإٍبرىاًىٍي ، المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر، تىًقيُّ الدٍِّيًف، أىبيك ًإٍسحى مَّدو الًعرىاًقيُّ مىدى بًف ميحى
ٍنبىًميُّ )المتكفى:  ، الحى ًرٍيًفٍيًنيُّ قيؽ: خالد حيدر، الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر التكزيع، سنة النشر ىػ( تح641الصَّ

 .1ىػ، عدد األجزاء: 1414
المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني، عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم، أبك سعد )المتكفى:   .168

 -ىػ  1417عالـ الكتب، الرياض، الطبعة: األكلى،  ىػ(،  تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر، الناشر: دار562
 .1ـ، عدد األجزاء: 1996

ىػ(، تحقيؽ: 597المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى:   .169
ـ،  1992 -ىػ  1412عة األكلى، بيركت، الطب -محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية

 .19عدد األجزاء: 
المؤتمؼ كالمختمؼ البف القيسراني = األنساب المتفقة في الخط المتماثمة في النقط: أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف   .170

الكتب  ىػ(،تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت،الناشر: دار507أحمد المقدسي الشيباني، المعركؼ بابف القيسراني )المتكفى: 
 1ق،عدد األجزاء: 1411بيركت،الطبعة: األكلى،  –العممية 
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المؤتىًمؼ كالمختىًمؼ: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني   .171
كت،الطبعة: األكلى، بير  –ىػ(،تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر،الناشر: دار الغرب اإلسبلمي 385)المتكفى: 

 5ـ،عدد األجزاء:1986 -ىػ 1406
اًني،الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، رسالة دكتكراه، الطبعة   .172 مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ: طبلؿ بف سعكد الدٍَّعجن

 3ـ، عدد األجزاء:2004-ق1425األكلى 
بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )المتكفى:  مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت  .173

 .2، عدد األجزاء: 1407بيركت، الطبعة: األكلى،  –ىػ(تحقيؽ: د. عبد المعطي أميف قمعجي، الناشر: دار المعرفة 463
ىػ(،ضبط كتقديـ كتحقيؽ: عبد الرحمف 597المكضكعات: جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى:   .174

 -ىػ  1386: 2، 1د عثماف،الناشر: محمد عبد المحسف صاحب المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة،الطبعة: األكلى،جػ محم
 ـ 1968 -ىػ  1388: 3ـ،جػ  1966

 -ىػ(،تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ 179مكطأ اإلماـ مالؾ: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )المتكفى:   .175
 2ىػ،عدد األجزاء:  1412: مؤسسة الرسالة،سنة النشر: محمكد خميؿ،الناشر

ىػ(،  748ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:   .176
ـ، عدد  1963 - ىػ 1382لبناف، الطبعة: األكلى،  –تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت 

 .4األجزاء: 
النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة: يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي، أبك المحاسف، جماؿ الديف   .177

 .16ىػ(، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب، مصر، عدد األجزاء: 874)المتكفى: 
كالسداد: أحمد بف محمد بف الحسيف بف الحسف، أبك نصر البخارم الكبلباذم اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة   .178
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 فيرس الركاة
 

 الحديث درجة الراكم اسـ الراكم ـ
, البغدادم)  1 اؽى ييٍكنىى أىبىا ًإٍسحى ـي ٍبفي أىًبي المٍَّيًث كى  6 متركؾ ق(234ًإٍبرىاًىي
ٍيـه   2 ـى ديحى ًف ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍبدي الرٍَّحمى ـى ٍبفي عى ٍيميٍكفو الدِّمىٍشًقيُّ ) بفً  ًإٍبرىاًىي  1 ثقة ق(303عىٍمًرك بًف مى
اًنيُّ )  3 اؽى الكىٍرمى ٍرًشيذى قيٍكلىو أىبيك ًإٍسحى ًد ٍبًف خي مَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ـي ٍبفي عى  84 ثقة ق(400ًإٍبرىاًىي
 2 ثقة ق(302إبراىيـ بف محمد بف الحسف أبك إسحاؽ يعرؼ بابف متكيو )  4
ـي ٍبفي   5 ًد ٍبًف ًعٍرؽو ًإٍبرىاًىي مَّ  68 لـ أقؼ لو عمى ترجمة ميحى
يىاًبيُّ )  6 مَّدو ٍبف ييكسيؼ بف سرج اٍلفىرى ـي ٍبفي ميحى  36 صدكؽ ق( 250 - 241ًإٍبرىاًىي
، الكىرَّاًنيُّ )  7 مىًميُّ مَّدو السُّ ـى بًف ميحى ٍكًر بًف ًإٍبرىاًىٍي ـي بفي مىٍنصي  21 ثقة ق(455ًإٍبرىاًىٍي
ـي ٍبفي   8  39 لـ أقؼ لو عمى ترجمة يىًزيدى ٍبًف ميٍصعىبو الشَّاًميُّ ًإٍبرىاًىي
ٍقًدسٌي األصبياني )  9 اؽ المى  18 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ىػ(491ًإٍبرىاًىيـ ٍبف يكنس ٍبف محمد، أبك ًإٍسحى
 35 لـ أقؼ لو عمى ترجمة أىبيك اٍلعىكَّاـً   10
 57 صحابي ق (86)أىبيك أيمىامىةى البىاًىًميُّ    11
ٍيوً   12 دى ٍبًف بىاكىكى  78 لـ أقؼ لو عمى ترجمة أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىٍحمى
ـى اٍلغىسَّانىيُّ الًحٍمًصيُّ )  13 ٍريى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي مى  62 ضعيؼ ق(156أىبيك بىٍكًر ٍبفي عى
ٍبًد المًَّو ٍبًف يىٍعقيكبى ٍبًف فىنَّاًكيٍّ أىبيك اٍلقىاًسـً )  14 ٍعفىًر ٍبفي عى  72 صدكؽ (ق383أىبيك جى
اًرثىةى   15  49 لـ أقؼ لو عمى ترجمة أىبك حى
 20 ثقة ق(109أىبيك حرب ٍبف أىبي االسكد الديمي )  16
ٍفًص ٍبًف ًببلًؿ ٍبًف سىٍعدىم  17  86 لـ أقؼ لو عمى ترجمة أبك حى
ٍدًرٌم   18  44 صحابي ق (63)أىًبك سىًعيدو الخي
 18 لـ أقؼ لو عمى ترجمة أبك عبد الممؾ الجزرم  19
ـى اٍلًكٍنًدمِّ أىبي   20 ٍريى  65 صحابي ك مى
ٍمقىمىة الحضرمي الحمصي  21 ٍمقىمىة بف محفكظ أبك عى ٍيمىة بف عى زى  3 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ أبك نصر بف خي
 2 صحابي  أيبىي بف كعب بف قيس بف عبيد بف زيد بف بف النجار األنصارم  22
 27 صدكؽ ق(289العامرم الدِّمىٍشًقي ) أىٍحمد بف ًإٍبرىاًىيـ أىبيك عبد اٍلممؾ اٍلقرًشي  23
 13 ثقة ق(405أحمد ٍبف إبراىيـ ٍبف أحمد ٍبف عمٌي ٍبف أحمد ٍبف ًفراس, العٍبقىسٌي )  24
ٍيثىمىةى زيىير بف حرب بف شداد, أبك بكر النسائي )  25  38 ثقة ق(279أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي خى
اؽى ٍبًف اٍلبيٍيميكًؿ ٍبف حساف  26  59 ثقة ق(317أىبيك جعفر التَّنيكخٌي  ) أىٍحمىدي ٍبفي ًإٍسحى
ًالب )  27  20 ثقة ق(527أىٍحمىد ٍبف اٍلحىسىف ٍبف أىٍحمىد ٍبف عىٍبد المَّو بف اٍلبىنَّا أبيك غى
28  ( ، ًشٌي أىبيك بىٍكرو الًحٍيًرمُّ رى ًد الحى مَّ  46 ثقة ق(421أىٍحمىدي بفي الحىسىف بف أىٍحمىدى بًف ميحى
سىًف   29 كفو أىبيك اٍلفىٍضًؿ )أىٍحمىدي ٍبفي اٍلحى ٍيري  39 ثقة ثبت ق(488ٍبًف خى
ٍبًد اهلًل البىٍغدىاًدمُّ )  30 بَّاًر بًف رىاًشدو أىبيك عى ٍبًد الجى سىًف بًف عى  61 ثقة ق(306أىٍحمىدي بفي الحى
ٍنًدمُّ )  31 سىٍيًف ٍبًف ًزٍنًبيؿو أىبيك اٍلعىبَّاًس النُّيىاكى  64 ثقة ق(402أىٍحمىدي ٍبفي اٍلحي
ٍكًجردمُّ )أىٍحمى   32 ٍسرى ًميِّ بًف ميٍكسىى أىبيك بىٍكرو البىٍييىًقيُّ الخي سىٍيًف بًف عى  55 ثقة ثبت ق(458دي بفي الحي
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سىٍيفً ٍبًف ًىبىًة المًَّو اإًلٍسكىاؼي أىبيك اٍلفىٍضًؿ ً،اٍبًف اٍلعىاًلمىًة )  33  60 ثقة ق(530أىٍحمىدي ٍبفي اٍلحي
مىٍيمىافى   34 ذًِّف )أىٍحمىدي بفي الفىرىًج بًف سي اًزمِّ الميؤى ً،الًحجى ، الًحٍمًصيُّ  46 مقبكؿ ق(271أىبيك عيٍتبىةى الًكٍنًدمُّ
ًد أىبيك بىٍكرو األىٍصبىيىاًنيُّ البىاطىٍرقىاًنيُّ )  35 مَّ  46 ثقة ق(460أىٍحمىدي بفي الفىٍضًؿ بفي ميحى
ًد اٍلمىٍكًصًميُّ   36 مَّ  39 رجمةلـ أقؼ لو عمى ت أىٍحمىدي ٍبفي اٍلميظىفًَّر ٍبفي ميحى
اًلًؾ بًف شبيبو أىبيك بىٍكرو القىًطٍيًعيُّ )  37 ٍمدىافى بًف مى ٍعفىًر بًف حى  5 ثقة ق(368أىٍحمىدي بفي جى
مىًبيُّ )  38 ٍبًد اهلًل الًكٍنًدمُّ الحى مىٍيدو أىبيك عى  40 ثقة ق(281أىٍحمىدي بفي خي
ٍشًقٌي )  39 ٍذلىـ الدِّمى مىٍيمىافى بًف أىيُّكبى بًف حى  37 ثقة مأمكف ق(347 أىٍحمىدي بفي سي
 29 ثقة ق(359أىٍحمىدي ٍبفي ًسٍنًدمٍّ بف الحسف بف بحر أىبيك بىٍكرو الحداد )  40
، العيطىاًرًدمُّ )  41 ٍيًر أىبيك عيمىرى التًَّمٍيًميُّ ًد بًف عيمى مَّ بَّاًر ٍبفي ميحى ٍبًد اٍلجى  66 ضعيؼ ق(272أىٍحمىدي ٍبفي عى
ٍبًد المًَّو ٍبًف أى   42 دى ٍبًف إسحاؽ بفي ًمٍيرىافى أىبيك نيعىٍيـو األىٍصبىيىاًنيُّ )أىٍحمىدي ٍبفي عى  52 ثقة ق(430ٍحمى
ٍبًد المًَّو ٍبًف شيعىٍيبو   43  49 لـ أقؼ لو عمى ترجمة أىٍحمىدي ٍبفي عى
 4 ثقة ق(499) أحمد بف عبد الكاحد بف محمد أبك الحسف بف أبي الحديد السُّمىًميٍ   44
ٍبًد الكىىَّابً   45 ، الًحٍمًصيُّ ) أىٍحمىدي بفي عى ٍكًطيُّ ٍبًد اهلًل الحى  62 صدكؽ ق(279بًف نىٍجدىةى أىبيك عى
مَّد ٍبف عيبىٍيد المَّو، أىبيك اٍلًعزِّ ٍبفي كىاًدشو العيٍكبىًرٌم )  46  60 ضعيؼ ق(526أىٍحمىد بف عيبىٍيد المًَّو ٍبًف ميحى
فَّ   47 سىًف الصَّ اًعٍيؿى أىبيك الحى  82 ثقة ق(341اري البىٍصًرمُّ )أىٍحمىدي بفي عيبىٍيًد بًف ًإٍسمى
 40 ثقة ق(396أٍحمىدي ٍبفي عيبىٍيًد ٍبًف اٍلفىٍضًؿ ٍبف سيؿ ٍبف ًبيرم، أبك بىٍكر الكاسطٌي )  48
ًميِّ ٍبًف اٍلميثىنَّى أىبيك يىٍعمىى اٍلمىٍكًصًميُّ )  49  21 ثقة متقف ق(307أىٍحمىدي ٍبفي عى
ًميِّ ٍبًف ثىاًبًت ٍبًف أىحٍ   50 ًطيبي اٍلبىٍغدىاًدمُّ )أىٍحمىدي ٍبفي عى دى ٍبًف مىٍيًدمٍّ أىبيك بىٍكرو اٍلخى  29 ثقة حافظ ق(463مى
ذَّاًء )  51 ٍبديكًس أبك حامد ٍبًف اٍلحى  5 ضعيؼ ىػ( 506أحمد ٍبف عمٌي بف محمد بف عى
ًكٍنًج ً،اٍبًف الٍ   52 ًد ٍبًف يىٍحيىى أىبيك اٍلمىعىاًلي ٍبًف الرَّ مَّ ًميِّ ٍبًف ميحى اًجًب )أىٍحمىدي ٍبفي عى  75 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(534حى
 16 لـ أقؼ لو عمى ترجمة أحمد بف عمر بف عبد الممؾ بف يكنس أبك العباس  53
مىًؼ ٍبًف شجرة ٍبف مىٍنصيكر أىبيك بىٍكر اٍلقىاًضي )  54  81 صدكؽ ق(350أىٍحمىدي ٍبفي كىاًمؿو ٍبف خى
ٍبد ا  55 مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف عى  23 صدكؽ ق(468لمَّو أىبيك الحسيف البزاز، اٍبًف النَّقُّكًر)أىٍحمىد ٍبف ميحى
يِّز)  56 سىًف العىًتٍيًقيُّ الميجى ٍكرو ، أىبيك الحى ًد بًف أىٍحمىدى بًف مىٍنصي مَّ  44 ثقة ق(441أىٍحمىدي بفي ميحى
 11 لـ أقؼ لو عمى ترجمة أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف ىانئ الفرار أبك العباس  57
 5 ثقة حافظ إماـ حجة ق(241بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد أبك عبد اهلل الشيباني ) أحمد بف محمد  58
ًد ٍبًف سىًعيًد ٍبًف فيطىٍيسو أىبيك بىٍكرو القرشي اٍلكىرٍَّاؽ )  59 مَّ  1 ثقة ق(350أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
رِّمٌي )  60 مىـو أىبيك اٍلحيسىًف الميخى ًد ٍبًف سي مَّ  84 ثقة ق(327أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
، البىٍغدىاًدمُّ )أى   61 ٍبًد اهلًل بًف ًزيىاًد أىبيك سىٍيؿو القىطَّافي ًد بًف عى مَّ  45 ثقة ق(350ٍحمىدي بفي ميحى
سىًف الطَّرىاًئًفيُّ )  62 ، أىبيك الحى ، النٍَّيسىابيٍكًرمُّ ًد بًف عىبديكًس العىٍنًزمُّ مَّ  63 صدكؽ ق(346أىٍحمىدي بفي ميحى
 63 ثقة ق( 416اىيـ ٍبف حمدكف، أبك بىٍكر األيٍشنانٌي )أٍحمىد ٍبف محمد ٍبف محمد ٍبف إبر   63
دى ٍبًف مىٍحميكدو أىبيك طىاًىرو الثَّقىًفيُّ )  64  60 ثقة ق(455أىٍحمىدي ٍبفي مىٍحميكًد ٍبًف أىٍحمى
اًلًكيُّ )  65  30 ضعيؼ ق(333أىٍحمىدي ٍبفي مىٍركىافى أىبيك بىٍكرو الدِّينىكىًرمُّ اٍلمى
يَّاطي )أىٍحمىدي بفي مىٍسعيكٍ   66 ٍبًد اهلًل المىٍقًدًسيُّ الخى ، أىبيك عى  73 ثقة ق(280-271دو
شَّابي )  67 سىًف اٍلخى كًؼ ٍبًف ًبٍشًر ٍبًف ميكسىى أىبيك اٍلحى  69 ثقة ق(322أىٍحمىدي ٍبفي مىٍعري
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مَّد الغىٍنمٌي،أبك العٌباس الٌدارىانٌي ابفي قيبيس )  68  40 ثقة ق(468أىٍحمىد ٍبف مىٍنصيكر ٍبف ميحى
 12 صدكؽ كثير الخطأ سباط بف نصر اليمداني أبك يكسؼ، الككفي)الطبقة الثامنة(أ  69
ـى بف يًزيد الشَّامي أىبيك النٍَّضًر الدِّمىٍشًقي الفراديسي )  70 اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  55 ثقة ق(227ًإٍسحى
ٍرًبيُّ )  71 ٍيميٍكفو بف سعد أىبيك يىٍعقيٍكبى الحى سىًف بًف مى اؽي بفي الحى  8 ثقة حجة ق(284ًإٍسحى
اًرمُّ )  72 ذىٍيفىةى اٍلبيخى ٍبًد المًَّو بف سىاًلـو ، أىبيك حي مَّدي ٍبفي عى اؽي ٍبفي ًبٍشرو بف ميحى  29 متركؾ الحديث ق(206ًإٍسحى
، األىٍنبىاًرمُّ )  73 ، التَّنكًخيُّ سَّاف ، أىبيك يىٍعقيٍكبى اؽي بفي بيٍيميٍكًؿ بًف حى  59 ثقة ق(252ًإٍسحى
اؽي ٍبفي عى   74  86 ضعيؼ ق(226ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلقيرىًشيُّ اٍلمىٍكًصًميُّ )ًإٍسحى
اؽ اٍليىمدىاًني السبيعيي )  75  4 ثقة ق(160ًإٍسرىاًئيؿ بف ييكنيس بف أبي ًإٍسحى
 74 صحابية أىٍسمىاءي ًبٍنتي يىًزٍيدى األىٍشيىًميَّةي   76
ـى أىبيك سىٍعدو اإًلسٍ   77 دى ٍبًف ًإٍبرىاًىي اًعيؿي ٍبفي أىٍحمى اني )ًإٍسمى ٍرجى اًعيًميُّ اٍلجي  45 ثقة ق(396مى
 6 ثقة ق(536إسماعيؿ بف أحمد بف عمر ، أبك القاسـ ابف السمرقندم )  78
مَّدو السُّدِّمُّ )  79 ًف ٍبًف أىًبي كىًريمىةى، أىبيك ميحى ٍبًد الرٍَّحمى اًعيؿي ٍبفي عى  12 صدكؽ ييـ ق(127ًإٍسمى
مىٍيـو ال  80 اًعٍيؿي بفي عىيَّاًش بًف سي , أىبيك عتبة اٍلًحٍمًصيُّ )ًإٍسمى  15 صدكؽ لو أكىاـ ق(182ق أك 181عىٍنًسيُّ
اًعيؿي ٍبفي ًعيسىى اٍلعىطَّاري )  81  29 ثقة ق(232ًإٍسمى
اًنيُّ )  82 ٍرجى ، الجي اًعٍيًميُّ اًعٍيؿي بفي مىٍسعىدىةى ، أىبيك القىاًسـً اٍبًف أىًبي بىٍكرو اإًلٍسمى  47 ثقة ق(477ًإٍسمى
اًعٍيؿي بفي   83 ٍحبيٍكًبيُّ ) ًإٍسمى ـى المىٍركىًزمُّ المى  35 ثقة ق(421يىنىاؿى أىبيك ًإٍبرىاًىٍي
ٍمرىةى )  84 دىًنيُّ ، أىبيك ضى  84 ثقة ق(200أىنىسي بفي ًعيىاضو المٍَّيًثيُّ المى
كًليُّ اٍلًحٍمًصيُّ )  85 بىاًئًرمُّ السَّحي اًلدو اٍلخى  68 ثقة ثبت ق(148بىًحيري ٍبفي سىٍعدو أىبيك خى
سىًف، األٍنماطٌي )بىرىكىا  86 ادي أىبيك اٍلحى سىٍيًف النَّجَّ ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف اٍلحي  29 شيخ مغفؿ ق(531تي ٍبفي عى
اًلبو   87 كًر ٍبًف ميبلًعبو اٍلبيٍستيٍنبىافي أىبيك غى  39 لـ أقؼ لو عمى ترجمة بىرىكىةي ٍبفي مىٍنصي
ًميٍّ ا  88 اًلح بًف شىٍيًخ ، أىبيك عى ، البىٍغدىاًدمُّ )ًبٍشري بفي ميٍكسىى بًف صى  78 ثقة حافظ ق(288ألىسىًدمُّ
89  ( ، ٍيتىًميُّ ، ثيَـّ المى ، الكىبلىًعيُّ اًئدو أىبيك ييٍحًمدى الًحٍميىًرمُّ ًليًد بًف صى  44 صدكؽ كثير التدليس ق(197بىًقيَّةي بفي الكى
، الدِّ   90 ـي مَّدو اليىاًشًمٌي مىٍكالىىي اًعيؿ أىبيك ميحى  64 ضعيؼ ق(289ٍميىاطي )بىٍكري بفي سىٍيؿ بف إٍسمى
، البىٍصًرمُّ )  91 ًمًؾ القيشىٍيًرمُّ ٍبًد المى ٍيدىةى، أىبيك عى ًكٍيـً بًف ميعىاًكيىةى بف حى  79 صدكؽ ق(143بىٍيزي بفي حى
 59 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(204بيٍيميكؿي بف حسَّاف بف ًسناف، أبك الييثـ التَّنيكخيُّ األنبارمُّ )  92
ـي بفي   93 ا ، الرَّاًزمُّ ) تىمَّ ًميُّ سىٍيًف البىجى ٍعفىر، أىًبك الحي ٍبًد اهلًل بًف جى ًد بًف عى مَّ  40 ثقة ق(414ميحى
اًنيُّ )  94 ٍرجى ـي ٍبفي أىًبي سىًعيًد ٍبًف أىًبي اٍلعىبَّاًس أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلجي  56 ثقة ق(531تىًمي
 41 ثقة ثىاًبًت ٍبًف قيٍطبىةى الميزىني الككفي)الطبقة الثانية(  95
ًعيُّ   96 ثىٍكري ٍبفي يىًزيدى اٍلكىبلى

اًلد الشَّامي اٍلًحٍمًصيُّ )   29 ثقة ق(153أىبيك خى
اًرمُّ )  97 ًؿ أىبيك اٍلفىٍضًؿ اأٍلىٍنصى بَّاًح ٍبًف نىٍيشى ٍبًد المًَّو ٍبًف الصَّ ٍعفىري ٍبفي عى  7 ثقة ق(294جى
سىًف أىبيك يىٍحيىى الزَّعٍ   98 مَّدو ٍبفي اٍلحى ٍعفىري ٍبفي ميحى  34 ثقة ق(279فىرىاًنيُّ الرَّازم )جى
ٍيًبري ٍبفي سىًعيدو اأٍلىٍزًدٌم أىبيك اٍلقىاًسـ  اٍلبىٍمًخيُّ )  99 كى  34 ضعيؼ  ق(140جي
مَّدو التًَّميًميُّ البىٍغدىاًدٌم )  100 ًد بًف أىًبي أيسىامىةى دىاًىره أىبيك ميحى مَّ اًرثي ٍبفي ميحى  69 صدكؽ ق(282حى
 47 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(310 – 301ث بف خسرك أبك الميث اليركم )الحارث بف محمد بف الحار   101
اًلؾو اٍلًكٍنًدمِّ )الطبقة الثانية(  102 ٍجًر ٍبًف مى  65 ثقة حي
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 4 ثقة ق(110الحسف بف أبي الحسف، كاسمو يسار، البصرم أبك سعيد)   103
ـى ٍبًف شىاذىافى أىبيك   104 دى ٍبًف ًإٍبرىاًىي سىفي ٍبفي أىٍحمى ًميٍّ )اٍلحى  39 ثقة ق(426عى
 2 ثقة ق(515الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد أبك عمي الحداد األصبياني )  105
ٍبد الكاحد ، ابف أبي الحديد )  106  3 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(482الحسف بف أىٍحمىد ٍبف عى
مَّ   107 مَّد الٌضٌراب اٍلمىٍصًرٌم، أىبيك ميحى اًعيؿ ٍبف ميحى سىف ٍبف ًإٍسمى  30 ثقة ىػ(392د ) اٍلحى
ًمٌي الكاسطي البغدادم)  108 مَّد البىزَّار، أىبيك عى بَّاح بف ميحى سىف بف الصَّ  7 صدكؽ ق(294اٍلحى
 13 ثقة ق(523الحسف بف المظفر بف الحسف بف المظفر ابف السبط البغدادم)  109
ًميٍّ الدِّمىٍشًقيُّ الحىصى   110 ًمًؾ أىبيك عى ٍبًد المى ًبٍيب بًف عى سىفي بفي حى  15 ثقة ق(338اًئًرم )الحى
 3 ثقة ق(388الحسف بف عبد اهلل بف سعيد أبك عمي الكندم الحمصي )  111
سىًف ٍبًف عىًطيَّةى ٍبًف سىٍعدو اٍلعىٍكًفيُّ ) الطبقة السادسة(  112  81 ضعيؼ اٍلحى
ًمٌي التميمي، ابف الميٍذًىب )  113 ًد  أىبيك عى مَّ ًميِّ ٍبًف ميحى سىفي ٍبفي عى  26 ضعيؼ ق(444اٍلحى
مَّد الجكىرم الشيرازم  114 ًد أىبيك ميحى مَّ ًمٌي بف ميحى سىف بف عى اٍلحى

 20 ثقة ق(454الميقىنًَّعي) 
بلَّؿي  )  115 مَّدو الخى ، أىبيك ميحى اًنيُّ ٍيحى ، الرَّ مَّدو الييذىًليُّ ًميِّ بًف ميحى سىفي بفي عى  44 ثقة ثبت ق(242الحى
مَّد بف محمد ،بف عمك   116 ًميٍّ بف ميحى سىفي ٍبفي عى مَّد اٍلقىطَّافي )اٍلحى  29 ثقة ق(298يو أىبيك ميحى
ًميٍّ اٍلفىسىًكمُّ )  117 ًد ٍبًف عيٍثمىافى أىبيك عى مَّ سىفي ٍبفي ميحى  41 ثقة ق(340-331اٍلحى
ًلٍيًد )  118 ًميٍّ البىٍمًخيُّ الدٍَّربىٍنًدمُّ أىبيك الكى ًد بًف عى مَّ سىفي بفي ميحى  39 صدكؽ سيء الحفظ ق(456الحى
 19 ثقة ق(365ف محمد بف منير أبك عمي التنكخي )الحسف بف منير ب  119
ًميٍّ األىٍشيىبي )  120 ، أىبيك عى سىفي بفي ميٍكسىى البىٍغدىاًدمُّ  78 ثقة ق(209الحى
ٍبًد المًَّو اٍلبىٍييىًقيُّ )  121 ًميٍّ بف الحىسىف بف فيطىٍيمىة أىبيك عى دى ٍبًف عى سىٍيفي ٍبفي أىٍحمى  60 ثقة ق(526اٍلحي
ٍبًد المًَّو اٍلعىٍكًفيُّ )اٍلحيسىٍيف بف الٍ   122 سىف بف عطية بف سعد بف جنادة، أىبيك عى  81 ضعيؼ ق(202حى
مَّدو األىسىًدمُّ اٍبفي البيفِّ )  123 سىًف بًف ميحى سىٍيفي بفي الحى  11 صدكؽ ق(:551الحي
 2 ثقة ق(244الحسيف بف حريث بف الحسف بف ثابت أبك عمار المركذم )  124
ًمٌي البرذعي )اٍلحيسىٍيف بف صفكاف بف ًإسٍ   125 اؽ بف ًإٍبرىاًىيـ أىبيك عى  12 ثقة ق(340حى
ؿي األىصبىيىاًنيُّ )  126 بلَّ ٍبًد اهلًل الخى سىيًف، أىبك عى ًمًؾ بًف الحي ٍبًد المى  60 ثقة ق(532الحيسىيفي بفي عى
ٍبًد المًَّو العجمي الككفي )  127 ًمٌي بف األسكد أىبيك عى  12 صدكؽ يخطئ كثيرا ق(254اٍلحيسىٍيف بف عى
ٍبًد اهلًل األىٍنطىاًكيُّ )  128 ، أىبيك عى ًميٍّ ًميِّ بًف عيمىرى بًف عى سىٍيفي بفي عى  1 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(473الحي
مىٍيع، الميمقَّب بالسَّكىف)  129  6 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(437الحسيف بف محمد بف أحمد بف محمد بف جي
 2 صدكؽ ق(:197ق, كقيؿ195)الحسيف بف كاقد المركزم أبك عبد اهلل   130
ٍفًص ٍبًف ًببلًؿ ٍبًف سىٍعدىم  131  86 لـ أقؼ لو عمى ترجمة حى
ًريري البصرم )  132 ٍفصي ٍبفي عيمىرى أىبيك عيمىرى الضَّ  15 صدكؽ ق(220حى
ـي بفي نىاًفعو البىٍيرىاًنيُّ   133 كى الحى

اًف الًحٍمًصيُّ )   62 ثقة ثبت ق(222أىبيك اليىمى
ـي ٍبفي ميعىاًكيى   134 ًكي ، أىبيك بىٍيزو )حى ٍيدىةى اٍلقيشىٍيًرمُّ اٍلبىٍصًرمُّ  75 صدكؽ ق( 110 - 101ةى ٍبًف حى
، الًخرىًقيُّ )  135 ، البىزَّازي ، النٍَّحًكمُّ مىمىةى البىٍصًرمُّ مىمىةى بًف ًدٍينىارو أىبيك سى ادي ٍبفي سى مَّ  77 ثقة ق(167حى
ـى بًف ميٍكسىى ا  136 ٍمزىةي بفي ييٍكسيؼى بًف ًإٍبرىاًىٍي ، أىبيك القىاًسـً السٍَّيًميُّ )حى  82 ثقة ق(428لقيرىًشيُّ
ًمٌي اٍلًحمًصي أىبيك اٍلعىبَّاس )  137 ٍضرى ٍيح بف يًزيد اٍلحى ٍيكىة بف شيرى  44 ثقة ق(224حى
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اًج الٌضبعٌي الٌسرخسٌي )  138 جَّ ةي أبك اٍلحى اًرجى ةي ٍبفي ميٍصعىًب ٍبًف خى اًرجى  29 متركؾ الحديث ق(168خى
 11 متركؾ ق(212حمف بف خالد بف سممة المخزكمي المكي)خالد بف عبد الر   139
اف أىبيك اٍليىٍيثـى الكىاًسًطٌي )  140 اًلد بف عبد اهلل بف عبد الرٍَّحمىف الطَّحَّ  24 ثقة ثبت ق(182خى
ٍبًد المًَّو اٍلكىبلًعيُّ اٍلًحٍمًصيُّ )  141 ، أىبيك عى اًلدي ٍبفي مىٍعدىافى ٍبًف أىًبي كىٍربو  29 ثقة ق(103خى
زدٌم، أىبيك اٍلقىاًسـً الٌصٌفار )الٍ   142 ٍبًد المًَّو األى سىٍيًف ٍبًف عى ًضري ٍبفي اٍلحي  39 صدكؽ ق(543خى
ًريري أبك القاسـ كييعرؼ بابف الحبَّاؿ )  143 ًميِّ ٍبًف مىٍنصيكرو الضَّ ًضري ٍبفي عى  1 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(459اٍلخى
ٍبد  144 ًف ، أىبيك نصر البىٍصًرٌم)الطبقة  خيثمة بف أىبي خيثمة، كيقىاؿى اسمو عى  40 ليف الحديث (4الرٍَّحمى
 38 ثقة ق(343خيثمة بف سميماف بف حيدرة، أبك الحسف القرشي األطرابمسي )  145
146  ( رىاسىاًنيُّ  ثيَـّ البىٍصًرمُّ مَّدو الخي دي بفي أىًبي ًىٍندو ًدٍينىاًر بًف عيذىاًفرو أىبيك ميحى  20 ثقة ق(140دىاكي
دي بٍ   147 مىٍيمىاف اٍلبىٍغدىاًدٌم )دىاكي بِّيُّ أىبيك سي ك بف زىير الضَّ  31 ثقة ق(228في عىٍمرو
اًف اٍلبىٍصًرمَّ   148 ًبيًع ٍبفى النٍُّعمى  49 لـ أقؼ لو عمى ترجمة الرَّ
 2 صدكؽ ق(140ق, أك 139الربيع بف أنس البكرم، البصرم ثـ الخراساني )  149
ٍشًقٌي الميٍقًرئ )رىشىٍأ ٍبفي نىًظيؼو ٍبفي مىا شىٍاءى اهلل،   150 سىٍف الدِّمى  30 ثقة ق(444أىبيٍك اٍلحى
ٍيدالنٌي، ابف جالينكس )  151  80 ثقة ق(324ًرٍضكىافي ٍبفي أىٍحمىدى بف عطٌية الصَّ
فىيع بف ًميراف، أبك العالية الرياحي البصرم )  152  2 ثقة ق(93ري
اًميُّ أى   153 مَّدو الشَّحَّ ًد ٍبًف ميحى مَّ  25 ضعيؼ يخؿ بالصمكات ق(533بيك اٍلقىاًسـً )زاىر ٍبفي طىاًىًر ٍبًف ميحى
ٍمت )  154  41 ثقة ثبت ق(161زىاًئدىة بف قدامىة الثَّقىًفٌي اٍلبٍكًرٌم اٍلكيكًفي كنيتو أىبيك الصَّ
ٍبًد اهلًل )  155 بىٍيًرمُّ أىبيك عى ٍبًد المًَّو القيرىًشيُّ األىسىًدمُّ الزُّ بىٍيري بفي بكَّارو ٍبًف عى  84 ثقة ق(256الزُّ
مَّدو أىبيك الميٍنًذًر التًَّمٍيًميُّ   156 زيىىٍيري بفي ميحى

رىًقيُّ )   1 ضعيؼ ق(162أبك المنذر الخراساني ،الخى
اًلؾو الثٍَّعمىًبيُّ الكيٍكًفيُّ )  157 اًلؾو أىبيك مى  41 ثقة ق(125ًزيىادي بفي ًعبلىقىةى بًف مى
 11 ثقة ق(136زيد بف أسمـ القرشي ، العدكم، أبك أسامة، المدني، )  158
دىًنٌي   159  43 صحابي سيرىاقة العدكم اٍلمى
 49 ثقة ق(274السَّرٌم ٍبف يحيى ٍبف السَّرٌم ميٍصعىب أبك عبيدة الككفٌي الٌدارمٌي )  160
سىف ٍبف عطية بف سىٍعد اٍلعىٍكًفيُّ )  161  81 ضعيؼ ق(230-221سىٍعد ٍبف محمد ٍبف الحى
مَّدو ٍبفي سىٍعدو أبك العٌباس، كأ  162 مٌي البيركتٌي )سىٍعدي ٍبفي ميحى  56 ثقة ق(379بك محمد البىجى
سىًف البىٍصًرمِّ )  163 ك الحى ، أىخي سىًف يىسىارو البىٍصًرمُّ  71 ثقة ق(100سىًعٍيدي بفي أىًبي الحى
 82 ضعيؼ ق(140سىًعيدي ٍبفي اٍلمىٍرزيبىاًف أبك سىٍعد البىقَّاؿ الككفيُّ األعكر )  164
ٍيًرمُّ سىًعٍيدي بفي ًإيىاسو أىبيك مىٍسعيٍكدو ا  165 رى لجي

 35 ثقة ق(144البىٍصًرمُّ ) 
: الدِّمىٍشًقيُّ )  166 ًقيؿى ، كى ، اٍلبىٍصًرمُّ ًف األىٍزًدمُّ ٍبًد الرٍَّحمى ، أىبيك عى  70 ضعيؼ ق(168سىًعيدي ٍبفي بىًشيرو
ٍيو )  167 بِّي أىبيٍك عيٍثمىاف  الكىاًسًطٌي اٍلبىزَّاز ، ًبسىٍعدىكى مىٍيمىاف الضَّ  30 ة حافظثق ق(225سىًعٍيدي ٍبفي سي
ٍيدو اٍلكىٍمًبيُّ )  168  62 صدكؽ ق( 120 - 111سىًعيدي ٍبفي سيكى
ًشٌي أىبيك عيبىيد اهلل المخزكمي)  169 ٍبد الرٍَّحمىًف بف حساف  اٍلقيرى  13 ثقة ق(249سىًعيد بف عى
، األىسىًدٌم، الكيكفيٌ   170 ٍبًد المًَّو ٍبًف ًضرىارو  40 ليس بالقكم سىًعيًد ٍبًف عى
دى ٍبًف فيطىٍيسو اٍلكىرٍَّاؽ )سىًعيدي ٍبفي عي   171 دى ٍبًف أىٍحمى  1 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(422بىٍيًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى
 47 صدكؽ (11سىًعيد بف عىٍمرك بف سىًعيد السككني، أىبيك عيٍثمىاف الحمصي )طبقة   172
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ًف أبك عثماف المركزم )  173 ٍبًد الرٍَّحمى  35 قةث ق(271سىًعيدي ٍبفي مىٍسعيكدو بف عى
كؽ بف حبيب أىبيك عبد اهلل الثٍَّكرٌم )  174  6 ثقة حجة ق(161سيٍفيىاف بف سعيد بف مىٍسري
175  ( مَّدو الكيٍكًفيُّ  13 ثقة حافظ إماـ حجة ق(198سيٍفيىافي بفي عييىٍينىةى بًف أىًبي ًعٍمرىافى مىٍيميٍكفو الًيبلىًليُّ أىبيك ميحى
مىمىةي ٍبف أىٍحمىد ٍبف أىًبي نافع، أىبي   176  86 ضعيؼ ق(260-251ك طىاًلب الميرٌِّم المىٍكًصمٌي )سى
ٍجًرم الًمٍسمىعي النٍَّيسىابيكًرمُّ )  177 ًف الحى ٍبًد الرٍَّحمى مىمىةي ٍبفي شىًبيبو أىبيك عى  33 ثقة ق(247سى
بىاًئًرمُّ اٍلًحٍمًصيُّ )  178 اًمرو اٍلكىبلًعيُّ اٍلخى مىٍيـً ٍبًف عى  57 ثقة ق(130سي
مىٍيمىافي ٍبفي أىحٍ   179 دى ٍبًف أىيُّكبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًميُّ أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنيُّ )سي  62 ثقة حافظ ق(360مى
مىٍيمىاف بف حذلـ أىبيك أىيُّكب الدِّمىٍشًقي القىاًضي )  180 مىٍيمىاف بف أىيُّكب بف سي  37 صدكؽ ق(289سي
ٍكًد ، أىبيك داكد الطَّ   181 اري دى بًف الجى مىٍيمىافي بفي دىاكي  52 ثقة حافظ ق(203يىاًلًسيُّ البىٍصًرٌم )سي
، الشَّاذىكيٍكًنيُّ )  182 ، أىبيك أىيٍُّكبى البىٍصًرمُّ دى بًف ًبٍشرو الًمٍنقىًرمُّ مىٍيمىافي بفي دىاكي  71 متركؾ الحديث ق(234سي
، اٍلًحٍمًصيُّ )  183 مىمىةى الًكنانٌي اٍلكىٍمًبيُّ ، أىبيك سى مىٍيـو مىٍيمىافي ٍبفي سي  14 ثقة ق(147سي
ٍيميكف اٍبف بنت شيرىٍحًبيؿ )  184 مىٍيمىاف بف عبد الرٍَّحمىف بف ًعيسىى بف مى  18 صدكؽ يخطئ ق(233سي
ىيـ اٍلكيكًفي )  185 مَّد اأٍلىٍعمىشي اٍلكىاًىًمي مىٍكالى مىٍيمىافي ٍبفي ميٍيرىافى أىبيك ميحى  28 ثقة حافظ ق(148سي
 16 ثقة ق(491سيؿ بف بشر بف أحمد بف سعيد اإلسفراييني أبك الفرج )  186
 34 ثقة  ق(233سىٍيؿي ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف فىاًرسو اٍلعىٍسكىًرمُّ أىبيك مىٍسعيكدو )  187
ٍيرو اٍلبىاًىًميُّ   188 جى ٍيدي ٍبفي حي سيكى

 75 ثقة اٍلبىٍصًرمُّ أىبيك قىزىعىةى )الطبقة الرابعة( 
يىارى اليركم أبك محمد ال  189 ٍيدي بفي سىًعٍيًد بًف سىٍيًؿ بًف شىٍيرى  22 صدكؽ يخطئ ق(240حدثاني )سيكى
190  ( . بِّيُّ اٍلكيكًفيُّ : الضَّ ييقىاؿي ، كى  49 ضعيؼ ق(180 – 171سىٍيؼي ٍبفي عيمىرى التًَّميًميُّ األيسىيًِّدمُّ
احب اٍبف كثير)  191 بَّادو اٍلميٍقًرئ اٍلمىكٌِّي صى  75 ثقة ق(148ًشٍبؿي ٍبفي عى
اعو أىبيك مىٍنصي   192 ًميِّ ٍبًف شيجى اعي ٍبفي عى  66 مقبكؿ ق(466) كرو المىٍصقىًمٌي األىٍصبىيىاًنيُّ شيجى
ـى اٍلكيكًفيُّ التًَّميًميُّ   193  49 مجيكؿ شيعىٍيبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي
 51 صدكؽ كثير اإلرساؿ ق(100شىٍيري ٍبفي حكشب أىبيك سىًعٍيدو األشعرٌم الشامٌي )  194
ًف التًَّمٍيًميُّ   195 ٍبًد الرٍَّحمى شىٍيبىافي بفي عى

 9 ثقة ق(164, أبك معاكية البصرم )النٍَّحًكمُّ  
)الطبقة التاسعة(  196 اًلدو بَّاًح ٍبًف ميجى  44 متيـ بالكضع الصَّ
ىيـ أىبيك اٍلعىبَّاس الدِّمىٍشًقي) قيؿ  197 اًلد اأٍلمىًكم مىٍكالى دىقىة بف خى  16 ثقة ق(180أك-171صى
دىقىةي ٍبفي يىًزيدى اٍلخيرىاسىاًنيُّ   198  19 ضعيؼ صى
ٍفكىافي ٍبفي عى   199 ك ٍبف ىـر أىبيك عىٍمرك السَّكسىًكٌي الًحٍمًصيُّ )صى  65 ثقة ق(155ٍمرو
ىيـ اٍلخيرىاسىاًني يكنى أىبىا اٍلقىاًسـ )  200 ًلي مىٍكالى اؾ بف ميزىاحـ اٍلًيبلى حَّ  34 صدكؽ ق(105الضَّ
ًر اأٍلىسىًدمُّ    201  40 صحابي ق (13)ًضرىاري ٍبفي اأٍلىٍزكى
ًقيؿى   202 . كى ٍيبي ٍبفي نيقىٍيرو رى ًميًؿ اٍلبىٍصًرمُّ ) اٍبفي نيفىٍيرو ًباٍلفىاًء.ضي  26 ثقة ق(130أىبيك السَّ
ًشٌي )  203 ًبيعة، أىبك عىبد اهلًل، الرَّممٌي، الًفمىسًطينٌي، القيرى مرة ٍبف رى  38 ثقة ق(202ضى
ٍبًد اهلًل بًف طىاًىًر بًف عيمىرى أىبيك الطَّيًِّب الطَّبىًرمُّ )  204  61 ثقة ق(450طىاًىري بفي عى
ًميِّ بًف ًمٍيرىافى العىاًصًميُّ )  205 ًد بًف عى مَّ سىًف بًف ميحى اًصـي بفي الحى  12 ثقة ق(483عى
ٍكالىًنيُّ )  206 ٍبًد اهلًل أىبيك ًإٍدًرٍيسى الخى اًئذي اهلًل بفي عى  50 ثقة ق(80عى
، الكىاًسطً   207 ٍبًد اهلًل الًكبلىًبيُّ أىبيك سىٍيؿو  30 ثقة ق(186يُّ )عىبَّادي بفي العىكَّاـً بًف عيمىرى بًف عى
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مَّد ٍبف عيسى أىبيك خبيب اٍبف القاضي البرتي)  208  20 ثقة ق(308العباس ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى
 3 ضعيؼ ق(320-311العباس بف الخميؿ بف جابر أبك الخميؿ الطائي الحمصي)  209
، ثيَـّ البىٍغدىاًدمُّ   210 ، الدٍُّكًرمُّ اًتـً بًف كىاًقدو ًد بًف حى مَّ  67 ثقة حافظ ق(271أىبيك الفىٍضًؿ ) عىبَّاسي بفي ميحى
اًد بًف نىٍصرو أبك يحيى البصرم، النرسي )  211 مَّ ٍبدي األىٍعمىى بفي حى  20 ثقة ق(237عى
مىًميُّ اٍلًحٍمًصيُّ )  212 ، أىبيك النٍَّضًر السَّ ٍبدي األىٍعمىى ٍبفي ًىبلؿو  64 ثقة ق(104عى
 28 ال بأس بو ق(452بكر اليمداني ) عبد الباقي بف عبد الكريـ بف عمر بف عبد العزيز أبك  213
دىاًئًنيُّ )مف السادسة(  214 ، اٍلمى ًميًد ٍبفي بىٍيرىاـو اٍلفىزىاًرمُّ ٍبدي اٍلحى  74 صدكؽ عى
ٍيـه )  215 ، ديحى ٍيميٍكفو أىبيك سىًعيدو الدِّمىٍشًقيُّ ـى بًف عىٍمًرك بًف مى ًف ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبدي الرٍَّحمى  57 ثقة متقف ق(245عى
ٍبد الرَّ   216 مَّد الًكنىانٌي الٌدارانٌي) عى  16 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ىػ(558ٍحمىف ٍبف أبي اٍلحىسىف،أىبيك ميحى
 2 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(443عبد الرحمف بف أبي بكر اليمداني أبك القاسـ الذككاني األصبياني )  217
سىًف بًف بينٍ   218 دى ٍبًف اٍلحى ًف ٍبًف أىٍحمى ٍبدي الرٍَّحمى  72 ثقة ق(454دىار أىبيك اٍلفىٍضًؿ الرَّاًزمُّ الميٍقًرئ )عى
ٍيحو )  219 ، اٍبفي أىًبي شيرى ًكمُّ اًرمُّ اليىرى مَّدو األىٍنصى ًف بفي أىٍحمىدى، أىبيك ميحى ٍبدي الرٍَّحمى  56 ثقة ق(392عى
سىٍيف ٍبف اٍلحىسىف أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبف أبي العقب )  220 ًف ٍبف اٍلحي ٍبدي الرٍَّحمى  27 ثقة ق(415عى
مًَّد أىبيك سىٍعدو النٍَّصركم )  221 ٍمدىافى بًف ميحى ًف بفي حى ٍبدي الرٍَّحمى  5 ثقة ق(433عى
 3 شيخ ق(546عبد الرحمف بف عبد اهلل بف الحسف بف احمد بف أبي الحديد )  222
مَّدو )  223 ًف بفي عيٍثمىافى بًف القىاًسـً اٍبفي أىًبي نىٍصرو أىبيك ميحى ٍبدي الرٍَّحمى  15 ثقة ق(420عى
سىٍيف الخبلؿ )  224 ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف عيمىر ٍبف أٍحمىد ٍبف حمَّة، أىبيك اٍلحي  28 ثقة ق(397عى
ًف ٍبًف عيمىرى بف نصر أبك القاسـ الشيباني السامرم البزَّازي )  225 ٍبدي الرٍَّحمى  17 مقبكؿ ق(415عى
ٍفكىافى أى   226 ٍبًد اهلًل بًف صى ًف بفي عىٍمًرك بًف عى ٍبدي الرٍَّحمى ٍرعىةى الدِّمىٍشًقيُّ )عى  40 ثقة حافظ ق(281بيك زي
مىًميُّ الشَّاًميُّ )  227 ًف ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف عىبىسة السَّ ٍبدي الرٍَّحمى  67 مقبكؿ ق(110عى
ك األىٍكزىاًعيُّ )  228 ًف بفي عىٍمًرك بًف ييٍحمىدى، أىبيك عىٍمرو ٍبدي الرٍَّحمى  55 ثقة ق(157عى
ٍنـو   229 ًف بفي غى ٍبدي الرٍَّحمى )عى  80 ثقة ق(78األىٍشعًرمُّ
انيٌ   230 ٍرجى مَّد بف حيسىيف، أبك عىٍمرك الفارسٌي ثـٌ اٍلجي عبد الرٍَّحمىف بف ميحى

 47 ثقة ق(428) 
ًشٌي الٌنيسابكرٌم الٌسٌراج)  231 ٍبًد المًَّو أبك القاسـ اٍلقيرى ًد ٍبًف عى مَّ ًف ٍبفي ميحى ٍبدي الرٍَّحمى  46 ثقة (418عى
مَّ   232  35 لـ أقؼ لو عمى ترجمة د بف ييكسيؼ الخمكقي اٍلمركًزم أىبيك عبد اهللعبد الرٍَّحمىف بف ميحى
ابر اأٍلىٍزًدٌم أىبيك عتبىة الدِّمىٍشًقي الدَّارىاًني)  233  16 ثقة ق(154عبد الرٍَّحمىف بف يًزيد بف جى
 2 ثقة ق(566عبد الرحيـ بف عمي بف حمد بف عيسى بف أبي طالب الحاجي )  234
 4 ثقة حافظ ق(211ف نافع الحميرم، أبك بكر الصنعاني )عبد الرزاؽ بف ىماـ ب  235
236  ( ، ، البىٍصًرمُّ ، أىبيك سىٍيؿو التًَّمٍيًميُّ ٍبًد الكىاًرًث بًف ذىٍككىافى مىًد بفي عى ٍبدي الصَّ  53 صدكؽ ق(207عى
ٍقًدًسيُّ   237 مَّدو اٍلمى دى ٍبًف عيمىرى ٍبًف النًَّصيًبيِّ أىبيك ميحى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىٍحمى  18 لـ أقؼ لو عمى ترجمة عى
 3 ثقة حافظ ق(466عبد العزيز بف أحمد بف محمد بف عمي أبك محمد الكتاني)  238
ًفي )  239 ٍيرى مَّدو الصى ًميِّ أىبيك ميحى سىًف ٍبًف عى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي اٍلحى  20 ثقة ق(378عى
مَّدو أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلخً   240 ٍعفىًر ٍبًف ميحى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي جى  59 ثقة ق(375رىًقيُّ  )عى
ٍكالىًنيُّ )  241 اًج أىبيك الميًغٍيرىًة الخى جَّ ٍبدي القيدٍُّكًس بفي الحى  62 صدكؽ ق(212عى
مَّد الدمشقي )  242 ٍمزىة بف اٍلخضر الٌسمًمٌي الحداد أىبيك ميحى  27 ثقة ق(526عبد اٍلكىًريـ بف حى
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ٍيمىةى اٍلبىاكىرٍ   243 زى دى ٍبًف خي ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمى مَّدو )عى  70 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق( 310 - 301ًدمُّ أىبيك ميحى
ٍبد اهلل بف أىٍحمد بف عيٍمرك بف أحمد بف معاذ أبك الحسيف الداراني )  244  37 ثقة مأمكف ق(414عى
ٍنبىًؿ بًف ًىبلىؿو الشٍَّيبىاًنيُّ )  245 ًد بًف حى مَّ ٍبدي اهلًل بفي أىٍحمىدى بًف ميحى  5 ثقة ثبت ق(290عى
ًد الدمشقي )  246 مَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف أىسىًد ٍبًف عىمَّارو بف الخضر أىًبك ميحى  37 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(570عى
ٍبًد اٍلمىًمؾ المخزكمٌي المٌكٌي )الطبقة الثامنة(  247 اًرًث ٍبًف عى ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلحى  76 ثقة عى
اًمًت، ابف أىًخي أىبً   248 ٍبًد المًَّو ٍبًف الصَّ  70 ثقة ق(70ي ذىرٍّ اٍلًغفىاًرمِّ )عى
مَّدو األىٍصبىيىاًنيُّ )  249 دى ٍبًف فىاًرسى ٍبًف اٍلفىرىًج أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف أىٍحمى ٍبدي المًَّو ٍبفي جى  52 ثقة ق(346عى
ٍبد المَّو ٍبف جعفر بف درستكيو بف المرزباف أبك محمد الفارسي )  250  40 ثقة ق(347عى
ٍبد المًَّو ٍبف حي  251 ٍبًد العزيزعى  39 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ األزدم اٍلمىٍكًصًميٌ  اف ٍبف عى
مَّدو البىٍغدىاًدٌم )  252 اًرمُّ أىبيك ميحى اًؾ البيخى حَّ ٍبًد اهلًل بًف الضَّ اًلح بًف عى ٍبدي اهلًل بفي صى  82 ثقة ق(305عى
. كى   253 يىًنيُّ ًد بًف ميٍسًمـو الجي مَّ اًلًح بًف ميحى ٍبدي اهلًل بفي صى  64 ضعيؼ ق(222اًتبي المٍَّيًث بًف سىٍعدو )عى
)الطبقة الثالثة(  254 ٍبًد المًَّو ٍبًف ًضرىارو األىسىًدمِّ  40 ليس بالقكم عى
اًلي   255  3 صحابي عبد اهلل بف عائذ بف قرط الثيمى
ٍبدي اهلًل بفي عىبَّاسو   256  81 صحابي ق (68)عى
 19 ثقة ق(492د الكبلعي)عبد اهلل بف عبد الرزاؽ بف عبد اهلل فضيؿ أبك محم  257
مَّد ٍبف أىبيك أىٍحمىد الجرجاني )  258 ٍبد المَّو ٍبف ميحى ًدٌم ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى  47 حافظ متقف ق(365عى
اًئًز األىٍزًدمِّ )  259 ًميِّ ٍبًف أىًبي اٍلعىجى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى  86 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(462عى
ٍبدي اهلًل بفي عيمىرى ب  260 طَّاًب عى  54 صحابي ق (74)ًف الخى
ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص   261  51 صحابي  ق (63)عى
ًميُّ اٍلًمٍصًرمُّ )  262 ٍضرى ٍبدي المًَّو ٍبفي لىًييعىةى ٍبًف عيٍقبىةى اٍلحى  27 ضعيؼ ق(174عى
 2 ثقة ق(:369عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف الحياني األصبياني )  263
 6 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(360-351هلل بف محمد بف حمزة بف أبي كريمة، أبك يىٍعمىى الصيداكم )عبد ا  264
ٍمـ ٍبف حبيب المقدسٌي الًفٍريابٌي )  265 ٍبد المَّو ٍبف محمد ٍبف سى  16 ثقة ق(320-311عى
ًميًؿ ، أىبيك  266 ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف اٍلخى ًد ٍبًف عى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  64 صدكؽ ق(320اٍلقىاًسـً ٍبًف األىٍشقىًر) عى
ٍبًد العىًزٍيزً   267 ًد بًف عى مَّ ٍبدي اهلًل بفي ميحى  23 ثقة حافظ ق(317أبك القاسـ البىغىًكمُّ ) عى
268  ( ًريًفيًنيُّ ٍردى الصَّ ٍبًد المًَّو بًف عيمىرى بف ىىزىاٍرمى ًد ٍبًف عى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  60 ثقة ق(469عى
ٍبد المَّ   269 مَّد بف عبيد بف سفياف ، أبك بكر ابف أبي الدنيا )عى  12 صدكؽ حافظ ق(281ًو بف ميحى
مَّدو البىٍربىًرمُّ )  270 بىةى أىبيك ميحى ًد بًف نىاًجيىةى بًف نىجى مَّ ٍبدي اهلًل بفي ميحى  82 ثقة ق(301عى
ًبٍيبو الييذىًليُّ   271 اًفًؿ بًف حى ٍبدي اهلًل بفي مىٍسعيٍكًد بًف غى  40 ابيصح ق (32)عى
 30 ثقة ق(126عىبد المًَّو بف ىيبىٍيرىة ٍبًف أٍسعىد ٍبًف كيبلف السَّبىًئي أىبيك ىبيرة الًمٍصًرم )  272
قىاًشيُّ )  273 بىةى الرَّ ٍبًد المًَّو، أىبيك ًقبلى ًد ٍبًف عى مَّ ًمًؾ ٍبفي ميحى ٍبدي اٍلمى  30 صدكؽ يخطئ ق(276عى
ٍبًد اٍلكىًريـً بٍ   274 ٍنًعـً ٍبفي عى ٍبدي اٍلمي  25 ثقة ق(532ًف ىىكىاًزفى أىبيك اٍلميظىفًَّر اٍلقيشىٍيًرمُّ )عى
275  ( ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي ًزيىادو أىبيك ًبٍشرو اٍلعىٍبًدمِّ  40 ثقة ق(177عى
ًؾ بف أىٍحمىدى بًف بيٍندىارى أىبيك اٍلبىرىكىاًت األىٍنمىاًطيُّ )  276 ٍبد الكىىَّاًب بف الميبىارى  44 ثقة ق(538عى
ٍبدي الكىىَّ   277 ٍكلىى بىًني ًعٍجؿو )عى فَّاؼي أىبيك نىٍصرو مى  69 صدكؽ مدلس ق(205اًب بفي عىطىاءو البىٍصًرمُّ الخى
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بىمىي الًحٍمًصيُّ )  278 ٍكًطيُّ الجى مَّدي الحى ٍبًد الكىىَّاًب بًف نىٍجدىةى أىبيك ميحى  48 ثقة ق(232عى
نَّاطي    279 بًِّو ٍبفي نىاًفعو الكناني أىبيك ًشيىابو اٍلحى ٍبدي رى  31 صدكؽ ييـ ق(171)عى
 60 ضعيؼ ق(525عيبيد اهلل ٍبف أحمد ٍبف محمد ٍبف عمٌي، ابف البيخارم البىٍغدادمُّ )  280
مَّدو ي أىبيك الفىٍضًؿ الزٍُّىًرٌم )  281 ًف ٍبًف ميحى ٍبًد الرٍَّحمى  60 ثقة ق(381عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عى
ًف، أىبيك عىٍبدً   282 ًعيُّ الكيٍكًفيُّ ) عيبىٍيدي اهلًل بفي عيبىٍيًد الرٍَّحمى ًف األىٍشجى  6 ثقة ق(182الرٍَّحمى
283  ( طَّاًب،أىبيك عيٍثمىافى اًصـً ٍبًف عيمىرى ٍبًف اٍلخى ٍفصي ٍبفي عى  83 ثقة ثبت ق(147عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عيمىرى ٍبًف حى
ٍكجً   284 ٍسرى ، الخي سىٍيًف البىٍييىًقيُّ ًد بًف أىٍحمىدى بًف الحي مَّ  55 مقبكؿ ق(523ٍرًدم)عيبىٍيدي اهلًل بفي ميحى
بىابىة، أىبيك القاسـ المتُّكثي )  285 اؽ ٍبف حى مَّد ٍبف ًإٍسحى  60 ثقة ق(289عيبىٍيد المَّو ٍبف ميحى
مىٍيد الدِّمىٍشًقي )الطبقة العاشرة(  286 مَّاد اٍلحكًمي ، أىبيك خي  39 صدكؽ عتبىة بف حى
ًلٍيًد   287 مىًميُّ أىبيك الكى ٍبدو السُّ  67 صحابي (ق87) عيٍتبىةي بفي عى
، أىبيك سىًعيدو السًِّجٍستىاًنيُّ )  288 اًلًد الدَّاًرًميُّ التًَّمٍيًميُّ  63 ثقة ثبت ق(280عيٍثمىافي ٍبفي سىًعيدو بًف خى
 62 صحابي  ق (75)اٍلًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى السُّمىًميِّ   289
ٍيًمًد األسدم  290 كى بىٍيًر ٍبًف اٍلعىكَّاـً ٍبًف خي  27 ثقة ق(94، أبك عبد اهلل المدني)عيٍركىةي ٍبفي الزُّ
سىًف )  291 ، أىبيك الحى نىادىةى العىٍكًفيُّ الكيٍكًفيُّ  44 ضعيؼ ق(111عىًطيَّةي بفي سىٍعًد بًف جي
فَّاري )  292 ٍبًد اهلًل، أىبيك عيٍثمىافى البىٍصًرمُّ الصَّ  77 ثقة ثبت ق(220عىفَّافي بفي ميٍسًمـً بًف عى
، أىبي   293 ، اٍلميؤىذِّفي )عيفىٍيري ٍبفي مىٍعدىافى اًئذو اٍلًحٍمًصيُّ  57 ضعيؼ ق(166ك عى
 16 لـ أقؼ لو عمى ترجمة عقبة بف كشاح  294
ٍكالىًنيِّ   295 مىًمٌي أىبيك األىٍزىىًر الشَّامي الخى  48 مقبكؿ ق( 140 - 131) عيقىٍيؿي ٍبفي ميٍدًرؾو السُّ
ٍبًد المًَّو اٍلبىٍربىًرمُّ مى   296  82 ثقة ثبت ق(106ٍكلىى اٍبًف عىبَّاسو )ًعٍكًرمىةي القرشي الياشمي أبك عى
سىًنيُّ )  297  15 ثقة ق(508عمٌي ٍبف إبراىيـ ٍبف العباس ٍبف الرئيس أبي الجٌف, أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلحى
سىًف ً،اٍبًف الشٍَّيًخ)  298 ـى ٍبًف ًإٍسمىاًعيؿى اٍلبىزَّازي أىبيك اٍلحى دى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ًميُّ ٍبفي أىٍحمى  41 صدكؽ ق(449عى
اًلًكي الدِّمىٍشًقي )  299 مٌي بف أىٍحمد بف زيىىٍير التًَّميًمي أىبيك اٍلحسف اٍلمى  17 ضعيؼ ق(488عى
اًفظي)  300 سىًف اٍلحى ًد ٍبًف اٍلفىرىًج األىٍىكىاًزمُّ أىبيك اٍلحى مَّ ٍبدىافى ٍبًف ميحى دى ٍبًف عى ًميُّ ٍبفي أىٍحمى  82 ثقة ق(415عى
ًميٍّ أى   301 دى ٍبًف عى ًميُّ ٍبفي أىٍحمى ٍيًصيُّ اٍلكىرَّاؽي )عى سىًف المىصِّ  40 كاف فيو تساىؿ ق(364بيك اٍلحى
دى ٍبف ميكسىى الٌرٌزاز )  302 ًد ٍبًف دىاكي مَّ دى ٍبًف ميحى ًميُّ ٍبفي أىٍحمى  11 صدكؽ ق(419عى
مٌي، أىبيك القاسـ ،ابف البسرم )  303 مَّد ٍبف عى مٌي ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى  23 ثقة ق(274عى
ًميُّ ٍبفي أىٍحمى   304 سىًف الدِّمشقيُّ )عى كًر ٍبًف قيبىٍيسو الغسَّانيُّ أىبيك اٍلحى  40 ثقة ق(530دى ٍبًف مىٍنصي
، أىبيك اٍلحسف اٍلبىٍغدىاًدٌم )  305 ٍكىىًرمُّ ٍعًد ٍبًف عيبىٍيدو اٍلجى ًميُّ ٍبفي اٍلجى  60 ثقة ق(230عى
بىعي )  306  3 ثقة ق(436عمي بف الحسف بف عمي أبك الحسف الرى
مىمٌي) عمٌي بف المسٌمـ   307 سىف السُّ  4 ثقة ثبت ق(533بف محمد بف عمٌي بف الفتح، أبك الحى
سىفً   308 مَّد الرَّاًزمُّ أىبيك اٍلحى ٍعفىر ٍبف ميحى ًمي ٍبف جى  18 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ عى
اًدًش بًف ميشىٍمًرجو )  309 ٍجًر بًف ًإيىاًس بًف ميقىاًتؿو السٍَّعًدمُّ ٍبًف ميخى ًميُّ بفي حي  70 ةه حافظثق ق(244عى
كؼي ًباٍبًف سيكىٍينىةى )  310 ًميِّ ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو أىبيك مىٍنصيكرو اٍلمىٍعري ًميُّ ٍبفي عى  60 ثقة ق(532عى
ٍرًبيُّ )  311 سىًف الًحٍميىًرمُّ الحى سىًف، أىبيك الحى ًد بًف الحى مَّ ًميُّ بفي عيمىرى بًف ميحى  61 ثقة ق(386عى
ًد ٍبًف أىبً   312 مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى كًرمُّ )عى مىٍيمىافى الصُّ  86 ثقة ىػ( 330 - 321ي سي
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سىًف الميٍشكىاًنيُّ )  313 ٍبًد المًَّو، أىبيك اٍلحى دى ٍبًف عى ًد ٍبًف أىٍحمى مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى  64 صدكؽ ق(550عى
314  ( ، ، الكىاًسًطيُّ سىًف بًف يىزدىادى أىبيك تىمَّاـ البىٍغدىاًدمُّ ًد بًف الحى مَّ ًميُّ بفي ميحى  48 عيؼض ق(531عى
سىًف األىٍردىٍستىاًنيُّ   315 سىٍيًف أىبيك اٍلحى ًد ٍبًف اٍلحي مَّ ًميُّ ٍبفي ميحى  46 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ عى
اع بف أىًبي اليكؿ اأٍلىٍنطىاًكي أىبيك اٍلحسف )  316 مَّد بف شيجى مٌي بف ميحى  17 متيـ بالكذب ق(444عى
ٍبًد اهلًل بًف ًبشٍ   317 ًد بًف عى مَّ ًميُّ بفي ميحى ، البىٍغدىاًدمُّ )عى  12 ثقة ق(415رىاف األيمىًكمُّ
ٍيًصيُّ الدِّمىٍشًقيُّ )  318 ًميِّ بف أىٍحمىدى المىصِّ ًد بًف عى مَّ ًميُّ بفي ميحى  11 ثقة ق(487عى
ٍيدىالىًنيُّ )  319 سىًف الصَّ ، أىبيك الحى فىةى الكىاًسًطيُّ زى ًميِّ بًف خى ًد بًف عى مَّ ًميُّ بفي ميحى  40 صدكؽ ق(409عى
مً   320 سىًف القيرىًشيُّ الكيٍكًفيُّ )عى  25 ثقة ق(189يُّ بفي ميٍسًيرو أىبيك الحى
بلَّؿي الًمٍصًرمُّ )  321 سىًف الخى ، أىبيك الحى دى ٍبًف ميًنيرو ًميُّ ٍبفي ميًنيًر ٍبًف أىٍحمى  82 ثقة ق(439عى
ٍعفىًر أىبيك نىٍصرو اٍبفي مىاكيٍكال )  322 ًميِّ بًف جى ًميُّ بفي ًىبىًة اهلًل بًف عى  28 ثقة ق(487عى
ـى بًف شىاًكًر، أىبيك القىاًسـً اٍبًف أىًبي العىقىًب )  323 ًميُّ بفي يىٍعقيٍكبى بًف ًإٍبرىاًىٍي  40 ثقة ق(353عى
مَّد الكاسطي الخطيب )الطبقة السادسة عشر(  324  16 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى
طَّابً   325  50 صحابي   عيمىري بًف الخى
ٍفصو التِّنٍِّيًسيُّ )  326 مىمىةى أىبيك حى ك ٍبفي أىًبي سى  73 صدكؽ لو أكىاـ ق(214عىٍمري
ـي )  327 ، اٍلمىكِّيُّ األىٍثرى ـي ، اٍلجيمىًحيُّ مىٍكالىي مَّدو ، أىبيك ميحى ك ٍبفي ًدينىارو  75 ثقة ثبت ق(126عىٍمري
ٍيؽو   328 رى ك ٍبفي زي  86 لـ أقؼ لو عمى ترجمة عىٍمري
ك بفي عيٍثمى   329 ٍفصو )عىٍمري  68 ثقة ق(251افى بًف سىًعٍيًد بًف كىًثٍيًر بًف ًدٍينىارو الًحٍمًصيُّ أىبيك حى
مَّد العنقزم القرشي، مكالىـ، أىبيك سىًعيد الككفي )  330  12 ثقة ق(199عىٍمرك بف ميحى
، الدِّمىٍشًقيُّ )  331 ـي ٍفصو اٍلقيرىًشيُّ مىٍكالىي ، أىبيك حى ك ٍبفي كىاًقدو  50 متركؾ ق(180-171عىٍمري
 15 رجؿ مبيـ عمف حدثو  332
اًب رىسيكًؿ المًَّو   333 ٍف أىٍصحى  66 صحابة .عى
 19 راك مبيـ عف مف حدث عنو :   334
ًميِّ ٍبًف ًعيسىى بف داكد بف الجراح أبك القاسـ )  335  31 ثقة ق(391ًعيسىى ٍبًف الكزير عى
ٍبًد العىًزيز الكىرَّاؽ  336  18 جمةلـ أقؼ لو عمى تر  ًعيسىى بف عيبىيد اهلل بف عى
فَّار )  337 ٍربو أىبيك يىٍحيىى الصَّ  75 ثقة ق(267ًعيسىى ٍبفي ميكسىى ٍبًف أىًبي حى
 19 مجيكؿ غىالب بف غىزكىاف الثقفي الدِّمىٍشًقي  338
اًزًنيُّ اٍلبىٍصًرٌم )  339 ـي ٍبفي قىٍيسو أبك العنبر اٍلمى  35 ثقة مخضـر ق(90غينىٍي
ٍبًد السَّبلىـً أى   340 ًميِّ بًف عى بيك الفىرىًج األىٍرمىنىاًزمُّ غىٍيثي بفي عى

ًطيًب )   86 ثقة ثبت ق(509اٍلخى
 21 لـ أقؼ ليا عمى جرح أك تعديؿ ق(533فاطمة بنت السيد ناصر بف الحسف، أـ المجتبى، العمكية األصبيانية )   341
 4 ثقة فرات بف أبي عبد الرحمف القزاز أبك عبد اهلل البصرم,)الطبقة الخامسة(  342
ًقيؿى الدِّمىٍشًقيُّ )فىرىجي ٍبفي فىضى   343  59 ضعيؼ ق(176الىةى التَّنيكًخيُّ اٍلًحٍمًصيُّ كى
344  ( ، أىبيك نيعىٍيـو الفىٍضؿي بفي ديكىٍيفو اًد الطَّمحيُّ مَّ  40 ثقة ثبت ق(219الفىٍضؿي بفي عىٍمًرك بًف حى
 2 ثقة ثبت ق(192الفضؿ" بف مكسى السيناني أبك عبد اهلل المركذم )  345
ةي بفي عي   346 ًد بًف سيٍفيىافى السُّكىاًئيُّ أبك عامر الككفي )قىًبٍيصى مَّ  7 ثقة حافظ ق(215ٍقبىةى بًف ميحى
ًزٍيزو السَّديٍكًسيُّ )  347  9 ثقة ثبت ق(117قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى بًف قىتىادىةى بًف عى
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قىةى   348 ّـُ ًزيىاًد ٍبًف ًعبلى اًلؾو الثٍَّعمىًبيُّ عى  41 صحابي  قيٍطبىةي ٍبفي مى
سىًف ) قىطىفي   349 ، أىبيك اٍلحى دىًنيِّ : اٍلخيزىاًعيُّ اٍلمى ييقىاؿي ، كى  84 صدكؽ ق( 130 - 121ٍبفي كىٍىبو المٍَّيًثيُّ
دي بىًني سيكىاءىةى )  350  28 ثقة ق(70قىٍيسي ٍبفي السَّكىًف اأٍلىسىًدمُّ الكيكفيُّ أىحى
سىف النَّضرٌم العسقبلني اٍلمى   351  45 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(492ٍقًدًسيُّ )كىاًمؿي بف دىٍيسىـ بف مجاىد ، أبك الحى
ٍذًحجيُّ الًحٍمصيُّ الحذَّاء المقرئ )  352 سىف المى  47 ثقة ق(247كىًثير بف عيبىيد بف نمير أبك الحى
اًتعو الًحٍميىًرمُّ أبك إسحاؽ, )  353  14 ثقة ق(34ق, كقيؿ 32كىٍعبي األىٍحبىاًر كىٍعبي بفي مى
سىًف التَّ   354 سىًف )كىٍيمىسي بفي الحى نىًفيُّ البىٍصًرمُّ  أىبيك الحى  26 ثقة ق(149ًمٍيًميُّ الحى
ابي أىبيك عىامر اٍلًحمًصي )  355 اًمرو الكىصَّ  59 صدكؽ ق( 120 - 111ليٍقمىافى ٍبًف عى
ٍبًد المَّو )  356 اًلًؾ ٍبًف أىًبي عىاًمًر األىٍصبىًحيُّ أىبيك عى اًلؾي ٍبفي أىنىًس ٍبًف مى  11 إماـ ثقة حجة ق(179مى
 3 ثقة ق(120-111محفكظ بف عمقمة الحضرمي، أبك جنادة الحمصي، )  357
ـى   358 مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي  18 لـ أقؼ لو عمى ترجمة ميحى
اًنيُّ   359 ٍرجى كًنيُّ اٍلجي ـى أىبيك نىٍصرو اٍليىاري مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  45 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ميحى
عٍ   360 ـى ٍبًف جى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبًد المًَّو النَّشَّاًبيُّ )ميحى  82 مقبكؿ ق(535فىرو أىبيك عى
ٍعفىرو الدٍَّيبىًميُّ )  361 ٍبًد اهلًل بًف الفىٍضًؿ أىبيك جى ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي  13 صدكؽ ق(322ميحى
ـى ٍبًف عمي بف زاذاف أىبيك بىٍكًر بف المقرئ األصبياني )  362 مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  21 ثقة ق(381ميحى
، األىًمٍيفي )  363 ٍيًو أىبيك سىٍيؿو األىٍصبىيىاًنيُّ ًد ٍبًف سىٍعديكى مَّ ـى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  72 ثقة ق(530ميحى
ًميُّ ، أبك طاىر األصبيانٌي، الطَّرىازٌم )  364  84 صالح ق(549محمد ٍبف إبراىيـ ٍبف مٌكٌي ٍبًف عى
اًع بًف أى   365 مَّدي بفي أىًبي نىٍصرو شيجى ًميٍّ أبيك بىٍكرو المٍَّفتيكىاًنيُّ )ميحى  84 ثقة ق(533ٍحمىدى بًف عى
سىٍيًف ٍبًف اآلبىنيكًسيِّ )  366 دى أىبك اٍلحي ًد ٍبًف أىٍحمى مَّ  40 ثقة ق(457ميحى
ٍبًد المًَّو الٌرازٌم،  اٍبًف الحطىاب)  367 ـى أىبيك عى دى ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّدي ٍبفي أىٍحمى  82 ثقة ق(525ميحى
مَّدي بفي   368 ٍقًر أىبيك طىاًىرو المٍَّخًميُّ األىٍنبىاًرمُّ ) ميحى  6 ثقة  ق(476أىٍحمىدى بًف أىًبي الصَّ
 6 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ محمد بف أحمد بف القاسـ بف الخميؿ بف الضحاؾ بالكيدىٍيمي  369
ٍبًد المًَّو أىبيك الطَّاًىًر الذٍُّىًميُّ )  370 دى ٍبًف عى مَّدي ٍبفي أىٍحمى  82 ثقة ق(367ميحى
 4 ثقة ق(405محمد بف أحمد بف عثماف أبك بكر بف أبي الحديد السُّمىًمٍي )  371
ًميٍّ أىبيك بىٍكرو األىٍصبىيىاًنيُّ السٍِّمسىاري )  372 مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف عى  84 ثقة ق(475ميحى
ٍيًو أىبيك مىٍنصيكرو األىٍصبىيىا  373 كى ًميِّ ٍبًف شىٍكري دى ٍبًف عى مَّدي ٍبفي أىٍحمى  84 ضعيؼ ق(482ًنيُّ )ميحى
ٍحبيكًبيِّ المىٍركىًزمِّ )  374 ًد بف أىٍحمىدى بًف مىٍحبيكبو أىبك العبَّاًس المى  35 ثقة ق(356ميحمَّ
ٍقًدًسيُّ   375 ًد أىبيك بىٍكرو اٍلكىاًسًطيِّ اٍلمى مَّ دى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي أىٍحمى  18 لـ أقؼ لو عمى ترجمة ميحى
مَّ   376 مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف ميحى ، البىزَّاز)ميحى ٍيو البىٍغدىاًدمُّ ٍزقيكى  29 ثقة ق(412ًد بًف أىٍحمىدى اٍبفي رى
كف  377 مَّد بف أىٍحمد بف ىىاري  27 ثقة ق(417بف مكسى الغساني،ابف الجندم ) ميحى
دى ٍبًف يىٍعقيكبى ٍبًف شىٍيبىةى أبك بكرو السَّديكسيَّ )  378 مَّدي ٍبفي أىٍحمى  28 ثقة ق(331ميحى
مَّدي بفي إً   379 ، السَّرىٍخًسيُّ )ميحى  25 ثقة ق(113ٍدًرٍيسى بًف ًإيىاسو أبك لبيد السَّاًميُّ
اًنيُّ )  380 اغى ٍعفىرو أىبيك بىٍكرو الصَّ اؽى بًف جى مَّدي بفي ًإٍسحى  72 ثقة ثبت ق(270ميحى
ٍندىٍه )  381 ٍبًد المًَّو ٍبًف مى ًد أىبيك عى مَّ اؽى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي ًإٍسحى  66 ثقة حافظ ق(396ميحى
اؽى بًف يىسىاًر بًف ًخيىارو األىٍخبىاًرمُّ )  382 مَّدي بفي ًإٍسحى  66 صدكؽ يدلس ق(150ميحى
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اًرمُّ )  383 ٍبًد اهلًل البيخى ـى بًف بىٍرًدٍزبىو، أىبيك عى اًعٍيؿى بًف ًإٍبرىاًىٍي مَّدي بفي ًإٍسمى  64 إماـ حافظ حجة ق(256ميحى
، أىبيك جى   384 اًعيؿى ٍبًف سىاًلـو مَّدي ٍبفي ًإٍسمى اًئغي الكبير البغدادم )ميحى  44 صدكؽ ق(276ٍعفىرو الصَّ
اًعيؿ بف ًعٍيسىى بف أىًبي سىًمينىة، أبك عبد اهلل )  385 مَّد بف إٍسمى  23 ثقة ق(230ميحى
386  ( ًميٍّ اٍلًعرىاًقيُّ مَّدو أىبيك عى اًعيؿى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي ًإٍسمى  60 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(459ميحى
مَّدي بفي   387 ، ثيَـّ البىٍغدىاًدمُّ )ميحى اًعٍيؿى ، التٍِّرًمًذمُّ اًعٍيؿى بًف ييٍكسيؼى أىبيك ًإٍسمى  45 ثقة حافظ ق(280ًإٍسمى
سىًف بًف قيتىٍيبىة بف ًزيىادىة أىبيك العىبَّاًس المٍَّخًميُّ العىٍسقىبلىًنٌي )  388 مَّدي بفي الحى  47 ثقة ق(310ميحى
مَّدً   389 سىٍيًف بًف ميحى مَّدي بفي الحي ، اٍبًف الطَّفَّاًؿ ) ميحى سىٍيًف النٍَّيسىابيٍكًرمُّ  82 ثقة ق(448بًف الحي
سىٍيًف القىطَّافي )  390 ، أىبيك الحي ًد بًف الفىٍضؿ البىٍغدىاًدمُّ مَّ سىٍيًف بًف ميحى مَّدي بفي الحي  40 ثقة ق(415ميحى
سىٍيًف بف محمد بف سعيد، أبك عبد اهلل الزٍَّعفىرىاًنيُّ   391 مَّدي ٍبفي اٍلحي  40 ثقة ق(337الكاسطي ) ميحى
 6 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ محمد بف العباس بف محمد بف أبي كريمة أبك طمحة الصيداكم  392
ٌراز )  393 ٍيًو الخى يَّكى ًد بف زكرٌيا ، أىبيك عمر بف حى مَّ ًد بف العىبَّاًس بف ميحى مَّ  48 ثقة ثبت ق(382ميحى
ًد بًف   394 مَّ مَّدي بفي العىبَّاًس بًف ميحى يٍُّكيىو )ميحى زَّاز، أىبيك عيمىرى ٍبفي حى  69 ثقة ق(283زىكىًريَّا ، الخى
ٍبًد اهلًل الفيرىاًكم )  395 مَّدي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بًف أىًبي العىبَّاًس، أىبيك عى  55 ثقة ق(530ميحى
ٍعفىر أبك الطَّيِّب الكىككىًبيُّ )  396 مَّدي بفي القىاًسـً بًف جى  48 ثقة ق(317ميحى
، الًحٍمًصيُّ )ميحى   397 ٍبًد اهلًل القيرىًشيُّ فَّى ٍبفي بيٍيميكؿو أىبيك عى  68 صدكؽ لو أكىاـ ق(246مَّدي ٍبفي اٍلميصى
، الشَّاًفًعٌي )  398 مىًكمُّ ، الحى مَّدي بفي الميظىفَّر بف بىكرىاف أىبيك بىٍكرو الشَّاًميُّ  44 ثقة ق(488ميحى
مَّد ٍبف النٍُّعمىاف ٍبف بشير النيسابكرم  399 ٍبد اهلل المقدسي ) ميحى  18 ثقة ق(268أىبيك عى
مَّد ٍبفي ًبٍشر بف العىبىاس، أبك سىًعيدو البىٍصًرم النىٍيسىابيكًرم )  400  25 ثقة ق(278ميحى
ٍعفىرو بف الييثـ بف يحيى بف فرقد الضبي اٍلميعىبِّري اٍلكىاذىاًرمُّ   401 مَّدي ٍبفي جى  33 ثقة ميحى
 4 ثقة  ق(271محمد بف حماد الطيراني )  402
403  ( ، ، ٍمدو بف عبد اهلل، أبك نصر األصبيانٌي، اٍلًكٍبًريًتيِّ ًد ٍبًف حى مَّ  46 صدكؽ ق(532ميحى
اًزـو الكيكفيُّ أىبيك ميعىاًكيىةى الضرير)  404 مَّدي ٍبفي خى  40 ثقة ق(194ميحى
ًمًؾ بًف مىٍركىافى أىبيك بىٍكرو العي   405 ٍبًد المى ًد بًف عى مَّ ٍيـً بًف ميحى رى مَّدي بفي خي )ميحى  14 ثقة ق(316قىٍيًميُّ
406  ( ًمًؾ بًف مىٍركىافى أىبيك بىٍكرو العيقىٍيًميُّ ٍبًد المى ًد بًف عى مَّ ٍيـً بًف ميحى رى مَّدي بفي خي  19 ثقة ق(316ميحى
سىًف ٍبًف عىًطيَّةى ٍبًف سىٍعدو اٍلعىٍكًفيُّ   407 مَّدي ٍبفي سىٍعًد ٍبًف اٍلحى ٍعفىرميحى  81 مقبكؿ ق(276)أبك جى
مَّدي بفي   408 ٍبًد اهلًل البىٍغدىاًدمُّ كىاًتبي الكىاًقًدمِّ ) ميحى ًنٍيعو أىبيك عى  69 صدكؽ ق(230سىٍعًد بًف مى
اًئذ بف عبد الرٍَّحمىف بف عبيد اهلل، أىبيك عبد اهلل الدِّمىٍشًقي )  409 مَّد بف عى  27 صدكؽ ق(233ميحى
مَّدو أىبيك بىٍكرو ، البغ  410 ٍبًد اٍلبىاًقي ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي عى  59 ثقة ق(535دادٌم، البٌزاز )ميحى
411  ( كًذمُّ ري ًف أىبيك سىٍعدو النٍَّيسىابيٍكًرمُّ الكىٍنجى ٍبًد الرٍَّحمى مَّدي بفي عى  25 ثقة ق(453ميحى
مِّص )  412 ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف اٍلعىبَّاس الذَّىبي ، أبك طاىر الميخى مَّد ٍبف عى  23 ثقة ق(393ميحى
ًف بفً   413 ٍبًد الرٍَّحمى مَّدي بفي عى بلًَّؿ ) ميحى ، اٍبًف الخى ، القىطَّافي  40 ثقة ق(416عيبىٍيًد اهلًل الدَّارىاًنيُّ
ًد، يىًتيـي عيٍركىةى )  414 ًد ٍبًف اأٍلىٍسكى ًف ٍبًف نىٍكفىًؿ أىبيك اأٍلىٍسكى ٍبًد الرٍَّحمى مَّدي ٍبفي عى  27 ثقة ق(131ميحى
سىًف أىبيك الطَّيِّ   415 ًد ٍبًف اٍلحى مى ٍبًد الصَّ مَّدي ٍبفي عى  75  ق(319ًب الدَّقَّاؽي ييٍعرىؼي ًبٍالبىغىًكمِّ )ميحى
ٍيو أبك بكر الشَّاًفًعيُّ البزاز)  416 ٍبديكى ـى بًف عى ٍبًد اهلًل بًف ًإٍبرىاًىٍي مَّدي بفي عى  8 ثقة ثبت ق(354ميحى
سىٍيًف الدَّقَّاؽي، ٍبًف أىًخي ًمٍيًمي )  417 سىٍيًف أىبيك الحي ٍبًد اهلًل بًف الحي مَّدي بفي عى  75 ثقة (ق390ميحى
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ًكمُّ اٍبفي أىًبي عىاًصـو )  418 ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ، أىبيك بىٍكرو اٍلعيمىًرمُّ اٍليىرى مَّدي ٍبفي عى  56 ثقة ق(459ميحى
ـي النٍَّيسىابيٍكًرمُّ )  419 اًك ٍبًد اهلًل بفي البىيِّع، الحى ًد أىبيك عى مَّ ٍبًد اهلًل بًف ميحى مَّدي بفي عى  78 ثقة حجة ق(405ميحى
ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلكىاًسًطيُّ أىبيك نيعىٍيـو مي   420 مَّدي ٍبفي عى  40 لـ أقؼ لو عمى ترجمة حى
مىًمٌي البىٍغدىاًدٌم )  421 ٍبديكسو بف كىاًمؿو السَّرَّاج، أىبيك أىٍحمىدى السُّ مَّد بف عى  83 ثقة ق(294ميحى
مَّدي بفي عيبىٍيًد بًف أىًبي أيمىيَّةى الطَّنىاًفًسيُّ الكيٍكًفيُّ   422  43 ثقة ق(205، األىٍحدىبي )ميحى
مَّد بف سمـ التًَّميًمي ابف الًجعىابي )  423 مَّد بف عمر بف ميحى  11 ضعيؼ ق(355ميحى
 44 ثقة ق(322محمد بف عىٍمرك بف مكسى بف حٌماد، أبك جعفر العيقىٍيمٌي الحافظ )  424
425  , ًنيُّ ًد الميزى مَّ مَّدي بفي عىٍكًؼ بًف أىٍحمىدى بًف ميحى  14 ثقة ق(431ر)أىًبك بىكٍ  ميحى
ًف المازًنيُّ )  426 ٍبًد الرٍَّحمى ًد بًف عى مَّ مَّدي بفي عىٍكًؼ بًف أىٍحمىدى بًف ميحى  19 ثقة ق(431ميحى
 15 لـ أقؼ لو عمى ترجمة محمد بف عياض  427
ٍقًدًسيُّ )  428 سىف النَّضرٌم، اٍلمى مَّدي ٍبفي كىاًمؿو بف دىٍيسىـ بف مجاىد أبك الحى  45 صدكؽ ق(536ميحى
مَّ   429 ـى ٍبًف غىٍيبلفى ، أبك طاىر البىزَّاز اليىٍمدىاًني )ميحى ًد ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّ  8 صدكؽ ق(440دي ٍبفي ميحى
430  ( ـي الكىًبٍيري اًك ،الحى دى النٍَّيسىابيٍكًرمُّ اؽى أىبيك أىٍحمى ًد بًف أىٍحمىدى بًف ًإٍسحى مَّ مَّدي بفي ميحى  50 ثقة ق(378ميحى
ًد ٍبًف الٍ   431 مَّ مَّدي ٍبفي ميحى سىٍيًف اٍلكىرَّاؽي ميحى سىٍيًف أىبيك اٍلحي  60 لـ أقؼ لو عمى ترجمة حي
ٍنًدمُّ )  432 اًرًث أىبيك بىٍكرو البىاغى مىٍيمىافى بًف الحى ًد بًف سي مَّ مَّدي بفي ميحى  58 صدكؽ ق(312ميحى
ٍينىًبي )  433 ًميٍّ أىبيك نىٍصرو الزَّ ًد بًف عى مَّ مَّدي بفي ميحى  23 ثقة ق(479ميحى
مَّد بف مى   434 زَّاؽ أىبيك اٍلحسف الزٍَّعفىرىاًني اٍلبىٍغدىاًدٌم اٍلجبلب )ميحى كؽ بف عبد الرَّ  46 ثقة ق(517ٍرزي
 14 ثقة حافظ ق(363محمد بف مكسى بف الحسيف، أبك العباس ابف الٌسمسار)  435
 23 ثقة ثبت ق(550محمدي بفي ناصًر بًف محمًد بًف عميِّ ، أبك الفضؿ السبلمي، )  436
مَّدي بفي ىىاري   437 اًحبي )الميٍسنىًد( المىٍشييٍكًر)ميحى ، صى ٍكيىاًنيُّ  72 ثقة ق(307ٍكفى ، أىبيك بىٍكرو الرُّ
ًد ٍبًف بىكَّارو الدِّمىٍشًقيُّ )  438 مَّ كفى ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي ىىاري  65 ثقة ق(289ميحى
مَّد بف ىبة اهلل ٍبف اٍلحسف بف مىٍنصيكر ، أىبيك بكر الطَّبىًرٌم البللكائي )  439  40 ثقة ق(472ميحى
، الدِّمىٍشًقيُّ )  440 مىًميُّ ٍبًد اهلًل السُّ مَّدي بفي كىٍىًب بًف عىًطيَّةى أىبيك عى  45 ثقة ق( 230 - 221ميحى
ٍبدي اهلًل العىدىًنيُّ   441 ، أىبيك عى مَّدي بفي يىٍحيىى بًف أىًبي عيمىرى ميحى

 82 صدكؽ ق(243) 
ٍنًزم  442  5 صدكؽ ق(549) أبك سعد النٍَّيسابكرمٌ  محمد بف يحيى بف منصكر الجى
ّـُ )  443 ٍعًقًميُّ ، األىصى مَّدي بفي يىٍعقيٍكبى بف ييٍكسيؼى أىبيك العىبَّاًس ، المى  46 ثقة ق(346ميحى
ًكم )  444  4 ثقة حافظ ق(330محمد بف يكسؼ بف بشر بف ًمٍردىاس، أبك عبد اهلل اليىرى
مَّدو أىبيك الميظىفًَّر التًَّميٍ   445 ٍعفىًر بًف ميحى ، األىٍصبىيىاًنيُّ الكىٍكسىجي )مىٍحميٍكدي بفي جى  84 ثقة ق(473ًميُّ
اؽ الفزارم  446 ة أىبيك ًإٍسحى اًرجى اًرث بف أىسمىاء بف خى مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة بف اٍلحى

 34 ثقة حافظ ق(193) 
دى ٍبًف بيٍرىىافو أىبيك اٍلفىٍتًح اٍلميٍقًرئي   447 اٍلميظىفَّري ٍبفي أىٍحمى

 1 ثقة ق(385) 
 13 ثقة ق(261بف المظفر , سبط أبي بكر ابف الؿ اليمذاني )المظفر بف الحسف   448
ٍبد اهلل سىٍنبىرو الدٍَّستيكائيُّ البىٍصرمُّ )  449  71 صدكؽ ق(200ميعىاذ ٍبف ىشاـ ٍبف أىًبي عى
 47 لـ أقؼ لو عمى ترجمة ميعىاًكيىةي ٍبفي اٍلعىبَّاًس اٍلًحٍمًصيُّ   450
ٍيدىةى ٍبًف ميعىاًكيىةى   451  75 صحابي ٍبًف قيشىٍيًر  ميعىاًكيىةي ٍبفي حى
452  ( ك الًحٍمًصيُّ ًميُّ أىبيك عىٍمرو ٍضرى دىٍيًر بًف سىًعٍيدو الحى اًلًح بًف حي  64 صدكؽ ق(158ميعىاًكيىةي بفي صى
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453  ( ، ٍعًنيُّ ك، المى ك األىٍزًدمُّ أىبيك عىٍمرو  42 ثقة ق(214ميعىاًكيىةي بفي عىٍمًرك بًف المييىمًَّب بًف عىٍمرو
، أبك مطيع األطرابيميسيُّ ) معاكية بف يحيى  454  14 صدكؽ لو أكىاـ (180 -171الشَّاميُّ
مَّد البصرم، يمقب بالطفيؿ )  455 مىٍيمىاف ٍبف طرخاف التٍَّيًمٌي أىبيك ميحى  20 ثقة ق(187ميٍعتىمر ٍبف سي
456  (  9 ثقة ق(154ق, كقيؿ 153مىٍعمىري بفي رىاًشدو أىبيك عيٍركىةى األىٍزًدمُّ البىٍصًرمُّ
، أىبك عىبد اهلًل الدِّمىٍشًقيُّ )مىٍكحي   457  39 ثقة ق(113كؿه
 61 ثقة ق(235منصكر ٍبف أىًبي ميزىاًحـ، أىبيك نصر التٍُّرًكٌي، كاسـ أبيو بشير)  458
) الطبؽ الخامسة(  459 ك األىسىًدمُّ مىٍكالىىيـ الكيٍكًفيُّ ك أىبيك عىٍمرو  28 صدكؽ ربما ييـ الًمٍنيىاؿي بفي عىٍمرو
مىمىةى التَّبيٍكذىًكيُّ )ميٍكسىى بفي ًإٍسمى   460 ، أىبيك سى ، البىٍصًرمُّ ـٍ  40 ثقة ثبت ق(223اًعٍيؿى الًمٍنقىًرمُّ مىٍكالىىي
ذىٍيفىةى البىٍصًرمُّ )  461 ، أىبيك حي  8 صدكؽ سيء الحفظ ق(220ميٍكسىى بفي مىٍسعيٍكدو النٍَّيًدمُّ
، أىبيٍك سىٍعدو النٍَّكقىاًني )  462  35 ثقة ق( 533نىٍاًصري ٍبفي سىٍيؿو
 17 صالح ق(549ناصر بف محمكد بف عمي أبك الفضائؿ القرشي الصائغ )  463
ٍنييما )  464 ٍكلىى اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى  55 ثقة ثبت  ق(117نىاًفعه مى
ٍقًدًسي أىبيك اٍلفىٍتح )  465 د اٍلمى  19 ثقة ق(490نصر بف ًإٍبرىاًىيـ بف نصر بف ًإٍبرىاًىيـ بف دىاكي
 18 شيخ مستكر ق( 548بف ميقىاًتؿ ٍبف مىٍطكيكد، أبك القاسـ السُّكسٌي،)  نىٍصرى ٍبفى أىٍحمىدى   466
ٍمقىمىة بف محفكظ الحضرمي )  467 ٍيمىة بف عى زى  3 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ ق(250-241نصر بف خي
ٍمقمة الًحٍمصيُّ )  468 ، أىبيك عى ٍضرميُّ ٍمقمة الحى  3 ثقة ق(140-131نصر بف عى
كؼو   469 كفي ٍبفي مىٍعري ًرير ) ىىاري مٌي الضَّ مٌي المركزم اٍلبىٍغدىاًدٌم أىبيك عى  38 ثقة ق(231أىبيك عى
470  ( ري ، قىٍيصى ، ثيَـّ البىٍغدىاًدمُّ ، أىبيك النٍَّضًر الخيرىاسىاًنيُّ  74 ثقة ثبت ق(207ىىاًشـي بفي القىاًسـً المٍَّيًثيُّ
ًميِّ بًف طىا  471 ٍبًد اهلًل بًف عى  12 ثقة ق(536كيٍكسو البىٍغدىاًدمُّ )ًىبىةي اهلًل بفي أىٍحمىدى بًف عى
ًميِّ  اٍبفي األىٍكفىاًني )  472 ًد بًف ًىبىة اهلًل بف عى مَّ  1 ثقة ثبت ق(524ًىبىةي اهلًل بفي أىٍحمىدى بًف ميحى
ٍكًطيُّ )  473 دى اٍلكىاًسًطيُّ أىبيك اٍلقىاًسـً الشُّري ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى  63 ثقة ق(528ًىبىةي المًَّو ٍبفي عى
ٍبد اٍلكىاًحًد أبك القاسـ بف الحصيف الشٍَّيبانٌي )ى  474 مَّد ٍبف عى  8 ثقة ق(525بة اهلل ٍبًف ميحى
بىًعيُّ الدٍَّستيكىاًئيُّ )  475 ، الرَّ ٍبًد اهلًل سىٍنبىرو أىبيك بىٍكرو البىٍصًرمُّ ـي بفي أىًبي عى  52 ثقة ثبت ق(152ًىشىا
ٍيًر بًف مىٍيسىرىةى   476 اًر بًف نيصى ـي بفي عىمَّ مىًميُّ ) ًىشىا ًلٍيًد السُّ  1 صدكؽ ق(245بًف أىبىافو أىبيك الكى
سىًف اٍلًعٍرًقيُّ   477 كىاًثمىةي ٍبفي اٍلحى

اًرمُّ    68 لـ أقؼ لو عمى جرح أك تعديؿ أبك الفىيَّاضى األىٍنصى
 28 ثقة ثبت ق(176الكضاح ٍبف عبد اهلل اٍليىٍشكيًرم أىبيك عكىانىة الكىاًسًطٌي )  478
ًضيف بف عىطا  479  39 صدكؽ سيء الحفظ ق(149ء بف كنانة بف عبد اهلل اٍلخيزىاًعٌي الدِّمىٍشًقي أبك كنانة )اٍلكى
ؤىاًسيُّ )  480 ًمٍيًح بًف عىًدمٍّ الرُّ رَّاًح بًف مى  5 ثقة حافظ ق(197أك  196كًكٍيعي بفي الجى
ٍمًميُّ الزيات )  481 مَّادو بف جابر أبك العباس الرَّ ًليدي ٍبفي حى  36 ضعيؼ ق(300اٍلكى
 38 لـ أقؼ لو عمى ترجمة الكليد بف صالح األزدم  482
ًليًد بف عامر الىيىٍزًنيِّ   483  48 ثقة اٍلكى
ًعيِّ أىبيك العىبَّاًس الدِّمىٍشًقيُّ اٍلميٍقًرئ )  484 ًليدي ٍبفي عيٍتبىةى األىٍشجى  65 ثقة ق(240اٍلكى
ٍكلىى بىًني   485 ًلٍيدي بفي ميٍسًمـو أىبيك العىبَّاًس الدِّمىٍشًقيُّ مى  1 ثقة مدلس مف الرابعة ق(195أك  194أيمىيَّةى )الكى
، أبك محمد، المعركؼ بكىٍىباف )  486  24 ثقة ق(239كىٍىبي ٍبفي بىًقيَّةى ٍبًف عيبىٍيًد الكاسطيُّ
كمٌي، الٌتاجر، الٌسٌفار، عتيؽ عيبىٍيد المَّو ٍبف البخارٌم )  487  60 ال بأس بو ق(543ياقكت أبك الدٌُّر الرُّ
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 42 ثقة ق(208ي بيكىٍيرو بًف نىٍسًر بًف أىًسٍيدو العىٍبًدمُّ )يىٍحيىى بفي أىبً   488
نىابو اٍلكىٍمًبيُّ )  489 يَّةى أىبيك جى  54 ضعيؼ ق(150يىٍحيىى ٍبفي أىًبي حى
ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلبىنَّا)  490 سىًف بًف أىٍحمىدى أىبك عى  40 صدكؽ ق(531يىٍحيىى ٍبًف اٍلحى
اًبرو ابف حساف الطَّ   491  14 ثقة ق(126اًئيُّ أبك عمرك)يىٍحيىى ٍبفي جى
مَّاد بف أبي زياد الشٍَّيبىاًنٌي اٍلبىٍصًرٌم يكنى أىبىا بكر)  492  28 ثقة ق(215يحيى بف حى
ًف البىٍتمىييُّ الدِّمىٍشًقي )  493 ٍبًد الرٍَّحمى ٍضرىًميُّ ، أىبيك عى ٍمزىةى بًف كىاًقدو الحى  55 ثقة ق(183يىٍحيىى بفي حى
)يىٍحيىى ٍبفي سىًعيًد بٍ   494 اًرمَّ  30 ثقة ثبت ق(143ًف قىٍيًس ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف سىٍيًؿ ، أىبىك سىًعيدو اأٍلىٍنصى
 11 ثقة ق(271يحيى بف عبدؾ القزكيني أبك زكريا كىك يحيى بف عبد األعظـ )  495
496  ( ، ، البىٍغدىاًدمُّ مَّدو ، أىبيك ميحى اًعًد بًف كىاًتبو ًد بًف صى مَّ  56 ثقة حافظ ق(318يىٍحيىى بفي ميحى
، أىبيك زىكىًريَّا )  497 ـى الميرِّمُّ ٍكًف بًف ًزيىاًد بًف ًبٍسطىا ًعٍيًف بًف عى  67 ثقة حافظ ق(233يىٍحيىى بفي مى
 49 لـ أقؼ لو عمى ترجمة اٍلغىسَّاًنيِّ ، كىىيكى أىبك عيٍثمىافى  يىًزيدي ٍبفي أيسىٍيدو   498
مىٍيرو الىيىٍزًنيِّ الٌشاًميُّ )الطبقة الثالث  499  48 ثقة ة(يىًزيدى ٍبًف خي
ٍيح الحضرمي اٍلًحمًصي )الطبقة الثالثة(  500  14 مقبكؿ يًزيد بف شيرى
بًِّو الًجٍرًجًسيُّ   501 ٍبًد رى يىًزيدي ٍبفي عى

ذِّفي )  ، الميؤى ، الًحٍمًصيُّ بىٍيًدمُّ  68 ثقة ق(224أىبيك الفىٍضًؿ الزُّ
ًد الدِّمىٍشًقيُّ أىبيك ال  502 مى ٍبًد الصَّ ًد بًف عى مَّ ٍكلىى بىًني ىىاًشـو )يىًزٍيدي بفي ميحى ،  مى  86 ثقة ق(276قىاًسـً
ف بف زاذم ، بف ثابت السممي، أبك خالد الكاسطي )  503 كى  26 ثقة متقف ق(206يزيد ٍبفي ىىاري
 40 ثقة حافظ ق(277يىٍعقيكب بف سيٍفيىاف اٍلفىسىًكم أىبيك ييكسيؼ اٍلفىاًرًسي )  504
ٍمت أىبيك ييكسيؼ السدي   505  28 ثقة ق(262كًسي اٍلبىٍصًرٌم )يىٍعقيكب بف شيبىة بف الصَّ
ٍيدالني اٍلمىكٌِّي )  506  44 ثقة ق(388يكسؼ ٍبف أٍحمىد ٍبف يكسؼ ٍبف الدخيؿ، أىبيك يعقكب الصَّ
اًنيُّ )  507 سىًف أىبيك القىاًسـً التَّفىكًُّرمُّ الزَّنجى ًد بًف الحى مَّ سىًف بًف ميحى  52 ثقة ق(473ييٍكسيؼي بفي الحى
ٍبًد ا  508 مَّدو اٍلمىاىىاًنيُّ أىبيك اٍلفىٍتًح األىٍصبىيىاًنيُّ ييكسيؼي ٍبفي عى  66 مقبكؿ ق(540) ٍلكىاًحًد ٍبًف ميحى
مَّاؿى )  509 ، الجى  66 صدكؽ يخطئ ق(199ييٍكنيسي بفي بيكىٍيًر بًف كىاًصؿو أىبك بىٍكرو الكيٍكًفيَّ
ًبيبو أبك ًبٍشر الًعٍجمٌي، مكالىـ اإلصبيانٌي )  510  52 ثقة ق(267ييكنيسي ٍبفي حى
ٍببلىًنيُّ )  511 ٍمبىسو الجي ، كىأىبيك حى ٍمبىسو ، أىبك عيبىٍيدو  50 ثقة ق(132ييٍكنيسي بفي مىٍيسىرىةى بًف حى

 

 


