جامعةةةةةهر

ةةةة ر–رغةةةة

ر

عمةةةةال ر سات اةةةةا ر سع ةة ةار ر
ك ةةةةةةةةةهر س ةةةةةةةةة عهر ر
ماجس ة ار يةةا لرمع م ة ر
ر
رر

صاَكر
شقَ البن ع َ
ث و آثارُ كِتابِ تَارِيخِ َمذِينَةِ دِمَ ِ
أحادي ُ

اجلنَة  /صفحة  ، 912إىل نوايةِ باب  :مَا نُقلَ
صنَةِ من أ َّنَوَا مِن أبوَابِ َّ
من بذايةِ باب :مَا َو َردَ مِنَ ال ُ
عَن أهلِ املَعرفةِ أنَّ البَرَكَةَ فيوا مُضَعَّفَةٌ  /صفحة  ، 952من اجمللذ األول  ،ختريج ودراشة.
Hadeeth and traces of the Damascus history book to Ibn Asskar
From the beginning of the section : Which is stated by the year that it is from the
doors of Paradise / page 219, to the end of the section : which was transmitted from /
the people of knowledge that the blessing is weak page 253 of the first part.

إعذاد البَاحثة
نِصرِين َر َمضَان مُحَنَّذ مِقذَاد
إشــــــرا ُ
ف
األشتار الذكتور  /عَلي َرشِيذ النَّجَار
أشتار احلذيث الشريف وعلومى جبامعة األزهر  -غسة
قدمج هذه الزسالت استكما ًال لمتطلباث الحصول على درجت الماجستيز في الحديث وعلومه
من كليت الشزيعت  -جامعت األسهز – غشة
ُّْٗىػَُِٕ /ـ

ب

إهـــداء
إىل اْلَتًِ رَوَتْنًِ بِحَنَانِهَا وَعَطْفِهَا  ،إىل احلُبِّ الصَادقِ  ،وَالذَتًِ احلَبٍِبَت.
إىل مَنْ أَفنَى سَهْزةَ شَبَابِه يف رِعَاٌَتًِ  ،إىل قُذوَتًِ بِاحلٍََاة  ،وَالِذِي احلَبٍب.
إلَى مَنْ اتَخَذْتُهُ سَنَذَاً لًِ بَعْذَ أَبًِ  ،سَوجًِ (مُحَمَّذٍ) وعَائلتِهِ الكَزِميت .
إلَى إخْىَانًِ وَ أَخَىَاتًِ وَكُلِّ مَنْ تَزْبطنًِ ِهبِم مَحَبْتٌ خَالِصَتٌ هلل تَعَالَى .
أُهذي مثزة هذا البحث

ج

قاؿ تعالى﴿ ىك ىم ٍف ىي ٍش يك ٍر فىًإنَّ ىما ىي ٍش يك ير لًىن ٍف ًس ًه ﴾
الشكر كالعرفاف لؤلستاذ الدكتكر /عمي رشيد النجار -حفظه ا﵀ كرعا  -إلشرافه عمى بحثي ذذا ؛ لما
(ُ)

انطبلقان مف ذذ ايآي  ،فإنني أتقدـ بخالص

عمي مف كريـ كقته ك غزير عممه  ،كالذم أسعدني بحسف تعاممه إرشادان كتكجيهان كذلؾ عمى
تفضؿ َّ
مدار دراستي لدرجتي البكالكريكس كالماجستير ،فج از ا﵀ عني خير الجزاء  ،كجعؿ ا﵀ عممه كعممه
في ميزاف حسناته يكـ القيام  .آميف

كال يزاؿ الشكر مكصكالن لعضكم المناقش األستاذ الدكتكر /محمد مصطفى نجـ المناقش

الداخمي ،كالدكتكر  /أحمد إدريس عكدة المناقش الخارجي .

كالشكر مكصكؿ أيضان لجامعتي الغراء جامع األزذر ممثم برئيسها كنائبيه.

كالشكر الجزيؿ لعمادة الدراسات العميا ككمي الشريع .

كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر كالعرفاف لكالدم ككالدتي الكراـ المذيف كانا سببان بعد ا﵀ في تحفيزم

إلكماؿ دراساتي العميا .

ككما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى جميع إخكاني كأخكاتي في مدرس المستقبؿ النمكذجي

الخاص كعمى رأسها األستاذ الدكتكر /زياد عمي الجرجاكم ،كما كأخص بالذكر األستاذة /ىبة النكاتي

التي قامت بالتدقيؽ المغكم لمرسال  ،كاألستاذة /صفاء جياد الحرازيف التي قامت بعمؿ ممخص
الرسال بالمغ اإلنجميزي  ،كالشكر مكصكؿ لكؿ مف ساذـ في إتماـ بحثي ذذا عمى أكمؿ كجه كلك
بدعكة صادق  ،فجزاذـ ا﵀ تعالى عني خير الجزاء ككفقهـ لما يحبه كيرضا .

(ُ) سكرة لقماف (ُِ).
د

سالىة
ص ِّ
الر ى
يممى َّخ ي
الحمد ﵀ كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ ا﵀ _صمى ا﵀ عميه كعمى آله كصحبه كسمـ_ ،كبعد:
أحاديث كآثار ًك ً
تاب تى ً
عساىكر) مف بداي ً باب:
فهذا البحث بعنكاف( :
ار ً
ي
يخ ىم ًدي ىن ًة ًد ىم ٍ
شى
ؽ البف ى
ي
أذؿ المعرف ً
ً
قؿ ىعف ً
الس ىن ً مف َّأنها ًمف أبك ً
َّن  /صفح ُِٗ  ،إلى نهاي ً باب  :ىما ين ى
اب الج ى
ىما ىكىرىد م ىف ي
ى
ى
ى

َّ
ضعَّفى ه  /صفح ِّٓ  ،مف المجمد األكؿ  ،تخريج كدراس  ،لئلماـ الحافظ ابف
الب ىرىك ى فيها يم ى
أف ى
عساكر ُٕٓ ق ،كقد قمت في ذذا البحث بترتيب األحاديث الكاردة عمى ترتيب مؤلفها إال أنني قمت
بفصمها بعد أف كانت متداخم ثـ دراستها دراس حديثي مع بياف درج ذذ األحاديث  .ذذا  ،كاقتضت

طبيع البحث أف يقسـ إلى مقدم  ،ك فصميف  ،ك خاتم :

أما المقدم فبينت مف خبللها مكان السن النبكي كبياف دكرذا في شرح الكتاب العزيز  ،ثـ

أشرت إلى دكر أذؿ الحديث في حفظ السن النبكي .

كأما الفصؿ األكؿ :فترجمت فيه البف عساكر ترجم مكسع  ،كبينت أذمي كتاب تاريخ دمشؽ

مع تعريؼ يسير لهذا الكتاب الكبير.

أما الفصؿ الثاني :فهك ليب البحث كذك عبارة عف تخريج ك دراس األحاديث الكاردة مف باب:

السن مف أنها مف أبكاب الجن  ،إلى نهاي باب  :ما ينقؿ عف أذؿ المعرف أف البرك فيها
ما ىكرد مف ي
ضعَّفى  ،دراس حديثي تفصيمي مف حيث تخريج المتف ،كدراس اإلسناد كبياف درج األحاديث ،
يم ى
كاأللفاظ الغريب كالبمداف.
كأخي انر :ختمت بحثي بأذـ النتائج التي تكصمت إليها في دراستي ،ككذلؾ تكصياتي لمباحثيف

كطمب العمـ .

ً
ً
مد لًمَّ ًه ىر ّْ
يف.
َّك ىانا أىف اٍل ىح ي
العالىم ى
ب ى
ىكآخ ير ىدع ى

ق

Abstract
Message summary Praise be to God and prayers and peace be upon the
Messenger of Allah peace be upon him and his family and companions, and after:
This is the research entitled: (Graduation of the Hadiths of the history of
Damascus and its study) from the section: mention the origin of the derivation of
the name of the Sham / page 56, to the door: the statement that faith is Sham when
the occurrence of sedition and the fact that the great Epics / page 101 of the first
part, Imam Hafiz Ibn Asaker 571 e In this study I have studied the Hadiths of the
Prophetic Hadith, and I have divided my research into two chapters: Chapter One:
Translated into Arabic by Ibn Assaker, an extensive translation, and then the
importance of the history book with a simple definition of this great book. The
second chapter, which is a study of the hadiths from pages 56 to 101, is a detailed
modern study in terms of maten graduation, the study of attribution, the degree of
ahaadeeth, and foreign words and countries. Finally, I concluded my research by
concluding with the most important findings of my studies, as well as the
recommendations of adith and detailed study of the derivation of the words, and
studying of the hadith tellers and their origins, and indicating the degree of hadith,
as well as indicating the strange words, and introducing their countries. Finally, I
have concluded my study with the most important results that I have reached, and
with some recommendations to other researchers and students. Thanks for Allah
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فيرس المكضكعات
الصفحة

المكضكع
البسمم

ب

إذداء

ج

شكر كتقدير

د

ممخص الرسال بالمغ العربي

ذػ

ممخص الرسال بالمغ اإلنجميزي

ك

فهرس المكضكعات

ز

المقدم

ح

أذمي البحث كسبب اختيار

ط

أذداؼ الدراس

ط

الدراسات السابق

ط

المشاكبلت ك الصعكبات

ط

حدكد الدراس

م

منهج البحث

م

خط البحث

ؾ

جدكؿ الرمكز المستخدم

ـ

الفصؿ األكؿ  :ابف عساكر ك كتابو التاريخ

ُ

المبحث األكؿ :ترجم اإلماـ ابف عساكر

ِ

المبحث الثاني :التعريؼ بكتاب تاريخ مدين دمشؽ
ً
تاب تى ً
ؽ البف عساكر
الفصؿ الثاني :
ي
ار ى
يخ ىم ًدي ىن ىة ًد ىم ٍ
شى
آثار ك ى
أحاديث ك ي
الخاتم

ٕ
َُِ

المصادر كالمراجع

َِِ

فهرس ايآيات القرآني

ُِٓ

فهرس األحاديث

ُِٓ

فهرس الرجاؿ

ُِٖ

ز

ُْ

يمقى ِّد ىمة

الحمد ً
ً
ً
ً
ّْ
بأبرؾ
اترت
المحامد
بأجؿ
تؤلألت
﵀ الذم
آالؤي ،كتك ٍ
أسماؤي ،كتك ٍ
ٍ
ي
الت بأسنى الهبات ي
ي
الخير ً
الكبير -تعالى  -في إلهيتً ًه
العمي
يؾ لهي،
ات
ُّ
كحد ي ال شر ى
أف ال إلهى إال ا﵀ي ى
نعماؤي ،ك ي
أشهد ٍ
ي
ي
صؿ كسمـ ً
فالمهـ ّْ
أشهد َّ
عميه كعمى
أعظـ المخمكقات،
النذير
عبد ي كرسكليهي البشي ير
أف
َّ
محمدا ي
ن
كربكبيتً ًه ،ك ي
ٍ
ي
ي
ً
ً
كع ن ،إلى ىي ً
كـ الديف.
آله كأصحابًه صبلةن مكصكل ن ،ال ىمقطي ى
ً ً
ىكىب ٍع يد؛ فىًإَّنهي ال ىي ٍخفىى ىعمىى أحد أ َّ
ص ًاد ًر التى ٍش ًرٍيع
الس ىن ى ى
الن ىب ى
الم ٍ
در الثىاني م ٍف ىم ى
ىف ي
صي
كي ذي ى
ً
اؿ تى ىعالىى ﴿ إًَّنا ىن ٍح يف ىن َّزٍل ىنا
اإل ٍسبلى ًم ٌي ،ىكقى ٍد تى ىك َّف ىؿ ا﵀ تعالى بً ًح ٍف ًظها ىك ىما تى ىك َّف ىؿ بً ًح ٍف ًظ القيرآف الكريـ  ،قى ى
ً ً ً ً
ً
الذ ٍكر كًاَّنا لىه لىح ًافظي (ُ) ً ً
ىف ىج ىع ىؿ ًر ىجاالن
الس ىن  ،كا َّف م ٍف ح ٍفظ ا﵀ لها أ ٍ
ّْ ى ى ي ى
كف﴾ فىالذ ٍك ير في ايآي ذك القيىر ي
ى
آف ك ي
ؼ ذًذ ً األيم ى بً ىشر ً
كؿ ا﵀ ( )فىيم ٍي يزكف الصح ٍيح ًمف ً
اؿ ًرس ً
جؿ دراستهـ أى ٍقك ً
ؼ ً
اإل ٍس ىن ًاد
السق ٍيًـ ،كا﵀ي ىش َّر ى ى
يى ى ى ى ى
ى
ي
ى
ى
ى
ص ٍيص فى ً
اإلس ىناد كاتًصالً ًه ،فىهك ىخ ً
ً ً ً
اضم ه لًهىًذ ً األ ىيم ىكلى ٍي ىس لً ىغ ٍي ًرىذا ًم ىف األ ىيمـ ،قىا ىؿ
ىك ىم َّف ىعمىٍيهىا بًسٍمسمى ً ٍ
ى
ى
ي
(ِ)

محمد بف سيريف " :إف ذذا الحديث ديف فانظركا عمف تأخذكف دينكـ"

كذذا يدؿ عمى اعتناء العمماء

المسمميف باإلسناد كالبحث في الرجاؿ الستخبلص الحكـ عمى األحاديث.
النبكي ذـ الصحاب ي -ر ً
ً
ككنهىا
كلعؿ أ ى
ضي ا﵀ي ىع ٍنهيـ -فى ىح ًفظيكذا ىك ىكانكا ىي ٍر ى
بالس ىن ى ى
ىكؿ ىم ٍف اذتىَّـ ي
يي ى ى ى ى
ً
ً
ً
و
ىحود أ َّ
الحًد ٍي ًث يذ يـ
ىف أ ٍ
ىذ ىؿ ى
كف الدقى ى ىكاأل ىىم ىان ى في ًرىك ىايتهىا ىك ىكما ال ىي ٍخفى ىعمىى أ ى
ىعمىى أى ٍك ىم ًؿ ىك ٍجه ،ىك ىكانكا ىيتى ٍح ىر ى
ً
اؿ" :الى تىىاز يؿ طىائًفى ه ًمف أ َّ ً
ً
الح ّْ
ؽ ال
الن ىب ٌي ( )فىقى ى
كرة ،ال ىذيف ىب َّش ىر بًهي يـ ى
ٍ
يف ىعمىى ى
يمتي ظىاذ ًر ى
الم ٍن ي
صى
الطىائفى ي ى
(ّ)
اؿ عًمي بف المًد ٍينًي :ال ى ً
الحًد ٍيث  ،ىفًم ىذلؾ فىًإ َّف َّ
أجؿ
كرة يذ ىنا يذ ٍـ أ ٍ
ىذ يؿ ى
الم ٍن ي
صي
طائفى ي ى
ى ٌ
يضرذـ مف خالفهـ " قى ى ى ٌ
ً
العٍمًـ بًها ىن ٍفسه ككٍقتىه أىف ي ٍبح ى ً
طالًب ً
يث رس ً
اف ًال ىزىمان ىعمىى
ىما يي ٍش ًغ يؿ ى
ى ى ي ىى ي ٍ ى ى
كؿ ا﵀ ( ،)ىكلى َّما ىك ى
ث في أى ىحاد ى ى ي
ً
ً
ؾ
ىف أي ىش ًار ى
ىف أ ي
ىح ىب ي
المسمـ أف يدافع عف سن رسكؿ ا﵀ ( (أ ٍ
الم ىب ىارؾ ىكأ ٍ
بت أ ٍ
ىخ ى
كض غ ىم ىار ىذ ىذا العٍم ىـ ي
ً ًً
ً ً
ً
الب ٍح ًث ًفي س ٍن ً رس ً
بعد استً ىخ ىارتًي ﵀
كؿ ا﵀ ( )فى ٍ
استًي ىك ى
اختىٍر ي
كض ى
ت ىم ي
مماءنا في ى
كعان عٍمم ٍيان يم ىناس ىبان لد ىر ى
ي ىي
يع ى
اكر كذذا الم ٍشركع ًعبارة عف ًسٍم ًسم و
ئلماـ ابف عس ً
ىف أ ٍىدر ىس ًكتىاب تى ًارٍي ىخ ًدم ٍشؽ ل ً
 ىعز كجؿٍ -اختىٍر ي
ىى ىٍ
ىى
ىى ى ي
ت أٍ ي
ى
ً
ً ً
ًعٍم ًمي و بًالتىعاكف مع الطمب ًفي ًق ًسـ ً
الض ٍخـ ًفي
الحد ٍيث الشريؼ ىل ىعمىنا ين ٍساذ يـ في تى ٍخ ًرٍي ًج ىذ ىذا الكتىاب ى
ى
ى
ى
ىى
ًً
ً
و ً ً
كص ّْؿ ا﵀ي ىك ىس ىمـ ىكىب ىار ىؾ ىعمىى ىنبً ىينا يم ىح َّمد ىك ىعمىى آله
المكلىى أف يتقبمه منا ى
ىع ىمؿ عٍمم وي ىحد ٍيث ىسائم ٍي ىف ى
ىج ىم ًع ٍيف .
ص ٍحبً ًه أ ٍ
ىك ى

(ُ) سكرة الحجر (ٗ).

(ِ) الكفاي في عمـ الركاي (ُِِ)

(ّ) خ (ٗ ،)َُُ/ح (ُُّٕ) (ٕٔ) كتػػاب االعتصػػاـ بالكتػػاب كالسػػن (َُ) بػػاب قػػكؿ النبػػي (ال تػزاؿ طائف ػ مػػف أمتػػي ظػػاذريف
عمػػى الحػػؽ) كذػػـ أذػػؿ العمػػـ ،ـ (ّ ،)ُِّٓ/ح (َُِٗ) (ّّ) كتػػاب اإلمػػارة (ّٓ) بػػاب قػػكؿ النبػػي (ال ت ػزاؿ طائف ػ مػػف أمتػػي
ظاذريف عمى الحؽ) عف ثكباف رضي ا﵀ عنه.

ح

أىمية البحث كسبب اختياره:
ُ .المكان العممي كالتاريخي عند العمماء لكتاب تاريخ دمشؽ.

ِ .اختصاص الكتاب بعمـ الحديث كخاص عمـ الجرح ك التعديؿ _مجاؿ تخصصي_ .
ّ .طكؿ األسانيد الكاردة في الكتاب جعؿ مف دراسته أم انر يممحان لمضركرة.
ْ .تحقيؽ رغبتي كمحبتي في تطبيؽ عمـ التخريج كدراس األسانيد تطبيقان عمميان عمميان.
ٓ .استكماالن لما بدأ طمب الدراسات العميا في جامع األزذر.

كالسيما أف ذذا المشركع سيفتح مجاالن لطمب الدراسات العميا في كتاب أبحاثهـ ،كيككف ذذا

المشركع باسـ جامع األزذر_ غزة.
أىداؼ الدراسة :

ُ .تخريج بعض األحاديث الكاردة في كتاب تاريخ دمشؽ كدراس أسانيدذا كالحكـ عميها.

ِ .تقديـ مادة عممي محقق مجمكع في مرجع كاحد  ،ليسهؿ عمى الباحثيف الرجكع إليها
كاالستشهاد بها.

ّ .معرف األحاديث المقبكل كالمردكدة في كتاب تاريخ دمشؽ .

ْ .اإلسهاـ في إخراج المكسكعات العممي الحديثي كخدم السن النبكي .
الدراسات السابقة:

بعد البحث كالتنقيب كسؤاؿ أذؿ االختصاص كأصحاب الخبرة لـ أقؼ حسب عممي عمى َّ
أف

أحدان اشتغؿ في تخريج أحاديث ذذا الكتاب تخريجان عمميان دقيقان ،سكل ثبلث مف طمب الدراسات العميا

في جامع األزذر_غزة الذيف شرعكا في ذذا العمؿ  ،ككما ذكر محقؽ الكتاب في مقدم تحقيقه أنه
صرؼ النظر عف تخريج األحاديث كالحكـ عميها(ُ) ،غير أني كجدت بعض الدراسات حكؿ كتاب

تاريخ دمشؽ ،مثؿ :مختصر تاريخ دمشؽ البف منظكر ،ككذلؾ كجدت كتابان قيمان جدان كاسمه (مكارد
الد ٍع ىجانً ٌي) ،كفيه كضع المؤلؼ كؿ كتاب استقى منه ابف
ابف عساكر) لمدكتكر (طبلؿ بف سعكد ي
عساكر حديثان أك أث انر أك أم معمكم و (المصادر كالمراجع) ،كلكف ذذ الدراسات خارج عف مكضكع
دراستي؛ ألنها ستككف تخريج األحاديث كبياف حكمها في الجزء المحدد مف ذذا الكتاب.

المشكالت كالصعكبات:
أما عف الصعكبات التي كاجهتني خبلؿ دراستي فهي:

ُ .طكؿ األسانيد ككثرة الركاة فيها مما زاد الكقت في الدراس .

(ُ) مقدم تاريخ دمشؽ (ّْ).
ط

ِ .تداخؿ األسانيد مع بعضها بعضان ؛ فيذكر الكاحد تمك ايآخر دكف ذكر المتف ثـ يبدأ بتفنيدذا
حديثان حديثان.

ّ .كجكد تصحيفات في أسماء الركاة مما دعاني إلى البحث كالتنقيب األكثر عف االسـ الصحيح
لمراكم.

ْ .إ ف اإلماـ ابف عساكر مف منهجه أف يذكر مرة اسـ الراكم كأخرل يذكر كنيته كذذا ىش َّك ىؿ لدم
صعكب في معرف الركاة ،كذلؾ كجكد عدد مف الركاة لـ أقؼ لهـ عمى تراجـ .
حدكد الدراسة:

ً
ً
الس ىن ً مف َّأنها ًمف أبك ً
َّن  /صفح
اب الج ى
أما حدكد دراستي فكانت مف بداي باب  :ىما ىكىرىد م ىف ي
ى
ى
ً
لمعرف ً َّ
ضعَّفى ه  /صفح ِّٓ  ،مف المجمد
ُِٗ  ،إلى نهاي ً باب  :ىما ين ى
الب ىرىك ى فيها يم ى
أف ى
قؿ ىعف أذؿ ا ى
األكؿ.
منيج البحث:

أكالن-المنيج في ترتيب األحاديث:

قمت باتباع المنهج االستقرائي في جمع األحاديث ثـ قمت بترتيب األحاديث كما كردت في

كتاب تاريخ دمشؽ ثـ كضعت رقمان لكؿ منها حتى يسهؿ العزك لؤلحاديث عند التكرار  ،لكف إذا
كجدت إسناديف أك أكثر لممتف الكاحد دمجتها في حديث كاحد مع ترقيـ كؿ سند لمتفريؽ بينهما كالحكـ

عمى كؿ إسناد يمنفردان.

ثانيان-المنيج في الترجمة لمركاة كالحكـ عمييـ:

قمت بالترجم لمركاة بذكر االسـ ،كالكني  ،كالنسب ،كتاريخ الكفاة ،ثـ أذكر ثبلث مف شيكخه

كثبلث مف تبلميذ -إف كجد -كاف تكرر اسـ الراكم في حديث آخر اكتفيت بذكر اسمه كدرجته كرقـ
الحديث الذم كرد فيه  ،كأما الصحاب فكمهـ عدكؿ كاكتفيت باإلشارة إلى مكاضع ترجمتهـ في كتب

الصحاب كاإلصاب كاالستيعاب دكف تفصيؿ ،كذلؾ استقصيت أقكاؿ النقاد في الركاة ك قمت
باستخبلص الحكـ في الراكم ،كذلؾ بعد النظر في أقكاؿ النقاد .

ثالثان-المنيج في التخريج ك الحكـ عمى األحاديث:

قمت بتخريج األحاديث مف الكتب التسع كغيرذا  ،كاف كاف الحديث ضعيفان بحثت له عف

متابع أك شاذد  ،ك إذا تكرر عزكت لمكانه األكؿ في الرسال برقـ الحديث  ،كبعد جمع أقكاؿ النقاد
بناء عمى قكاعد تصحيح الحديث كتحسينه كتضعيفه ،فإف
في الراكم كالنظر فيها ىح ىك ٍم ي
ت عمى الحديث ن
كاف الحديث صحيحان اكتفيت بقكلي :إسناد ذذا الحديث صحيح ؛ ألف ركاته ثقات  ،كاف كاف حسنان
قمت إسناد حسف مع بياف السبب ،كاف كاف غير ذلؾ بينت ما في الحديث مف عمؿ  ،كتكقفت عف

الحكـ عمى أسانيد األحاديث التي لـ أقؼ لركاتها عمى ترجم أك جرح أك تعديؿ.
م

رابعان-المنيج في غريب األلفاظ كاألماكف كاألنساب:
فسرت األلفاظ الغريب كذلؾ بالرجكع إلى كتب غريب الحديث أك كتب الشركح ،ككذا عرفت
باألماكف كالبمداف مف خبلؿ كتب البمداف  ،إضاف إلى أنني عرفت باألنساب ،كذلؾ بالرجكع إلى كتاب

األنساب لمسمعاني .

سادسان-المنيج في التصحيفات:

عند كجكد تصحيفات في كتاب ابف عساكر ،فمف باب األمان العممي  ،أثبت النص كما كرد

في الكتاب في متف الرسال  ،كجعمت التصحيح في الهامش مف مصادر مكثكق .
خطة البحث:
أما عف خط البحث فتحتكم عمى مقدم  :كفصميف ،كخاتم  ،كفهارس .كذي عمى النحك ايآتي:
أما المقدم فقد بينت فيها مكان السن في التشريع اإلسبلمي ،ثـ بينت أذمي المكضكع كسبب

اختيار ،ثـ كضعت خط البحث.

كأما الفصؿ األكؿ :كذك خاص بالمؤلؼ ابف عساكر ككتابه التاريخ:
كفيه مبحثاف:

المبحث األكؿ :ترجم لممؤلؼ ابف عساكر.

المطمب االكؿ :اسمه ،ككنيته ،كنسبه.

المطمب الثاني :مكلد  ،كنشأته ،كرحبلته.

المطمب الثالث :مكانته العممي كثناء العمماء عميه.
المطمب الرابع :أذـ شيكخه كتبلميذ .
المطمب الخامس :أشهر مصنفاته.

المطمب السادس :مذذبه كعقيدته.

المطمب السابع :كفاته.

المبحث الثاني :التعريؼ بكتاب تاريخ مدين دمشؽ.

المطمب األكؿ :اسـ الكتاب.

المطمب الثاني :مكضكع الكتاب

المطمب الثالث :مصادر المؤلؼ في ذذا الكتاب.
المطمب الرابع :منهج المؤلؼ في تاريخ دمشؽ.
المطمب الخامس :أذمي الكتاب.

المطمب السادس :ثناء العمماء عمى الكتاب.

المطمب السابع :عناي العمماء كالباحثيف بالكتاب.
ؾ

ً
ً
الس ىن ً مف َّأنهىا
أما الفصؿ الثاني :فتخريج أحاديث تاريخ دمشؽ كدراستها ،مف بداي باب  :ىما ىكىرىد م ىف ي
ً
ًمف أبك ً
المعرف ً َّ
ضعَّفى ه /
َّن  /صفح ُِٗ  ،إلى نهاي ً باب  :ىما ين ى
اب الج ى
الب ىرىك ى فيها يم ى
أف ى
قؿ ىعف أذؿ ى
ى
صفح ِّٓ  ،مف المجمد األكؿ.
ثـ اختتمت بحثي بخاتم كضعت فيها أذـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إليها خبلؿ دراستي،

ثـ ذيمت البحث بقائم المصادر كالمراجع كأخي انر الفهارس (ايآيات القرآني كاألحاديث النبكي كالرجاؿ).

كبعد؛ فإني لـ أدخر جهدان في إخراج بحثي عمى أكمؿ كجه ،كالكماؿ ﵀ كحد  ،فما كاف في

بحثي مف صكاب فهك من مف ا﵀ كحد  ،كما كاف فيه مف تقصير أك زلؿ فهك مني كا﵀ المستعاف

كص ّْؿ ا﵀ كسمـ عمى نبينا محمد كعمى
كعميه الثكاب كالغفراف ،كآخر دعكانا أف الحمد ﵀ رب العالميف ،ى
آله كصحبه أجمعيف.

ؿ

الرمكز المستخدمة في الرسالة
ـ

اسـ الكتاب

الرمز

ُ-

د

سنف أبي داكد

ِ-

ت

سنف الترمذم

ّ-

حـ

مسند أحمد

ْ-

حب

صحيح ابف حباف

ٓ-

طس

المعجـ األكسط لمطبراني

ٔ-

بز

مسند البزار

ٕ-

ش

مصنؼ ابف أبي شيب

ٖ-

تخ

التاريخ الكبير لئلماـ البخارم

ٗ-

فتف

الفتف لنعيـ بف حماد

َُ -طب

المعجـ الكبير لمطبراني

ُُ -سن

السن ألبي بكر الخبلؿ

ُِ -فضائؿ الشاـ

فضائؿ الشاـ كدمشؽ لمربعي

ُّ -ركياني

مسند الركياني

ُْ -المستدرؾ

المستدرؾ عمى الصحيحيف لئلماـ الحاكـ

ُٓ -أبك يعمى

مسند أبي يعمى

ُٔ -مسند الشامييف

مسند الشامييف لمطبراني

ُٕ -داريا

تاريخ داريا البف مهنا

ُٖ -ذؽ

السنف الكبرل لمبيهقي

ُٗ -األحاديث المختارة

األحاديث المختارة لممقدسي

ـ

الفصل األول

ُ َ َ َ َ َ ُُ َ ْ ُ
اريخ
اكر و ِكتابه الت ِ
ابن عس ِ

المبحث األكؿ :ترجمة اإلماـ ابف عساكر
المبحث الثاني :التعريؼ بكتاب تاريخ مدينة دمشؽ

المبحث األكؿ :ترجمة اإلماـ ابف عساكر
المطمب األكؿ-اسمو ككنيتو كنسبو:
الد ٍيف ٍابف عس ً
اسـ ثًقى ى ً
عمًي ٍبف اٍلحسف ٍبف ًذب المَّه ٍبف ع ٍبد المَّه ٍبف الحس ٍيف أىبك القى ً
اكر
ي
ى
ى
ىى
يى
ىى
ى ٌ
(ِ)
ً ً (ُ)
ً
الد ىم ٌش ًق ٌي ال ٌشافع ٌي  ،ك يس ّْم ىي بعساكر ،كلعؿ أكؿ مف أطمؽ عميه ذذا المقب ذك ابف الجكزم .
المطمب الثاني-مكلده كنشأتو كرحالتو:

الع ٍشر األخيًر مف شهر يم ىحرـ لسن تسع كتسعيف كأربعمائ في
كلد اإلماـ ابف عساكر في ى
مدين دمشؽ ،كنشأ في بيت العمـ كالعمماء ،كلقد درس الفقه في حداث سنه عمى يد شيخه أحمد بف
السمى ًم ٌي ،عندما دخؿ بغداد لزـ بها التفقه كسماع الدركس بالمدرس النظامي كق أر الخبلؼ ك
حمزة ُّ
(ّ)
النحك  ،ككاف له أخ أكبر منه كذك اإلماـ المحدث صائف الديف بف الحسف بف ذب ا﵀ ،ككاف عالمان
فقيهان مفتيان تكفي سن ثبلث كستيف كخمسمائ (ْ) ،ككذلؾ انتفع بصحب جد أبي الفضؿ فأخذ عنه

النحك(ٓ).

كألف أذؿ العمـ في السابؽ كاف ال يعدكف ً
العمماء إال إذا ارتحؿ  ،فقد ارتحؿ إمامنا
ى
العال ىـ مف ي
ى
إلى بمد العمماء العراؽ  ،فأقاـ فيها خمس سنيف  ،ثـ ارتحؿ مف العراؽ إلى الحج سن إحدل كعشريف

كخمسمائ فسمع بمك كالمدين كمنى ،ثـ ارتحؿ إلى ببلد العجـ سن تسع كعشريف كخمسمائ فمكث

في رحمته أربع سنيف ،فسمع بأصبهاف كنيسابكر كغيرذا مف الببلد الكثيرة(ٔ).

(ُ) انظر إلى ترجمته المكسع في :المنتظـ في تاريخ الممػكؾ كاألمػـ (ُٖ ،)ِِْ/معجػـ األدبػاء (ْ ،)ُٕٔٗ/التقييػد لمعرفػ ركاة
السػػنف كالمسػػانيد (َْٓ) ،تػػاريخ بغػػداد كذيكلػػه (ُٓ ،)ِٗٓ/كفيػػات األعيػػاف (ّ ،)َّٗ/الركضػػتيف فػػي أخبػػار الػػدكلتيف (ِ،)َِْ/
المعيف في طبقػات المحػدثيف (ُّٕ) ،تػذكرة الحفػاظ (ْ ،)ِٖ/سػير أعػبلـ النػببلء (ُٓ ،)ِْٕ/تػاريخ اإلسػبلـ (ُِ ،)ّْٗ/العبػر
فػػي خبػػر مػػف غبػػر (ّ ،)َٔ/مػرآة الجنػػاف كعبػرة اليقظػػاف (ّ ،)ِٕٗ/البدايػ كالنهايػ (ُِ ،)ُّٔ/النجػػكـ ال ازذػرة فػػي ممػػكؾ مصػػر

كالقاذرة (ٔ ،)ٕٕ/الكافي بالكفيات (َِ ،)ُِٔ/طبقات الشافعي الكبرل لمسبكي (ٕ ،)ُِٓ/طبقات الشافعييف (ّٗٔ) ،ذيؿ التقييػد
في معرف ركاة السنف كالمسانيد (ِ ،)ُٖٖ/العقد المذذب فػي طبقػات حممػ المػذذب (ُّٕ) ،طبقػات الشػافعي البػف قاضػي شػهب

(ِ ،)ُّ/طبقات الحفاظ (ْٕٓ) ،الدارس في تاريخ المدارس (ُ ،)ْٕ/شذرات الذذب (ُ ،)ّْ/األعبلـ لمزركمي (ْ.)ِّٕ/
(ِ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٖ.)ِِْ/
(ّ) طبقات الشافعي الكبرل (ٕ.)ُِٕ/
(ْ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ.)ُِِ/
(ٓ) شذرات الذذب (ُ.)ْْ/

(ٔ) طبقات الشافعي الكبرل (ٕ.)ُِٔ/
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المطمب الثالث  -مكانتو العممية كثناء العمماء عميو:

قاؿ أبك سعد السمعاني( :ذك حافظ ثق متقف ىدّْيف ىخّْير حسف السمت جمع بيف معرف المتف
كاإلسناد ككاف كثير العمـ غزير الفضؿ صحيح القراءة متثبتنا رحؿ كتعب كبالغ في الطمب كجمع ما لـ
يجمعه غير كأربى عمى األقراف)(ُ).

اظبا عمى الجماع كالتبلكة ،يختـ
كقاؿ كلد المحدث القاسـ بف عمي( :كاف أبي-رحمه ا﵀-مك ن
كؿ جمع كيختـ في رمضاف كؿ يكـ كيعتكؼ في المنارة الشرقي  ،ككاف كثير النكافؿ كاألذكار ،كيحيي
ليم النصؼ كالعيديف بالصبلة كالذكر ،ككاف يحاسب نفسه عمى كؿ لحظ تذذب)(ِ).

كقاؿ ابف النجار(ّ)( :أبك القاسـ ختـ به ذذا الشأف كلـ يخمؼ بعد في الحديث مثمه كال أرل

مثؿ نفسه في معرف الحديث كمعرف رجاله)(ْ).

(ذك ىحافظ َّ
الد ٍن ىيا ً
الشاـ بؿ يذك ىحافظ ُّ
اإل ىماـ يمطمقنا الثّْقى الثبت)(ٓ).
ى
كقاؿ النككم :ي ى
كصَّنؼ كتبان منها تاريخ دمشؽ ،ككتاب
كقاؿ ابف نقط الحنبمي( :ككاف حافظان ثق ن في الحديث  ،ى
األطراؼ ،كغرائب مالؾ ،كشرح الكتب الست كغير ذلؾ)(ٔ).

كقاؿ الذذبي( :حافظ زمانه (ٕ) ،كقاؿ مرة أخرل :الحافظ الكبير ،محدث الشاـ (ٖ ) ،كقاؿ مرة أخرل:
ككاف فىهمان ىحافظان يمتقنان ىذكيان بصي ار بهذا الشأف ،ال يمحؽ شأؤ  ،كال يشؽ غبار  ،كال كاف له نظير في
زمانه)(ٗ).
المطمب الرابع-أبرز شيكخو كتالميذه:
قاؿ الذذبي( :كعدد شيكخه الذيف في "معجمه" ألؼ كثبلث مائ شيخ بالسماع ،كست كأربعكف
شيخان أنشدك  ،كعف مائتيف كتسعيف شيخا باإلجازة ،الكؿ في "معجمه" ،كبضع كثمانكف امرأة لهف
"معجـ" صغير سمعنا )(َُ).

كلعمي أقتصر عمى بعض شيكخه الذيف سمع منهـ مع بياف تاريخ كفاته.
(ُ) تذكرة الحفاظ (ْ.)ْٖ/

(ِ) المصدر السابؽ (ْ.)ْٖ/

الح ىسػػف ٍبػػف ذب ػ المَّػػه ٍبػػف محاسػػف ،أيىبػػك ىع ٍبػػد المَّػػه ابػػف النجػػار البغػػدادم ّْٔ ق( .تػػاريخ اإلسػػبلـ
(ّ) ذػػك يم ىح َّمػػد ٍبػػف محمػػكد ٍبػػف ى
ُْ.)ْٕٖ/
(ْ) تاريخ بغداد كذيكله (ُٓ.)ِٗٔ/

(ٓ) طبقات الشافعي الكبرل (ٕ.)ُِٗ/

(ٔ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (َْٓ).
(ٕ) المعيف في طبقات المحدثيف (ُّٕ).
(ٖ) تذكرة الحفاظ (ْ.)ْٖ/

(ٗ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ.)ِْٖ/
(َُ) المصدر السابؽ (ُٓ.)ِْٖ/
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شيكخو مف نيسابكر:
كرم ِّٓ ق-ِ ،فى ً
ً ً
اط ىم بًٍنت
الم ى
ظ ٍفر ى
الن ٍي ىس ياب ً ٌ
ُ -ىع ٍبد الم ٍنعـ بف ىع ٍبد ال ىك ًرٍيـ بف ىذ ىكىزاف القي ىش ٍي ًر ٌ
م  ،أىبك ي
كرٍي ِّٓ ق-ّ ،إًسم ً
ً
الن ٍي ىس ياب ً
الممًؾ  ،أىبك ىس ٍعد
اعيؿ بف أ ٍ
المظى ٍفر ى
ىح ىمد بف ىع ٍبد ى
ٍى
ىعم ٌي ابف يمظى ٍفر ،أىـ ي
الش ٍح ً
اذر بف مح َّمد  ،أىبك القى ً
اذر بف طى ً
كرم ِّٓ ق -ْ ،ىز ً
اسـ َّ
الن ٍي ىس ياب ً
م ّّٓ ق-ٓ ،
ام ٌي ى
ى
يى
كر ٌ
الن ٍي ىس ياب ً ٌ
الن ٍي ىس ياب ً
م َّٓ ق.
م ى
ضؿ ابف أ ٍ
يم ىح َّمد ابف الفى ٍ
كر ٌ
ىح ىمد  ،أىبك ىع ٍبد ا﵀ الفيىرًاك ٌ
شيكخو مف المدينة:

ً
الخ ٌبلؽ بف ع ٍبد ً
م ِٖٓ ق.
ُ -ىع ٍبد ى
م  ،أىبك الفيتيكح الهى ىرًك ٌ
الكاسع بف ىع ٍبد الهىاد ٌ
ى ى
شيكخو مف دمشؽ:
ً
ً ً
ً
الح ىس ٍيف أىبك
الح ىسف بف ي
ي َُٓ ق -ِ ،ىعم ٌي بف ى
ُ -يم ىح َّمد بف ي
الح ىس ٍيف بف يم ىح َّمد أىبك طىاذر الح ٍنائ ٌ
ىح ىمد بف يم ىح َّمد ابف األى ٍكفىانً ٌي ِْٓ ق -ْ ،ىع ٍبد ال ىك ًرٍيـ
المك ًازٍينًي ُْٓ قً -ّ ،ذ ىب ي ا﵀ بف أ ٍ
ي
الح ىس ٍيف ابف ى
ط ً
السمى ًمي ً
ً ً
اذر بف ىس ٍهؿ بف بً ٍشر أىبًي الفى ىرج
الد ىم ٌش ًق ٌي ِٔٓ ق -ٓ ،ى
ابف ىح ٍم ىزة بف الخضر أىبك يم ىح َّمد ُّ ٌ
ً
اإل ٍسفى اريًيًنً ٌي ُّٓ ق.
شيكخو مف العراؽ:
ً
ً
ً
الد ٍي ىن ً
ىح ىمد ّْ
ىس ىعد بف
احد بف أ ٍ
الح ىسف ى
م  ،أىبك ى
الك ى
م ُِٓ ق-ِ ،قىراتىك ٍيف بف األ ٍ
الب ٍغ ىداد ٌ
كر ٌ
ُ -ىعمي بف ىع ٍبد ى
ً
ً
ىحمد بف مح َّمد بف ع ٍبد ً
ً
م
الم ٍذ يككر  ،أىبك األ ٍ
الم ىكاذب ى
ى
يى
ىعز ى
الب ٍغ ىداد ٌ
الب ٍغ ىداد ٌ
الممؾ  ،أىبك ى
ى
م ِْٓ ق-ّ ،أ ٍ ى
ى
ً
ً
ً
الح ىس ٍيف
م ِٓٓ ق-ٓ ،أ ٍ
ىح ىمد بف ي
احد  ،أىبك القىاسـ ى
الك ى
الب ٍغ ىداد ٌ
ِٓٓ ق -ْ ،ذ ىب ا﵀ بف يم ىح َّمد بف ىع ٍبد ى
ً
ً
م ِٕٓ ق.
بف أ ٍ
الب ٍناء ى
ىح ىمد  ،أىبك ىغالب ى
الب ٍغ ىداد ٌ
* أبرز تالميذه:
الدم ٌش ًقي ََٔ ق-ِ ،ع ٍبد الجبَّار بف ع ٍبد ى ً
ً
ً
ً
ي ابف
ى
ى
ى
ُ-القىاسـ بف ىعم ٌي بف ى
الغن ٌ
الح ىسف  ،أىبك يم ىح َّمد ى ٌ
ً
ً
الم ىك ًارـ ّّٔ ق -ْ ،يم ىح َّمد بف يرك ًم ٌي بف
ى
الح ىر ٍستىان ٌي ِْٔ ق-ّ ،ىن ٍ
صر ا﵀ بف ىع ٍبد ى
الر ٍح ىمف بف أىبي ى
ً
الب ىرًاذ ًع ٌي ْٕٔ ق.
الك ٍذاب ابف ى
يم ىح َّمد ى
الح ٍرىدان ٌي ُْٔ ق -ٓ ،يع ىمر بف ىع ٍبد ى
المطمب الخامس-أشير مصنفاتو:
كأما عف تصانيفه فقد انشغؿ ابف عساكر بالتأليؼ كالتصنيؼ ،فصنؼ جمم كبيرة مف الكتب

كاألجزاء الحديثي فبارؾ ا﵀ له في قممه كعممه ،كأكد أف أعرض جمم مف أشهر مصنفاته ،مراعيان في

ذلؾ الترتيب الهجائي لمكتب مع إذماؿ األلؼ كالبلـ غير األصمي :
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ـ

أسماء الكتب كاألجزاء الحديثية

ُ-

أخبار لحفظ القرآف الكريـ ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :خير ا﵀ الشريؼ ،الناشر :دار الفرائد لمطباع
كالنشر كالتكزيع – دمشؽ ،سكريا ،الطبع  :األكلى ُٔٗٗ.

ِ-

األربعكف البمداني  :كذك عبارة عف أربعيف حديثان ألربعيف شيخان مف أربعيف بمدة ،جزء حديثي ،مطبكع،

ّ-

األربعكف حديثان مف المساكاة مستخرج عف ثقات الركاة ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :أبك عمي طه بك

ْ-

األربعكف في الحث عمى الجهاد ،جزء حديثي ،مطبكع ،المحقؽ :بدكف ،كقد طبع في دار الخمفاء لمكتاب

ٓ-

اإلشراؼ عمى معرف األطراؼ ،مخطكط لـ يطبع(ُ).

ٔ-

تاريخ مدين دمشؽ كذكر فضمها كتسمي مف حمها مف األماثؿ أك اجتاز بنكاحيها مف كارديها كأذمها ،كتاب،

تحقيؽ :عبدك الحاج محمد الحريرم ،الطباع في مكتب القرآف ،القاذرة-مصر ،السن  ُُّْ :ق ُّٗٗ-ـ

سريح ،الناشر( :بدكف) ،الطبع  :األكلى ُُْْ ،ذػ ُّٗٗ-ـ.

اإلسبلمي ،الككيت ،تاريخ الطبع  :بدكف.

مطبكع ،تحقيؽ :عمرك بف غرام العمركم ،الناشر :دار الفكر لمطباع كالنشر كالتكزيع ،عاـ النشرُُْٓ :
ذػ  ُٗٗٓ -ـ ،عدد األجزاء.َٖ :
ٕ-

تبييف االمتناف باألمر باالختتاف ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :مجدم فتحي السيد ،الناشر :دار الصحاب

ٖ-

تبييف كذب المفترم فيما نسب إلى اإلماـ أبي الحسف األشعرم ،كتاب ،مطبكع ،المحقؽ :بدكف ،الناشر :دار

لمتراث بطنطا ،الطبع  :األكلى َُُْذػ ُٖٗٗ -ـ.

الكتاب العربي – بيركت ،الطبع  :الثالث  ،َُْْ ،عدد األجزاء.ُ :
ٗ-

تعزي المسمـ عف أخيه ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :مجدم فتحي السيد ،الناشر :مكتب الصحاب  -جدة-
الشرقي  ،الطبع  :األكلىُُُْ ،ذػُُٗٗـ.

َُ -التكب  ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :أبك عبد ا﵀ مشعؿ بف باني الجبريف المطيرم ،الناشر :دار ابف حزـ،
الطبع  :األكلى ُِِْ ذػ  ََُِ -ـ.
ُُ -حديث أذؿ حرداف ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :أبك عبد ا﵀ مشعؿ بف باني الجبريف المطيرم ،الناشر:
دار ابف حزـ ،الطبع  :األكلى ُِِْ ذػ  ََُِ -ـ.

ُِ -ذـ المبلذي (المجمس الثاني كالخمسكف مف أمالي ابف عساكر) ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :العربي الدائز
الفرياطي ،الناشر :دار البشائر اإلسبلمي ضمف سمسم لقاء العشر األكاخر (ْٖ) ،الطبع  :الثاني ُِْٔ
ذػ  ََِٓ -ـ.
ُّ -فضؿ أـ المؤمنيف عائش  ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :الحسيف بف محمد الحدادم ،الناشر :دار البشائر
اإلسبلمي  ،الطبع  :األكلى ُِْٔ ذػ  ََِٓ -ـ.

ُْ -فضؿ شهر رجب ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :جماؿ عزكف ،الناشر :مؤسس الرياف – بيركت ،الطبع :
األكلى َََِ ،ـ.
ُٓ -فضؿ شهر رمضاف ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :أبك عبد ا﵀ مشعؿ بف باني الجبريف المطيرم ،الناشر:
دار ابف حزـ ،الطبع  :األكلى ُِِْ ذػ  ََُِ -ـ.

(ُ) انظر :الرسال المستطرف (ُٗٔ).
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ُٔ -فضؿ يكـ عرف  ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :أبك عبد ا﵀ مشعؿ بف باني الجبريف المطيرم ،الناشر :دار
ابف حزـ ،الطبع  :األكلى ُِِْ ذػ  ََُِ -ـ.
ُٕ -فضيم ذكر ا﵀ عز كجؿ ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :أحمد البزرة ،الناشر :دار المأمكف لمتراث ،الطبع
األكلى ُُْْ :ذػ  ُْٗٗ -ـ.

ُٖ -كشؼ المغطا في فضؿ المكطا ،كتاب ،مطبكع ،تحقيؽ :محب الديف أبي سعيد عمر العمركم ،الناشر :دار
الفكر – بيركت ،سن النشر :بدكف ،عدد األجزاء.ُ :
ُٗ -مدح التكاضع كذـ الكبر ،جزء حديثي ،مطبكع ،تحقيؽ :محمد عبد الرحمف النابمسي ،الناشر :دار السنابؿ.
سكريه – دمشؽ ،الطبع  :األكلى ُُّْذػ ُّٗٗ -ـ.
َِ -معجـ الشيكخ ،كتاب ،مطبكع ،تحقيؽ :الدكتكرة كفاء تقي الديف ،الناشر :دار البشائر – دمشؽ ،الطبع :
األكلى ُُِْ ذػ  َََِ -ـ ،عدد األجزاء.ّ :
ُِ -المعجـ المشتمؿ عمى ذكر أسماء شيكخ األئم النبؿ ،كتاب ،مطبكع ،تحقيؽ :سكين الشهابي ،الناشر :دار
الفكر_ سكري _ دمشؽ َُُْ ،ق ُُٖٗ -ـ ،عدد األجزاء.ُ :

المطمب السادس-مذىبو كعقيدتو(ُ):

أما عف مذذبه فقد كاف ابف عساكر شافعي المذذب (ِ).
(ّ)

كأما عقيدته فقد كاف أشعرم

حتى صنؼ كتابان سما تهذيب

العقيدة .قاؿ ابف الجكزم( :ككاف شديد التعصب ألبي الحسف األشعرم،

(ْ)

المفترم عمى أبي الحسف األشعرم)(ٓ).

المطمب السابع-كفاتو:
تيكفّْي اإلماـ ًفي اٍلح ًادم عشر مف شهر رجب سن إً ٍح ىدل كسبعيف ك ىخم ً
اش اثٍىنتىٍي ًف
سمائ  ،كقد ىع ى
ىى
ى
ى ٍ
ى
الر ٍحمى كطىمىب ً
ً
اذف ىب ٍيف التىأىلً ٍيؼ ىك ً
العٍمـ ،ىكقى ٍد ين ًق ىؿ ىع ٍنهي ًفي
عشرة أىيَّاـ،
كقض ي
ى
ىكسبعيف سن ىكستَّ أشهر ىك ى
ى
احتي ً ً
ىكفىاتً ًه أ َّ
َّماء ىبكت ىعمى ٍي ًه بدمع كبمها،
ىف اٍل ىغ ٍي ى
السن فدر ًع ٍن ىد ىما رفعت ى
بس في ىذذ ٌ
ث ٍ ى
جن ىازته فى ىكأىف الس ى
جن ىازته بالميداف اٍلممؾ َّ ً
كسؼ األيكبي ،كقد دفف بجكار كالد )(ٔ).
ص ىبلح ٌ
ضر ى
كقى ٍد ىح ى
الديف يي ي
الناصر ى
فىرحمه ا﵀ تعالى تتغمد  ،كجمعنا ا﵀ به كالمحدثيف بصحب سيد الخمؽ أجمعيف محمد (.)
(ُ) الكػػبلـ عػػف عقيػػدة اإلمػػاـ ابػػف عسػػاكر يطػػكؿ بنػػا كلػػيس ذنػػا بابػػه ،كلكنػػي أشػػير إلػػى كتػػاب (جمػػع الجيػػكش كالدكاسػػر عمػػى ابػػف
عساكر البف المبرد الحنبمي َٗٗ ق) ،كقد حقؽ ذذا الكتاب في رسال عمميػ لنيػؿ درجػ الماجسػتير لمطالػب :محمػد فػكزم سػعد
بإشراؼ األستاذ الدكتكر :عمي بف محمد فقيهي في الجامع اإلسبلمي بالمدين المنكرة سن ُُْٖق.

(ِ) العقد المذذب في طبقات حمم المذذب (ُّٕ).

(ّ) األشاعرة ذـ أتباع أبي الحسف األشعرم الذم ظهر مذذبه في القرف الرابع الهجرم ،ككاف مذذبػه مػذذب أذػؿ السػن كالجماعػ
في الجمم ككثير مف التفاصيؿ (مجمؿ أصكؿ أذؿ السن ُ.)ّْ/

(ْ) لعمه قصد كتاب تبييف كذب المفترم فيما نسب ألبي الحسف األشعرم.
(ٓ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٖ.)ِِٓ/
(ٔ) الكافي بالكفيات (َِ.)ُِٕ/
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المبحث الثاني :التعريؼ بكتاب تاريخ مدينة دمشؽ

(ُ)

المطمب األكؿ-اسـ الكتاب:

تاريخ مدين دمشؽ ،كذكر فضمها كتسمي مف حمها مف األماثؿ أك اجتاز بنكاحيها مف كارديها كأذمها.

المطمب الثاني -مكضكع الكتاب:
قاؿ ابف عساكر :

كذك كتاب مشتمؿ عمى ذكر مف حمها مف أماثؿ البري أك اجتاز بها أك بأعمالها مف ذكم الفضؿ

كالمزيد مف أنبيائها كذداتها كخمفائها ككالتها كفقهائها كقضاتها كعممائها كدراتها كقرائها كنحاتها
(ِ)

كشعرائها كركاتها

قاؿ الدكتكر شكرم فيصؿ " :لـ يقتصر الحافظ ابف عساكر عمى التأريخ لمدين دمشؽ في

مرحم ما أك في عصر فقط ،بؿ شمؿ كتابه تاريخ مدين دمشؽ منذ العصر الجاذمي؛ حيث يترجـ
لرجاؿ مف الجاذمييف كالمخضرميف عرفكا دمشؽ كأعمالها أك حمكا بها أك اجتازكا بنكاحيها مف كارديها

كأذمها ،ثـ يؤرخ لمسيرة النبكي بجكانبها ،كما كاف فيها مف أحداث كذلؾ حيف يبدأ كتابه بسيرة النبي

( ،)كيخصص جزءان كبي انر مف مقدم الكتاب ،ثـ يترجـ لمخمفاء الراشديف -رضي ا﵀ عنهـ ،-كلمف
كاف حكلهـ كمعهـ تراجـ طكيم مستكفاة ،فتأتي ذذ التراجـ ككأنها تاريخ لمعصر كمه بالكثير مف

دقائقه التي ال نجد بعض مادتها عند غير كالتي ال تمتد في ببلد الشاـ كحدذا بؿ في أقطار اإلسبلـ
كمها كذكذا إلى عصر  ،ككذلؾ فهك لـ يخص مدين دمشؽ أك نكاحيها فقط ،بؿ تعداذا في الكبلـ إلى

غيرذا؛ فكتب عف ببلد الشاـ كمها .كمف الطبيعي أف يككف تاريخ دمشؽ أغنى المصادر عف تاريخ

األمكييف ،كلكف تاريخ األمكييف ليس تاريخهـ ذـ فحسب ،كانما ذك تاريخ العرب كالمسمميف في الفترة

التي كانت فيها دمشؽ عاصم الدكل العربي اإلسبلمي " (ّ).

كيقكؿ أيضان " :إف المؤلؼ ال يقدـ لنا تاريخان دمشقيان كال تاريخان شاميان فحسب كاَّن ىما يي ّْ
قدـ تاريخان
حضاريان لهذ الببلد كمها التي انتشر فيها اإلسبلـ كسادت فيها العربي كانساحت فيها مهاجرة العرب
المسمميف بيف أقصى الشرؽ فيما كراء النهر كبيف أطراؼ المحيط " (ْ).

(ُ) ذذا المبحث مستفاد مف :مكقع الجمعيػ العمميػ السػعكدي لمسػن كعمكمهػا عمػى الشػبك العنكبكتيػ (قسػـ السػن كالسػيرة النبكيػ ،
منػػاذج المحػػدثيف ،تػػاريخ دمشػػؽ لمحػػافظ ابػػف عسػػاكر نشػػر يػػكـ الجمع ػ ٔ ََُِ/ٖ/ـ السػػاع ِّ ُّ:اإلعػػداد العممػػي لممكقػػع،

ككتاب مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ (ُ ،)ّٕ/كمقدم تاريخ دمشؽ لعمرك العمركم (ِٖ)

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ْ /
(ّ) مقدم تاريخ دمشؽ (ُّ).
(ْ) المصدر السابؽ (ِٖ).
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كقاؿ مرة أخرل " :كلقد خص الحافظ الجزء األكؿ بفضائؿ الشاـ كفتكح الشاـ عام كبعض

المجمدة بخطط دمشؽ كذكر مساجدذا ككنائسها كأبكابها كدكرذا كأنهارذا كقنكاتها ثـ بدأ بالترجم لكؿ
مف دخمها أك اجتاز بنكاحيها مف أنبيائها كذداتها كخمفائها ككالتها كفقهائها كقضاتها كعممائها كركاتها
ىكقيَّرائًهىا كنحاتها كشعرائها(ُ) ،كذذا ما ذكر ابف عساكر في مقدم تاريخه " (ِ).
كال زاؿ الكبلـ لمدكتكر شكرم فيصؿ حيث قاؿ " :كلـ يكف تاريخه أكؿ تاريخ لدمشؽ كالشاـ
(ّ)

كلـ يكف تاريخ دمشؽ األكؿ مف نكعه بيف كتب تاريخ المدف ،فقبمه ألؼ" تاريخ الرق " لمقشيرم

ك"

تاريخ أصبهاف" ألبي نعيـ ك" تاريخ نيسابكر" لمحاكـ ك" تاريخ بغداد" لمخطيب كذك أذـ ما أنتج

قبمه"(ْ).

كقاؿ الذذبي " :كصنؼ كجمع فأحسف فمف ذلؾ تاريخه في ثماف مئ جزء " (ٓ).
الد ٍع ىجانًي(ٔ) " :كانتهى مف تصنيفه في مرحمته األكلى سن ْٗٓ ذػ كبمغ
كقاؿ الدكتكر طبلؿ ي
خمسمئ كسبعيف جزءان ،ثـ أخذ يزيد فيه كيضـ إليه ما يستجد عند حتى تمت نسخته الجديدة كالمؤلف

مف ثمانيف مجمدان سن ٗٓٓ ذػ " (ٕ).

َّ
كصنؼ فمف ذلؾ :كتاب تاريخ مدين دمشؽ كأخبارذا كأخبار
كقاؿ ياقكت الحمكم " :كجمع

مف حمها أك كردذا في خمسمئ كسبعيف جزءان مف تجزئ األصؿ كالنسخ الجديدة ثمانمائ جزء)(ٖ).
المطمب الثالث -مصادر المؤلؼ في ىذا الكتاب:

قاؿ الدكتكر طبلؿ ال يد ٍع ىجاني " :عدد المؤلفات التي اعتمدذا ابف عساكر في (تاريخه) :مف
شيكخ ابف عساكر (ُٖٗ) يمؤلفان ،كمف غير شيكخه (ُُٕ) يمؤلفان ،في حيف بمغ عدد الكتب التي اقتبس

منها حكالي األلؼ كتاب " (ٗ).

المطمب الرابع -منيج ابف عساكر في تاريخو:

بدأ المؤلؼ كتابه بمقدم حافم َّ ،
تحدث فيها عف كتابه كعممه كنهجه فيه فقاؿ ابف عساكر:

"أما بعد فإني كنت بدأت قديمان باالعتزاـ لسؤآؿ مف قابمت سؤاله باالمتثاؿ كااللتزاـ عمى جمع تاريخ
(ُ) مقدم تاريخ دمشؽ (ِٖ).

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ.)ٓ/

(ّ) ذك محمد بف سعيد بف عبد الرحمف القشيرم ،أبك عمي ّّْذػ( .سير أعبلـ النببلء ُُ.)ِْٓ/
(ْ) مقدم تاريخ دمشؽ (ِٖ).

(ٓ) سير اعبلـ النببلء (ُٓ.)ِْٗ/

(ٔ) كذك أستاذ مشارؾ بقسـ التاريخ بجامع أـ القرل كذك مف مكاليد المممك العربي السعكدي ُّْٖ ق.
(ٕ) مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ (ُ.)ٕٖ/
(ٖ) معجـ األدباء (ْ.)ُٖٔٗ/

(ٗ) مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ (ُ.)ُّ/
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لمدين دمشؽ أـ الشاـ حمى ا﵀ ربكعها مف الدثكر كاالنفصاـ  ،كسمـ جرعها مف كيد قاصد يهـ

باالختصاـ  ،فيه ذكر مف حمها مف األماثؿ كاألعبلـ فبدأت به عازمان عمى اإلنجاز له كاإلتماـ ،فعاقت

إنجاز كاتمامه عكائؽ األياـ مف شدة الخاطر ككبلؿ الناظر كتعاقب ايآالـ ،فصدفت عف العمؿ به
مي في إذماله كتركته لكـ المكاـ كتحشيـ مف تحشيمه سبب لكجكد
برذ مف األعكاـ حتى كثر ىع َّ
االحتشاـ ،كظهر ذكر شركعي فيه حتى خرج عف حد االكتتاـ كانتشر الحديث فيه بيف الخكاص
كالعكاـ ،كتطمع إلى مطالعته أكلك النهى كذكك األحكاـ كرقى خبر جمعي له إلى حضرة الممؾ القمقاـ
الكامؿ العادؿ الزاذد المجاذد المرابط الهماـ أبي القاسـ محمكد بف زنكي بف آؽ سنقر ناصر اإلماـ

أداـ ا﵀ ظؿ دكلته عمى كاف األناـ كأبقا يم َّسمى ىمان مف األسكاء منصكر األعبلـ يمنتقمان مف يعداة
ّْ
لح ىمم ّْ
الديف بإظهار اإلكراـ لهـ كاالحتراـ .كبمغني تشكقه إلى
المسمميف الكفرة الطغاـ يم ىعظ ىمان ى
االستنجاز له كاالستتماـ ليمـ بمطالع ما تيسر منه بعض اإللماـ فراجعت العمؿ فيه راجيان الظفر
بالتماـ شاك انر لما ظهر منه مف حسف االذتماـ يم ىباد انر ما يحكؿ دكف المراد مف حمكؿ الحماـ ،مع ككف

الكبر مظن العجز كمطي األسقاـ ،كضعؼ البصر ىحائبلن دكف اإلتقاف له كاإلحكاـ ،كا﵀ سبحانه
كتعالى المعيف فيه بمطفه عمى بمكغ المراـ" (ُ).

قاؿ الدكتكر طبلؿ الدعجاني" :حيث إف الحافظ ابف عساكر مف عمماء الحديث ،بؿ ذك إماـ

أذؿ الحديث في زمانه ،لذلؾ فقد سمؾ في تاريخه ذذا منهج المحدثيف؛ فهك يبدأ بذكر السند ثـ يكرد

الخبر" (ِ).

ذكر الحافظ ابف عساكر في تاريخه :تراجـ مف دخؿ مدين دمشؽ كنزؿ بها مف الصحاب

كالتابعيف ،كالعمماء كاألمراء ،كاألفاضؿ كغيرذـ؛ فبدأ في المجمديف األكؿ كالثاني بما كرد في فضائؿ

دمشؽ كالشاـ ،ثـ في المجمديف الثالث كالرابع السيرة النبكي  ،ثـ بدأ في أعبلـ الرجاؿ مف المجمد (ٓ)

حتى (ٓٔ) ،ثـ الكنى مف المجمد (ٔٔ) حتى المجمد (ٖٔ) ،ثـ النساء مف المجمد (ٗٔ) حتى المجمد
(َٕ) ،أما األجزاء الباقي فهي إستدراكات ألسماء الركاة.

رتب أسماء المترجميف عمى حركؼ المعجـ ،يمقدمان تراجـ مف اسمه أحمد عمى غير  ،مع

مراعاة الحركؼ في أسماء آبائهـ كأجدادذـ ،كأردؼ ذلؾ بمف عرؼ بكنيته كلـ يقؼ عمى حقيق تسميته

ثـ بمف ذكر ب نسبته ،كبمف لـ يسـ في ركايته ،كأتبعهـ بذكر النسكة كاإلماء كالشكاعر كما بيف ذلؾ في

مقدم كتابه(ّ).

قاؿ الدكتكر شكرم فيصؿ " :يقدـ ابف عساكر المادة األكلي لمترجم مسندة في كؿ جزئي مف

جزئياتها حتى في االسـ أك الكني أك يكـ الكفاة ،كتتعدد صكر الخبر بتعدد األسانيد التي انتهت إليه
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ.)ّ/

(ِ) مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ (ُ.)ْٖ/
(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ.)ٓ/
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كالركايات التي جاء عميها ،كقد تتكاثر األسانيد عمى خبر كاحد في صكرة كاحدة أك صكر متقارب ،

كلهذا فإف كؿ ما عند ابف عساكر في تاريخه يدكر في ذذيف القسميف الكبيريف :األسانيد ،كاألخبار"(ُ).

كقاؿ الدكتكر طبلؿ الدعجاني " :كأحيانان نجد ابف عساكر يجمع بيف أسانيد شيكخه إذا اتفقكا

في صفات معين  ،كاتفاقهـ في الكني  ،مثاؿ ذلؾ "أخبرنا أبك الحسف" ،أك االتفاؽ بالمهن  ،مثاؿ ذلؾ

"أخبرنا القاضياف" ،كغير ذلؾ"(ِ).
المطمب الخامس-أىمية الكتاب:

قاؿ عمرك العمركم" :أذمي ذذا التاريخ تكمف في أنه ال ييعد تاريخان لمدين دمشؽ  -أحد أكبر
معاقؿ الحضارة اإلنساني كالعمكـ اإلسبلمي عبر مختمؼ العصكر  -فحسب ،بؿ إنه مكسكع حديثي
كذك مف أكسع المصادر في سير الرجاؿ فمنه يمكف استخبلص كتب كأسفار عدة في مكضكعات

كعمكـ كفنكف شتى؛ فالكتاب مرجع لمعمماء الحتكائه عمى ايآالؼ مف األحاديث النبكي كايآثار ،كالكتاب

مكسكع في عمـ الرجاؿ كالجرح كالتعديؿ فهك عندما يترجـ لمرجاؿ كيذكر سيرذـ كيذكر مركياتهـ ،فإنه
يبيف حالهـ كعمى ما ذـ عميه مف ضعؼ أك تكثيؽ كيصحح أسماءذـ إذا اقتضى الحاؿ ،كيذكر سن

الكفاة لمرجاؿ كذك بهذا يحدد طبق االسـ المترجـ له كفي ذذا مف الفائدة ما يدركه العاممكف في حقؿ

الرجاؿ"(ّ).

كقاؿ أيضان" :كذك عندما يسرد الخبر يخصكصان في الفضائؿ يسرد جميع الركايات بأسانيدذا

المتعمق بالخبر يذكر ذلؾ كذك مف أعمـ الناس باألحاديث الضعيف كالمكضكع  ،فكأنه بإيراد السند

يخمي مسؤكليته كيدع العهدة في نقؿ األخبار عمى مف نقمها ككأنه يريد أف يقكؿ أيضان :إف كتابه

لجميع طبقات الناس كانه يريد أف يككف تاريخه مرآة تعكس حياة الناس كمعتقداتهـ كمذاذبهـ كنحمهـ
كآراءذـ السياسي كاالجتماعي فمه النقؿ كالعرض كالسرد كلمعقؿ التدقيؽ كالتمحيص .كما أف الكتاب

مكسكع في األدب شع انر كنث انر فضبلن عف ككف الحافظ ابف عساكر نفسه شاع انر أديبان"(ْ).

كقاؿ أيضان" :كالحافظ ينقؿ مف مصادر لـ تصمنا فتاريخه كسيط بيف عصرنا كعصر أسبلفه

ككثي انر ما ينقؿ عمماء القرنيف السادس كالسابع عنه كابف األثير في تاريخه الكامؿ ،كالمزم في تهذيبه

تهذيب الكماؿ ،كالذذبي في تاريخه تاريخ اإلسبلـ كسير أعبلـ النببلء ،كابف كثير في تاريخه البداي
كالنهاي "(ٓ).

(ُ) مقدم تاريخ دمشؽ (ّّ).

(ِ) مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ (ُ.)ٖٔ/
(ّ) مقدم تاريخ دمشؽ (ٖ).
(ْ) المصدر السابؽ (ٖ).

(ٓ) مقدم تاريخ دمشؽ (ٗ).
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كال زاؿ الكبلـ لمحقؽ الكتاب" :كذك عندما يؤرخ لمدين دمشؽ تخصيصان ال يقتصر عمى

الجانب التاريخي بؿ يتعدا إلى جغرافي المدين ألنه أدرؾ بحس العالـ كحس المؤرخ أنه ال انفصاـ
بيف التاريخ كالجغرافيا فالجغرافيا ذي المسرح التي تحدث عميه كقائع التاريخ كذي مف أذـ المؤثرات

التي تؤثر في اإلنساف كبالتالي في الحياة االجتماعي كالسياسي كالثقافي  ،كما أف المكقع الجغرافي

لممدين الذم حباذا ا﵀ به كاف له أثر في دكرذا الحضارم عبر مختمؼ العصكر"(ُ).

كيقكؿ مرة أخرل" :ككأف الحافظ ابف عساكر أراد أف يؤرخ لمعالـ العربي كاإلسبلمي عمى امتداد

رقعته الجغرافي شرقان كغربان مف خبلؿ تمؾ المشكاة المشع دمشؽ الشاـ فكاف بتاريخه الكبير
المكسكعي الفذ شيخ المؤرخيف كمؤرخ الحفاظ كالمحدثيف ختامان مف عصر الحفاظ ابف عساكر كذك
عصر الجهاد كعصر النهض العممي كمف خبلؿ مكسكعته تاريخ دمشؽ ندرؾ كيؼ استطاعت ذذ

األم تخطي محنتها بالصمكد كبالقكة الحيكي الكامن فيها كطرد الصميبييف كتحرير القدس"(ِ).

كقاؿ عمرك العمركم" :كيمتاز تاريخ دمشؽ عف التكاريخ التي سبقته أنه أكسعها مادة كأشممها

تكجهان ،كقد يككف ذذا الكتاب أكسع تكاريخ المدف كذك أيضان مف أكسع المصادر في تراجـ الرجاؿ،

ككالة دمشؽ مثبلن كقيضاتها ك يشعرائها ،كمنه
حتى ليجرد منه كتب عمى حدة في مكضكعات مختمف ي
يستخرج أحسف تاريخ لبني أمي سكتت معظـ التكاريخ عنه ،كذك إلى ذلؾ حكل عدة كتب مستقم فكؿ
طالب يظفر فيه بطمبته كيجد فيه ما ال يجد في كتاب غير ؛ ألف ابف عساكر يمتاز بالتحرم كالبسط

كاالستقصاء كتتبع النكادر في سير المترجـ لهـ كأخبارذـ"(ّ).
المطمب السادس-ثناء العمماء عمى الكتاب:

قاؿ الذذبي" :كبمغنا أف الحافظ عبد الغني المقدسي بعد مكت ابف عساكر أنفذ مف استعار له

شيئان مف " تاريخ دمشؽ " ،فمما طالعه ،انبهر لسع حفظ ابف عساكر"(ْ).
كقاؿ ال ىكتٍانً ٌي" :كقد قالكا :إنه يقصر العمر عف أف يجمع اإلنساف فيه مثؿ ذذا الكتاب"(ٓ).
المطمب السابع-عناية العمماء كالباحثيف بالكتاب:

اعتنى العمماء بهذا الكتاب قديمان كحديثان ،قاؿ حاجي خميف  :كله عدة (ذيكؿ) ك(مختصرات) منها(ٔ):

(ُ) مقدم تاريخ دمشؽ (ٗ).
(ِ) المصدر السابؽ (َُ).
(ّ) المصدر السابؽ (ِٗ).

(ْ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ.)ِّٓ/
(ٓ) الرسال المستطرف (ُِّ).
(ٔ) كشؼ الظنكف (ُ.)ِْٗ/
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ُ -ذيؿ ،لكلد المصنؼ القاسـ بف عمي ََٔذػ ،كلـ يكممه ،كله أيضان( :جزء فيه مف منتخب
القاسـ بف عمي بف عساكر مف تاريخ دمشؽ)(ُ).

ِ -ذيؿ ،أبي حفص عمر بف محمد بف منصكر الدمشقي ابف الحاجب َّٔ،ذػ ،قاؿ المنذرم:
شرع في تصنيؼ تاريخ لدمشؽ يمذيبلن عمى الحافظ ابف عساكر(ِ).

ّ -ذيؿ ،صدر الديف أبي عمي الحسف بف محمد البكرم القرشي التيمي الدمشقي ٔٓٔ ذػ ،قاؿ
الذذبي :كشرع في تاريخ دمشؽ ذيبلن عمى تاريخ ابف عساكر كعدمت المسكدة(ّ).

ْ -ذيؿ ،ألبي يعمى بف القبلنسي ٓٓٓ ق(ْ).

كمف المختصرات:

ُ -منتقى منه لمشيخ أبي العباس أحمد بف عبد الدائـ المقدسي ٖٔٔ ذػ ،قاؿ ابف رجب :كتب
(ٓ)
ً
الم ىجالًس)(ٔ).
الم ىجالس كفي ىكاذ ي
(تاريخ الشاـ البف عساكر) مرتيف  ،ككتابه سما ( :فاكه ى
ِ -مختصر ،لمعبلم المغكم أبي الفضؿ محمد بف مكرـ األنصارم الركيفعي المعركؼ بابف
منظكرُُٕذػ ،قاؿ الذذبي :اختصر تاريخ دمشؽ في نحك الربع (ٕ ) ،طبع في دار الفكر،

دمشؽ َُْْ ق بتحقؽ ركحي النحاس كرياض عبد الحميد مراد كمحمد مطيع في (ِٗ)
جزنء ك(ُٔ) مجمدان.
ّ -منتقى ،لمقاضي تقي الديف أبي بكر بف أحمد بف شهب الدمشقي الشافعي ُٖٓ ذػ(ٖ).
ْ -منتقى ،منه لمحافظ ابف حجر العسقبلني ِٖٓ ق(ٗ).

ٓ -مختصر ،لبدر الديف أبي محمد محمكد بف أحمد العيني الحنفي ٖٓٓذػ ،قاؿ ابف فهد:
اختصر (تاريخ دمشؽ البف عساكر) في ثبلث مجمدات أك أكثر(َُ).

ٔ -مختص ػػر ،لمح ػػافظ ج ػػبلؿ ال ػػديف الس ػػيكطي س ػػما  :تحفػ ػ الم ػػذاكرة ف ػػي المنتق ػػى م ػػف ت ػػاريخ اب ػػف
عساكر(ُُ).

(ُ) كذك مخطكط (معجـ المؤرخيف الدمشقييف ُٕ).
(ِ) التكمم لكفيات النقم (ّ.)ّْٔ/
(ّ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ.)ْٕٔ/

(ْ) كقد طبع ذذا الذيؿ في كتاب تاريخ دمشؽ البف القبلنسي.
(ٓ) ذيؿ طبقات الحنابم (ْ.)ٖٗ/

(ٔ) كذك مخطكط (معجـ المؤرخيف الدمشقييف َُْ).
(ٕ) معجـ الشيكخ الكبير (ِ.)ِٖٖ/

(ٖ) كذك مخطكط (معجـ المؤرخيف الدمشقييف َِْ).

(ٗ) كذك مخطكط (الحافظ ابف حجر العسقبلني أمير المؤمنيف في الحديث َْٕ).
(َُ) معجـ الشيكخ البف فهد (ِٓٗ).
(ُُ) حسف المحاضرة (ُ.)ّْْ/
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ٕ -مختصر ،لمشيخ إسماعيؿ بف محمد العجمكني ُُِٔ ذػ(ُ).

ٖ -مختصر ،ألبي الفتح الخطيب مف رجاؿ القرف الرابع عشر(ِ).
ٗ -مختصر ،لمشيخ عبد القادر بف بدراف الدمشقي الحنبمي ُّْٔذػ ،كقد طبع في دار المسيرة
بيركت ُّٗٗ في (ٕ) مجمدات ،كذك نحك نصؼ الكتاب.

َُ -جزء فيه منتخب مف ثبلث أجزاء مف تاريخ دمشؽ لكرـ بف عبد الكاحد الصفار(ّ).

كمف الدراسات المعاصرة:

لػمدكتكر طبلؿ سعكد الدعجاني دراس حكؿ تاريخ ابف عساكر طبعت في الجامع اإلسبلمي

بالمدين المنكرة عمادة البحث العممي الطبع األكلى ُِْٓ ذػ باسـ( :مكارد ابف عساكر في تاريخ
دمشؽ) في ثبلث مجمدات ضخاـ.
المطمب الثامف-طبعات الكتاب:
تبنى مجمع المغ العربي بدمشؽ مشركع طبع ذذا السفر العظيـ ،فطبع المجمد األكؿ سن

ُُٓٗ ،كالقسـ األكؿ مف المجمد كالثاني سن ُْٓٗ بتحقيؽ الدكتكر (صبلح الديف المنجد) ،كصدر
المجمد العاشر سن ُّٔٗ بتحقيؽ الشيخ (محمد أحمد دذماف) ،يبدأ بترجم (بسر بف أبي أرطاة)
كينتهي بترجم (ثابت بف أقرـ) ،كفي أكاخر عاـ ُٕٔٗ طبع مجمد بتحقيؽ الدكتكر (شكرم فيصؿ)
فيه تراجـ حرؼ العيف المتمكة باأللؼ يبدأ بترجم (عاصـ بف بهدل ) ،كينتهي بترجم (عائذ بف

محمد) ،ثـ تبل سن ُِٖٗ ـ مجمد آخر بتحقيؽ الدكتكر (شكرم فيصؿ) كاألستاذيف (رياض مراد)
ك(ركحي النحاس) ،يبدأ بترجم (عبادة بف أكفى) ،كينتهي بترجم (عبد ا﵀ بف ثكب ،ككاف صدر عاـ

ُُٖٗ ـ جزء ثالث بتحقيؽ األستاذيف (مطاع الطرابيشي) ك(سكين الشهابي) يبدأ بترجم (عبد ا﵀ بف
جابر) ،كينتهي بترجم (عبدا﵀ بف زيد) ،كصدر أيضان المجمد األخير المشتمؿ عمى تراجـ النساء
حققته الفاضم (سكين الشهابي) كذلؾ سن ُِٖٗ ـ ،كما قاـ المجمع بنشر بعض أجزاء ذذا التاريخ

بطريق التصكير لمنسخ الخطي  ،فصكر جزنء يضـ جمم مف تراجـ العبادل تبدأ (بعد ا﵀ بف عمراف)
كتنتهي (بعبد ا﵀ بف قيس) ،كذلؾ سن ُٖٕٗ ـ .كأفرد بالطبع مف ذذا (التاريخ ) ترجم عمي بف أبي
طالب رضي ا﵀ عنه بتحقيؽ (محمد باقر المحمكدم) [ الرافضي ] ،كأفردت بالطبع أيضان ترجم
(الزذرم) ،بتحقيؽ (شكر ا﵀ بف نعم ا﵀ قكجاني) ،نشر مؤسس الرسال سن ُِٖٗ ـ.

طيبع الكتاب كامبلن بتحقيؽ :عمر بف غرام العمركم ،كنشرته دار الفكر سن ُُْٓذػ(ْ).

(ُ) كذك مخطكط (معجـ المؤرخيف الدمشقييف َّٓ).
(ِ) كذك مخطكط (تاريخ األدب العربي ٔ.)ِٕ/

(ّ) كذك مخطكط (مكارد ابف عساكر في تاريخ دمشؽ ُ.)ّٗ/
(ْ) كذذ ذي النسخ المعتمدة في بحثي.
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الفصل الثاني

َ َ ََ َ ْ َ
َ َ
ُ
ُ
اريخ م ِدينة ِدمشق البن عساكر
أحاديث و آثار ِكتاب ت ِ

ً
ً
ً
ً
ً
أبك ً
نياية باب  :ىما
الج ىنة  /صفحة ُِٗ  ،إلى
اب َّ
الس ىنة مف َّأن ىيا مف ى
مف بداية باب  :ىما ىك ىرىد م ىف ي
أىؿ الم ً
قؿ ىعف ً
ض َّعفى هة  /صفحة ِّٓ  ،مف المجمد األكؿ  ،تخريج كدراسة.
عرفة َّ
ين ى
الب ىرىك ىة فييا يم ى
أف ى
ى

(باب ما كرد مف السنة مف أنيا مف أبكاب الجنة)
حديث رقـ (ُ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك عمي الحسف بف المظفر بف السبط كأبك عبد ا﵀ الحسيف

ا بف محمد بف عبد الكذاب البارع ببغداد كأـ أبيها فاطم بنت عمي بف الحسيف بف جد العكبري بدمشؽ

قالكا أنا أبك الغنائـ محمد بف عمي بف عمي بف الدجاجي أنا عمي بف عمر بف محمد الحربي نا أبك

السرم سهؿ بف يحيى كقاؿ ابف السبط بف بحر بف سبأ الحداد نا سعيد بف عثماف الرازم نا عبد الكاحد

ابف يزيد عف محمد بف مسمـ الطائفي عف محمد بف مسمـ الزذرم عف سعيد بف المسيب عف أبي ذريرة
ً
مدائف ً
ً
ً
مدائف
النار فأما
مدائف مف
دائف مف
ي
ى
قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀ ﷺ (أربعي ىم ى
مدائف الجنة كأربعي
(ّ)
ً
ً
مدائف ً
النار فالقسطنطيني ية(ُ) كطبري ية(ِ) كأنطاكي ية
كدمشؽ كأما
المقدس
كبيت
الجنة فمك ية كالمدين ية
ي
ي
ي
كصنعاء(ْ))(ٓ).
المحترق ية
ي

* أخرجه أبك الحسف الربعي في كتابه فضائؿ الشاـ كدمشؽ  ،باب ذكر مدائف الجن

مف طريؽ تماـ  ، ...متقارب األلفاظ.

ُ ِٖ/ح ّٓ

كأخرجه أيضان في باب ذكر مدائف الجن ُ ِٗ/حْٓ مف طريؽ تماـ ، ...متقارب األلفاظ.

*أخرجه السمعاني في كتابه فضائؿ الشاـ  ،باب فضائؿ الشاـ لمسمعاني ُ ْٕ/ح ُٗ مف طريؽ

أبي القاسـ السمرقندم ، ...متقارب األلفاظ.

*ذكر السيكطي في كتابه الآللىء المصنكع في األحاديث المكضكع ُ ، ُْٗ /كتاب المناقب ،

باب مناقب البمداف ك األياـ  ،مف طريؽ أبي عمي بف المظفر ، ...متقارب األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:

ُ .الحسف بف المظفر بف الحسف بف السبط

(ٔ)

 ،أبك عمي[المتكفى ِّٓ :ىػ].

المهتدم با﵀.
ركل عف  :أبيه  ،كأبي محمد الجكذرم ،ك ابف
ٌ
(ٕ)
ركل عنه :ابنه ذب ا﵀ ،كيحيى بف بكش ،كأبك القاسـ ابف عساكر
كثقه ابف عساكر(ٖ).

طنطيني  :اسمها اصطنبكؿ كذي دار ممؾ الركـ ( .معجـ البمداف ْ)ّْٕ /
(ُ) قي ٍس ى
(ِ) طبري  :بميدة مطم عمى بحيرة طبري كذي مف أعماؿ األردف في طرؼ الغكر( .معجـ البمداف ْ)ُٕ /
(ّ) أنطاكي  :قصب العكاصـ مف الثغكر الشامي  ،ك ذي مف ببلد الركـ ( .معجـ البمداف ُ)ِٔٔ /

(ْ) صنعاء :مكضعاف أحدذما باليمف ،كذي العظمى ،كأخرل قري بالغكط مف دمشؽ ( .معجـ البمداف ّ)ِْٔ /
(ٓ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ُِٗ /

(ٔ) ً
السبط  :بكسر السيف كسككف الباء ،قيؿ له ذلؾ ألنه ًسبط أبي بكر أحمد بف عمي بف الؿ الهمذاني( .األنساب لمسمعاني ٕ)ُٔ/

(ٕ) تاريخ اإلسبلـ(ُُ)ّٖٓ /

(ٖ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُّ)ّْٗ /
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ِ .الحسيف بف محمد بف عبد الكىاب بف أحمد بف محمد بف الحسف  ،أبك عبد اهلل البغدادم
البارع(ُ)[المتكفى ِْٓ :ىػ](ِ).

ركل عف  :الحسف بف غالب المقرئ ،كأبي جعفر ابف المسمم .

ركل عنه :أبك القاسـ ابف عساكر ،كأبك طاذر بف حمديَّ  ،كأبك بكر الباقبلَّني

(ّ)

قاؿ ابف عساكر  :ما كاف به بأس  ،قاؿ أبك الفضؿ بف شافع  :فيه تساذؿ كضعؼ.

ّ .فاطمة بنت عمي بف الحسيف

(ٓ)

العكبرم(ٔ).

(ْ)

(ٕ)

ىركت عف  :أبي جعفر بف المسمم ك محمد بف عمي الدجاجي كأحمد بف النقكر
لـ أقؼ لها عمى تجريح أك تعديؿ.
(ٖ)
ً
م[ .المتكفى ّْٔ :ىػ]
سف ،أبك الغنائـ ابف الدجاجي ا ٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
ْ .يم ىح َّمد ٍبف عمي ٍبف عمي ٍبف ا ٍل ىح ى
ركل عف :عمي ٍبف يع ىمر الحربي ،كابف معركؼ ،كابف يس ىكٍيد.
ركل ع ٍنه  :أبك ع ٍبد المَّه الحم ٍيدم ،كشجاع ال يذ ٍذمي ،كناصر ٍبف عمي ً
الباق ٌبلني.
ى
ىى ى ي
يى
ٌ
(َُ)
)
ٗ
(
ً
َّ
الم ىع َّم ير .
قاؿ ابف مأككال :كاف ثق في الحديث كقاؿ الذذبي:الش ٍي يخ ،األىم ٍي يف ،ي
(ُِ)
ٓ .عمًي ٍبف عمر ٍبف مح َّمد ٍبف ا ٍلحسف ٍبف شاذاف ،أىبك ا ٍلحسف ً
الح ٍم ىيرم(ُُ) البغدادم ا ٍل ىح ٍرًبي
يى
ي ى ى
ى ى
يى
ى ٌ
(ُّ)
[المتكفى ّٖٔ :ىػ]
كعمً ٌي ٍبف سراج  ،كالهى ٍيثىـ ٍبف خمىؼ.
ركل عف ٍ :
أح ىمد الصكفي ،ى
ركل ع ٍنه :أىبك اٍلقى ً
اسًـ ٍاأل ٍزىذ ًرمُّ ،كأيىبك الطَّي ً
ّْب الطَّىب ًرمُّ ،ىكأيىبك اٍل ىغ ىنائًًـ ابف الدجاجي.
ىى ى ي ي
ى

(ُ) البارع  :ذذا لقب لمف برع في نكع مف العمـ (األنساب لمسمعاني ِ)ِٔ/

(ِ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٕ ، )ِٓٗ /البداي كالنهاي (ُِ)ِْٗ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ّٗٗ /

(ْ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ)ّٓٔ /

(ٓ) مختصر تاريخ دمشؽ (َِ)ّّٔ /

م  :بضـ العيف كفتح الباء  ،بمدة عمى الدجم فكؽ بغداد بعشرة فراسخ مف الجانب الشرقي(األنساب لمسمعانيٗ)ّْٓ /
(ٔ) العكبر ٌ
(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (َٕ)ّْ /
(ٖ) َّ
الدجاجى :بفتح الداؿ كالجيـ  ،ذذ النسب إلى بيع الدجاج(األنساب لمسمعانيٓ)ُّٔ /
(ٗ) األنساب لمسمعاني (ٓ)ُّٔ /

(َُ) سير أعبلـ النببلء(ُٖ)ِِٔ /
(ُُ) ً
الح ٍمىي ًرل :بكسر الحاء كسككف الميـ  ،نسب إلى حميػر كذػي مػف أصػكؿ القبائػؿ ،نزلػت أقصػى الػيمف (األنسػاب لمسػمعاني ْ/
ِْٔ)
الحربى :بفتح الحاء كسككف الراء  ،ذذ النسب إلى المحم فهػي الحربيػ  ،محمػ معركفػ بغربػي بغداد(األنسػاب لمسػمعاني ْ/
(ُِ) ى
ُُُ)
(ُّ) النجكـ الزاذرة فى ممكؾ مصر كالقاذرة (ْ)ُٕٓ /
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( ُ)

ككثقه البغدادم كزاد  :كاف مأمكنان  ،ك قاؿ البرقاني  :ال يساكم

اف ثق
قى ى
اؿ العتيقي :ىك ى
شيء(ِ) ،كقاؿ الذذبي  :صدكؽ(ّ).

الحداد(ْ)[ .المتكفى ُُّ :ىػ]
ٔ .سيؿ ٍبف يحيى ،أبك َّ
م ٌ
الس ًر ٌ
اني.
عمي ى
ركل ىع ٍف :ى
الحٍمك ٌ
الح ىسف ٍبف ٌ

(ٓ)

كع ىمر ٍبف شاذيف
م،
ركلى ىع ٍنهي :أبك ىب ٍكر ٍ
بي ،ي
األبهىر ٌ
كعمي الحر ٌ
ٌ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

ٕ .سعيد بف عثماف أبك عمرك الرازم

.

(ٔ)

ركل عف  :ذشاـ بف عمار كأبي زرع كالحسف بف رشيد البصرم

ركل عنه  :نبهاف بف عماد المراغي(ٕ).
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

ٖ .عبد الكاحد بف يزيد اليكارم .

مف أمراء الصفري  ،كاف يشجاعان عظيـ الخطر  ،خرج بالقيركاف في جمع كبير مف البربر
(ٖ)

كقتؿ في كقع " األصناـ "

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
بف مسمًوـ الطَّ ًائ ًف ِّي(ٗ) الم ِّكي أىبك ع ٍب ًد ً
اهلل [المتكفى ُٕٕ :ىػ]
ي ى
ٗ .يم ىح َّم يد ي ي ٍ
ى
س ،كًا ٍبر ً
اذ ٍي ىـ ً
ركل ىع ٍف :ىع ٍم ًرك ً
اع و .
بف ًد ٍي ىن وار ،ىك ٍاب ًف ى
بف ىم ٍي ىس ىرةى ،ىك ىج ىم ى
اك و ى ى
طي
(َُ)
ً
ً
بف أىبًي ىم ٍرىي ىـ ،ىكقيتىٍي ىب ي
بف ىي ٍح ىيى ،ىك ىسع ٍي يد ي
ىس يد السَُّّن  ،ىكالقى ٍع ىنبً ُّي ،ىكىي ٍح ىيى ي
كركلى ىع ٍنهي :أ ى
(ُِ)
كثقه ابف معيف(ُُ)  ،كفي مكضع آخر  :لـ يكف بً ًه ىبأٍس

(ُ) تاريخ اإلسبلـ(ٖ)ٓٗٔ /

(ِ) تاريخ بغداد (ُّ)ْْٗ /

(ّ) ميزاف االعتداؿ (ّ)ُْٖ /

الحداد :بفتح الحاء  ،ذذ النسب إلى بيع الحديد كشرائه كعممه ( .األنساب لمسمعاني ْ)ٕٕ /
(ْ) ى
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ(ٕ ، )ِّٗ /تاريخ بغداد (َُ)ُّٕ /

(ٔ) ال ػػر ً
َّازم :بف ػػتح ال ػ ػراء كالػ ػزال المكس ػػكرة بعػ ػػد األل ػػؼ ،ذ ػػذ النسػ ػػب إل ػػى الػ ػػرم ،كذ ػػي بم ػػدة كبي ػ ػرة م ػػف ب ػػبلد الػ ػػديمـ ب ػػيف قػ ػػكمس
كالجباؿ(األنساب لمسمعاني ٔ)ّّ /

(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُِ)ُِّ /
(ٖ) األعبلـ لمزركمي (ْ)ُٕٖ /

(ٗ) الطائفي  :بفتح الطاء ككسر الياء  ،نسب إلى الطائؼ ( .األنساب لمسمعاني ٗ)ُٖ/
(َُ) سير أعبلـ النببلء (ٖ)ُٕٔ /

(ُُ) تاريخ ابف معيف ركاي الدارمي (ص)ُٕٗ :
(ُِ) تاريخ ابف معيف  -ركاي الدكرم (ّ)ٕٔ /
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(ّ)

(ِ)
(ُ)
صالحان كسطان
ككثقه العجمي كابف حباف كقاؿ ابف المديني  :ى
ً
ضعفه جدان(ْ) كقاؿ الجرجاني  :صالح الحديث ال
كقاؿ أحمد بف حنبؿ  :ىما أ ٍ
ىض ىعؼ ىحديثه ىك ى
بأس به كلـ أر له حديثان يمنك انر (ٓ) ،كفي مكضع آخر  :ضعفه عمى كؿ حاؿ مف كتاب كغير
(ٔ)

كتاب

(ٕ)

 ،كضعفه ابف الجكزم

يخطئ مف حفظه(ٗ).

(ٖ)

 ،كقاؿ الذذبي :فيه ليف

.

 ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ ،

م
َُ .محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف شياب الزٍى ًر ٌ
بكر[المتكفى ُِْ :ىػ]
ركل عف  :سهؿ ٍبف سعد كأبي ً
الطفيؿ.

(َُ )

ا ٍلقيىر ًش ٌي مدني أ يىبك

ركل ىع ٍنهي  :يحيى ٍبف ىس ًعيد كعكرم ابف ىخالًد كقتادة
(ُْ )
كثقه ابف حباف (ُّ) كقاؿ الذذبي  :حج ك إماـ
العىم يـ ،ىح ًافظي
كفي مكضع آخر قاؿ  :ى
ىزىمانًه(ُٓ) كقاؿ محمد بف عمر كالحسف بف المتككؿ العسقبلني  :كاف ثًقى ن كثير الحديث كالعمـ
كالركاي  ،فقيهان (ُٔ) ،كقاؿ ابف سعد ثق كثير الحديث كالعمـ كالركاي  ،قاؿ العجمي تابعي ثق ،
كقاؿ العجمي :اإلماـ العالـ المشهكر(ُٕ) ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :ال بأس به(ُٖ) ،كقاؿ العبلئي:
(ُُ)

كركل له الجماع (ُِ).

(ُ) الثقات لمعجمي (ِ)ِّٓ /

(ِ) الثقات البف حباف (ٕ)ّٗٗ /

(ّ) سؤاالت ابف أبي شيب البف المديني (ص)ُّٔ :

(ْ) العمؿ كمعرف الرجاؿ ألحمد ركاي ابنه عبد ا﵀ (ُ)ُٖٗ /
(ٓ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٕ)ِٗٔ /
(ٔ) الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ)ُّْ /

(ٕ) الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم(ّ)ٗٗ/
(ٖ) الكاشؼ (ِ)ُِٗ/

(ٗ) تقريب التهذيب (ص )َٓٔ :

الزٍذرل :بضـ الزال كسككف الهاء  ،ذذ النسب إلى زذرة بف كبلب بف مرة كذي مف قريش(األنساب لمسمعاني ٔ)َّٓ /
(َُ) ي
(ُُ) التاريخ الكبير لمبخارم بحكاشي المطبكع (ُ)َِِ /
(ُِ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِٔ)ّْْ /
(ُّ) الثقات البف حباف (ٓ)ّْٗ /

(ُْ) مف تكمـ فيه كذك مكثؽ ت أمرير (ص)ُٔٗ :
(ُٓ) سير أعبلـ النببلء(ٓ)ِّٔ /

(ُٔ) الطبقات الكبرل  -متمـ التابعيف  -محققا (ص)ُٖٔ :
(ُٕ) التبييف ألسماء المدلسيف (ص)َٓ :

(ُٖ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ)َّْ /
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(ُ)

اإلماـ العمـ

كقاؿ السيكطي :مشهكر بالتدليس(ِ) ،ككصفه الشافعي كالدارقطني بالتدليس  ،كقاؿ
ٔ.

ابف حجر :الفقيه الحافظ متفؽ عمى جبللته كاتقانه كثبته
(ْ)
ً
س ِّي ًب ً
الم ٍخ يز ٍك ًمي(ّ)  ،أبك محمد القرشي [المتكفى ّٗ :ىػ]
س ًع ٍي يد ي
الم ى
ُُ .ى
بف ىح ٍز وف القيىرشي ى
بف ي
بف مالً وؾ ،كالضَّح ً
ركل عف :ىزٍيًد ً ً و
َّاؾ ً
اف.
ىى ىٍ
بف يس ٍف ىي ى
بف ثىابت ،ىك يس ىارقى ى ً ى
ى
ً
ً
ً
َّ
يمَّي ى.
بف ىزٍيد الم ٍيث ُّي ،ىكًا ٍس ىماعٍي يؿ ي
ام ي ي
ىرىكل ىع ٍنهي  :إً ٍد ًرٍي يس ي
صبًٍي وح ،ىكأ ى
بف ى
بف أ ى
يس ى
(ٔ)
كح َّج  ،ككثقه أبك زرع كزاد  :إماـ (ٓ) ،ككثقه ابف حباف
ىكثىقىه أحمد كقاؿ  :ذك مف أذؿ الخير ي
(ٕ)
صالحان فىًقيهان  ،ك قاؿ أبك حاتـ  :كاف مف سادات التابعيف فقهان
ك العجمي ك قاؿ :ى ىك ى
اف رجبلن ى
:اإلماـ ،العمىـ  ،ىعالًـ أ ٍ ً
ككرعان كعبادةن كفضبلن كزذادةن كعممان(ٖ)  ،كقاؿ الذذبي ً
المًد ٍي ىن ً كسيد
ىذؿ ى
ي
ىي ىي
(َُ)

التابعيف في زمانه (ٗ)  ،كقاؿ الزركمي  :سيد التابعيف ،كأحد الفقهاء السبع بالمدين
ىح ندا أعمـ ًم ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍلم ىسي ً
ّْب(ُُ)  ،كقاؿ
ض يكمَّهىا ًفي طىمى ًب اٍل ًعٍمًـ ،فى ىما لىًق ي
ىم ٍك يحكال :طي ٍف ي
يت أ ى
ت األ ٍىر ى
ي
ً
كقاؿ عمي ابف اٍلمًدينً ّْي :ال أ ٍ ً
يف أ ٍىك ىس ىع ًعٍم نما ًم ٍنهي (ُِ) كقاؿ ابف حجر:أحد العمماء
ىعمى يـ في التَّابًع ى
ى
األثبات الفقهاء الكبار(ُّ).

ُِ .عبد الرحمف بف صخر الدكسي أبك ىريرة [المتكفىٕٓ:ىػ]

كقاؿ

(ُْ)

صحابي جميؿ .

الحكـ عمى اإلسناد :

أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف فاطم بنت العكبري ك سهؿ ٍبف يحيى كسعيد الرازم ك عبد الكاحد بف
يزيد لـ أقؼ لهـ عمى تجريح أك تعديؿ.

(ُ) جامع التحصيؿ (ص)َُٗ :
(ِ) أسماء المدلسيف (ص)ْٖ :

(ّ) المخزكمػػي :ذػػذ النسػػب إلػػى قبيمتػػيف ،إحػػداذما تنسػػب إلػػى مخػػزكـ بػػف عمػػرك ،ك األخػػرل إلػػى مخػػزكـ قػريش كذػػك مخػػزكـ ابػػف
يقظ بف غالب ( .األنساب لمسمعاني ُِ)ُّٓ /

(ْ) التاريخ الكبير لمبخارم بحكاشي محمكد خميؿ (ّ)َُٓ /
(ٓ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ)ُٔ/
(ٔ) الثقات البف حباف (ْ)ِّٕ/
(ٕ) الثقات لمعجمي (ُ)َْٓ /

(ٖ) مشاذير عمماء األمصار (ص)َُٓ :
(ٗ) سير أعبلـ النببلء (ْ)ُِٕ /
(َُ) األعبلـ لمزركمي (ّ)َُِ /
(ُُ) تاريخ اإلسبلـ(ِ)َُُْ /

(ُِ) المصدر السابؽ(ِ)َُُٓ /

(ُّ) تقريب التهذيب (ص)ُِْ :

(ُْ) االستيعاب(ْ ، )ُٕٖٔ/أسد الغاب (ّ ، )ْٕٓ/اإلصاب (ْ)ِٕٔ/
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حديث رقـ (ِ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك الحسف عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف الحسف بف أبي
الحديد أنا جدم أبك عبد ا﵀ أنا أبك المعمر المسدد بف عمي بف عبد ا﵀ بف العباس بف أبي السحيس
الحمصي قدـ عمينا نا أبك بكر محمد بف سميماف بف يكسؼ الربعي نا أبك محمد عبد الرحمف بف
إسماعيؿ الككفي نا إدريس بف سميماف بالرمم نا عبد الرحمف بف خالد بف حازـ نا الكليد بف محمد عف

دائف في الدنيا مف
الزذرم عف سعيد بف المسيب عف أبي ذريرة قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀ ﷺ ( :أربعي ىم ى
ً
ً
مدائف مف ً
النار ركمي يةُ كقسطنطيني ية كأنطاكي ية
المقدس
كبيت
الجنة مك ية كالمدين ية
ي
ي
ى
كدمشؽ كأربعي
(ِ)

كصنعاء)
ي

*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ُ)

رجاؿ اإلسناد:

مشقي
الد
ُ .ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف ٍبف عبد اهلل ٍبف أىًبي الحديد،أبك الحسيف ٌ
ٌ
ّْيصي ،كابف الفرات.
ركل عف ٌ :
جد أبي عبد ا﵀ ،كأبي القاسـ المص ٌ
ً
دم.
ركل عنه  :أبك القاسـ ابف عساكر ،كابنه القاسـ ،كأبك ي
اليمف الك ٍن ٌ
قاؿ أبك سعد السمعاني  :شيخ ،صالح ،سميـ الجانب(ْ).
(ّ)

[المتكفى ْٓٔ :ىػ].

ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد الكاحد ٍبف أىًبي ىب ٍكر محمد ٍبف أحمد ٍبف عثماف ٍبف الكليد ،أبكعبد اهلل
ِ .الحسف بف أ ٍ
(ٔ)
السمىمي(ٓ) ً
ش ًق ٌي [المتكفى ِْٖ :ىػ]
الد ىم ٌ
ٌ
ركل عف أبيه كأبي الحسف بف السمسار كأبي الحسف بف عكؼ  ،ك ركل عنه ابف ابنه أبك الحسيف

الخطيب كأبك الحسف عمي بف المسمـ الفقيه.
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

ّ .مسدد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف حميد بف العباس ،أبك المعمر بف أبي طالب
(ٕ)

األممككي

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

الحمصي

(ٖ)

(ٗ)

[المتكفى ُّْ :ىػ]

كسميت باسـ ممؾ( .معجـ البمداف ّ)ََُ /
ركمي  :كذما ركميتاف :إحداذما بالركـ كاألخرل بالمدائف بنيت ٌ
تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)َِِ-ُِٗ/
ً
الد ىم ٌش ًق ٌي :بكسر الداؿ كفتح الميـ  ،نسب الى دمشؽ كذي أحسف مدين في الشاـ (األنساب لمسمعانيٓ)ّّٕ /
تاريخ اإلسبلـ(ُُ)َٖٗ /

ممي :بضـ السيف كفتح البلـ ،نسب إلى يسمىٍيـ ،كذي قبيم مف العرب مشهكرة (األنساب لمسمعاني ٕ)ُُٖ/
(ٓ) ي
الس ى
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)َٓٔ /

(ٕ) األ ٍيمميككى :بضـ األلؼ كسككف الميـ كضـ البلـ كفي آخرذا كاؼ ،ذذ النسػب إلػى أممػكؾ كذػك بطػف مػف ردمػاف كردمػاف بطػف
مف رعيف كذك ردماف بف كائؿ بف رعيف ( .األنساب لمسمعاني ُ)ّْٕ /
(ٖ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٕٓ)ِّٗ /
(ٗ) سير أعبلـ النببلء (ُٕ)ُٖٓ /
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ركل عف  :محمد بف سميماف بف يكسؼ بف يعقكب الربعي كعبد الكذاب الكبلبي كأبي القاسـ بف

طعاف.

ركل عنه  :أبك الحسف بف أبي الحديد كأبك القاسـ عبد الرزاؽ بف عبد ا﵀ بف فضيؿ

كأبك الحسيف أحمد بف محمد بف ذب ا﵀ األكفاني(ُ).
(ِ)

قاؿ الكتٌاني :فيه تساذؿ
ْ .محمد بف سميماف بف يكسؼ بف يعقكب  ،أبك بكر الربعي(ْ) الدمشقي البندار(ٓ) [المتكفى :
ّْٕىػ]

 ،كضعفه الذذبي

(ّ)

.

(ٔ)

ركل عف :أبي حسف األصبهاني كأحمد السجستاني كأبي إسحاؽ العبسي

ركل عنه  :مسدد بف عمي بف عبد ا﵀ األممككي كعبد الكذاب الميداني كأبك الحسف عمي بف عبد

ا﵀ بف الحسف بف جهضـ(ٕ).
(ٖ)

كثقه الكتاني

ك الذذبي(ٗ).

ٓ .عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف عمي ابف سعيد بف كردـ أبك محمد الرقي ،المعركؼ
(َُ)

بالككفي[المتكفى ِِّ :ىػ]

لـ أقؼ له عمى ترجم .

مي(ُُ)[الكفاةَِٔ – ُِٓ :ىػ]
الرباب أ يىبك محمد َّ
ٔ .إدريس ٍبف ي
سمى ٍي ىماف ٍبف أىًبي ٌ
الرٍم ٌ
ركل عف  :شهاب بف خراش ،كمصعب بف ماذاف.
الر ٍحمف ٍبف إًسم ً
ركل ىع ٍنهي :محمد ٍبف الم ىسيَّب ٍ ً
كفي.
اعيؿ ال يك ُّ
ياني ،كأحمد ٍبف ىج ٍكصا ،ى
ٍى
كع ٍبد َّ ى
ي
األرغ ٌ

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٕٓ)ِّٗ /

(ِ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ٓ)ُٓٔ /
(ّ) المغني في الضعفاء (ِ)ّٔٓ /

الرىبعى :بفتح الراء كالباء ذذ النسب إلى ربيع بف نزار ( .األنساب لمسمعاني ٔ)ٕٔ /
(ْ) ى
الب ٍن ىدار :بضـ الباء كسككف النكف ذذ النسب الى مف يككف مكث ار مف شيء يشترل منه مف ذػك أسػفؿ منػه أك أخػؼ حػاالن كأقػؿ
(ٓ) ي
ماالن منه ثـ يبيع ما يشترل منه مف غير  ،كذذ لفظ عجمي ( .األنساب لمسمعاني ِ)ّّٓ /

(ٔ) تاريخ دمشؽ البف عساكر(ّٓ ، )ُْٓ/تاريخ اإلسبلـ (ٖ)َْٕ/
(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٓ)ُْٔ /
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)َْٕ/

(ٗ) سير أعبلـ النببلء(ُٔ)ّّٗ /

(َُ) مختصر تاريخ دمشؽ (ُْ)ُِّ /

الرٍممى  :بفتح الراء كسككف الميـ ،ذذ النسب إلى بمػدة مػف بػبلد فمسػطيف كذػي قصػبتها يقػاؿ لهػا الرممػ (األنسػاب لمسػمعاني
(ُُ) ى
ٔ)ُٔٗ /

20

(ُ)

قاؿ الذذبي  :شيخ معمر

الحديث

(ّ)

(ِ)

قاؿ األزدم :ال يتابع عمى حديثه

 ،كذكر ابف حباف في الثقات(ْ).

كبقي كبلـ األزدم :ذك منكر

ٕ .عبد اهلل بف خالد بف حازـ:

ركل عف :إبراذيـ بف أدذـ  ،ك ركل عنه عيسى بف يكنس الرممي
(ٓ)

قاؿ أبك حاتـ  :شيخ

كذكر ابف حباف في الثقات كزاد  :يغرب(ٔ).

(ٕ)
شر البمقاكم
ٖ .ا ٍل ىكلًيد بف يم ىح َّمد المكقرم  ،أ يىبك ًب ٍ
كم ىح َّمد ٍبف مسمـ ُّ
م
الزٍذ ًر ٌ
ىرىكل ىعف :كالضحاؾ ٍبف مسافر ،كعطاء الخراساني ،ي
كسى(ٗ).
ىرىكل ىعنه :حاجب ٍبف اٍل ىكلًيد المنبجي ،كالحكـ ٍبف يم ى
(ٖ)

[المتكفىُِٖ :ىػ]

قاؿ الجكزجاني  :غير ثق (َُ) ،قاؿ أبك زرع الرازم  :ليف الحديث(ُُ) ،كضعفه الدارقطني

(ُِ)

،

كقاؿ يحيى بف معيف :ليس بشيء ك قاؿ المديني  :ضعيؼ ال يكتب حديثه  ،قاؿ المكقرم ما
(ُّ)

أ ار ثق  ،كقاؿ النسائي  :متركؾ الحديث

حجر العسقبلني  :متركؾ(ُٓ).

(ُْ)

كذكر ابف حباف في المجركحيف

 ،ك قاؿ ابف

م  ،الفقيه الحافظ يمتفؽ عمى جبللته كاتقانه كثبته  ،سبؽ في الحديث
ٗ .محمد ٍبف شياب الزٍى ًر ٌ
رقـ (ُ).
س ِّي ًب  ،أحد العمماء األثبات الفقهاء الكبار  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُ).
س ًع ٍي يد ي
الم ى
َُ .ى
بف ي
ُُ .عبد الرحمف بف صخر الدكسي أبك ىريرة  ،صحابي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُ).

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ْٓ /

(ِ) ميزاف االعتداؿ (ُ)َُٕ /
(ّ) لساف الميزاف (ِ)ُّ /

(ْ) الثقات البف حباف (ٖ)ُّّ /

(ٓ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ)ْٓ /

(ٔ) الثقات البف حباف (ٖ)َّٓ /
(ٕ) يم ىكقَّر  :بالضـ ثـ الفتح ،كتشديد القاؼ كفتحها ،اسـ مكضع بنكاحي البمقاء مف نكاحي دمشؽ (معجـ البمداف ٓ)ِِٔ /
الب ٍمقػػاكل :بفػػتح البػػاء كسػػككف الػػبلـ كالقػػاؼ ،ذػػذ النسػػب الػػى البمقػػاء كذػػي مدينػ الشػراة بناحي ػ الشػػاـ (األنسػػاب لمسػػمعاني ِ/
(ٖ) ى

ُّٓ)

(ٗ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ُّ)ٕٔ /
(َُ) أحكاؿ الرجاؿ (ص)ِٕٕ :

(ُُ) الضعفاء ألبي زرع الرازم في أجكبته عمى أسئم البرذعي  -أبك زرع الرازم كجهكد في السن النبكي (ِ)ٔٔٔ /
(ُِ) الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني (ّ)ُّٓ /
(ُّ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٖ)ّْٖ /
(ُْ) المجركحكف البف حباف (ّ)ٕٔ /
(ُٓ) تقريب التهذيب (ص)ّٖٓ :
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الحكـ عمى اإلسناد :
أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف عبد الرحمف بف إسماعيؿ الككفي ك الحسف بف أحمد الدمشقي لـ أقؼ

لهما عمى تجريح أك تعديؿ.
حديث رقـ (ّ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك القاسـ بف السمرقندم أنا أبك القاسـ إسماعيؿ بف مسعدة
الجرجاني أنا أبك القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراذيـ السهمي أنا أبك أحمد عبد ا﵀ بف عدم الحافظ نا

يحيى بف عمي بف ذاشـ الخفاؼ بحمب نا جدم محمد بف إبراذيـ بف أبي سكين نا الكليد بف محمد نا

مدائف
ى
الزذرم أخبرني سعيد بف المسيب كسميماف بف يسار عف أبي ذريرة عف النبي ﷺ قاؿ ( :أربعي
ً
ً
مدائف ً
ً
ً
النار في
مدائف مف
المقدس
كبيت
الجنة في الدنيا مك ية كالمدين ية
مدائف
مف
ي
ي
ى
كدمشؽ كأربعي
(ُ)
كصنعاء)
الدنيا القسطنطيني ية كالطكان ية كأنطاكي ية المحترق ية
ي
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ُ)

رجاؿ اإلسناد:

(ِ)

ُ .إسماعيؿ بف أحمد بف عمر بف أبي األشعث  ،أبك القاسـ السمرقندم

[المتكفى ّٓٔ :ىػ]

الح ىسف بف أبي الحديد
اني ،كأبي ى
ركل عف :أبي بكر الخطيب ،كعبد العزيز الكتٌ ٌ
(ّ)
معاني ،كأبك القاسـ ابف عساكر ،كاألعز بف عمي الظهيرم
الس
ركل عنه :أبك سعد ٌ
ٌ
كثقه ابف عساكر  ،كزاد  :مكثر  ،كصاحب أصكؿ(ْ) ،كالخطيب كزاد فاضؿ
(ٔ)

حافظ محدث إماـ

(ٕ)

كقاؿ ابف األثير  :إماـ كقته ببغداد كشيخ أذمها.

(ٓ)

كالذذبي قاؿ:

جاني (ٖ ).
ِ .إسماعيؿ بف مسعدة بف إسماعيؿ بف أبي بكر اإلسماعيمي ،أبك القاسـ ا ٍل يج ٍر ٌ
(ٗ)

[المتكفى ْٕٕ :ىػ]

باطي .
َّهمي ،كأحمد بف إسماعيؿ َّ
الر ٌ
ركل عف  :أبيه كحمزة الس ٌ
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)َِِ /

الصػغد مبنيػ
(ِ) ىس ىم ٍرقىٍن يد :بفتح ٌأكله كثانيه  ،بمد معػركؼ مشػهكر  ،قيػؿ  :إنػه مػف أبنيػ ذم القػرنيف بمػا كراء النهػر  ،كذػك قصػب
ٌ
عمى جنكبي كادم الصغد مرتفع عميه ( .معجـ البمداف ّ)ِْٕ-ِْٔ/
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)َٔٓ /
(ْ) تاريخ دمشؽ (ٖ)ّٕٓ/

(ٓ) تاريخ بغداد كذيكله (ُِ)َٔ/

(ٔ) سير أعبلـ النببلء(ُٔ)ْٔٓ/

(ٕ) جامع األصكؿ (ُِ)ُٕٓ/
الج ٍر ىجانً ٌى :بضـ الجيـ كسككف الراء  ،ذذ النسب إلى بمدة جرجاف  .األنساب لمسمعاني (ّ)ِّٕ /
(ٖ) ي
(ٗ) المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر (ص)ُْٔ :
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البغدادم ،كاسماعيؿ ابف السمرقندم.
ىرىكل ىع ٍنهي :أحمد بف عمر الغازم ،كأبك سعد أحمد بف محمد
ٌ
كثقه الخطيب البغدادم كزاد  :كاف إمامان عالمان (ُ) كقاؿ الذذبي  :صدكؽ  ،كاسع العمـ(ِ)  ،ك
(ّ )
قاؿ أبك سعد السمعاني  :تاـ المرؤة حسف األخبلؽ  ،كقاؿ ابف الجكزم  :كاف ىدّْي ىنان فىاضبلن
يمتكاضعان ،كافر العقؿ ،تاـ المركءة ،صدكقان(ْ).
(ٓ)

ّ .حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ أبك القاسـ السيمي

(ٔ)

الجرجاني[المتكفى ِْٕ :ىػ]

ركل عف  :عبد الكذاب بف الحسف الكبلبي كأبي الحسف الدارقطني كالقاسـ بف الحسف.
(ٕ)

ركل عنه  :أبك بكر البيهقي كاسماعيؿ بف مسعدة كابراذيـ الخبللي
قاؿ الذذبي :الح ًافظيً ،
ث(ٖ) ،كقاؿ أبك سعد السمعاني :كاف أحد الحفاظ المكثريف(ٗ)،
الم ىح ّْد ي
ى
المف ٍي يد ،ي
ي
(َُ)
كعد السخاكم مف أئم الجرح
ابف عماد الحنبمي  :الثق الحافظ ككاف مف أئم الحديث ٌ ،

كالتعديؿ(ُُ).
(ُّ)
عبد المَّ ًو ٍبف عدم ٍبف ع ٍبد المَّ ًو ٍبف مح َّمد ا ٍلح ً
افظ  ،أبك أحمد الجرجاني(ُِ) [المتكفى ّٔٓ :ىػ]
ٍْ .
ى
يى
ى
ً (ُْ)
م ك َّ
الن ىسائ ٌي.
ركل عف  :أ ٍ
ىحمد الصُّكًفي ىكعبد ا﵀ اٍل ىب ىغ ًك ٌ
ركل عنه حمزة بف يكسؼ كأبك العباس بف عقدة ك محمد بف محمد الطبرم.

قاؿ ابف عساكر :ثق عمى لحف فيه

(ُٓ )

َّ
مصنفنا حافظنا
الحديث(ُٔ) ،قاؿ الذذبي  :كاف

كقاؿ مرة أخرل  :الحافظ  ،أحد أئم أصحاب

(ُٕ)

كمرة أخرل قاؿ :

(ُ) تاريخ بغداد كذيكله (ُِ)ْٔ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)َْْ /

(ّ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ص)َِٓ :
(ْ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ)ِّْ /

الس ٍهمى :بفتح السيف كسككف الهاء ذذ النسب إلى سهـ ( .األنساب لمسمعاني ٕ)ُِّ /
(ٓ) ى
(ٔ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ص ، )ِٓٔ :الكافي بالكفيات (ُّ)َُٕ/
(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٓ)ِْْ /
(ٖ) سير أعبلـ النببلء (ُٕ)ّْْ /
(ٗ) األنساب لمسمعاني ( ٕ)ُّٓ/

(َُ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ٓ)ُِٖ /
(ُُ) األعبلـ لمزركمي (ِ)َِٖ /
(ُِ) تاريخ جرجاف (ِٔٔ)

(ُّ) طبقات الشافعييف (ِْٖ)

(ُْ) إكماؿ اإلكماؿ البف نقط (ْ)ُّّ /
(ُٓ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُّ)ٔ /
(ُٔ) المصدر السابؽ (ُّ)ٓ /
(ُٕ) تاريخ اإلسبلـ(ٖ)ُِْ /
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ثًقى (ُ)  ،كقاؿ الدمشقي  :أحد األئم األعبلـ(ِ) ،كقاؿ ابف نقط الحنبمي  :حافظان يمتقنان لـ يكف
(ّ)
في زمانه مثمه.
ً
دم(ْ)[المتكفى َّْ :ىػ]
عمي الك ٍن ٌ
ٓ .يحيى بف ٌ
(ٓ)
ركل عف :أبي نعيـ عبيد الحمبي.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

ا ٍل ىكلًيد بف يم ىح َّمد المكقرم  ،متركؾ الحديث  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِ).
م  ،الفقيه الحافظ يمتفؽ عمى جبللته كاتقانه كثبته  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُ).
محمد ٍبف شياب الزٍى ًر ٌ
س ِّي ًب  ،أحد العمماء األثبات الفقهاء الكبار  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُ).
س ًع ٍي يد ي
الم ى
ى
بف ي
سو
الم ىد ًني [المتكفى َُٕ :ىػ]
اف ي
سمى ٍي ىم ي
بف ىي ى
ي
ار ى
بف ثىابً وت ،ك ٍاب ًف ىعب و
ركل ىع ٍف :ىزٍيًد ً
َّاس ،ىكأىبًي يذ ىرٍي ىرةى.
ى
كركل ىع ٍنهيُّ :
بف ًد ٍي ىن وار.
بف األى ىشجّْ ،ىك ىع ٍم يرك ي
الزٍذ ًرمُّ ،ىكيب ىك ٍي ير ي
(ٖ)
ً
ً
ً
المًد ٍي ىن ً  ،ىك يم ٍفتًٍيهىا(ٔ) ،ككثقه العجمي(ٕ) ككثقه يحيى بف معيف
اـ ،ىعال يـ ى
قاؿ الذذبي :الفىق ٍيهي ،اإل ىم ي
(َُ)

كابف حباف(ٗ)  ،كابف حجر كزاد  :فاضؿ كأحد الفقهاء السبع
(ُُ)
اؿ َّ ً
ىح يد األىئً َّم ً (ُِ).
فاضؿ عابد  ،ىكقى ى
الن ىسائ ُّي :أ ى
َُ .عبد الرحمف بف صخر الدكسي أبك ىريرة  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُ).

ككثقه أبك زرع كزاد  :مأمكف

الحكـ عمى اإلسناد :

ً
دم لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .
عمي الك ٍن ٌ
أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف يحيى بف ٌ

(ُ) المعيف في طبقات المحدثيف (ص)ُُْ :
(ِ) طبقات الشافعييف (ص)ِّٖ :

(ّ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ص)ُّٗ :

(ْ) ال يكندل :بضـ الكاؼ كسككف النكف ككسر الداؿ  ،ذذ النسػب إلػى كنػدل  ،كذػي قريػ مػف قػرل سػمرقند ( .األنسػاب لمسػمعاني

ُُ)ُُٔ /

(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ّٖ /

(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ْ)ْْْ /
(ٕ) الثقات لمعجمي (ُ)ّْٓ /

(ٖ) تاريخ ابف معيف  -ركاي الدكرم (ّ)ُٕٓ /
(ٗ) الثقات البف حباف (ْ)َُّ /

(َُ) تقريب التهذيب (ص)ِٓٓ :

(ُُ) الضعفاء ألبي زرع الرازم في أجكبته عمى أسئم البرذعي  -أبك زرع الرازم كجهكد في السن النبكي (ّ)ٖٕٖ /
(ُِ) سير أعبلـ النببلء(ْ)ْْٔ /
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حديث رقـ (ْ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأت بخط شيخنا أبي الفرج غيث بف عمي بف عبد السبلـ الخطيب
ذكر القاضي أبك القاسـ الحسف بف محمد األنبارم فيما قرئ عميه بصكر في ذم القعدة سن سبع
عشرة كأربعمائ أف أبا محمد الحسف بف رشيؽ أخبرذـ نا أبك الفضؿ العباس بف ميمكف أمنجكر مكلى

أمير المؤمنيف نا أبك محمد المراغي نا قتيب نا أبك عكان عف األعمش عف أبي صالح عف أبي ذريرة
ً
المالئكة أربع هة جبري يؿ كميكائي يؿ كاسرافي يؿ كعزرائي يؿ
اختار مف
قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ﷺ ( :إف اهللى
ى
المياجريف
اختار مف
اختار مف
كسى كعيسى كمحمد صمك ي
ى
ى
كم ى
ات اهلل عمييـ ك ى
ك ى
اىيـ ي
النبييف أربع نة إبر ى
أربع نة أبك و
اختار مف المكالي أربع نة سمماف الفارسي كبالؿ األسكد كصييب
كعمر
بكر
ى
كعثماف كعمي ك ى
ى
اف كفاطم ىة بنت
الركمي كزيد بف حارثة كاختار مف النساء أربعة خديج ىة ابنة خكيمد
كمريـ ابنة عمر ى
ى
ً
ً
و
و
اختار مف
المحرـ
الحجة ك
األىمة أربع نة ذك القعدة كذك
مف
اختار ى
ى
كرجب ك ى
محمد كأسي ىة ابنت مزاحـ ك ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
القدر
اختار مف الميالي أربع نة ليم ىة
كيكـ
كيكـ
كيكـ عاشكر ى
اء ك ى
النحر ى
الفطر ى
يكـ الجمعة ى
األياـ أربع نة ى
ً
ً
ً
ً
السدرةى كالنخم ىة كالتين ىة
اختار مف
نصؼ
الجمعة كليم ىة
النحر كليم ىة
كليم ىة
الشجر أربع نة ِّ
ى
شعباف ك ى
الم ً
ً
قدس كىي
المدائف أربع نة مك ىة كىي البمدةى كالمدين ىة كىي النخم ىة
اختار مف
ى
كالزيتكن ىة ك ى
كبيت ى

ً
كعباداف
اساف
كمصر
الثغكر أربع نة إسكندري ىة
اختار مف
الزيتكن ىة
ى
ى
كقزكيف خر ى
ى
ى
كدمشؽ كىي التين ىة ك ى
(ُ)
يكف أربع نة يقك يؿ في مح ىكًـ كت ً
ً
ً
الع ً
الع ار ً
عيناف تىجرياف"
ابو "فييما
ؽ
ى
اختار مف ي
كعسقالف الشاـ ك ى
ي
(ِ)
فعيف ىز و
ً
ً
َّاختى ً
ً
مزـ
النضاختاف
اف كأما
فعيف
تجرياف
اف"
كقاؿ " :فييما
عيناف ىنض ى
ي
سمك ى
كع ي
ى
ي
بيساف ى
يف ى
ً
اختار مف األنَّ ً
بحاف
سيحاف
يار أربع نة
كجيحاف ك ى
النيؿ كالفير ى
س ى
اختار ى
ى
ى
كع ي
ى
مف الكالـ أربع نة ي
ات ك ى
يف ىع ىكا ك ى
ً (ّ)
ً
حمد ً
ً
كؿ ىكال قيكةى إال باهلل)
أكبر ىكال ىح ى
هلل ىكال ى
اهلل كال ي
إلو إال اهلل كاهللي ي
*ذكر نكر الديف الكناني في كتابه تنزيه الشريع المرفكع عف األخبار الشنيع المكضكع  ،كتاب
بمد ً
اف ىك ٍاألىيَّاـ ًفي المناقب كالمثالب  ٔٓ /ِ ،ح ٕٗ ،متقارب
المناقب ك المثالب  ،ىباب ًفي ذكر اٍل ى
األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

(ْ)
م(ٓ)[ ،المتكفى َٓٗ :ىػ]
عمي بف عبد السالـ ٍبف محمد ،أبك الفى ىرج الصكرم  ،األ ٍىرىم ىناز ٌ
ٍُ .غيث ٍبف ٌ
الهاشمي  ،كأبي بكر الخطيب  ،كأحمد ٍبف أىبًي الحديد.
عمي ٍبف يع ىب ٍيد ا﵀
ٌ
ركل عف ٌ :

ركل ىع ٍنهي :أبك القاسـ ابف عساكر.

(ُ) سكرة الرحمف ( آي َٓ) .
(ِ) سكرة الرحمف ( آي ٔٔ) .

(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ُِِ /

(ْ) الصُّكرم :صكر بمدة كبيرة مف ببلد ساحؿ الشاـ األنساب لمسمعاني (ٖ)ِّْ /

(ٓ) األرمنازم :ارمناز قري مف قرل بمدة صكر مف ببلد ساحؿ الشاـ( .األنساب لمسمعاني ُ)ُِٕ /

26

(ُ)

كثقه الذذبي كزاد  :كاف ثبتان  ،حسف الخطٌ
(ّ)

عساكر كزاد  :كاف ثبتان

.

الم ًف ٍي يد(ِ) ،ككثقه ابف
الم ىح ّْد ي
ث ،ي
 ،كمرة أخرل  :ي

م(ْ)[ ،المتكفى ِْٔ :ىػ]
ِ .الحسف بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ ،القاضي أبك القاسـ األنبار ٌ
المسكر ،كالحسف بف رشيؽ.
م ،كمحمد بف
ركل عف  :أبي ٌ
الراز ٌ
العباس ٌ
ٌ
م ،كأبك الكليد َّ
دم ،كالحبَّاؿ.
ركل عنه :أبك نصر الس ٍ
الد ٍرىب ٍن ٌ
ّْجز ٌ
قاؿ الذذبي  :مسند جميؿ(ٓ) .

ّ .الحسف بف ىرشيؽ ،أبك محمد العسكرم(ٔ)[ .المتكفى َّٕ :ىػ]
ىرىكل ىع ٍفَّ :
الن ىسائي  ،كبشير الغزم ،كأحمد األنماطي.
(ٕ)
ني ،كأبك محمد ابف النحاس ،كيحيى بف عمي بف الطٌ ٌحاف.
الدارقي ٍ
ركلى ىع ٍنهي :ى
ط ٌ
(ٖ)
ً ً
ث ،الص ً
الدارقي ٍ ً
ً
قاؿ َّ
ص ىر(ٗ) ،ككثقه
الم ىح ّْد ي
َّاد ي
ؽ ،يم ٍسن يد م ٍ
اـ ،ي
طني :ثق ال بأس به  ،كقاؿ الذذبي  :اإل ىم ي
األنماطي ك أبك العباس النحاؿ(َُ)  ،كقاؿ يحيى الطحاف  :ما رأيت عالمان أكثر حديثان منه(ُُ).
ْ .العباس بف ميمكف  ،أبك الفضؿ.
لـ أقؼ له عمى ترجم .

ٓ .جعفر بف محمد بف الحارث ،أبك محمد المراغي [المتكفى ّٓٔ :ىػ]
الن ىسائي ،كعبد ا﵀ بف ناجي .
ركل عف  :محمد بف يحيى المركزم ،ك ٌ
السراج.
ىرىكل ىع ٍنهي :الحاكـ كأبك عبد الرحمف ٌ
السممي ،كأبك القاسـ عبد الرحمف بف محمد ٌ
قاؿ الحاكـ  :كاف مف أصدؽ الناس صدكقان في الحديث(ُِ)  ،قاؿ ابف عساكر  :كاف مف
(ُّ)

أعرؼ الناس فيه ،كأثبتهـ

.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ(ُُ)ُِْ /

(ِ) سير أعبلـ النببلء(ُٗ)ّٖٗ /

(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٖ)ُِْ /
(ْ) األنبارم  :بفتح األلؼ كسككف النكف بعد كفتح الباء  ،ذذ النسب الى بمدة قديم عمى الفرات ( .األنساب لمسمعاني ُ)ِّٓ /

(ٓ) تاريخ اإلسبلـ(ٗ)ُْٕ /

(ٔ) العسكرم :بفتح العيف كسككف السيف كفتح الكاؼ  ،ذذ النسب إلى مكاضع كأشياء( .األنساب لمسمعاني ٗ)ِٕٗ /
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ(ٖ)َِّ /

(ٖ) الدليؿ المغني لشيكخ اإلماـ أبي الحسف الدارقطني (ص)ُٕٕ :
(ٗ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ)َِٖ /
(َُ) لساف الميزاف (ّ)ْٔ /

(ُُ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ْ)ّٕٖ /
(ُِ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ٕٗ /

(ُّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِٕ)ُْٓ /

27

س ًعيد ٍبف جميؿ ٍبف طريؼ ،أ يىبك رجاء الثٌقفي(ُ)[،المتكفى َِْ :ىػػ]
ٔ .قيتى ٍي ىبة ٍبف ى
ركل عف  :مالؾ بف أنس ،عبد ا﵀ بف لهيع  ،كسفياف بف عيين .

(ِ)

ركل عنه  :البخارم ،كمسمـ كأحمد بف حنبؿ.

(ّ)

اإل ٍسبلىًـ ،الم ىح ّْد ي ً
كثقه النسائي كزاد  :مأمكف(ْ)  ،ككثقه الذذبي كزاد  :ىش ٍي يخ ً
اـ (ٓ) ،كقاؿ
ي
ث ،اإل ىم ي
األصبهاني  :ىكاف أىح ىد ٍاألىئً َّم ً ًفي اٍلحًد ً
يث(ٔ) ،ككثقه ابف حباف ك زاد  :كاف مف المتقنيف في
ى
ى ى

الحديث(ٕ).

ً (ٖ)
ط ًر ً
الص ٍم ًت َّ
َّاح ،أ يىبك ىع ىكا ىن ىة[المتكفىُٕٔ :ىػػ]
يؼ ٍب ًف َّ
يد ٍب يف ى
ٕ .ا ٍل ىكلً ي
الش ٍي ىباني  ،ا ٍل ىكض ي
بف ًعبلىقى ى ،ك ًسم ً
اؾ ً
بف يعتىٍي ىب ى ،ىكًزىي ًاد ً
الح ىكًـ ً
بف ىح ٍر وب.
ركل عف  :ى
ى ى
ركل عنه ً :ذ ىشاـ بف أىبًي عبًد ً
ًو
ا﵀ َّ ً
ي.
الكلً ٍيًد الطَّىيالً ًس ُّ
ىٍ
الد ٍستيىكائ ُّي  ،ىكقيتىٍي ىب ي ي
ي ي
بف ىسع ٍيد ،ىكأيىبك ى
(ُّ)
(ُِ)
(ُُ)
َّ (َُ)
ً
ت  ،ككثقه العجمي  ،كالدارقطني  ،كابف حباف ،
الح ًافظي ،الث ٍب ي
اـ ،ى
قاؿ الذذبي  :اإل ىم ي
كقاؿ أبك حاتـ الرازم  :يكتبه صحيح  ،كاذا َّ
حدث مف حفظه غمط كثي انر كذك صدكؽ ثق ،
كقاؿ أبك زرع  :ثق إذا َّ
حدث مف كتابه(ُْ) ،كقاؿ ابف حجر  :ثق ثبت(ُٓ).
(ٗ)

(ُٔ)

ٖ .سميماف بف ميراف األسدم  ،أبك محمد األعمش [المتكفىُْٖ :ىػػ]
ً
ً
ً َّ ً
و
ً
يـ َّ
الن ىخ ًع َّي.
ركل عف  :ىع ٍبد المه ٍب ًف أىبي أ ٍىكفىى ،ىكىزٍيد ٍب ًف ىك ٍذب ،ىكًا ٍب ىراذ ى
السبً ً
يع ُّي ىك يش ٍع ىب ي.
اؽ َّ
ركل ىع ٍنهي  :اٍل ىح ىك يـ ٍب يف يعتىٍي ىب ى ،ىكأيىبك إً ٍس ىح ى

ػي :بفػػتح الثػػاء ،ذػػذ النسػػب إلػػى ثقيػػؼ ،كذػػك ثقيػػؼ بػػف منبػػه بػػف مضػػر  ،كنزلػػت أكثػػر ذػػذ القبيم ػ بالطػػائؼ (األنسػػاب
(ُ) الثقفػ ٌ
لمسمعانيّ)ُّٗ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)َِٗ /

(ّ) تاريخ بغداد كذيكله (ُِ)َْٔ /

(ْ) مشيخ النسائي = تسمي الشيكخ (ص)ِٔ :
(ٓ) سير أعبلـ النببلء(ُُ)ُّ /

(ٔ) سير السمؼ الصالحيف لؤلصبهاني(ص)ُُٔٔ :

(ٕ) الثقات البف حباف (ٗ)َِ /
(ٖ) َّ
الشػ ٍػيبانى :بفػػتح الشػػيف كسػػككف اليػػاء  ،ذػػذ النسػػب إلػػى شػػيباف كذػػي قبيم ػ معركف ػ فػػي بكػػر بػػف كائؿ(األنسػػاب لمسػػمعاني ٖ/

ُٖٗ)

(ٗ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ِٕٔ /

(َُ) سير أعبلـ النببلء (ٖ)ُِٖ-ُِٕ /
(ُُ) الثقات لمعجمي (ِ)َّْ /

(ُِ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ٕٔٗ /
(ُّ) الثقات البف حباف (ٕ)ِٓٔ /

(ُْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ)ُْ /
(ُٓ) تقريب التهذيب (ص)َٖٓ :
(ُٔ) األعبلـ لمزركمي (ّ)ُّٓ /
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ً (ُ)
َّ
اف :يذ ىك
ىع
بلـ  ،كفي مكضع آخر  :الحافظ  ،ىكقى ى
أح يد األىئً َّم ً األ ٍ
قاؿ الذذبي  :ى
اؿ ىي ٍح ىيى القىط ي
ىعبلَّم ي ً
اإل ٍسبلىًـ ، )ِ(.ككثقه ابف حباف(ّ)  ،كالعجمي(ْ)  ،كقاؿ أبك حاتـ الرازم  :ثق يي َّحتى يج
ى
(ٔ)
(ٓ)
بحديثه  ،كقاؿ العبلئي  :مشهكر بالتدليس مكثر منه  ،كقاؿ النسائي  :مدلس مف الطبق

الثاني (ٕ)،

(ٖ)

ذكر السيكطي في أسماء المدلسيف

،

كقاؿ ابف حجر  :ثق حافظ  ،لكنه يدلس

(ٗ )

كفي مكضع آخر  :كاف يدلس ككصفه بذلؾ

الدارقطني(َُ).
اف[ ،الكفاة َُِ - ُُُ :ىػػ]
صالً وح ،ىكييقىا يؿ :ىبا ىذ ي
اـ ،أ يىبك ى
ٗ .ىبا ىذ ي
ركل ىع ٍف :ىعمً ّْي ٍب ًف أىبًي طىالً وب ،كأىبًي يذ ىرٍي ىرةى ،ك ٍاب ًف ىعب و
َّاس.
ى
ى
(ُُ)
ً
م .
اف الثٍَّكًر ُّ
ىع ىم ي
ركل ىع ٍنهي :األ ٍ
كم ىح َّم يد ٍب يف السَّائ ًب اٍل ىكٍمبً ُّي ،ىك يس ٍف ىي ي
ش ،ي
ضعفه البخارم(ُِ)  ،كالدارقطني (ُّ)  ،ىكقىاؿ َّ
الن ىسائي :ليس بثق (ُْ)  ،قاؿ يحيى القطاف  :لـ
(ُٓ)
ً
اؿ ٍاب يف ىم ًع و
ٍس(ُٔ) ،كقاؿ ابف حجر :
أر أحدان مف أصحابنا ترؾ أبا صالح  ،قى ى
يف :لى ٍي ىس بًه ىبأ ه
ضعيؼ مدلس يرسؿ مف الثالث (ُٕ).

َُ .عبد الرحمف بف صخر الدكسي أبك ىريرة  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُ).

الحكـ عمى اإلسناد :

أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف العباس بف ميمكف لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ّٖٖ /

(ِ) سير أعبلـ النببلء (ٔ)ِِٕ /
(ّ) الثقات البف حباف (ْ)َِّ /
(ْ) الثقات لمعجمي (ُ)ِّْ /

(ٓ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ)ُْٕ /
(ٔ) جامع التحصيؿ (ص)ُٖٖ :
(ٕ) ذكر المدلسيف (ص)ُِٓ :

(ٖ) أسماء المدلسيف (ص)ٓٓ :

(ٗ) تقريب التهذيب (ص)ِْٓ :

(َُ) طبقات المدلسيف = تعريؼ أذؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس (ص)ّّ :
(ُُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ُُِ /

(ُِ) ميزاف االعتداؿ (ُ)ِٗٔ /

(ُّ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ُ)ُْْ /
(ُْ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ْ)ٕ /

(ُٓ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ُ)ُّٓ /
(ُٔ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ُُِ /

(ُٕ) تقريب التهذيب (ص)َُِ :
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حديث رقـ (ٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك القاسـ بف السمرقندم أنا محمد بف ذب ا﵀ الطبرم أف
أبك الحسيف بف الفضؿ أنا عبد ا﵀ بف جعفر نا يعقكب بف سفياف حدثني أبك عتب عمي بف الحسف بف

مسمـ السككني حدثني بقي بف الكليد عف يزيد بف عبد ا﵀ الخكالني عف كعب األحبار أنه قاؿ :
ى ً
ً
ً
ً
ً
كخمس
اليمف
فار
كبيت
كدمشؽ
كحمص
المقدس
بيت
مدائف
مدائف مف
خمس
ي
ي
الجنة ي
ى
ي
ي
( ي
جبريف كظ ي
ً
مدائف ً
ً
اليمف).
صنعاء
نعاء
النار القسطنطيني ية كالطكان ية كأنطاكي ية
مدائف مف
ى
ي
كص ي
كتدمر ى
ي
*أخرجه أبك الحسف الربعي في كتابه فضائؿ الشاـ كدمشؽ  ،باب ذكر مدائف الجن

ُ ِٖ/ح ِٓ

مف طريؽ أبي القاسـ  ، ...متقارب األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد :

ُ .أبك القاسـ السمرقندم  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّ).

م
ِ .محمد بف ىبة اهلل بف ى
سف بف منصكر ،أبك بكر ابف الحافظ أبي القاسـ الطَّبر ٌ
الح ى
(ِ)
البغدادم[ .المتكفى ِْٕ :ىػ]
ثـ
ٌ
ٌ
كائي ٌ
الال لى ٌ
ركل عف  :أبيه كأبي الحسيف بف بً ٍشراف ،كأبي الحسيف بف الفضؿ القطٌاف.

(ُ )

(ّ)

األنماطي.
الكذاب
الخياط ،كعبد ٌ
ندم ،كأبك محمد سبط ٌ
َّم ٍرقى ٌ
ركل عنه  :إسماعيؿ ابف الس ى
ٌ
كثقه ابف الجكزم  ،كزاد  :كثير السماع (ْ)  ،ككثقه الذذبي  ،كزاد مكثر(ٓ) ،كقاؿ ابف الصبلح

:صدكؽ  ،مأمكف كثير السماع(ٔ).
و
س ٍي ًف ً
س ٍي ًف  ،القطاف(ٕ) األزرؽ [المتكفى:
ّ .يم ىح َّم يد ي
بف يم ىح َّمد بف الفضؿ البغدادم  ،أ يىبك ي
بف ي
الح ى
الح ى
ُْٓ ىػ]
بف حرب ،كعبًد ً
الصفَّار  ،ك أىبًي جعفى ور مح َّمًد ً ً
ركل عف  :إًسم ً
ا﵀ بف ىج ٍعفى ًر ً
بف
اعٍيؿ َّ
ى ىٍ
ىٍ يى
بف ىعم ّْي ً ى ٍ
ٍى
ى
يد ير ٍستى ىكٍيه الفى ًارًس ٌي.
الخ ًطيب ،كمح َّم يد بف ًذب ً ً
ً
ا﵀ البلٍَّل ىكائً ٌي(ٖ).
ي ى
الب ٍيهىق ُّي ،ىك ى ٍ ي ى ي ى
ركل ىع ٍنهي :ى

(ُ) الطبرم :بفتح الطاء ك الباء  ،ذذ النسب إلى طبرستاف ،كذي آمؿ ككاليتها( .األنساب لمسمعاني ٗ)ّٗ /

(ِ) البللكائي :بفتح البلـ ألؼ  ،ذذ النسب إلى بيع الكالؾ  ،كذي التي تمبس باألرجؿ ( .األنساب لمسمعاني ُّ)ْٓٗ/
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ِْٔ/

(ْ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ ك األمـ (ُٔ)َِٕ/
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ّْٔ /

(ٔ) طبقات الشافعي لمسبكي (ْ)َِٖ/
(ٕ) القى َّ
طاف  :بفتح القاؼ كتشديد الطاء ذذ النسب إلى بيع القطف ( .األنساب لمسمعاني (َُ)ْْٗ /
(ٖ) سير أعبلـ النببلء(ُٕ)ُّّ /
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(ّ)

كثقه  :الخطيب(ُ) كالجكزم(ِ)  ،كالذذبي كزاد  :مكث انر.
(ٕ)
ار ًسي َّ
تكٍيو(ْ) بف المرزباف(ٓ) ا ٍلفى ً
م(ٔ)[المتكفىّْٕ :ىػ]
ْ .عبد اهلل بف ىج ٍعفىر بف ٍ
الن ٍح ًك ٌ
درس ى
ركل عف  :أبي يكسؼ الفسكم  ،عباس بف محمد الدكرم  ،كيحيى بف أبي طالب.
كركل عنه  :أبك الحسيف محمد بف الفضؿ القطاف  ،كالدارقطني.
(ٗ)

كثقه  :الذذبي

كالشيرازم كابف مندة

(َُ)

أبك بكر البرقاني(ُِ).

(ٖ)

كقاؿ ابف خمكاف  :كاف عالمان فاضبلن (ُُ) ،كضعفه

م
س ًك ٌ
ٓ .يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي  ،أبك يكسؼ بف أبي معاكية الفى ى
ركل عف  :سميماف بف حرب كأبي الكليد الطيالسي كمعاكي بف عمرك األزدم.
(ُّ)

[المتكفىِٕٕ :ىػ]

(ُٓ)

ركل عنه :الترمذم كالنسائي ك عبد ا﵀ بف جعفر درستكيه النحكم
(ُٔ)

كثقه الذذبي كزاد  :مصنؼ خير صالح

ككثقه ابف حجر ك زاد حافظ
(ُٖ)

بارع  ،عارؼ  ،ماذر ،ك قاؿ الحاكـ  :إماـ أذؿ الحديث بفارس
(ُٗ)

ابف عساكر :الحافظ

(ُٕ)

كقاؿ النسائي  :ال بأس به(َِ).

(ُ) تاريخ بغداد(ّ)ْْ /

(ِ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ ك األمـ (ُٓ)ُٔٗ/
(ّ) العبر في خبر مف غبر (ِ)ِِٗ /

(ْ) درستكيه  :اسـ لرجؿ مف أجداد مف ينسب إليه ( .المباب في تهذيب األنسابُ)ْٕٗ/

(ٓ) المرزباني  :نسب إلى المرزباف ك ذك اسـ لجد المنتسب إليه (األنساب لمسمعاني ُِ)ُٖٖ/
(ٔ) النحكم  :نسب إلى معرف النحك كعمـ اإلعراب (األنساب لمسمعاني ُّ)ْٔ/
(ٕ) نزذ األلباء في طبق اإلدباء(ُ)ُِّ/

(ٖ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ(ُْ ، )ُُٓ/العبر في خبر مف غبر(ِ)ٕٔ/
(ٗ) سير أعبلـ النببلء(ُٓ)ُّٓ/

(َُ) تاريخ بغداد ك ذيكله (ٗ)ّْٓ/
(ُُ) كفيات األعياف ( ّ)ْْ/
(ُِ) تاريخ بغداد (ُُ)ٖٓ/

م  :نسب إلى فسا ك ذي بمدة بفارس (األنساب لمسمعانيَُ( )ِِِ/معجـ البمداف ْ)َِٔ/
(ُّ) الفى ىس ًك ٌ
(ُْ) تقريب التهذيب (َٖٔ)
(ُٓ) تهذيب التهذيب (ُُ)ّٖٕ-ّٖٔ /
(ُٔ) الكاشؼ (ِ)ّْٗ /

(ُٕ) تقريب التهذيب(َٖٔ)

(ُٖ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب(ُ)ِٔ/
(ُٗ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٕ)ُُٔ/
(َِ) مشيخ النسائي (َُّ)
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كابف العماد ،كزاد:

ك كثقه ابف حباف  ،كقاؿ

ً
الس يككًني  ،أ يىبك يعتٍ ىب ىة .لـ أقؼ له عمى ترجم .
سمًوـ َّ
س ًف ٍب ًف يم ٍ
ٔ .ىعمي ٍب يف ا ٍل ىح ى

(ُْ)

ً
ً
ً
ً
الم ٍيتى ًم ٌي
الكلً ٍيد ًب ٍف ى
ٕ .ىبق ٍية ًب ٍف ى
صائد ًب ٍف ىك ٍعب ًب ٍف ىح ًرٍيز أىبك ىي ٍح يمد الح ٍم ىي ًرم ،ال ىكالىع ٌي ى
الحم ً
ص ٌي[المتكفىُٕٗ :ىػ]
ىٍ
ركل عف  :ابف المبارؾ كاألكزاعي كاسحاؽ بف راذكي

ركل عنه :األكزاعي كسفياف بف عيين كحماد بف زيد.

(ُ )

(ِ)

كثقه ابف سعد كقاؿ :كاف ضعيؼ الركاي عف غير الثقات (ّ ) ،كالعجمي كقاؿ :ما ركل عف

المعركفيف(ْ) ،كالحاكـ كزاد مأمكف(ٓ) ،كقاؿ ابف حباف :مأمكف كلكنه مدلس(ٔ) ،كقاؿ يحيى بف
معيف :إذا حدث عف ثق فميس به بأس (ٕ ) ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :إذا حدث عف قكـ غير

معركفيف فبل تقبمك  ،كقاؿ أبك زرع  :إذا حدث عف الثقات فهك ثق  ،كقاؿ أبك حاتـ :يكتب حديثه

كال يحتج به(ٖ) ،كقاؿ النسائي :إذا قاؿ :حدثنا كأخبرنا فهك ثق كاذا قاؿ :عف فبلف فبل يؤخذ عنه

ألنه ال يدرم عمف أخذ (ٗ) ،كقاؿ الخطيب :كاف صدكقان(َُ) ،كقاؿ ابف الجكزم :كاف مدلسان يركم
عف قكـ مترككيف كمجهكليف(ُُ) ،كقاؿ الذذبي :أحد األئم الحفاظ يركم عمف دب كدرج كله

غرائب تستنكر أيضان عف الثقات لكثرة حديثه(ُِ) ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ كثير التدليس عف

الضعفاء(ُّ).

(ُْ)

ٖ .يزيد بف عبد اهلل بف مكىب

القاضى الشامي.

ركل عف  :أبيه .

(ُٓ)

ركل عنه  :رجاء بف ابى سمم ك عيسى بف سناف كابنه خالد بف يزيد

ذكر ابف حباف في الثقات

(ُٔ)

.

الم ٍيتى ًم ٌي  :نسب إلى ميتـ بف سعد ،بطف في ذم الكبلع( .األنساب لمسمعاني ُِ.)ُٖٓ/
(ُ) ى
(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (َُ)ِّٖ /
(ّ) طبقات ابف سعد (ٕ.)ِّٔ/
(ْ) الثقات لمعجمي (ُ.)َِٓ /

(ٓ) سؤاالت السجزم لمحاكـ (ّٗ).

(ٔ) المجركحكف البف حباف (ُ.)ََِ/

(ٕ) تاريخ ابف معيف ركاي ابي محرز (ٕٗ).

(ٖ) الجرح كالتعديؿ البف ابي حاتـ(ِ.)ّْٓ/
(ٗ) تهذيب الكماؿ (ْ.)ُٖٗ/

(َُ) تاريخ بغداد كذيكله (ٕ.)ُِٔ/

(ُُ) الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ُ.)ُْٔ/
(ُِ) المغني في الضعفاء (ُ.)َُٗ/
(ُّ) تقريب التهذيب (ُِٔ).

(ُْ) ابف مكذب  :نسب لجد ( تعجيؿ المنفع ِ)ّٕٗ /
(ُٓ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ)ِٕٔ /
(ُٔ) الثقات البف حباف (ٕ)ِٔٗ /
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.

بف م ًات وع ً
الح ٍم ىي ًرم
ٗ .ىك ٍع ي
ب ي ى
كصهىٍيب.
ىرىكل ىع ٍف :يع ىمر ،ي
(ُ)

 ،اليماني الكتابي  ،أبك إسحاؽ كعب األحبار [المتكفىِّ :ىػ]

سبلـ األسكد ،ك أيىبك يذ ىرٍي ىرةى ،كابف عباس ،كمعاكي (ِ).
ىرىكل ىع ٍنهي :أبك ٌ
الدي ىان ً ً ،مف ينببلى ًء العمىم ً
قاؿ الذذبي  :حسف ً ً ً
اء (ّ)  ،ككثقه ابف حباف(ْ)  ،كأبك
ٍ ى
اإل ٍسبلىـ ،ىمت ٍي ىف ٌ ى
ى ىى
يى
َّ ً (ٕ)
)
ٔ
(
)
ٓ
(
ىذ ًؿ الشاـ .
جعفر ابف أبي شيب  ،كابف حجر  ،ك قاؿ األصبهاني  :تىابً ًع ّّي ًم ٍف أ ٍ

الحكـ عمى اإلسناد :

إسناد الحديث فيو عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .
العم الثاني  :أتكقؼ عف الحكـ ألف أبا يعتٍىب ى  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .
حديث رقـ (ٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك محمد ذب ا﵀ بف أحمد بف طاكس المقرئ أنا أبي أبك
البركات أنا أبك طالب عمر بف إبراذيـ الفقيه الزذرم أنا أبك محمد عبد ا﵀ بف إبراذيـ بف ماسي نا أبك
برزة الحاسب أنا أبك أنس نا إسماعيؿ بف عياش ح.

كأخبرنا أبك الحسف عمي بف المسمـ السممي الفقيه نا عبد العزيز بف أحمد الكتاني نا عبد العزيز بف

محمد بف محمد النخشبي لفظا أنا الحسيف بف الحسف بف عمي بف بندار الصيرفي نا أبك محمد عبد ا﵀

بف إبراذيـ بف ماسي نا أبك برزة ذك الفضؿ بف محمد الحاسب نا أبك أنس مالؾ بف سميماف األلهاني نا

إسماعيؿ بف عياش نا محمد ب ف عبد ا﵀ الشعيثي عف يزيد بف عبد ا﵀ الخكالني عف كعب يعني
ً
ً
مدائف ً
ً
ً
الجنة
فمدائف
النار
مدائف مف
كخمس
الجنة
مدائف
مدائف مف
(خمس
األحبار أنه كاف يقكؿ :
ي
ى
ى
ي
ي
الم ً
ً
النار
كمدائف
اليمف
ظفار كقاال
الفقيو
اد
جبريف
كبيت
قدس
كدمشؽ
حمص
ي
كظفار ز ى
ي
ي
ي
ى
ي
ى
ي
ى
ي
كبيت ى

ً
اليمف)
صنعاء
كصنعاء
دمر
ي
ي
قيسطنطيني ية كعمكري ية كأنطاكي ية كتى ي
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ٓ)

(ٖ)

(ُ) ً
الح ٍمىي ًرم  :بكسر الحاء كسككف الميـ كفػتح اليػاء ككسػر الػراء  ،ذػذ النسػب إلػى حميػر كذػي مػف أصػكؿ القبائػؿ ،نزلػت أقصػى
اليمف ( .األنساب لمسمعانيْ)ِْٔ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ(ِ)ُِْ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء (ّ)ْٖٗ /
(ْ) الثقات البف حباف (ٓ)ّّّ/

(ٓ) العرش كما ركم فيه (ُ)ّٖٔ/
(ٔ) تقريب التهذيب (ُ)ُْٔ/

(ٕ) سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبهاني (ص)َٗٓ :
(ٖ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِّ-ِِِ /
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رجاؿ اإلسناد األكؿ:
طاكس الب ٍغ ىد ًادم أىبك محمد ً
ًُ .ىب ية ً
ش ًق ٌي [المتكفى:
ىح ىم ىد بف ىع ٍب ًد اهلل بف ىعمً ٌي بف ى
الد ىم ٌ
اهلل بف أ ٍ
ى
ى
ٌ
يىٍ
ّٔٓ ىػ]
ركل عف  :أ ىىبيهي ىكنصر اٍل ىم ٍقًد ًسي  ،كالبانياسي
اكر كالسمفي ك ٍابف الس ً
ركل عنه اٍلح ًافظ ٍابف عس ً
ي(ُ).
ى ي ى
ىى
ٍ
ى
َّم ىعان ٌ
كثقه ابف عساكر كزاد محقؽ ،يفهـ الحديث(ِ) ،كأبك سعد السمعاني كزاد صدكؽ مكثر(ّ) ،كابف

الجكزم كزاد صدكؽ(ْ) ،كالذذبي(ٓ).
أحمد بف ي ً
الب ىركات المقرئ[ .المتكفى ِْٗ :ىػ]
ِ.
ي
كسى ،يأبك ى
عبد اهلل بف ىعمي بف طىاكس ٍبف يم ى
َّ
م ،كأبي طىالًب ٍبف يب ىك ٍير كأبي طالب بف غيبلف.
ركل عف  :يع ىب ٍيد المه األزذر ٌ
ركل عنه  :ىنصر ً
سي كابنه ذب المَّه ٍبف طاكس ،كحمزة بف أحمد بف كردكس.
ٍ ى
الم ٍقد ٌ
(ٕ)
(ٔ)
مجكندا  ،ككثقه ابف عساكر .
ماذراّْ ،
إماما ن
كثقه الذذبي كزاد  :كاف ن
ً ً
يو الزٍى ًرم  ،لـ أقؼ له عمى ترجم .
يـ ا ٍلفى ًق ي
ّ .يع ىم ير ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ْ .عبد اهلل بف إبراىيـ بف أيكب بف م ً
البزاز(ٖ)[.المتكفى ّٔٗ :ىػ]
اسي ،أبك محمد البغدادم ٌ
ٌ
ى
ركل عف  :خمؼ بف عمرك العكبرم ،كيكسؼ القاضي ،كأحمد بف أبي عك و
ؼ اٍليب يزكرم.
ىٍ

الب ٍرقىاني ،كابراذيـ بف عمر
ركل ىع ٍنهي :أبك الحسف بف رزقى ىكٍيه ،كأبك الفتح بف أبي الفكارس ،ك ى
(ٗ)
اٍل ىب ٍرىم ًك ُّي الفقيه.
ككثقه الذذبي كزاد  :الشيخ المحدث المتقف  ،ككثقه البرقاني كقاؿ لـ يتكمـ فيه

الخطيب البغدادم كزاد  :ثبتان (ُُ).

(ُِ)
رزة [المتكفى ِٖٗ :ىػ]
ٓ .ا ٍلفضؿ بف يم ىح َّمد الحاسب  ،أ يىبك ىب ى
كمالؾ بف يسمى ٍي ىماف ٍاألىٍلهىانًي.
ركل ىعف :أ ٍ
ّْي ى
ىحمد بف عبد ا﵀ الضَّب ٌ

(ُ) طبقات الشافعي الكبرل (ٕ.)ِّْ/

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٕ.)ّٖٓ/
(ّ) األنساب لمسمعاني (ّ.)ْٖٓ/

(ْ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٖ.)ِْ/
(ٓ) سير أعبلـ النببلء (َِ)ٖٗ /
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ُٕٔ /

(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٕ)ِّٓ /

البٌزاز :بفتح الباء  ،ذذ المفظ تقاؿ لمف يبيع البز كذك الثياب ( .األنساب لمسمعاني ِ)ُٗٗ /
(ٖ) ى
(ٗ) تاريخ اإلسبلـ(ٖ)َّْ /
(َُ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ)ِّٓ /
(ُُ) تاريخ بغداد (ُُ)َٔ /

(ُِ) الحاسب :بفتح الحاء ككسر السيف  ،ذذ المفظ لمف يعرؼ الحساب (األنساب لمسمعاني ْ)ُٓ /
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(َُ)

 ،ككثقه

عنه :عبد اٍلب ًاقي بف قىانًع كعبد ا﵀ بف إً ٍبر ً
اذيـ بف ماسي اٍل ىب َّزاز
ى
ى ي
ى
ى
اٍل ىح ًافظ أيىبك بكر البرقاني(ُ)  ،ككثقه الخطيب البغدادم(ِ)  ،كقاؿ الذذبي  :كاف حيسكب

ركل
ىكثَّقىهي
بغداد في زمانه(ّ).

ٔ .مالؾ بف سميماف األلياني  ،أبك أنس[الكفاة َِْ - ُِّ :ىػػ]
ً
كبقي ٍبف الكليد.
ركل ىع ٍف :إً ٍس ىماعيؿ ٍبف ىعيَّاشٌ ،
ركل ىع ٍنهي :ابف البراء العبدم ،كعمي بف أحمد بف النضر ،أبك برزة الحاسب.

ضعفه الذذبي(ْ).
ٕ .إًسم ً
َّاش ٍب ًف ي و ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
اـ أ يىبك يعتٍ ىب ىة ا ٍل ىع ٍن ًسي(ٓ)[ ،الكفاة َُٗ - ُُٖ :ىػػ]
ٍى
سمى ٍيـ ،اإل ىم ي
ىع ىم ً
ش.
ىرىكل ىع ٍف :يش ىر ٍحبً ى
يؿ ٍب ًف يم ٍسمـ كذشاـ بف عركة  ،كاأل ٍ
ث ٍب يف ىس ٍعود ،ىك ٍاب يف اٍل يم ىب ىارًؾ(ٔ).
اف الثٍَّكًر ُّ
م  ،ىكالمٍَّي ي
ركلى ىع ٍنهي :يس ٍف ىي ي
كثقه ابف معيف إذا حدث عف ثق (ٕ)  ،كقاؿ المديني  :يكثؽ إذا ركل عف أذؿ الشاـ أما عف

غيرذـ ففيه ضعؼ(ٖ)  ،كقاؿ يعقكب بف سفياف  :ثق عدؿ أعمـ الناس بحديث الشاـ كأكثر ما
(ٗ)
ً
ث َّ
ً
الش ًاـ ،ىب ًقيَّ ي
اـ ،يم ىح ّْد ي
قالكا يغرب عف ثقات المدنييف كالمكييف  ،كقاؿ الذذبي  :ى
الحافظي ،اإل ىم ي
ً (َُ)
ص يدكؽ ًفي ىحًديث أذؿ َّ
ضطىرب جدان ًفي ىحًديث أذؿ
الشاـ  ،يم ٍ
األ ٍ
ىعبلىـ  ،كقاؿ مرة أخرل  :ى

اٍلحجاز

(ُُ)

 ،كضعفه النسائي

(ُّ)

في غيرذـ

(ُِ)

 ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ في ركايته عف أذؿ بمد مخمط

 ،كقاؿ مرة أخرل  :مختمؼ في تكثيقه كحديثه عف الشامييف مقبكؿ(ُْ).

(ُ) إكماؿ اإلكماؿ البف نقط (ُ)ِٔٔ /
(ِ) تاريخ بغداد (ُْ)ّْٔ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ(ٔ)ٖٗٗ /
(ْ) تاريخ اإلسبلـ(ٓ)َٗٔ /

ػي :بفػػتح العػػيف  ،ذػػذ النسػػب إلػػى عػػنس  ،كذػػك عػػنس ابػػف زيػػد ،كذػػك مػػف مػػذحج فػػي الػػيمف ،كجماع ػ مػػنهـ نزلػػت الشػػاـ
(ٓ)العنسػ ٌ
كأكثرذـ بها (األنساب لمسمعاني ٗ)ّٗٓ /
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)َٖٗ /

(ٕ) تاريخ ابف معيف ركاي ابف محرز(ُ)َٖ/

(ٖ) سؤاالت ابف أبي شيب البف المديني (ُُٔ)
(ٗ) طبقات الحفاظ لمسيكطي (ُُٓ)
(َُ) سير أعبلـ النببلء (ٖ)ُِّ /

(ُُ) المغني في الضعفاء (ُ)ٖٓ /

(ُِ) الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ُ)ُٔ/
(ُّ) تقريب التهذيب (ُ)َُٗ/

(ُْ) طبقات المدلسيف (ُ)ّٖ/
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رجاؿ اإلسناد الثاني:

مشقي [المتكفى:
الد
ميٌ ،
عمي بف الفتح ،أبك ى
الح ى
ٌ
سف السمى ٌ
عمي بف المسمٌـ بف محمد بف ٌ
ٌُ .
ّّٓ ىػ]
اني  ،كعمي بف نصر بف إبراذيـ.
ركل عف  :أبي ى
الح ىسف بف أبي الحديد ،كعبد العزيز الكتٌ ٌ
في ،كعبد ا﵀ بف حمزة الكرماني
ركل عنه  :أبك القاسـ ابف عساكر ،ك ّْ
السمى ٌ

كثقه الذذبي كزاد  :ثبت(ُ) ككثقه ابف عساكر(ِ)  ،كقاؿ السبكي :أحد م ىشايًخ َّ
ىع ىبلـ(ّ)،
الشاـ ٍاأل ٍ
ى
(ْ)
كقاؿ ابف القبلنسي  :كاف مشهك انر بكفكر العمـ في التفقه ك قكة الفرائض ك الكعظ ك الديف .

سمى ٍي ىماف ،أبك يم ىح َّمد التميمي
ِ .ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد بف محمد بف عمي بف ي
كفي(ٕ)[ .المتكفى ْٔٔ :ىػ]
الص ٌ
ص ىدقى ٍبف يم ىح َّمد ٍبف َّ
م.
الدلـ ،كتماـ ٍبف يم ىح َّمد الرازم ،كعبد ٌ
المّْر ٌ
ركل عف  :ى
الكذاب ي
(ٖ)
ركل عنه :أبك ىب ٍكر الخطيب ،كأبك القاسـ النسيب ،كأبك محمد ابف األكفاني.
(ٓ)

(ٗ)

كثقه ابف عساكر

 ،ك األكفاني(َُ)،

صدكقان سميـ المذذب(ُُ) ،كالخطيب كزاد  :اميف
كقاؿ :كاف كثير التبلكة ى
كابف نقط الحنبمي ك زاد فاضبلن

(ُْ)

(ُِ)

 ،كقاؿ ابف ماككال  :مكثر متقف(ُٓ).

الكتاني

(ٔ)

 ،ك الذذبي(ُّ)،

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ٓٗٗ /

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّْ)ِّٕ/

(ّ) طبقات الشافعي الكبرل لمسبكي (ٕ)ِّٓ /
(ْ) تاريخ دمشؽ البف القبلنسي (ُ)ِْْ/

التميمي :بفتح التاء  ،ذذ النسب الى تميـ (األنساب لمسمعاني ّ)ٕٔ /
(ٓ)
ٌ
(ٔ) الكتاني  :نسب إلى الكتاف ك عممه ( .األنساب لمسمعاني ُُ)ْْ/

(ٕ) الصُّكفي :بضـ الصاد كالفاء  ،ذذ النسب اختمفكا فيها ،فمنهـ مف قاؿ :منسكب إلى لبس الصكؼ ،كمنهـ مف قاؿ:

مػػف الصػػفاء ،كمػػنهـ مػػف قػػاؿ :مػػف بنػػى صػػكف كذػػـ جماع ػ مػػف العػػرب كػػانكا يتزذػػدكف كيتقممػػكف مػػف الػػدنيا فنسػػبت ذػػذ الطائف ػ

إليهـ(األنساب لمسمعاني ٖ)ّْٔ /

(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ِّْ /

(ٗ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٔ)ِِٔ/

(َُ) ذيؿ ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ُ)ّٗ/
(ُُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٔ)ِْٔ/
(ُِ) تذكرة الحفاظ (ّ)ُِْ/

(ُّ) المعيف في طبقات المحدثيف(ُ)ُّْ/

(ُْ) التقييد لمعرف ركاة المسانيد (ُ)ّّٔ/
(ُٓ) االكماؿ في رفع االرتياب (ٕ)ُْٓ/
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(ُ)

النخشبي
ّ .عبد العزيز بف محمد بف محمد بف عاصـ الحافظٍ .

[المتكفى ْٓٔ :ىػ]

الرحيـ.
م ،كأبي طالب بف ىغ ٍيبلف ،كأبي طاذر بف عبد َّ
ركل عف  :جعفر بف محمد المستغفر ٌ
مشقياف.
ركل عنه  :أبك القاسـ بف أبي العبلء ،كسهؿ بف بًشر ٌ
الد ٌ

قاؿ يحيى بف م ٍن ىد ٍ :كاف كاحد زمانه في الحفظ ك ًٍ
اإلتقاف لـ نر مثمه في الح ٍفظ في عصرنا ،
ى
(ِ)
كبير حافظنا  ،كقاؿ الذذبي  :مف كبار الحفاظ  ،كمرة أخرل قاؿ:
َّمعاني :كاف نا
كقاؿ ابف الس
ٌ
َّ
ً
الم ًف ٍيد(ّ).
اـَّ ،
الرحَّاؿ ،ي
الش ٍي يخ اإل ىم ي
ْ .الحسيف بف الحسف بف عمي بف بندار الصيرفي  ،لـ أقؼ له عمى ترجم .
ٓ .عبد اهلل بف إبراىيـ بف م ً
اسي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ) اإلسناد األكؿ.
ى
ٔ .ا ٍلفضؿ بف يم ىح َّمد الحاسب  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ) اإلسناد األكؿ.

ٕ .مالؾ بف سميماف األلياني  ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ) اإلسناد األكؿ.
ٖ .إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
َّاش  ،صدكؽ إذا ركل عف أذؿ بمد كضعيؼ في غيرذـ  ،سبؽ في الحديث
ٍى
رقـ (ٔ) اإلسناد األكؿ.
شع ٍي ًثي(ْ) ،ال ىنص ًرم(ٓ) الع ًق ٍيمًي  ،أبك ع ٍبد اهلل ً
ً
ش ًقي
الد ىم ٌ
ى
ٍ
ى
الم ىياٍ ًجر ال ي ى
ٗ .يم ىح ٍمد بف ىعبد اهلل بف ي
[المتكفى ُْٓ :ىػ](ٔ).
كثقه يحيى بف معيف (ٕ ) ،كابف حباف (ٖ ) ،كقاؿ النسائي :ليس به بأس (ٗ ) ،كقاؿ ابف حجر:

صدكؽ(َُ) ،كقاؿ أبك حاتـ :ضعيؼ الحديث ليس بقكم ،يكتب حديثه كال يحتج به(ُُ).
ًَُ .
يزيد بف عبد اهلل ا ٍل ىخكىال ًن ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ) .
ُُ .كعب األحبار  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ)

(ُ) النخش ػ ػػبى  :بف ػ ػػتح الن ػ ػػكف كس ػ ػػككف الخ ػ ػػاء  ،ذ ػ ػػذ النس ػ ػػب إل ػ ػػى نخش ػ ػػب ،كذ ػ ػػي بم ػ ػػدة م ػ ػػف ب ػ ػػبلد م ػ ػػا كراء النه ػ ػػر ( األنس ػ ػػاب
لمسمعانيُّ)ُٔ-َٔ/

(ِ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ِٕ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء(ُٖ)ِٕٔ /

(ْ) نسب إلى شعيث كذك بطف مف بمعنبر -يعنى بنى العنبر -بف عمرك بف تميـ نزلكا البصرة( .األنساب لمسمعاني ٖ. )ُُْ/
(ٓ) النصرم :بفتح النكف كسككف الصاد  ،ذذ النسب إلى بنى نصر بف معاكي بف عكرم (األنساب لمسمعاني ُّ)َُُ /
(ٔ) تاريخ بغداد كذيكله (ّ ،)ٔ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٓ ،)َْ/تاريخ اإلسبلـ (ْ.)َِِ/
(ٕ) تاريخ ابف معيف ركاي ابف محرز (ٔٗ).
(ٖ) الثقات البف حباف (ٕ.)َْٕ/
(ٗ) تهذيب الكماؿ (ِٓ.)ُٓٔ/
(َُ) تقريب التهذيب (َْٗ).

(ُُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)َّٓ/
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ً
اإلسناد األكؿ :
الحكـ ىعمى
ي
إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم ي األكلىى  /إسناد ي يمنقطع كتىـ كصمه في اإلسناد الثاني لمحديث .
ً ً
ً
اذيـ اٍلفىًقيهي ُّ
م  ،لـ أقؼ له عمى تجريح
العم ي الثاني /
الزٍذ ًر ُّ
ي
أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف يع ىم ىر ٍب يف إ ٍب ىر ى
أك تعديؿ .

الحكـ عمى اإلسناد الثاني :
الحديث ً
ً
فيو عمتاف :
إسناد
ي

كقكؼ ىعمى التابعي .
العم األكلى /
الحديث ىم ه
ي
إسناد ىذذا ى
العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف الحسيف الصيرفي لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .

حديث رقـ (ٕ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك المعالي تغمب بف جعفر بف أحمد بف الحسيف السراج
ببغداد أنبأ أبك القاسـ الحسيف بف محمد بف إبراذيـ الحنائي بدمشؽ أنبأ أبك بكر عبد ا﵀ بف محمد بف
عبد ا﵀ بف ذبلؿ أنا أبك يكسؼ يعقكب بف أحمد بف عبد الرحمف الجصاص الدعاء ثنا أبك البخترم نا

سفياف ب ف عقب أخك قبيص نا سفياف عف ثكر بف يزيد عف خالد بف معداف عف عبد ا﵀ بف عمرك
و (ُ)
دمشؽ في ً
قاؿ ( :الجن ية ىمطكي هة في قي ً
كؿ عاـ )
شاـ ًب
ركف ال ى
ى
*انفرد به ابف عساكر.
رجاؿ اإلسناد :

الح ً
الس ىراج[المتكفى ِْٓ :ىػ]
ُ .ثىعمب ية بف ىجعفر بف
الم ىعالي بف أبي يمحمد َّ
ي
أحمد بف ي
سيف يأبك ى
(ِ)
ركل عف  :أبي بكر الخطيب  ،كأبي القاسـ الحنائي  ،كعبد العزيز الكتاني.
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

الح ً
المعدؿ[ ،المتكفى:
شقي
ٌ
سيف ،يأبك القىاسـ الح ٌن ِّ
الح ي
اىيـ بف ي
ِ .ي
ائي الد ى
سيف بف يمحمد بف إبر ى
ِّم ٌ
ْٗٓ ىػ]
ً
َّ
م ،كمحمد القطَّاف.
بلبيَّ ،
الراز ٌ
كتماـ ٌ
ركل عف  :عبد الكذاب الك ٌ
اني.
ركل ىع ٍنه  :أبك سعد الس ٌ
َّماف ،كأبك بكر الخطيب  ،كذب ا﵀ ابف األ ٍكفى ٌ

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِّ /

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُُ)ُّٓ /
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(ِ )

 ،كقاؿ الذذبي َّ :
العالً يـ،
الش ٍي يخ ،ى

كثقه ابف مأككال (ُ ) كابف عساكر كمكي بف عبد السبلـ
الديّْف الفى ً
الن ًس ٍيب(ّ) َّ :
الش ٍيخ الثّْقى َّ ،
اؿ َّ
اضؿ(ْ).
الع ٍد يؿ ،كقى ى
ى
)
ٓ
(
ً
ً
ً
ً
ً
م األديب[ ،المتكفى:
ّ .ىع ٍبد المَّو ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف ىالؿ ،أبك ىب ٍكر الحنائي ا ٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
َُْ ىػ]

الجصاص ،كالحسيف ٍبف ىعٌياش القطٌاف ،كأبي جعفر بف البخترم  .ركل
ركل عف  :يعقكب
ٌ
ً
م(ٔ).
عمي األذكاز ٌ
ائي ،كأبك ٌ
ىع ٍنهي  :رشأ ٍبف نظيؼ ،كأبك القاسـ الحٌن ٌ
(ٕ)

كثقه الخطيب البغدادم

 ،ككثقه السمعاني كزاد  :كاف صدكقان

(ٖ)

 ،كقاؿ الذذبي َّ :
الش ٍي يخ،

ؽ
الم ىح ّْد ي
َّد ٍك ي
ث ،الص ي
ي
الجصاص الدَّعَّاء.
البغدادم
ىح ىمد ٍبف يعقكب :أبك يكسؼ
َّ
ْ .يعقكب ٍبف ىع ٍبد الرحمف ٍبف أ ٍ
ٌ
[المتكفى ُّّ :ىػ]
(ٗ)

.

الربًيع.
ركل عف :أحمد بف إسماعيؿ
بالي ،كحميد بف َّ
السهمي ،كحفص بف عمرك ّْ
الر ٌ
ٌ
الحنائي(َُ).
نجي ،كعبد ا﵀ بف محمد
الد ىارقي ٍ
ركل ىع ٍنهيٌ :
ٌ
ني ،كاسماعيؿ بف ز ٌ
ط ٌ

قاؿ أبك بكر الخطيب :في حديثه كذـ كثير  ،كقاؿ الحافظ الحسف ابف غبلـ الزذرم :ليس
(ُُ)
َّ
أيضاَّ :
الش ٍيخ العالـ الكاعظ(ُِ).
بالمرضي  ،كقاؿ الذ ىذبًي :له أكذاـ كغمطات  ،كقاؿ ن
الب ٍغدادم العنبرم[ .المتكفىَِٕ :ىػ]
ٓ .عبد اهلل بف محمد بف شاكر ،أبك البخترم ى
ركل عف  :الحسيف بف عمي الجعفي ،كأبي أسام  ،كمحمد بف بشر العبدم.

ركل ىع ٍنهي :القاضي المحاممي ،كاسماعيؿ الصفار ،كعبد الرحمف بف أبي حاتـ.
ى

(ُّ)

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)َُُ /

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر(ُْ)َّْ/

(ّ) النسيب  :ذك أبػك القاسػـ عمػي بػف إبػراذيـ بػف العبػاس الحسػيني الدمشػقي صػاحب األجػزاء العشػريف التػي خرجهػا لػه الخطيػب،
(سير أعبلـ النببلء ُٖ)َُّ /

(ْ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ)َُّ /
(ٓ) ً
الحٌنػػائى  :بكسػػر الحػػاء كفػػتح النػػكف  ،ذػػذ النسػػب إلػػى بيػػع الحنػػاء كذػػك نبػػت يخضػػبكف بػػه األطػراؼ (األنسػػاب لمسػػمعاني ْ/

ِٕٓ)

(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)َّ /

(ٕ) تاريخ بغداد (ُُ)َّٕ /

(ٖ)األنساب لمسمعاني (ْ)ِٕٗ /

(ٗ) سير أعبلـ النببلء (ُٕ)ُْٗ /
(َُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ّٔٓ /

(ُُ) ميزاف االعتداؿ (ْ)ّْٓ /

(ُِ) الدليؿ المغني لشيكخ اإلماـ أبي الحسف الدارقطني (ص)َْٖ :
(ُّ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ّّٓ /
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(ُ)
َّ
ث
الم ىح ّْد ي
ككثقه ابف حباف  ،ك الذذبي كزاد  :الش ٍي يخ ،ي
كقاؿ أبك حاتـ  :صدكؽ(ْ).

(ِ)

 ،كقاؿ الدارقطني :صدكؽ ثق

س ٍف ىياف ٍبف يع ٍقبة السكائي ال يككفي [الكفاة َُِ - َُِ :ىػ]
ٔ .ي
الزٌيات ،كسفياف.
ركل ىع ٍف :حسيف المعمٌـ ،كمسعر ،كحمزة ٌ

(ّ)

،

ركل ىع ٍنهي :أبك ىب ٍكر ٍبف أىبًي ىش ٍي ىب  ،كأبك يك ىرٍيب ،كمحمكد ٍبف ىغ ٍيبلف.
كثقه العجمي(ٔ)  ،ك قاؿ الذذبي  :صدكؽ له مناكير يسير (ٕ)  ،كقاؿ يحيى بف معيف :ال

أعرفه

(ٖ)

(ٓ)

(َُ)

 ،ك قاؿ ابف حجر  :صدكؽ(ٗ)  ،كقاؿ أبك حاتـ :كاف أحد الحفاظ

 ،كذكر ابف

حباف في الثقات(ُُ) .
(ُِ)
س ًع ٍي ًد ً
س ير ٍك و
ؽ الثٍَّك ًرم  ،أبك عبد اهلل الككفي [المتكفىُِٔ :ىػ]
اف ي
س ٍف ىي ي
بف ىم ٍ
بف ى
ٕ .ي
ركل عف  :حبيب بف أبي ثابت ،كاألعمش ،كعمرك بف دينار.
ركل عنه  :األكزاعي ،كمالؾ  ،كسفياف كابف عيين .

قاؿ الخطيب البغدادم  :كاف إمامان مف أئم المسمميف ،يمجمعان عمى إمامته بحيث يستغنى عف
(ُّ)

تزكيته ،مع االتقاف ،كالحفظ ،كالمعرف  ،كالضبط ،كالكرع ،كالزذد
اء الع ً
ّْد العمىم ً
اإلسبلىًـ ،إًماـ َّ ً
اممً ٍي ىف ًفي ىزىمانً ًه (ُْ ) ،كقاؿ ابف
ىي ي
كقاؿ الذذبي  :ىش ٍي يخ ً ٍ
ى
الحفاظ ،ىسي ي ي ى
حجر :االماـ المشهكر الفقيه العابد الحافظ الكبير(ُٓ) .

(ُ) الثقات البف حباف (ٖ)ّٕٔ /

(ِ) سير أعبلـ النببلء (ُّ)ّّ /

(ّ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ّّٕ /
(ْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ)ُِٔ /
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ّٖ /
(ٔ) معرف الثقات (ُْٔ)

(ٕ) مف تكمـ فيه كذك مكثؽ (ص)َٗ :

(ٖ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ)َِّ /
(ٗ) تقريب التهذيب (ص)ِْْ :
(َُ) ميزاف االعتداؿ (ِ)ُٔٗ /

(ُُ)الثقات البف حباف (ٖ)ِٖٖ /

(ُِ) سير أعبلـ النببلء (ٕ)ِِٗ /
(ُّ) تاريخ بغداد (َُ)ُِٗ /

(ُْ) سير أعبلـ النببلء (ٕ)َِّ /

(ُٓ) المدلسيف = تعريؼ أذؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس (ص)ِّ :
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ً
الر ٍح ًب ٌي
ٖ .ثىكر ًبف ىي ًزٍيد ًبف ًزىياد ال ىكالىعي ىكييقىاؿ :ى
ُّٓىػ](ِ).
ركل عف :ىخالًًد ٍبف مع ىداف ،كعطى ً
اح ،ك ُّ
اء ً
الزذروم.
بف أىبًي ىرىب و
ىٍ
ىٍ ى ىى
ً و َّ
ً
َّ
اف.
بف ىسع ٍيد القىط ي
الم ىب ىارؾ ،ىكىي ٍح ىيى ي
ركل ىع ٍنهي :يس ٍف ىي ي
اف الث ٍكًرمُّ ،ىك ٍاب يف ي
ث ،الفىًق ٍيه ك ىك ً
ً ًً
دعتيه(ّ)  ،كمرة أخرل  :حافظ ثبت
الم ىح ّْد ي
اف م ٍف أ ٍىك ًع ىي العٍمـ لى ٍكالى بً ى
ي
ى
قاؿ الذذبي :ي
إال أنه قدرم قح(ْ) ،ككثقه يحيى بف معيف(ٓ) ،ك ابف حباف(ٔ) كأحمد بف حنبؿ(ٕ)  ،ككثقه
(ُ )

الحم ً
امي ً
َّ ً
ً
ص ٌي [المتكفى:
ٍ
أىبك ىخالد الش ى

العجمي(ٖ) ،كالنسائي(ٗ) ،كابف حجر كزاد :ثبت(َُ) ، ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ مرة أخرل :ليس به
(ُُ)

بأس  ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ حافظ.
الحم ً
ً
ٗ .ىخالًد ًب ٍف مع ىداف ًب ٍف أىًبي ىكرب ال ىكالى ًعي أىبك ع ٍبد اهلل ال ى ً
ص ٌي[المتكفىَُّ :ىػ].
ى
ىٍ
ٍ
شافي ٍ
ركل عف  :أبي عبيدة بف الجراح كمعاذ بف جبؿ كأبي ذريرة (رضي ا﵀ عنه).
ركل عنه  :بحير بف سعد  ،كابنه عبد الرحمف بف ثابت ،كثكر بف يزيد

(ُِ)

.

كثقه العجمي(ُّ) ،كالنسائي(ُْ) ،كالذذبي(ُٓ) ،ابف حباف(ُٔ) ،كابف حجر كزاد ييرسؿ كثي انر(ُٕ).
ً
س ًع ٍيد أىبك يم ىح َّمد [المتكفىّٔ :ىػ].)ُٖ(.
َُ .ىعبد اهلل ٍبف ىع ٍمرك ٍبف العاص بف كائؿ ٍبف ىىاشـ بف ى
صحابي جميؿ.

الحكـ عمى اإلسناد  :أتكقؼ عف الحكـ؛ ألف ثعمب بف جعفر السراج لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
(ُ) نسب إلى الرحب كذي بمدة مف ببلد الجزيرة في آخر حد ذساب عمى أكؿ حد الشاـ يقاؿ لها رحب ( .األنساب ٔ.)ٖٗ/
(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُُ.)ُّٖ/
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ِّ /

(ْ) مف تكمـ فيه كذك مكثؽ (ص)ٓٔ :

(ٓ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ْٔٗ/
(ٔ) الثقات البف حباف (ٔ.)ُِٗ/

(ٕ) العمؿ كمعرف الرجاؿ ركاي المركذم (ُ.)ٖٔ/
(ٖ) الثقات لمعجمي (ُ.)ُِٔ /
(ٗ) تهذيب الكماؿ (ْ.)ِْٕ/
(َُ) تقريب التهذيب (ُّٓ).

(ُُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ْٔٗ/
(ُِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٔ)ُٖٗ /
(ُّ) الثقات لمعجمي (ُ.)ُّّ /
(ُْ) تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ُْ/

(ُٓ) المعيف في طبقات المحدثيف (ّٕ).
(ُٔ) الثقات البف حباف (ْ.)ُٗٔ/
(ُٕ) تقريب التهذيب (َُٗ).

(ُٖ) االستيعاب (ّ ،)ٗٓٔ/أسد الغاب (ّ ،)ّْٓ/اإلصاب (ْ.)ُٔٓ/
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(باب ما جاء عف صاحب الحكض كالشفاعة أنيا ميبط عيسى ابف مريـ قبؿ قياـ الساعة)
حديث رقـ (ٖ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل" : -أخبرنا أبك الفتح أحمد بف عقيؿ بف محمد بف عمي بف رافع البزار نا

عبد العزيز بف أحمد الكتاني أنا أبك الحسيف عبد الكاحد بف الحسف بف عمي الخطيب البرقعيدم نا أبي
نا أبك القاسـ عبد ا﵀ بف محمد المركركذم نا أبك بكر محمد بف سهؿ بف عسكر نا أبك مالؾ حماد بف

مالؾ األشجعي الدمشقي حدثنا عبد الرحمف بف يزيد بف جابر عف يحيى بف جابر الطائي عف

(ي ً
نز يؿ
عبد الرحمف بف جبير بف نفير عف أبيه عف النكاس بف سمعاف قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀ ﷺ :ى
(ُ)
ًعيسى ابف مريـ عمى المنارًة الب ً
مشؽ)
يضاء ى
رقي ًد ى
ى
ى ى ى
ى
ى
ش ٌ
*أخرجه مسمـ في صحيحه  ،كتاب الفتف ك أشراط الساع  ،باب ذكر الدجاؿ كصفته كمف معه ْ/
ِِّٓ ح ِّٕٗ مف طريؽ النكاس بف سمعاف الكبلبي  ، ...جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

*أخرجه الترمذم في سننه باب ما جاء في فتن الدجاؿ ْ ِٖ /مف طريؽ النكاس بف سمعاف الكبلبي

 ، ...جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

* أخرجه أبك داكد في سننه باب خركج الدجاؿ ْ ُُٕ /حُِّْ مف طريؽ النكاس بف سمعاف

الكبلبي  ، ...جزء مف الحديث بمفظه.

* أخرجه ابف ماجه في سننه  ،كتاب الفتف  ،باب فتن الدجاؿ كخركج عيسى ابف مريـ /ِ ،

ُّٔٓح َْٕٓ ،مف طريؽ النكاس بف سمعاف الكبلبي  ، ...جزء مف الحديث متقارب األلفاظ .

* أخرجه ابف أبي عاصـ في كتابه ايآحاد كالمثاني باب النكاس بف سمعاف رضي ا﵀ عنه ّ/

ُْٔح ُْْٗ مف طريؽ النكاس بف سمعاف الكبلبي  ، ...متقارب األلفاظ.

*أخرجه الطبراني في مسند الشامييف باب ابف عائذ عف جبير بف نفير ّ ّٖٕ/ح ِِٓٓ مف طريؽ

النكاس بف سمعاف الكبلبي  ، ...جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

*أخرجه الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف  ،كتاب الفتف ك المبلحـ  ،باب أما حديث أبي عكان

ْ ّٕٓ /ح َٖٖٓ مف طريؽ النكاس بف سمعاف الكبلبي  ، ...جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

*أخرجه البغكم في كتابه شرح السن  ،كتاب الفتف  ،باب الدجاؿ لعنه ا﵀  ، ٓٔ/ُٓ ،ح ُِْٔ ،
مف طريؽ النكاس بف سمعاف الكبلبي  ، ...جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

* أخرجه أبك الحسف الربعي في كتابه فضائؿ الشاـ كدمشؽ صْٕ ح َُُ  ،متقارب األلفاظ.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِْ /
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الشكاىد :
عف أكس بف أكس/

*أخرجه الطبراني في معجمه الكبير باب فصؿ الجمع ُ ُِٕ /ح َٗٓ  ،بمفظه.
* أخرجه أبك الحسف الربعي في كتابه فضائؿ الشاـ كدمشؽ صُٕ ح َُٓ  ،باب ذكر المكضع

الذم ينزؿ فيه عيسى ابف مريـ متقارب األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد :

ىح ىمد بف ىر ًافع أىبك الفىتٍح الفى ً
الح ىك ًافر
ىح ىمد بف ىع ًق ٍيؿ بف يم ىح ٍمد بف ىعمً ٌي بف أ ٍ
 .1أ ٍ
ارسي ابف أىًبي ى
[المتكفىْْٔ :ىػ]
ىحمد الكتاني كنصر بف إً ٍبر ً
اذيـ اٍل ىم ٍقًد ًسي.
ركل عف :أ ىىبيهي ىكعبد اٍل ىع ًزيز بف أ ٍ
ى
كركل عنه :اٍلح ًافظ أىبك اٍلقى ً
اسـ عمي بف اٍلحسف بف ذب ا﵀ َّ
الش ًاف ًعي(ُ).
ي
ى ي ى
ٌ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

ىح ىمد ال ىكتَّاني  ،ثق مأمكف  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ).
الع ًزٍيز بف أ ٍ
 .2ىع ٍبد ى
 .3عبد الكاحد بف الحسف بف عمي الخطيب البرقعيدم  ،أبك الحسيف  ،لـ أقؼ له عمى ترجم .
(ِ)

 .4الحسف بف عمي بف مكسى بف الخميؿ البرقعيدم

ركل عف  :خيثم بف سميماف ك زيد بف الهيثـ الرممي كعبد ا﵀ بف عيسى األنطاكي .
(ّ)

ركل عنه  :عبد الكاحد بف الحسف بف عمي .

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

البغدادم[ .المتكفى ِّٗ :ىػ]
م(ْ)،
 .5ىع ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف إً ٍ
ٌ
الم ٍرىك ًز ٌ
س ىحاؽ ٍبف يزيد ،أبك القاسـ ى
صر ،كأبي يحيى العطٌار.
ركل عف :الحسف بف أبي الربيع ،كسعداف بف ىن ٍ
كركل ىع ٍنهيَّ :
الحسيف بف يج ىم ٍيع.
الد ىارقي ٍ
ني ،كعمر بف أحمد الكاعظ ،كأبك ي
ط ٌ
كثقه الذذبي(ٓ) كمرة أخرل قاؿ َّ :
الجمًٍيؿ(ٔ) ،ككثقه الجكزم(ٕ).
الش ٍي يخ ،ى

 .6محمد ٍبف سيؿ ٍبف عسكر ،أ يىبك ىب ٍكر التميمي[ .المتكفىُِٓ :ىػ]
ركل عف  :كذب بف جرير ،كعبيد ا﵀ بف مكسى ،كيحيى بف حساف التنيسي.

(ُ) معجـ ابف عساكر (ُ ،)ُٔ/الكافي بالكفيات (ٕ.)ُِّ/
باشزل (معجـ البمداف ُ)ّٖٕ /
يد :بالفتح ،ككسر العيف  ،بميدة في طرؼ بقعاء المكصؿ مف جه نصيبيف مقابؿ ٌ
(ِ) ىب ٍرقى ًع ي
(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُّ)ِِّ /
المركزل :بفتح الميـ كالكاك ،ذذ النسب إلى «مرك الشاذجاف» (األنساب لمسمعاني ُِ)َِٕ /
(ْ)
ى
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ٕٓٔ /
(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ)ِٖٕ /

(ٕ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ)ُٔ /
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(ُ)

كركل ىع ٍنهي :مسمـ ،كالترمذم ،كالنسائي.
كثقه النسائي(ِ)  ،كابف حجر(ّ) ،كابف حباف(ْ).

ستاني[ .المتكفىِِٖ :ىػ]
حماد بف مالؾ بف بسطاـ ،أبك مالؾ
األشجعي الدِّمشقي ى
الح ىر ٍ
ٌٕ .
ٌ
يد ٍب ًف جابً ور ،كاألىكىز ً
اع ُّي ،كسعيد بف بشير.
ركل ىع ٍف :ىع ٍبًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىي ًز ى
ى
ى ٍ
(ٓ)
ً
ركل ىع ٍنهي :الكليد بف مسمـ  ،كأبك يزٍرع ّْ
م.
الد ُّ
مشقي ،كمحمد التٍّْرًمذ ٌ

الم ىع َّم ير
الم ىح ّْد ي
ث ،ي
قاؿ الذذبي  :ي
ابف حباف في الثقات(ٗ).

(ٔ)

 ،كقاؿ األزدم :ال ييكتب حديثه

(ٕ)

 ،كقاؿ أبك حاتـ  :شيخ(ٖ) ،كذكر

ٖ .ع ٍبد الر ٍحمف بف ي ًزٍيد بف جا ًبر أبك عتٍب ىة األ ٍىزًدم ً
الد ىاراني [المتكفىُّٓ :ىػ](َُ).
الد ىم ٌ
ش ًق ٌي ى
يى
ى
ى
ى ى ى
ركل عف :إًسم ً
اعيؿ ٍبف يع ىبيد المَّه بف أىبي المهاجر كالقاسـ بف عبد الرحمف الدمشقي كمحمد ٍبف مسمـ
ىى ى
ٍى
ٍبف شهاب ُّ
م.
الزٍذ ًر ٌ

الر ٍح ىم ًف ٍبف يزيد ٍبف ىجابًر كعبد ا﵀ ٍبف
ىرىكل ىعنه :بشر ٍبف بكر التنيسي  ،كابنه خالد بف عبد َّ
(ُُ)
المبارؾ.
(ُٔ)

كثقه يحيى بف معيف(ُِ) ،كأحمد بف حنبؿ(ُّ) ،كالعجمي(ُْ) ،كالنسائي(ُٓ)  ،كالذذبي

،

(ُ) تاريخ اإلسبلـ(ٔ)ُٕٔ /

(ِ) مشيخ النسائي = تسمي الشيكخ (ص)ّٓ :
(ّ) تقريب التهذيب (ص)ِْٖ :

(ْ) الثقات البف حباف (ٗ)ُِٕ /
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ٓٓٗ /

(ٔ) سير أعبلـ النببلء (َُ)ُْٔ /
(ٕ) لساف الميزاف (ّ)ِٔٔ /

(ٖ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ)ُْٗ /
(ٗ) الثقات البف حباف (ٖ)َِٔ /

(َُ) التػػاريخ الكبيػػر (ٓ ،)ّٔٓ/ت ػػاريخ مكلػػد العمم ػػاء ككفيػػاتهـ (ُ ،)ُّٔ/تػػاريخ بغ ػػداد كذيكلػػه (َُ ،)َِٗ/ت ػػاريخ دمشػػؽ الب ػػف
عساكر (ّٔ.)ْٖ/

(ُُ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ُٖ)ٕ-ٓ /
(ُِ) سؤاالت ابف الجنيد (ّٗٗ).

(ُّ) سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد (ِٕٓ).
(ُْ) الثقات لمعجمي (ِ)َٗ /
(ُٓ) تهذيب الكماؿ (ُٖ.)ٖ/
(ُٔ) الكاشؼ (ُ.)ْٖٔ/

44

كابف حجر(ُ) ،كابف حباف(ِ) ،كقاؿ أبك حاتـ(ّ) ،كأحمد بف حنبؿ مرة أخرل(ْ) :صدكؽ ال بأس به.
ٗ .ىي ٍح ىيى ٍب يف ىجا ًب ور الطَّ ًائي ،أ يىبك عمرك[المتكفىُِٔ :ىػ]

ًو
ً
يد ٍب ىف يش ىرٍي وح.
كع ٍبًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف يج ىب ٍي ًر ٍب ًف ينفىٍي ور ،ىكىي ًز ى
ركل ىع ٍف :ىع ٍكؼ ٍب ًف ىمالؾ  ،ى
(ٓ)
و
يد ٍب ًف ىجابً ور.
صالً وح ،ىك ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىي ًز ى
ركل ىع ٍنهي :يسمى ٍي ىم ي
كم ىع ًاكىي ي ٍب يف ى
اف ٍب يف يسمىٍيـ ،ي
(ٔ)

كثقه العجمي ك قاؿ  :تابعي

 ،كذكر ابف حباف في الثقات
(ٗ)

كقاؿ ابف حجر  :ثق كأرسؿ كثي انر

،

(ٕ)

 ،كقاؿ أبك حاتـ  :صالح الحديث

(ٖ)

،

الحض ىرًم ٌي الحمصي[المتكفىُُٖ :ىػ]
الر ٍح ىمف ٍبف يج ىب ٍير ٍبف ينفى ٍير
َُ .ىع ٍبد َّ
ٍ
ركل عف :أىبً ً
كخالًد ٍبف ىم ٍعداف ،ككثير ٍبف يم َّرة.
يه ،ى
ىٍ
كركل ع ٍنهً ُّ :
م ،كثكر ٍبف يزيد ،كيحيى ٍبف ىجابًر.
ى ي
الزىب ٍيد ٌ
ى
(ُّ)
(ُِ)
(ُُ)
(َُ)
النسائي  ،كابف سعد  ،كابف حجر  ،كذكر ابف حباف في الثقات  ،كقاؿ أبك حاتـ
كثَّقه ٌ
:صالح الحديث(ُْ).
الحم ً
ً
ً
ً
صي [المتكفىَٖ :ىػ] (ُٓ).
الح ٍ
الر ٍح ىمف ى
ض ىرًمي ٍ
ُُ .يج ىب ٍير بف ينفى ٍير بف ىمالؾ بف ىعامر أبك ىع ٍبد ى
ركل عف :النكاس ٍبف سمعاف ً
الكبلبي كأبي ذر الغفارم كعائش أـ المؤمنيف .
ى
ىرىكل ىعنه :ثابت ٍبف سعد الطائي  ،كالحارث بف يزيد الحضرمي  ،كحبيب بف يع ىبيد.

(ُ) تقريب التهذيب (ّّٓ).

(ِ) الثقات البف حباف (ٕ.)ُٖ/

(ّ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ََّ/
(ْ) تاريخ بغداد كذيكله (َُ.)ُِِ/
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ٓٓٓ /

(ٔ) الثقات لمعجمي (ِ)ّْٗ /

(ٕ) الثقات البف حباف (ٓ)َِٓ /

(ٖ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ)ُّّ /
(ٗ) تقريب التهذيب (ص)ٖٖٓ :
(َُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ُِٕ /

(ُُ) الطبقات الكبرل (ٕ)ُّٕ /

(ُِ) تقريب التهذيب (ص)ّّٖ :
(ُّ) الثقات البف حباف (ٓ)ٕٗ /

(ُْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ)ُِِ /

(ُٓ) التاريخ الكبير (ِ ، )ِِّ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِٕ.)ْٕ/
(ُٔ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ْ)َُٓ /
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(ُٔ)

كثقه العجمي ك قاؿ تابعي(ُ) ،كأبك زرع (ِ) ،كأبك حاتـ(ّ) ،كالنسائي(ْ) ،كالذذبي(ٓ) ،كابف حجر(ٔ) ،كابف

حباف (ٕ).

اف ا ٍل ًك ىال ًبي ا ٍلع ً
َُِّ .
ام ًرم[ .الكفاة َٓ - ُْ :ذػ]  ،صحابي جميؿ
س ٍم ىع ى
ى
اس ٍب يف ى
الن َّك ي
الحكـ عمى اإلسناد :

(ٖ)

أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف أحمد البزار ك الحسف بف عمي البرقعيدم ك عبد الكاحد البرقعيدم لـ

أقؼ لهـ عمى تجريح أك تعديؿ.
حديث رقـ (ٗ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل" : -أخبرنا عاليان أبك نصر خمؼ بف عبد الكريـ بف خمؼ بف طاذر

كابنا عمي أبيه أبك الفتح الفضؿ بف زاذر بف طاذر كأبك طاذر محمد بف كجيه بف طاذر بف محمد

بف محمد الشحاميكف قالكا أنا أبك نصر عبد الجبار بف سعيد بف محمد بف أحمد البحيرم أنا القاضي
أبك بكر أحمد بف الحسف الحيرم ثنا أبك العباس األصـ نا محمد بف إسحاؽ الصغاني نا حماد بف
مالؾ أبك مالؾ مف أذؿ حرستاف قاؿ ابف جابر حدثنا يعني عبد ا﵀ بف يزيد بف جابر عف يحيى بف

جابر الطائي عف عبد الرحمف بف جبير بف نفير عف أبيه عف نكاس بف سمعاف عف رسكؿ ا﵀ ﷺ
(ٗ)
ً
دمشؽ)
رقي
نارًة
البيضاء ى
ش َّ
ى
قاؿ ( :ىينز يؿ ى
الم ى
مريـ ىعمى ى
عيسى بف ى
*سبؽ تخريجه في حديث رقـ (ٖ)
رجاؿ اإلسناد:

اىر ٍبف محم ود ٍبف م و
ؼ ٍبف طى ً
ريـ ٍبف ىخمى ً
ؼ ٍبف ع ً
بد ال ىك ً
صر َّ
حمد يأبك ىن و
م،
 .1ىخمى ي
ى
الن ٍيسابكر ٌ
ي
يىى
امي[ .المتكفى ْٓٔ :ىػ]
ال ٌ
ش ٌح ٌ
ركل عف  :عبد الجبار ٍبف سعيد ٍبف محمد ً
الخشنامي ،ركل
عمي نصر المَّه ي
ٌ
ى
البحير ٌ
م ،كأبي ٌ
(َُ)
معاني  ،كابنه عبد الرحيـ.
الس
ىع ٍنهي :أبك سعد ٌ
ٌ

(ُ) الثقات لمعجمي (ُ.)ِٔٔ /

(ِ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ُّٓ/
(ّ) المصدر السابؽ (ِ.)ُّٓ/
(ْ) تهذيب الكماؿ (ْ.)ُُٓ/
(ٓ) الكاشؼ (ُ.)َِٗ/

(ٔ) تقريب التهذيب (ُ.)ُّٖ/

(ٕ) الثقات البف حباف (ْ.)ُُُ/
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ِ)ْْٓ /

(ٗ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِْ /
(َُ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ٖٖٖ /
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لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .

اىر ٍبف طى و
 .2الفىض يؿ ٍبف ىز و
ش ٌحامي ،أبك الفتح [المتكفى ِْٓ :ىػ]
اىر ال ٌ
الخشنامي )ُ(،كعمي بف محمد المديني  ،كعبد الجبار البحترم(ِ).
ركل عف  :نصر المَّه
ٌ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .
الشح ً
يو ٍب يف طى ً
 .3محم هد بف ك ًج ً
اى ًر ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يم ىح َّم ود َّ
َّاميكف .
ى
يىى
لـ أقؼ له عمى ترجم .
ار بف س و
الب ًح ً
عيد ،يأبك ىن و
َّب ً
م أىًبك عثماف[ .المتكفى ْْٗ :ىػ]
صر ابف ى
 .4ىع ٍب يد الج ى
ير ٌ
ى
ً
م.
ركل عف  :أبي سعيد الص ٍ
في ،كأبي ىب ٍكر الحٌي ًر ٌ
َّير ٌ

امي(ّ).
ركل ىع ٍنهي  :أبك البركات الفراكم ،كأحمد بف محمد البيع ،كجكذرناز بنت زاذر ال ٌش ٌح ٌ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .
سمـ ًب ٍف ي و
فص ًب ٍف م و
أحمد ًب ٍف ىح و
الح ً
زيد ،القاضي أبك
أحمد بف يم ىح ىم ود بف
سف بف
.5
ى
ى
ي
ى
أحمد بف ى
ي
بكر[ .المتكفى ُِْ :ىػ]

األصـ.
داني ،كحاجب بف أحمد ،كمحمد بف يعقكب
ٌ
عمي محمد بف أحمد ى
الم ٍي ٌ
ركل عف ٌ :
قي ،كالخطيب.
ركل عنه  :أبك عبد ا﵀ الحاكـ ،كأ ىىب ىك بكر ى
الب ٍيهى ٌ
و
إسناد(ْ) كمرة أخرل :
كعمي ّْك
كثَّقه السمعاني  ،كقاؿ الذذبي  :شيخ خراساف عممان كرياس ي
(ٓ )
ً
ً
اساف رياس كعممان كعمك إً ٍس ىناد
الم ىح ّْد ي
ث  ،كقاؿ السبكي  :ىك ى
اف ىكبًير يخ ىر ى
اـ ،ى
العال يـ ،ي
اإل ىم ي
كم ٍع ًرفى بًمذذب َّ
الش ًاف ًعي(ٔ).
ىى
ً
ً
األصـ.
م
 .6محمد ٍبف يعقكب ٍبف يكسؼ ٍبف ىم ٍعقؿ ٍبف سناف ،أ يىبك العباس األمكم ،الَّ ٍنيسابكر ٌ
ٌ
[المتكفى ّْٔ :ىػ]

الح ىكـ  ،كب ٌكار ٍبف قيتىٍيب  ،كاٍل ىح ىسف ٍبف ىعمً ٌي ٍبف عفٌاف
ركل عف  :يم ىح َّم يد بف ىع ٍبد ى
مي ،كأبك ىب ٍكر الحيرم.
الر ٍح ىمف ُّ
ركل عنه :الحاكـ  ،كأبك ىع ٍبد َّ
السمى ٌ

قاؿ الحاكـ  :كاف ّْ
محدث عصر ببل مدافع

(ٕ)

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ُُٖ /

(ِ) المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني (ص)ُُّٓ :
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ْٕٓ /
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ّٕٓ /

(ٓ) سير أعبلـ النببلء(ُٕ)ّٓٔ /

(ٔ) طبقات الشافعي الكبرل لمسبكي (ْ)ٕ /
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ِْٖ /
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،

ككثَّقه أبك الفداء الدمشقي كزاد  :إمامان ،حافظان  ،ضابطان ،صدكقان
محدث خراساف كمسند عصر (ِ)  ،كقاؿ ابف الجكزم ّْ :
محدث كبير(ّ).
ٌ :
(ُ)

 ،كقاؿ ابف عماد الحنبمي

الصا ىغ ًان ٌي(ْ) [المتكفى َِٕ :ىػ](ٓ).
س ىحاؽ بف ىج ٍعفىر أىبك ىب ٍكر َّ
 .7يم ىح َّمد بف إً ٍ
ركل عف  :ذاشـ ٍبف اٍلقى ً
اسـ ،كذشاـ ٍبف عمار ،كيحيى ٍبف ىم ًعيف .
(ٔ)
ىحمد ابف األعرابي ،كًاسم ً
الصفَّار.
اعيؿ ٍبف يم ىح َّمد َّ
ىرىكل ىعنه :الجماع سكل اٍليب ىخ ًار ٌ
ٍى
م ،أ ٍ ى
(ٕ)

كثقه النسائي

(ٖ)

 ،كمرة أخرل  :ال بأس به

 ،كالدارقطني كزاد فكؽ الثق (ٗ) ،كابف حجر كزاد
(ُِ)

ثبت(َُ) ،ككثقه ابف حباف(ُُ) ،كقاؿ ابف أبي حاتـ :ثبت صدكؽ مف الحفاظ

 ،ككثقه أبك

حاتـ الرازم (ُّ) ،كقاؿ الخطيب :أحد األثبات المتقنيف(ُْ) ،كقاؿ ابف عساكر :الحافظ مف
ثقات الرحاليف كأعياف الجكاليف(ُٓ) ،كقاؿ الذذبي :اإلماـ الحافظ الحج (ُٔ).

حماد بف مالؾ بف بسطاـ ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ٌ .8
 .9ىع ٍبد اهلل بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر ذك (عبد الرحمف بف يزيد بف جابر)  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)
 .01ىي ٍح ىيى ٍب يف ىجا ًب ور الطَّ ًائي ،أ يىبك عمرك  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)

الحض ىرًم ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)
الر ٍح ىمف ٍبف يج ىب ٍير ٍبف ينفى ٍير
 .00ىع ٍبد َّ
ٍ
 .02جب ٍير بف ينفى ٍير بف مالًؾ بف ع ً
امر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)
ى
يى
ى
اف ا ٍل ًك ىال ًبي ا ٍلع ً
َّ .03
ام ًرم  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث (ٖ)
س ٍم ىع ى
ى
اس ٍب يف ى
الن َّك ي

(ُ) طبقات الشافعييف (ص)َِٕ :

(ِ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ْ)ِْٓ /
(ّ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ)ُُِ /

(ْ) نسب إلى صاغاف كذي قري بمرك يقاؿ لها چاغاف عند نسفاف( .األنساب ٖ.)ِِٓ/
(ٓ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِْ.)ّٗٔ/
(ٔ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِْ)ّٕٗ /
(ٕ) تاريخ بغداد كذيكله (ُ.)ِٓٔ/
(ٖ) مشيخ النسائي (ُٕ).

(ٗ) سؤاالت السممي لمدارقطني (َّٔ).
(َُ) تقريب التهذيب (ْٕٔ).

(ُُ) الثقات البف حباف (ٗ.)ُّٔ/

(ُِ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ُٗٔ/
(ُّ) تهذيب التهذيب (ٗ.)ّٔ/

(ُْ) تاريخ بغداد كذيكله (ُ.)ِٓٓ/

(ُٓ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِٓ.)َِ/
(ُٔ) سير أعبلـ النببلء(ُِ.)ِٓٗ/
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الحكـ عمى اإلسناد :

الشح ً
الشح ً
َّام ُّي كمحمد َّ
أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف خمؼ بف طاذر ك الفضؿ بف زاذر َّ
َّام ُّي كعبد الجبار
البحيرم لـ أقؼ لهـ عمى تجريح أك تعديؿ.

حديث رقـ (َُ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -كأخبرنا أبك العز أحمد بف عبيد ا﵀ بف كادش العكبرم فيما ناكلني

كق أر عمي إسناد كقاؿ ارك عني أنا أبك عمي محمد بف الحسيف الجازرم أنا القاضي أبك الفرج المعافا

ابف زكريا نا محمد بف القاسـ األنبارم نا أحمد بف الهيثـ بف خارج نا عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف يزيد

ا بف جابرعف أبيه عف يحيى بف جابر الطائي عف عبد الرحمف بف جبير بف نفير عف أبيه عف النكاس
ً
البيضاء بيف
المنارًة
شرقي
عيسى ابف ىمريـ
(ييبطي
َّ
دمشؽ ى
ى
ابف سمعاف قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ﷺ ى
ى
عند ى
(ُ) (ِ)
يركىذتيف )
ىم ي
*أخرجه أبك الفرج النهركاني في كتابه الجميس الصالح الكافي كاألنيس الناصح الشافي باب ذبكط
عيسى ابف مريـ  ،ص ِّٕ  ،مف طريؽ محمد بف القاسـ األنبارم ، ...بمفظه.
*كأخرجه أيضا في باب حديث آخر عف ذبكط عيسى

(عميه السبلـ)

 ،ص ِّٕ  ،مف طريؽ محمد بف

القاسـ األنبارم  ، ...متقارب األلفاظ.

*أخرجه ابف عساكر في كتابه تاريخ دمشؽ باب ما جاء عف صاحب الحكض ك الشفاع أنها مهبط

عيسى  ، ِِٓ /ُ ،مف طريؽ جعفر الفريابي  ، ...متقارب األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:

العز بف كادش ،السمىمي
 .1أحمد بف يع ىب ٍيد اهلل بف محمد بف يع ىب ٍيد اهلل بف محمد بف أحمد ،أبك ٌ
م[ .المتكفى ِٓٔ :ىػ]
الع ٍك ىب ًر ٌ
ٌ
البغدادم ي
َّ
َّ
م.
الع ىشار ٌ
دم ،كأبي الطيَّب الط ىبر ٌ
الماكٍر ٌ
م ،كابف الفتح ي
ركل عف  :أبي الحسف ى
(ّ)
ركل عنه :ابف عساكر ،كذب ا﵀ بف الحسف السّْبط ،كأبك مكسى ً
يني.
ى
المد ٌ

(ُ) مهػػركذتيف :الثػػكب المهػػركذ المصػػبكغ بػػالكرس ثػػـ بػػالزعفراف ،كقيػػؿ :ثيػػاب فيهػػا صػػفرة خفيفػ ( .شػػرح المصػػابيح البػػف الممػػؾ ٓ/

ٗٔٓ).

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٓ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ْْْ /
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قاؿ الذذبي َّ
:الش ٍي يخ ال ىكبً ٍي ير
حديث كتاب كأناب (ِ).

(ُ)

 ،كقاؿ ابف حجر  :مشهكر مف شيكخ ابف عساكر أقر بكضع

 .2محمد بف الحسيف بف محمد بف الحسف بف عمي بف بكراف أبك عمي المعركؼ
بالجازرم(ّ)[المتكفىِْٓ :ىػ]

ركل عف  :محمد بف مكسى بف المثنى الداكدم ،كالمعافى بف زكريا الجريرم.

قاؿ الخطيب البغدادم

(ْ)

(ٓ)

كابف الجكزم

 :كاف صدكقان.

 .3المعافى ٍبف زكريا ٍبف يحيى ٍبف يح ىم ٍيد القاضي ،أبك الفرج النيركاني المعركؼ بابف ط ار ار
الج ًريرم(ٔ)[المتكفى َّٗ :ىػ]
الفقيو ى
ً
الع ىد ًكم ،كأ ىىبي حامد الحضرمي.
ركل عف  :أ ىىبي القاسـ ى
الب ىغ ًكم ،ك ٍابف أىبًي ىد ياكد كأ ىىبي ىسعيد ى
َّ
ىح ىمد ٍبف يع ىمر
ىح ىمد ٍبف ىعمً ٌي التََّّكزم ،كأ ٍ
ىرىكل ىع ٍنهي :أيىبك القاسـ ٍاألزذرم ،ىكأيىبك الطٌٌيب الط ىب ًرم ،كأ ٍ
ا ٍبف ىرٍكح ،ىكأيىبك ىعًم ٌي يم ىح َّمد ٍبف اٍل يح ىس ٍيف الجازرم(ٕ).
َّ
ً
الح ًافظي(ٖ) ،كقاؿ الزركمي  :قاض ،مف األدباء الفقهاء(ٗ)  ،قاؿ
العبل ىم ي ،الفىق ٍيهي ،ى
قاؿ الذذبي  :ى
الخطيب البغدادم :مف أعمـ الناس في كقته بالفقه
(ُُ)

فأكثر ،كجمع فأكعى

(َُ )

 ،كقاؿ ابف عماد الحنبمي  :سمع

 ،كقاؿ أبك سعد السمعاني :كاف مف مشاذير العمماء المتقنيف(ُِ).

م[ .المتكفى ِّٖ :ىػ]
 .4محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار ،أبك بكر ابف األنبار ٌ
ركل عف :إسماعيؿ القاضي ،كأحمد بف الهيثـ البزاز ،كأبيه.

(ُ) سير أعبلـ النببلء(ُٗ)ٖٓٓ /
(ِ) لساف الميزاف(ُ)ِّٓ /

م :بفػتح الجػيـ كالػزال المكسػكرة  ،ذػذ النسػب الػػى جػازرة كذػي قريػ مػػف أعمػاؿ نهػركاف بالعراؽ(األنسػاب لمسػػمعاني ّ/
(ّ) الجػازر ٌ
َُٕ)
(ْ) تاريخ بغداد (ّ)ٓٓ /

(ٓ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ)ْٔ /

ل  :بفتح الجيـ كالياء بيف الرائيف  ،ذذ النسب إلى أتباع مذذب محمد ابف جرير الطبرم(األنساب لمسمعاني ّ)ِّٔ /
(ٔ) ى
الج ًرٍير ٌ
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)َٕٔ /
(ٖ) سير أعبلـ النببلء(ُٔ)ْْٓ /
(ٗ) األعبلـ لمزركمي (ٕ)َِٔ /
(َُ) تاريخ بغداد(ُٓ)َّٖ /

(ُُ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ْ)ّْٖ /
(ُِ) األنساب لمسمعاني (ّ)ِْٔ /
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(ُ)

الشذائي ،كعبد الكاحد بف أبي ذاشـ ،كالدارقطني.
صر
ىرىكل ىع ٍنهي :أحمد بف ىن ٍ
ٌ
قاؿ الخطيب البغدادم  :كاف صدكقان ،فاضبلنّْ ،
دينان ،ىخّْي انر ،مف أذؿ السن  ،كصنؼ يكتبان كثيرة
في عمكـ القرآف ،كغريب الحديث ، )ِ(.كقاؿ الذذبي  :اإلماـ الحافظ(ّ).
ىح ىمد ٍبف الييثـ ٍبف خارجة ٍبف يزيد ٍبف جابر  ،أ يىبك ىع ٍبد المَّ ًو الشعراني.
 .5أ ٍ
ركل ىعف  :إسماعيؿ ٍبف أىبًي أكيس.
(ْ)
ركل عنه :ىع ٍبد الصمد ٍبف ىعًم ٌي الطستي.
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
ش ًقي ،أىبك إًسم ً
ً
يؿ[ .الكفاةُُٖ :
 .6ىع ٍبد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍبد َّ
ِّم ٍ
اع ى
الر ٍح ىمف ٍب ًف ىي ًز ى
ي ٍى
يد ٍب ًف ىجا ًب ور األ ٍىزدم الد ى
 َُٗ ىػػ]يه ،كًاسم ً
ًً
اعي يؿ ٍب يف يع ىب ٍيًد المَّ ًه ٍب ًف أىبًي اٍلمه ً
اج ًر ،كعطاء الخراساني.
يى
ركل ىع ٍف :أىب ى ٍ ى
ً
اـ ٍب يف ىع َّم وار ،ىك يم ىح َّم يد ٍب يف ىعائًوذ ،ىك ىعمً ُّي ٍب يف يح ٍج ور.
ىكركل ىع ٍنهي:ى ذ ىش ي
قاؿ ابف ىم ًع و
ٍس بً ًه، )ٓ( .ككثقه ابف حجر (ٔ )،كابف حباف (ٕ ) كقاؿ أبك حاتـ  :صالح
يف :ال ىبأ ى
الحديث(ٖ).
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر أبك يعتٍ ىب ىة األ ٍىزًدم  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)
ٕ .عبد ى
ٖ .ىي ٍح ىيى ٍب يف ىجا ًب ور الطَّ ًائي ،أ يىبك عمرك  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)

الحض ىرًم ٌي الحمصي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)
الر ٍح ىمف ٍبف يج ىب ٍير ٍبف ينفى ٍير
ٗ .ىع ٍبد َّ
ٍ
َُ .جب ٍير بف ينفى ٍير بف مالًؾ بف ع ً
امر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)
ى
يى
ى
اف ا ٍل ًك ىال ًبي ا ٍلع ً
َُُّ .
ام ًرم  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث (ٖ)
س ٍم ىع ى
ى
اس ٍب يف ى
الن َّك ي
الحكـ عمى اإلسناد :
أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف أحمد بف الهيثـ الشعراني لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ْٓٔ /
(ِ) تاريخ بغداد(ْ)ِٗٗ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء(ُٓ)ِْٕ /
(ْ) تاريخ بغداد (ٔ)ِْٖ /

(ٓ) تاريخ اإلسبلـ(ْ)ٖٕٔ /

(ٔ) تقريب التهذيب (ص)ُُّ :

(ٕ) الثقات البف حباف (ٖ)ّّٓ /

(ٖ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ)ٗٗ /
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حديث رقـ (ُُ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -كثنا جعفر بف محمد الفريابي نا أبك مركاف ذشاـ بف خالد األزرؽ نا
الكليد بف مسمـ نا عبد الرحمف بف يزيد بف جابر عف يحيى بف جابر قاؿ أبك مركاف ككاف قاضيا عمى

حمص عف عبد الرحمف بف جبير بف نفير عف أبيه عف النكاس بف سمعاف قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ﷺ
(ُ)
ً
يركىذتيف)
السالـ ى
ى
عيسى ابف ىمريـ ىعميو ى
(ييبطي ى
بيف ىم ي
*سبؽ تخريجه بمفظ متقارب في الحديث رقـ (َُ)
رجاؿ اإلسناد:

ً
و
ً
يابي [ .المتكفى َُّ :ىػ]
عفر بف يم ىح ىمد بف ى
الم ٍ
الح ى
ُ .ىج ي
س ًف بف ي
ستىفاض ،أبك ىبكر الف ٍر ٌ
ركل عف :عمي ابف ً
اذ ىكٍيه ،كذشاـ بف عمار.
يني ،كاسحاؽ بف ر ى
ىٍ
ى
المد ٌ
ٌ
ركل ىع ٍنهي :الشافعي ،كأبك بكر اإلسماعيمي ،كالطبراني.
(ِ )
ً
ت (ّ )  ،كقاؿ الخطيب
كثقه الذذبي كزاد  :حج
الح ًافظي ،الثٍَّب ي
اـ ،ى
كمرة أخرل قاؿ  :اإل ىم ي
البغدادم :أحد أكعي العمـ ،كمف أذؿ المعرف كالفهـ(ْ)  ،كقاؿ الزركمي  :قاض مف العمماء
بالحديث(ٓ)  ،ك قاؿ ابف عماد الحنبمي :كاف إمامان  ،حافظان عبلَّم  ،ككاف مف أكعي العمـ(ٔ).
ِ .ىشاـ بف ىخ و
اف الدِّمشقي األزرؽ[ .المتكفى ِْٗ :ىػ]
الد ،يأبك ىمرك ى
ي
ً
كض ٍمرة ،ىك يس ىكٍي يد ٍب يف ىع ٍبد اٍل ىع ًز ً
يز.
ركل ىع ٍف :الكليد الدمشقي  ،كمركاف بف معاكي  ،ى

م(ٕ).
الراز ٌ
ركل ىع ٍنهي :أبك داكد ،كابف ماجه ،كأبك يزٍرع ٌ
كثقه ابف حباف (ٖ )  ،كقاؿ الذذبي  :مف ثقات الدماشق  ،لكنه يي َّرىك ٍج عميه (ٗ )  ،كقاؿ أبك
حاتـ(َُ) ،ك ابف عساكر (ُُ) ،كابف حجر(ُِ) :كاف صدكقان .

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٓ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ُّ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء (ُْ)ٗٔ /
(ْ) تاريخ بغداد (ٖ)َُِ /

(ٓ) األعبلـ لمزركمي (ِ)ُِٕ /

(ٔ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ْ)ٔ /
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُِِٕ /

(ٖ) الثقات البف حباف (ٗ)ِّّ /
(ٗ) ميزاف االعتداؿ (ْ)ِٖٗ /

(َُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ)ٕٓ /
(ُُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٕ)ٗ /
(ُِ) تقريب التهذيب (ص)ِٕٓ :
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ً
الع ىب ً
قي [المتكفى ُٗٓ :ىػ](ُ).
ِّم ٍ
ش ِّ
الك ي
ليد بف يمسمـ القيىرشي يأبك ى
ّ .ى
اس الد ى
ركل عف عبد ا﵀ بف يزيد  ،كعثماف بف أبي العاتك كالثكرم .
ركل عنه  :سميماف بف عبد الرحمف  ،كابف راذكيه  ،كالميث بف سعد .
(ّ)

كثقه العجمي

(ْ)

ك ابف سعد  ،كزاد  :كاف كثير الحديث ك العمـ

(ٔ)

إمامان كعالـ الشاـ  ،حافظ  ،حج (ٓ) ،كمرة أخرل  :أحد األعبلـ

(ِ)

 ،ككثقه الذذبي كزاد  :كاف
،

:ما رأيت مف الشامييف
كقاؿ أحمد بف حنبؿ  :ليس أحد أركل لحديث الشامييف منه كمرة أخرل ى
مكصكؼ
أعقؿ منه(ٕ)  ،كقاؿ أبك حاتـ  :صالح الحديث(ٖ) كقاؿ ابف حجر  :معركؼه ،
ه
بالتدليس الشديد مع الصدؽ(ٗ) ،كذك مف الطبق الرابع (َُ) .

الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر أبك يعتٍ ىب ىة األ ٍىزًدم  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)
ْ .عبد ى
ٓ .ىي ٍح ىيى ٍب يف ىجا ًب ور الطَّ ًائي ،أ يىبك عمرك  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)

الحض ىرًم ٌي الحمصي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)
الر ٍح ىمف ٍبف يج ىب ٍير ٍبف ينفى ٍير
ٔ .ىع ٍبد َّ
ٍ
ٕ .جب ٍير بف ينفى ٍير بف مالًؾ بف ع ً
امر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ)
ى
يى
ى
اف ا ٍل ًك ىال ًبي ا ٍلع ً
َّٖ .
ام ًرم  ،صحابي  ،سبؽ في الحديث (ٖ)
س ٍم ىع ى
ى
اس ٍب يف ى
الن َّك ي
الحكـ عمى اإلسناد :
الحديث بهذا اإلسناد ضعيؼ ؛ ألف فيه الكليد بف مسمـ القرشي ضعيؼ .

(ُ) التػػاريخ الكبيػػر(ٖ ، )ُِٓ/الكنػػى كاالسػػماء (ُ ، )ُُٔ/تػػاريخ مكلػػد العممػػاء ككفيػػاتهـ(ُ ، )ّْٖ/تػػاريخ دمشػػؽ البػػف عسػػاكر
(ّٔ ، )ِْٕ/تهذيب الكماؿ (ُّ ، )ٖٔ/لساف الميزاف (ٕ ، )ِْٕ/طبقات الحفاظ ص(ُِّ)
(ِ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ُّ)ٖٔ/
(ّ) الثقات لمعجمي (ِ)ِّْ /
(ْ) الطبقات الكبير (ٕ)ِّٕ/

(ٓ) سير أعبلـ النببلء(ٗ)ُِِ/
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)َُِْ/

(ٕ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ُّ)ِٗ /
(ٖ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ)ُٕ/

(ٗ) تعريؼ أذؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس(ص.)ُٓ:

(َُ) الطبق الرابع  :ال يحتج بحديثه  ،إال بما صرحكا فيه بالسماع ؛ لكثرة تدليسهـ عف الضعفاء  ،كالمجاذيؿ  .المصدر السابؽ
السابؽ ص.ُْ:

53

حديث رقـ (ُِ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك عمي الحسف بف أحمد المقرئ في كتابه كحدثني أبك
مسعكد عبد الرحيـ بف عمي المعدؿ عنه أنا أبك نعيـ أحمد بف عبد ا﵀ الحافظ ثنا سميماف بف أحمد ثنا

عمرك بف إسحاؽ نا أبك عمقم أف أبا حدثه عف نصر بف عمقم عف أخيه محفكظ عف ابف عائذ نا
ً
السالـ
ابف
(أريت أ َّ
جبير بف نفير أف النكاس بف سمعاف حدثه أف رسكؿ ا﵀ ﷺ قاؿ :
ى
ىف ى
مريـ عميو ى
ى
ً
يض ً
ً
مكيف ىبيف ىر ً
الم ً
شقىتىيف
رقي
يطتيف يم ٍم ى
اء ى
ش َّ
ى
الب ى
خرج مف يمنة المغارًة ى
ىي ي
دمشؽ كاضع ىي ىده عمى أجنحة ى
ً
ض لو
أس يو
األرض تي ٍق ىب ي
السكين ية ك ي
تحادر ًم ٍن يو يج ىم ه
اف كالمؤلؤ تمشي عميو ى
قطر كا ىذا ىرفىعى ر ى
إ ىذا أ ٍىدنا ىر ى
ى
أس يو ى
سو ًم ٍف ىك ً
كي ً
صكًن ًيـ ىك
يث ما
ىما
سو ىح ي
ص ىره حتى يي ى
ى
ى
اف ور ىم ى
أدرؾ ىن ٍف ي
ات ي
صرهي في يح ي
أدرؾ ىب ى
در يؾ ىن ٍف ى
درؾ ىب ى
و
عند ً
ري ًات ًيـ ىحتَّى يي ً
سمميف
الم
باب لي َّد
در ىؾ
فيمكت َّ
ى
ثـ يع ى
ى
الدجاؿ ى
ى
قى ى
عصم يي يـ اهللي
ى
مد إلى عصابة مف ي
النصارل ىى ىذا الدَّجا يؿ الذم أى ٍن ىذرىناه ً
كيترؾ الكفار ي ً
ً
مكد يىـ فتقك يؿ َّ
باإلسالـ
كىذه اآلخرةي
ى
كف لي ىح ي
كج ى
نتفي ى
اىـ ي
ى ى
ٍ
ىى
اس قى ٍد ارن كيعظـ مبيتيو كيمسح عمى كجك ًى ًيـ كيحدثييـ ًب ىدر ً
ابف مريـ ىك ى ً
َّ
جات ًيـ
كم ٍف ىم َّ
س ى
ىيى
ى ي ى
ى
اف م ٍف أ ٍىرفى ًع الن ً ى ى ي ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
السالـ أني
الم ً
كف ىب ىما يى ٍـ فيو ىخ ىر ٍ
الج َّنة فى ىبيَّ ىنا يى ٍـ فى ًر يح ى
كج فى يي ى
أج ي
كج ىك ىم ي
أج ي
جت ىي ي
م ىف ى
سيح ىعميو ى
كحى إلىى ى
قى ٍد َّ
ادان لي ال ىيستىطيعي قى ٍتمى ييـ إال أ ىنا فىاحرز ًع ىب ًادم إلى الطي ً
كج
ت ًع ىب ى
أخ ىر ٍج ي
أج ى
كج ىك ىم ي
أج ى
در ىي ي
كر فى ىي يم ير ى
صي
اء
ىعمى يب ىحيرًة الطى ىب ًرىي ًة فى ىي ٍ
اف ىى ي
كلكف لى ٍقد ىك ى
اح ييـ فى ىيقي ى
قب يؿ آخرىـ فى ىي ٍرًك يز ى
كف ًرىم ى
ش ىريبكىن ىيا ثي ىـ ىي ي
اى ىنا ىم ىرةن ىم ن
ً
ً
يت الم ً
حتَّى إ ىذا ىكا ينكا ًحياؿ ب ً
س قىاليكا قى ٍد قىتى ٍم ىنا ىمف ًفي األ ٍىر ً
قد ً
كف
رم ى
ى ى
ى
ض فى ىيمي يمكا ىن ٍقتي يؿ ىمف في ى
الس ىماء فى ىي ي
ى
كف قى ٍد قىت ٍم ىنا مف ًفي السم ً
ينبمىيـ إلىى الس ً
ريـ
اء ىكىيتى ىح َّ
ماء فى ىي يرد ى
كب نة ًب ى
ص يف ي
الدًـ فى ىيقيكلي ى
َّىا اهلل ىم ٍخ ي
ض ى
ي ي
ى
ىى
ى
ابف ىم ى
(ُ)
َّرن ًمف ىم ىائ ًة ًد ً
أس الثَّ ً
ينار اليكـ)
الج ىم ًؿ ىخي ىا
ك َّ
حاب يو ىحتى ىي ى
أس ى
أص ي
كر ىك ىر ي
ككف ىر ي
*أخرجه الطبراني في مسند الشامييف ّ ّٖٖ /ح ِِٓٓ مف طريؽ عمرك بف إسحاؽ ،...متقارب

األلفاظ.

رجاؿ االسناد:

ُ .الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ًم ٍيرة ،أبك عمي األصبياني
(ّ)
الحداد(ِ) المقرئ[ ،المتكفى ُٓٓ :ىػ]
ىح ىمد ا ٍبف ىع ٍبد المَّه الحافظ
ص ىعب ،كأبي ين ىع ٍيـ أ ٍ
عمي بف يم ٍ
ركل عف  :أبي بكر محمد بف ٌ
كذاركف بف محمد الكاتب.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٓ /

(ِ) الحداد  :نسب الى بيع الحديد كشرائه كعممه ( .األنساب ْ)ٕٕ/
(ّ) التقييد لمعرف ركاة السنف ك المسانيد (ِّٔ)
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(ُ)

قفي.
معمر بف الفاخر ،كأبك سعد ٌ
ركل عنه ٌ :
الصائغ ،كيحيى الثٌ ٌ
كثقه أبك سعد السمعاني كزاد  :كاف شيخان عالمان صدكقان (ِ )  ،ككثقه الذذبي كزاد الحافظ

المتقف(ّ) ،كقاؿ ابف الجكزم  :انتهى إليه اإلقراء كالحديث بأصبهاف(ْ).
الكىاب ٍبف
ِ .ىع ٍبد الرحيـ ٍبف أىًبي الكفاء عمي ٍبف أىًبي طىالًب حمد ٍبف عيسى ٍبف ىع ٍبد ٌ
الحاج ٌي [المتكفى ٓٔٔ :ىػ]
اإلصبياني،
س يعكد
ٌ
الم ٍريزباف ،أ يىبك ىم ٍ
ى
ٌ
ص ٍيف.
ركل عف  :ىج ٌد غانـ ،كأبي عمي ٌ
الحداد ،ك أبي القاسـ ابف ي
الح ى
ركل عنه  :أبك القاسـ ابف عساكر  ،عبد القادر الرذاكم .

(ٓ)
اؿ الس ً
ً
اب كيس
ث  ،كقى ى
الم ىح ّْد ي
َّم ىعان ُّي :ىش ٌ
ٍ
اـ ،ي
قاؿ الذذبي  :الحافظ المعدؿ  ،كمرة أخرل  :اإل ىم ي
متكدد ،حسف الس ٍّْيرًة ،لىه أينسه بً ً ً
ىحد ُّ
الشهيكد ال يم َّ
عدليف(ٔ)  ،كقاؿ الزركمي  :مف
الحد ٍيث ،ىك يذ ىك أ ى
ى
ى ي
ىى
(ٕ)
حفاظ الحديث .
(ٖ)

ّ .أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف الميراني
(ٗ)

نعيـ الحافظ [المتكفىَّْ :ىػ]

األصبياني أبك

ركل عف  :عبد ا﵀ بف حياف كسميماف بف أحمد الطبراني كأبي بكر بف المقرمء

(َُ)
ً
الح ًافظي
كثقه أبك بكر البغدادم كزاد  :كاف ىعالمان فىهمان
اـ ،ى
 ،ككثقه الذذبي كزاد  :اإل ىم ي
َّ (ُُ)
ً
صر(ُِ) ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ
العبل ىم ي  ،كقاؿ السيكطي  :اٍل ىحافظ اٍل ىكبًير يمحدث اٍل ىع ٍ
ى
(ُّ)
تكمـ فيه ببل حج .

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ِّّ /

(ِ) التحبير في المعجـ الكبير(ُٕٕ)
(ّ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ)ْٖٔ /

(ْ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ ك األمـ (ُٕ)ُٗٗ/
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ(ُِ)ّّٓ /

(ٔ) سير أعبلـ النببلء(َِ)ٕٓٔ-ٕٓٓ /
(ٕ) األعبلـ لمزركمي (ّ)ّْٔ /

(ٖ) نسب إلى مهراف  ،كذك اسـ جد المنتسب إليه ( .األنساب لمسمعانيُِ)َْٔ/

(ٗ) العبر في خبر مف غبر (ِ ، )ِِٔ /الكافي بالكفيات (ُٗ ، )ِْْ /المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٓ)ِٖٔ /
(َُ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ُْٓ)
(ُُ) سير أعبلـ النببلء (ُٕ)ْْٓ /

(ُِ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ٓ)ُْٗ /
(ُّ) لساف الميزاف (ُ)َُِ/

55

(ُ)

ْ .سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي
َّٔىػ]

الشامي  ،أبك القاسـ الطبراني(ِ)[المتكفى:

ركل عف :النسائي ك أبي زرع الدمشقي ك أحمد بف محمد الدمشقي.

ركل عنه  :أبك بكر ابف مردكيه ك محمد بف ذب ا﵀ األصبهاني.
كثقه الجكزم كزاد  :حافظ

(ّ)

(ْ)

 ،ككثقه الذذبي كزاد  :اإلماـ الحافظ محدث اإلسبلـ

عساكر  :أحد الحفاظ المكثريف كالرحاليف(ٓ).

كقاؿ ابف

ٓ .عمرك بف إسحاؽ  ،لـ أقؼ له عمى ترجم .

ٔ .نصر بف يخ ىزٍي ىمة بف ىع ٍمقى ىمة بف محفكظ بف ىع ٍمقى ىمة ،أبك ىع ٍمقى ىمة الحضرمي الحمصي.
[الكفاة َِٓ - ُِْ :ىػ]
ركل عف  :أبيه.

ركل ىع ٍنهي :يكسؼ بف مكسى الم ٍرك ً
اني ،كالعباس بف
ركذ ٌ
م ،كسميماف بف عبد الحميد ٍ
ى ى
البهر ٌ
(ٔ)
الخميؿ بف جابر الحمصي.
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

ٕ .خزيمة بف جنادة بف عمقمة بف محفكظ بف عمقمة  ،أبك نصرَ الحضرمي.
لـ أقؼ له عمى ترجم .

ضرًمي أىبك ع ٍمقىمة الحم ً
صي [الكفاةَُْ - ُُّ :ىػ]
صر بف ىع ٍمقى ىمة ى
ٖ .ىن ٍ
ى ى ىٍ
الح ٍ ى
ركل عف  :جبير بف نفير كاخيه محفكظ بف عمقم .

(ٕ)

(ٖ)

ركل عنه  :الكضيف بف عطاء كثكر بف يزيد كحفص بف غيبلف.

الذذبي(ٗ) ،كذكر ابف حباف في الثقات(َُ) ،كقاؿ ابف حجر :مقبكؿ(ُُ).

(ُ) نسب إلى لخـ  ،كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ (األنساب لمسمعاني ُُ)َُِ/

(ِ) نسب إلى طبري الشاـ كذي مدين باألردف ينسب إليها كثير مف العمماء (األنساب لمسمعاني ٗ)ّّ/
(ّ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد ( ِّٖ)
(ْ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ)ُُٗ /

(ٓ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِِ)ُّٔ /
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُِْٔ /

(ٕ) الكنى كاألسماء (ُ ،)ِّٔ/جامع التحصيؿ (ُِٗ).
(ٖ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ)ْٔٗ /
(ٗ) الكاشؼ (ِ.)ُّٗ/

(َُ) الثقات البف حباف (ٕ.)ّٖٓ/
(ُُ) تقريب التهذيب (َٔٓ).
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الحم ً
ضرًمي أىبك ج ىن ى ً
ص ٌي [الكفاة َُِ - ُُُ :ىػ](ُ).
ي
ٗ .ىم ٍحفيكظ ًبف ىع ٍمقى ىمة ى
ادة ٍ
الح ٍ ى ٌ
ىرىكل ىعف :ىع ٍبد الرحمف ٍبف عائذ  ،كأبيه عمقم الحضرمي ،كيزيد ابف ميسرة ٍبف حمبس.
ىرىكل ىعنه :ثكر ٍبف يزيد الرحبي ،كمحمد ٍبف راشد المكحكلي ،كأخك نصر ٍبف عمقم (ِ).

كثقه يحيى بف معيف(ّ) ،كقاؿ أبك زرع  :ال بأس به(ْ) ،كذكر ابف حباف في الثقات(ٓ)،

كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(ٔ).
َُ .ع ٍبد ً
اهلل بف ىع ًائذ الثي ىم ًال ٌي  ،صحابي جميؿ(ٕ).
ى
ُُ .يج ىب ٍير بف ينفى ٍير الحضرمي  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
(ٖ)
ُِ .ال ٌن ٌكاس بف سمعاف  ،صحابي جميؿ

الحكـ عمى اإلسناد :

أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف عمرك ابف إسحاؽ ك خزيم بف جنادة لـ أقؼ لهـ عمى تجريح أك
تعديؿ.
حديث رقـ (ُّ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك محمد بف األكفاني  ،نا عبد العزيز بف أحمد الكتاني ،
أنبأ تماـ بف محمد الرازم  ،كأبك محمد بف أبي نصر ،كعقيؿ بف عبيد ا﵀ بف عبداف ح.

كأخبرنا أبك محمد بف األكفاني  ،أنبأ أبك الحسف أحمد بف عبد الكاحد بف أبي الحديد  ،أنا أبك محمد

بف أبي نصر ح.

أخبرنا أبك محمد عبد الكريـ بف حمزة السممي  ،نا عبد العزيز بف أحمد  ،أنا تماـ قالكا  :أخبرنا أبك

بكر أحمد بف القاسـ بف معركؼ بف أبي نصر بف حبيب بف أباف بف إسماعيؿ  ،نا أبك زرع عبد

الرحمف بف عمرك  ،حدثني محمد بف زرع الرعيني  ،نا محمد بف شعيب  ،نا يزيد بف عبيدة ،
ً
يسى بف
حدثني أبك األشعث  ،عف أكس بف أكس الثقفي  ،أنه سمع رسكؿ ا﵀ ﷺ يقكؿ  :ى
(ينز يؿ ع ى
(ٗ)
يض ً
ً َّ
ؽ)
رقي ًد ىم ٍ
اء ى
ش َّ
شى
الب ى
الم ىن ىارًة ى
مريـ عن ىد ى
ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ٖ)

(ُ) الكنى كاألسماء (ُ ،)ُّٗ/فتح الباب في الكنى كاأللقاب (ُ ،)َُِ/الكاشؼ (ِ ،)ِْٓ/تهذيب التهذيب (َُ.)ٓٗ/
(ِ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِٕ)ِٖٖ /
(ّ) تاريخ ابف معيف ركاي الدارمي (ُِّ).

(ْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ِِْ/
(ٓ) الثقات البف حباف (ٕ.)َِٓ/
(ٔ) تقريب التهذيب (ِِٓ).

(ٕ) معرف الصحاب (ّ ،)ُٔٗٗ/االستيعاب (ّ ،)ّْٗ/أسد الغاب (ّ ،)َِٗ/اإلصاب (ْ.)ُُِ/
(ٖ) اإلصاب في تمييز الصحاب (ٔ)ّٕٕ /
(ٗ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٔ /
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رجاؿ اإلسناد األكؿ:
ارم أىبك محمد ً
صً
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد بف ًى ىب ية اهلل بف ىعمًي بف فى ً
ش ًق ٌي ابف
الد ىم ٌ
ًُ .ى ىب ية اهلل بف أ ٍ
ارس األى ٍن ى
يىٍ
ٌ
(ِ)
األ ٍكفى ًان ِّي(ُ) [المتكفى ِْٓ :ىػ].
الحنائي ،كأبي بكر الخطيب(ّ).
ركل عف  :أبيه  ،كأبي القاسـ ٌ
كثقه ابف عساكر كقاؿ :سمعت منه الكثير ،ككاف ثق ثبتان متيقظان معنيان بالحديث كجمعه ،غير أنه

كاف عس انر في التحديث (ْ) ،كابف نقط الحنبمي(ٓ) ،كابف المستكفي
الذذبي في طبقات المحدثيف كقاؿ :محدث دمشؽ(ٖ).

( ٔ)

كقاؿ :كاف ثق ن (ٕ) ،كذكر

ىح ىمد الكتاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ٔ).
الع ًزٍيز بف أ ٍ
ِ .ىع ٍبد ى
ازم(ٗ) ً
ً
ش ًق ىي
الد ىم ٌ
ّ .تى ىماـ بف يم ىح ٍمد بف ىع ٍبد اهلل بف ىج ٍعفىر بف ىع ٍبد اهلل بف ي
الر ً ٌ
الج ىن ٍيد أىبك القىاسـ ى
[المتكفى َُْ :ىػ](َُ).
ركل عف  :الحسف البصرم كمحمد بف سيريف كعطاء بف أبي رباح.
ركل عنه  :سفياف الثكرم كاسماعيؿ بف عياش كبقي بف الكليد.

(ُُ)

مأمكف حافظ لـ أر أحفظ منه في حديث الشامييف(ُِ) ،كالذذبي(ُّ)  ،كقاؿ:
كثقه ال ىكتَّاني كزاد
ه
(ُْ)
ىذ ىك ًازم(ُٓ) :كاف عالمان بالحديث كمعرف الرجاؿ ما رأيت مثمه
محدث دمشؽ  ،كقاؿ أبك عمي األ ٍ

في معنا (ُٔ)،

(ُ) نسب إلى بيع األكفاف( .األنساب ُ.)ّّٔ/

(ِ) التقييد لمعرف ركاة السنف ك المسانيد (ْْٕ) ،تاريخ إربؿ (ِ ،)ّٗٗ/الكافي بالكفيات (ِٕ.)ُّْ/
(ّ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ٔ)ُُِ /
(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٕ.)َّٔ/
(ٓ) إكماؿ اإلكماؿ (ُ.)ُْٗ/

(ٔ) كذػػك العبلم ػ المحػػدث :شػػرؼ الػػديف أبػػك البركػػات المبػػارؾ بػػف أحمػػد بػػف المبػػارؾ صػػاحب تػػاريخ اربػػؿ ( .سػػير أعػػبلـ النػػببلء
ُّ.)َُّ/

(ٕ) تاريخ إربؿ (ِ.)ََْ/

(ٖ) المعيف في طبقات المحدثيف (ُّٓ).

(ٗ) الرازم :بفتح الراء كسككف األلؼ ذذ النسب إلى الرم كذي مدين كبيرة مشهكرة مف ببلد الديمـ بيف قكمس كالجباؿ( .األنساب
لمسمعاني ٔ.)ّّ/

(َُ) الكافي بالكفيات (َُ ،)ِْٓ/النجكـ الزاذرة (ْ.)ِٓٗ/
(ُُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُُ)ْٓ /

(ُِ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ُْٓ).
(ُّ) المعيف في طبقات المحدثيف (ُِِ).
(ُْ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ِِّ/

(ُٓ) ذك العبلم الحسف بف عمي بف إبراذيـ بف يزداد بف ذرمز األذكازم ْْٔ ق ( .سير أعبلـ النببلء ُّ.)ِٖٔ/
(ُٔ) تاريخ دمشؽ البف عساكر(ُُ.)ْٓ/
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كقاؿ أبك بكر الحداد(ُ) :ما لقينا مثمه في الحفظ كالخبرة(ِ).

الر ٍح ىمف ٍبف عثماف ٍبف القاسـ ٍبف معركؼ ٍبف حبيب ،أبك محمد بف أبي نصر التميمي،
ْ .ىع ٍبد َّ
الدمشقي [ .المتكفى َِْ :ىػ]
ركل ىع ٍف :إبراذيـ ٍبف أىبًي ثابت ،كالحسف ٍبف حبيب الحصائرم ،كأحمد ٍبف محمد المٍَّيثٌي.
ً َّ
ائي(ّ).
عمي األذكاز ٌ
اني ،كأبك القاسـ الحن ٌ
م ،كعبد العزيز ٍبف أحمد الكتٌ ٌ
ركل ىع ٍنهي  :أبك ٌ

كقاؿ عبد العزيز الكتٌاني :كاف عدال مأمكنا ثق  ،لـ ألؽ شيخا مثمه زذدا ككرعا كعبادة كرئاس ،
قرة عيف(ْ) .
كقاؿ رشأ بف نظيؼ :شاذدت سادات ،فما رأيت مثؿ أبي محمد بف أبي نصر ،كاف ٌ
الصفٌار[ .المتكفى ُْْ :ىػ]
الد
مشقي َّ
ٓ .ىعقيؿ ٍبف يع ىب ٍيد المَّو ٍبف أحمد ٍبف ىع ٍبداف ،أبك طىالًب ٍ
دم ٌ
األز ٌ
ٌ
م.
الراز ٌ
ركل عف  :ابف ىح ٍذلىـ ،كأبي ىب ٍكر ٍبف معركؼ ،ك أبي الحسيف ٌ
ركل ع ٍنه :عمي ٍبف ى ً
اني.
ى ي
الخضر ،كعبد العزيز الكتٌ ٌ
ٌ
(ٓ)

 ،ككثقه ابف عساكر كزاد  :كاف مأمكنان (ٔ).

اني
كثٌقه الكتٌ ٌ
رجاؿ اإلسناد الثاني:
صً
ارم ،ابف األ ٍكفى ًان ِّي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ُّ) اإلسناد األكؿ.
ًُ .ى ىب ية اهلل بف أ ٍ
ىح ىمد األى ٍن ى
ىحمد بف عثٍماف بف أىًبي ً
سف السمى ًم ٌي
ِ .أ ٍ
الحد ٍيد أىبك ى
ى
الك ى
الح ى
ىح ىمد بف ىع ٍبد ى
ي ى
احد بف يم ىح ٍمد بف أ ٍ ى
ً
ش ًقي[المتكفى ْٗٗ :ىػ] .
الد ىم ٌ
ً
صر بف ىذ يارٍك ىف.
ركل عف  :أ ىىبيهي ،ىك ىج ّْد ي ،ىك ىج ّْد أل ّْيمه أ ىىبي ىن ٍ
ً
ً
ركل ع ٍنه :أىبك ب ٍك ور ى ً
بف األى ٍكفىانًي.
الخط ٍي ي
ى ي ي ى
ب ،ىكال ىكتَّاني ،ىكًذ ىب ي ا﵀ ي
)
ٕ
(
ً
ي
كثقه الذذبي كزاد كاف نبيبلن يمتفقدان ألحكاؿ الطمب كالغرباء عدالن مأمكنان  ،ككثقه ابف األى ٍكفىان ٌ
كزاد عدالن رضيان(ٖ).

الر ٍح ىمف  ،أبك محمد بف أبي نصر التميمي  ،ثق
ّ .ىع ٍبد َّ
األكؿ.

 ،سبؽ في الحديث (ُّ) اإلسناد

(ُ) ذك العبلم المحدث محمد بف أحمد بف محمد بف جعفر الكناني المصرم الشافعي ّْٓ ق( .سير أعبلـ النببلء ُِ.)َٓ/
(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُُ.)ْٓ/
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)َِّ /

(ْ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ٓ)ََُ /
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ِّٕ /

(ٔ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُْ)ِٕ /
(ٕ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ)ُْٖ /

(ٖ) ذيؿ ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ِٓ).
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رجاؿ اإلسناد الثالث :

ضر بف العبَّاس أىبك مح َّمد السمى ًمي ً
ُ .ع ٍبد ال ىك ًرٍيـ بف حم ىزةى بف ً
ش ًق ٌي [المتكفىِٓٔ :
الد ىم ٌ
الخ ٍ
يى
ى
ى
ىٍ
ٌ
(ُ)
ىػ] .
ركل عف  :أبي مسهر عبد األعمى بف مسهر.
ركل عنه  :أحمد بف خميد بف يزيد الكندم

قاؿ ابف عساكر :كاف سهبلن في الركاي  ،ككاف ثق مستك انر(ِ ) ،كقاؿ الذذبي :الشيخ الثق

المسند(ّ).

ِ .ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد الكتاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ٔ).
ً
الر ً
م  ،ثق حافظ  ،سبؽ في الحديث (ُّ) اإلسناد
از ٌ
تماـ بف يم ىح ٍمد بف الجنيد  ،أىبك القىاسـ ى
ّ .ى
األكؿ.
ً
ميمي[ .المتكفى ّْٖ :ىػ]
ْ .أ ٍ
ىح ىمد ٍبف القاسـ ٍبف معركؼ ٍبف أىبي نصر ٍبف حبيب ،أ يىبك ىب ٍكر التٌ ٌ
َّ
الجبار.
ركل عف  :أ ىىبي يزٍرىع ٌ
اني ،كعبد الكاحد ٍبف ىع ٍبد ٌ
مشقي ،كمحمد ٍبف ىع ٍبد المه الكتٌ ٌ
الد ٌ
ً
م(ْ).
الراز ٌ
كتماـ ٌ
ركل ىع ٍنهي  :أخك أيىبك ىعم ٌي محمد  ،كأبك عبد ا﵀ ٍبف مند ٌ ،
قاؿ الكتاني  :لـ يكف عند حديث كثير  ،ككاف ثق مأمكنان (ٓ).

(ٔ)

صرم
ص ٍف ىكاف بف ىع ٍم يرك ال ىن ٍ
الر ٍح ىمف بف ىع ٍم يرك بف ىع ٍبد اهلل بف ى
ٓ .ىع ٍبد ى
[المتكفى ُِٖ :ىػ](ٕ).

أىبك يزرعة ً
ش ًق ٌي
الد ىم ٌ
ٍى

ركل عف :كيحيى بف معيف كالحسف كعبد ا﵀ بف أحمد بف ذككاف كذشاـ بف عمار.

ركل عنه :أبك داكد السجستاني كابنه أبك بكر بف أبي داكد كيعقكب بف سفياف.

قاؿ ابف عساكر :شيخ الشاـ في كقته(ٖ) ،ككثقه الذذبي كزاد إماـ(ٗ) ،كابف حجر(َُ)  ،كزاد

حافظ مصنؼ،

(ُ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ّٔٔ) ،تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)َْٓ/
(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٔ.)ّْٔ/
(ّ) سير أعبلـ النببلء (ُْ.)َْٖ/
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ُٖٔ /

(ٓ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓ)ُٕٓ /

(ٔ) نسب إلى بنى نصر بف معاكي بف بكر بف ذكازف بف منصكر بف عكرم (االنساب ُّ.)َُُ/

(ٕ) فتح الباب في الكنى كااللقاب (ُ ،)ّّٕ/اإلرشاد في معرف عمماء الحديث (ِ ،)ِْٖ/تاريخ اربؿ (ِ ،)ِْْ/تهػذيب الكمػاؿ
(ُٕ ،)َُّ/الكافي بالكفيات (ُٖ ،)ُِْ/لساف الميزاف (ٕ.)ْْٔ/

(ٖ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٓ.)ُُْ/
(ٗ) الكاشؼ (ُ.)ّٖٔ/

(َُ) تقريب التهذيب (ّْٕ).
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(ُ)

ككثقه ابف حباف

 ،كقاؿ أبك حاتـ :شيخ الشباب ،صدكؽ  ،كقاؿ ابف أبي حاتـ :ككاف رفيؽ

أبي ككتب عنه ككتبنا عنه ككاف صدكقان ثق (ِ).

ٔ .محمد بف يزٍرعة الرعيني[ .المتكفى ُِٔ:ىػ]
ىرىكل ىع ٍف :الكليد بف مسمـ ،كابف يش ىع ٍيب.

ركل ىع ٍنهي :أبك يزٍرع الدمشقي ،كأبك إسحاؽ الجكزجاني.
كثقه أبك يزٍرع ّْ
مشقي كزاد :حافظ(ّ)  ،ككثقه العجمي(ْ).
الد ُّ
شعيب ٍبف شابكر أبك ىع ٍبد اهلل الدِّمشقي[ ،المتكفى ََِ:ىػ].
ٕ .محمد ٍبف ي

ىرىكل ىع ٍف :عثماف ٍبف أىبًي العاتك  ،كاألكزاعي ،كيزيد بف أبي مريـ الشامي.
صفَّى.
ركل ىع ٍنهي :سميماف ابف بًٍنت يش ىر ٍحبيؿ ،ككثير ٍبف يع ىب ٍيد ،كمحمد ٍبف يم ى

(ٓ )
ث ،العالًـ ،الص ً
ً
ؽ
َّاد ي
اـ ،ي
الم ىح ّْد ي ى ي
قاؿ الذذبي  :أحد عمماء الحديث  ،كمرة أخرل  :اإل ىم ي
ككثقه ابف عساكر(ٕ) ،كالعجمي(ٖ)  ،كابف حباف (ٗ) ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ  :ما أرل به بأسان ،ما
(َُ)

عممت إال خي انر

 ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ صحيح الكتاب(ُُ).

ٖ .يزيد ٍب يف يع ىب ٍي ىدةى ٍب ًف أىًبي ا ٍلم ىي ً
الس يككًني [الكفاة َُٓ - ُُْ :ىػ]
اج ًر َّ
ي
َّن ىعانً ّْي.
ركل ىع ٍف :أبيه  ،ك يم ٍسمًًـ ٍب ًف يم ٍش ىكوـ ،ىكأىبًي األى ٍش ىع ًث الص ٍ
(ُِ)
ركل ىع ٍنهي :ىي ٍح ىيى ٍب يف ىح ٍم ىزةى ،ىك ٍاب يف ىش ياب و
كر
(ُّ)

كثقه الذذبي

(ٔ )

،

(ُْ)

كابف حباف

حجر(ُٔ) :صدكؽ.

كدحيـ  ،كقاؿ ابف معيف :ما كاف به بأس صدكؽ (ُٓ) كقاؿ ابف
ي

(ُ) الثقات البف حباف (ٖ.)ّْٖ/

(ِ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ِٕٔ/
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ّْٔ /

(ْ) الثقات لمعجمي (ِ)ِّٕ /

(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ُُٗٓ /

(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ٗ)ّٕٔ /

(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٓ)ِْٓ /
(ٖ) الثقات لمعجمي (ِ)َِْ /

(ٗ) الثقات البف حباف (ٗ)َٓ /

(َُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ)ِٖٔ /
(ُُ) تقريب التهذيب (ص)ّْٖ :
(ُِ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)َُُْ /
(ُّ) الكاشؼ (ِ)ّٖٖ /

(ُْ) الثقات البف حباف (ٕ)ُٔٔ /
)ُٓ) تهذيب التهذيب (ُُ)َّٓ /
(ُٔ) تقريب التهذيب (ص)َّٔ :
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شع ًث َّ ً
شر ً
ش ًقي [الكفاة َُُ - َُُ :ىػ]
ِّم ٍ
احي يؿ ٍب يف ى
آدةى  ،أ يىبك األى ٍ ى
ٗ .ى ى
الص ٍن ىعاني الد ى
ادةى ٍب ًف الص ً
س ٍب ًف أ ٍىك و
َّام ًت ،كأىبًي يذ ىرٍي ىرةى ،كأ ٍىك ً
س الثَّقىًف ّْي.
ىرىكل ىع ٍف :يع ىب ى
ى
ى
(ُ)
ركل ىع ٍنهي :ىحسَّاف ٍبف ىع ًطَّي ى ،كىي ٍح ىيى ٍبف اٍل ىح ًار ًث ّْ
يد ٍب ًف ىجابً ور.
الذ ىم ًارمُّ ،ىك ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىي ًز ى
ي
ي ي
ى
(ِ)
قاؿ الذذبي  :مف كبار عمماء دمشؽ ،
(ّ)

كثقه ابف حجر

 ،كالعجمي
(ٔ)

َُ .أكس بف أكس الثقفي

(ْ)

 ،كابف حباف(ٓ).

صحابي جميؿ.

الحكـ عمى اإلسناد األكؿ :
الحديث بهذا اإلسناد صحيح ؛ ألف ركاته ثقات.

الحكـ عمى اإلسناد الثاني :

الحديث بهذا اإلسناد صحيح ؛ ألف ركاته ثقات.

الحكـ عمى اإلسناد الثالث :

الحديث بهذا اإلسناد صحيح ؛ ألف ركاته ثقات.

حديث رقـ (ُْ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا عاليان أبك عمي الحسف بف أحمد الحداد في كتابه ثـ أخبرنا
أبك القاسـ ذب ا﵀ بف عبد ا﵀ بف أحمد أنا أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت قاال أنا أبك نعيـ نا عبد

ا﵀ بف جعفر نا إسماعيؿ بف عبد ا﵀ العبدم نا عبد الرحمف بف إبراذيـ نا محمد بف شعيب عف يزيد
ند الم ىنارًة الب ً
ً
رقي
يضاء ى
ش َّ
سيح ع ى ى ى ى
الم ي
بف عبيدة عف أبي األشعث عف أكس بف أكس قاؿ ( :ىينز يؿ ى
(ٕ)
شؽ)
ًد ىم ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ٖ)

رجاؿ اإلسناد:

ُ .الحسف بف أحمد الحداد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ)

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ِ)َُُٗ /

(ِ) سير أعبلـ النببلء (ْ)ّٕٓ /
(ّ) تقريب التهذيب (ص)ِْٔ :
(ْ) الثقات لمعجمي (ِ)ِّٖ /

(ٓ) الثقات البف حباف (ْ)ّٔٓ /
(ٔ) أسد الغاب

(ُ)ُِّ /

(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٕ /

62

ً ً (ُ)
شر ً
كطي
ًِ .ى ىب ية اهلل بف ىع ٍبد اهلل بف أ ٍ
ىح ىمد ى
الكاسطي البغدادم أبك القاسـ ال ي ي
ركل عف  :أبي بكر الخطيب ،كابف المسمم  ،كعبد الصَّمد ابف المأمكف.
ركل عنه :ابف عساكر ،كأبك مكسى ً
يني ،كأبك حفص بف طبرزد(ْ).
ى
المد ٌ
كثقه الذذبي(ٓ) ك ابف الجكزم(ٔ).
(ٕ)
ىحمد بف مي ًدم أبك ب ٍكر ى ً
ً
الب ٍغ ىد ًادم[المتكفى ّْٔ :ىػ](ٖ).
ب
ّ .أ ٍ
ى
الخط ٍي ي
ى
ىٍ
ىح ىمد بف ىعم ٌي بف ثىا ًبت بف أ ٍ ى
ً
م ،كأبي ىس ًعيد ٍبف حمدكف ،كالخفٌاؼ.
ركل عف  :أىبًي يم ىح َّمد اٍل ىم ٍخمىد ٌ
(ٗ)
امي ،كعبد الغافر ٍبف ًإسم ً
ركل ع ٍنه  :زاذر ككجيه ابنا ال ٌشح ً
اعيؿ.
ٌ
ىى ى ي
ٍى
(َُ)
كثقه ابف عساكر  ،كالذذبي كقاؿ :ذك اإلماـ األكحد العبلم المفتي الناقد محدث الكقت،
(ِ)

[المتكفى ِٖٓ :ىػ](ّ).

صاحب التصانيؼ(ُُ).

ْ .أحمد األصبياني  ،أبك نعيـ الحافظ  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ)
ٓ .عبد اهلل بف ىج ٍعفىر
ٔ .إًسم ً
اعيؿ ٍبف ىع ٍبد
ٍى
ِٕٔىػػ]

تكٍيو  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ)
بف ٍ
درس ى
س يعكد الحافظ ،أبك بشر العبدم األصبياني ،سمكية[ .المتكفى:
اهلل ٍبف ىم ٍ

َّ ً
ؼ التنيسي ،كسعيد بف أبي مريـ
كس ى
ركل عف  :الحسيف ٍبف ىح ٍفص ىك ىع ٍب يد المه ٍب يف يي ي
ىرىكل ىع ٍنهي :محمد ٍبف أحمد بف يزيد ،كأبك بكر بف أبي داكد ،كعبد ا﵀ ٍبف ىج ٍعفىر ٍبف فارس.
قاؿ الذذبي  :عني ً
بالف ٍقه كالحديث(ُِ) ،كقاؿ أبك نعيـ األصبهاني  :الفقيه الحافظ(ُّ)  ،كقاؿ
أبك حاتـ  :ثق صدكؽ(ُْ).

(ُ) نسب الى كاسط العراؽ( .األنساب ُّ.)ِٖٓ/

(ِ) نسب إلى الشركط كذي كتاب الكثائؽ بالديكف كالمبيعات كغير ذلؾ( .المباب في تهذيب األنساب ِ.)ُّٗ/
(ّ) معجـ ابف عساكر (ِ.)ُُِٕ/
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ُْٖ /

(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُْ.)ِْٖ/

(ٔ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٕ.)َِٗ/

(ٕ) نسب إلى الخطاب عمى المنابر( .األنساب ٓ.)ُٔٔ/

(ٖ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ ،)ُِٗ/إكماؿ االكماؿ (ُ ،)َُّ/التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ُّٓ).
(ٗ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ُٕٓ /

(َُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓ)ُّ/
(ُُ) سير أعبلـ النببلء(ُٖ)َِٕ /
(ُِ) تاريخ اإلسبلـ(ٔ)ِٕٗ /

(ُّ) تاريخ أصبهاف = أخبار أصبهاف (ُ)ِْٓ /
(ُْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ)ُِٖ /
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شي أىبك س ًع ٍيد ً
ً ً
ش ًق ٌي المعركؼ
الد ىم ٌ
ى
ٕ .ىع ٍبد ى
الر ٍح ىمف بف إ ٍب ىراى ٍيـ بف ىع ٍم يرك بف ىم ٍي يمكف القيىر ٌ ٌ
بد ىح ٍيـ(ُ)[المتكفىِْٓ :ىػػ](ِ).
ي
كض ٍمرة بف ربيع .
كس ٍفياف بف يع ىي ٍي ىن  ،ى
ركل عف  :الكليد بف مسمـ ،ي
(ّ)
ركل ىع ٍنهي :البخارم ،كأبك داكد ،كالنسائي.

كثقه العجمي(ْ) ،كأبك داكد كقاؿ :حج لـ يكف بدمشؽ في زمنه مثمه(ٓ) ،كأبك حاتـ(ٔ) ،كالنسائي

كزاد مأمكف(ٕ) ،كالدارقطني(ٖ) ،ك ابف حباف(ٗ) ،كابف حجر كزاد حافظ متقف(َُ) ،كقاؿ الذذبي:

ٖ.
ٗ.

َُ.
ُُ.

الحافظ(ُُ).

شعيب ٍبف شابكر أبك ىع ٍبد اهلل الدِّمشقي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
محمد ٍبف ي
يد ٍب يف يع ىب ٍي ىدةى ٍب ًف أىًبي ا ٍلم ىي ً
اج ًر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
ىي ًز ي
ي
شر ً
ش ىع ًث  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
آدةى  ،أ يىبك األى ٍ
احي يؿ ٍب يف ى
ىى
أكس بف أكس الثقفي  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)

الحكـ عمى إسناد الحديث :

الحديث بهذا اإلسناد صحيح ؛ ألف ركاته ثقات.

(ُ) ذك تصغير دحماف كدحماف بمغتهـ الخبيث (المباب في تهذيب االنساب ُ.)ّْٗ/

(ِ) التاريخ الكبير (ٓ ،)ِٓٔ/االرشػاد فػي معرفػ عممػاء الحػديث (ُ ،)َْٓ/تػاريخ بغػداد كذيكلػه (َُ ،)ِْٔ/تػاريخ دمشػؽ البػف
عساكر (ّْ ،)ُّٔ/الكافي بالكفيات (ُٖ.)ٕٓ/

(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُُٔٓ /
(ْ) الثقات لمعجمي (ِ.)ِٕ /

(ٓ) تهذيب الكماؿ (ُٔ.)ْٗٓ/

(ٔ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُِِ/
(ٕ) مشيخ النسائي (َٕ).

(ٖ) سؤاالت الحاكـ لمدارقطني (ِّٖ).
(ٗ) الثقات البف حباف (ٖ.)ُّٖ/
(َُ) تقريب التهذيب (ّّٓ).

(ُُ) المعيف في طبقات المحدثيف (ٖٔ).
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حديث رقـ (ُٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك الحسف عمي بف المسمـ السممي الفقيه نا عبد العزيز بف
أحمد التميمي أنا تماـ الرازم أخبرني أبك زرع محمد كأبك بكر أحمد أنبأ عبد ا﵀ بف أبي دجان

النصرم قاال نا أبك إسحاؽ إبراذيـ بف دحيـ نا أبك مركاف ذشاـ بف خالد نا محمد بف شعيب نا يزيد بف
ً
يسى بف
عبيدة عف أبي األشعث الصنعاني عف أكس بف أكس قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀ ﷺ  ( :ىينز يؿ ع ى
(ُ)
يض ً
مريـ ع ً
شؽ)
ميو َّ
اء ى
ش َّ
رقي ًد ىم ى
الـ ًع ى
الب ى
نارًة ى
ى ى ى
الم ى
ند ى
الس ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ٖ)

رجاؿ اإلسناد:
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

عمي بف المسمٌـ السممي ،ثق ثبت  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ).
ٌ
ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد التميمي  ،ثق مأمكف  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ).
الر ً
م  ،ثق حافظ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
از ٌ
تى ىماـ ى
النصرم،
محمد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف أبي دجانة بف عمرك بف عبد اهلل بف صفكاف
ٍ
أبك يزٍر ىعة الدمشقي[ ،الكفاة َّٔ - ُّٓ :ىػ].
ٍرًكم ىع ٍف :الحسيف بف محمد بف جمع  ،كابراذيـ بف يد ىح ٍيـ.
(ِ)
مهنا.
تماـ ،كأبك عمي بف ٌ
ىرىكل ىع ٍنهيٌ :
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

ىح ىمد ٍبف القاسـ  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
ٓ .أ ٍ
ٔ .أحمد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍمرك بف عبد اهلل بف صفكاف ،أبك ىب ٍكر ٍبف أبي يد ىجانة
َّ
الع ٍدؿ[ .المتكفى ّٓٔ :ىػ]
النصرم الدمشقي ى
ركل عف  :أبيه ،كعبد الممؾ بف محمكد بف يس ىم ٍيع ،كابراذيـ بف يدحيـ.
ركل ىع ٍنهي :تى َّماـ ،كعبد الكذاب الميداني ،كعبد الرحمف بف يعمر بف نصر.
(ّ)

 ،كابف عساكر

(ْ)

 ،كزادكا  :مأمكف .

الكتاني
كثقه
ُّ
مشقي[ .الكفاة َُّ - َُّ :ىػ]
الد
ٕ .إبراىيـ ٍبف دحيـ ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف ٍبف إبراىيـ ٍبف ميمكف ٌ
ٌ
ً
اني .
ركل ىع ٍف :أىبًيه ،كذشاـ بف ٌ
عمار ،كسميماف ٍبف ىع ٍبد الحميد البحر ٌ
م،
ركل ىع ٍنهي :ابف أخيه ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف ٍبف ىع ٍمرك ٍبف دحيـ  ،أبك ىع ٍمرك ٍبف مطر النَّ ٍيسابكر ٌ
َّ
اني .
كالط ىبر ٌ
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٕ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)َُٕ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ْٗ /

(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٕ)ِّّ /
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(ُ)

قاؿ الذذبي  :كاف محدثنان مقبكنال
(ِ)
كشهرة كثير منهـ .

 ،كقاؿ أبك الطيب المنصكرم ( :ثق )؛ لكثرة مف ركل عنه

ٖ .ىشاـ بف خالد . ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ)
ٗ.

َُ.
ُُ.
ُِ.

شعيب  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
محمد ٍبف ي
يزيد ٍب يف يع ىب ٍي ىدةى  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
الص ٍن ىع ًاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
ش ىع ًث َّ
أ يىبك األى ٍ
أكس بف أكس الثقفي  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)

الحكـ عمى اإلسناد :

أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف أبا يزٍرىع الدمشقي لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
حديث رقـ (ُٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأته عاليان عمى عبد الكريـ بف حمزة بف الخضر السممي عف أبي
الحسف عبد الدائـ بف الحسف بف عبيد ا﵀ أنا عبد الكذاب الكبلبي نا ابف خريـ نا ذشاـ بف خالد نا

محمد بف شعيب أخبرني يزيد بف عبيدة بف أبي المهاجر حدثني أبك األشعث الصنعاني عف أكس بف
مشؽ ع ً
ش َّ ً
يض ً
أكس الثقفي أنه سمع رسكؿ ا﵀ ﷺ يقكؿ ( :ي ً ً
ميو
اء ى
يسى ًع ى
الب ى
رقي د ى ى
نارًة ى
ى
نز يؿ ع ى
الم ى
ند ى
(ّ)
صرتى ً
أس يو ىي ٍق ًط ير ىد ىمان)
اف ىكأ ىن ىما ىر ي
يم يم ى
*أخرجه أبك الحسف الربعي في كتابه فضائؿ الشاـ كدمشؽ باب ذكر المكضع الذم ينزؿ فيه عيسى

ابف مريـ ُ ْٕ /ح ُُُ  ،مف طريؽ أكس بف أكس الثقفي ، ...متقارب األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

ُ .ع ٍبد ال ىك ًرٍيـ بف حم ىزةى بف ً
ضر السمى ًم ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
الخ ٍ
ى
ىٍ
(ْ)
ً
مشقي [المتكفى:
الد
اني
ٌ
سف ال ًيالى ل ٌي ى
سف بف يع ىب ٍيد المَّو أىبك ى
ِ .ىع ٍبد الدَّائـ بف ى
الح ى
الح ى
ٌ
الح ٍك ىر ٌ
َْٔ ىػ]
ً
بلبي.
ركل عف  :عبد ٌ
الكذاب الك ٌ
دم(ٓ).
َّم ٍرقى ٍن ٌ
ركل عنه  :أبك بكر الخطيب ،كذب ا﵀ ابف األكفاني ،كاسماعيؿ ابف الس ى
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ُْٕ /

(ِ) إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني (ص)ّٔ :
(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٕ /

(ْ) نسب إلى حكراف كذي ناحي كبيرة كاسع كثيرة الخير بنكاحي دمشؽ( .األنساب ْ.)َّّ/
(ٓ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّْ ،)َُْ/تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ُُٗ/
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(ُ)

ّ .عبد الكىاب بف الحسف بف الكليد بف مكسى الكالبي
(ِ)

ّٔٗىػ]

أبك الحسيف الدمشقي[المتكفى:

ركل عف  :عبد الرحمف بف إسماعيؿ الككفي كعمر بف سمم كسميماف بف محمد الخزاعي .

ركل عنه  :تماـ بف محمد الرازم كأبك القاسـ السميساطي كأبك عمي األذكازم(ّ).
(ْ)
َّ ً
ً
ٍم ٍكنان (ٓ)  ،كقاؿ
كثقه ابف عساكر كزاد أميف  ،ك ىع ٍب يد ى
الع ًزٍي ًز ال ىكتان ُّي ،ىكزاد كاف ىنب ٍيبلن ،ىمأ ي
الذذبي :المحدث الصادؽ(ٔ).
ْ .محمد بف يخرٍيـ بف محمد بف ع ٍبد الممًؾ بف مركاف أىبك ب ٍكر العقى ٍيمي (ٕ) ً
ش ًقي[المتكفى:
الد ىم ٌ
ى
ى
ي
يٍ ى
يىٍ
يىٍ
ى
ى
(ٖ)
ُّٔىػ] .
كد ىحيـ .
ركل عف  :ذشاـ بف عمار كمحمكد بف خالد ي
(ٗ)
ركل عنه :أحمد بف عبد الكذاب بف محمد كعبد الكذاب الكبلبي كمحمد بف سميماف الربعي.

قاؿ الذذبي :اإلماـ المحدث الصدكؽ ،مسند دمشؽ(َُ) ،كقاؿ مرة أخرل :صدكؽ مشهكر(ُُ).

ٓ .ىشاـ بف خالد  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ)
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

شعيب  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
محمد ٍبف ي
يزيد ٍب يف يع ىب ٍي ىدةى  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
الص ٍن ىع ًاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
ش ىع ًث َّ
أ يىبك األى ٍ
أكس بف أكس الثقفي  ،صحابي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)

الحكـ عمى اإلسناد :

أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف عبد الدائـ بف الحسف بف عبيد ا﵀ لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

(ُ) ً
الك ىبلبي :نسب إلى القبيم المعركف ذي كبلب بف عامر بف صعصع (األنساب لمسمعانيُُ)ُْٖ/
(ِ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ)ٕٓٓ/
(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٕ)ُّٓ /
(ْ) المصدر السابؽ (ّٕ)ُّٔ /

(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ)ٕٓٓ /

(ٔ) المعيف في طبقات المحدثيف(ُُٗ)

(ٕ) نسب إلى عقيؿ بف كعب بف عامر بف ربيع ابف عامر بف صعصع بف معاكي بف بكر( .األنساب ٗ.)ُّْ/
(ٖ) تذكرة الحفاظ (ِ.)ِّٖ/

(ٗ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِٓ)ّٕٗ-ّٗٔ /
(َُ) سير أعبلـ النببلء (ُْ.)ِْٖ /
(ُُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ُّّ/
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حديث رقـ (ُٕ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل" : -أخبرنا أبك محمد عبد الكريـ بف حمزة بف الخضر السممي فيما قرأته
عميه عف عبد العزيز بف أحمد الكتاني أنبأ تماـ أنا أبك بكر أحمد بف عبد ا﵀ بف الفرج الدمشقي يعرؼ

بابف البرامي نا محمد بف الفيض بف محمد بف الفياض نا ذشاـ بف خالد حدثني الكليد بف مسمـ

حدثني ربيع ذك ابف ربيع عف ابف كيساف يعني نافعا عف أبيه كيساف قاؿ :سمعت رسكؿ ا﵀ ﷺ
(ُ)
نز يؿ ًعيسى ابف مريـ عند المنارًة الب ً
يقكؿ  ( :ىي ً
مشؽ)
يضاء ى
رقي ًد ى
ى
ى ى ى
ى
ى
ش ٌ
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ٖ)

رجاؿ اإلسناد:
ُ .ىع ٍبد

ِ .ىع ٍبد

ال ىك ًرٍيـ بف حم ىزةى بف ً
ضر السمى ًم ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
الخ ٍ
ىٍ
ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد الكتاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ).

الر ً
م  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
از ٌ
ّ .تى ىماـ ى
ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف الفى ىرج ،أ يىبك ىب ٍكر ٍابف ى ً
الدمشقي[ .المتكفى ُّْ :ىػ]
امي ا ٍلقيىر ًش ٌي ٌ
ْ .أ ٍ
البر ٌ
ً
ً
سعيًد القاضي.
الع ٍذر ٌ
م ،كأحمد ٍبف ىعم ٌي ٍبف ى
ىرىكل ىع ٍف :أبي قصي إً ٍس ىماعيؿ ي
(ِ)
الكذاب الكبلبي ،كأبك ىب ٍكر ٍبف أىبًي الحديد.
م ،كعبد ٌ
الراز ٌ
تماـ ٌ
ركل ىع ٍنهيٌ :
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

مشقي[ .المتكفى ُّٓ :ىػ]
الد
اني ٌ
ٓ .محمد بف الفيض بف محمد بف الفياض ،أبك ى
سف ٌ
الح ى
ٌ
الغس ٌ
اني ،كذشاـ بف عمار ،كدحيـ.
ىرىكل ىع ٍف :إبراذيـ ٍبف ذشاـ ٌ
الغس ٌ
ركل ىع ٍنهي :مكسى بف سهؿ الرممي كذك أكبر منه ،كأبك عمر بف فضال  ،كأبك بكر الربعي.
مت ًف ٍي ًه ىج ٍرحان(ْ) .
ص يد ٍك ه
ؽ ىما ىعمً ي
قاؿ الذذبي  :ى
ٔ .ىشاـ بف خالد  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).
ٕ .الكليد بف مسمـ القرشي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).

ٖ .ربيعة بف ربيعة الدمشقي مكلى قريش
ركل عف  :نافع بف كيساف

(ٓ)

ركل عنه  :الكليد بف مسمـ.

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٕ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ٕٔٓ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ(ٕ)ِٖٗ /

(ْ) سير أعبلـ النببلء(ُْ)ِْٕ /

(ٓ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ)ْٕٖ /
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(ّ)

(ُ)

قفي
ٗ .نافع بف كيساف الثٌ ٌ
صحاب أجّْبلء.

(ِ)

ك كيساف بف جرير

الحكـ عمى اإلسناد :

ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد المَّه ٍبف الفى ىرج لـ أقؼ لهما
أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف ربيع بف ربيع الدمشقي كأ ٍ
عمى تجريح أك تعديؿ.

حديث رقـ (ُٖ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأت عمى أبي محمد عبد الكريـ بف حمزة بف الخضر عف عبد
العزيز الكتاني أنا تماـ بف محمد الرازم أنا أبك بكر أحمد بف عبد ا﵀ بف الفرج الدمشقي أنا أبك محمد

عبد الصمد بف عبد ا﵀ بف أبي يزيد أنا العباس بف الكليد بف مزيد أخبرني أبي نا سعيد بف عبد
ً
ً َّ
نارًة ًعنَّ ىد
العزيز عف شيخ له أنه سمع ابف عباس الحضرمي قاؿ  :ى
خر يج ع ى
الم ى
(ي ي
ريـ عن ىد ى
يسى بف ىم ى
ً
كف الم ً
ىب ً
اب َّ
ً
ص ىارل
قع ىد ىعمى
الشرقي ثي ىـ ىي ًأتي ىمس ًج ىد ًد ىم ى
سج ىد ىكال ىن ى
شؽ ىحتىى ىي ي
المسم يم ى ى
المنبر ىكىيدخؿ ي
ً
ً
يف
يت ى
رجكهي ىحتى لك ألقى ى
الي يي ي
المسمً ًم ى
كي ًأتي يم ي
ثرًتيـ ى
كد كميـ ىي ي
كى
اس ى
شيئان لىـ تيص ٍب إال ىر ى
إنساف مف ىك ى
ؤذف ي
ؽ الي ً ً
احب ى ً
احب ىناقي ً
ب
اقر ٍ
ع فى ىكتى ى
ص ي
ص ي
احب يبك ً ى
ص ي
نص ىارل فى ىيقيك يؿ ى
كس الى ى
يكد ىكىيأتي ى
فى ىيقكـ كيأتي ى
الييكد ى
ً
سيـ ى ً
احب
المسمً ى
المسمً ًم ى
ص ي
يسى فى ىي ى
ميف فى ىيقك يؿ ى
خرج ى
قرعي ع ى
يـ ال ىن ى
يف ىك ى
ى
الييكد ثـ ىي ى
يـ ي
يـ ي
س ي
ص ىارل ىك ى ي
س ي
س ي
ً
الي ً
المسمميف فى يي ىؤًذ يف
يكد إً َّف القير ىع ىة ثى ه
المسم ى
في ي
ميف ثي ىـ ىيقرعي الثىالث ىة ى
الث فىيقرعي فى ىي ى
ى
خرج ى
خرج ى
يـ ي
يـ ي
س ي
س ى
ً
َّجا يؿ ًبمف م ىع يو ًم ٍف أ ً
شؽ ثي ىـ ىي ًأتي
ىىؿ ًد ىم ى
الي يي ي
الم ىؤ ي
خرج ىيتبعي الد ى
ص ىارل مف المسجد ثي ىـ ىي ي
خرج ى
ذف ىكىي ي
كد ىكال ىن ى
ى ى
ي
يت الم ً
درىكو ًب ىب ً
األبك ً
قد ً
يتبعو ىحتى يي ً
ذكب
يأمر ًب ً
اب ىك ي
اب لي ٍد ىكىي ى
ص ىرىىا الد ى
فتح ى
س ىك ًى ىي يمغمىقى هة قىد ىح ى
َّجا يؿ فى ى
ىب ى ى
قتمو اهلل ع ىز كجؿ عمى ي ً
رب نة فى ً
ث
شمعً كيقك يؿ عيسى َّ
ديو فى ىيم يك ى
إف لًي ى
ذكب ال ى
فيؾ ى
ى
ضى
ىك ىما ىي ي
يضرىب يو فى ىي ي ي ى ى
ً
يخرج ىعمى ً
الع ىد ً
أجكج
المسمميف
أعمـ َّ
أرب ى
ى
كم ى
أج ى
أثره ىي ي
ديف فى ى
س ىن نة أك ى
أم ى
عيف ى
ثالثيف ى
كج ى
في ي
سن نة اهللي ي
فىييم يؾ اهلل يأجكج كمأجكج عمى ي ً
رد إلى األ ً
إف
ىرض ىبركتيا ىحتى َّ
ديو كال يي ٍب ًقى منيـ ىعيف تى ى
ط ي
رؼ ىكتى ي
ي ى ى ى ى ى ى
ي
الرمانة كينزعي ًم ٍف يكؿ كىذ ىكر ىكالمان انقىطىع ًمف ً
ً
ً
الع ً
الكتى ً
اب ىمعناهي ًم ٍف
نقكد ىعمى
ص ىاب ىة ىليجتى ًم يع ى
ى
ى
كف في ي
الع ى
ى ى
الصبي ك ً
و ً
ِّ ً
األسد ك ى ً
شيئان ثي ىـ
ككف ىمع
س َّم ىيا ىحتى َّ
ً
ضره ى
إف الحي ىة تى ي
كؿ ىذات حمة حمت ىيا ىيعني ى
البقرة ال ىي ي
ً
ً
مييـ الساعة)
بع ي
يحان طىيب نة تىق ًب ي
ض ير ى
ث اهللي ىع ىز ىكجؿ ًر ى
ىي ى
قكـ ىع ي
كح يكؿ يمؤم وف ىكىيبقىى شريار الناس ىي ي
*أخرجه أبك الحسف الربعي في كتابه فضائؿ الشاـ كدمشؽ ُ ُٕ/ح َُٕ  ،باب ذكر المكضع الذم
(ّ)

ينزؿ فيه عيسى ابف مريـ  ،مف طريؽ ابف عباس الحضرمي ، ...متقارب األلفاظ.

(ُ) اإلصاب في تمييز الصحاب (ٔ)ِّْ /
(ِ) المصدر السابؽ (ٓ)ْٖٔ /

(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٖ /
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رجاؿ اإلسناد:
ُ .ىع ٍبد

ِ .ىع ٍبد

ال ىك ًرٍيـ بف حم ىزةى بف ً
ضر السمى ًم ٌي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
الخ ٍ
ىٍ
ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد الكتاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ).

الر ً
م  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
از ٌ
ّ .تى ىماـ ى
ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد المَّو ا ٍلقيىر ًش ٌي  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٕ)
ْ .أ ٍ
مشقي القاضي.
الد
الصمد بف عبد اهلل أخي يزيد ابني عبد َّ
ٓ .عبد َّ
شي ،أبك محمد ٌ
ٌ
الصمد القيىر ٌ
[المتكفى َّٔ :ىػ]

كد ىح ٍي نما.
عمار ،ي
ركل عف  :إسحاؽ بف مكسى األنصار ٌ
م ،كذشاـ بف ٌ
(ُ)
بعي.
ركل ىع ٍنهي :الفضؿ بف جعفر المؤٌذف ،كجمح ،كابف
ٌ
عدم ،كأبك يع ىمر بف فضال  ،كالر ٌ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
العذ ً
الب ٍي يركًتي(ِ)[المتكفىَِٕ :ىػ](ّ).
الكلً ٍيد بف ًم ٍزًيد أىبك الفى ٍ
م ى
ٍر ٌ
ضؿ ي
العبَّاس بف ى
ٔ .ى
ركل عف  :أبيه كمحمد بف شعيب كعقب بف عمقم

ركل عنه  :أبك داكد كالنسائي كأبك زرع .
كثَّقه ابف عساكر(ْ) ،كالعجمي(ٓ) ،كأبك زرع  ،كابف أبي حاتـ(ٔ) ،كابف حباف(ٕ)  ،كقاؿ الذذبي
ً
الح ًافظي (ٖ )  ،كقاؿ أبك حاتـ (ٗ ) ،كابف حجر (َُ ) :صدكؽ ،كقاؿ
الم ٍق ًرئي ،ى
اـ ،ي
الح َّج ي ،ي
 :اإل ىم ي
النسائي :ليس به بأس(ُُ).
س ًعيد بف عبد العزيز بف أبي يحيى التىينكخي(ُِ)  ،أبك محمد ،كيقاؿ :أبك عبد العزيز
ٕ .ى
الدمشقي [المتكفىُٕٔ :ىػ](ُّ).

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)َُٔ /

(ِ) نسب إلى بمدة مف ببلد الشاـ عمى الساحؿ يقاؿ لها بيركت منها جماع كثيرة مف العمماء( .األنساب (ِ.)َّٗ/
(ّ) تهذيب الكماؿ (ُْ ،)ِٓٓ/تاريخ اإلسبلـ (ٔ ،)َّٓ/الكافي بالكفيات (ُٔ ،)ّٕٓ/تهذيب التهذيب (ٓ.)ُُّ/
(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِٔ.)ْْٗ/
(ٓ) الثقات لمعجمي (ِ.)َِ /

(ٔ) الجرح كالتعديؿ البف ابي حاتـ (ٔ..)ُِٓ/
(ٕ) الثقات البف حباف (ٖ.)ُِٓ/

(ٖ) سير أعبلـ النببلء(ُِ)ُْٕ /

(ٗ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ُِٓ/
(َُ) تقريب التهذيب (ِْٗ).
(ُُ)مشيخ النسائي (ٓٔ).

(ُِ) نسب إلى تنكخ كذك اسـ لعدة قبائؿ اجتمعكا قديمان بالبحريف كتحالفكا عمى التناصر فاقامكا ذناؾ فسمكا تنكخان كالتنػكخ اإلقامػ .
(المباب في تهذيب األنساب ُ.)ِِٓ/

(ُّ) تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ُ ،)ّٖٕ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُِ ،)ُّٗ/لساف الميزاف (ٕ.)َِّ/
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ً
اعي كعمير ٍبف ذانئ ،كمحمد ٍبف مسمـ ٍبف شهاب ُّ
م.
الزٍذ ًر ٌ
ركل عف  :عبد الرحمف ٍبف ىع ٍمرك األىكز ٌ
(ُ)
ركل عنه  :ككيع ٍبف الجراح ،كالكليد ٍبف يم ٍسمًـ  ،كيحيى ٍبف ىس ًعيد القطاف.
كثقه ابف معيف(ِ) ،كالعجمي(ّ) ،كالنسائي كزاد ثبت(ْ) ،كأبي حاتـ(ٓ) ،كالذذبي(ٔ) ،كابف حباف(ٕ)،

كابف حجر(ٖ).

ٖ .عمي بف مح َّمد بف عمي بف ع ً
اصـ أ يىبك ا ٍلحسف ا ٍل يج ىكٍي ًن ٌي األديب
ى
يى
ى ٌ
ى ٌ
اعيؿ بف اٍلحس ٍيف اٍلفىرائً ً
ركل عف  :إًسم ً
ضي ىك ىغير
يى
ى
ٍى
ً (ٗ)
ركل ىعنهي ٍ :ابف ىع ىساكر
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
ًً
الم ىد ًن ٌي[المتكفىٖٔ :ىػ]
المطىمًب القيىر ٌ
ش ٌي ى
الياشم ٌي أىبك ى
العبَّاس ى
ٗ .ىع ٍبد اهلل بف ىعبَّاس بف ىع ٍبد ي
(َُ).
صحابي جميؿ.

الحكـ عمى اإلسناد :

أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف أحمد بف عبد ا﵀ بف الفرج الدمشقي ك عبد الصمد بف عبد ا﵀ بف
أبي يزيد ك عمي بف مح َّمد بف عمي بف ع ً
اصـ لـ أقؼ لهـ عمى تجريح أك تعديؿ.
ى
يى
ى ٌ
ى ٌ

(ُ) تهذيب الكماؿ (َُ)ّٓٗ/

(ِ) تاريخ ابف معيف ركاي ابف محرز (ِ.)ُّْ/
(ّ) الثقات لمعجمي (ُ.)َِْ /
(ْ) ميزاف االعتداؿ (ِ.)ُْٗ/

(ٓ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ّْ/
(ٔ) المعيف في طبقات المحدثيف (َٔ).
(ٕ) الثقات البف حباف (ٔ)ّٔٗ/
(ٖ) تقريب التهذيب (ِّٖ).

(ٗ) طبقات الشافعي الكبرل لمسبكي (ٕ)ُِّ /
(َُ) أسد الغاب (ّ.)ُِٗ/
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حديث رقـ (ُٗ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأت عمى ابي محمد عبد الكريـ بف حمزة عف عبد العزيز بف أحمد
أنا تماـ أنا الحسف بف أحمد بف يعقكب نا يحيى بف محمد بف سهؿ يعني نا أحمد بف عبد الكذاب بف

نجدة نا أبك المغيرة حدثني صفكاف يعني ابف عمرك عف شريح بف عبيد عف كعب قاؿ ( :ىيي ًبطي
رقي تىحمميو غمام نة كاضع ي ً
يض ً
ً
اء ىعمى ىب ً
شؽ َّ
ديو ىعمى
عند القىن ى
الش ِّ
اب ًد ىم ى
السالـ ى
الب ى
ى ى
ط ىرًة ى
الم ي
سيح ىعميو ى
ى
(ُ)
ً
ً
ً
ىمنكبي ىمم ىك ٍي ًف ىعميو ىريطى ً
اف)
يخرل إ ىذا أى ىك َّ
إحد ي
قطر م ي
تاف يم ٍؤتى ًزىر ى
الج ىم ي
نو ي
ب ىر ى
أس يو ىي ي
اى ىما يمرتى ىد األ ى
*أخرجه أبك نعيـ بف حماد في كتابه الفتف  ٕٓٔ /ِ ،ح َُٗٓ ،باب نزكؿ عيسى ابف مريـ عميه
السبلـ كسيرته  ،مف طريؽ كعب ، ...جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد :
ُ .ىع ٍبد
ِ .ىع ٍبد

العبَّاس  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ُّ) اإلسناد الثالث.
ال ىك ًرٍيـ بف ىح ٍم ىزةى بف ى
ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ٔ)اإلسناد الثاني.

تماـ بف يم ىح ٍمد بف الجنيد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ُّ) اإلسناد األكؿ.
ّ .ى
ْ .الحسف بف أحمد بف يعقكب  ،أبك عمي المعدؿ
ركل عف :يحيى بف محمد بف سهؿ.
(ِ)

ركل عنه  :أبك الحسيف الرازم

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

ٓ .يحيى بف محمد بف سيؿ

ركل عف  :عمي بف سهؿ المؤممي كأحمد بف عبد الكذاب بف نجدة الحكطي كمحمد بف
يعقكب بف حبيب الغساني.

ركل عنه  :أبك عمي الحسف بف أحمد بف يعقكب.

(ّ)

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

ىحمد ٍبف ع ٍبد الكىاب ٍبف ىن ٍجدة  ،أبك عبد اهلل الحكطي ً
الح ٍمصي [الكفاة َِٖ - ُِٕ :ق]
ى
ىٍ
ٔ .أ ٍ ى
كعمي
م ،كأبي المغيرة ىع ٍبد القدكس،
ركل عف  :أحمد بف خالد الكذبي ،كجنادة بف مركاف ٍاأل ٍىزًد ٌ
ٌ
ا ٍبف عياش ،كجماع .
ً
صرمُّ ،كعبد الصمد ٍبف ىس ًعيد القاضي ،كسميماف
ركل ىع ٍنهي :النسائي،
كعمي ٍبف سراج الم ٍ
ٌ
َّ ً (ْ)
الط ىب ىران ٌي.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٗ /
(ِ) المصدر السابؽ (ُّ)ِْ /

(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٔ)ّٓٔ /
(ْ) تاريخ اإلسبلـ(ٔ)ْٖٕ /
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الع ًال يـ
الم ىح ّْد ي
ث ،ى
قاؿ الذذبي  :ي
الني الحمصي[ .الكفاة َِِ - ُُِ :ق]
الح ٌجاج ،أبك المغيرة ى
ٕ .عبد القيدكس بف ى
الخ ٍك ٌ
اف.
ص ٍفكاف بف ىع ٍمرك َّ
اعي ،ىك ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ثىٍكىب ى
ركل ىع ٍف :ى
كي ،كأبي ىع ٍمرك األكز ٌ
الس ٍك ىس ٌ
ركل ىع ٍنهي :البخارم ،كأحمد بف حنبؿ ،كيحيى ٍبف ىم ًعيف.
كثقه الذذبي(ْ) كالعجمي(ٓ) كالدارقطني(ٔ) كابف حجر(ٕ) كابف حباف(ٖ)  ،كقاؿ أبك حاتـ  :صدكؽ
(ُ)

(ٗ)

يكتب حديثه

 ،قاؿ الدارقطني  :ال بأس

(ِ)

 ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ(ّ).

 ،ك قاؿ النسائي :ليس به بأس(َُ).

الس ٍكسكي ً
الح ٍمصي[ .الكفاة َُٔ - ُُٓ :ق]
ٖ .صفكاف ٍبف عمرك ٍبف ىى ًرـ أ يىبك عمرك َّ ى
ركل ىع ٍف :جبير ٍبف نفير ،كعبد ا﵀ ٍبف بسر الصحابي ،كخالد ٍبف معداف.
(ُُ)

ركل ىع ٍنهي :ابف اٍل يم ىب ىارؾ ،كالكليد ٍبف مسمـ  ،كأبك المغيرة الخكالني .
ً
الح ًافظي(ُِ)  ،ككثقه ابف حجر(ُّ) ،كابف حباف(ُْ)  ،كابف سعد
الم ىح ّْد ي
ث ،ى
اـ ،ي
قاؿ الذذبي  :اإل ىم ي
(ُٔ)

 ،كقاؿ الدارقطني  :يعتبر به(ُٕ).

كزاد :كاف مأمكنان(ُٓ)  ،كقاؿ النسائي  :ال بأس به
الص ٍمت ً
الح ٍمصي[ .الكفاة َُِ - ُُُ :ق]
ش ىرٍي يح ٍب يف يع ىب ٍيد المقرائي ،أ يىبك َّ
ٗ .ي
ضال بف عبيد ،كمعاكي  ،كمالؾ بف يخامر السكسكي.
ركل ىع ٍف :ثكباف ،كفى ى
كص ٍفكاف ٍبف ىع ٍمرك ،كمعاكي ٍبف صالح.
ىرىكل ىع ٍنهي :ثكر ٍبف يزيد ،ى

(ُ) سير أعبلـ النببلء(ُّ)ُِٓ /

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٕ)ِٖٖ /
(ّ) تقريب التهذيب (ص)ِٖ :
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُّٖ /

(ٓ) الثقات لمعجمي (ِ)ََُ /

(ٔ) سؤاالت البرقاني لمدارقطني (ص)ْٕ :
(ٕ) تقريب التهذيب (ص)َّٔ :

(ٖ) الثقات البف حباف (ٖ)ُْٗ /

(ٗ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ)ٓٔ /
(َُ) مختصر تاريخ دمشؽ (ُٓ)ُْٕ /
(ُُ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ٖٖ /

(ُِ) سير أعبلـ النببلء(ٔ)َّٖ /
(ُّ) تقريب التهذيب (ص)ِٕٕ :

(ُْ) الثقات البف حباف (ٔ)ْٔٗ /
(ُٓ) الطبقات الكبرل (ٕ)ِّْ /

(ُٔ) مشيخ النسائي = تسمي الشيكخ (ص)ّٕ :

(ُٕ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ُ)ِّٗ /
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النسائي(ُ) ،كابف حباف
كثَّقه ٌ

( ِ)

( ّ)

 ،كقاؿ أبك حاتـ  :كاف ثبتان

 ،كقاؿ ابف حجر :ثق ككاف

كثير (ْ).
ييرسؿ ان
َُ .ىكعب ي ً ً
م  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ) .
ٍي
بف ىمات وع الح ٍم ىي ًر ٌ
الحكـ عمى اإلسناد :
إسناد الحديث فيو عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف الحسف بف أحمد بف يعقكب كيحيى بف محمد بف سهؿ

لـ أقؼ لهـ عمى تجريح أك تعديؿ .

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ِْٕ /

(ِ) الثقات البف حباف (ْ)ّّٓ /

(ّ) مشاذير عمماء األمصار (ص)ُٖٕ :
(ْ) تقريب التهذيب (ص)ِٔٓ :
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باب ما جاء عف المبعكث بالمرحمة أنيا فسطاط المسمميف يكـ الممحمة
حديث رقـ (َِ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك الحسف عمي بف المسمـ السممي الفقيه نا عبد العزيز بف
أحمد التميمي أنا تماـ بف محمد الرازم حدثني أبك زرع محمد كأبك بكر أحمد أنبأ عبد ا﵀ بف أبي
دجان قاال حدثنا إبراذيـ بف دحيـ حدثنا ذشاـ ثنا صدق ح

كأخبرنا أبك الحسيف عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف أبي الحسف بف أبي الحديد أنا جدم أبك عبد ا﵀ أنا

أبك المعمر المسدد بف عمي بف عبد ا﵀ الحمصي ح

كأنبأنا أبك الحسف عمي بف الحسف بف الحسيف المكازيني كأبك طاذر محمد بف الحسيف بف محمد بف

إبراذيـ بف الحماني قاال أنا أبك عبد ا﵀ محمد بف عبد السبلـ المعركؼ بابف سعداف قاال أنا أبك بكر
محمد بف سميماف بف يكسؼ الربعي نا أحمد بف عامر بف المعمر األزدم ح

كقرأت عمى أبي القاسـ زاذر بف طاذر الشحامي عف أبي سعد محمد بف عبد الرحمف الجنزركدم أنا

الحاكـ أبك أحمد الحافظ نا محمد بف محمد بف سميماف قاال نا ذشاـ بف عمار نا صدق زاد الربعي بف
خالد نا خالد بف دذقاف قاؿ سمعت يزيد بف أرطأة زاد زاذر الفزارم يقكؿ سمعت جبير بف نفير
ً
سطىاطي
الحضرمي يقكؿ سمعت أبا الدرداء يقكؿ سمعت رسكؿ ا﵀ ﷺ يقكؿ  :ى
(ي ٍكيـ ا ٍل ىم ٍم ىح ىمة ا ٍل يك ٍب ىرل في ٍ
ً و (ُ)
ً
يفً ،بأ ٍىر و
ؽ ،ىخ ٍي ير ىم ىن ً
يف ىي ٍك ىمئذ)
ييا ىم ًدي ىن هة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ٍ
شي
سمً ًم ى
سمً ًم ى
از ًؿ ا ٍل يم ٍ
ا ٍل يم ٍ
ض ييقىا يؿ لى ىيا ا ٍل يغكطى ية  ،ف ى
*أخرجه الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف  ،كتاب الفتف ك المبلحـ  ،باب أما حديث أبي عكان ،

ْ ِّٓ /ح ْٖٔٗ  ،مف طريؽ أبي الدرداء ، ...بمفظه.

*أخرجه أبك الحسف الربعي في كتابه فضائؿ الشاـ كدمشؽ  ،باب ذكر ما كرد في دمشؽ ،صِٔ ح

ُٓ مف طريؽ أبي الدرداء ، ...بمفظه.

*كأخرجه أيضا في ص ّٖ باب الحديث الخامس عشر  ،مف طريؽ أبي الدرداء  ، ...بمفظه .
رجاؿ اإلسناد األكؿ:

مي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ٔ).
عمي بف المسمٌـ السمى ٌ
ٌُ .
ِ .ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ٔ).

تماـ بف يم ىح ٍمد بف الجنيد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ُّ).
ّ .ى
ْ .محمد ٍب ًف أبي دجانة  ،لـ أقؼ له عمى ترجم  ،سبؽ في الحديث (ُٓ).
ىح ىمد ٍبف
ٓ .أ ٍ
ٔ .أحمد ٍب يف

القاسـ  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف أبي يد ىجانة  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ُٓ).

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)َِّ /
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مشقي  ،مقبكؿ  ،سبؽ في الحديث (ُٓ).
الد
ٕ .إبراىيـ ٍبف دحيـ ٌ
ٌ
ٖ .ىشاـ بف عمار بف نصير بف ميسرة بف أبي السممي كيقاؿ  :الظفرم (ُ ) أبك الكليد
الدمشقي[المتكفى ِْٓ:ىػ]

(ِ)

كسمى ٍيماف ٍبف عتب ،صدق بف خالد
ركل عف  :كسفياف بف يع ىي ٍي ىن  ،ي
(ّ)
م كأيىبك ىد ياكد ،ك َّ
الن ىسائي.
ىرىكل ىعنه :اٍليب ىخ ًار ٌ
(ٓ)
(ْ)
كيس(ٔ) ،كالذذبي كقاؿ  :مكثر له
كيس ٌ
كثقه ابف عساكر  ،كابف حباف كابف معيف كزاد ٌ
(َُ)

ما ينكر(ٕ) ،كقاؿ العجمي  :ثق صدكؽ (ٖ) ،كقاؿ أبك حاتـ(ٗ) ،كالذذبي

حجر

(ُِ)

(ُُ)

كالدارقطني

كابف

 :صدكؽ كزاد الدارقطني كبير المحؿ ،كقاؿ النسائي :ال بأس به (ُّ) ،كقاؿ أحمد

ابف حنبؿ  :طياش خفيؼ(ُْ) ،كقاؿ ابف حجر :كبر فصار يتمقف فحديثه القديـ أصح(ُٓ).
شي األىمكم أبك العبَّاس ً
ص ىدقىة بف ىخالًد القيىر ِّ
ش ًقي [المتكفى َُٖ:ىػ] (ُٔ).
الد ىم ٌ
ى
ٗ .ى
ى
ىرىكل ىعف :ثكر بف يزيد الرحبي ،كخالد بف دذقاف  ،كعثماف بف أىبي العاتك .
(ُٕ)
ىرىكل ىعنه :عبد المَّه بف يكسؼ التنيسي ،كمحمد بف المبارؾ الصكرم كالكليد ٍبف مسمـ.

(ُ) نسب إلى ظىفىر  ،كذك بطف مف األنصار (األنساب لمسمعاني ٗ)ُّّ/
(ِ) التاريخ الكبير (ٖ ، )ُٗٗ/الكافي بالكفيات (ِٔ ، )ٔٓ/المختمطكف (ُِٔ).
(ّ) تهذيب الكماؿ(َّ)ِِْ/

(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٕ)ِّ/
(ٓ) الثقات البف حباف (ٗ)ِّّ/

(ٔ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـٗ)ٔٔ/
(ٕ) المغني في الضعفاء (ِ)ُُٕ/
(ٖ) الثقات لمعجمي (ِ)ِّّ /

(ٗ) الجرح كالتعديؿ البف ابي حاتـ (ٗ)ٕٔ/
(َُ) ميزاف االعتداؿ (ْ)َِّ/

(ُُ) تهذيب الكماؿ (َّ)ِْٖ/
(ُِ) تقريب التهذيب (ّٕٓ)
(ُّ) مشيخ النسائي (ّٔ)

(ُْ) العمؿ كمعرف الرجاؿ ركاكي المركذم (َُّ)
(ُٓ) تقريب التهذيب (ّٕٓ)

(ُٔ) التاريخ الكبير (ْ ،)ِٗٓ/الكنى كاألسماء (ُ ،)ُُٔ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِْ ، )ٗ/الكافي بالكفيات (ُٔ.)ُٖٔ/
(ُٕ) تهذيب الكماؿ (ُّ)ُِٖ/
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كثقه يحيى بف معيف (ُ) ،كأحمد بف حنبؿ كزاد مأمكف (ِ ) ،كالعجمي (ّ) ،كأبي زرع (ْ ) ،كأبي

حاتـ(ٓ) ،كابف حجر(ٔ) ،كابف حباف(ٕ).

رجاؿ اإلسناد الثاني :

الر ٍح ىمف ٍبف عبد اهلل ٍبف أىًبي الحديد ،ضعيؼ  ،سبؽ الحديث رقـ (ِ).
ُ .ىع ٍبد َّ
ىح ىمد ٍبف الكليد  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِ).
ِ .الحسف بف أ ٍ
ّ .مسدد بف عمي بف عبد اهلل  ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِ).

رجاؿ اإلسناد الثالث :

ُ .عمي بف الحسف بف الحسيف بف عمي السممي  ،أبك الحسف الدمشقي ابف المكازيني [المتكفى:
ُْٓ ىػ]

(ٖ)

ركل عف  :أبي عمي كأبي طاذر الحنائي  ،كأبي القاسـ بف الفرات
ً (ٗ)
اسًـ ابف عس ً
ركل عنه  :مح َّم يد بف حم ىزةى ،كأىبك القى ً
المك ًازيني
اك ىر ،ىك ىح ًف ٍي يد أ ٍ
ي ىٍ ىي
يى
ي ىى
ىح ىمد بف ىح ٍم ىزةى بف ى
(ُُ)
(َُ)
كثقه ابف عساكر كالسمفي  ،كالذذبي كزاد العالـ المسند .

ِ .محمد بف الحسيف بف محمد بف إبراىيـ ،الدمشقي ،أبك طاىر الحنائي [المتكفى:
(ُِ)

َُٓىػ]

ركل عف  :أبيه أبي القاسـ ،كمحمدان كأحمد ابني عبد الرحماف بف أبي نصر ،كابف سعداف
ً (ُْ)
ً
ً
ً
ركل عنه ً ّْ :
بف الحصني
بف ىع ىساك ىر ،ىكأيىبك طىاذ ور ي
السمىف ٌي ،ىكالصَّائف ي

(ُ) سؤاالت ابف الجنيد (ّٗٓ).

(ِ) العمؿ كمعرف الرجاؿ ركاي عبد ا﵀ (ُ.)ََّ/
(ّ) الثقات لمعجمي (ُ.)ْٔٔ /

(ْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ُّْ/
(ٓ) المصدر السابؽ (ْ.)ُّْ/
(ٔ) تقريب التهذيب (ِٕٓ).

(ٕ) الثقات البف حباف (ٔ.)ْٔٔ/

(ٖ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُْ)َِّ /
(ٗ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ)ّْٖ /

(َُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُْ)َِّ /
(ُُ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ)ّْٖ /

(ُِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِٓ)ّٕٓ/
(ُّ) العبر في خبر مف غبر (ِ)ّٗٔ /
(ُْ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ)ّْٕ /
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(ُّ)

(ُ)
ىذ ًؿ ىب ٍيت ىحًد ٍي وث ىك ىع ىدالى و  ،ىك يسَّن و ىكصدؽ.
كثقه ابف عساكر كالذذبي كزادً :م ٍف أ ٍ
َّ
ِّ
اعي،
امي الزٍن ىب ٌ
ّ .محمد بف عبد السالـ بف عبد الرحمف بف يع ىب ٍيد بف سعداف ،أبك عبد المو ا ٍل يج ىذ ٌ
مشقي[ .المتكفى ّْْ :ىػ]
الد
مكالىـ ٌ
ٌ
الم ىيانً ًج ٌي.
ضال  ،كمحمد بف سميماف َّ
ركل عف  :أبي عمر بف فى ى
عي ،كيكسؼ بف القاسـ ى
الرىب ٌ
يني(ّ).
اني  ،كأبك طاذر محمد بف الحسيف الحنائي ،كعمي ابف المكاز ٌ
ركل عنه :الكتٌ ٌ
(ِ)

لـ أقؼ له عمى جرح كالتعديؿ.

ْ .محمد بف سميماف الربعي  ،ثق  ،سبؽ في حديث رقـ (ِ).

الدمشقي[ .كىك أحمد ٍبف محمد بف عامر]
م ٌ
الم ىع ِّمر ،أبك ٌ
العباس ٍاأل ٍىزًد ٌ
ٓ .أحمد ٍبف عامر بف ي
[الكفاة َُّ - َُّ :ىػ]
كد ىح ٍيـ ،كعيسى يزٍغب .
عمار ،ي
ركل ىع ٍف :ذشاـ ٍبف ٌ
(ْ)
عدم.
بعي ،كأبك أحمد ٍبف
ركل ىع ٍنهي :ىع ٍبد المَّه
ٌ
ايآبندكني ،كأبك ىب ٍكر ٌ
الر ٌ
ٌ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

رجاؿ اإلسناد الرابع :
ً
ط ً
ُ .ىز ً
س ياب ً
م
اىر ًب ٍف ى
اىر ًب ٍف يم ىح ٍمد ًب ٍف يم ىح ٍمد ًب ٍف أ ٍ
كر ٌ
ىح ىمد ًب ٍف يم ىح ٍمد أىبك القىاسـ ال ىن ٍي ى
الشح ً
ام ٌي[الكفاة ّّٓ:ىػ](ٓ).
َّ ى
ركل عف :أحمد بف إبراذيـ المقرئ كعبد الكريـ بف ذكازف القشيرم كأحمد بف الحسيف البيهقي
ركل عنه  :ابف ناصر.

كثقه أبك سعد السمعاني كزاد شيخ متيقظ مكثر(ٔ) ،كابف نقط الحنبمي(ٕ) ،كقاؿ الذذبي:

الشيخ العالـ ،المحدث المفيد المعمر ،مسند خراساف(ٖ) ،كقاؿ مرة أخرل :صدكؽ(ٗ).

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِٓ)ّٕٓ/
(ِ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ)ّْٔ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ْٔٗ /
(ْ) تاريخ اإلسبلـ(ٕ)ُُٕ /

(ٓ) معج ػػـ اب ػػف عس ػػاكر (ُ ،)ِّٓ/المنتخ ػػب م ػػف كت ػػاب الس ػػياؽ لت ػػاريخ نيس ػػابكر (ِْٓ) ،المن ػػتظـ ف ػػي ت ػػاريخ المم ػػكؾ كاألمػ ػػـ
(ُٕ ،)ّّٕ/الكافي بالكفيات (ُْ.)ُُّ/

(ٔ) تاريخ بغداد كذيكله (ُِ.)ٖٕ/

(ٕ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ِِٕ).
(ٖ) سير أعبلـ النببلء (َِ.)ِْٓ /
(ٗ) المغني في الضعفاء (ُ.)ِّٔ/
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س ياب ً
نج يركذل
الر ٍح ىمف بف يم ىح ٍمد بف أ ٍ
م ال ىك ى
كر ٌ
س ٍعد ال ىن ٍي ى
ىح ىمد أىبك ى
ِ .يم ىح ٍمد بف ىع ٍبد ى
كذل(ِ)[الكفاة ّْٓ :ىػ](ّ).
ك ى
الج ٍن ىج ير ٌ
ركل عف  :أبي أحمد التميمي ،كالحاكـ أبي أحمد الحافظ ، ،كأبي سعيد الرازم.

(ُ )

(ْ)

كثقه أبك سعد السمعاني كزاد صدكؽ(ٓ).

ّ .الحسيف بف عمي بف محمد بف يحيى ،أبك أحمد التميمي َّ
س ٍي ٍنؾ،
س يابكرم يقاؿ لو يح ى
الن ٍي ى
أيضا بابف يم ىن ٍي ىنة[ .المتكفى ّٕٓ :ىػ]
كيعرؼ ن
ي
ً
الب ىغ ًكم .
ركل عف  :ابف يخ ىزٍي ىم  ،ك عمر بف أبي غيبلف ،كعبد ا﵀ بف محمد ى
الب ٍرقىانً ٌي ،كالحاكـ ،كعمر بف أحمد بف مسركر.
كركل ىع ٍنهي  :أبك بكر ى
(ٔ )
ً
اـ،
كثقه الخطيب ك قاؿ الحاكـ :الغالب عمى سماعاته
ٍ
الصد ي
ؽ كقاؿ الذذبي  :اإل ىم ي
ال ىح ًافظي ،األ ٍىنىب يؿ ،القي ٍد ىكةي(ٕ )  ،ككثقه أبك بكر البرقاني كزاد  :حج (ٖ )  ،ككثقه ابف عماد
الحنبمي كزاد  :كاف حج يمحتشمان (ٗ).
الح ً
ارث أىبك ىب ٍكر البا ىغ ٍندل(َُ)[المتكفىُِّ :ىػ](ُُ).
سمى ٍي ىماف بف ى
ْ .يم ىح ٍمد بف يم ىح ٍمد بف ي
ً
ركل عف  :عمي ابف ً
عمار.
يني ،ي
كس ىكٍيد ٍبف ىسعيد ،كذشاـ بف ٌ
ى
المد ٌ
(ُِ)
كع ىمر ٍبف شاذيف ،كأبك ىب ٍكر ابف المقرئ.
ىرىكل ىع ٍنهي :محمد بف المظفٌر ،ي
كثقه أبك عبد ا﵀ بف أبي خيثم كزاد كثير الحديث(ُّ) ،كقاؿ الخطيب :كاف كثير الحديث،
ككاف فهمان حافظان عارفان(ُْ) ،كقاؿ مرة أخرل :لـ يثبت مف أمر ابف الباغندم ما يعاب به
سكل التدليس ،كرأيت كاف شيكخنا يحتجكف بحديثه(ُٓ) ،كقاؿ أبك سعد السمعاني :كاف

كتعرب فيقاؿ :جنجركذ( .األنساب ُُ.)ُٓٓ/
(ُ) نسب إلى كنجركذ ،كذي قري عمى باب نيسابكر في ربضهاٌ ،
(ِ) نسب إلى جنجركذ كذي قري قريب مف نيسابكر ،كيقاؿ لها كنجركذ( .األنساب ّ.)ّّْ/
(ّ) الكافي بالكفيات (ّ.)ُُٗ/

(ْ) المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر (ص)ْْ :
(ٓ) األنساب لمسمعاني (ُُ.)ُٓٓ/
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ُُْ /

(ٕ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ)َْٕ /
(ٖ) تاريخ بغداد (ٖ)ِٕٔ /

(ٗ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ْ)ََْ /

(َُ) نسب الى باغند ،كظني انها قري مف قرل كاسط( .األنساب ِ.)ْٓ/

(ُُ) معجػػـ شػػيكخ أبػػك بكػػر اإلسػػماعيمي (ّْٗ) ،فػػتح البػػاب فػػي الكنػػى كااللقػػاب (ُ ،)ُُّ/الضػػعفاء كالمترككػػكف البػػف الجػػكزم
(ّ.)ٕٗ/

(ُِ) تاريخ اإلسبلـ(ٕ)ِٕٓ /

(ُّ) تاريخ بغداد كذيكله (ّ.)ُّْ/
(ُْ) تاريخ بغداد كذيكله (ّ.)ِْٖ/
(ُٓ) تاريخ بغداد كذيكله (ّ.)ُّْ/
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حافظان عارفان بالحديث (ُ) ،كقاؿ ابف عساكر :الحافظ (ِ ) ،كقاؿ الذذبي :الحافظ األكحد،
محدث العراؽ(ّ) ،كقاؿ مرة أخرل :صدكؽ مف بحكر الحديث(ْ) ،كقاؿ مرة أخرل :الحافظ

(ٓ )
فيه ليف  ،كقاؿ ابف عدم :كلمباغندم أشياء أنكرت عميه مف األحاديث ككاف يمدلسان

يدلس عمى ألكاف كأرجك أنه ال يتعمد الكذب(ٔ) ،كقاؿ الدارقطني :ذك مخمط ،مدلس ،يكتب

الحديث عف بعض مف حضر مف أصحابه ،ثـ يسقط بينه كبيف شيخه ثبلث  ،كذك كثير

الخطأ(ٕ) ،كقاؿ مرة أخرل :كثير التدليس كاف يسرؽ الحديث(ٖ) ،كقاؿ إبراذيـ األصبهاني:
كذاب(ٗ)،كقاؿ ابف حجر :كاف مدلسان كفيه شيء(َُ).

ٓ .ىشاـ بف عمار  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ)  ،اإلسناد األكؿ.
ٔ .صدقة بف خالد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ)  ،اإلسناد األكؿ.

ٕ .خالد بف دىقاف القرشي .

ركل عف :عبد ا﵀ بف أبي زكريا  ،كذانئ بف كمثكـ  ،كزيد بف أرطأة الفزارم
ركل عنه  :صدق بف خالد كمحمد بف شابكر كالكليد بف مسمـ.
كثقه أبك زرع

(ُِ )

السابع (ُٓ).

 ،كابف حباف

(ُّ )

 ،كالذذبي

(ُْ )

(ُُ)

 ،كقاؿ ابف حجر  :مقبكؿ مف

ٖ .زيد بف أرطأة الفزارم الدمشقي.
ركل عف  :جبير بف نفير الحضرمي كأبي الدرداء .
ركل عنه  :عبد الرحمف بف يزيد بف جابر كالعبلء بف الحارث كليث بف أبي سميـ.
(ُ) األنساب لمسمعاني (ِ.)ْٓ/

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓٓ.)ُٔٔ/
(ّ) تذكرة الحفاظ (ِ.)ُِٔ/

(ْ) ميزاف االعتداؿ (ْ.)ِٕ/

(ٓ) المغني في الضعفاء (ِ.)ِٔٗ/

(ٔ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٕ.)ْٓٔ/
(ٕ) سؤاالت السممي لمدارقطني (ِْٖ).
(ٖ) سؤاالت حمزة لمدارقطني (ُٗ).

(ٗ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٕ.)ْٓٔ/
(َُ) لساف الميزاف (ٓ.)َّٔ/

(ُُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٔ)ُٖ /
(ُِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٔ)ُٗ /
(ُّ) الثقات البف حباف (ٔ)ِٓٓ /
(ُْ) الكاشؼ (ُ)ّّٔ /

(ُٓ) تقريب التهذيب (ص)ُٖٕ :
(ُٔ) تهذيب التهذيب (ّ)ّْٗ /
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(ُٔ)

(ُ)

كثقه الذذبي

(ِ)

كابف حباف

كالعجمي

(ّ)

كابف حجر كزاد  :عابد(ْ).

ٗ .جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
امر ٍبف ىزٍيد ٍبف قيس ٍبف أمية ٍبف مالًؾ ٍبف ع ً
َُ .عكيمر ٍبف ثعمبة ٍبف ع ً
امر ٍبف عدم
ى
ى
ى
صً
م الخزرجي
ار ٌ
ٍبف كعب ٍبف الخزرج ٍبف الحارث ٍبف الخزرج ،أ يىبك الدرداء ٍاألى ٍن ى
[المتكفىِّ:ىػ] (ٓ).
صحابي جميؿ.

الحكـ عمى اإلسناد األكؿ:

إسناد الحديث فيو عمتاف :

العم األكلى  /إسناد يمنقطع كتـ كصمه باإلسناد الرابع .
العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف محمد ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًه ٍب ًف أبي دجان لـ أقؼ له عمى
تجريح أك تعديؿ .

الحكـ عمى اإلسناد الثاني:

ىح ىمد ٍبف الكليد لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
أتكقؼ عف الحكـ ألف الحسف بف أ ٍ
الحكـ عمى اإلسناد الثالث:
الم ىع ّْمر ك محمد بف عبد السبلـ بف سعداف ،لـ
أتكقؼ عف الحكـ ألف أحمد ٍبف عامر بف ي
أقؼ لهـ عمى تجريح أك تعديؿ

الحكـ عمى اإلسناد الرابع:

الحديث إسناد ضعيؼ ؛ ألف فيه يم ىح ٍمد بف يم ىح ٍمد بف يسمى ٍي ىماف مقبكؿ .

(ُ) الكاشؼ (ُ)ُْْ /

(ِ) الثقات البف حباف (ٓ)ُِٕ /
(ّ) الثقات لمعجمي (ُ)ّٕٔ /

(ْ) تقريب التهذيب (ص)ُِِ :

(ٓ) أسد الغاب (ْ ،)َّٔ/االستيعاب (ّ ،)ُِِٕ/اإلصاب (ْ.)ُِٔ/
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حديث رقـ (ُِ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك عمي الحسف بف أحمد المغربي في كتابه ثـ حدثني أبك
مسعكد العدؿ عنه أنا أبك نعيـ الحافظ نا أبك القاسـ بف أحمد الطبراني نا أبك زرع الدمشقي نا أبك

مسهر قاؿ كنا سميماف قاؿ كنا أحمد بف المعمى نا ذشاـ بف عمار قاال نا صدق بف خالد حدثني خالد

بف دذقاف عف زيد بف أرطأة عف جبير بف نفير عف أبي الدرداء قاؿ سمعت رسكؿ ا﵀ ﷺ يقكؿ :
ً
(ي ٍكـ ا ٍل ىم ٍم ىح ىم ًة ا ٍل يك ٍب ىرلً ،بأ ٍىر و
ؽ ،فيي ىخ ٍي ير ىمس ً
اكف
ييا ىم ًدي ىن هة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ٍ
شي
ض ييقىا يؿ لى ىيا ا ٍل يغكطى ية  ،ف ى
ى ي
ً و (ُ)
َّ
الن ً
اس ىي ٍك ىمئذ)
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ)

رجاؿ اإلسناد:

ُ .الحسف بف أحمد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ)

اإلصبياني ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ)
ِ .ىع ٍبد الرحيـ ٍبف أىًبي الكفاء
ٌ
ّ .أحمد بف عبد اهلل  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ)
ْ .سميماف بف أحمد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ)

الر ٍح ىمف بف ىع ٍم يرك ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ)
ٓ .ىع ٍبد ى
ساني (ِ ) ،أىبك ًمس ًير ً
ً
ً
ش ًق ٌي
س ًير ال ىغ َّ
الد ىم ٌ
س ًير بف ىع ٍبد األ ٍ
ٔ .ىع ٍبد األ ٍ
ٍ
ىعمىى بف م ٍ
ىعمىى بف م ٍ
(ّ)
[المتكفى ُِٖ:ىػ]
ركل عف :يحيى بف معيف كسعيد بف بشير كبقي بف الكليد.

(ْ)

ركل عنه :أبك زرع الدمشقي ،ذشاـ بف خالد األزرؽ كمحمد بف عائذ

كثقه يحيى بف معيف(ٓ) ،كالعجمي(ٔ) ،كأبك حاتـ(ٕ) ،كالحاكـ كزاد إماـ(ٖ) ،كابف حجر(ٗ)  ،كابف

حباف(َُ)،

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ُِّ /

(ِ) نسب إلى غساف ،كذي قبيم نزلت الشاـ ،كانما سميت غساف بماء نزلك (االنساب َُ.)ِْ/

(ّ) طبقػػات ابػػف سػػعد (ٕ ،)ِّٖ/التػػاريخ الكبيػػر (ٔ ،)ّٕ/الكنػػى كاالسػػماء (ِ ،)ِّٖ/تػػاريخ مكلػػد العممػػاء ككفػػاتهـ (ِ،)ْْٖ/
االرشاد في معرف عمماء الحديث (ُ ،)ِٔٓ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّّ ،)ُِْ/تهذيب الكماؿ (ُٔ.)ّٔٗ/

(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّّ)ِِْ /

(ٓ) الجرح كالتعديؿ البف ابي حاتـ (ُ.)ِٖٔ/
(ٔ) الثقات لمعجمي (ِ.)ٖٔ /

(ٕ) الجرح كالتعديؿ البف ابي حاتـ (ُ.)ِٖٔ/
(ٖ) سؤاالت السجزم لمحاكـ (ُٕٓ).
(ٗ) تقريب التهذيب (ِّّ).

(َُ) الثقات البف حباف (ْ.)َْٖ/

82

كقاؿ أبك داكد :كاف مف ثقات الناس(ُ) ،كقاؿ الذذبي :شيخ الشاـ(ِ).

ٕ .سميماف بف الطبراني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ)
ىحمد بف المعمى بف ي ًزٍيد األىس ًدم  ،أبك ب ٍكر ً
ش ًق ٌي [المتكفى َِٖ:ىػ](ّ).
الد ىم ٌ
ى
ى
ٍ
يى
ٖ .أ ٍ ى
ركل عف  :يزيد بف عبد ا﵀ بف زريؽ كدحيـ بف ذشاـ كذشاـ بف عمار.
ركل عنه  :إسحاؽ بف إبراذيـ األذرعي كمحمد بف يكسؼ الهركم كأبك عبد الرحمف النسائي .

قاؿ ابف عساكر :قاضي دمشؽ(ْ) ،كقاؿ النسائي :ال بأس به(ٓ) ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(ٔ).

ٗ .ىشاـ بف عمار ،صدكؽ ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ) ،اإلسناد األكؿ.

َُ .صدقة بف خالد ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ)  ،اإلسناد األكؿ.
ُُ .خالد بف دىقاف القرشي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).

ُِ .زيد بف أرطأة الفزارم الدمشقي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).

ُّ .جبير بف نفير الحضرمي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ُْ .عكيمر ٍبف ثعمبة ٍبف ع ً
امر ،أ يىبك الدرداء ،صحابي  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
ى
الحكـ عمى اإلسناد :
الم ىعمى كبلذما صدكؽ.
الحديث إسناد حسف ألف ذشاـ بف عمار ك أ ٍ
ىح ىمد بف ي
حديث رقـ (ِِ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأت عمى أبي الفتح نصر ا﵀ بف محمد الفقيه األصكلي عف أبي
الحسيف المبارؾ بف عبد الجبار بف أحمد بف الطيكرم أنا أبك محمد الحسف بف عمي الجكذرم أنا أبك
عمر محمد بف العباس بف حيكي إجازة أنا أبك الطيب محمد بف القاسـ بف جعفر الكككبي نا إبراذيـ

بف الجنيد قاؿ سمعت يحيى بف معيف كقد ذكركا عند أحاديث مف مبلحـ الركـ فقاؿ يحيى ليس مف
ً
ميف أياـ الم ً
الحـ
المسم ى ى ى
(معق يؿ ي
حديث الشامييف شئ أصح مف حديث صدق بف خالد عف النبي ﷺ ى
(ٕ)
شؽ)
ًد ىم ه
*المفظ انفرد به ابف عساكر.

الشكاذد  /عف ابف الزاذري :
(ُ) تاريخ بغداد كذيكله (ُُ.)ْٕ/
(ِ) الكاشؼ (ُ.)ُُٔ/

(ّ) تػاريخ مكلػد العممػاء ككفيػاتهـ (ِ ،)ُُٔ/مشػتبه أسػامي المحػػدثيف (ّٗ) ،تػاريخ دمشػؽ البػف عسػاكر (ٔ ،)ُٗ/تهػذيب الكمػػاؿ
(ُ ،)ْٖٓ/الكافي بالكفيات (ٖ.)َُِ/

(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٔ.)ُٗ/
(ٓ) مشيخ النسائي (ُٖ).
(ٔ) تقريب التهذيب (ْٖ).

(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ُِّ /
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*أخرجه ابف أبي شيب في مصنفه ٓ ِّْ /ح ُْٕٗٗ  ،باب ما ذكر في فضؿ الجهاد ك الحث

عميه  ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

*أخرجه نعيـ بف حماد في كتابه الفتف ُ ، ِّٓ /باب المعقؿ مف الفتف  ،جزء مف الحديث متقارب

األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد :

ص ٍي ً
اهلل بف محمد بف ع ٍبد القى ًكم ً
ُ .ىنصر ً
صي الالذقي
الم ِّ
ى
ٌ
يىٍ
ٍي
(ِ)
[المتكفى ِْٓ :ىػ]

(ُ)

شً
 ،أبك الفىتٍح ً
اف ًعي
الد ىم ٌ
ش ًقي ال ى

الكذاب.
الح ىسف ،كرزؽ المَّه ٍبف عبد ٌ
ركل عف  :أبي القاسـ ٍبف أىبًي العبلء ،كعاصـ ٍبف ى
م.
الس
معاني ،كأحمد ٍبف محمد األنصار ٌ
ركل ىع ٍنهي :القاسـ ابف عساكر ،كابف ٌ
ٌ

قاؿ الذذبي :الشيخ اإلماـ المفتي(ّ)  ،ككثقه أبك سعد السمعاني(ْ).
ً
ىحمد بف القى ً
الب ٍغ ىد ًادم
اسـ بف أ ٍ
س ٍيف ى
ىح ىمد بف ىع ٍبد اهلل  ،أبك ي
الم ىبارؾ بف ىع ٍبد ى
الح ى
الجبَّار بف أ ٍ ى
ِ .ي
الص ٍي ىرًفي(ٓ) ابف الطَّ يي ً
م[المتكفى ََٓ :ىػ](ٔ).
كر ٌ
ى
ركل عف  :الحسف بف أحمد بف شاذاف كأحمد بف محمد العتيقي كالحسف بف محمد الخبلؿ.

ركل عنه  :محمد بف ناصر السبلمي كعبد الكذاب بف المبارؾ األنماطي كأحمد بف محمد
السمفي.

(ٕ)

(ٖ )

كقاؿ الذذبي :الشيخ اإلماـ ،المحدث العالـ المفيد ،بقي النقم المكثريف
السمعاني(ٗ)  ،كابف الجكزم(َُ) ،ك ً
السمىًف ٌي كقاؿ :ذك يم ىح ّْدث مفيد كرع كبير(ُُ).

(ُ) نسب إلى بمدة يقاؿ لها :البلذقي عمى ساحؿ بحر الشاـ( .األنساب ُّ.)ِْٓ/

 ،كثقه أبك سعد

(ِ) ت ػػاريخ دمش ػػؽ الب ػػف عس ػػاكر (ِٔ ،)َُ/التقيي ػػد لمعرفػ ػ ركاة الس ػػنف كالمس ػػانيد (ْٖٔ) ،المن ػػتظـ ف ػػي ت ػػاريخ المم ػػكؾ كاألمػ ػػـ
(ُٖ )ُٔ/الكافي بالكفيات (ِٕ.)ٕ/

(ّ) سير أعبلـ النببلء (َِ.)ُُٖ /
(ْ) األنساب (ُّ.)ِْٓ/

(ٓ) نسب معركف لمف يعامؿ الذذب( .األنساب ٖ.)ُّٔ/

(ٔ) إكماؿ اإلكماؿ (ّ )َْٔ/سير أعبلـ النببلء (ُٗ.)ُِّ /
(ٕ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ص)ّْٗ :
(ٖ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ.)ُِّ/

(ٗ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ.)ُِْ /

(َُ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٕ.)َُٓ/
(ُُ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ.)ُِٓ /
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ً
ش ٍي ىر ً
م
سف ال ٌ
س يف بف ىعم ٌي بف يم ىح ٍمد بف ى
ّ .ى
از ٌ
الح ى
الح ى
[المتكفى ْْٓ :ىػ] (ْ).

(ُ)

ً
م
الج ى
م أىبك يم ىح ٍمد ى
ى
كى ًر ٌ
الب ٍغ ىداد ٌ

(ِ)

المقى َّنعي
ي

(ّ)

ركل عف  :محمد بف العباس بف حيكيه كعمي بف محمد بف كيساف النحكم كأحمد بف شاذاف

البزاز.

ركل عنه  :الحفاظ أبك بكر الخطيب كعمي بف ذب ا﵀ بف جعفر كالحسف بف احمد بف
(ٓ)

البناء.

كثقه السمعاني كزاد صالح مكثر (ٔ ) ،ك الخطيب كزاد أميف ،كثير السماع (ٕ ) ،كابف نقط
(ٖ)

الحنبمي كزاد أميف

 ،كقاؿ الذذبي :اإلماـ المحدث الصدكؽ(ٗ).

ً
الخ ٍزاز ابف ىح ٍي ىكيو
م ى
العبَّاس بف يم ىح َّمد بف ىزىك ًرٍيا بف ىي ٍح ىيى أىبك يع ىمر ى
الب ٍغ ىداد ٌ
ْ .يم ىح َّمد بف ى
[المتكفى ُّٖ :ىػ] (َُ).
ً
اغ ٍنًدمَّ ،كمح َّم ىد بف ىخمى ً
و
الم ٍريزىب ً
ؼ ً
اؽ
بف إً ٍس ىح ى
الب ى
ىيى
بف يم ىح َّمد ى
اف ،ىك ىع ٍب ىد ا﵀ ى
ى
ركل عف  :يم ىح َّم ىد ى
بف ى
الم ىدائًنً َّي.
ى
ً
ً
و
ً
بف أىبًي الفىك ًار ً
العت ٍيق ُّي.
س ،ىكأ ٍ
ركل ىع ٍنهي :أيىبك ىب ٍك ور ى
ىح ىم يد ي
الب ٍرقىان ُّي ،ىكأيىبك الفىتٍ ًح ي
بف يم ىح َّمد ى
ى
كثقه الذذبي كقاؿ :اإلماـ المحدث(ُُ) كالخطيب(ُِ) ،كالبرقاني كزاد ثبت حج (ُّ) ،كابف مأككال
(ُْ)

كزاد مأمكف

.

ٓ .محمد ٍبف القاسـ ٍبف جعفر ،أبك الطَّ ِّيب الكككبي[ ،المتكفى ُّٕ :ىػ]
المحرر ،كابراذيـ ٍبف ىع ٍبد المَّه ٍبف اٍل يج ىن ٍيد،
ركل عف  :يع ىمر ٍبف شب  ،كقى ٍع ىنب ٍبف
ٌ
ركل ىع ٍنهي :أبك يع ىمر ٍبف ىحي ىَّكٍيه ،كالدارقطني.
(ُ) نسب إلى شيراز ،كذي قصب فارس كدار الممؾ بها( .األنساب ٖ.)ُِٖ/
(ِ) نسب إلى بيع الجكذر ،اختص به جماع ( .األنساب ّ.)ِِْ/
(ّ) نسب لممنتسب إليه( .األنساب ُِ.)َِْ/

(ْ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ ،)ٕٔ/تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ْٓ /
(ٓ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ص)ِّٓ :
(ٔ) األنساب (ّ.)ِِْ/

(ٕ) تاريخ بغداد كذيكله (ٕ.)َْْ/

(ٖ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ُ.)ِّٔ/
(ٗ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ.)ٖٔ /

(َُ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ ،)ّْٔ/الكافي بالكفيات (ّ ،)ُّٔ/لساف الميزاف (ٓ.)ُِٓ/
(ُُ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ.)َْٗ /
(ُِ) تاريخ بغداد كذيكله (ّ.)ّّٖ/
(ُّ) المصدر السابؽ (ّ.)ّّٖ/

(ُْ) اإلكماؿ في رفع االرتياب (ِ.)ِّٔ/
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(ُ)

 ،كالخطيب البغدادم(ِ).

كثقه الذذبي
ٔ .إً ٍبر ً
اىيـ ٍبف ىع ٍبد اهلل ٍبف ا ٍل يج ىن ٍيد ،أبك إسحاؽ الختمي [الكفاة َِٕ - ُِٔ :ق]
ى
ركل عف  :سعيد ٍبف أبي مريـ  ،كسميماف بف حرب كيحيى ٍبف يب ىك ٍير.

(ّ)

العباس ٍبف مسركؽ ،كمحمد بف القاسـ الكككبي ،كأبك بكر الخرائطي.
ىرىكل ىع ٍنهي :أبك ٌ
(ْ)
َّ
ً
الح ًافظي (ٓ) .
اـ ،ى
كثقه الخطيب البغدادم  ،كقاؿ الذذبي :الش ٍي يخ ،اإل ىم ي
ٕ .ىي ٍح ىيى ٍبف ىم ًع و
يف ٍبف ىع ٍكف ٍبف زياد بف بسطاـ .كقيؿً :غ ىياث بدؿ ىع ٍكف[ .الكفاة- ُِّ :
َِْ ق]

كذشيـ ٍبف بشير ،كمعتمر ٍبف يسمىٍي ىماف.
ركل عف  :ىع ٍبد المَّه ٍبف المبارؾ ،ي
ركل ىع ٍنهي :البخارم ،كمسمـ ،كأبك داكد.
ً (ٕ)
(ٔ)
ً
ً
َّاني
قاؿ الذذبي  :اإلماـ العالـ  ،كمرة أخرل  :ى
الم ىح ّْدث ٍي ىف  ،ه
الحافظي ،الج ٍه ىب يذ ،ىش ٍي يخ ي
إماـ رب ه
متقف (ٖ)  ،كقاؿ ابف سعد  :أكثر مف كتاب الحديث (ٗ)  ،ككثقه ابف
عالً هـ ،حافظه  ،ه
ثبت  ،ه
(َُ)

حباف

 ،كقاؿ ابف حجر  :ثق حافظ مشهكر إماـ الجرح كالتعديؿ(ُُ).

ٖ .صدقة بف خالد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ)  ،اإلسناد األكؿ.

الحكـ عمى اإلسناد :

الحديث إسناد حسف ألف فيه نصر ً
ّْي ً
ا﵀ ً
صي صدكؽ.
المص ٍ
ى ٍي

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ِّّ /
(ِ) تاريخ بغداد (ْ)ِٖٗ /

(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ِٖٕ /
(ْ) تاريخ بغداد (ٕ)ّٓ /

(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُِ)ُّٔ /
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ٗٔٓ /

(ٕ) سير أعبلـ النببلء (ُُ)ُٕ /
(ٖ) تاريخ بغداد (ُٔ)ِّٔ /

(ٗ) الطبقات الكبرل (ٕ)ِّٓ /

(َُ) الثقات البف حباف (ٗ)ِِٔ /
(ُُ) تقريب التهذيب (ص)ٕٓٗ :
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حديث رقـ (ِّ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا به أبك عمي الحسف بف أحمد الحداد في كتابه كحدثني أبك
سعد االصبهاني عنه أنا أبك القاسـ بف أبي بكر بف أبي عمي أنا عبد ا﵀ بف محمد بف جعفر أنا حامد

بف شعيب نا منصكر بف أبي مزاحـ نا يحيى بف حمزة عف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر عف زيد بف

(ي ٍكيـ
أرطأة قاؿ سمعت جبير بف نفير يحدث عف أبي الدرداء عف النبي ﷺ نحك حديث قبمه  :ى
ً (ُ)
ً
ً
ؽ مف ىخ ٍي ًر ىم ً
دائف الشاـ )
سطىاطي ا ٍل يمؤمنيف
بالغكطة  ،ىم ًدي ىن هة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ٍ
شي
ا ٍل ىم ٍم ىح ىمة ا ٍل يك ٍب ىرل في ٍ
*سبؽ تخريجه قي الحديث رقـ (َِ)

رجاؿ اإلسناد :

ُ .الحسف بف أحمد  ،أبك عمي األصبياني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ)

عمي بف أحمد بف سميماف ،الحافظ أبك سعد بف أبي
أح ىمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ٍ
ٍِ .
أح ىمد ٍبف ا ٍل ىح ى
سف بف ٌ
األصبياني[ .المتكفى َْٓ :ىػ]
ثـ
الفضؿ
ٌ
البغدادمٌ ،
ٌ

الجبار بف يب ٍرىزة الكاعظ
ركل عف :عبد ٌ
الكذاب ابف ىم ٍن ىد ٍ  ،كسميماف بف إبراذيـ الحافظ ،كعبد ٌ
م.
الراز ٌ
ٌ
م(ِ).
عاني ،كابف الجكز ٌ
ركل عنه :ابف عساكر ،كابف الس ٍ
َّم ٌ
كثقه الذذبي كزاد  :اإلماـ الحافظ(ّ)  ،كقاؿ أبك سعد السمعاني  :كاف حافظان كبي انر تاـ المعرف
بالحديث(ْ).

ً
ً
ىص ىب ىي ًاني
الر ٍح ىمف بف يم ىح ٍمد بف أ ٍ
الي ٍم ىداني ال ىذ ٍك ىكاني األ ٍ
الر ٍح ىمف أىبك القىاسـ ى
ىح ىمد بف ىع ٍبد ى
ّ .ىع ٍبد ى
[المتكفى ّْْ :ىػ]
الشيخ الح ًافظ ،كعبًد ً
بف ىعمً ّْي ً
بف يم ىح َّمود القىبَّاب ،ىكًا ٍس ىحاؽ ً
ا﵀ ً
ىح ىم ىد.
بف أ ٍ
ى ىٍ
ركل ىع ٍف :أىبًي َّ ٍ
ى
ً
اعٍي ىؿ العمى ًكمُّ ،كجعفىر بف ع ٍبًد ً ً ً
ركل ع ٍنه :ذ ًادم بف إًسم ً
الح َّداد.
ى ي ى
الكاحد الثَّقىف ُّي ،ىكأيىبك ىعم ٍّي ى
ى
ي ٍى
ىىٍي ي ى ى
(ٓ)
ً
َّ
ً
دي ىف .
الم ٍسنً ٍ
الم ىع َّم ير ،ىبقَّي ي ي
اـ ،ي
كقاؿ الذذبي  :الش ٍي يخ ،اإل ىم ي

ش ٍيخ[المتكفىّٔٗ :ىػ] (ٔ).
ْ .ىعبد اهللي بف يم ىحمد بف ىج ٍعفىر بف ىح ٌياف أبك محمد المعركؼ بأبي ال ى
ركل عف  :أحمد بف الحسف الصكفي ك المفضؿ الجندم  ،ك أبي ىي ٍعمىى.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ُِّ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ(ُُ)ِّٕ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء(َِ)ُُٗ /

(ْ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ص)ُٕٔ :
(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُٕ.)َٖٔ /

(ٔ) مشتبه أسامي المحدثيف (َُٖ) ،تاريخ أصبهاف (ِ ،)ُٓ/الكافي بالكفيات (ُٕ.)ِِٔ/
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ىرىكل ىع ٍنهي :أبك سعد الماليني ،كأبك بكر بف ىم ٍرىد ىكٍيه ،كأبك بكر أحمد بف عبد الرحمف
(ُ)
الشيرازم.
(ِ )
اإلماـ ،الح ًافظي ،الص ً
ً
ث
ؽ ،يم ىح ّْد ي
َّاد ي
ى
كثقه ابف نقط الحنبمي كزاد مكثر  ،كقاؿ الذذبي  :ى ي
اف(ّ)  ،ككثقه ابف حجر(ْ) ،كقاؿ أبك بكر الخطيب :كاف أبك الشيخ ىحافظان ثىبتان يمتقنان(ٓ)،
ىص ىبهى ى
أ ٍ

كقاؿ ابف مأككال :كاف يكتب معنا الحديث بصكر ،ككاف مف أذؿ الخير(ٔ) .
ً
شع ٍيب بف يزىى ٍير أىبك الع ٍباس ً
ً
الم ىؤًدب(ٕ)[المتكفى َّٗ :ىػ](ٖ).
الب ٍمخي ى
ى
ى
ٓ .ىحامد بف يم ىح ٍمد بف ي ى
الب ٍغ ىدادم ي
كع ىب ٍيد ا﵀ بف يع ىمر.
ركل ىع ٍف :يس ىرٍيج بف يكنس ،كمحمد بف ب ٌكار ،ي
ً
ػي ب ػػف يع ىم ػػر
ػي ب ػػف لؤل ػػؤ ،كأب ػػك بك ػػر ال ػ ٌ
ػكراؽ ،كعم ػ ٌ
ػابي ،كعم ػ ٌ
ركلى ىع ٍن ػػهي :محم ػػد ب ػػف يع ىم ػػر اٍلجع ػ ٌ
(ٗ)
بي.
الحر ٌ

قاؿ الذذبي :اإلماـ المحدث الثبت (َُ)  ،ككثقه الدارقطني(ُُ).
ٔ .منصكر ٍبف أىًبي م ىز ً
احـ ،أ يىبك نصر الت ٍرًك ٌي ،كاسـ أبيو بشير[ .الكفاة ِّٓ:ىػ]
ي
ص ،كاسماعيؿ ٍبف ىج ٍعفى ىر.
ركل عف  :مالًؾ ،ك ىش ًريؾ ،كابراذيـ ٍبف سعد ،كأبي األ ٍ
ىح ىك ى
ركل ىع ٍنهي :مسمـ ،كأبك داكد ،كمكسى ٍبف ذاركف.
كثقه الذذبي(ُِ) ،كالدارقطني

(ُّ)

(ُْ)

كابف حباف

كابف حجر(ُٓ) ،كقاؿ ابف معيف :صدكؽ(ُٔ).

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)َّٓ /
(ِ) إكماؿ الكماؿ (ِ.)ُٗٗ/

(ّ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ)ِٕٔ /
(ْ) لساف الميزاف (ٕ.)ْٔ/

(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ.)ِٕٖ /

(ٔ) اإلكماؿ في رفع االرتياب (ّ.)ٔٗ/

(ٕ) ذذا اسـ لمف يعمـ الصبياف كالناس األدب كالمغ ( .األنساب ُِ.)ْْٕ/
(ٖ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُّ.)َِٔ/
(ٗ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ُّْ /

(َُ) سير أعبلـ النببلء (ُْ)ُِٗ /

(ُُ) سؤاالت حمزة لمدارقطني (ُٕٗ).
(ُِ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ْْٗ /

(ُّ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ْٔٔ /
(ُْ) الثقات البف حباف (ٗ)ُّٕ /
(ُٓ) تقريب التهذيب (ص)ْٕٓ :

(ُٔ) تاريخ ابف معيف  -ركاي الدارمي (ص)ُِٖ :
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ضرًمي(ُ) أىبك ع ٍبد الر ٍحمف ً
ً
ش ًق ٌي[الكفاة ُّٖ:ىػ](ِ).
الد ىم ٌ
ٕ .ىي ٍح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى
ى ى ى
الح ٍ ى ٌ
بف أىبًي مريـ ،كاألىكىز ً
ركل عف :عطى و
اسانً ّْي ،ىكىي ًزٍي ىد ً
اع ّْي.
اء ي
ىٍ ى
الخ ىر ى
ى ٍ ىى ى ٍ
(ّ)
ًو
ً
ً
بف ىع َّم وار.
اـ ي
الكلً ٍي يد ي
بف يم ٍسمـ ،ىكأيىبك يم ٍسه ور ،ىكذ ىش ي
ركلى ىع ٍنهي :ى
كثقه يحيى بف معيف(ْ) ،كعمي بف المديني(ٓ)  ،كالنسائي  ،كأبك داكد(ٔ) ،
كالذذبي

(ٕ )

كالعجمي

(ٖ )

 ،كابف حباف

(ٗ )

 ،كابف حجر كقاؿ :رمي بالقدر(َُ)  ،كقاؿ أحمد بف

حنبؿ :ليس به بأس(ُُ)  ،كقاؿ أبك حاتـ(ُِ) ،كالذذبي في مكضع آخر(ُّ) :كاف صدكقان  ،كقاؿ
يحيى بف معيف :كاف قاضي دمشؽ ككاف يرمى بالقدر(ُْ).

الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ٖ .ىع ٍبد ى
ٗ .زيد بف أرطأة الفزارم الدمشقي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).

َُ .جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

ُُ .عكيمر ٍبف ثعمبة أ يىبك الدرداء  ،صحابي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
الحكـ عمى اإلسناد:
الحديث إسناد صحيح ؛ ألف ركاته ثقات.

(ُ) نسب إلى حضرمكت كذي مف ببلد اليمف في أقصاذا (المباب في تهذيب األنساب ُ.)َّٕ/

(ِ) الت ػػاريخ الكبي ػػر (ٖ ،)ِٖٔ/الض ػػعفاء الكبي ػػر لمعقيم ػػي (ْ ،)ّٕٗ/ت ػػاريخ مكل ػػد العمم ػػاء ككفي ػػاتهـ (ُ ،)ِْْ/الكن ػػى كاالس ػػماء
(ُ ،)ِٓٓ/لساف الميزاف (ٕ ،)َّْ/التكميؿ في الجرح كالتعديؿ (ِ.)ُٖٓ/

(ّ) سير أعبلـ النببلء(ٖ)ّٓٓ /

(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٔ.)ُِٗ/

(ٓ) سؤاالت ابف أبي شيب البف المديني (َُٔ).
(ٔ) تهذيب الكماؿ (ُّ.)ِِٖ/
(ٕ) الكاشؼ (ِ.)ّْٔ/

(ٖ) معرف الثقات لمعجمي (ِ.)َّٓ/
(ٗ) الثقات البف حباف (ٕ.)ُْٔ/
(َُ) تقريب التهذيب (ٖٗٓ).

(ُُ) العمؿ كمعرف الرجاؿ ركاي المركذم (ّٔ).
(ُِ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ُّٕ/
(ُّ) المغني في الضعفاء (ِ.)ّّٕ/

(ُْ) تاريخ ابف معيف ركاي الدكرم (ْ.)ُْْ/

89

حديث رقـ (ِْ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل" : -كأما حديث محمد فأخبرنا أبك القاسـ بف السمرقندم نا عبد العزيز
بف أحمد الكتاني نا تماـ بف محمد الرازم كأبك محمد بف أبي نصر كأبك بكر محمد بف عبد الرحمف

القطاف كأبك نصر محمد بف أحمد بف ذاركف بف الجندم كأبك القاسـ عبد الرحمف بف الحسيف بف

الحسف بف أبي العقب ح

كأخبرنا أبك الحسف عمي بف أحمد بف منصكر الغساني أنا أبي الفقيه أبك العباس أنا أبك محمد بف ابي

نصر قالكا أنا أبك القاسـ بف أبي العقب نا أبك زرع نا محمد بف المبارؾ الصكرم نا يحيى بف حمزة

سطىاطي
عف ابف جابر عف زيد بف أرطأة عف جبير بف نفير عف أبي الدرداء أف رسكؿ ا﵀ ﷺ قاؿ ( :في ٍ
ً (ُ)
ً
ً
ؽ ،مف ىخ ٍي ًر ىم ً
دائف الشاـ)
الممحمة
يكـ
بالغكطة إلى جانبً ىم ًدي ىن وة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ٍ
شي
سمً ًم ى
ا ٍل يم ٍ
يف ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ)
رجاؿ اإلسناد :

ُ .إسماعيؿ بف أبي األشعث  ،أبك القاسـ السمرقندم  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّ).
ِ .ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد الكتاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ).
الر ً
م  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
از ٌ
ّ .تى ىماـ بف يم ىح ٍمد ى

الر ٍح ىمف ٍبف عثماف  ،أبك محمد بف أبي نصر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
ْ .ىع ٍبد َّ
(ّ)
(ِ)
الداراني
ٓ .محمد بف عبد الرحمف بف عبيد اهلل بف يحيى بف يكنس الطىائي الدمشقي ى
الخ ٌال ؿ(ْ) [المتكفى ُْْ :ىػ]
القطاف أبك بكر ابف ى

عي .
ركل عف  :خيثم  ،كأبي الميمكف بف راشد ،كاسحاؽ ٍبف إبراذيـ األى ٍذر ٌ
ً َّ
عمي األذكازم ،كأبك سعد السماف(ٓ).
ائي ،كأبك ٌ
عمي ،كابراذيـ ابنا الحن ٌ
ركل ىع ٍنهي ٌ :
كثقه الذذبي  ،كالكتاني(ٔ)  ،ك ابف عساكر(ٕ) .
سًاني أبك محمد الدمشقي ،القاضي ابف
ٔ .محمد بف أحمد بف ىاركف بف مكسى بف عبداف ،ال ىغ ٌ
ً
م(ٖ) [المتكفى ُْٕ :ىػ] (ٗ).
ي
الج ٍند ٌ
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِّ /
(ِ) نسب إلى طيّْئ (األنساب ٗ.)ُِ/

(ّ) نسب إلى داريا ،كذي قري كبيرة حسن مف قرل غكط دمشؽ (األنساب ٓ.)ُِٕ/
(ْ) نسب إلى عمؿ الخؿ أك بيعه (األنساب ٓ.)ِّٗ/
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ِّٕ /

(ٔ) سير أعبلـ النببلء(ُٕ.)ّٗٗ /

(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٓ.)ُٗ/

(ٖ) نسب إلى الجند يعنى العسكر( .األنساب ّ.)ِّٓ/
(ٗ) اإلكماؿ في رفع االرتياب (ِ.)ِِِ/
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الع ًقب ،كأبي عمي بف جابر الفرائضي.
ركل ىع ٍف  :ىخ ٍيثى ىم ٍبف سميماف ،كعمي ٍبف أىبًي ى
(ُ)
ركل عنه  :أبك عمي األذكازم كأبك سعد السماف ،كعبد العزيز الكتاني
كثقه ال ىكتَّانً ٌي كزاد مأمكف(ِ) ،كقاؿ ابف عساكر :إماـ جامع دمشؽ كخميف القاضي فيها(ّ) ،
كقاؿ الذذبي :اإلماـ المأمكف ،محدث البمد(ْ).
ً ً
الع ٍقب
سيف بف ى
الر ٍح ىمف بف ي
سف بف عمي بف ىي ٍعقيكب بف إبراىيـ بف شاكر بف أبي ي
الح ى
الح ى
ٕ .ىع ٍبد ى
الي ٍم ىد ًان ٌي(ٓ) [المتكفى ُْٓ :ىػ] (ٔ).
أبك القاسـ ى
ركل عف جد أبي القاسـ ،كأبي ىع ٍبد ا﵀ ٍبف مركاف.
(ٕ)
ً َّ
اني.
ائي ،كعبد العزيز الكتٌ ٌ
ركل ىع ٍنهي عمي بف الخضر ،كأبك القاسـ الحن ٌ
قاؿ ال ىكتَّانً ٌي :ثق مأمكف(ٖ).

رجاؿ اإلسناد الثاني :

س ٍف
اني  ،أبك ى
صكر بف محمد بف قي ىب ٍيس ال ىغ ٍ
الح ى
ُ .عمي بف أحمد بف ىم ٍن ي
س ٌ
ً
ش ًقي[المتكفى َّٓ :ىػ](ٗ).
الد ىم ٍ
ركل عف  :عبد العزيز الكتَّاني ،كغنائـ الخيَّاط ،كأبك الحسف بف أبي الحديد.
(َُ)

الج ٍن يزكرم ،كأبك القاسـ ابف الحرستاني.
ركل عنه  :السّْمفي كاسماعيؿ ى
كثقه ابف عساكر (ُُ) ،كقاؿ ً
السمىًفي :محدث ابف محدث(ُِ).
(ُّ).
س ًان ٌي [المتكفىْٖٔ :ىػ]
العبَّاس ال ىغ َّ
ٍِ .
صكر ًبف يم ىح ٍمد ًبف قى ٍيس أىبك ى
أح ىمد ًبف ىم ٍن ي
الم ٍيداني ،كابف ياسر الجكبرم.
ركل عف  :ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف بف أبي نصر ،كعبد الكذاب ى
(ُْ)

ركل عنه  :ابنه عمي ،كعمر الركاسي ،كذب ا﵀ ابف األكفاني.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ(ٗ)ِٖٖ /

(ِ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ُٓٓ).
(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٓ.)َُٔ/
(ْ) سير أعبلـ النببلء (ُٕ)ََْ /

(ٓ) منسكب إلى ذمداف ،كذي قبيم مف اليمف نزلت الككف ( .االنساب ُّ.)ُْٗ/
(ٔ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّْ.)َّٖ/
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ِْٓ /

(ٖ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ُُٓ).

(ٗ) النجكـ الزاذرة (ٓ ،)ِٓٗ/اكماؿ الكماؿ (ْ.)ٕٓٗ/
(َُ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)َٕٓ /

(ُُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُْ.)ِّٕ/
(ُِ) سير أعبلـ النببلء (َِ)ُٖ /

(ُّ) ترتيب المدارؾ في تقريب المسالؾ (ٖ ،)ٕٓ/إكماؿ اإلكماؿ (ْ.)ٕٓٗ/
(ُْ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ِٖٓ /
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(ُ)
ً
ضابطان يمشتغبلن بالعمـ(ِ)  ،كقاؿ السمفي:
كثقه ابف عساكر  ،كاألى ٍكفىاني كقاؿ :كاف يمتحر انز ى
في ترجم ابنه عمي محدث ابف محدث(ّ).

ّ .عبد الرحمف  ،أبك محمد بف أبي نصر الدمشقي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
ً
اى ٍيـ بف ى ً
ْ .عمًي بف يعقيكب بف إً ٍبر ً
الي ٍم ىداني أبك القاسـ الدمشقي ابف أبي
ىٍ
شاكر بف ىزامؿ ى
ى
ى ٌ
(ْ)
العقب[المتكفى ّّٓ :ىػ] .
ركل عف  :أبي زرع النصرم ،كالقاسـ بف مكسى األشيب ،كأحمد بف اٍل يم ىعمَّى.
الرازم ،كأبك نصر بف ذاركف ،كعبد الرحمف بف ياسر اٍل ىج ٍكىب ًرم.
تماـ ٌ
ركل عنه ٌ :
(ٓ)

كثقه الذذبي

ك ابف عساكر(ٔ) ،كالكتاني كزاد مأمكنان حافظان مشهك انر(ٕ)  ،كقاؿ ابف حجر:

محدث يمكثر مشهكر ،دمشقي(ٖ).
ٌ
ٓ .ع ٍبد الر ٍحمف بف عمرك أىبك يزرعة ً
ش ًق ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
الد ىم ٌ
ٍى
ى ٍي
ى ى ى
ً ً (َُ)
(ٗ)
ً
الص ً
م القىالى نسي [المتكفى:
كر ٌ
الم ىب ىارؾ بف ىي ٍعمىى القيىرش ٌي أبك ىع ٍبد اهلل ي
ٔ .يم ىح ٍمد بف ي
ُِٓىػ](ُُ).
عياش.
ركل عف  :معاكي بف سبلـ ،كمالؾ بف ىأنس ،كاسماعيؿ بف ٌ
(ُِ)
ارمي
ركلى ىع ٍنهي :يحيى بف ىم ًعيف  ،كأبك يزٍرع
الدمشقي ،كعبد ا﵀ ٌ
الد ٌ
ٌ

كثقه العجمي(ُّ) ،كابف أبي حاتـ(ُْ) ،كابف حجر(ُٓ)  ،كابف حباف(ُٔ) ،كقاؿ الذذبي :اإلماـ

الحافظ الحج (ُٕ) ،كقاؿ يحيى بف معيف :كاف شيخ البمد يفتي دمشؽ بعد أبي مسهر(ُٖ).
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٔ.)ِّ/

(ِ) ذيؿ ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (َٓ).
(ّ) سير أعبلـ النببلء (َِ.)ُٖ /
(ْ) الكافي بالكفيات (ِِ.)َِٔ/
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ٓٗ /

(ٔ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّْ.)ِٖٔ/
(ٕ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ٖٓ).

(ٖ) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (ْ.)ُُْٔ/

(ٗ) صكر بمدة كبيرة مف ببلد ساحؿ الشاـ( .األنساب ٖ.)ِّْ/

(َُ) نسب إلى القبلنس -جمع القمنسكة -كعممها( .األنساب َُ. )ُّٓ/

(ُُ) التاريخ الكبير (ُ ،)َِْ/الكنى كاألسماء (ُ ،)َِٓ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓٓ ،)ِِٔ/تهذيب الكماؿ (ِٔ.)ِّٓ/
(ُِ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)َْٓ /

(ُّ) الثقات لمعجمي (ِ.)ُِٓ /

(ُْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)َُْ/
(ُٓ) تقريب التهذيب (َْٓ).

(ُٔ) الثقات البف حباف (ٗ.)ُٕ/

(ُٕ) سير أعبلـ النببلء (َُ.)َّٗ /

(ُٖ) العمؿ كمعرف الرجاؿ ركاي عبد ا﵀ (ُ.)ُٖٕ/
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ً
ض ىرًم ٌي ،ثق رمي بالقدر  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).
الح ٍ
ٕ .ىي ٍح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ٖ .ىع ٍبد ى

ٗ .زيد بف أرطأة الفزارم الدمشقي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
َُ.

جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

ُُ .عكيمر ٍبف ثعمبة أ يىبك الدرداء  ،صحابي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
الحكـ عمى اإلسناد األكؿ:

الح ىسيف مف أتباع التابعيف .
الر ٍح ىمف بف ي
إسناد الحديث فيه عم  /إسناد منقطع ألف ىع ٍبد ى
كالحديث إسناد صحيح ألف ركاته ثقات.

الحكـ عمى اإلسناد الثاني:

الحديث إسناد صحيح ألف ركاته ثقات.

حديث رقـ (ِٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -كأما حديث عبد ا﵀ بف يكسؼ فأخبرنا أبك عبد ا﵀ محمد بف
الفضؿ الفراكم أنا أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البيهقي ح

كأخبرنا أبك القاسـ بف السمرقندم أنا أبك بكر بف ابي القاسـ قاال أنا أبك الحسيف بف الفضؿ القطاف

ببغداد أنا عبد ا﵀ بف جعفر بف درستكي نا يعقكب بف سفياف نا عبد ا﵀ بف يكسؼ نا يحيى بف حمزة

عف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر حدثني زيد بف أرطأة قاؿ سمعت جبير بف نفير الحضرمي يحدثنا
ً
جانب ىم ًدي ىن وة
يكـ الممحمةً  ،با ٍل يغكطى ًة إلى
سى
سمً ًم ى
طاطي ا ٍل يم ٍ
عف أبي الدرداء أف رسكؿ ا﵀ ﷺ قاؿ ( :في ٍ
يف ى
ً (ُ)
ير ىم ً
ؽ ،ىخ ً
دائف الشاـ)
ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ٍ
شي
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ)

رجاؿ اإلسناد األكؿ :

ضؿ الفيىراكم
س يعكد بف أىًبي الفى ٍ
ُ .يم ىح ٍمد بف الفى ٍ
ضؿ بف أ ٍ
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد أىبك ىع ٍبد اهلل بف أىًبي ىم ٍ
الصاعد [المتكفى َّٓ :ىػ] (ّ).

(ِ)

عمي الخبَّازم.
ركل عف  :يعمر بف مسركر ،كأبي بكر البيهقي ،كمحمد بف ٌ
(ْ)
ركل ىع ٍنهي  :أبك سعد السَّمعاني ،كأبك العبلء الهمذاني ،كأبك القاسـ بف عساكر.
كثَّقه ابف عساكر(ٓ) ،كالذذبي(ٔ)  ،كابف نقط الحنبمي(ٕ).

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِّ /

(ِ) نسب إلى فراكة ،كذي بميدة عمى الثغر مما يمي خكارزـ يقاؿ لها رباط فراكة (االنساب َُ.)ُٔٔ/

(ّ) المنػػتظـ فػػي تػػاريخ الممػػكؾ كاألمػػـ (ُٕ ،)ُّٖ/الكامػػؿ فػػي التػػاريخ (ٗ ،)ُٖ/التقييػػد لمعرف ػ ركاة السػػنف كالمسػػانيد (َُِ) ،طبقػػات
الشافعي الكبرل (ٔ.)ُٔٔ/

(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ُِٓ /

(ٓ) معجـ ابف عساكر (ِ.)َُُْ/

(ٔ) المعيف في طبقات المحدثيف (ُٓٓ).
(ٕ) إكماؿ اإلكماؿ (ْ.)ُٓٓ/
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ً
س ىر ٍك ًج ٍردل
ِ .أ ٍ
ىح ىمد بف ي
كسى ال يخ ٍ
س ٍيف بف ىعم ٌي بف يم ى
الح ى
[المتكفى ْٖٓ :ىػ] (ّ).
العمكم ،كمحمد بف ىم ٍح ًمش ّْ
مي.
ركل عف  :محمد بف الحسيف
الرحمف ُّ
يادم ،كأبي عبد َّ
الز ٌ
ٌ
السمى ٌ
(ْ)
َّ
َّ
اكم.
الفر ٌ
ركل عنه  :يع ىب ٍيد المه بف أبي بكر ،كابنه إسماعيؿ بف أبي بكر كأبك عبد المه ٌ
( ُ)

(ٓ)

كثقه الذذبي

رجاؿ اإلسناد الثاني :

ال يخر ً
الب ٍي ىي ًقي
اساني  ،أبك بكر ى
ى ى

(ِ)

كابف نقط الحنبمي(ٔ).

ُ .إسماعيؿ بف أبي األشعث  ،أبك القاسـ السمرقندم  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّ).

سف بف منصكر ،أبك بكر ابف أبي القاسـ  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ِ .محمد بف ىبة اهلل بف ى
الح ى
س ٍي ًف القطاف  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ّ .يم ىح َّم يد ي
س ٍي ًف البغدادم  ،أ يىبك ي
بف ي
الح ى
الح ى
تكٍيو  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ْ .عبد اهلل بف ىج ٍعفىر بف ٍ
درس ى
ٓ .يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ٔ .عبد اهلل بف يكسؼ التنيسي

(ٕ)

(ٖ)

 ،أبك محمد الكالعي المصرم [المتكفى ُِٖ:ىػ]

ركل عف :عبد ا﵀ بف لهيع (ٗ) ،كمالؾ بف أنس كالكليد بف مسمـ .
كعنه :البخارم ك يحيى بف معيف ،كيعقكب بف سفياف الفارسي

كثقه العجمي

(ُُ)

كأبك حاتـ الرازم (ُِ)كالذذبي

أثبت الناس في المكطأ (ُٓ).

(ُّ)

كالدارقطني

(َُ)

(ُْ)

كابف حجر كزاد متقف كمف

(ُ) نسب إلى خسركجرد ،كذي قري مف ناحي بيهؽ ككانت قصبتها ثـ صارت القصب سبزكار (االنساب ٓ.)ُِٔ/

(ِ) ناحي كبيػرة ككػكرة كاسػع كثيػرة البمػداف كالعمػارة مػف نػكاحي نيسػابكر تشػتمؿ عمػى ثبلثمائػ كاحػدل كعشػريف قريػ بػيف نيسػابكر
كقكمس كجكيف (معجـ البمداف ُ.)ّٕٓ/

(ّ) طبقات الشافعي الكبرل (ْ ،)ٖ/الكافي بالكفيات (ٔ ،)ُِٗ/طبقات الحفاظ (ِّْ).
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ٗٓ /

(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ.)ُّٔ /

(ٔ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ُّٕ).

ػي  :تنػػيس بكسػػر التػػاء كالنػػكف المشػػددة  ،بمػػدة مػػف بػػبلد ديػػار مصػػر فػػي كسػػط البحػػر كالمػػاء بهػػا محػػيط ،كذػػي مػػف كػػكر
(ٕ) التٌنيسػ ٌ
الخميج ،كسميت بتنيس بف حاـ بف نكح ،كذي مف ككر الريؼ( .األنساب لمسمعاني ّ)ٖٗ /
(ٖ) تقريب التهذيب (ص)َّّ :

(ٗ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ُٔ)ّّّ/

(َُ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ُٔ)ّّْ /
(ُُ) الثقات لمعجمي (ِ)ٕٔ /

(ُِ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ)َِٓ /
(ُّ) ميزاف االعتداؿ (ِ)ِٖٓ /

(ُْ) سنف الدارقطني (ُ)ُّٗ /

(ُٓ) تقريب التهذيب (ص)َّّ :
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ً
ض ىرًم ٌي ،ثق رمي بالقدر  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).
الح ٍ
ٕ .ىي ٍح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ٖ .ىع ٍبد ى

ٗ .زيد بف أرطأة الفزارم الدمشقي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
َُ.

جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

ُُ .عكيمر ٍبف ثعمبة أ يىبك الدرداء  ،صحابي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
الحكـ عمى اإلسناد األكؿ:
اإلسناد فيه عم  /إسناد منقطع .

كالحديث إسناد صحيح ؛ ألف ركاته ثقات.

الحكـ عمى اإلسناد الثاني:

الحديث إسناد صحيح ؛ ألف ركاته ثقات.
حديث رقـ (ِٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل" : -كأما حديث ذشاـ فأخبرنا أبك عمي الحداد في كتابه كحدثني عنه أبك
مسعكد االصبهاني نا أبك نعيـ الحافظ نا سميماف بف أحمد الطبراني نا أحمد بف المعمى الدمشقي نا

ذشاـ بف عمار ح

قاؿ  :كنا بكر بف سهؿ نا عبد ا﵀ بف يكسؼ قاال نا يحيى بف حمزة عف عبد الرحمف بف يزيد بف

جابر عف زيد بف أرطأة قاؿ سمعت جبير بف نفير الحضرمي يحدث عف أبي الدرداء أف رسكؿ ا﵀
ً
ير ىم ً
ؽ ،مف ىخ ً
دائف
يكـ الممحمةً إلى
جانب ىم ًدي ىن وة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ٍ
شي
سمً ًم ى
سطىاطي ا ٍل يم ٍ
ﷺ قاؿ ( :في ٍ
يف ى
ً (ُ)
الشاـ)
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ)

رجاؿ اإلسناد األكؿ :

ُ .الحسف بف أحمد  ،أبك عمي الحداد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).

اإلصبياني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
س يعكد
ِ .ىع ٍبد الرحيـ ٍبف أىًبي الكفاء  ،أ يىبك ىم ٍ
ٌ
ّ .أحمد بف عبد اهلل األصبياني  ،أبك نعيـ الحافظ  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
ْ .سميماف بف أحمد الطبراني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
أحمد بف المعمى ً
ش ًق ٌي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
الد ىم ٌ
يى
ٓ ٍ .ى
ٔ .ىشاـ بف عمار  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ)  ،اإلسناد األكؿ.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِّ /
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رجاؿ اإلسناد الثاني :

الدمي ً
ً
ً
ً
ُ .ب ٍكر بف سيؿ بف إً ً
اطي(ُ)[المتكفى ِٖٗ :ىػ] (ِ).
الياش ِّمي ٍ ى
ى
ىٍ
ٍ
س ىماع ٍيؿ بف ىنافع أىبك يم ىح ٍمد ى
ركل عف  :نعيـ بف ح َّم واد ،كعبد ً
ؼ التّّْْن ٍي ًس ٌي ،ىك يش ىع ٍيب بف ىي ٍح ىيى.
ا﵀ بف يي ٍك يس ى
ى ىٍ
ي ىٍ
ى
َّ ً (ّ)
َّ
العب ً
ىص ٌـ ،ك يسمى ٍي ىماف الط ىب ىران ٌي.
ركل ىع ٍنهي :أيىبك ىج ٍعفى ور الط ىحا ًك ٌ
َّاس األ ى
م ،ىكأيىبك ى
ضعفه النسائي(ْ) ،كقاؿ الذذبي :حمؿ الناس عنه كذك مقارب الحاؿ(ٓ).
ِ .عبد اهلل بف يكسؼ التنيسي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِٓ).
ً
ض ىرًم ٌي ،ثق رمي بالقدر  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).
الح ٍ
ّ .ىي ٍح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ْ .ىع ٍبد ى
ٓ .زيد بف أرطأة الفزارم الدمشقي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).

ٔ .جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ٕ .عك ً
يمر ًب ٍف ثىعمى ىبة أ يىبك الد ٍَّرىداء  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
يى
الحكـ عمى اإلسناد األكؿ:
إسناد الحديث فيه عم  /إسناد منقطع .

أحمد بف المعمى ً
الد ىم ٌش ًق ٌي ك ذشاـ بف عمار كبلذما صدكؽ.
يى
كالحديث إسناد حسف ؛ ألف فيه ٍ ى
الحكـ عمى اإلسناد الثاني :
الحديث إسناد ضعيؼ ؛ ألف فيه بكر بف سهؿ ضعيؼ.
حديث رقـ (ِٕ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -فأما حديث أبي مسهر فأخبرنا أبك بكر كجيه بف طاذر بف محمد
الشحامي بنيسابكر أنا أحمد بف الحسف بف محمد أنا الحسف بف أحمد أنا أبك بكر محمد بف حمدكف نا

يزيد بف عبد الصمد نا أبك مسهر نا صدق نا عبد الرحمف بف يزيد بف جابر عف زيد بف أرطأة عف
سمً ًميف
سى
طاطي ا ٍل يم ٍ
ظمى في ٍ
الممحمةً ي
الع ى
(يكـ ى
جبير بف نفير عف أبي الدرداء قاؿ قاؿ رسكؿ ا﵀ ﷺ ي
ً و (ٔ)
ً
ً
و
كمئذ)
الم
يكمئ وذ
بأرض ييقىا يؿ لى ىيا الغكط ية فييا ىمدين هة ييقىا يؿ ليا ًد ي
ى
مشؽ ىخ ي
سمميف ىي ى
ير ىمنازؿ ي

*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ)

(ُ) نسب إلى دمياط ،كذي بمدة مف ببلد مصر مشهكرة معركف ( .األنساب ٓ.)ّٕٕ/

(ِ) تاريخ ابف يكنس (ُ ،)َٕ/تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ِ ،)ُٔٔ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (َُ.)ّٕٗ/
(ّ) سير أعبلـ النببلء (ُّ)ِْٔ /

(ْ) المغني في الضعفاء (ُ.)ُُّ/
(ٓ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)ّْٓ/

(ٔ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّّ /
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رجاؿ اإلسناد :

ُ .ك ًجيو بف ىً
المرزباف ،أىبك ىب ٍكر
طاىر بف يم ىح ٍمد بف يم ىح ٍمد بف أ ٍ
ى ٍ
ىح ىمد بف يكسؼ بف محمد بف ى
(ِ)
(ُ)
َّ
الشحَّامي [المتكفى ُْٓ :ىػ] .
امي.
ركل عف  :يعقكب ٍبف أحمد الص ٍ
في ،كأبي صالح المؤٌذف ،ككالد أبي عبد الرحمف ال ٌش ٌح ٌ
َّير ٌ
(ّ)
معاني ،كابف عساكر ،كأبك الفضؿ محمد ٍبف أحمد الطٌىبسي
الس
ركل ىع ٍنهي :أبك سعد ٌ
ٌ
الش ٍي يخً ،
قاؿ الذذبي َّ :
الع ٍد يؿ(ْ) كقاؿ ابف الجكزم  :كاف شيخان صالحان صدكقان (ٓ).
العال يـ ،ى
ى

سف ٍبف األزىر النيسابكرم الشركطي ،أ يىبك حامد األزىرم.
ِ .أ ٍ
سف ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ا ٍل ىح ى
ىح ىمد ٍبف ا ٍل ىح ى
[المتكفى ّْٔ :ىػ]
ً
م ،كأبي ىس ًعيد ٍبف حمدكف ،كالخفٌاؼ.
ركل عف  :أىبًي يم ىح َّمد اٍل ىم ٍخمىد ٌ
(ٔ)
امي ،كعبد الغافر ٍبف إًسم ً
ركل ع ٍنه  :زاذر ككجيه ابنا ال ٌشح ً
اعيؿ.
ٌ
ىى ى ي
ٍى

كثقه تقي الديف الحنبمي(ٕ)  ،كقاؿ الذذبي  :صدكؽ(ٖ).
(ٗ)
ً
س ياب ً
م
سف بف أ ٍ
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد بف ى
ّ .ى
كر ٌ
الم ٍخمدم أبك يم ىح ٍمد ال ىن ٍي ى
الح ى
الح ى
سف بف ىعم ٌي بف ىم ٍخمىد ى
[المتكفى ّٖٗ :ىػ](َُ).
ىحمد ٍبف مح َّمد َّ
الذذبي ،كمحمد ٍبف حمدكف.
يى
ركل عف  :أ ىىبي اٍل ىعبَّاس ٌ
الس ٌراج ،كأ ٍ ى
(ُُ)
َّيرفي.
أح ىمد الص ٍ
ىرىكل ىع ٍنهي :الحاكـ ،ىكأيىبك عثماف البحيرم ،كيعقكب ٍبف ٍ
قاؿ الحاكـ  :العدؿ(ُِ) كقاؿ الذذبي  :العالـ الصدكؽ(ُّ) ،كقاؿ مرة أخرل :شيخ العدال (ُْ).

(ُ) نسب إلى بيع الشحـ كمنها يقاؿ الشحاـ (األنساب ٖ.)ٔٔ/

(ِ) معجػػـ ابػػف عسػػاكر (ِ ،)َُِّ/تػػاريخ إربػػؿ (ِ ،)ُّٕ/المنتخػػب مػػف كتػػاب السػػياؽ لتػػاريخ نيسػػابكر (ُٕٓ) ،التقييػػد لمعرف ػ
ركاة السنف كالمسانيد (ِْٕ) ،المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٖ.)ّٓ/

(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ٕٗٔ /

(ْ) سير أعبلـ النببلء (َِ)َُٗ /

(ٓ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٖ)ْٓ /
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ(َُ)ُٕٓ /

(ٕ) المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر (ُ.)َُُ/
(ٖ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ)ِْٓ /

(ٗ) نسب إلى مخمد ،كذك اسـ لجد بعض المنتسب إليه( .االنساب ُِ.)ُّٗ/

(َُ) المؤتمؼ كالمختمؼ البف القيسراني (ُِٕ) ،التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (َِّ) ،الكافي بالكفيات (ُُ.)َّّ/
(ُُ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ْْٔ /
(ُِ) تاريخ نيسابكر (ٖٓ).

(ُّ) سير أعبلـ النببلء (ُِ.)ُْٕ/
(ُْ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ْْٔ/
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ً
س ياب ً
م[المتكفى َِّ :ىػ](ُ).
كر ٌ
ْ .يم ىح ٍمد بف ىح ٍم يدكف بف ىخالد  ،أىبك ىب ٍكر ال ىن ٍي ى
اس ُّ
م.
ركل عف  :محمد ٍبف يحيى ،كأبي يزٍرع ٌ ،
الدكر ٌ
كعب ن

(ِ)

دم.
عمي الحافظ ،ك ى
الم ىخمٌ ٌ
الح ىسف ٍبف أحمد ي
ركلى ىع ٍنهي :محمد ٍبف صالح ٍبف ذانئ ،كأبك ٌ
قاؿ ابف عساكر :مف الرحاليف(ّ) ،كقاؿ الحاكـ :مف أعياف المحدثيف(ْ) ،كقاؿ الخميمي :حافظ

كبير(ٓ) ،كقاؿ الذذبي :أحد الثقات الرحاليف(ٔ).

جده ،فيقاؿ :يزيد ٍبف ىع ٍبد الصمد ،أبك القاسـ
ٓ .يزيد ٍبف محمد ٍبف ىع ٍبد الصمد ،كقد يي ٍنسب إًلىى ٌ
الدِّمشقي[ ،الكفاة ِٕٔ :ىػ]
ركل عف  :أ ىىبي يم ٍسهىر ،كآدـ ٍبف أبي إياس ،كأبي بكر الحميدم.
ركل ىع ٍنهي :أبك داكد كالنسائي كابف جكصا.
طنً ٌي ، )ٕ(.كالنسائي(ٖ) كابف حباف(ٗ) كابف أبي حاتـ(َُ) كابف عساكر(ُُ) كمرة أخرل
الد ىارقي ٍ
كثٌقه ٌ
قاؿ  :صدكؽ  ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ (ُِ) .
ً
ً
ساني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ
س ًير ال ىغ َّ
س ًير بف ىع ٍبد األ ٍ
ٔ .ىع ٍبد األ ٍ
ىعمىى بف م ٍ
ىعمىى بف م ٍ
(ُِ).
شي األىمكم أبك العبَّاس ً
ص ىدقىة بف ىخالًد القيىر ِّ
ش ًقي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
الد ىم ٌ
ى
ٕ .ى
ى
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ٖ .ىع ٍبد ى
ٗ .زيد بف أرطأة الفزارم الدمشقي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).

َُ .جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

ُُ .عكيمر ٍبف ثعمبة أ يىبك الدرداء  ،صحابي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
ىح ىمد ٍبف اٍل ىح ىسف ٍبف يم ىح َّمد صدكؽ.
الحكـ عمى اإلسناد  :الحديث إسناد حسف ألف أ ٍ
(ُ) تذكرة الحفاظ (ّ ،)َِ/طبقات الحفاظ (ّّٖ).
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ّْٕ /

(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِٓ.)ّٔٓ/
(ْ) تاريخ نيسابكر (َٕ).

(ٓ) اإلرشاد في معرف عمماء الحديث (ّ.)ّْٖ/
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ّْٕ/
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)َْٔ /

(ٖ) المصدر السابؽ (ٔ.)َْٔ /

(ٗ) الثقات البف حباف (ٗ.)َِٔ/

(َُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( ٗ.)ِٖٗ/
(ُُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓٔ.)ّٔٗ/
(ُِ) تقريب التهذيب (َْٔ).
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حديث رقـ (ِٖ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -كأما حديث ذشاـ المرسؿ فأخبرنا أبك الحسف عمي بف المسمـ الفقيه
بدمشؽ كأبك القاسـ إسماعيؿ بف أحمد بف السمرقندم ببغداد قاال نا عبد العزيز بف أحمد التميمي أنا

أبك محمد بف أبي نصر أنا أحمد بف سميماف نا ذشاـ بف عمار نا صدق بف خالد نا ابف جابر حدثني
يف ىي ٍكىـ ا ٍل ىم ٍم ىح ىم ًة
سى
سمً ًم ى
طاطي ا ٍل يم ٍ
زيد بف أرطأة عف جبير بف نفير الحضرمي أف رسكؿ ا﵀ ﷺ قاؿ ( :في ٍ
ً و (ُ)
ؽ ىي ىخ ٍي ير ىم ىن ً
يف ىي ٍك ىمئذ )
عند ىم ًدي ىن وة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ٍ
شي
ا ٍل يك ٍب ىرل با ٍل يغكطى ًة ى
سمً ًم ى
از ًؿ ا ٍل يم ٍ
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ)

رجاؿ اإلسناد :
شً
ُ .عمًي بف المسمًـ بف محمد بف عمًي بف الفىتٍح أبك الحسف السمى ًمي ً
اف ًعي
الد ىم ٌ
ش ًقي ال ى
ى
ى
يٍ
ي
ى ى
يىٍ
(ّ)
ً (ِ)
الفى ىرضي [المتكفى ّّٓ :ىػ] .
اني.
ركل عف  :أبك نصر بف طى ٌبلب ،كأبك ى
الح ىسف بف أبي الحديد ،كعبد العزيز الكتٌ ٌ
(ْ)
ركل عنه :أبك القاسـ ابف عساكر ،كابنه القاسـ ،ك عبد ا﵀ بف حمزة الكرماني.
(ٕ).

كثقه ابف عساكر كزاد ثبت(ٓ) كالذذبي(ٔ) كقاؿ :الشيخ اإلماـ ،مفتي الشاـ

ِ .إسماعيؿ بف أبي األشعث  ،أبك القاسـ السمرقندم  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّ).

ّ .ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد الكتاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ).
الر ٍح ىمف ٍبف عثماف ابف أبي نصر التميمي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
ْ .ىع ٍبد َّ
ىحمد بف سمى ٍيماف بف أىيكب بف ىداكد بف ع ٍبد اهلل بف ح ٍذلىـ(ٖ) أىبك الحسف ً
ش ًق ٌي
الد ىم ٌ
ى
ى
يٍ
ى ى
ي
ي ى
ٓ .أ ٍ ى
األىك ىز ً
اع ٌي[المتكفى ّْٕ :ىػ] (ٗ).
ٍ
ركل عف  :أ ىىبيه ،كأبي يزٍرىع  ،كيزيد ٍبف ىع ٍبد الصمد.
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّّ /

(ِ) نسب إلى الفريض كالفرض كالفرائض كذك عمـ المقدرات( .األنساب َُ.)ُّٖ/

(ّ) معجـ ابف عساكر (ِ ،)ّٕٔ/الكافي بالكفيات (ِِ ،)ُِِ/طبقػات الشػافعي الكبػرل (ٕ ،)ِّٓ/تكضػيح المشػتبه (ٖ،)ُِٓ/
نزذ االلباب في األلقاب (ُ.)ُٕٕ/

(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ٓٗٗ /

(ٓ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّْ.)ِّٕ/
(ٔ) المعيف في طبقات المحدثيف (ُٕٓ).
(ٕ) سير أعبلـ النببلء (َِ.)ُّ /

(ٖ) بنك حذلـ بطف مف أسد بف خزيم مف العدناني  ،كذـ حذلـ بف فقعس بف طريؼ بف عمرك بف قعيف بف الحػارث بػف تغمػب بػف
دكداف بف أسد كالحذلـ مأخكذ مف الحذلم كذي اإلسراع (نهاي األرب في معرف أنساب العرب َِّ ،معجـ قبائؿ العرب القديم

كالحديث ُ.)ِٓٓ/

(ٗ) فتح الباب في الكنى كاأللقاب (ِِْ) ،الكافي بالكفيات (ٔ.)ِْٗ/
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الر ٍح ىمف ٍبف أىبًي نصر ،كابف ىم ٍن ىد .
م ،كعبد َّ
الراز ٌ
تماـ ٌ
ىك ىع ٍنهيٌ :
قاؿ الذذبي :اإلماـ العبلم  ،مفتي دمشؽ(ِ) ،ككثقه الكتاني كزاد مأمكنان نبيبلن ،كقاضي
(ُ)

دمشؽ(ّ).

ٔ .ىشاـ بف عمار  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ)  ،اإلسناد األكؿ.
شي األىمكم أبك العبَّاس ً
ص ىدقىة بف ىخالًد القيىر ِّ
ش ًقي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
الد ىم ٌ
ى
ٕ .ى
ى
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ٖ .ىع ٍبد ى

ٗ .زيد بف أرطأة الفزارم الدمشقي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).

َُ .جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

الحكـ عمى اإلسناد :

الحديث بهذا اإلسناد حسف ألف فيه ذشاـ بف عمار صدكؽ.
حديث رقـ (ِٗ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك الحسف عمي بف أحمد بف منصكر الغساني كعمي بف
المسمـ السممي الفقيهاف قاال أنا أبك عبد ا﵀ الحسف بف محمد بف عمي بف أبي الرضا القاضي أنا أبك
محمد بف أبي نصر نا أبك الحسف أحمد بف سميماف بف حذلـ نا أبي نا سميماف بف عبد الرحمف نا ابف

عياش حدثني ص فكاف بف عمرك عف عبد الرحمف بف جبير بف نفير عف أبيه عف عكؼ بف مالؾ

األشجعي قاؿ أتيت رسكؿ ا﵀ ﷺ كذك في بناء له فسممت عميه فقاؿ أعكؼ قمت نعـ يا رسكؿ ا﵀ قاؿ
يف ىيدم الساعة أ ٌىكلي يي َّف ىمكتىي قىا ىؿ
ادخؿ قاؿ ادخؿ كمي أـ بعضي قاؿ بؿ كمؾ قاؿ فقاؿ  ( :ىع ٍ
دد ًستىان ىب ى
ً
ً
اثنيف ىكالثىالثى ية
المقدس قي ٍؿ
يت ىحتَّى ىج ىع ىؿ ىر يسك يؿ ا﵀ ييسكتىني قى ى
اؿ  :يق ٍؿ ى
فاستب ىك ي
إحدل كالثاني ية فى ي
تح ىبيت ى
ً
يمتي ىيأخ ىذىـ ىكقي ىع ً
الرابع ية ىمكتى ً
اص ال ىغنـ يق ٍؿ أربعى
يمتي ىك ىع ٍظميا يق ٍؿ ثىالث ىك ى
اف ىيقع في أ ى
ىي يككف فىتن نة في أ ى
و
ادس ية
الم ىائة
الما يؿ فيكـ ىعمى َّ
الر يج ىؿ لً يي ٍع ى
ىك ى
الخامس ية ىي ي
الس ى
مسان ىك ى
دينار فىيظ يؿ ىيسخطيا يق ٍؿ ىخ ى
أف ى
طي ى
فيض ى
مانيف ىغ و
ككف بي ىن يكـ كب ى ً
ش ىر ألفان
حت يك ًؿ ىغ ىاي وة اثني ىع ى
اية تى ى
كف إليكـ عمى ثى ى
سير ى
ىى
يى ٍد ىن هة تى ي ى
يف ىبني األىصفى ًر ىي ي
(ْ)
ً
يف يكم و
ً
و
شؽ)
ئذ في
ييا ىمدي ىن هة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ى
أرض ييقىا يؿ لى ىيا ال يغكط ية ف ى
المسمم ى ى ى
فيسطاطي ي
*أخرجه أحمد بف حنبؿ في مسند ٖ ِِْٖ /ح ُِْٖٔ  ،باب مسند أحمد َََّ  ،مف طريؽ
عكؼ بف مالؾ األشجعي  ، ...متقارب األلفاظ.

*أخرجه أبك نعيـ في كتابه الفتف  َٓ/ُ ،ح ِٕ باب تسمي الفتف التي ذي كائن ك عددذا مف كفاة

 ،مف طريؽ عكؼ بف مالؾ األشجعي  ، ...متقارب األلفاظ.
(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ْٖٖ /

(ِ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ.)ُْٓ /

(ّ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ٕٕ).
(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّّ /
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* كأخرجه أيضان  َٔ/ُ ،ح َُْ باب تسمي الفتف التي ذي كائن ك عددذا مف كفاة  ،مف طريؽ
عكؼ بف مالؾ األشجعي  ، ...متقارب األلفاظ.

* أخرجه البزار في مسند  ، ُٕٔ /ٕ ،ح ِِْٕ  ،باب مف حديث عكؼ بف مالؾ األشجعي  ،مف

طريؽ عكؼ بف مالؾ األشجعي  ، ...متقارب األلفاظ.

*أخرجه الطبراني في المعجـ الكبير ُٖ ْٓ /ح ٖٗ  ،باب عبد الحميد بف عبد الرحمف بف زيد  ،مف

طريؽ عكؼ بف مالؾ األشجعي  ، ...متقارب األلفاظ.

*أخرجه الطبراني في مسند الشامييف  ،باب صفكاف عف عبد الرحمف بف جبير بف نفير  ٔٗ /ِ ،ح

ْٖٗ  ،مف طريؽ عكؼ بف مالؾ األشجعي  ، ...متقارب األلفاظ.

*أخرجه ابف مند في كتابه اإليماف ،باب ذكر كجكب اإليماف بما يككف بعد مف ايآيات ُٗٔ /ِ ،

ح َََُ  ،مف طريؽ عكؼ بف مالؾ األشجعي ،...متقارب األلفاظ.
*أخرجه الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيفً ،كتىاب مع ًرفى ً الصَّحاب ً ر ً
ض ىي المَّهي ىع ٍنهي ٍـ باب ذكر
ي ىٍ
ىى ى
مناقب عكؼ بف مالؾ األشجعي رضي ا﵀ عنه َّٔ /ّ ،ح ِّْٔ ،مف طريؽ عكؼ بف مالؾ
األشجعي  ، ...متقارب األلفاظ.

*أخرجه أبك الحسف الربعي في كتابه فضائؿ الشاـ كدمشؽ ص ٕٕ :ح ُُٔ  ،باب ذكر ما يككف
بدمشؽ مف المبلحـ  ،مف طريؽ عكؼ بف مالؾ األشجعي  ، ...متقارب األلفاظ.

*كأخرجه أيضان في ص ٕٕ :حُُٕ  ،باب ذكر ما يككف بدمشؽ مف المبلحـ  ،مف طريؽ عكؼ بف

مالؾ األشجعي  ، ...متقارب األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد :

اني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِْ).
ُ .عمي بف أحمد ال ىغ ٍ
س ٌ
ِ .عمًي بف الم ً
السمى ًمي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِٖ).
ى
يٍ
سمـ ي
عمي ،أبك عبد اهلل األنطاكي[ .المتكفى ّْٕ :ىػ]
عمي بف عمر بف ٌ
ّ .الحسيف بف ٌ
ركل عف  :تماـ الرازم ،كعبد الرحمف بف أبي نصر.

(ُ)

كعمي بف قيبيس.
األكفاني،
ركل عنه  :أبك بكر الخطيب ،كذب ا﵀ بف أحمد
ٌ
ٌ
قاؿ أحمد بف حنبؿ :ثق ثق كقاؿ أبك محمد بف األكفاني  :أضر بصر في آخر عمر ككانت
عند أجزاء مسمكع له كأنه اختمط بها جزء لـ يكف مسمكعا له(ِ)  ،كقاؿ الذذبي :القى ً
اضي،

ً
الم ٍسنً يد
الفىق ٍيهي ،ي
الر ٍح ىمف ٍبف عثماف ابف أبي نصر التميمي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
ْ .ىع ٍبد َّ
(ّ)

.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)َّٓ /

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُْ)ِٔٗ /
(ّ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ)َٓٓ /
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سمى ٍي ىماف بف ىح ٍذلىـ  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِٖ).
ٓ .أ ٍ
ىح ىمد بف ي
ش ًق ٌي.
ِّم ٍ
سمى ٍي ىماف ٍبف ىد ياكد ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف ىحذٍلـ أ يىبك أيكب ى
سمى ٍي ىماف بف أيكب بف ي
ٔ .ي
األسدم الد ى
[المتكفى ِٖٗ :ىػ]
ركل ىع ٍف :الكليد بف المسمـ .كعف صفكاف بف صالح ،ىك يسمى ٍي ىماف ابف بنت شرحبيؿ.
ركل ىع ٍنهي :النسائي كابنه أحمد بف سميماف ،كالطبراني(ُ).
(ِ)

قاؿ النسائي

(ّ)

كابف حجر

 :صدكؽ .

ٕ .سميماف ٍبف عبد الرحمف ٍبف عيسى ٍبف ميمكف ،الحافظ أبك أيكب التميمي الدمشقي،
[المتكفى ِّّ :ىػ]
عياش ،كالكليد ٍبف مسمـ كابف يع ىي ٍي ىن .
ركل عف :كاسماعيؿ ٍبف ٌ
(ْ)
ركل ىع ٍنهي :البخارم ،كأبك داكد ،كالنسائي.
(ٓ )
اإلماـً ،
ؽ(ٔ)  ،كمرة أخرل
الح ًافظي ،يم ىح ّْد ي
ث ًد ىم ٍش ى
العال يـ ،ى
كثقه الدارقطني  ،كقاؿ الذذبي  ً :ى ي ى
قاؿ :ككاف مف أكعي العمـ (ٕ) كقاؿ المزم ك ابف حباف :يعتبر حديثه إذا ركل عف الثقات
المشاذير ،فأما إذا ركل عف المجاذيؿ ففيها مناكير

(ٖ )

(ٗ)

الحديث كلكنه أركل الناس عف الضعفاء كالمجهكليف

 ،كقاؿ أبك حاتـ  :صدكؽ مستقيـ

 ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ يخطىء

مف العاشرة(َُ).
ٖ .إًسم ً
اعي يؿ ٍاب يف ىع َّي ً
سمى ٍيوـ ،صدكؽ في ركايته عف أذؿ بمد  ،ضعيؼ في غيرذـ  ،سبؽ
اش ٍب ًف ي
ٍى
في الحديث رقـ (ٔ).

سكي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ٗ .صفكاف ٍبف عمرك َّ
الس ٍك ى
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
َُ .ىع ٍبد ى
ُُ .جبير بف نفير الحضرمي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ْٕٓ /

(ِ) مشيخ النسائي = تسمي الشيكخ (ص)ٖٖ :
(ّ) تقريب التهذيب (ص)َِٓ :
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ّّٖ /

(ٓ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ُ)َُّ /
(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُُ)ُّٔ /
(ٕ) ميزاف االعتداؿ (ِ)ُِِ /

(ٖ) إكماؿ تهذيب الكماؿ (ٔ)ٕٔ /

(ٗ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ)ُِٗ /
(َُ) تقريب التهذيب (ص)ِّٓ :
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الر ٍح ىم ًف  ،صحابي جميؿ(ُ).
ُِ .عكؼ ٍبف ىم ًالؾ ٍبف أىًبي عكؼ األشجعي  ،ييكنى أ ىىبك ىع ٍبد َّ
الحكـ عمى اإلسناد:
الحديث إسناد حسف ألف فيه إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
َّاش ٍب ًف يسمىٍيوـ صدكؽ في ركايته عف أذؿ بمد .
ٍى
حديث رقـ (َّ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -كأخبرنا أبك المعالي صالح بف شافع بف صالح بف حاتـ الجيمي
الحنبمي أنا أبك الفضؿ محمد بف محمد بف الطيب الصباغ قراءة عميه أنا أبك القاسـ عبد الممؾ بف
محمد بف عبد ا﵀ بف بشراف المعدؿ قراءة عميه أنا أبك سهؿ أحمد بف محمد بف عبد ا﵀ بف زياد

القطاف نا عبد الكريـ بف الهيثـ العاقكلي نا أبك اليماف ح.

كأخبرنا أبك عمي الحداد في كتابه كحدثني عنه أبك مسعكد االصبهاني أنا أبك نعيـ الحافظ نا سميماف

ا بف أحمد نا أبك زرع الدمشقي نا أبك اليماف الحكـ بف نافع قاؿ كنا أحمد بف عبد الكذاب بف نجدة نا

أبك المغيرة قاال نا صفكاف بف عمرك عف عبد الرحمف بف جبير بف نفير عف أبيه عف عكؼ بف مالؾ
ت ع ً
و
ً
قاؿ لي اد يخ ٍؿ
قمت ىنعـ فى ى
ميو فىقى ى
اؿ لًي ىع ٍك ه
ؼ فى ي
سمى ٍم ي ى
قاؿ أتيت رسكؿ ا﵀ ﷺ ( ىك يى ىك في ًب ىناء لى يو فى ى
ت يكمًي أك بع ً
اع ًة أكلي يي ىف ىمكتىي
اؿ ىب ٍؿ يكمي ىؾ فىقى ى
ضي قى ى
اؿ لًي ىيا ىع ٍك ي
ؼ اي ٍع ٍ
فى يق ٍم ي
دد ًستىان ىب ى
الس ى
ىٍ
يف ىي ٌ
دم ى
يت الم ً
اؿ كالثىاني ية فىتح ب ً
يت حتىى جع ىؿ يس ًك ً
قد ً
س يق ٍؿ
مت إً ى
إحدل يق ي
تني ثي َّـ قىا ىؿ لًي يق ٍؿ ى
ي ى
حدل قى ى ى ى
فاستى ٍب ىك ي ى
ىى ي ٍ
ٍ
ى
اف ي ي ً
ً
ً
ثنتى ً
الث
مثؿ
قمت
قمت ثى ى
قعاص ال ىغ ىنًـ يق ٍؿ ثى ى
أم ًتي ىيأخ يذىـ ى
ثنتاف قى ى
الث فى ي
اف فى ي
اؿ ىكالثىالثى ية ىمكتى ً ى
ككف في ى
اؿ ك ى ً
ككف ًفي ً
ض ًفي يك يـ
اؿ ىك ىا
عظم ىيا ثي َّـ قى ى
قى ى
قب ي
أرب ىع فى ي
الرًب ىع ية ًفتٍ ىن هة تى ي
س ية يي ى
قمت ى
اؿ قي ٍؿ ى
الخام ى
أرب ىع قى ى ى
أمتي ىك ي
ى
اؿ ك ً
ً
س ية يى ٍد ىن هة
اؿ ىحتَّى َّ
الر يج ىؿ لى ييع ى
الم ى
مس فى ي
الساد ى
مس قى ى ى ى
قمت ىخ ى
الم ىائ ىة الدي ىن ىار فى ىيتسخطي ىيا يق ٍؿ ىخ ى
إف ى
طى ى
ى
ككف بي ىن يكـ كب ى ً
ش ىر ألفىان
حت يك َّؿ ىغ ىاي وة اث ىني ىع ى
يف ىغ ىاي وة تى ى
كف إلي يكـ ىعمى ثى ىم ًان ى
سير ى
ىى
تى ي ى
يف ىبني األ ٍ
ىصفى ًر ىي ي
(ِ)
فىفيسطىاطي الم ً
و
مشؽ)
كم ًئ وذ في
أرض ييقىا يؿ لى ىيا ال يغكطى ية في ىمدي ىن وة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ي
سمم ى
يف ىي ى
ي
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ِٗ) .
رجاؿ اإلسناد األكؿ :

ً
يمي[ .المتكفى ّْٓ :ىػ].
ُ .صالح ٍبف شافع ٍبف صالح ٍبف حاتـ ،أبك المعالي ا ٍلج ٌ
الخياط.
ركل عف  :أبك الحسيف ابف الطييكرم ،ك محمد ٍبف أحمد ٌ
ركل ىع ٍنهي :أبك الفى ىرج محمد بف عمي ابف القيبيطي ،كابنه الحافظ أحمد.
قاؿ الذذبي  :عالًـ ،فاضؿ(ّ).

ِ .محمد بف محمد بف محمد بف الطيب ،أبك الفضؿ ابف الصباغ البزاز[ .المتكفى ْٖٗ :ىػ].

(ُ) االستيعاب في معرف األصحاب (ّ)ُِِٔ /
(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّْ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ِٖٕ /
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العبلؼ ،كأبي القاسـ ٍبف بشراف.
ركل عف  :ابف يد ىك ٍست ٌ
(ُ)
ركل عنه  :سبط الخياط  ،كابف ناصر ،كالسمفي.
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

ش ىراف بف ًم ٍي ىراف ،مكلى بني
شراف ٍبف محمد ٍبف ًب ٍ
ّ .عبد الممؾ بف محمد بف ىع ٍبد المَّو ٍبف ًب ٍ
البغدادم الكاعظ[ .المتكفى َّْ :ىػ]
يمية ،أبك القاسـ
أ ٌ
ٌ
ايآجّْرم.
افعي ،كعبد الخالؽ بف أبي يركبا ،كأبي بكر ي
ركل عف  :أبي بكر ال ٌش ٌ
يصي ،كأبك الفضؿ بف خيركف ،كمحمد بف سميماف
ركل عنه  :أبك القاسـ بف أبي العبلء
ّْ
المص ٌ
بف ليكبا.

صالحا
قاؿ الخطيب :كاف ثق ثىٍبتنا
ن
كقته ببغداد(ّ).

( ِ)

المحدث ،مسند
 ،كقاؿ ابف عماد الحنبمي  :الكاعظ
ٌ

ً
َّ
م [المتكفى َّٓ :ىػ](ْ).
ْ .أ ٍ
س ٍيؿ ى
الب ٍغ ىداد ٌ
ىح ىمد بف يم ىح َّمد بف ىع ٍبد اهلل بف ًزىياد بف ىعبَّاد القىطاف أىبك ى
ركل عف  :محمد ٍبف عيسى المدائن ٌي ،كيحيى بف أبي طالب ،كاسماعيؿ القاضي.
(ٓ)
ركل ىع ٍنهي  :الدارقطني ،كالحاكـ ،كابف مند .
كثقه كالذذبي(ٔ) ،كالدارقطني(ٕ) ،كابف الجكزم(ٖ) ،كقاؿ أبك بكر البرقاني(ٗ)،

كالخطيب(َُ) :صدكؽ ،كقاؿ الذذبي مرة أخرل :شيخ(ُُ).
(ُِ )
ً
م أىبك ىي ٍح ىيى القىطَّاف
الي ٍيثىـ ًبف ًزىياد ًبف ًع ٍم ىراف الد ٍَّيرعاقيكلى
ى
الب ٍغ ىداد ٌ
ٓ .ىع ٍبد ال ىك ًرٍيـ ًبف ى
(ُّ)
[المتكفى ِٕٖ :ىػ]
ركل عف  :سميماف ٍبف حرب ،كمسمـ بف إبراذيـ ،ك الحكـ ٍبف نافع.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)َٖٗ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ْٕٔ /

(ّ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ٓ)ُُٓ /

(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ ،)ٖٖٔ/الكافي بالكفيات (ٖ،)ِْ/
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ٖٖٔ /

(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ.)ُِٓ /

(ٕ) سؤاالت السممي لمدارقطني (َٗ).

(ٖ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ.)ُّّ/
(ٗ) تاريخ بغداد كذيكله (ٓ.)َِٓ/

(َُ) تاريخ بغداد كذيكله (ٓ.)ِْٗ/

(ُُ) المعيف في طبقات المحدثيف (ُُِ).

(ُِ) ذذ قري كبيرة عمى عشرة فرسخان أك خمس عشر فرسخا مف بغداد يقاؿ لها دير العاقكؿ ،كالنسب إليها دير عاقكلى كعاقكلى
أيضان( .األنسابٓ.)ِْْ/

(ُّ) الكافي بالكفيات (ُٗ ،)ٔٓ/المقصد األرشد (ِ.)ُْٗ/
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(ُ)

كسى ٍبف ذاركف ،كابف صاعد كأبك سهؿ القطٌاف.
ركل ىع ٍنهي :يم ى
كثقه ابف الجكزم كزاد ثبت(ِ) ،ككثقه الخطيب(ّ) كابف حباف(ْ) ،كقاؿ الذذبي :الحافظ الحج

الصدكؽ(ٓ).

الحم ً
ً
ً
ً
ص ٌي [المتكفى ِِِ :ىػ]
الب ٍي ىران ٌي أىبك ى
الح ىكـ بف ىنافع ى
ٔ .ى
الي ىماف ٍ
ركل ىع ٍف :حريز بف عثماف ،كأرطأة بف المنذر التابعيف ،ك يش ىع ٍيب بف أبي حمزة.
(ٕ)
ركل ىع ٍنهي :البخارم كابف ىم ًعيف ،كأبك يزٍرع ّْ
مشقي.
الد ُّ
(ٔ)

كثقه أبك حاتـ كقاؿ :كاف كاتب إسماعيؿ بف عياش  -كما يسمى أبك صالح كاتب الميث -

كذك نبيؿ صدكؽ(ٖ)  ،كالذذبي(ٗ) ،كابف حجر كزاد ثبت(َُ) ،كابف حباف(ُُ) ،كقاؿ العجمي:

ال بأس به(ُِ) ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :أما حديثه عف صفكاف بف عمرك كحريز فصالح(ُّ).

رجاؿ اإلسناد الثاني :

ُ .الحسف بف أحمد االصبياني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).

ِ .ىع ٍبد الرحيـ ٍبف أىًبي الكفاء  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
ّ .أحمد بف عبد اهلل  ،أبك نعيـ الحافظ  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).

ْ .سميماف بف أحمد  ،أبك القاسـ الطبراني ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
ٓ .ع ٍبد الر ٍحمف بف عمرك أىبك يزرعة ً
ش ًق ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
الد ىم ٌ
ٍى
ى ٍي
ى ى ى
الحم ً
ً
ً
ً
ص ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َّ) اإلسناد
الب ٍي ىران ٌي أىبك ى
الح ىكـ بف ىنافع ى
ٔ .ى
الي ىماف ٍ
األكؿ.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)َٕٓ /

(ِ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُِ.)َُّ/
(ّ) تاريخ بغداد كذيكله (ُُ.)ٕٖ/
(ْ) الثقات البف حباف (ٖ.)ِّْ/

(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُّ.)ّّٓ/

(ٔ) طبقات ابف سعد (ٕ ،)ِّٖ/تاريخ ابف معيف ركاي الػدكرم (ْ ،)ْْٔ/التػاريخ الكبيػر (ِ ،)ّْْ/الكنػى كاألسػماء (ِ،)ِْٗ/
تاريخ مكلػد العممػاء ككفيػاتهـ (ِ ،)َْٗ/مشػتبه أسػامي المحػدثيف (ْٗ) ،تػاريخ دمشػؽ البػف عسػاكر (ُٓ ،)ٔٗ/الػكافي بالكفيػات

(ُّ.)ُٕ/

(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ٕٓٓ /

(ٖ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ُِٗ/
(ٗ) المعيف في طبقات المحدثيف (ّٕ).
(َُ) تقريب التهذيب (ُٕٔ).

(ُُ) الثقات البف حباف (ٖ.)ُْٗ/
(ُِ) الثقات لمعجمي (ُ.)ُّّ /

(ُّ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ُِٗ/
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ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد الكىاب ٍبف ىن ٍجدة  ،صدكؽ  ،سبث في الحديث رقـ (ُٗ) .
ٕ .أ ٍ
الح ٌجاج  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ٖ .عبد القيدكس بف ى

سكي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ٗ .صفكاف ٍبف عمرك َّ
الس ٍك ى
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
َُ .ىع ٍبد ى

ُُ .جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ُِ .عكؼ ٍبف ىم ًالؾ ٍبف أىًبي عكؼ األشجعي  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِٗ).
الحكـ عمى اإلسناد األكؿ:
إسناد الحديث فيو عمتاف /

العم األكلى  :إسناد منقطع كتـ كصمه باإلسناد الثاني.

العم الثاني  :أتكقؼ عف الحكـ ألف محمد بف محمد  ،أبك الفضؿ ابف الصباغ البزاز لـ أقؼ له عمى

تجريح أك تعديؿ.

الحكـ عمى اإلسناد الثاني:
ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد الكذاب ٍبف ىن ٍجدة  ،صدكؽ .
الحديث إسناد حسف ؛ ألف فيه أ ٍ
حديث رقـ (ُّ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك بكر محمد بف أبي نصر بف أبي بكر المفتكاني ببغداد أنا
أبك صادؽ محمد بف أحمد بف جعفر بف محمد الفقيه االصبهاني أنا أبك الحسف أحمد بف أبي بكر

محمد بف زنجكي العذؿ االصبهاني أف أبك أحمد الحسف بف عبد ا﵀ بف سعيد العسكرم قاؿ مما ركم
ى ً
الر ً
يف ىغ ىاي وة
عمى ثبلث أكجه قكله ﷺ
كـ فى ي
يف ىغ ىي ىاي وة ىك ىرىكم ثى ىم ًان ى
كف فى يي ىكافيكىن يكـ ىعمى ثى ىم ًان ى
يغد ير ى
(عند ذ ٍك ًر ي
ياء ك و
و و
احدة تىحتىيا نيقطىتى ً
الر ىاي ية ىك ىم ٍف
اف فى ىم ٍف ىرىكاه ىى ىك ىذا قى ى
ركيو ثى ىم ى
انيف ىغ ىاية ًب ى
أكثريىـ ىي ي
اؿ ال ىغ ىاي ية ى
ًب ىياء ىك ي
ً
اء ً
س ىح ىاب نة ىك ًم ٍف ىركاهي ىغ ىاب وة
اد َّ
عضيـ قى ى
يف قى ى
اؿ ىأر ى
الس ىح ىاب ىة ىك ىرىكل ىب ي
اؿ ىغ ىي ىاية ترىيا ىيعني ى
ىرىكاهي ىغ ىيا ىي هة ًب ىي ى
(ُ)
ط هة ك ً
و
ىج ىمة)
اح ىدةن قىا ىؿ أ ىىر ى
اد األ ى
ًب ىباء تىحتى ىيا ينق ى ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ِٗ)

رجاؿ اإلسناد :

ُ .محمد بف شجاع بف أبي بكر المفتكاني(ِ) [المتكفى ّّٓ :ىػ].
َّ ً (ّ)
اب بف م ٍن ىدةى ،كسه ىؿ بف عبًد ً
الغ ًازم ،كسمى ٍيماف بف إً ٍبر ً
ركل عف  :ىع ٍب ىد الك َّذ ً
اذ ٍي ىـ الثقىف َّي.
ا﵀ ى
ى ى ٍ ى ىٍ
ىي ى ى ى ى
ى ى
ى
ركل عنه  :أبك عمرك بف مند  ،كابف عماد الحنبمي .

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٓ /

(ِ) ذذ النسب إلى لفتكاف ،كذي إحدل قرل أصبهاف (األنساب لمسمعاني ُُ)ُِٖ /
(ّ) سير أعبلـ النببلء (َِ)ْٕ /
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(ُ)

كثقه ابف عماد الحنبمي

(ِ)

 ،كالذذبي

.

ِ .يم ىح َّمد ٍبف أحمد ٍبف جعفر ،أبك صادؽ األصبياني[ .الكفاة ََٓ - ُْٗ :ىػ]
ركل عف  :الفضؿ ٍبف عب ٍيد المَّه ٍبف ىشهريار ،كأبي ب ٍكر ٍبف أىبًي عمي َّ
الذ ٍككاني.
ى
يى
ٍى
ٌ
(ّ)
ركل عنه :السّْمفي.
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

جاني[ .المتكفى:
ّ .أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد ٍبف ىزٍن ىج ىكيو ،الفقيو أبك ىب ٍكر ٌ
الزٍن ٌ
ََٓ ىػ]
ً
عمي ٍبف
عمي بف شاذاف ،ك الحسيف ٍبف يم ىح َّمد الفبلكي ،ك ى
الح ىسف ٍبف ٌ
ركل عف  :أىبي ٌ
جاني.
معركؼ ٌ
الزٍن ٌ
ً
كم ىح َّمد ٍبف طاذر ،كأبك طاذر السمفي.
ركم ىع ٍنهي  :شعب ٍبف أىبي شكر ي
(ْ)

.

قاؿ الذذبي  :كاف شيخ ناحيته كمسندذا كمفتيها
أح ىمد العسكرم[ .المتكفى ِّٖ :ىػ]
س ًعيد ،أ يىبك ٍ
سف ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف ى
ْ .ا ٍل ىح ى
ركل عف  :عبداف ٍاألذكازم ،كأحمد بف يحيى بف يزىذير التي ٍستىًرم ،كأبي القاسـ عبد المَّه
الب ىغكم.
ى

الن ىع ٍيمي ،كأحمد
أح ىمد ي
ىح ىمد بف محمد بف جعفر اليزدم ٍاإلصبهاني ،ىكأعمي بف ٍ
ىرىكل ىع ٍنهي :أ ٍ
بف محمد بف ىزٍن ىج ىكٍيه.

السمىفي :انتهت إليه رياس التحديث  ،كقاؿ الذذبي ٍ :اإل ىماـ ٍاألديب (ٓ) ،كمرة
قاؿ فيه ّْ
ً
العبلَّ ىم ي(ٔ) .
الم ىح ّْد ي
ث ،األىد ي
يب ،ى
أخرل  :ي

الحكـ عمى اإلسناد:

إسناد الحديث فيه عمتاف
العم األكلى  /الحديث منقطع .

العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف يم ىح َّمد ٍبف أحمد ٍبف جعفر ،لـ أقؼ له عمى تجريح
أك تعديؿ.

(ُ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ص)ٖٔ :
(ِ) سير أعبلـ النببلء (َِ)ْٕ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ْٖٓ /
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ِّٖ /
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ّّٓ /

(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ)ُّْ /
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حديث رقـ (ِّ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قاؿ العسكرم كحدثنا أحمد بف إسحاؽ بف بهمكؿ نا أبي نا يعمى بف

عبيد عف أبيه عف نصر بف أبي بكر عف زيد بف رفيع عف عكؼ بف مالؾ عف النبي ﷺ في حديث
ذكرنا أنه قاؿً :
حت يك ًؿ
يف ىب ًني
يف ىغ ىي ىاي وة تى ى
كف ىعمى ثى ىم ًان ى
األصفى ًر ثي ىـ ىيأتي ى
(في يىد ىن وة تى يك ىك يف ىب ىي ىن يكـ ىكىب ى
ٍ
(ُ)
كف أىلفىان)
ىغ ىي ىاي وة ثى ىما ين ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ِٗ)

رجاؿ اإلسناد:

س ًعيد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
سف ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف ى
ُ .ا ٍل ىح ى
الحنفي الفقيو.
ِ .أحمد بف إسحاؽ بف بيمكؿ بف حساف التنكخي ،أبك جعفر األنبارم
ٌ
[المتكفى ُّٖ :ىػ]
َّ
قي.
ركل عف  :أبي يك ىرٍيب ،كابراذيـ ٍبف سعيد الجكذرم ،كيعقكب الد ٍكر ٌ
كع ىمر ٍبف شاذيف ،كالدارقطني.
الكراؽ ،ي
ركل ىع ٍنهي :محمد ٌ
كالخطيب البغدادم(ّ).

(ِ)

كثقه الذذبي

س ىحاؽ ٍبف يب ٍيمي ً
حساف ،أ يىبك يعقكب التَّينكخي األ ٍنبارم الحافظ[ .الكفاة َِٔ - ُِٓ :ىػ]
ّ .إً ٍ
كؿ ٍبف ٌ
ركل عف  :يس ٍف ىياف ٍبف يع ىي ٍي ىن  ،كاسحاؽ األزرؽ  ،كيحيى ٍبف آدـ.
ً
بي ،كيكسؼ ٍبف يعقكب األزرؽ ،كأبك عبد ا﵀ المحاممي.
ركل ىع ٍنهيٍ :إب ىراذيـ الحر ٌ
كثقه الذذبي كقاؿ مف كبار األئم (ْ)  ،ككثقه الخطيب البغدادم(ٓ) كابف حباف(ٔ)  ،كقاؿ أبك
(ٕ)

حاتـ  :صدكؽ

.

ْ .ىي ٍعمىى ٍبف يع ىب ٍيد الطنافسي ال يككفي ،أبك يكسؼ الحافظ[ .الكفاة َُِ - َُِ :ىػ]
ش ،كًاسم ً
يؿ ٍب ًف أىبًي ىخالًود ،كيحيى بف سعيد األنصارم.
اع ى
ىرىكل ىع ًف  :األ ٍ
ىع ىم ً ى ٍ ى
اذ ىكٍيه ،كمحمكد بف ىغ ٍيبلف ،كمحمد بف عبد ا﵀ بف نمير(ٖ).
ركل ىع ٍنهي :إسحاؽ بف ر ى

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٓ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ّّٓ /
(ّ) تاريخ بغداد (ٓ)ُٓ /

(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ْٕ /
(ٓ) تاريخ بغداد (ٕ)َّٗ /

(ٔ) الثقات البف حباف (ٖ)ُُٗ /

(ٕ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ)ُِٓ /
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ِّّ /
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كثقه الذذبي

(ُ )

كيحيى بف معيف

(ِ )

كابف حباف

(ّ )

كالعجمي

(ْ )

كالدارقطني

(ٓ )

 ،كالخطيب

البغدادم(ٔ)  ،كقاؿ ابف حجر  :ثق إال في حديثه عف الثكرم ففيه ليف(ٕ).
ً َّ
ً
ض ًؿ[ ،الكفاة َُٓ - ُُْ :ق]
َّاـ أ يىبك ا ٍلفى ٍ
ٓ .يع ىب ٍي يد ٍب يف أىبي أمية الطنافسي ا ٍل يككفي المح ي
رًكم ىع ٍفَّ :
الش ٍعبً ّْي ،ىكأىبًي يب ٍرىدةى ،ىكاٍل ىح ىكًـ ٍب ًف يعتىٍي ىب ى.
ٍ
(ٖ)
اف الثٍَّكًرمُّ.
ركل ىع ٍنهيٍ :اب ىنا ي يع ىم ير ،ىكىي ٍعمىى ،ىك يس ٍف ىي ي
كثقه العجمي(ٗ) كالدارقطني(َُ)،كابف حباف(ُُ) كقاؿ أبك حاتـ  :شيخ  ،قاؿ أبك زرع  :ليس
به بأس(ُِ) ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ (ُّ).

ٔ .نصر بف أبي بكر  ،لـ أقؼ له عمى ترجم .

ٕ .ىزٍي يد ٍب يف يرفى ٍي وع ا ٍل ىج ىز ًرم[ .الكفاة َُْ - ُُّ :ىػ]
ركل ىع ٍف :أىبًك يع ىب ٍي ىدةى ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًه ،كحزاـ بف حكيـ بف حزاـ.
(ُْ)
الد ٍنيا النَّ ً
ركل ىع ٍنهي :م ٍعمهر ،كاٍلم ٍس يع ً
صيبً ُّي
كدمُّ ،ىكىي ٍح ىيى ٍب يف أىبًي ُّ ى
ى ى ى ى
(ُٓ)

 ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ  :ثق ما به بأس

(ُٔ)

قاؿ أبك حاتـ البستي  :فقيهه كرعه فاض هؿ
ككثقه ابف حباف(ُٕ)  ،كقاؿ يحيى ابف معيف  :ليس حديثه بشيء(ُٖ) ،كضعفه الدارقطني(ُٗ).
ٖ .عكؼ ٍبف ىمالًؾ ٍبف أىًبي عكؼ األشجعي  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِٗ).

(ُ) مف تكمـ فيه كذك مكثؽ (ص)َِِ :

(ِ) تاريخ ابف معيف  -ركاي الدارمي (ص)ُٓٓ :
(ّ) الثقات البف حباف (ٕ)ّٔٓ /
(ْ) الثقات لمعجمي (ِ)ّّٕ /

(ٓ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ِٕٗ /
(ٔ) الطبقات الكبرل (ٔ)ّٔٔ /

(ٕ) تقريب التهذيب (ص)َٔٗ :
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ِْٗ /

(ٗ) الثقات لمعجمي (ِ)ُِّ /

(َُ) سؤاالت البرقاني لمدارقطني (ص)ْٔ :
(ُُ) الثقات البف حباف (ٕ)ُٓٔ /

(ُِ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ)َُْ /
(ُّ) تقريب التهذيب (ص)ّٕٔ :
(ُْ)تاريخ اإلسبلـ (ّ)ٔٓٗ /

(ُٓ) مشاذير عمماء األمصار (ص)ِْٗ :

(ُٔ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ)ّٓٔ /
(ُٕ) الثقات البف حباف (ٔ)ُّْ /

(ُٖ) تاريخ ابف معيف  -ركاي ابف محرز (ُ)ّٓ /

(ُٗ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ُ)ِِٕ /
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الحكـ عمى اإلسناد:
أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف نصر بف أبي بكر  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
حديث رقـ (ّّ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك القاسـ ذب ا﵀ بف محمد بف الحصيف أنا أبك عمي
الحسف بف عمي بف المذذب أنا أبك بكر أحمد بف جعفر نا عبد ا﵀ بف أحمد حدثني أبي نا أبك اليماف

نا أبك بكر يعني ابف أبي مريـ عف عبد الرحمف بف جبير بف نفير عف أبيه قاؿ حدثنا أصحاب محمد
(س ىي ٍفتى يح ىع ٍمي يكـ َّ
الم ىن ً
شؽ
از ىؿ ًم ٍن ىيا فى ىعمي يكـ ًب ىم ًدي ىن وة ييقىا يؿ ًد ىم ي
ﷺ أف رسكؿ ا﵀ ﷺ قاؿ  :ى
اـ فىإ ىذا يخ ِّي ٍرتي ٍـ ى
الش ى
(ُ)
ً ً
فىإ ىنيا معق يؿ المسمً ى ً
ًً
أر و
نيا ًب ً
ض ييقىا يؿ لى ىيا ال يغكطى ية)
الم ىالحـ ىكفيسطاط ًي ٍـ م ى
ى
ميف م ٍف ى
ي
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ)

رجاؿ اإلسناد :
(ّ )
(ِ )
ً
ً
ً
ش ٌي ىباني
ص ٍيف ال ى
الع ٍباس بف ي
الح ى
الكاحد بف أحمد بف ى
ُ .ى ىب ية اهلل بف يمحمد بف عبد ى
الي ىم ىذ ًاني(ْ)  ،أبك القاسـ البغدادم [المتكفى  ِٓٓ :ىػ](ٓ).
ى
َّ
َّ
م.
ركل عف  :أبي طالب بف غيبلف ،كأبي عمي بف المذذب ،ك أبي الطيّْب الط ىبر ٌ
ركل عنه :الحافظ أبك العبلء الهم ىذاني ،كالحافظ أبك مكسى ً
يني ،كعمي بف أحمد ابف
ى
المد ٌ
ىى ٌ
(ٔ)

اني.
ٌ
الد ى
امغ ٌ
(ٕ )
كثَّقه ابف الجكزم  ،كابف نقط الحنبمي

ىحسنان يمتيقظان صدكقان صحيح السماع(َُ).

(ٗ )
(ٖ )
 ،كالذذبي  ،كقاؿ ابف الدمياطي :كاف شيخان

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٔ /

(ِ) نسب إلي الحصف( .األنساب ْ.)ُٕٗ/

(ّ) نسب إلى شيباف كذي قبيم معركف في بكر بف كائؿ( .المصدر السابؽ ٖ.)ُٖٗ/

(ْ) ذي مدين بالجباؿ ،مشهكرة عمى طريؽ الحاج كالقكافؿ( .المصدر السابؽ ُّ.)ِْْ/

(ٓ) معجػػـ ابػػف عسػػاكر (ِ ،)ُِِِ/التقييػػد لمعرفػ ركاة السػػنف كالمسػػانيد (ْٕٓ) ،الػكافي بالكفيػػات (ِٕ ،)ُٖٕ/تكضػػيح المشػػتبه
(ِ ،)َّٕ/تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (ُ.)ّّٗ/

(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)َْْ /

(ٕ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٕ.)ِٖٔ/
(ٖ) تكمم اإلكماؿ (ِ.)ّْٔ/

(ٗ) المعيف في طبقات المحدثيف (ُْٓ).
(َُ) تاريخ بغداد كذيكله(ُِ.)ُُٗ/
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ً ً
الب ٍغ ىد ًادم
س يف بف ىعمي بف يم ىحمد بف عمي بف أحمد بف ىك ٍىب التىم ٍيمي أبك عمي ى
ِ .ى
الح ى
اع ٍظ(ُ)ابف المذ ً
الك ً
ٍىب(ِ)[المتكفى  ْْْ :ىػ](ّ).
ى
ي

في.
ركل عف  :أبي بكر القطيعي ،كأبي محمد بف
ماسي ،كأبي سعيد ي
الح ٍر ٌ
ٌ
اليكسفي ،كابف عمه
ركل عنه  :أبك الحسيف المبارؾ ابف الطُّيكرم ،كعبد القادر بف محمد
ٌ
(ْ)

اليكسفي.
ىح ىمد
عبد الرحمف بف أ ٍ
ٌ
كقاؿ ابف المذذب فقاؿ :كاف شيخان عس انر في الركاي  ،كقاؿ ابف حجر :شيخ ليس بمتقف(ٓ).

ّ .أحمد بف جعفر بف الحسف ،أبك بكر البمدم  ،الكاعظ [المتكفىّّٖ :ىػ]
(ٔ)

ركل عف  :أبي يعمى أحمد بف عمي بف المثنى

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
(ٕ)
اهلل بف أحمد بف محمد بف ح ٍنبؿ بف ًىالى ؿ أبك عبد الرحمف ال ى ً
ْ .ع ٍب يد ً
الم ٍرىك ًزم
ىى
يى
ى
ىٍ
ى
ش ٌي ىباني ى
(ٖ)
الب ٍغ ىد ًادم [المتكفىَِٗ:ىػ] .
ى
ً
الحجاج السامي.
ركل عف  :ىي ٍح ىيى بف معيف ،كأبي ىب ٍكر بف أبي ىش ٍي ىب  ،ىكًا ٍب ىراذيـ بف ٌ
(ٗ)
ىك ىع ٍنهي :النسائي؛ كعبد ا﵀ بف ًإ ٍس ىحاؽ المدائني ،كأبك القاسـ الطبراني
كثقه النسائي(َُ) ،كابف أبي حاتـ(ُُ) ،كالدارقطني كزاد ثبت(ُِ) ،كالخطيب كزاد ثبت(ُّ) ،كابف
الجكزم(ُْ) ،كابف حجر(ُٓ) ،كقاؿ الذذبي :الحافظ(ُٔ).

(ُ) ذذا اسـ لمف يعظ كيذكر( .االنساب ُّ.)ِٔٔ/
(ِ) نسب إلى المذذب( .االنساب ُِ.)ُٔٓ/

(ّ) إكماؿ اإلكماؿ (ّ ،)َْٔ/التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ِّّ) ،المنػتظـ فػي تػاريخ الممػكؾ كاألمػـ (ُٓ ،)ّّٔ/الػكافي
بالكفيات (ُِ ،)ٕٓ/طبقات المدلسيف (ُ.)ِٗ/

(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ّٔٓ /
(ٓ) لساف الميزاف (ِ.)ِّٕ/

(ٔ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٕ)َٓ /

(ٕ) نسب إلى مرك الشاذجاف ،كانما قيؿ له الشا جاف يعنى الشا جانى مكضع الممكؾ كمستقرذـ( .األنساب ُِ.)َِٕ/
(ٖ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (َُّ) ،تهذيب الكماؿ (ُْ.)ِٖٓ/
(ٗ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ِٕٔ /
(َُ) مشيخ النسائي (َٗ).

(ُُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ٕ/
(ُِ) سؤاالت السممي لمدارقطني (ُِْ).
(ُّ) تاريخ بغداد كذيكله (ٗ.)ّّٖ/

(ُْ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُّ.)ُٕ/
(ُٓ) تقريب التهذيب (ِٓٗ).
(ُٔ) الكاشؼ (ُ.)ّٖٓ/
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ٓ .أحمد بف محمد بف ح ٍنبؿ بف ًىالى ؿ بف أىس ٍد ال ى ً
الب ٍغ ىد ًادم
الم ٍرىك ًزم ى
ى ى
يى
ى
ى
ش ٌي ىباني أبك عبد اهلل ى
(ُ)
[المتكفىُِْ :ىػ] .
ركل عف  :يحيى ٍبف آدـ  ،كيعقكب ٍبف إً ٍبر ً
اذيـ ُّ
الزٍذ ًرم كأبي ىب ٍكر ٍبف عياش .
ى
(ِ)
ىرىكل ىعنه :البخارم ،كمسمـ ،كأيىبك داكد
(ٓ)
(ْ)
كثقه ابف عساكر(ّ) ،كابف سعد كزاد ثبت صدكؽ كثير الحديث  ،كالعجمي كزاد ثبت  ،كأبك

زرع (ٔ) ،كأبك حاتـ كزاد إماـ كحج (ٕ) ،كذكر ابف حباف في الثقات كقاؿ :حافظ متقف(ٖ)،
كقاؿ الخطيب :اماـ المحدثيف(ٗ) ،كقاؿ الذذبي :شيخ اإلسبلـ كسيد المسمميف في عصر (َُ)،

كقاؿ ابف حجر :ثق حافظ فقيه حج (ُُ).
الحم ً
ً
ً
ً
ص ٌي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َّ) في اإلسناد األكؿ.
الب ٍي ىران ٌي أىبك ى
الح ىكـ بف ىنافع ى
ٔ .ى
الي ىماف ٍ
ساني ً
الح ٍمصي [الكفاة َُٔ - ُُٓ :ق]
ٕ .أ يىبك بكر ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف أىًبي مريـ ال ىغ َّ
ركل عف :ىخالًًد ٍبف مع ىداف ،كر ً
اشًد ٍبف ىس ٍعود ،كببلؿ ٍبف أىبًي الدرداء.
ىى ىٍ
ى ٍ ى ىى
ركل ىع ٍنهي :ابف المبارؾ ،كاسماعيؿ بف عياش ،كبقي  ،كأبك اليماف
ّْ
المحدث العابد(ُِ)  ،كضعفه أحمد بف حنبؿ(ُّ) كابف سعد(ُْ) كالدارقطني(ُٓ)،
قاؿ الذذبي :
كيحيى بف معيف كأبك حاتـ(ُٔ) ،كقاؿ ابف حجر :ضعيؼ ككاف قد سرؽ بيته فاختمط (ُٕ).

الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ٖ .ىع ٍبد ى
ٗ .جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

(ُ) التاريخ الكبير (ِ ،)ٓ/الكنى كاألسماء (ُ ،)َّٓ/تاريخ مكلد العمماء ككفيػاتهـ (ِ ،)ُّٓ/اإلرشػاد فػي معرفػ عممػاء الحػديث
(ِ.)ٕٓٗ/

(ِ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ُ)َْْ /
(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓ.)ِِٓ/
(ْ) طبقات ابف سعد (ٕ.)ِّٓ/
(ٓ) الثقات لمعجمي (ُ.)ُْٗ /

(ٔ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ٖٔ/
(ٕ) المصدر السابؽ (ِ.)ٖٔ/

(ٖ) الثقات البف حباف (ٖ.)ُٖ/

(ٗ) تاريخ بغداد كذيكله (ٓ.)ُٕٖ/
(َُ) تذكرة الحفاظ (ِ.)ُٓ/
(ُُ) تقريب التهذيب (ْٖ).

(ُِ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ِٖٓ /

(ُّ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ْ)ُُٗ /
(ُْ) الطبقات الكبرل (ٕ)ِّْ /

(ُٓ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ّٕٗ /
(ُٔ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ)َْٓ /
(ُٕ) تقريب التهذيب (ص)ِّٔ :
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الحكـ عمى اإلسناد:
أتكقؼ عف الحكـ ؛ ألف أحمد بف جعفر بف الحسف لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
حديث رقـ (ّْ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك الفضؿ محمد بف إسماعيؿ الفضيمي أنا أبك القاسـ أحمد
بف محمد بف محمد بف أبي منصكر الخميمي ببمخ أنا أبك القاسـ عمي بف محمد بف أحمد بف الحسف
الخزاعي نا أبك سعيد الهيثـ بف كميب بف سريج الشاشي ببخارل نا عيسى بف أحمد يعني البمخي نا

بشر بف بكر حدثني أبك بكر عف عبد الرحمف بف جبير عف أبيه قاؿ حدثني أصحاب محمد ﷺ قاؿ :
ؽ فى َّإنيا م ً
شاـ فىإ ىذا يخ ِّيرتيـ الم ىن ً ً
عق يؿ
نيا فى ىعمى ٍي يكـ ًب ىم ًدي ىن وة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ٍ
شي
از ىؿ م ى
( َّإن يو ى
ى ى
ٍ ي ى
سيفتى يح ىعمي يكـ ال ى ى
(ُ)
ً
المسمً ى ً
ًً
نيا ًب و
أرض ييقىا يؿ لى ىيا ال يغكطى ية)
الم ىالحـ ىكفيسطىاطييـ م ى
ميف م ىف ى
ي
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ)

رجاؿ اإلسناد :

م،
ض ٍيؿ بف محمد بف الفضيؿ ،أبك الفضؿ الفي ى
 .1محمد بف إسماعيؿ بف الفي ى
ض ٍيمي ،األنصار ٌ
كم ،المزٌك ٌي[ .المتكفى ّْٓ :ىػ].
الي ىر ٌ
ى
ركل عف  :محمٌـ بف إسماعيؿ الضبي ،كأبي عمر ً
العيار.
يحي ،كسعيد بف أبي سعيد ٌ
ى
المم ٌ
ٌٌ ٌ
(ِ)
معاني ،كابف عساكر.
الس
ركل عنه :الهى ىرًكيُّكف ،كابف ٌ
ٌ
(ْ)
قاؿ الذذبي َّ :
الجمًٍي يؿ(ّ)  ،كقاؿ السمعاني  :مف بيت الحديث كالعمـ
الش ٍي يخ ى
الخميمي(ٓ) الد ٍىقاف(ٔ)[ .المتكفى ِْٗ :ىػ].
أح ىمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف يم ىح َّمد ،أ يىبك القاسـ
ٍ .2
ٌ
اعي.
ركل ىع ٍف  :أىبًي القاسـ ي
الخز ٌ
كم ىح َّمد ٍبف إسماعيؿ
ركل عنه  :أبك شجاع عمر البسطامي ،كمسعكد بف يم ىح َّمد
الغانمي ،ي
ٌ
(ٕ)
مي.
الفي ى
ضٍي ٌ
(ٗ)
(ٖ)
ً
الكٍقت .
كثقه السمعاني  ،كقاؿ الذذبي  :يم ٍسن يد ى

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٔ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ُٔٓ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء (َِ)ْٔ /

(ْ) المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني (ص)َُْٓ :

(ٓ) قي ػػؿ ل ػػه :الخميم ػػي ،ألن ػػه ك ػػاف يخ ػػدـ القاض ػػي الخمي ػػؿ ب ػػف أحم ػػد الس ػػجزل ش ػػيخ اإلس ػػبلـ ب ػػبمخ ،كك ػػاف كك ػػيبل ل ػػه  (.األنس ػػاب
لمسمعانيٓ)ُٖٖ /

(ٔ) ذذ المفظ لمف كاف مقدـ ناحي مف القرل ،كمف يككف صاحب الضيع كالكركـ( .األنساب لمسمعاني ٓ)ِّْ /
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ُٕٕ /

(ٖ) األنساب لمسمعاني (ٓ)ُٖٖ /

(ٗ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ)ّٕ /
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 .3عمي بف محمد بف أحمد بف حسف ً
المصرم ،أبك الحسف الكاعظ[ .المتكفى ّّٖ :ىػ].
ركل عف  :أحمد بف يعٌب ٍيد بف ناصح ،كأبي إسماعيؿ الترمذم ،كعبد المَّه بف أبي مريـ.
(ُ)
رزقى ىكٍيه ،كذبلؿ الحفٌار ،كأبك اٍل يح ىس ٍيف بف بشراف.
ركل ىع ٍنهي :محمد بف أحمد بف ٍ
(ّ)

(ِ)
كثقه الذذبي  ،كقاؿ الخطيب  :كاف ثق أمينان عارفان
اشي الحافظ[ ،المتكفى ّّٓ :ىػ].
س ىرٍيج بف ىم ٍع ًقؿ ،أبك سعيد ال ٌ
 .4الييثـ بف يكمى ٍيب بف ي
ش ٌ
كعباس الدكرم .
ركل عف  :عيسى بف أحمد
خي ،كمحمد بف عيسى الترمذمٌ ،
العسقبلني البٍم ٌ
ٌ

.

الكاغدم(ْ).
كعمي بف أحمد الخزاعي ،كمنصكر بف نصر
ىرىكل ىع ٍنهي :أبك عبد ا﵀ بف مند ،
ٌ
ٌ
َّ
الم ىس ٍند (ٕ).
كثقه الذذبي(ٓ)  ،كابف العماد الحنبمي(ٔ)  ،كقاؿ الذذبي مرة أخرل :
مصنؼ ي
ً
ً
ً
العسقالني[ .المتكفى  ِٖٔ :ىػ]
م ،ثي َّـ
يسى ٍبف أ ٍ
يسى ٍبف ىك ٍرداف أبك يحيى ا ٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
ىح ىمد ٍبف ع ى
 .5ع ى
ٌ
َّ
ركل عف َّ :
ب ،كبشر بف بكر التنيسي.
بقي ى ٍبف الكليد ،كعبد المه ٍبف ىك ٍذ ي
(ٖ)
ركل ىع ٍنهي :التٌرًم ٌ َّ
سائي ،كحامد ٍبف ببلؿ
ذم ،كالن ٌ
كثقه النسائي(ٗ)  ،كالذذبي(َُ)  ،كابف حباف(ُُ)  ،كقاؿ الخميمي كاف ثق كبي انر في العمماء كله
(ُِ)

أحاديث يتفرد بها

 ،كقاؿ أبك حاتـ  :صدكؽ(ُّ).

الب ىجمي الدِّمشقي األصؿ[ .المتكفى َِٓ :ىػ].
ً .6ب ٍ
شر ٍبف ىب ٍكر الت ِِّّنيسي أبك ىع ٍبد المَّو ى
ً
اعي.
ركل ىع ٍف  :ىع ٍبًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىي ًز ى
يد ٍب ًف ىجابً ور ،ى
كع ٍب ىدة بنت ىخالد ٍبف ىم ٍعداف ،كاألكز ٌ
افعي.
داني ،كال ٌش ٌ
ركل ىع ٍنهي :ابنه أحمد ،كالحارث ٍبف أسد الهى ٍم ٌ

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ُٕٗ /

(ِ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ)ّٓٔ /
(ّ) تاريخ بغداد (ُّ)ْٖٓ /

(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ٕٔٗ /

(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ)ّٓٗ /
(ٔ) شذرات الذذب (ْ)ُٗٔ/

(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ٕٔٗ /

(ٖ) المصدر السابؽ (ٔ)ِّٖ /

(ٗ) مشيخ النسائي = تسمي الشيكخ (ص)ْٗ :
(َُ) سير أعبلـ النببلء (ُِ)ُّٖ /
(ُُ) الثقات البف حباف (ٖ)ْٗٔ /
(ُِ) تهذيب التهذيب (ٖ)َِٔ /

(ُّ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ)ِِٕ /
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كثقه َّ
ني
الد ىارقي ٍ
ط ٌ
ثق ال طعف فيه(ٓ)  ،ككثقه أبك زرع كقاؿ أبك حاتـ ما به بأس(ٔ)  ،كقاؿ ابف حجر  :ثق
(ُ)

كابف حباف

(ِ)

(ّ)

 ،كالعجمي

(ْ)

ك الذذبي

كمرة أخرل قاؿ الذذبي  :صدكؽ

يي َّغ ًرب (ٕ).
 .7أ يىبك بكر ٍبف ىع ٍبد المَّو  ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّّ).
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
 .8ىع ٍبد ى
 .9جبير بف نفير الحضرمي  ، ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

الحكـ عمى اإلسناد:

الحديث إسناد ضعيؼ ؛ ألف فيه أىبك بكر ٍبف ىع ٍبد المَّه ٍبف أىبًي مريـ ضعيؼ.

حديث رقـ (ّٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك القاسـ بف الحصيف أنا أبك عمي بف المذذب أنا أبك بكر
بف مالؾ نا عبد ا﵀ بف أحمد حدثني أبي نا محمد بف مصعب نا أبك بكر عف عبد الرحمف بف جبير

اـ ىكا َّف ًب ىيا ىم ىكا ىنان
(ستي ٍفتى يح ىعمي يك يـ ال ى
عف أبيه عف رجؿ مف اصحاب محمد ﷺ عف النبي ﷺ قاؿ :ى
شى
يف ًفي الم ً
يقىا يؿ لى يو ال يغكطى ية ي ً
ؽ ًم ٍف ىخ ٍي ًر م ىن ً ً
الحًـ)(ٖ).
عني ًد ىم ٍ
شى
المسمً ًم ى
ى
ي
ى
ازؿ ي
ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ)

رجاؿ اإلسناد :
ًُ .ىب ية ً
اهلل بف يمحمد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّّ).
ى
س يف بف ىعمي  ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّّ).
ِ .ى
الح ى
(َُ)
(ٗ)
الح ٍن ىبمًي(ُُ)[المتكفى ّٖٔ :ىػ](ُِ).
الب ٍغ ىد ًادم  ،أبك بكر القى ًط ٍيعي
ش ًب ٍيب
أحمد بف ىج ٍعفىر بف ى
ى
ى
ّ .ى
ركل عف  :محمد بف يكنس الكديمي ،كابراذيـ الحربي ،كبً ٍشر بف مكسى.
(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ّٗ /

(ِ) الثقات البف حباف (ٖ)ُُْ /
(ّ) الثقات لمعجمي (ُ)ِْٔ /

(ْ) سير أعبلـ النببلء (ٗ)َٕٓ /
(ٓ) ميزاف االعتداؿ (ُ)ُّْ /

(ٔ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ)ِّٓ /
(ٕ) تقريب التهذيب (ص)ُِِ :

(ٖ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٔ /

(ٗ) الشبيبي اسـ لبعض أجداد المنتسب إليه ( .األنساب ٖ.)ٓٔ/

(َُ) نسب إلى قطيع الدقيؽ محم في أعمى غربي بغداد( .األنساب َُ.)ْْٔ/

(ُُ) نسب إلي مجمكع مف العمماء الذيف ينتسبكف لمذذب اإلماـ أحمد بف حنبؿ (األنساب ْ.)ِٕٗ/

(ُِ) مش ػػتبه أس ػػامي المح ػػدثيف (ْٔ) ،المتف ػػؽ كالمفت ػػرؽ (ُ ،)ُُٗ/المؤتم ػػؼ كالمختم ػػؼ الب ػػف القيسػ ػراني (ُ ،)ُِٗ/المختمط ػػكف
لمعبلئي (ٔ) ،الكافي بالكفيات (َٔ.)َُٖ/
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الب ٍرقىاني(ُ).
الدارقي ٍ
ىرىكل ىع ٍنهي :ى
ني ،كالحاكـ ،ىكأيىبك ىب ٍكر ى
ط ٌ
كثقه الدارقطني(ِ) ،كابف الجكزم(ّ) كالخطيب(ْ) ،كالحاكـ كزاد  :مأمكف(ٓ) ،كالذذبي(ٔ) ،كقاؿ

مرة أخرل :صدكؽ(ٕ).
ً
أح ٍمد بف ىح ٍن ىبؿ  ،ثق حج  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّّ).
ْ .ىع ٍب يد اهلل بف ى
أحمد بف يم ىحمد بف ىح ٍن ىبؿ  ،ثق حافظ فقيه حج  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّّ).
ٓ .ى
ٔ .محمد بف مصعب بف صدقة القرقساني[ .الكفاة َُِ - َُِ :ىػ].

حياف.
ركل ىع ٍف :مبارؾ بف فضال  ،كحماد بف سمم  ،كجعفر ٍبف ٌ
كعباس ُّ
مادم.
م ،ك َّ
ركل ىع ٍنهي :أحمد ٍبف حنبؿٌ ،
الر ٌ
الدكر ٌ
عدم :عندم لى ٍي ىس بركاياته بأس(ٖ)  ،كقاؿ عبد ا﵀ بف أحمد  :ال بأس به(ٗ)  ،كضعفه
قاؿ ابف
ٌ
(ُِ)
(ُُ)
(َُ)
الدارقي ٍ ً
اف يحيى
طن ٌي :لـ يكف حافطنا  ،كقاؿ البخارم  :ىك ى
أبك حاتـ  ،كالنسائي  ،كقاؿ َّ ى
ٍبف م ًعيف سيئ الرأم ًف ً
يه(ُّ)  ،كقاؿ الخطيب البغدادم  :كثير الغمط بتحديثه مف حفظه(ُْ) ،
ى
كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ كثير الغمط(ُٓ).

ساني ا ً
لح ٍمصي ،ضعيؼ ،سبؽ في الحديث رقـ(ّّ).
ٕ .أ يىبك بكر ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف أىًبي مريـ ال ىغ َّ
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ٖ .ىع ٍبد ى
ٗ .جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

َُ .ىر يج وؿ  :مف صحاب رسكؿ ا﵀ .

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ِِٖ /

(ِ) سؤاالت السممي لمدارقطني (َٗ).

(ّ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ.)ُِٔ/
(ْ) تاريخ بغداد كذيكله (ْ.)ِْٗ/
(ٓ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)ٖٕ/

(ٔ) المعيف في طبقات المحدثيف (ُُْ).
(ٕ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)ٖٕ/

(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُٖٗ /

(ٗ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ّ)ُّٕ /
(َُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ)َُّ /
(ُُ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُٖٗ /

(ُِ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ِٔٔ /
(ُّ) التاريخ الكبير لمبخارم بحكاشي المطبكع (ُ)ِّٗ /
(ُْ) تاريخ بغداد (ْ)ْْٕ /

(ُٓ) تقريب التهذيب (ص)َٕٓ :
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الحكـ عمى اإلسناد:

الحديث إسناد ضعيؼ ؛ ألف فيه أىبك بكر ٍبف ىع ٍبد المَّه ٍبف أىبًي مريـ ضعيؼ.

حديث رقـ (ّٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك القاسـ بف السمرقندم أنا أبك الحسيف بف النقكر كأبك

القاسـ بف البسرم ح .

كأخبرنا القاضي أبك عمي الحسف بف سعيد بف أحمد بف عمرك بف المأمكف بف عمرك بف المأمكف

الجزرم بالرحب أنا أبك القاسـ بف البسرم  ،قاال  :أنا أبك طاذر المخمص نا أبك محمد عبيد ا﵀ بف
عبد الرحمف بف محمد بف عيسى السكرم نا أبك عبد ا﵀ أحمد بف يكسؼ بف خالد التغمبي نا صفكاف

يعني ابف صالح نا الكليد حدثني أبك بكر بف ابي مريـ عف عبد الرحمف بف جبير بف نفير عف أبيه
ير
ستىفتى يح ىعمي يك يـ ًبال ى
ش ًاـ فى ىعمي يك يـ ًب ىم ًدي ىن وة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ي
قاؿ قاؿ رسكؿ ا﵀ ﷺ  ( :ىأال َّإن ىيا ى
مشؽ فىإ ىن ىيا ىخ ي
(ُ)
دائف ال ى ً
يف ًب ٍأر و
ىم ً
ض ًم ٍن ىيا ييقىا يؿ لى ىيا ال يغكطى ية ىك ًى ىي ىم ٍعقمي ييـ)
المؤ ًم ًن ى
شاـ ىكفيسطىاطي ي
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ) .

رجاؿ اإلسناد األكؿ :

ُ .إسماعيؿ بف أبي األشعث  ،أبك القاسـ السمرقندم  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّ).
ً
ِ .أىحمد بف محمد بف أىحمد بف ع ٍبد ً
اهلل بف َّ
الب ىزاز(ِ) [المتكفى:
الب ٍغ ىدادم ى
س ٌيف ى
النق يكر أبك ي
ى
الح ى
يىٍ
ى
ى
(ّ)
َْٕىػ] .
ركل عف :عبيد المَّه ٍبف حباب  ،كعمر ٍبف إً ٍبر ً
الر ٍح ىمف المخمص.
اذيـ الكتاني ،كمحمد ٍبف ىع ٍبد َّ
ىى ى
ى
(ْ)
ىح ىمد السمرقندم.
ىرىكل ىع ٍنهي :الخطيب ،كابف طاذر المقدسي ،كاسماعيؿ ٍبف أ ٍ

كثقه ابف خيركف(ٓ)(ٔ) ،كقاؿ الخطيب :كتبت عنه ككاف صدكقان(ٕ) ،كقاؿ الذذبي :الشيخ الجميؿ

الصدكؽ(ٖ).

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٕ /

(ِ) ذذ المفظ تقاؿ لمف يبيع البز كذك الثياب( .األنساب ِ.)ُٗٗ/
(ّ) الكافي بالكفيات (ٖ.)ِْ/

(ْ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ِٖٖ /

(ٓ) ذك اإلماـ أحمد بف الحسف بف أحمد بف خيركف أبك الفضؿ البغدادم ْٖٖ ذػ (سير أعبلـ النببلء ُْ.)ُِٕ/
(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ.)ّّٕ/
(ٕ) تاريخ بغداد كذيكله (ٓ.)ُْٔ/

(ٖ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ.)ِّٕ /
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ً
ً
ً
الب ٍن ىدار
ّ .ىعمً ٌي بف أ ٍ
م ي
م أىبك القىاسـ ى
ىح ىمد بف يم ىح َّمد بف ىعم ٌي بف ي
الب ٍ
الب ٍغ ىداد ٌ
س ًر ٌ
مهدم.
م ،كأبي عمر بف
ضي ،كاسماعيؿ بف ى
ٌ
الح ىسف الصَّرصر ٌ
ركل عف :أبي أحمد الفى ىر ٌ
(ِ)
ً
َّ
ندم.
المهتدم با﵀،
ركل عنه :محمد بف
َّم ٍرقى ٌ
ٌ
ينبي ،كاسماعيؿ بف أحمد الس ى
كعمي بف طراد الز ٌ
ٌ
(ّ)
عالماَّ ،
حدث بالكثير ،كانتشرت عنه
شيخا
كثَّقه ابف الجكزم ،كقاؿ السمعاني :كاف ن
ن
صالحا ،ن
الركاي  ،كقاؿ الذذبي :الشيخ الجميؿ الصدكؽ(ْ) ،كقاؿ الخطيب :كتبت عنه ككاف صدكقان(ٓ).
(ُ)

[المتكفىْْٕ :ىػ].

رجاؿ اإلسناد الثاني :

م[ .المتكفى ْْٓ :ىػ]
كم ،ا ٍل ىج ىزر ٌ
يم ٌ
 .1ا ٍل ىح ى
عمي القيرشي ،األ ى
س يف ٍبف سعيد ٍبف أحمد ،اإلماـ أبك ٌ
البسرم ،كعمر ٍبف يع ىب ٍيد المَّه البقٌاؿ.
ركل عف :عبد العزيز بف عمي األنماطي ،كأبي القاسـ ابف ي
لـ أقؼ له عمى تجريح كال تعديؿ.
م  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٔ) اإلسناد األكؿ.
 .2عمً ٌي بف أ ٍ
ىح ىمد ي
الب ٍ
س ًر ٌ
زكريا ،أ يىبك طاىر البغدادم
الر ٍح ىمف ٍبف
الر ٍح ىمف ٍبف ا ٍل ىعبَّاس ٍبف ىع ٍبد َّ
 .3يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد َّ
ٌ
َّ
الذىبي المخمِّص(ٔ)[ .المتكفى ّّٗ :ىػ].
ً
ض ىرًمي.
الح ٍ
كم ىح َّمد ٍبف ذاركف ى
ركل عف :أ ىىبي القاسـ ى
الب ىغكم ،كرضكاف ٌ
الص ٍي ىدالني ،ي
َّ
م.
ىرىكل ىع ٍنهي :ذب المه البللكائي ،كأحمد بف محمد بف النَّقُّكر ،كعمي بف أحمد ابف ي
الب ٍسر ٌ
(ٗ)

قاؿ الذذبي  :محدث العراؽ(ٕ) ،ككثقه الخطيب البغدادم(ٖ) ،ك أبك سعد السمعاني

م ،أبك محمد[ .المتكفى ِّّ :ىػ]
 .4يع ىب ٍيد اهلل بف عبد الرحمف بف محمد السكر ٌ
م ،كعبد ا﵀ بف مسمـ بف قيتىٍيب .
ركل عف :زكريا المنقر ٌ

.

ركل ىع ٍنهي :ابف ىحيُّكٍيه ،ك َّ
ني ،كأبك بكر بف شاذاف.
الد ىارقي ٍ
ى
ط ٌ
(ُِ)
(ُُ)
كثقه الذذبي(َُ) ،كالخطيب البغدادم  ،كقاؿ الدارقطني  :شيخ نبيؿ

(ُ) نسب الى مف يكػكف يمكثػ انر مػف شػيء يشػترل منػه مػف ذػك أسػفؿ منػه أك أخػؼ حػاال كأقػؿ مػاال منػه ثػـ يبيػع مػا يشػترل منػه مػف
غير ( .األنساب ِ.)ّّٔ/

(ِ)تاريخ اإلسبلـ (َُ)َّٕ /

(ّ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ.)ُِِ/
(ْ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ.)َِْ /
(ٓ) تاريخ بغداد كذيكله (ُُ.)ّّّ/

(ٔ) ذذا االسـ لمف يخمص الذذب مف الغش كيفصؿ بينهما( .األنساب لمسمعاني ُِ)ُُْ /
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ِّٕ /
(ٖ) تاريخ بغداد (ّ)ٖٓٓ /

(ٗ) األنساب لمسمعاني (ُِ)ُُْ /
(َُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ْٕٖ /
(ُُ) تاريخ بغداد (ُِ)َٕ /

(ُِ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ّْْ /
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ً
ً
م[ .المتكفىِّٕ :ىػ].
 .5أ ٍ
ىح ىمد ٍبف يكسؼ ٍبف ىخالد  ،أبك عبد اهلل التغمبي الدِّمشقي ا ٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
ركل عف :عفاف ،كمسمـ ٍبف إً ٍبر ً
اذيـ.
ىٍ
ى

(ُ)

ركل ىع ٍنهي :مكرـ بف أحمد ،كابف السماؾ ،كأبك ىب ٍكر ٍبف مجاذد اٍل يم ٍق ًرئ
الر ٍح ىمف ٍبف خراش(ِ)  ،كعبد ا﵀ بف أحمد بف حنبؿ (ّ).
كثقه ىع ٍبد َّ

ص ٍفكاف ٍبف دينار الحافظ الكبير ،أبك عبد الممؾ الثقفي ،مكالىـ
اف ي
ص ٍفك ي
بف صالح ٍبف ى
 .6ى
الدِّمشقي[ ،الكفاة َِْ - ُِّ :ىػ]
ركل عف  :ابف عيين  ،كمركاف ٍبف معاكي  ،كالكليد ٍبف مسمـ.
(ْ)
ركل ىع ٍنهي :أبك داكد ،كالترمذم ،كأبك زرع .
كثقه الذذبي(ٓ)  ،كابف حباف(ٔ)  ،كابف حجر(ٕ)  ،ك قاؿ أبك حاتـ  :صدكؽ(ٖ)  ،كذكر ابف
حجر في الطبق الثالث

(ٗ)

مف طبقات المدلسيف(َُ).

 .7الكليد بف مسمـ القرشي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).

 .8أ يىبك بكر ٍبف ىع ٍبد المَّو  ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّّ).
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
 .9ىع ٍبد ى
.11

جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

الحكـ عمى اإلسناد األكؿ:

إسناد الحديث في عم  /إسناد منقطع كتـ كصمه باإلسناد الثاني .
كالحديث إسناد صحيح ألف ركاته ثقات.

الحكـ عمى اإلسناد الثاني :
إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد يمرسؿ .
العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف اٍل ىح ىس يف ٍبف سعيد ٍبف أحمد لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
(ُ) مختصر تاريخ دمشؽ (ّ)ِّٗ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)َٓٔ /
(ّ) تاريخ بغداد (ٔ)ْٔٓ /

(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُْٖ /

(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُُ)ْٕٓ/
(ٔ) الثقات البف حباف (ٖ)ُِّ/
(ٕ) تهذيب التهذيب (ْ)ِْٕ/

(ٖ) الجرح ك التعديؿ البف أبي حاتـ (ْ)ِْٓ/

(ٗ) الطبق الثالث  :مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئم مف أحاديثهـ إال بما صرحكا فيه بالسماع (طبقات المدلسيف )ُّ /
(َُ) طبقات المدلسيف (ّٗ)
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حديث رقـ (ّٕ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأنا عمى أبي عبد ا﵀ يحيى بف الحسف بف البنا عف أبي تماـ
عمي بف محمد عف أبي عمر ابف حيكي أنا محمد بف القاسـ الككفي نا ابف أبي خيثم نا مكسى بف

إسماعيؿ أنا محمد بف راشد قاؿ حدث مكحكؿ أف جبير بف نفير حدث أف رسكؿ ا﵀ ﷺ قاؿ :
ً (ُ)
طاطي المسمً ى ً
شاـ)
مح ىم ًة ال يغك ى
(فيس ى
ط ية ىم ًدي ىن هة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ٍ
ير ىم ىد ًائ ًف ال ى
شي
الم ى
ؽ ىخ ي
ميف في ى
ي
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ) .
رجاؿ اإلسناد :

البغدادم.
عمي
ُ .يحيى بف ى
ٌ
الح ى
سف بف أحمد بف عبد اهلل ابف البناء ،أبك عبد اهلل بف أبي ٌ
[المتكفى ُّٓ :ىػ]
ركل عف  :عبد الصمد ابف المأمكف ،كأبي الحسيف ابف النقكر ،أبي الحسيف ابف المهتدم

با﵀.

(ِ)

م.
ركل عنه :أبك القاسـ ابف عساكر ،كأبك مكسى ،كابف الجكز ٌ
قاؿ الذذبي :الشيخ اإلماـ ،الصادؽ العابد(ّ)  ،كقاؿ أبك سعد السمعاني :سمعت الحافظ

عبد ا﵀ بف عيسى األندلسي يثني عمى يحيى بف البناء ،كيمدحه كيطريه ،كيصفه بالعمـ

كالتمييز كالفضؿ ،كقاؿ أيضان :ككذا كؿ مف سمعه كاف يثني عميه ،كيمدحه(ْ).

عمي ٍبف محمد ٍبف الحسف بف يزداد  ،القاضي أبك تماـ الكاسطي [المتكفى ْٓٗ :ىػ]
ٌِ .
المظفٌر ،كأبي الفضؿ ُّ
م.
الزٍذر ٌ
ركل عف  :أبي الحسيف محمد بف ي
ركل عنه  :أبك القاسـ ابف السمرقندم ،
قاؿ الذذبي  :مسند أذؿ كاسط

(ٓ )

 ،ككثقه ابف مأككال

صدكقان ،ككاف ينتحؿ االعتزاؿ
البغدادم  :ككاف ى

(ٖ)

.

(ٔ )

 ،كابف حباف

(ٕ )

 ،كقاؿ الخطيب

العبَّاس أىبك يع ىمر ابف ىح ٍي ىكيو  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ) .
ّ .يم ىح َّمد بف ى
ْ .محمد ٍبف القاسـ ٍبف جعفر ،أبك الطَّ ِّيب الكككبي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ) .
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٕ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ٓٓٗ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء (َِ)ٔ /
(ْ) المصدر السابؽ (َِ)ٕ /

(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ُُّ /
(ٔ) ميزاف االعتداؿ (ّ)ُٓٔ/

(ٕ) الثقات البف حباف (ٖ)ْٕٓ/
(ٖ) تاريخ بغداد (ُّ)ٖٖٓ /
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ً
ىحمد بف أىًبي ىخ ٍيثىمة يزىى ٍير بف حرب أىبك ب ٍكر ال ىن ً
م[المتكفى ِٕٗ :ىػ](ُ).
سائ ٌي ى
ى
الب ٍغ ىداد ٌ
ى
ىٍ
ى
ٓ .أ ٍ ى
ً
بف ًذ ىش واـ.
الج ٍعًد ،ىك ىخمى ى
ركل عف  :أ ٍ
بف ى
ؼ ى
بف ىح ٍنىب وؿ ،ىك ىعم َّي ى
ىح ىم ىد ى
ً و (ِ)
ً
ًً
صاعد.
بف أ ٍ
الحافظي ،ىكأيىبك القىاسـ ى
ىح ىم ىد ى
الب ىغ ًكمُّ ،ىكىي ٍح ىيى ي
ىرىكل ىع ٍنهيٍ :ابينهي؛ يم ىح َّم يد ي
بف ى
كثقه الدارقطني كزاد :مأمكف(ّ)  ،كالخطيب كقاؿ :كاف عالمان متقنان حافظان(ْ) ،كقاؿ الذذبي:
الحافظ الحج اإلماـ(ٓ) ،كقاؿ ابف أبي حاتـ :كاف صدكقان(ٔ).

(ٕ)
َّ
صرم [الكفاة َِّ - ُِِ :ىػ]
كي
ى
الب ٍ
ٔ .مكسى بف إسماعيؿ ،أبك ى
سمى ىم ىة الت يبكىذ ٌ
دم.
الع ى
ط ًار ٌ
حماد بف ىسمى ىم ى ك يزيد بف إبراذيـ التُّ ٍستىر ٌ
م ،كأبي األشهب ي
ركل عفٌ :
(ٖ)
ركل ىع ٍنهي :البخارم ،كأبك داكد ،كمسمـ.
ً
ً
الح َّج ي(ٗ ) ،كثقه البخارم (َُ ) كابف سعد (ُُ ) كالعجمي (ُِ ) ،كابف
اـ ،ي
قاؿ الذذبي :ى
الحافظي ،اإل ىم ي
حباف(ُّ) ،كيحيى ابف معيف ،ككثقه أبك حاتـ كزاد :ال أعمـ أحدا بالبصرة ممف أدركنا أحسف

حديثان مف أبي سمم (ُْ) ،كقاؿ ابف خراش تكمـ الناس فيه كذك صدكؽ(ُٓ) ،كقاؿ ابف حجر:
(ُٔ)
ثق ثبت كال التفات إلى قكؿ ابف خراش تكمـ الناس فيه.
(ُٗ )
(ُٖ )
اشد ال يخ ىز ً
ٕ .محمد بف ر ً
بالم ٍك يحكلًي
اعي (ُٕ ) أبك عبدهلل
يى
ى
الشامي الدمشقي المعركؼ ى
(َِ)
[المتكفى ُُٔ :ىػ] .
كسى ،ىك ىم ٍك يحكؿ.
ركل ىع ٍف :ىع ٍب ىدةى ٍب ًف أىبًي ليىب ىاب ى ،ىك يسمى ٍي ىم ى
اف ٍب ًف يم ى

(ُ) الكافي بالكفيات (ٔ ،)ِِّ/غاي النهاي في طبقات القراء (ُ ،)ْٓ/لساف الميزاف (ُ.)ُْٕ/
(ِ) سير أعبلـ النببلء (ُُ)ّْٗ /

(ّ) سؤاالت السممي لمدارقطني (ٖٖ).
(ْ) تاريخ بغداد كذيكله (ْ.)ّْٖ/
(ٓ) تذكرة الحفاظ (ِ.)َُّ/

(ٔ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ِٓ/

(ٕ) التبكذكي  :الٌذم يبيع ما في بطكف الدجاج كالطيكر مف الكبد كالقمب كالقانص ( .األنساب لمسمعاني ّ)ُٖ /
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)َٕٔ /
(ٗ) سير أعبلـ النببلء (َُ)َّٔ /

(َُ) رجاؿ صحيح البخارم = الهداي كاإلرشاد في معرف أذؿ الثق كالسداد (ِ)ٔٗٗ /
(ُُ) الطبقات الكبرل (ٕ)ِِِ /
(ُِ) الثقات لمعجمي (ِ)َّّ /

(ُّ) الثقات البف حباف (ٗ)َُٔ /

(ُْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ)ُّٔ /
(ُٓ) تهذيب التهذيب (َُ)ّّٓ /
(ُٔ) تقريب التهذيب (ص)ْٓٗ :

(ُٕ) نسب إلى خزاع ( .األنساب ٓ.)ُُٔ/

(ُٖ) كيقاؿ أبك يحيى( .الكنى كاألسماء ِ.)َٗٔ/

(ُٗ) نسب إلى مكحكؿ كذك صاحب كتاب المؤلؤيات في الزذد( .األنساب ُِ.)ُّْ/

(َِ) الت ػػاريخ الكبي ػػر (ُ ،)ُٖ/الض ػػعفاء الكبي ػػر لمعقيم ػػي (ْ ،)ٔٓ/الكام ػػؿ ف ػػي ض ػػعفاء الرج ػػاؿ (ٕ ،)َِْ/ت ػػاريخ بغ ػػداد كذيكل ػػه
(ِ ،)ّّٕ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٓ ،)ْ/الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ّ ،)ٖٓ/تهذيب الكماؿ (ِٓ.)ُٖٔ/
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ً (ُ)

ً
ً
ً
الكلً ٍيد
َّاف ٍب يف ذبلؿ  ،ىكبً ٍش ير ي
ركل ىع ٍنهي:ى ٍاب يف ىم ٍهدمٍّ ،ىكحب ي
بف ى
كثقه أحمد بف حنبؿ(ِ) ،كالدارقطني(ّ) كعمي بف المديني(ْ) ،كقاؿ يحيى بف معيف :ليس به
بأس(ٓ) ،كقاؿ ابف حجر(ٔ) :صدكؽ ،كزاد  :يهـ كرمي بالقدر ،كقاؿ الدارقطني مرة أخرل :
(ٕ)

كمرة أخرل  :ليس بالقكم

(ٖ)

(ٗ)

 ،ك مرة أخرل :ضعيؼ

،

ييعتبر به
كقاؿ النسائي  :ليس بالقكم (َُ ) ،كقاؿ ابف حباف :فكثر المناكير في ركايته فاستحؽ ترؾ

االحتجاج به(ُُ).
اهلل ً
امي أىبك ع ٍبد ً
َّ ً
ش ًق ٌي [المتكفى ُُّ :ىػ](ُِ).
الد ىم ٌ
ى
ٖ .ىم ٍك يحكؿ الش ٌ
كعائً ىش .
كع ىب ى
ادةي ٍبف الصامت ،ى
ركل ىع ٍف :أيبًي ٍبف كعب ،ي
(ُّ)
الخ ٍكالني.
ىرىكل ىع ٍف :كاثم ٍبف األسقع ،كأنس ٍبف مالؾ ،كأىبًك إدريس ى

كثقه العجمي ك قاؿ  :تابعي(ُْ) ،كأبك حاتـ(ُٓ) ،كابف حجر كزاد فقيه(ُٔ) ،ك ابف حباف (ُٕ)،
كقاؿ الزذرم :العمماء أربع منهـ مكحكؿ بالشاـ (ُٖ) ،كقاؿ ابف سعد :تابعي لـ يسمع مف

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ّْٗ /

(ِ) العمؿ كمعرف الرجاؿ (ِ.)َْٓ/

(ّ) سؤاالت البرقاني لمدارقطني (ٗٓ).

(ْ) سؤاالت ابف أبي شيب البف المديني (ُُٔ).
(ٓ) سؤاالت ابف الجنيد (َّٔ).
(ٔ) تقريب التهذيب (ْٖٕ).

(ٕ) سؤاالت البرقاني لمدارقطني (ٗٓ).
(ٖ) المصدر السابؽ (ٗٓ).

(ٗ) مف تكمـ فيه الدارقطني (ّ.)ُِِ/

(َُ) الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ٓٗ).
(ُُ) المجركحكف البف حباف (ِ.)ِّٓ/

(ُِ) طبقػات ابػػف سػػعد (ٕ ،)ُّٓ/التػػاريخ الكبيػػر (ٖ ،)ُِ/الكنػػى كاالسػػماء (ُ ،)َْٕ/الم ارسػػيؿ البػػف أبػػي حػػاتـ (ُِِ) ،تػػاريخ
مكلد العمماء ككفياتهـ (ُ ،)ِٔٓ/تهذيب الكماؿ (ِٖ ،)ْْٔ/لساف الميزاف (ٕ.)ّٕٗ/

(ُّ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)َِّ /

(ُْ) الثقات لمعجمي (ِ)ِٗٓ /

(ُٓ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)َْْ/
(ُٔ) تقريب التهذيب (ِْٖ).

(ُٕ) الثقات البف حباف (ٓ.)ْْٔ/

(ُٖ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)َْْ/
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النبي ( )ُ()كقاؿ أبك حاتـ :ما أعمـ بالشاـ أفقه مف مكحكؿ(ِ) ،كقاؿ ابف خراش :مكحكؿ
شامي صدكؽ ،ككاف يرل القدر(ّ).

ٗ .جبير بف نفير الحضرمي  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

الحكـ عمى اإلسناد :

الخ ىز ً
الحديث إسناد حسف ؛ ألف فيه محمد بف ر ً
اعي  ،صدكؽ .
اشد ي
يى
ى
حديث رقـ (ّٖ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -فأما حديث برد بف سناف  ،فأخبرنا أبك القاسـ عبد الممؾ بف عبد
ا﵀ بف داكد المغربي الحمزم الفقيه كأبك غالب محمد بف الحسف بف عمي الماكردم البصرم ببغداد قاال
أنا أبك عمي عمي بف أحمد بف عمي التسترم بالبصرة أنا القاضي أبك عمر القاسـ بف جعفر بف عبد

الكاحد اله اشمي أنا أبك عمي محمد بف أحمد بف عمرك المؤلؤم نا أبك داكد سميماف بف االشعث
السجستاني نا مكسى بف إسماعيؿ نا حماد أنا برد بف أبك العبلء عف مكحكؿ أف رسكؿ ا﵀ ﷺ قاؿ :
(ْ)
اط المسمً ى ً
ط ً
( مك ً
مشؽ ال يغكطى ية)
ضعي فيس ى
ض ييقىا يؿ لى ىيا ًد ي
الم ىال ًحًـ أ ٍىر ه
ىٍ
ميف في ى
ي
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ) .
رجاؿ اإلسناد :

م[ ،المتكفى ِٕٓ :ىػ]
ُ .عبد الممؾ بف عبد اهلل بف داكد ،أبك القاسـ الحمز ٌ
عمي التُّ ٍستىرم ،كأبي نصر الزينبي.
ركل عف  :أبي ٌ
(ٓ)

المعمر.
ركل عنه  :أبك القاسـ ابف عساكر  ،كأبك
ٌ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

عمي بف الحسف ،الشيخ أبك غالب الماكردم الصادؽ[ .المتكفى:
سف بف
ِ .محمد بف ى
الح ى
ٌ
ِٓٓ ىػ].
ماطي.
م ،كأبي الحسيف ابف النقكر ،ك عبد العزيز ٍ
عمي التُّ ٍستىًر ٌ
األن ٌ
ركل عف  :أبي ٌ
ركل عنه :أبك القاسـ ابف عساكر ،كأبك الفرج ابف الجكزم ،كأبك أحمد ابف يس ىك ٍي ىن .
(ٔ)
َّ
ً
ؽ،
قاؿ ابف الجكزم  :كاف شيخا
الم ىح ّْد ي
َّد ٍك ي
ث ،الص ي
ن
اـ ،ي
صالحا  ،قاؿ الذذبي  :الش ٍي يخ ،اإل ىم ي
النجَّار :ىك ً
اؿ ٍاب يف َّ
ث بًال ىكثًٍي ًر(ٕ).
كقى ى
صالًحان ىع ًف ٍيفان ،ىح َّد ى
ى
اف ثقى ن ى
(ُ) طبقات ابف سعد (ٕ.)ّْٓ/

(ِ) الجرح كالتعديؿ البف ابي حاتـ (ٖ.)َْْ/
(ّ) تهذيب الكماؿ (ِٖ.)ِْٕ/

(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٖ /
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)َْٔ /
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ّْٕ /

(ٕ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ)ٖٓٗ /
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قطي.
ثـ
عمي بف أحمد بف عمي بف إبراىيـ بف بحر ،أبك
م َّ
ٍ
البصر ٌ
عمي التستر ٌ
مٌ ،
الس ٌ
ٌ
ٌّ .
[المتكفى ْٕٗ :ىػ]
الهاشمي.
عمي  ،ك أبي عمر
ركل عف :عمه ى
ٌ
الح ىسف بف ٌ
َّ
الح ىسف
اني ،ك محمد بف ى
ركل عنه :عبد ا﵀ بف أحمد السَّمر ٌ
قندم ،ك محمد بف مرزكؽ الزعفر ٌ
م.
الماكٍرًد ٌ
ى
ً (ِ)
)
ُ
(
قاؿ الذذبي  :كاف صدكقنا  ،كمرة أخرل َّ :
الجمٍي يؿ .
الش ٍي يخ ى
اف ٍبف ىعمً ِّي
سمى ٍي ىم ي
ْ .القاسـ ٍبف جعفر ٍبف عبد الكاحد ٍبف العباس بف عبد الكاحد بف ىج ٍعفىير ٍبف ي
م.
اسي
ٍبف ىع ٍبد المَّ ًو ٍبف ىعبَّاس ٍبف ىع ٍبد ا ٍل يمطَّمً ًب ،القاضي أبك يع ىمر
الياشمي ٌ
ٍ
البصر ٌ
العب ٌ
ٌ
[المتكفى ُْْ :ىػ]
عياش القطٌاف  ،كأبي
ركل عف  :ىع ٍبد الغافر بف سبلم الحمصي ،كالحسيف ٍبف يحيى ٍبف ٌ
َّ
ؤم.
عمي المؤلي ٌ
ٌ
اإلصبهاني المستممي ،كعمي ٍبف
عمي
ٌ
ركل عنه  :أبك بكر الخطيب ،كمحمد ٍبف إبراذيـ ٍبف ٌ
(ّ)
م.
أحمد التُّ ٍستىر ٌ
(ْ)

كثقه الخطيب

.

ؤم[ .المتكفى ّّّ :ىػ]
ٓ .يم ىح َّمد ٍبف ٍ
أح ىمد بف ىعمرك ،أبك عمي المؤلي ٌ
عمي بف بحر ،كالقاسـ بف نصر.
الس
ركل عف  :أبي داكد ٌ
جستاني ،كالحسف بف ٌ
ٌ

الفسكم.
الهاشمي ،كأبك الحسيف
ركل ىع ٍنهي :الحسف بف عمي الجبمي ،كالقاسـ بف جعفر
ٌ
ٌ
كثقه الذذبي(ٓ)  ،كمرة أخرل ً :
ؽ(ٔ) .
م
اإل
الم ىح ّْد ي
َّد ٍك ي
ث ،الص ي
اـ ،ي
ى
ي
ً
افًٍ ،
اإل ىماـ أبك داكد
س ىحاؽ ٍبف بشير ٍبف ٌ
شداد ٍبف ىع ٍمرك ٍبف ع ٍم ىر ى
سمى ٍي ىماف ٍبف األشعث ٍبف إً ٍ
ٔ .ي
جستاني[ .الكفاة َِٖ - ُِٕ :ىػ]
الس
األزدم ٌ
ٌ
ٌ
ىح ىمد ٍبف أبي شعيب كيزيد ٍبف ىع ٍبد رٌبه.
ركل عف َّ :
الربًيع ٍبف نافع ك أ ٍ
ؤم  ،كالترمذم كالنسائي .
عمي المٌ ٍؤلي ٌ
ىرىكل ىع ٍنهي  :أبك ٌ

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ّْْ /

(ِ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ)ُْٖ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ُِْ /
(ْ) تاريخ بغداد (ُْ)ِْٔ /

(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ُٕٔ /

(ٔ) سير أعبلـ النببلء(ُٓ)َّٕ /
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(ِ)
ً (ُ)
اؿ اٍلح ً
ً
ً
اكـ :إً ىماـ
الحفَّاظ  ،ككثقه ابف أبي حاتـ  ،ىكقى ى ى
اـ ،ىش ٍي يخ السَُّّن  ،يمقى َّد يـ ي
قاؿ الذذبي :اإل ىم ي
الحًديث فى عصر بً ىبل مدافع (ّ) ،كقاؿ ابف حجر :ثق حافظ مصنؼ السنف كغيرذا مف
أذؿ ى
كبار العمماء(ْ).

َّ
كي  ،ثق ثبت  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).
ٕ .مكسى بف إسماعيؿ ،أبك ى
سمى ىم ىة الت يبكىذ ٌ
ً
م [المتكفى ُٕٔ :ىػ](ٓ).
سمى ىمة ى
الب ٍ
ص ًر ٌ
سمى ىمة بف د ٍي ىنار أىبك ى
ٖ .ىح َّماد بف ى
ركل عف  :ىخالً ًه حميد الطكيؿ ،ىكأ ىىن ىس ٍب ىف ًس ً
يف ،ىك يم ىح َّم ىد بف زياد القرشي.
ير ى
(ٔ)
َّ
ً
اف ،ىك ٍاب يف ىم ٍهًدمٍّ.
ركل ىع ٍنهيٍ :اب يف اٍل يم ىب ىارؾ ،ىكىي ٍح ىيى اٍلقىط ي
كثقه يحيى بف معيف كزاد :ثبت(ٕ) ،كالعجمي كزاد  :صالح ،حسف الحديث(ٖ) ، ،كابف حباف(ٗ)،
كقاؿ الذذبي :إماـ ثق له أكذاـ كغرائب كغير أثبت منه(َُ) ،كابف حجر كزاد أثبت الناس في

ثابت كتغير حفظه بأخرة(ُُ).
ً
ٗ .يب ٍريد ٍب يف ًس ىن و
ش ًقي [الكفاة َُْ - ُُّ :ق]
ِّم ٍ
اف ،أ يىبك ا ٍل ىعالء الد ى
ً
ادةى ٍب ًف ين ًس ٍّي ،كم ٍك يح و
كؿ.
ىسقى ًع ،ىك يع ىب ى
ركل ىع ٍف :ىكاثمى ى ٍب ًف األ ٍ
ىى
ركل ع ٍنه :السفياناف ،كاسماعيؿ ابف عمي  ،كعمً ُّي ٍبف ع ً
اصوـ.
ي ى
ىى
ى ي
(ُّ )
ً (ُِ )
ىكثَّقىهي َّ
كابف معيف كابف
الن ىسائً ُّي ،كقاؿ الذذبيً :م ٍف يجمَّ ً اٍل يعمى ىماء  ،ككثقه ابف حباف
خراش(ُْ) ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :صالح الحديث ،كقاؿ أبك داكد :ليس به بأس ،كلكف كاف
يرل القدر (ُٓ ) ،كقاؿ أبك حاتـ البستي :كاف صدكقا ككاف قدريا ،كقاؿ أبك زرع  :ال بأس

به(ُٔ) ،كضعفه ابف المديني(ُٕ) ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ رمي بالقدر(ُٖ).
(ُ) سير أعبلـ النببلء (ُّ)َِّ /

(ِ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ)َُِ /

(ّ) طبقات الشافعي الكبرل لمسبكي (ِ)ِٗٓ /
(ْ) تقريب التهذيب (ص)َِٓ :

(ٓ) التاريخ الكبير (ّ ،)ِِ/الكنى كاألسماء (ُ ،)ُّٖ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ ،)َُْ/تهذيب الكماؿ (ٕ.)ِّٓ/
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ِّْ /

(ٕ) سؤاالت ابف الجنيد (ُّٔ).
(ٖ) الثقات لمعجمي (ُ.)ُّٗ /

(ٗ) الثقات البف حباف (ٔ.)ُِٔ/

(َُ) المغني في الضعفاء (ُ.)ُٖٗ/
(ُُ) تقريب التهذيب (ُٖٕ).

(ُِ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ِّٔ /

(ُّ) الثقات البف حباف (ٔ)ُُْ /
(ُْ) تهذيب التهذيب (ُ)ِْٗ /

(ُٓ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ُ)َُٓ /
(ُٔ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ)ِِْ /
(ُٕ) ميزاف االعتداؿ (ُ)َّّ /

(ُٖ) تقريب التهذيب (ص)ُُِ :
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الش ً
َُ  .ىم ٍك يحكؿ َّ
ام ٌي  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).
الحكـ عمى اإلسناد :
أتكقؼ عف الحكـ ألف عبد الممؾ بف عبد ا﵀ بف داكد ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
حديث رقـ (ّٗ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -كأما حديث سعيد فأنبأنا أبك طاذر محمد بف الحسيف بف محمد بف
إبراذيـ الجيمي كحدثنا عنه أبك البركات الخضر بف شبؿ بف عبد الكاحد الحارثي الفقيه أنا أبك عمي
الحسف بف عمي بف إبراذيـ المقرئ نا أبك نصر عبد الكذاب بف عبد ا﵀ بف عمر المرم أنا أبك ذاشـ

عبد الجبار بف عبد الصمد السممي أنا أبك الحسف أحمد بف عمير بف يكسؼ بف جكصا نا أبك عامر
مكسى بف عامر بف عمارة بف خريـ المرم نا الكليد بف مسمـ حدثني سعيد بف عبد العزيز أف مف أدرؾ

مف عممائنا كانكا يقكلكف يخرصكف أذؿ مصر مف مصرذـ إلى ما يمي المدين كيخرج أذؿ فمسطيف

كاألردف إلى مشارؽ البمقاء كالى دمشؽ كيخرج أذؿ الجزيرة كقنسريف كحمص إلى دمشؽ كذلؾ لما كاف
مح ىم ًة ال يك ٍب ىرل
المؤ ًم ًن ى
الم ى
كـ ى
حدثنا به سعيد عف مكحكؿ عف رسكؿ ا﵀ ﷺ أنه قاؿ  ( :فيسطىاطي ي
يف ىي ى
(ُ)
مشؽ )
ًبال يغكطى ًة ىمدي ىن هة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ي
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ) .

رجاؿ اإلسناد :

ُ .محمد بف الحسيف بف محمد بف إبراىيـ  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
الخ ً
افعي [المتكفى ِٓٔ :ىػ]
الد
ضر ٍبف ًش ٍب ًؿ ٍبف ىع ٍبد ،الفقيو أ يىبك البركات
ِ .ى
مشقي ،ال ٌ
الحارثيٌ ،
ش ٌ
ٌ
ٌ
ركل عف  :أبي طاذر الحنائي ،كأبي الحسف ابف المكازيني ،كأبي الكحش المقرئ.
ركل ىع ٍنهي  :ابف عساكر ،كابنه ،كأبك نصر بف الشيرازم .
القدر(ِ)  ،كقاؿ ابف عساكر  :كاف ثبتان في ركايته(ّ)  ،ك
إماما كبير ٍ
قاؿ الذذبي  :ىك ى
اف فقيهنا ،ن

اف مف أ ىكابًر اٍلفيقىهىاء
قاؿ السبكي  :ىك ى
مناظر(ٓ) ،كقاؿ ابف الصابكني  :فقيه فاضؿ ،كثير المحفكظ ،متفنف(ٔ)  ،كقاؿ ابف العماد
(ْ )

 ،ك قاؿ أبك سعد السمعاني  :إماـ فاضؿ بارع

الحنبمي :

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٖ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ُِ)ِِٕ /

(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٔ)ّْٔ /

(ْ) طبقات الشافعي الكبرل لمسبكي (ٕ)ّٖ /

(ٓ) المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني (ص)ُٕٕ :

(ٔ) تكمم إكماؿ اإلكماؿ في األنساب كاألسماء كاأللقاب (ص)ّٗ :
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كاف سديد الفتكل ،كاسع الحفظ ،ثبتان في الركاي (ُ).

المقرئ[ ،المتكفى:
عمي األىكاز ٌ
م ي
ّ .الحسف بف عمي بف إبرىيـ بف ىي ٍزداد بف يى ٍرمز ،ىاألستاذ أبك ٌ
ْْٔ ىػ]
ً
ىح ىمد الكاتب.
بلبيَّ ،
ركل عف  :عبد ٌ
م ،ك محمد بف أ ٍ
الراز ٌ
كتماـ بف محمد ٌ
الكذاب الك ٌ
(ِ)
ً
ائي .
ركل عنه :أبك بكر الخطيب ،كأبك سعد ٌ
الس ٌماف ،كمحمد بف الحسيف الحٌن ٌ
ليؿ ،كمع إًمامتً ًه ًفي ً
ً
ب و
الق ىراءات فىقى ٍد تي يكمّْ ىـ ًف ٍي ًه(ّ)  ،كقاؿ ابف العماد الحنبمي:
قاؿ الذذبي  :ىحاط ي
ىى ى ى
(ْ)

(ٓ)

 ،كطعف ابف عساكر في ركايته

.

ضعيؼ اتٌهـ في لقي بعض الشيكخ
ْ .ع ٍبد الك ٍىاب بف ع ٍبد اهلل بف عمر بف أ ٍىيكب المِّرم (ٔ ) األىذٍرعي (ٕ ) أبك ال ىنصر ً
ش ًقي
الد ىم ٌ
ى
ى
ٍ
ي
ى
ى
ي
يى
(ٗ)
(ٖ)
ال ي ً
الج ٌباف [المتكفى ِْٓ :ىػ] .
ش ير ٍكطي ابف ى
كج ىمح بف القاسـ ،كالفضؿ بف جعفر.
ضالى  ،ي
ركل عف  :أبي عمر بف فى ى
(َُ)

الس ٌماف.
اني ،ك ٌ
ركل عنه  :أبك عمي األذكازم ،كعبد العزيز الكتٌ ٌ
(ُُ)
صَّنؼ يكتبان كثيرة
كثقه أبك بكر الحداد  ،كقاؿ ابف عساكر :اإلماـ الحافظ  ،كقاؿ الكتاني :ى
ككاف يحفظ شيئان مف عمـ الحديث(ُِ) ،كقاؿ الذذبي :الحافظ اإلماـ(ُّ).

المؤدب المقرئ[ .المتكفى:
السممي
ٌ
ٓ .عبد ٌ
الصمد بف إسماعيؿ ،أبك ىاشـ ٌ
الجبار بف عبد ٌ
ّْٔ ىػ].
المعافىى
ركل عف  :جعفر بف أحمد بف عاصـ ،كالقاسـ بف عيسى العصار ،كمحمد بف ي
َّيداكم.
الص ٍ
ً
الم ىزني.
تماـ ٌ
ركل ىع ٍنهيٌ :
الرازم ،كعمي بف ب ٍشر بف العطٌار ،كمحمد بف ىع ٍكؼ ي

(ُ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ٔ)َّْ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ٕٕٔ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ)ُّ /

(ْ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ٓ)ُٗٗ /
(ٓ) األعبلـ لمزركمي (ِ)ِْٓ /

(ٔ) نسب إلى جماع كبطكف مف قبائؿ شتى (األنساب ُِ.)ُِّ/

(ٕ) نسب الى أذرعات كذي ناحي بالشاـ كلها ذكر في الشعر( .األنساب ُ.)ُْٓ/

(ٖ) ذذ المفظ لمف يحفظ في الصحراء الغم كغيرذا ،أخذت مف الجبان كذي الصحراء( .األنساب ّ.)ُْٖ/
(ٗ) تكضيح المشتبه (ِ.)ُٓٔ/
(َُ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ُُْ /

(ُُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٕ.)ِّٕ/

(ُِ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ُُٕ).
(ُّ) سير أعبلـ النببلء (ُٕ.)ْٖٔ /
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كثقه عبد العزيز الكتٌاني كزاد  :كاف مأمكنان (ُ)  ،كابف العماد الحنبمي(ِ).
أحمد بف عم ٍير بف يكسؼ بف مكسى ابف جكصا(ّ) أبك الحسف ً
ش ًقي[المتكفى َِّ :ىػ](ْ).
الد ىم ٌ
ى ى
ى ى
يٍ ى
ي ي
يى
ٔ ٍ .ى
كع ٍمرك ٍبف عثماف.
ركل عف  :مكسى ٍبف عامر ،كمحمد ٍبف كزير ،ى
َّ
ركل ع ٍنه :حمزة ً
الك ىناني ،كأبك عمي َّ
اني (ٓ).
ىى ى ي
الن ٍيسابكر ٌ
م ،كالط ىبر ٌ
ٌ
ٌ
)
ٕ
(
)
ٔ
(
ً
ث
الح ًافظي األ ٍىك ىح يد ،يم ىح ّْد ي
اـ ،ى
كثقه ابف عساكر  ،كالدارقطني  ،كالطبراني ،كقاؿ الذذبي :اإل ىم ي
َّ
الش ًاـ(ٖ) ،كقاؿ ابف حجرّْ :
محدث دمشؽ(ٗ) ،كفي مكضع آخر :صدكؽ له غرائب(َُ).
(ُُ)

كسى ٍبف عامر ٍبف عمارة ٍبف خريـ ،أبك عامر المرم ال يخ ىرٍيمي
ٕ .يم ى
 َِٔ ق].ركل ىع ٍف :ابف يع ىي ٍي ىن ً ،
كعراؾ ٍبف ىخالًد المرم ،كعمي بف عاصـ.
ىى
(ُِ)
ىح ىمد ٍبف محمد ،كابف ىج ٍكصا.
ركل ىع ٍنهي :أيىبك ىب ٍكر ٍبف أىبًي ىد ياكد ،ك أ ٍ
ذكر ابف حباف في الثقات ك قاؿ  :ييغرب

(ُّ)

 ،كقاؿ الذذبي

(ُْ)

الدِّمشقي[ ،الكفاةُِٓ :

(ُٓ)

كابف حجر

 :صدكؽ .

ٖ .الكليد بف مسمـ القرشي أبك العباس الدمشقي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).
س ًعيد بف عبد العزيز بف أبي يحيى التىينكخي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٖ).
ٗ .ى
الش ً
َُ .ىم ٍك يحكؿ َّ
ام ٌي  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).

الحكـ عمى اإلسناد :

الحديث إسناد ضعيؼ ألف فيه الحسف بف عمي بف يذ ٍرمز ،ضعيؼ.
(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ِِٗ /

(ِ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ْ)َّْ /

(ّ) الجكصي نسب إلى جكصا كذك اسـ لجد أبي الحسف( .األنساب ّ.)ُّْ/

(ْ) تػ ػػاريخ مكلػ ػػد العممػ ػػاء ككفيػ ػػاتهـ (ِ ،)ْٖٔ/فػ ػػتح البػ ػػاب فػ ػػي الكنػ ػػى كااللقػ ػػاب (ُ ،)ُِْ/المنػ ػػتظـ فػ ػػي تػ ػػاريخ الممػ ػػكؾ كاألمػ ػػـ
(ُّ ،)َّٔ/طبقات الحفاظ (ّّْ).

(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ّّٔ /

(ٔ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓ.)َُٗ/

(ٕ) المؤتمؼ كالمختمؼ لمدارقطني (ِ.)َُٗ/
(ٖ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ)ُٓ /

(ٗ) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (ّ.)ِْٓ/
(َُ) لساف الميزاف (ُ.)ِّٗ/

(ُُ) ذذ النسب إلى خريـ ،كذك اسـ رجؿ (.األنساب لمسمعانيٓ)َُٖ /
(ُِ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ُِٖ /

(ُّ) الثقات البف حباف (ٗ)ُِٔ/
(ُْ) ميزاف االعتداؿ (ْ)َِٗ/
(ُٓ) تقريب التهذيب (ِٓٓ)
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حديث رقـ (َْ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا بحديثه أبك بكر محمد بف الحسيف بف عمي بف المزرفي أنا
أبك الغنائـ عبد الصمد بف عمي بف المأمكف أنا عبيد ا﵀ بف محمد بف حباب نا أبك القاسـ البغكم نا

أبك نصر التمار نا سعيد يعني ابف عبد العزيز عف مكحكؿ عف معاذ بف جبؿ قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀
ﷺ ( :يكـ الم ً
مشؽ ًم ٍف ىخ ً
ير ىم ىد ًائ ًف
نيف ًبال يغك ى
برل فيس ى
ط ًة ًب ىم ًدي ىن وة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ي
المؤ ًم ى
ى ي ى ى
مح ىمة ال يك ى
طاطي ي
ً (ُ)
شاـ)
ال ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ) .

رجاؿ اإلسناد :

ً
ً
الم ٍزىرًف ٌي
س ٍيف بف ىعم ٌي ى
ُ .يم ىح َّمد بف ي
الب ٍغ ىداد ٌ
الح ى
م أىبك ىب ٍكر ى
المهتدم با﵀ ،كعبد الصمد ابف المأمكف.
ركل عف  :أبي جعفر ابف المسمم  ،كأبي الحسيف ابف
ٌ
(ّ)
ركل عنه :ابف عساكر ،كأبك الفرج ابف الجكزم ،كأبك مكسى ً
يني
ٌ
ى
المد ٌ
(ٔ)
كثقه أبك سعد السمعاني(ْ) ،كابف الجكزم(ٓ) ،كالذذبي  ،كزاد السمعاني صالح عالـ ،سمع الكثير
(ِ)

[المتكفى ِٕٓ :ىػ]

بنفسه ،كزاد ابف الجكزم ثبت عالـ حسف العقيدة ،كزاد الذذبي متقف.
ً
الر ًش ٍيد أىبك ال ىغ ىن ًائـ
سف بف الفى ٍ
الص ىمد بف ىعم ٌي بف يم ىح َّمد بف ى
الح ى
ِ .ىع ٍبد ى
ٍمكف بف ى
المأ ي
ضؿ بف ى
ً
م[المتكفى ْٔٓ :ىػ](ٕ).
ى
الب ٍغ ىداد ٌ
كجد أ ىىبك الفضؿ ٍبف المأمكف ،ك يع ىب ٍيد المَّه ٍبف ىح ىب ىاب .
الدارقي ٍ
طنيٌ ،
ركل عف  :ى
اني ،ىك يم ىح َّمد ٍب يف ىع ٍبد الباقي الفرضي ،ىك ىعيب ىد الرحمف ٍب يف
كس ى
ؼ ٍب يف أىي ى
ركل ىع ٍنهي  :يي ي
ُّكب الهى ىم ىذ ٌ
(ٖ)
يم ىح َّمد القزاز.
كثَّقه أبك سعد السمعاني كزاد  :صدكؽ نبيؿ ككثَّقه الذذبي (ٗ ) ،كابف الجكزم (َُ ) ،كقاؿ
الخطيب :كاف صدكقان (ُُ).

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٖ /

(ِ) نسب إلى المزرف  ،كذي قري كبيرة بغربي بغداد( .األنساب ُِ.)َِِ/
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ْٔٓ /
(ْ) األنساب (ُِ.)َِِ/

(ٓ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٕ.)ُِٖ/
(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُْ.)ِْٔ/
(ٕ) الكافي بالكفيات (ُٖ.)ِِٕ/
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ُِٔ /

(ٗ) سير أعبلـ النببلء (ُّ.)ِّٗ/

(َُ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ.)ُْٗ/
(ُُ) تاريخ بغداد كذيكله (ُُ.)ْٕ/
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البزاز.
سمى ٍي ىماف ٍبف ىح ىب ىابة ،أ يىبك القاسـ البغدادم المتكثي ٌ
ّ .يع ىب ٍيد المَّو ٍبف يم ىح َّمد ٍبف إً ٍ
س ىحاؽ ٍبف ي
[المتكفى ّٖٗ :ىػ]
الب ىغ ًكم ،كأ ىىبي ىب ٍكر ٍبف أىبًي ىد ياكد .
ركل عف  :أ ىىبي القاسـ ى
(ُ)
كع ىب ٍيد المَّه ٍاألزذرم.
كع ٍبد العزيز ٍاأل ٍزًجي ،ي
ىرىكل ىع ٍنهي :أيىبك يم ىح َّمد الخبلؿ ،ى
كثقه الذذبي(ِ)  ،كالخطيب (ّ)  ،ك قاؿ أبك سعد السمعاني :محدث بغداد ،أحد المكصكفيف

بالصدؽ كالديان كاألمان (ْ).
اهلل بف محمد بف ع ٍبد الع ًزٍيز بف المريزباف(ٓ) بف سابكر بف شاىنشاه(ٔ) أبك القى ً
ْ .ع ٍبد ً
اسـ
ىٍ ى
ى
ى
ى يٍ
ى
يىٍ
(ٖ)
(ٕ)
الب ىغ ًكم [المتكفى ُّٕ :ىػ] .
ى
ركل عف :عمي ابف ً
كس ىكٍيد ٍبف ىس ًعيد.
يني ،كأحمد ٍبف حنبؿ ،ي
ى
المد ٌ
(ٗ)
ركل ىع ٍنهي :الدارقطني ،كأبك حفص بف شاذيف ،كعمر الكتاني.
كثقه الدارقطني كزاد جبؿ إماـ مف األئم ثبت(َُ) ،كالخميمي(ُُ) ،كالخطيب كزاد ثبت مكثر فهـ
عارؼ(ُِ)  ،كالذذبي كقاؿ :الحافظ الكبير مسند العالـ(ُّ) ،كقاؿ ابف عدم رأيت العمماء ببغداد

مجتمعيف عمى ضعفه(ُْ).
ٓ .ع ٍبد ً
الد ًق ٍي ًق ٌي(ُٓ) [المتكفى ِِٖ :ىػ](ُٔ).
الع ًزٍيز القي ى
صر التَّ ىمار ى
ى
م أىبك ىن ٍ
س ًك ٌ
ش ٍي ًر ٌ
م ال ىن ى
الممؾ بف ىع ٍبد ى
ى
كحماد بف ىسمى ىم ى ،كمالؾ بف أنس.
ركل عف  :أباف بف يزيد العطٌارٌ ،
(ُ) تاريخ اإلسبلـ(ٖ)َٔٓ /

(ِ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ)ْٖٓ /
(ّ) تاريخ بغداد (ُِ)َُٖ /

(ْ) األنساب لمسمعاني (ْ)ّْ /

(ٓ) المرزباني كذي نسب لجد المنتسب إليه( .األنساب ُِ.)ُٖٖ/

(ٔ) ممؾ الممكؾ أك الممؾ األعظـ كذي كمم فارسي ( .المعجـ الكسيط ُ.)َُٓ/

(ٕ) نسب الى بمدة مف ببلد خراساف بيف مرك كذراة يقاؿ لها بغ كبغشكر( .األنساب ِ.)ِّٕ/

(ٖ) تػػاريخ مكلػػد العممػػاء ككفيػػاتهـ (ِ ،)ْٔٓ/فػػتح البػػاب فػػي الكنػػى كااللقػػاب (ُ ،)ِٖ/إكمػػاؿ اإلكمػػاؿ (ُ ،)ُْٗ/المنتخػػب مػػف
كتاب السياؽ (ِٖٗ) ،الكافي بالكفيات (ُٕ.)ِٓٗ/

(ٗ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ِّّ /

(َُ) سؤاالت السممي لمدارقطني (َِٖ).

(ُُ) اإلرشاد في معرف عمماء الحديث (ِ.)َُٔ/
(ُِ) تاريخ بغداد كذيكله (َُ.)َُُ/
(ُّ) تذكرة الحفاظ (ِ.)ُِٕ/

(ُْ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ّْٕ/

(ُٓ) نسب إلى الدقيؽ كبيعه كطحنه( .األنساب ٓ.)ّّٔ/

(ُٔ) التاريخ الكبير (ٓ ،)ِّْ/الكنػى كاألسػماء (ِ ،)ّٖٖ/تػاريخ مكلػد العممػاء ككفيػاتهـ (ِ ،)َّٓ/تهػذيب الكمػاؿ (ُٖ،)ّْٓ/
الكافي بالكفيات (ُٗ.)ُُِ/
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ركل ىع ٍنهي :مسمـ ،كأبك حاتـ ،كأبك بكر بف أبي ُّ
الدنيا.
كثقه ابف سعد(ِ) ،كأبك داكد(ّ) ،كأبك حاتـ(ْ) ،كالنسائي(ٓ) ،كالذذبي(ٔ) ،كابف حجر(ٕ) ،كذكر
(ُ)

(ٖ)

ابف حباف في الثقات

.

الىـ ،ا ٍل يخر ً
يز ٍب يف مسمًوـ ا ٍلقى ً
ٔ .ىع ٍب يد ا ٍل ىع ًز ً
ص ًرم ،يي ىك َّنى أ ىىبا ىزٍي ود[ ،المتكفى:
اساني ثي َّـ ا ٍل ىب ٍ
ٍ
يٍ
ى ى
س ىممي ىم ٍك ي ي
ُُٔ  َُٕ -ق]
ً
ً
ً َّ ً
ط ور اٍلكَّار ً
الر ٍح ىم ًف،
ص ٍي ًف ٍب ًف ىع ٍبًد َّ
ؽ ،ىكأىبًي ىذ يار ى
كف اٍل ىع ٍبدمّْ ،ىك يح ى
ركل ىع ٍف :ىع ٍبد المه ٍب ًف د ىين وار ،ىك ىم ى ى
طائًفى و .
ىك ى
(ٗ)
ركل ع ٍنه :اٍلقىع ىنبً ُّي ،كعب ٍي يد المَّ ًه اٍلع ٍي ًش ُّي ،كح ٍفص ٍبف عمر اٍلحك ً
ض ُّي.
ى يى
ى ي ٍ
ى
ى ى ي ي ي ىى ى ٍ
(ُِ)
(ُُ)
(َُ)
كثقه الذذبي  ،كالعجمي  ،كابف حباف  ،كيحيى ابف معيف  ،كأبك حاتـ الرازم كزاد :
صالح الحديث

(ُّ)

 ،كابف حجر كزاد :عابد

(ُْ)

 ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ  :ليس به بأس(ُٓ)،

كقاؿ أبك حاتـ البستي  :كاف ردئ الحفظ(ُٔ).
الش ً
ٕ .ىم ٍك يحكؿ َّ
ام ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).
(ُٕ)
بف أ ٍىك و
صً
بف ىع ٍم ًرك ً
بف ىج ىب ًؿ ً
الر ٍح ىم ًف صحابي جميؿ.
ارم  ،يكنى أ ىىبك ىع ٍبد َّ
ٖ .يم ىعا يذ ي
س األى ٍن ى
الحكـ عمى اإلسناد :
الحديث إسناد صحيح  ،ألف ركاته ثقات.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ِْٔ /

(ِ) طبقات ابف سعد (ٕ.)ِْٓ/

(ّ) تاريخ بغداد كذيكله (َُ.)َِْ/

(ْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ّٖٓ/
(ٓ) تاريخ بغداد كذيكله (َُ.)َِْ/
(ٔ) الكاشؼ (ُ.)ٔٔٔ/

(ٕ) تقريب التهذيب (ّّٔ).

(ٖ) الثقات البف حباف (ٖ.)َّٗ/
(ٗ) تاريخ اإلسبلـ(ْ)ُْْ /

(َُ) سير أعبلـ النببلء (ٖ)ُِٗ /
(ُُ) الثقات لمعجمي (ِ)ٖٗ /

(ُِ) الثقات البف حباف (ٕ)ُُٔ /

(ُّ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ)ّٗٓ /
(ُْ) تقريب التهذيب (ص)ّٓٗ :

(ُٓ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ّٔٗ /
(ُٔ) مشاذير عمماء األمصار (ص)ِْٗ :

(ُٕ) االستيعاب في معرف األصحاب (ّ)َُّْ /
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حديث رقـ (ُْ)

قاؿ ابف عساكر  -رحمو اهلل  " : -قرأته عمى أبي القاسـ زاذر بف طاذر الشحامي عف أبي سعد
محمد بف عبد الرحمف الجنزركدم أنا الحاكـ أبك أحمد الحافظ أنا محمد بف مركاف عف ذشاـ بف عمار

نا عمرك بف كاقد نا عركة بف ركيـ عف أبي مالؾ األشعرم عف معاذ بف جبؿ قاؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀
ً و (ُ)
ً ً
ﷺ( :يكـ الم ً
ير م ىد ًائ ًف ال ى ً
كمئذ )
المسمً ى
ى ي ى ى
مح ىمة ي
شاـ ىي ى
ميف ًبال يغكطىة م ٍف ىخ ً ى
ظمى فيسطىاطي ي
الع ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ) .

رجاؿ اإلسناد :
الشح ً
اىر ًب ٍف ى ً
ُ .ىز ً
ام ٌي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
طاىر َّ ى
كذل  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
الر ٍح ىمف ى
الج ٍن ىج ير ٌ
ِ .يم ىح ٍمد بف ىع ٍبد ى
حيى  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
س ي
يف ًب ٍف ىعمي ًب ٍف ىي ى
ّ .ي
الح ى
ركتي[ .الكفاة َِٖ - ُِٕ :ىػ]
ْ .يم ىح ىمد ًب ٍف ىمركاف ى
الب ٍي ٌ
مشقي.
ىرىكل ىع ٍف :أبي يم ٍسهر ٍ
الد ٍ
(ِ)
الهركم ،كخيثم ٍبف يسمى ٍي ىماف .
ركل ىع ٍنهي :محمد ٍبف يكسؼ
ٌ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .
شقِّي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
ِّم ٍ
ًٓ .ى ى
شاـ بف ىع ىمار الد ى
(ّ)
ٔ .ىع ٍم يرك ٍب يف ىك ًاق ود ،أ يىبك ىح ٍف و
ش ًقي[ .الكفاة َُٖ - ُُٕ :ق]
ِّم ٍ
ص ا ٍلقيىر ًشي ىم ٍك ي
الى يـ ،الد ى
ركل عف  :إًسم ً
اعيؿ ٍبف يع ىبيد المَّه ٍبف أىبي المهاجر ،كثكر ٍبف يزيد الحمصي ،كحفص ٍبف
ٍى
يع ىمر األ ٍىن ً
م.
صار ٌ
(ْ)

ىرىكل ىعنه :محمد بف المبارؾ الصكرم ،كذشاـ ٍبف عمار ،كالكليد ٍبف مسمـ.
(ٔ)
(ٓ)
الحًديث(ٕ)،
ضعفه الدارقطني  ،كقاؿ مرة أخرل :متركؾ الحديث  ،كقاؿ النسائي :متركؾ ى
كقاؿ البخارم(ٖ) ،كأبك حاتـ(ٗ) :منكر الحديث ،كقاؿ الذذبي :ال يعرؼ ،كأتى بخبر منكر(َُ) ،
كذكر ابف حباف في كتابه المجركحيف(ُُ).

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٗ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ِِٔ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)َُٕ /

(ْ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِِ)ِٖٔ /
(ٓ) الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني (ِ)ُٔٓ /

(ٔ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِِ)ِٖٗ /
(ٕ) الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص)َٖ :

(ٖ) التاريخ الكبير لمبخارم بحكاشي محمكد خميؿ (ٔ)َّٖ /
(ٗ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ)ِٕٔ /
(َُ) ميزاف االعتداؿ (ّ)ِِٗ /

(ُُ) المجركحيف البف حباف (ِ)ٕٕ /
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شً
ٕ .عركة بف ركٍيـ المَّ ٍخ ًمي أىبك القى ً
ام ٌي األ ٍيريد ًن ٌي [المتكفى ُّٓ ىػ](ُ).
اسـ ال ٌ
يى
يٍ ى
ٌ
ًو
ركل ىع ٍف :أىبًي ثى ٍعمىىب ى اٍل ىخ ىشنً ّْي ،كأ ىىن ً
يس اٍل ىخ ٍكالنً ّْي.
س ٍب ًف ىمالؾ ،ىكأىبًي إً ٍد ًر ى
ى
و (ِ)
ً
ً
ركل ىع ٍنهي :م ىح َّم يد ٍب يف مه ً
يد ٍب يف ىع ٍبد اٍل ىع ًز ً ً
اـ ٍب يف ىس ٍعد.
اج ور ،ىك ىسع ي
يى
ي
يز ،ىكذ ىش ي
ىى
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
كثقه يحيى بف معيف  ،كالنسائي  ،كابف حباف  ،كقاؿ ابف سعد :كثير الحديث  ،كقاؿ
أبك حاتـ :تابعي عام أحاديثه مراسيؿ

(ٕ)

 ،كقاؿ الدارقطني :ال بأس به(ٖ) ،كقاؿ ابف حجر:

صدكؽ يرسؿ كثي انر(ٗ).
ٖ .ىكعب ٍبف ع ً
ش ىع ًرم  ،كنيته أيىبك ىمالًؾ  ،صحابي جميؿ(َُ) .
اصـ ٍاألى ٍ
ى
ٍي
بف أ ٍىك و
صً
بف ىع ٍم ًرك ً
بف ىج ىب ًؿ ً
ارم  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (َْ)
ٗ .يم ىعا يذ ي
س األى ٍن ى

اإلس ىناد :
الحكـ ىعمى ٍ
ي
ركتي لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
أتكقؼ عف الحكـ ألف محمد بف مركاف ى
الب ٍي ٌ

حديث رقـ (ِْ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل" : -قرأته عمى أبي القاسـ إسماعيؿ بف أحمد بف السمرقندم عف أبي
طاذر محمد بف أحمد بف محمد بف ابي الصقر أنا الحسف بف محمد بف أحمد بف جميع الصيداكم أنا

أبك يعمى عبد ا﵀ بف محمد بف حمزة بف أبي كريم أنا القاسـ بف عبيد المكتب نا عبد ا﵀ بف سميماف
ش ًاـ
ستي ٍفتى يح ال ى
العبدم نا أبي حدثني جعفر بف محمد عف أبيه عف جد قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ﷺ ( :إ ىن ىيا ى
ش ًاـ ك ًىي معق يؿ المسمً ى ً
ًً
الم ىال ًحًـ ىكفيسطىاطي
ميكـ ًب ىم ًدي ىن وة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ي
ميف م ٍف ى
ي
فى ىع ي
مشؽ فىإ ىن ىيا ىخ ٍي ير ىمدائف ال ى ى ى
ً
ميف ًبأر ً ً
ً
َّج ً
الم ً
كج
اؿ ي
أج ى
قدس ىكمعقمييـ ىم ٍف ىي ي
ض م ٍن ىيا ييقىا يؿ لى ىيا ال يغكطى ية كمعقمييـ م ٍف الد ى
المسم ى ٍ
بيت ى
ي
(ُُ)

كر)
أج ى
ىك ىم ي
كج الطي ي

* سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ) .

(ُ) التاريخ الكبير (ٕ ،)ّّ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (َْ.)ِِٖ/
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ٕٔٗ /

(ّ) تاريخ ابف معيف ركاي الدارمي (ُ.)ُْٕ/
(ْ) تهذيب الكماؿ (َِ.)ٗ/

(ٓ) الثقات البف حباف (ٓ.)ُٗٔ/
(ٔ) طبقات ابف سعد (ٕ.)َِّ/

(ٕ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ّٗٔ/
(ٖ) سؤاالت البرقاني لمدارقطني (ٕٓ).
(ٗ) تقريب التهذيب (ّٖٗ).
(َُ) أسد الغاب (ْ)ْْٓ /

(ُُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٗ /
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رجاؿ اإلسناد :

ُ .إسماعيؿ بف أحمد السمرقندم  ،ثق  ،سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ّ).
(ِ)
اع ٍيؿ ًبف أىًبي الص ٍقر أىبك طى ً
ىحمد ًبف محمد ًبف إًسم ً
اىر المَّ ٍخمي (ُ)  ،األى ٍن ىبارم
ي
ى
يىٍ
ٍى
ِ .يم ىح ٍمد ًبف أ ٍ ى
[المتكفى ْٕٔ :ىػ](ّ).
َّنعاني ،كاسماعيؿ بف
ركل عف  :عبد الرحمف بف أبي نصر التٌميمي  ،كمحمد بف ي
الح ىسيف الص ٌ
م.
ىع ٍمرك ٌ
الحداد المصر ٌ

ضيؿ ،كاسماعيؿ بف أحمد
الرٌزاؽ بف الفي ى
ركل عنه  :أبك بكر الخطيب ،كعبد ا﵀ بف عبد ٌ
(ْ)
قندم.
السّْمر ٌ

كثقه ابف الجكزم كزاد ثبت فاضؿ صكاـ قكاـ(ٓ) ،كقاؿ الذذبي :اإلماـ المحدث(ٔ).
ً (ٕ )
ً
سان ٌي
ىح ىمد ًبف ىع ٍبد َّ
سف ًبف يم ىح ٍمد ًبف أ ٍ
ّ .ى
الر ٍح ىمف ًبف ىي ٍح ىيى ًبف ىجم ٍيع أ يىبك يم ىح ٍمد ال ىغ ٌ
الح ى
[المتكفى ّْٕ :ىػ](ٖ).
م.
الم ىيانً ًج ٌي ،كأحمد بف عطاء ُّ
الركىذ ىبار ٌ
ركل عف :محمد بف سميماف بف ىذ ٍككاف ،كيكسؼ ى
كعمي بف ب ٌكار
ذاكم،
ركل عنه :محمد بف أحمد بف أبي َّ
الر ٌ
الص ٍقر األنبار ٌ
عمي ٌ
مٍ ،
ٌ
كحمد بف ٌ
(ٗ)
م.
الصُّكر ٌ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .
(َُ)
ً
ً
الص ٍي ىد ً
اكم
سمى ٍي ىماف بف أىًبي يك ىرٍي ىمة أىبك ىي ٍعمىى ى
ْ .ىع ٍبد اهلل ًبف يم ىح ٍمد ًبف ىح ٍم ىزة ًبف ىع ٍبد اهلل ًبف ي
(ُُ)
[الكفاة  َّٔ_ُّٓ:ىػ]
الم ىعافىى الصيداكم ،كمحمد بف الحسف بف قيتىٍيب .
ركل عف  :أبيه ،كمحمد بف ي
(ُِ)
كم ىعاذ بف محمد الصَّيداكم
كتماـ ٌ
ركل ىع ٍنهي :ابف ىم ٍن ىد ٌ ،
الرازم ،ي
لـ أقؼ له عمى جرح أك تعديؿ .

(ُ) نسب إلى لخـ ،كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ( .األنساب ُُ.)ُُِ/

(ِ) نسب الى بمدة قديم عمى الفرات بينها كبيف بغداد عشرة فراسخ( .األنساب ُ.)ّّٓ/

(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٓ ،)ُْٕ/النجكـ الزاذرة في ممكؾ مصر كالقاذرة (ٓ.)ُُٖ/
(ْ)تاريخ اإلسبلـ (َُ)ّٖٗ /

(ٓ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ.)ِِّ/
(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ.)ٕٖٓ /

(ٕ) نسب إلى غساف ،كذي قبيم نزلت الشاـ ،كانما سميت غساف بماء نزلك ( .األنساب َُ.)ِْ/
(ٖ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُّ ، )ِّٓ/النجكـ الزاذرة في ممكؾ مصر كالقاذرة (ٓ.)َْ/
(ٗ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ٓٔٓ /

(َُ) نسب إلى صيداء ،كذي بمدة عمى ساحؿ بحر الشاـ قريب مف صكر( .األنساب ٖ.)ّٓٔ/
(ُُ) معجـ الشيكخ البف الصيداكم (َّٔ) ،تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِّ.)ُٕٖ/
(ُِ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ُٔٔ /
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ٓ .القاسـ بف عبيد المكتب .
لـ أقؼ له عمى ترجم .

الب ٍغدادم[ .الكفاة:
ٔ .عبد اهلل بف سميماف بف يكسؼ ،أبك محمد ٍ
الب ٍعمى ىب ٌك ٌي .كيقاؿ :ى
دم ى
العب ٌ
ُِْ  َِٓ -ق]
َّ
م.
ركل ىع ٍف :الميث بف سعد ،كابف لى ًهيع  ،كأبي إسحاؽ الفى ىزار ٌ
ّْ
ني ،كمحمد بف محمد بف سميماف
ياطي ،كمحمد بف قيتىٍي ىب العسقبلى ٌ
ركل ىع ٍنهي :بكر بف سهؿ الد ٍم ٌ
دم(ُ).
ى
الباغ ٍن ٌ

(ّ)

عدم :ليس بذاؾ المعركؼ
كثقه ابف حباف(ِ)  ،ك قاؿ أبك أحمد بف
ٌ
منكر(ٓ).
شيء(ْ)  ،ك قاؿ الخطيب  :حدث عف الميث بف سعد حديثنا نا
ً
س ٍي ًف ٍب ًف ىعمً ِّي ٍب ًف أىًبي طىالً وب  ،أبك عبد اهلل القرشي الياشمي
ٕ .جعفر بف يم ىح َّم يد ٍب ًف ىعم ِّي ٍب ًف ا ٍل يح ى
العمكم المدني [المتكفى ُْٖ :ىػ]
 ،كقاؿ الذذبي  :فيه

ركل عف  :أبيه أبي جعفر محمد بف عمي كالزذرم كعركة بف الزبير كعطاء بف أبي رباح.
ركل عنه  :شعب كمالؾ بف أنس كحفص بف غياث(ٔ).

كثقه يحيى ابف معيف كزاد  :مأمكف صدكؽ(ٕ) ،كالذذبي
(َُ)

كزاد :ال يسأؿ عف مثمه

(ٖ)

كالعجمي(ٗ) ،كالشافعي ،كأبك حاتـ

كذكر ابف حباف في الثقات كقاؿ :يحتج بركايته ما كاف مف غير

(ُُ)
اف
ركاي أكالد عنه ألف في حديث كلد عنه مناكير كثيرة  ،كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف :ىك ى
بأس ،كاذا حممته حمؿ عمى نفسه(ُِ) كقاؿ ابف حجر:
ىجعفىر إذا أخذت منه العفك ،لـ يكف به ه

صدكؽ فقيه إماـ(ُّ).

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُُٖٓ /

(ِ) الثقات البف حباف (ٖ)ّْٔ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُُٖٓ /
(ْ) ميزاف االعتداؿ (ِ)ِّْ /
(ٓ) تاريخ بغداد (ُُ)ُّٓ /

(ٔ) مكسكع مكاقؼ السمؼ في العقيدة كالمنهج كالتربي (ِ)ُّٔ /
(ٕ) تاريخ ابف معيف  -ركاي ابف محرز (ُ)َُُ /
(ٖ) مف تكمـ فيه كذك مكثؽ (ص)َٔ :
(ٗ) الثقات لمعجمي (ُ)َِٕ /

(َُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ)ْٖٕ /
(ُُ) الثقات البف حباف (ٔ)ُُّ /

(ُِ) التاريخ الكبير لمبخارم بحكاشي محمكد خميؿ (ِ)ُٖٗ /
(ُّ) تقريب التهذيب (ص)ُُْ :
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طالًب ا ٍلي ً
ً
اش ًمي ا ٍل ىعمى ًكم ،أ يىبك ىج ٍعفىر الباقر،
س ٍي ًف ٍب ًف ىعمً ِّي ٍب ًف أىًبي ى
ى
ٖ .يم ىح َّم يد ٍب ًف ىعم ِّي ٍب ًف ا ٍل يح ى
[الكفاة َُِ - ُُُ :ىػ]
ىركل ىع ٍفَّ :
كعائً ىش  ،ك ٌأـ ىسمى ىم ى (رضي ا﵀ عنهـ) .
الح ىسيف ،ى
الح ىسف ،ك ي
جد ٍيه ى
ى
(ُ)
ركل ىع ٍنهي :ابنه جعفر الصادؽ ،كعمرك بف دينار ،كاألعمش.
(ِ)

كثقه الدارقطني

(ّ)

 ،كابف حباف

(ْ)

 ،ك العجمي

 ،كابف حجر ك زاد :فاضؿ

(ٓ)

 ،ك أحمد ابف

حنبؿ ك زاد  :قكم الحديث(ٔ)  ،ىكقىاؿ ابف البرقي :كاف فقيها ،فاضبل  ،كذكر َّ
الن ىسائي في
فقهاء التابعيف مف أذؿ المدين (ٕ).
ٗ .عمي بف الحسيف ابف اإلماـ ىعمً ِّي ٍب ًف أىًبي طىالً ًب ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍل يمطَّمً ًب بف ىاشـ الياشمي المدني،
زيف العابديف ،أبك الحسف ،كيقاؿ :أبك الحسيف [الكفاة ََُ - ُٗ :ق].
ركل عف :أىبً ً
يه ،كابف عباس ،كأبي ذريرة ،ك ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍلم ىسي ً
ّْب.
ىى ىٍ
ي
ى
(ٖ)
ً
َّ ً ً
اـ ٍب يف يع ٍرىكةى.
ىرىكل ىع ٍنهي :ىبينكي؛ يم ىح َّم هد اٍل ىباق ير ىكىزٍي هد ىك يع ىم ير ىك ىع ٍب يد المه ،ىكذ ىش ي
(ٗ)

كثقه العجمي ك قاؿ تابعي

كابف سعد كزاد :كاف مأمكنان كثير الحديث عاليان رفيعان كرعان(َُ)،

ككثقه ابف حجر كزاد :ثبت عابد فقيه فاضؿ(ُُ) ،كقاؿ الزركمي :رابع األئم االثني عشر عند

اإلمامي  ،كأحد مف كاف يضرب بهـ المثؿ في الحمـ كالكرع

(ُِ )

كقاؿ يحيى بف سعيد

ذاشميا قط أفضؿ منه(ُّ) ،كقاؿ ابف حباف :مف فقهاء أذؿ البيت كأفاضؿ
األنصارم :ما رأيت
ن
بنى ذاشـ(ُْ).

الحكـ عمى اإلسناد :

إسناد الحديث فيه عمتاف:

(ُ) تاريخ اإلسبلـ(ّ)َّٖ /

(ِ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)َٔٔ /
(ّ) الثقات البف حباف (ٓ)ّْٖ /
(ْ) الثقات لمعجمي (ِ)ِْٗ /

(ٓ) تقريب التهذيب (ص)ْٕٗ :

(ٔ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ّ)ِٗٓ /
(ٕ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِٔ)َُْ /
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ِ)ُُْْ /
(ٗ) الثقات لمعجمي (ِ)ُّٓ /

(َُ) مكطأ مالؾ ت األعظمي (ٔ)ْٖ /
(ُُ) تقريب التهذيب (ص)ََْ :
(ُِ) األعبلـ لمزركمي (ْ)ِٕٕ /

(ُّ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ّ)ّٓ /
(ُْ) مشاذير عمماء األمصار (ص)َُْ :
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العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

الح ىسف بًف يم ىح ٍمد بًف ىج ًم ٍيع ك القاسـ بف عبيد المكتب  ،لـ أقؼ
العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف ى
لهـ عمى تجريح أك تعديؿ.

حديث رقـ (ّْ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أنبأنا أبك عمي الحسف بف أحمد المقرئ أنا أبك نعيـ الحافظ نا
حبيب بف الحسف كعبد ا﵀ بف محمد قاال نا عمر بف الحسف أبك حفص القاضي الحمبي نا محمد بف

كامؿ بف ميمكف الزيات نا محمد بف إسحاؽ العكاشي نا األكزاعي قاؿ قدمت المدين في خبلف ذشاـ

فقمت مف ذا ذنا مف العمماء قاؿ ذاذنا محمد بف المنكدر كمحمد بف كعب القرظي كمحمد بف عمي بف
عبد ا﵀ بف عباس كمحمد بف عمي بف الحسيف بف فاطم بنت رسكؿ ا﵀ ﷺ فقمت  :كا﵀ ألبدأف
بهذا قبمهـ قاؿ فدخمت المسجد فسممت فأخذ بيدم فأدناني فقاؿ مف أم إخكاننا أنت فقمت له رجؿ مف

أذؿ الشاـ فقاؿ مف أم أذؿ الشاـ قمت رجؿ مف أذؿ دمشؽ قاؿ نعـ أخبرني أبي عف جدم أنه سمع
الث معاق ىؿ فىمعقمييـ ًم ٍف الم ً
رسكؿ ا﵀ ﷺ يقكؿ ( :لم ىن ً
ككف لً يع ٍمؽ أنطا ىكي ىة
برل التَّي تى ي
ى ى
مح ىمة ال يك ى
اس ثى ي ى
(ُ)
ً
يت الم ً
مشؽ ىكمعقمييـ ًم ٍف الد ى ً
قد ً
سي ىناء)
ًد ي
أج ى
أجك ىج ىك ىم ي
س ىكمعقميـ م ٍف ىي ي
طكر ى
كج ي
َّجاؿ ىب ي ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ) .

رجاؿ اإلسناد :

أحمد بف ًم ٍيرة  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
س يف بف
ى
ُ .ى
الح ى
ِ .أحمد بف عبد اهلل األصبياني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).

القزاز[ .المتكفى ّٓٗ :ىػ].
ّ .حبيب بف الحسف بف داكد بف محمد ،أبك القاسـ ٌ
ركل عف  :محمد بف عثماف العبسي ،كخمؼ بف عمرك العكبرم ،كالحسف بف عمكي .
ني ،كالحمامي  ،كأبك ين ىعيـ.
الدارقي ٍ
ركل ىع ٍنهي :ى
ط ٌ
كثٌقه ابف أبي الفكارس(ِ)  ،كأبك ين ىعيـ ،كالخطيب كقاؿ  :سألت أبك بكر البرقاني ىع ٍف حبيب
اؿ :ضعيؼ  ،كقاؿ ابف العماد الحنبمي  :الرجؿ
اؿ :ضعيؼ فراجعته ًفي أمر  ،فىقى ى
القزاز ،فىقى ى
(ّ)

ص يدكؽ(ْ).
 ،كقاؿ الذذبي :ى

كلينه بعضهـ
الصالح ،كثٌقه جماع ٌ ،
ْ .ىعبد اهللي بف يم ىحمد بف ىح ٌياف  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).

الحمبي[ .المتكفى َّٔ :ىػ]
سف ،أبك يحفىيص
ٓ .يع ىمر بف ى
الح ى
ٌ
الحمبي ،كلي ىكٍيننا.
ركل عف  :أبي نعيـ
ٌ
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)َِْ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ُّْ /

(ّ) شذرات الذذب في أخبار مف ذذب (ْ)َّٕ /
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ُّْ /
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كم ٍخمىد بف جعفر.
ركل ىع ٍنهي :ابف المظفٌر ،ك ٌ
الكراؽ ،ى
كثٌقه َّ
ني(ُ) .
الد ىارقي ٍ
ط ٌ

ٔ .محمد بف كامؿ بف ميمكف الزيات.
ركل عف  :زيد بف الحسف.

كمحمد بف أحمد بف عمي المصرم كأحمد
ركل عنه  :محمد بف إسماعيؿ بف إسحاؽ الفارسي ،ي
بف يحيى بف زكير.

م(ّ).
قاؿ الذذبي  :ركل عف مالؾ بخبر باطؿ(ِ) ،كقاؿ الدارقطني  :لى ٍي ىس بًاٍلقى ًك ّْ
كاشي[ .الكفاة ََِ - ُُٗ :ق]
ٕ .محمد ٍبف إً ٍ
ىس ٌ
دم ي
س ىحاؽ ٍبف إبراىيـ األ ى
الع ٌ
ً
م ،كابراذيـ ٍبف أىبًي ىعٍبمى ى ،كاألكزاعي.
ركل ىع ٍف :يحيى ٍبف ىسعيد األنصار ٌ
اني ،كسميماف بف سمم الخبائرم ،كغيرذما.
ركل ىع ٍنهي :ذاشـ ٍبف القاسـ ى
الح ٌر ٌ
كذبه أبك حاتـ ،كغير  ،كقاؿ الذذبي  :أحاديثه بكاطيؿ

(ْ)

(ٓ)

 ،قاؿ البخارم :منكر الحديث ،

كقاؿ ابف معيف :كذاب  ،كقاؿ الدارقطني :يضع الحديث
ىكز ً
اع ٌي(ٕ)[المتكفى ُٕٓ :ىػ](ٖ).
الر ٍح ىمف بف ىع ٍم يرك بف ىي ٍح يمد أىبك ىع ٍم يرك األ ى
ٖ .ىع ٍبد ى
ركل عف  :ببلؿ ٍبف سعد ،كمحمد ٍبف إً ٍبر ً
اذيـ التيمي ،كيحيى ٍبف أبي كثير.
ى
(ٗ)
ركل ىع ٍنهي :يكنس يف يزيد ،كالكليد ٍبف مسمـ ،كيحيى القطاف.

(ٔ)

 ،كمرة أخرل  :متركؾ.

خير كثير الحديث كالعمـ كالفقه حج (َُ )،
فاضبل نا
مأمكنا صدكقنا
كثقه ابف سعد كزاد كاف
ن
ن
كيحيى بف معيف(ُُ)  ،كالعجمي كزاد مف خيار الناس(ُِ) ،كيعقكب بف شيب كزاد ثبت(ُّ) ،كابف

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)َُٕ /
(ِ) لساف الميزاف (ٕ)ْٕٓ /

(ّ) عمؿ الدارقطني = العمؿ الكاردة في األحاديث النبكي (ْ)ِّْ /
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ُُٖٕ /
(ٓ) ميزاف االعتداؿ (ّ)ْٕٔ /

(ٔ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ّٓٓ /
(ٕ) نسب الى األكزاع كذي قرل متفرق فيما أظف بالشاـ( .األنساب ُ.)ّٖٕ/

(ٖ) العمػػؿ كمعرفػ الرجػػاؿ ركايػ عبػػد ا﵀ (ّ ،)ّٓ/الكنػػى كاألسػػماء (ُ ،)ٓٔٔ/الم ارسػػيؿ البػػف أبػػي حػػاتـ (َُّ) ،تهػػذيب الكمػػاؿ
(ُٕ.)َّٕ/

(ٗ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)َُِ /

(َُ) طبقات ابف سعد (ٕ.)ّّٗ/

(ُُ) تاريخ ابف معيف ركاي الدارمي (ُ.)ْٓ/
(ُِ) الثقات لمعجمي (ِ.)ّٖ /

(ُّ) تهذيب التهذيب (ٔ.)ُِْ/
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حباف(ُ) ،كابف حجر كزاد جميؿ(ِ) ،كقاؿ سفياف بف عيين  :كاف إمامان(ّ) ،كقاؿ البخارم :كاف

حافظان(ْ)  ،كقاؿ الذذبي :كاف رأسان في العمـ كالعبادة(ٓ).
ٗ .يم ىح َّم يد ٍب ًف ىعمً ِّي الباقر ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِْ).
َُ .عمي بف الحسيف  ،زيف العابديف ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِْ).

(ٔ)

ُُ .الحسيف بف عمي بف أبي طالب  ،يكنى أبك ىع ٍبد اهلل  ،صحابي جميؿ
الحكـ عمى اإلسناد :

كاشي متركؾ.
ىس ٌ
دم ي
الحديث إسناد ضعيؼ جدان ألف فيه محمد ٍبف إً ٍس ىحاؽ ٍبف إبراذيـ األ ى
الع ٌ
حديث رقـ (ْْ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأت عمى أبي القاسـ الخضر بف الحسيف بف عبداف عف أبي محمد
عبد العزيز بف أحمد الكتاني أنا أبك الحسف عمي بف الحسف الحافظ أنا عبد الكذاب بف الحسف أنا

أحمد بف عمير بف يكسؼ نا أبك عامر مكسى بف عامر نا الكليد بف مسمـ نا حفص بف غيبلف
يمتى يو ًم ٍف ىبمىود إًلىى ىبمىود،
اء أ َّ
ؼ ىي يج ي
الهمداني عف حساف بف عطي قاؿ ذكر رسكؿ ا﵀ ﷺ ( ىك ٍي ى
كز األ ٍ
ىع ىد ي
ؽً ،ى ىي فيسطىاطييـ
اؿ " :ىن ىع يـ ،ا ٍل يغكطى ية ىم ًدي ىن هة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ٍ
ش ٍي وء ؟ قى ى
س ى
فىقى ى
كؿ المَّ ًو ،فى ىي ٍؿ ًم ٍف ى
شي
اؿ :ىيا ىر ي
(ٕ)
ً
ًً
دك إًىال ًم ٍن ىيا )
الم ىالحـ ىال ىي ىنالي ىيا ىع ه
كمعقمي ييـ م ىف ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ) .

رجاؿ اإلسناد :
ضر بف الحس ٍيف بف ع ٍبد اهلل بف الحس ٍيف بف عب ٍيد اهلل بف ع ٍبداف األ ٍىزًدم أىبك القى ً
ًُ .
اسـ
الخ ٍ
ى
يى
ى
ٌ
ي ى
ي ى
ً
ش ًق ٌي[المتكفى ّْٓ :ىػ](ٖ).
الد ىم ٌ
ً
اني.
عمي ٍبف أحمد ٍبف يزذير  ،كسهؿ ٍبف ب ٍشر ،كعبد العزيز الكتٌ ٌ
ركل عف ٌ :
ركل ىع ٍنهي  :ابف عساكر كابنه القاسـ ،كأبك المحاسف ٍبف أىبًي ليقم .

(ٗ)

(ُ) الثقات البف حباف (ٕ.)ِٔ/
(ِ) تقريب التهذيب (ّْٕ).

(ّ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ِٔٔ/
(ْ) التاريخ الكبير (ٓ.)ِّٔ/
(ٓ) الكاشؼ (ُ.)ّٖٔ/

(ٔ) االستيعاب في معرف األصحاب (ُ)ِّٗ /
(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)َِْ /

(ٖ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٔ ،)ّْْ/تذكرة الحفاظ (ْ،)ّٔ/
(ٗ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ِٖٓ /
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قاؿ أبك سعد السمعاني :شيخ صالح صدكؽ ،حسف السيرة(ُ) ،كقاؿ ابف عساكر :كتبت عنه،

ككاف شيخان سميـ الصدر(ِ).
ِ .ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد الكتاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ).
ً
سف َّ
النيسابكرم الحافظ[ ،الكفاة َِٔ - ُِٓ :ق].
مي األفطس ،أ يىبك ا ٍل ىح ى
ّ .ىعم ٌي ٍبف ا ٍل ىح ى
سف الذ ٍى ٌ
كع ٍبد المَّه ٍبف إدريس كأبي ىب ٍكر ٍبف ىعيَّاش.
ركل عف  :ابف يع ىي ٍي ىن  ،ى
ركل ع ٍنه :أىبك يحيى البزاز ،كًا ٍبر ً
اذيـ ٍبف محمد ٍبف يس ٍف ىياف ،كمحمد ٍبف يسمى ٍي ىماف ٍبف فارس.
ى ي ي
ى
قاؿ الحاكـ(ّ) كالذذبي(ْ)  :شيخ نيسابكر  ،كقاؿ الزركمي  :محدث نيسابكر كشيخ عصر فيها.
(ٓ)

كاف مف حفاظ الحديث
(ٔ)

منهـ

َّ
قي :يذ ىك متركؾ ،يركم ىع ٍف شيكخ لـ يسمع
 ،كقاؿ أبك حامد ابف الش ٍر ٌ

ْ .عبد الكىاب بف الحسف الكالبي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٔ).

كصا  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
ٍٓ .
سى ابف ىج ى
كسؼ بف يم ٍك ى
أح ىمد بف يع ىم ٍير بف يي ي
كسى ٍبف عامر ٍبف عمارة ٍبف خريـ  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
ٔ .يم ى

ٕ .الكليد بف مسمـ القرشي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).

ٖ .حفص بف غيالف اليمداني  ،كقيؿ :الرعيني الحميرم ،كأبك معيد الدمشقي .

كم ىح َّمد ٍبف مسمـ ٍبف شهاب ُّ
م  ،كمكحكؿ الشامي  ،كنصر بف عمقم .
الزٍذ ًر ٌ
ركل عف  :ي
َّ ً
كع ٍمرك بف أىبي سمم
كع ٍبد المه بف يكسؼ التنيسي ى
ىرىكل ىعنه :زيد ٍبف يحيى بف يع ىبيد ،ى
(ٕ)
التنيسي.
(ٖ)

كثقه ابف معيف ،كدحيـ  ،كقاؿ أبك داكد :قدرم ،ليس بالقكل

إذا ركل عف ثق فهك ثق

(ٗ)

(َُ)

 ،ككثقه ابف حباف

(ُ) التحبير في المعجـ الكبير (ِْٔ).
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)ِٖٓ/
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ُِْ /

(ْ) ميزاف االعتداؿ (ّ)ُُِ /

(ٓ) األعبلـ لمزركمي (ْ)ُِٕ /
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ُِْ /

(ٕ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ٕ)َٕ /
(ٖ) ميزاف االعتداؿ (ُ)ٖٓٔ /

(ٗ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ٕ)ُٕ /
(َُ) الثقات البف حباف (ٔ)ُٖٗ /

(ُُ) مشاذير عمماء األمصار (ص)ِٖٓ :
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كقاؿ مرة أخرل  :كاف مف متقنى أذؿ الشاـ

(ُُ)

كصالحيهـ ككاف قميؿ الحديث مستقيـ األمر فيه

 ،كقاؿ ابف معيف مرة أخرل :

 ،كقاؿ أبك حاتـ  :يكتب حديثه كال يحتج

(ُ)

به  ،كقاؿ أبك زرع  :دمشقي صدكؽ

الثامن (ِ).

 ،ك قاؿ ابف حجر  :صدكؽ فقيه رمي بالقدر مف

ً
ش ًقي ،أ يىبك ىب ٍك ور ا ٍل يم ىح ً
ارًبي [ .الكفاة َُّ - ُُِ :ق]
ٗ .ىح َّ
ِّم ٍ
س ي
اف ٍب يف ىعط َّي ىة الد ى
ركل ىع ٍف :ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍلم ىسي ً
َّن ىعانً ّْي ،ىك يم ىح َّمًد ٍب ًف أىبًي ىعائً ىش ى.
ّْب  ،ىكأىبًي األى ٍش ىع ًث الص ٍ
ي
اع ُّي ،كح ٍفص ٍبف ىغ ٍيبلف ،كمح َّم يد ٍبف مطىّْر و
ركل ع ٍنه :األىكىز ً
ؼ.
ى ىيى
ىى ي ي
ي ي
ى ي ٍ
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
ىكثَّقىهي ابف معيف كأحمد بف حنبؿ ك العجمي  ،كابف حباف كقاؿ مرة أخرل  :مف أفاضؿ
(ٕ)
ً
الح َّج ي(ٖ) كقاؿ مرة
كخَّي انر ككاف يي َّ
أذؿ زمانه ثق كاتقانان كفىضبلن ى
اـ ،ي
غرب  ،كقاؿ الذذبي  :اإل ىم ي
أخرل  :مف ثقات التابعيف كمشاذيرذـ ،قد اتهـ بالقدر

عابد(َُ).

(ٗ )

 ،كقاؿ ابف حجر  :ثق فقيه

الحكـ عمى اإلسناد :
إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .
ً
العم الثاني  /الحديث إسناد حسف ألف فيه ً
ُّ
مي
الخ ٍ
ضر بف ي
الح ىس ٍيف بف ىع ٍبداف ك ىعم ٌي ٍبف اٍل ىح ىسف الذ ٍذ ٌ
كسى ٍبف عامر ٍبف خريـ كالكليد بف مسمـ القرشي كحفص بف غيبلف الهمداني جميعـ
األفطس ك يم ى
صدكقييف.

(ُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ)ُٖٔ /
(ِ) تقريب التهذيب (ص)ُْٕ :
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ّٗٔ /

(ْ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ُ)ِّْ /
(ٓ) الثقات لمعجمي (ُ)ُِٗ /

(ٔ) الثقات البف حباف (ٓ)ْٓٔ /

(ٕ) مشاذير عمماء األمصار (ص)ِٖٓ :
(ٖ) سير أعبلـ النببلء (ٓ)ْٔٔ /
(ٗ) ميزاف االعتداؿ (ُ)ْٕٗ /

(َُ) تقريب التهذيب (ص)ُٖٓ :
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حديث رقـ (ْٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أنبأنا أبك طاذر محمد بف الحسيف بف إبراذيـ الحنائي كحدثنا عنه
أبك البركات الخضر بف شبؿ الحارثي الفقيه أنا أبك عمي األذكازم نا أبك نصر عبد الكذاب بف

عبد ا﵀ المرم أنا أبك ذاشـ عبد الجبار بف عبد الصمد أنا أبك الحسف أحمد بف عمير بف يكسؼ نا

أبك عامر مكسى بف عامر بف عمارة نا الكليد بف مسمـ قاؿ كنا أبك معيد حفص بف غيبلف عف حساف
بف عطي أف رسكؿ ا﵀ ﷺ ذكر كيؼ يجكز األعداء أمته مف بمد إلى بمد فقالكا يا رسكؿ ا﵀ ذؿ مف
(ُ)
ً
دك إال ًم ٍن ىيا )
عـ ال يغكطى ية ىمدي ىن هة ييقىا يؿ لى ىيا ًد ىم ي
شؽ ىمعقمييـ ىكفيسطىاطي ييـ ىال ىي ىنالييـ ىع ه
شئ فقاؿ  ( :ن ى
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ) .

رجاؿ اإلسناد :
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

محمد بف الحسيف الحنائي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
الخ ً
الحارثي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
ضر ٍبف ًش ٍب ًؿ
ى
ٌ
الحسف بف يى ٍرمز ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
عبد الكىاب بف الحسف الكالبي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٔ).

الصمد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
ٓ .عبد ٌ
الجبار بف عبد ٌ
كصا  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
ٍٔ .
سى ابف ىج ى
كسؼ بف يم ٍك ى
أح ىمد بف يع ىم ٍير بف يي ي
كسى ٍبف عامر ٍبف عمارة ٍبف خريـ  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
ٕ .يم ى
ٖ .الكليد بف مسمـ القرشي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).

ٗ .حفص بف غيالف اليمداني  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْْ).
ً
ش ًقي  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْْ).
َُ .ىح َّ
ِّم ٍ
س ي
اف ٍب يف ىعط َّي ىة الد ى
الحكـ عمى اإلسناد :
الحديث إسناد ضعيؼ ألف فيه الحسف بف ذرمز ضعيؼ.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)َِْ /
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حديث رقـ (ْٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -ق أرنا عمى أبي عبد ا﵀ يحيى بف الحسف بف البنا عف أبي تماـ عمي
بف محمد بف الحسف عف أبي عمر محمد بف العباس بف حيكي أنا أبك الطيب محمد بف القاسـ بف

جعفر الكككبي نا ابف أبي خيثم نا عبد الجبار بف عاصـ نا ابف عياش عف سميماف بف سميـ عف

يحيى بف جابر الطائي أف رسكؿ ا﵀ ﷺ قاؿ( :لممسمميف ثالثة معاقؿ فمعقميـ مف المالحـ دمشؽ

كمعقميـ مف الدجاؿ بيت المقدس كمعقميـ مف يأجكج كمأجكج الطكر )(ُ).
*سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ِْ)
رجاؿ اإلسناد:

ُ .يحيى بف الحسف بف البناء  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).
ِ .عمي بف محمد بف الحسف  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ).

ّ .محمد بف العباس ابف حيكيو  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ).
ْ .محمد بف القاسـ بف جعفر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ).

ٓ .أحمد بف أبي خيثمة بف حرب  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).

الرًقي  ،أبك طالب َّ
ائي [المتكفى ِّّ :ىػ].
الن ى
س ٌ
ٔ .عبد الجبَّار بف عاصـ ِّ ٌ
كبقّْي بف الكليد.
ركل عف  :يعبيد ا﵀ بف عمرك الرقييف  ،كاسماعيؿ بف عياش  ،ى
(ِ)

(ّ)

البغكم.
ركل عنه :أحمد بف أبي خيثم  ،كأبك القاسـ ى
كثَّقه يحيى بف معيف (ْ)  ،كالدارقطني (ٓ)  ،كابف حباف
 :ال بأس به (ٕ) .

(ٔ)

 ،ك قاؿ يحيى بف معيف مرة أخرل

ٕ .إسماعيؿ بف عياش  ،صدكؽ في ركايته عف أذؿ بمد ضعيؼ في غيرذـ  ،سبؽ في الحديث
رقـ (ِٗ).

الىـ ،ا ٍل ًحم ً
اف ٍب يف و
ً
صي[ ،الكفاة َُٓ - ُُْ :ق].
سمى ٍي ىم ي
سمى ٍيـ ،أ يىبك ى
ي
ٖ .ي
ٍ
سمى ىم ىة ا ٍل ىك ٍمبي ىم ٍك ي ي
ركل ىع ٍف :عبد الرحمف بف جبير ،كعمرك بف شعيب ،ك ُّ
م.
الزٍذ ًر ّْ
ى
ً
ً
ركل ع ٍنه :إًسم ً
َّ
و
اعي يؿ ٍب يف ىعي و
َّاش ،ىكىب ًقَّي ي ،ىك يم ىح َّم يد ٍب يف ىح ٍر وب ،ىك ىع ٍب يد المه ٍب يف ىسالـ .
ى ي ٍى
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ُِْ /
(ِ) تهذيب التهذيب (ٔ)َُِ/
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)َٖٔ/

(ْ) تاريخ بغداد ك ذيكله (ُُ)ُُّ /
(ٓ) المصدر السابؽ

(ٔ) الثقات البف حباف (ٖ)ُْٖ/

(ٕ) تاريخ ابف معيف ركاي ابف محرز (ّٗ)
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ىكثَّقىهي ٍاب يف ىم ًع و
يف كأبك داكد
 ،كقاؿ ابف أبي حاتـ  :صدكؽ(ٔ)  ،ك قاؿ ابف حجر  :ثق عابد
(ُ)

(ِ)

 ،كأبك حاتـ

 ،كأحمد بف حنبؿ

ٗ .يحيى بف جابر الطائي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).

(ّ)

(ْ)

 ،كالعجمي

(ٕ).

(ٓ)

 ،كابف حباف

الحكـ عمى اإلسناد:

الحديث إسناد حسف ألف فيه إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
ضعيؼ في
صدكؽ في ركايته عف أذؿ ىبمد
َّاش
ه
ه
ٍى
غيرذـ ( ،كذنا ركل عف يسميماف ك ذك حمصي مثمه) .

حديث رقـ (ْٕ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل : -قرأت بخط أبي الحسيف محمد بف عبد ا﵀ الرازم أخبرني أبك العباس
محمد بف جعفر بف أحمد بف محمد بف يحيى بف حمزة الحضرمي نا جدم أحمد بف محمد بف يحيى
بف حمزة نا أبي عف أبيه يحيى بف حمزة نا عبد ا﵀ بف لهيع نا عبد ا﵀ بف شريح المعافرم عف يزيد

بف أبي حبيب عف أبي سالـ الجيشاني قاؿ انطمقت إلى المدين أسأؿ عف عمـ األحداث فقيؿ لي أيف

أنت عف عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص فإنه كاف صعمككا فرغه أبك لذلؾ قاؿ فقدمت فأخبرت عبد ا﵀
بف عمرك بذلؾ فقاؿ نعـ فسمكني عما شئتـ أخبركـ به فكا﵀ لك شئت ألخبرتكـ بالسن التي يخرجكف
(إن ىؾ لى ٍف تىبرح م ىؤامان ًب ىؾ ما لىـ ي ً
فيها مف مصر قمت يا أبا محمد  :أخبرني كخر لي قاؿ نعـ َّ
أى يؿ
أت ٍ
ى ٍ ى
ىى ي ى
الم ً
الم ً
شر ً
اء فىأى ىق يؿ
ؽ ٍ
اف ىذلً ىؾ ىخفى ى
الس ىن ية ىك ىكقىعت ىب ى
ؽ الد ي
غر ًب فىإ ىذا ىك ى
الب ى
الع ىر ًب ى
غض ى
يف ى
ِّيف ىك ىخفىقى ٍت ي
أى ىؿ ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
نيف مف ىي ي ً
ات فى يكف
أف تىس يك ىف َّ
طعت ٍ
ساعيو فى ٍ
الس ىرىك ى
إف استى ى
الم ىعاىد ى
يف ىم ٍف ىي يكفي يو ى
حج ٍزهي إي ىما ين يو ىكأى ىق يؿ ي
المؤم ى ى
ي
سرؽ ىم ً
ت المى ٍع ىف
كر أك
ت ى
ار ىف فى ًإذا أق ى
شى
ندري ىة فى ٍ
يئان ىأب ٍي ى
ش ٍع ى
ى
إف ىع ًج ٍز ى
ت فاإلس ىك ى
ًب ىيا ىكا ٍف ىع ًج ٍز ى
ت فىالطي ى
(ٖ)
ىصا ًب ًع ىذ ىن ىاب ًات ىيا فى ىعمى ٍي ىؾ ًبالفى ً
حص)
كم ىة ىكىذ ى
أص ى
ات األ ى
ىك ى
أم ى
الم ي
اب ى
* أخرجه ابف منظكر األنصارم في كتابه مختصر تاريخ دمشؽ  ،باب ما جاء في أف دمشؽ فسطاط

المسمميف ُ ، ٕٗ /مف طريؽ عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص  ، ...متقارب األلفاظ .
رجاؿ اإلسناد :

الر ً
م[المتكفى ّْٕ :ىػ](ٗ).
الج ىن ٍيد أىبك ي
ُ .يم ىح َّمد بف ىع ٍبد اهلل بف ىج ٍعفىر بف ىع ٍبد اهلل بف ي
از ٌ
الح ى
س ٍيف ى

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ٖٕٖ /

(ِ) الجرح ك التعديؿ البف أبي حاتـ (ْ)ُُِ/

(ّ) مكسكع أقكاؿ االماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث ك عممه (ِ)ّٗ/
(ْ) الثقات لمعجمي (ُ)ِْٗ/

(ٓ) الثقات البف حباف (ٔ)ّٖٓ/
(ٔ) تاريخ بغداد (ْ)ِِٔ/

(ٕ) تقريب التهذيب (ص )ٕٓ :

(ٖ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِْ /

(ٗ) النجكـ الزاذرة في ممكؾ مصر كالقاذرة (ّ ،)ُِّ/طبقات الشافعييف (ِّٔ).
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ركل عف  :محمد ٍبف ٌأيكب ،كعمي ٍبف اٍل يح ىس ٍيف ٍبف اٍل يج ىن ٍيد ،كالحسف ٍبف يس ٍف ىياف .
(ُ)
الر ٍح ىمف ٍبف يع ىمر ٍبف نصر.
تماـ  ،كعقيؿ ٍبف يعٌب ٍيد المَّه ٍبف ىع ٍبداف  ،كعبد َّ
ركل ىع ٍنهي :ابنه ٌ
(ِ )
قاؿ ابف عساكر :كاف أحد المكثريف المصنفيف الثقات  ،كقاؿ ال ىكتَّانً ٌي :كاف ثق نبيبلن
مصنفان(ّ) ،كقاؿ الذذبي :اإلماـ الحافظ ،محدث الشاـ(ْ).
ً
الب ٍتمى ًي ٌي الدِّمشقي
ِ .يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر ٍبف أ ٍ
العبَّاس ى
ىح ىم يد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ىي ٍح ىيى ٍبف ىح ٍم ىزةى أىبك ى
[المتكفى ِّٕ :ىػ]
جد .
ركل عف ٌ :

ً
بلبي(ٓ).
م ،كعبد ٌ
ىرىكل ىع ٍنهي :أبك ي
الراز ٌ
الحسيف ٌ
الكذاب الك ٌ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
(ٕ)
ً
ض ىرمي(ٔ) [المتكفى ِٖٗ :ىػ].
الح ٍ
ّ .أ ٍ
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد بف ىي ٍح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاق ٍد أىبك ىع ٍبد اهلل ى
مي بف ىعيَّاش.
كع ّْ
ركل ىع ٍف :أبي يمسهر ،ى
(ٖ)
َّ
اني.
ركل ىع ٍنهي :أ ٍ
ىح ىمد بف محمد بف يعمارة ،كالط ىب ىر ٌ
قاؿ الذذبي :له مناكير  ،كقاؿ أبك أحمد الحاكـ :فيه نظر(ٗ).
البتى ٍم ًي ٌي [المتكفى ُِّ :ىػ](َُ) .
ْ .يم ىح َّمد ٍبف ىي ٍح ىيى ٍبف ىح ٍمزة بف ىك ًاقد الد
ِّمشقي ى
ٌ
ركل ىع ٍف :أبيه كجادة ،كعف سكيد ٍبف ىع ٍبد العزيز.
(ُُ)

ركل ىع ٍنهي :ابنا أحمد كعبيد ،كمحمد بف الفيض الغساني.
ذكر ابف حباف في الثقات كقاؿ :ثق في نفسه ييتىقىى حديثه ما ركل عنه أحمد بف محمد بف
يحيى بف حمزة كأخك عبيد فإنهما كانا يدخبلف عميه كؿ شيء(ُِ) ،كقاؿ ابف حجر :كاف قد

اختمط(ُّ).

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ٖٕٓ /

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٓ.)ّّٔ/
(ّ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ُٖ).
(ْ) تذكرة الحفاظ (ّ.)ٕٔ/

(ٓ) تاريخ دمشؽ الف عساكر (ِٓ ،)َِٖ/تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ّٓٗ/

(ٔ) نسب إلى حضر مكت كذي مف ببلد اليمف مف أقصاذا( .األنساب ْ.)َُٖ/

(ٕ) فتح الباب في الكنى كااللقاب (ُ ،)ْٖٗ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓ ،)ْٔٔ/لساف الميزاف (ُ.)ِٗٓ/
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)َٔٗ /

(ٗ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)ُُٓ/

(َُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٕ ،)ِٕٔ/تاريخ اإلسبلـ (ٓ ،)ّْٗ/الكافي بالكفيات (ٓ.)ُُِ/
(ُُ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ّْٗ /

(ُِ) الثقات البف حباف (ٗ.)ْٕ/
(ُّ) لساف الميزاف (ٓ.)ِّْ/

045

ً
ض ىرًم ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).
الح ٍ
ٓ .ىي ٍح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى
ً
ً
ص ًرم[الكفاةُُٕ :
اف  ،أ يىبك ىع ٍب ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ا ٍل ىح ٍ
يع ىة ٍب ًف يع ٍق ىب ىة ٍب ًف في ٍر ىع ى
ض ىرًمي ا ٍلم ٍ
ٔ .ىع ٍب يد المَّو ٍب يف لى ًي ى
 َُٖ ىػ].ىعرًج ،كعطى ً
يد ٍب ًف أىبًي ىحبً و
يب.
اء ٍب ًف أىبًي ىرىب و
ىرىكل ىع ٍف :ىع ٍبًد َّ
اح ،ىكىي ًز ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف يذ ٍريم ىز األ ٍ ى ى ى
(ُ)
يد ٍبف مسمًوـ ،األىكىز ً
اع ُّي .
ركل ىع ٍنهيٍ :اب يف ىك ٍذ وب ،ىكاٍل ىكلً ي ي ي ٍ
ٍ
(ِ)

ضعغه ابف سعد

(ّ)

كابف معيف

كأبك حاتـ كأبك زرع

(ْ)

كالعقيمي(ٓ) ،كالدارقطني(ٔ) ،ككصفه

السيكطي بالتدليس(ٕ) ،كقاؿ الجكزجاني  :ال ييكقؼ عمى حديثه كال ينبغي أف يحتج به كال يغتر
(ٖ)
الحميدم :ليس بشيء(ٗ) ،كقاؿ ابف المبارؾ :ال تحمؿ عف ابف لهيع قميبلن كال
بركايته  ،كقاؿ ي

كثي ار(َُ) ،كقاؿ أبك زرع  :كاف ال يضبط ،كليس ممف يحتج بحديثه(ُُ) ،كقاؿ الذذبي :كاف

في بحكر العمـ ،عمى ليف في حديثه(ُِ) ،كقاؿ مرة أخرل ،العمؿ عمى تضعيؼ حديثه(ُّ)،
كذكر ابف حجر في الطبق الخامس

(ُْ)

مف طبقات المدلسيف كقاؿ :اختمط في آخر عمر

ككثر عنه المناكير في ركايته (ُٓ).
ً
ش ىريح،
م ىك عبد الرحمف بف ي
ٕ .ىعبد اهلل بف ي
الم ىعافر ٌ
ش ىرٍيح ى
العابد[ .الكفاة َُٕ - ُُٔ :ق]
ً
ً
ً
اف،
كسى ٍب ًف ىكٍرىد ى
ركل ىع ٍف :أىبًي ىذان ًئ ٍب ًف يح ىم ٍيد ٍب ًف ىذان وئ ،ىك يم ى
ً
ً
صالً وح(ُٔ).
ركل ىع ٍنهيٍ :اب يف اٍل يم ىب ىارؾ ،ىك ٍاب يف ىك ٍذ وب ،ىك ىع ٍب يد ا﵀ ٍب يف ى

ش ىريح ال ىم ىعافرم اإلسكندراني
أبك ي
كأىبًي ُّ
الزىب ٍي ًر اٍل ىم ّْك ّْي.
ى

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ْ.)ٖٔٔ /

(ِ) الطبقات الكبرل (ٕ.)ّٖٓ/

(ّ) تاريخ ابف معيف ركاي الدرامي (ُّٓ).
(ْ) الجرح ك التعديؿ (ٓ.)ُْٖ/

(ٓ) الضعفاء لمعقيمي (ّ.)َُّ/

(ٔ) مف تكمـ فيه الدارقطني في كتاب السنف مف الضعفاء كالمترككيف كالمجهكليف (ِ.)ِٕ /
(ٕ) أسماء المدلسيف (ص.)ٔٔ :
(ٖ) أحكاؿ الرجاؿ (ِٔٔ).

(ٗ) التاريخ الكبير لمبخارم (ٓ)ُِٖ/
(َُ) الجرح ك التعديؿ (ٓ.)ُْٔ/
(ُُ) الجرح ك التعديؿ (ٓ.)ُْٖ/

(ُِ) سير أعبلـ النببلء (ٖ.)ُّ /
(ُّ) الكاشؼ (ُ.)َٓٗ/

ضعؼ بػأمر آخػر سػكل التػدليس فحػديثهـ مػردكد ك لػك صػرحكا بالسػماع إال أف يكثػؽ مػف كػاف ضػعفه
(ُْ) الطبق الخامس  :مف ي
يسي ار كابف لهيع (طبقات المدلسيف .)ُْ:
(ُٓ) طبقات المدلسيف (ْٓ).

(ُٔ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ّْٓ /
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قاؿ الذذبي :ثق كمتفؽ عمى حديثه(ُ) ،كثقه يحيى ابف معيف ك قاؿ أبك حاتـ  :ثق ليس به
(ّ)

بأس(ِ) ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ  :ثق ليس به بأس

 ،ككثقه العجمي

(ْ)

 ،كابف حباف(ٓ) ،كقاؿ

ابف سعد :كاف منكر الحديث(ٔ)،كقاؿ ابف حجر :ثق فاضؿ لـ يصب ابف سعد في تضعيفه(ٕ).
يو ،أىبك رج و
يد ٍب يف أىًبي ح ًب و ً
اء األ ٍىزًدم[ .المتكفىُِٖ :ىػ]
ٖ .ىي ًز ي
يب ا ٍلفىق ي ي ى ى
ى
ً
ً
ً َّ ً
و
اح.
يـ ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًه ٍب ًف يح ىن ٍي وف ،ىك ىعمً ّْي ٍب ًف ىرىب و
ىرىكل ىع ٍف  :ىع ٍبد المه ٍب ًف اٍل ىح ًارث ٍب ًف ىج ٍزء ،ىكًا ٍب ىراذ ى
(ٖ)
يع ى.
ركلى ىع ٍنهي :ىس ًع ي
يد ٍب يف أىبًي أىي ى
ُّكب ،ىك ىح ٍي ىكةي ٍب يف يش ىرٍي وح ،ىك ٍاب يف لى ًه ى
كثقه ابف سعد(ٗ) كابف حباف(َُ)  ،ك قاؿ الذذبي  :اإلماـ الحج  ،يمفتي الديار المصري كزاد :
(ُِ)

كذك مجمع عمى االحتجاج به (ُُ) كقاؿ الميث بف سعد  :كاف عالمنا كسيدنا
ً
ش ًاني[ .الكفاة َٗ - ُٖ :ىػ].
سالًوـ ا ٍل ىج ٍي ى
س ٍف ىي ي
اف ٍب يف ىىان وئ ا ٍل ىم ٍ
ص ًرم  ،أ يىبك ى
ٗ .ي
ني (رضي ا﵀ عنهـ) .
ىرىكل ىع ٍف :أىبًي ىذٍّر ،ىك ىعمً ٍّي ،ىكىزٍيًد ٍب ًف ىخالًود اٍل يجهى ّْ
يد ٍب يف أىبًي ىحبً و
يب ،ىك يع ىب ٍي يد المَّ ًه ٍب يف أىبًي جعفر(ُّ).
ركل ىع ٍنهي :بكر بف سكادة ،ىكىي ًز ي
كثقه ابف حباف(ُْ) .
ً
س ًع ٍيد أىبك يم ىح َّمد[المتكفىّٔ :ىػ](ُٓ).
َُ .ىعبد اهلل ٍبف ىع ٍمرك ٍبف العاص بف كائؿ ٍبف ىىاشـ بف ى
صحابي جميؿ.
.

الحكـ عمى اإلسناد :

أتكقؼ عف الحكـ عمى الحديث ألف يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر الحضرمي  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ .
(ُ) ميزاف االعتداؿ (ِ)ٓٔٗ /

(ِ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ)ِْْ /

(ّ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ِّٕ /
(ْ) الثقات لمعجمي (ِ)ٕٖ /

(ٓ) الثقات البف حباف (ٓ)ََُ /
(ٔ) الطبقات الكبرل (ٕ)ّٕٓ /

(ٕ) تقريب التهذيب (ص)ِّْ :
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ِٓٔ /
(ٗ) الطبقات الكبير (ٕ)ّٓٔ/

(َُ) الثقات البف حباف (ٓ)ْٓٔ/
(ُُ) سير أعبلـ النببلء (ٔ)ُّ /

(ُِ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِّ)َُٓ/
(ُّ) تاريخ اإلسبلـ (ِ)َُِٕ /

(ُْ) الثقات البف حباف (ْ)ُّٗ /

(ُٓ) االستيعاب (ّ ،)ٗٓٔ/أسد الغاب (ّ ،)ّْٓ/اإلصاب (ْ.)ُٔٓ/
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حديث رقـ (ْٖ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل : -قاؿ أبك الحسيف كأخبرني محمد بف جعفر نا جدم نا أبي عف أبيه

يحيى بف حمزة نا ابف أبي ذيب عف محمد بف زيد بف المهاجر
ا﵀ بف عمرك بف العاص قاؿ  ( :ما أكيد ٍ ً ً
كرىىا
أف لي م ٍ
ى ى
ص ىر يك يك ى
(ُ)
ير لىك يكنتيـ تىعمى يمكف)
ىخ ه

بف قنفذ عف عبد ا﵀ بف حكيـ عف عبد
الخ ً
ؽ
الم ىائ ىة أس يك ين ىيا ىكلًًد ىم ٍ
عد ى
شي
ىب ى
مس ى
يف ىك ى

* أخرجه ابف منظكر األنصارم في كتابه مختصر تاريخ دمشؽ  ،باب ما جاء في أف دمشؽ فسطاط

المسمميف ُ ، ٖٗ /مف طريؽ عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص  ، ...متقارب األلفاظ .
رجاؿ اإلسناد :

الر ً
م  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
از ٌ
ُ .يم ىح َّمد بف ىع ٍبد اهلل ى
ِ .يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر  ،لـ أقؼ له عمى ترجم  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
ض ىرمي  ،ضعؼ الحديث  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ّ .أ ٍ
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد ى
ض ىرمي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ْ .يم ىح َّمد ٍبف ىي ٍح ىيى ى
ً
ض ىرًم ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ٓ .ىي ٍح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى

ٍٔ .ابف أىًبي ذئب يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد الرحمف ٍبف المغيرة ٍبف الحارث ٍابف أىًبي ذئب ،كاسـ أىًبي
ذئب ىشاـ ٍبف شعبة القيرشي العامرم اإلماـ ،أ يىبك الحارث ا ٍل ىم ىد ًن ٌي[ ،الكفاة- ُُٓ :
َُٔ ق]

ىرىكل ىع ٍف  :عكرم  ،كشرحبيؿ ٍبف سعد ،كمحمد ٍبف قيس .
ركل ىع ٍنهي  :يحيى القطاف ،كحجاج األعكر  ،كابف اٍل يم ىب ىارؾ.
(ْ)
(ّ)
اف
قاؿ الذذبي  :أحد األعبلـ(ِ) كقاؿ  :ثق
 ،ككثقه الدارقطني ك قاؿ ابف سعد  :ىك ى
الن ً
ًم ٍف أ ٍىرىكًع َّ
اف قى ىد ًريِّا(ٓ).
ضمً ًه ٍـ  ،ىك ىك يانكا ىي ٍريم ى
اس ىكأى ٍف ى
كنهي بًاٍلقى ىد ًر  ،ىك ىما ىك ى
اف ا ٍلقيىر ًشي التٍَّي ًمي ا ٍل ىم ىد ًني
ٕ .يم ىح َّم يد ٍب يف ىزٍي ًد ٍب ًف ا ٍل يم ىيا ًج ًر ٍب ًف قي ٍنفيًذ ٍب ًف يع ىم ٍي ًر ٍب ًف يج ٍد ىع ى
[الكفاة َُْ - ُُّ :ىػ]
ركل عف  :يعم ٍي ور مكلىى أىبًي المَّ ٍحًـ  ،ك ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍلم ىسي ً
الر ٍح ىم ًف .
ّْب  ،ىكأىبًي ىسمى ىم ى ٍب ًف ىع ٍبًد َّ
ي
ى ىٍ
ى
الزٍذ ًر ُّ ً
ؾ  ،كبً ٍشر ٍب يف اٍلمفىض ً
ركل ىع ٍنهي ُّ :
َّؿ .
م ىك ىمال ه ى ي
ي

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِْ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)َِّ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء (ٕ)َُْ /

(ْ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ٓٗٔ /
(ٓ) الطبقات الكبرل  -متمـ التابعيف  -مخرجا (ص)ُّْ :
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ىكثَّقىهي ٍاب يف ىم ًع و
يف
كأحمد بف حنبؿ كزاد  :شيخ(ٔ) .
(ُ)

 ،ك العجمي

(ِ)

(ّ)

 ،كابف حباف

 ،ك أبك زرع الرازم

(ْ)

 ،كابف حجر(ٓ)،

ٖ .عبد اهلل بف حكيـ  ،لـ أقؼ له عمى ترجم .

ٗ .ىعبد اهلل ٍبف ىع ٍمرك ٍبف العاص  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الحكـ عمى اإلسناد :
أتكقؼ عف الحكـ عمى الحديث ألف يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر ك عبد ا﵀ بف حكيـ لـ أقؼ لهـ عمى
تجريح أك تعديؿ .
حديث رقـ (ْٗ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل : -كقاؿ أبك الحسيف أخبرني محمد أنا جدم نا أبي عف أبيه يحيى بف

حمزة حدثني ابف لهيع عف سميماف بف عبد الرحمف أخبرني نافع بف كيساف الدمشقي قاؿ لقيت يزيد
يث
أح ًاد ى
بف شجرة الرذاكم فقمت إني أردت أف آتي فمسطيف قاؿ( :ال تى ٍ
يحدثي ىؾ ًفي ًد ىم ى
شؽ ى
فعؿ فىًإ ِّني أ ى
إف ىح ٍب ىؿ َّ
الن ً
نيـ ىك َّأن يو ىال ىي ً
يس ٍت ًفي ىغ ً
نز يؿ
ب ىكا ىن ٍت
يرىىا َّ
عصمتي ييـ كا َّف ى
اس إذا اضطى ىر ى
أىمى ىيا ىمدفيكعه ىع ي
لى ى
ى
(ٕ)
ًب ٍأر و
ؼ ىذلً ىؾ ىع ٍن ييـ)
الء ىكىال ًفت ىن هة إال يخفَّ ى
ض يجكعه ىكىال ىب ه
* أخرجه أخرجه ابف منظكر األنصارم في كتابه مختصر تاريخ دمشؽ  ،باب ما جاء في أف دمشؽ

فسطاط المسمميف ُ ، ٖٗ /مف طريؽ نافع بف كيساف  ، ...متقارب األلفاظ .
رجاؿ اإلسناد :

الر ً
م  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
از ٌ
ُ .يم ىح َّمد بف ىع ٍبد اهلل ى
ِ .يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر ،لـ أقؼ له عمى ترجم  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
ض ىرمي ،ضعؼ الحديث ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ّ .أ ٍ
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد ى

ض ىرمي ،صدكؽ ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ْ .يم ىح َّمد ٍبف ىي ٍح ىيى ى
ً
ض ىرًم ٌي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ٓ .ىي ٍح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى
ً
يع ىة ،ضعيؼ إال إذا ركل عف العبادل األربع  ،سبؽ في الحديث رقـ(ْٕ).
ٔ .ىع ٍب يد المَّو ٍب يف لى ًي ى

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ِٕٕ /

(ِ) الثقات لمعجمي (ِ)ِّٖ /

(ّ) الثقات البف حباف (ٓ)ّْٔ /

(ْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ)ِٓٔ /
(ٓ) تقريب التهذيب (ص)ْٕٗ :

(ٔ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ّ)ِّٔ /
(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِْ /
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ار الدِّم ٍ ً
سو
ير[الكفاة- ُُِ :
اف ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
سمى ٍي ىم ي
سمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف ىي ى
الر ٍح ىم ًف ،ىك يى ىك ي
ٕ .ي
شقي ا ٍل ىك ًب ي
ى
َُّ ق].
الر ٍح ىم ًف ،ىك يع ىب ٍيًد ٍب ًف فىٍي ير و
كز.
ىرىكل ىع ٍف :نافع بف كيساف ،كالقاسـ أبي ىع ٍبًد َّ
ً
يد ٍب يف أىبًي ىحبً و
يع ى.
ركل ىع ٍنهي :ىي ًز ي
يب ،ىك ىع ٍم يرك ٍب يف اٍل ىح ًارث ،ىك ٍاب يف لى ًه ى
اؿ أيىبك ىحاتًوـ ،ىك ىغ ٍي يري :ثًقى ه (ُ) .
اف ىح ىس ىف النَّ ٍح ًك  ،ىكقى ى
قى ى
اؿ يش ٍع ىب ي :ىك ى
(ِ)
ً
اف  ،صحابي جميؿ .
س ى
ٖ .ىنافعي ٍب يف ىك ٍي ى
الحكـ عمى اإلسناد :
أتكقؼ عف الحكـ عمى الحديث ألف يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .

حديث رقـ (َٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل : -كقاؿ أبك الحسيف أخبرني محمد بف جعفر بف أحمد نا جدم أحمد بف

محمد بف يحيى بف حمزة نا أبي عف أبيه يحيى بف حمزة نا عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ عف عمرك
مت
شؽ ىن ىجا ،فى يق ي
س ىك ىف ًد ىم ى
(م ٍف ى
بف جعفر الحضرمي قاؿ سمعت جابر بف عبد ا﵀ األنصارم يقكؿ :ى
(ّ)
س ً
يح ًدثيؾ)
كؿ المًو ﷺ قى ى
اؿ  :فى ىع ٍف ىرأيي أ ى
أى
ىع ٍف ىر ي

* أخرجه ابف منظكر األنصارم في كتابه مختصر تاريخ دمشؽ  ،باب ما جاء في أف دمشؽ فسطاط

المسمميف ُ ، ٖٗ /مف طريؽ جابر بف عبد ا﵀ األنصارم  ، ...متقارب األلفاظ .
رجاؿ اإلسناد :

الر ً
م  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
از ٌ
ُ .يم ىح َّمد بف ىع ٍبد اهلل ى
ِ .يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر  ،لـ أقؼ له عمى ترجم  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
ض ىرمي  ،ضعؼ الحديث  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ّ .أ ٍ
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد ى
ض ىرمي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ْ .يم ىح َّمد ٍبف ىي ٍح ىيى ى
ً
ض ىرًم ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ٓ .ىي ٍح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى

أنعـ اإلفريقي أ يىبك أيكب َّ
الشعباني [الكفاة َُٔ - ُُٓ :ق]
ٔ .ىع ٍبد الرحمف ٍبف زياد ٍبف ي
ىرىكل ىع ٍف  :أبيه  ،كبكر بف سكادة  ،كزياد ٍبف نعيـ .
(ْ)

ركل ىع ٍنهي :إسماعيؿ ٍبف عياش  ،كجعفر ٍبف عكف ،كأبك ىع ٍبد الرحمف المقرئ .

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ِْٕ /

(ِ) معرف الصحاب ألبي نعيـ (ٓ)ِٕٔٔ /
(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ.)ِّْ /
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ْ.)ُُٓ /
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ً (ُ)

اإلماـ ،القي ٍدكةي ،ىش ٍي يخ ً
ً
اإل ٍسبلىـ
قاؿ الذذبي  :ى ي
ى
(ْ)
ىح ىمد بف صالح ىيقيكؿ :ذك ثق  ،كينكر عمى مف
معيف  ،ك قاؿ أبك زرع  :ليس بالقكم  ،ككاف أ ٍ
تكمـ فيه(ٓ)  ،كقاؿ الترمذم :قد ضعفه بعض أذؿ الحديث ،منهـ يحيى بف سعيد القطاف  ،ك أحمد
بف حنبؿ

(ٔ )

 ،الدارقطني

(ٕ )

ضعيؼ في حفظه(ٗ).

 ،كضعفه الدارقطني

 ،كقاؿ ابف حباف كاف يدلس

(ٖ )

(ِ)

(ّ)

 ،ك النسائي

 ،كيحيى ابف

 ،ك قاؿ ابف حجر  :رجؿ صالح

ض ىرًم ِّي  ،لـ أقؼ له عمى ترجم .
ٕ .ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىج ٍعفى ور ا ٍل ىح ٍ
(َُ)
السمسى  ،صحابي جميؿ.
ٖ .جابر بف ىع ٍبد اهلل بف عمرك بف حراـ األنصارم ٌ

الحكـ عمى اإلسناد :

ض ىرًم ّْي لـ أقؼ لهما عمى
أتكقؼ عف الحكـ عمى الحديث ألف محمد بف جعفر ك ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىج ٍعفى ور اٍل ىح ٍ
ترجم .

حديث رقـ (ُٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قاؿ كنا يحيى بف حمزة نا عاصـ بف رجاء بف حيكة عف أبيه عف
ابف محيريز قاؿ  :قاؿ لي  :ركيفع بف ثابت األنصارم ككاف مف أصحاب الشجرة (ايس يك ٍف ًف ً
يف ىما
مسط ى
ٍ
(ُُ)
اى ً
ار الج ً
استىقىام ًت العرب فىإ ىذا ىن ي ً
شرقى ىيا ىخ ٍيهر ًم ٍف ىغرًب ىيا)
شؽ ىك ى
مية فاس يك ٍف ًد ىم ى
ادكا ًبش ىع ً ى
ىى ي
ى
* المفظ انفرد به ابف عساكر .

رجاؿ اإلسناد :

ً
ض ىرًم ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ُ .ىي ٍح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى
اء ٍب ًف ح ٍيكةى ا ٍل ًك ٍن ًدم ا ٍل ًفمىس ًط ً
اصـ ٍب يف رج ً
ً
يني[ .الكفاة َُٓ - ُُْ :ق]
ىى
ٍ
ى ى
ِ .ىع ي
و
ًً
ّْه ،كىداكىد ٍب ًف ىج ًم و
و
ً
يؿ.
ركل ىع ٍف :أىبيه ،ىك ىم ٍك يحكؿ ،ىكىك ٍذب ٍب ًف يم ىنب ى ي

(ُ) سير أعبلـ النببلء (ٔ)ُُْ /

(ِ) مف تكمـ فيه الدارقطني في كتاب السنف مف الضعفاء كالمترككيف كالمجهكليف (ِ.)ٕٗ /
(ّ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ْٓٗ /

(ْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ)ِّٓ /
(ٓ) تاريخ بغداد كذيكله (َُ)ُِٔ /

(ٔ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ِّْ /

(ٕ) مف تكمـ فيه الدارقطني في كتاب السنف مف الضعفاء كالمترككيف كالمجهكليف (ِ)ٕٗ /
(ٖ) المدلسيف (ص.)ٔٔ :

(ٗ) تقريب التهذيب (ص)َّْ :

(َُ) االستيعاب في معرف األصحاب (ُ)ُِٗ /
(ُُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّْ /
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ركل ع ٍنه :إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي و
َّاش ،ىكىك ًكيعه ،ىكأيىبك ين ىع ٍيوـ ،ىكاٍل يخ ىرٍيبً ُّي
ى ي ٍى
(ِ )
ٍس بً ًه (ّ) ،
كثقه ابف حباف  ،كقاؿ يحيى بف معيف  :صكيمح  ،ك قى ى
اؿ أيىبك يزٍرىع ى :ال ىبأ ى
كضعفه الدارقطني(ْ)  ،ك قاؿ ابف حجر  :صدكؽ يهـ(ٓ) .
الش ً
ص ور ا ٍل ًك ٍن ًدم ،ىكأ يىبك ا ٍل ًم ٍق ىد ًاـ َّ
امي[ .الكفاة َُِ - ُُُ :ق]
اء ٍب يف ىح ٍي ىكةى ،أ يىبك ىن ٍ
ّ .ىر ىج ي
ً َّ ً
اف ،ىك ىجابً ًر ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًه (رضي ا﵀ عنهـ) .
ركل ىع ٍف :ىع ٍبد المه ٍب ًف ىع ٍم ورك ،ىك يم ىع ًاكىي ى ٍب ًف أبي يس ٍف ىي ى
ً ً
ً
يد ،ك ُّ
الزٍذ ًرمُّ.
ركل ىع ٍنهي :إ ٍب ىراذ ي
يـ ٍب يف أىبي ىعٍبمى ى ،ىكثى ٍكير ٍب يف ىي ًز ى ى
ً
اـ ،القي ٍد ىكةي (ٔ ) ،كثقه العجمي (ٕ ) كالنسائي (ٖ ) ،ككثقه ابف سعد كزاد :ىعالً نما،
قاؿ الذذبي :اإل ىم ي
فى ً
اض نبل ،ىكثً ىير اٍل ًعٍمًـ(ٗ) ،كقاؿ ابف حجر :ثق فقيه(َُ).
ادةى ٍب ًف ىك ٍى وب ا ٍلقيىر ًشي ا ٍل يج ىم ًحي ا ٍل ىم ِّكي ،أ يىبك يم ىح ٍي ًر و
ْ .ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح ٍي ًر و
يز[ ،الكفاةُٗ :
يز ٍب ًف يج ىن ى
 ََُ ق]ًً ً
كرةى اٍل يم ىؤّْذ يف  ،ىك يم ىع ًاكىي ى(رضي ا﵀ عنهـ).
ىرىكل ىع ٍف :يع ىب ى
ادةى ٍب ًف الصَّامت ،ىكأىبك ىم ٍح يذ ى
(ُُ)
ً
اف ،ك ىم ٍك يحك هؿ ،ك ُّ
الزٍذ ًرمُّ.
ى
ىرىكل ىع ٍنهي :ىخال يد ٍب يف ىم ٍع ىد ى ى
(ُّ)
(ُِ)
ً
الربَّانً ُّي(ُْ)  ،كقاؿ ابف
اـ ،الفىًق ٍيهي ،القي ٍد ىكةيَّ ،
كثقه ابف حباف  ،كالعجمي  ،قاؿ الذذبي :اإل ىم ي
حجر  :ثق عابد(ُٓ) .
و
ً
صً
ارم(ُٔ) [الكفاة َٓ - ُْ :ق](ُٕ)،
ٓ .يرىكٍيفعي ٍب يف ثىا ًبت بف سكف بف عدم بف حارثة ٍاألى ٍن ى
صحابي جميؿ.
(ُ)

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)َُٗ /

(ِ) الثقات البف حباف (ٕ)ِٓٗ /

(ّ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ)ِّْ /

(ْ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)َّْ /
(ٓ) تقريب التهذيب (ص)ِٖٓ :

(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ْ)ٕٓٓ /
(ٕ) الثقات لمعجمي (ُ)َّٔ /

(ٖ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ٗ)ُّٓ /
(ٗ) الطبقات الكبرل (ٕ)ُّٔ /

(َُ) تقريب التهذيب (ص)َِٖ :
(ُُ) تاريخ اإلسبلـ (ِ)ُُِٕ /
(ُِ) الثقات البف حباف (ٓ)ٔ /
(ُّ) الثقات لمعجمي (ِ)ٖٓ /

(ُْ) سير أعبلـ النببلء (ْ)ْْٗ /
(ُٓ) تقريب التهذيب (ص)ِِّ :

(ُٔ) االستيعاب في معرف األصحاب (ِ)َْٓ /
(ُٕ) تاريخ اإلسبلـ (ِ)َْٕ /
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الحكـ عمى اإلسناد :

اصـ ٍبف رج ً
ً
اء ٍب ًف ىح ٍي ىكةى ضعيؼ .
الحديث إسناد ضعيؼ ألف فيه ىع ى ى ى ى
حديث رقـ (ِٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -كنا يحيى بف حمزة نا عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ عف عمار بف

سعد التجيبي أف عقب بف رافع بف عبد الحارث أكصى بنيه حيف حضرته الكفاة فقاؿ يا بني (احفىظيكا
ً
ىف ىال تي ىدا ينكا كا ٍف لى ًبستيـ العباء كىال ي ٍد يخ يؿ أح هد ًمن يكـ ًفي ب ً
الس ً
كد ًط ًائ ىعا
ىما أيكص ًي يكـ ًبو تىنتى ًف يعكا أ ٍ
ى
ٍ ي ىى ى ى ى
الر ىايات ي
ى ى
ى
يعة ى
ي
ً و (ُ)
يت إال ًبد ىية)
كىا ىكىال تى ىد ٍع ىف ىحظى يكـ ًم ٍف ًد ىم ٍ
إف ٍأد ىركتي يم ى
ٍ
الب ى
شى
صيبكا ى
ؽ كا ٍف لى ٍـ تي ي

* أخرجه ابف منظكر األنصارم في كتابه مختصر تاريخ دمشؽُ ، ٗٗ /باب ما جاء في أف دمشؽ

فسطاط المسمميف  ،بمفظه .
رجاؿ اإلسناد :

ً
ض ىرًم ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ُ .ىي ٍح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى
أنعـ اإلفريقي  ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (َٓ).
ِ .ىع ٍبد الرحمف ٍبف زياد ٍبف ي
س ٍع ود الت ًجي ًبي[ .الكفاة َُُ - َُُ :ىػ]
ّ .ىع َّم يار ٍب يف ى
ً َّ ً
اء ،ك ىع ٍم ًرك ٍب ًف اٍل ىع ً
اص.
ركل ىع ٍف :أىبي الد ٍرىد ى
(ِ)

ركل ىع ٍنهي :الضحاؾ بف شرحبيؿ ،كعطاء بف دينار.
كثقه ابف حباف(ّ)  ،كقاؿ ابف حجر  :مقبكؿ مف الثالث (ْ).
ً
ص ىم ية ٍب يف ىر ًاف ًع ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍلقى ٍي ً
س ٍب ًف ا ٍل ىح ً
ار ًث ا ٍلقيىر ًشي[ .المتكفىّٔ :
ْ .يع ٍق ىب ية ٍب يف ىر ًاف وع ىكًق ى
يؿ :يى ىك ع ٍ
(ٔ)
ىػ](ٓ)  ،صحابي جميؿ

الحكـ عمى الحديث :

الحديث إسناد ضعيؼ ألف فيه ىع ٍبد الرحمف ٍبف زياد ك عمار بف سعد التيجيبي ضعفاء.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّْ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ُُِ /

(ّ) الثقات البف حباف (ٕ)ِْٖ /
(ْ) تقريب التهذيب (ص)َْٕ :

(ٓ) معرف الصحاب ألبي نعيـ (ْ)ُِٓٗ /

(ٔ) اإلصاب في تمييز الصحاب (ْ)ِْٖ /
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حديث رقـ (ّٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك القاسـ نصر بف أحمد بف مقاتؿ السكسي أنا أبك عبد ا﵀
محمد بف عمي بف المبارؾ أنا أبك القاسـ عمي بف الفضؿ بف طاذر بف الفرات أنا عبد الكذاب الكبلبي

أنا أبك العباس عبد ا﵀ بف عتاب بف أحمد نا أبك عمي محمكد بف خالد السممي نا عبد ا﵀ بف كثير
ط ية ًفيو مدي ىن هة يقىا يؿ لىيا ًد ي ً
ير
ش ًاـ ىك ًاد ىيا ييقىا يؿ ىل يو ال يغك ى
أف ًبال ى
(بمغ ىنا ٍ
ي
القارئ عف األكزاعي قاؿ :ى
ى
مشؽ ى ىي ىخ ي
ى
ً ً (ُ)
م ً
دائ ًف َّ
الن ً ً
المالحـ)
اس ىيكـ ى
ى
* سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ).

رجاؿ اإلسناد :

ً
مشقي[ .المتكفى ْٖٓ :ىػ]
الد
ثـ ٌ
كسيٌ ،
ٌ
ُ .نصر بف أحمد بف يمقىاتؿ ٍبف ىم ٍط يككد ،أبك القاسـ الس ٌ
ً
ّْيصي ،كأبي عبد ا﵀ ٍبف أبي الحديدَ
ركل عف ٌ :
جد  ،كأبي القاسـ ٍبف أىبي العبلء المص ٌ
ص ىرل.
ص ٍ
ركل عنه :أبك القاسـ ابف عساكر ،كابنه القاسـ ،كالحافظ أبك المكاذب ٍبف ى
(ِ)

مستكرا ،لـ يكف الحديث مف شأنه.
شيخا
قى ى
اف ن
اؿ ابف عساكر :ىك ى
ن
ِ .محمد بف عمي بف المبارؾ  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

مشقي المقرئ[ .المتكفى:
الد
ىح ىمد بف محمد بف الفيرات ،أبك القاسـ ٌ
عمي بف الفضؿ بف أ ٍ
ٌ
ٌّ .
ْْٔ ىػ]
َّ
ىح ىمد
في ،كعبد
ركل عف :عبد ٌ
الجبار بف أ ٍ
ٌ
الكذاب الكبلبي ،كمحمد بف عبد المه اٍل يج ٍع ٌ
َّ
كسي.
الط ىر يس ٌ
ً
ائي.
يني  ،كأبك طاذر الحٌن ٌ
ركل عنه  :ابنه أبك الفضؿ  ،كمحمد ابف المكاز ٌ
الن ىسيب(ّ) (ْ) .
كثٌقه ي
ْ .ع ٍبد الك ٍىاب بف الحسف ً
الكالىبي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٔ).
ى
ى ى
ى
ىحمد بف ىك ًث ٍير البص ًرم أىبك العبَّاس ً
ش ًق ٌي المعركؼ بابف
الد ىم ٌ
ى ٍ ٌ
ى
ٓ .ىع ٍبد اهلل بف ىعتَّاب بف أ ٍ ى
ً
الزف ًٍت ٌي(ٓ)[المتكفى َِّ :ىػ](ٔ) .
حماد.
عمار ،كأحمد ٍبف أىبًي الحكارم ،كعيسى ٍبف ٌ
ركل عف  :ذشاـ بف ٌ
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّْ /

(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ْٖٗ /
َّ
َّ
ً
ػاف صػد انر يم ىعظمػان ،ىك ىسػيّْدان يم ٍحتى ًشػمان ،ىكثًقىػ يم ىح ّْػدثان ،ىكنبػيبلن يم ىم َّػدحان،
ث،
الم ىح ّْد ي
خطيب ًد ىم ٍشؽ ىك ىش ي
(ّ) ي
ي
يخهىا  ،ىك ى
اـ ،ي
النسيب  :الش ٍي يخ ،اإل ىم ي
ً
الخ ًط ٍيػ ً
ً
ً
ً
ىذػ ًػؿ السػ ىػن كالجماع ػ  ،يكػ ُّػؿ أ و ً
ؼ بًػ ػ (فى ىكائًػػد
اذا ،تي ٍعػ ىػر ي
ًمػ ٍػف أ ٍ
ػب ع ٍشػ ًػرٍي ىف يجػ ٍػزءان ىسػػم ٍعىن ى
الحػػافظي أيىبػػك ىب ٍكػ وػر ى ي
ىحػػد ييثنػػي ىعمىٍيػػهٍ ،انتخػػب ىعمىٍيػػه ى
ى
ٌ ى ىى ى
َّ
الن ًسيب)( .سير أعبلـ النببلء ُٗ)ّٖٓ /
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ْٖٔ /

(ٓ) نسب إلى الزفت ،كذك شيء أسكد مثؿ القير( .األنساب ٔ.)َّٗ/

(ٔ) تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ِ ،)ْٖٔ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِٗ.)ّٔٔ/
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ً
بلبي
م ،كأبك أحمد الحاكـ ،كعبد ٌ
عمي ٍبف ىع ٍمرك الحرير ٌ
الكذاب الك ٌ
ركل ىع ٍنهيٌ :
كثقه الذذبي كقاؿ المحدث المتقف  ،كقاؿ أبك أحمد الحاكـ :رأينا ثبتان(ِ).
ٔ .م ٍحمكد بف ىخالًد بف ي ًزٍيد السمى ًمي أىبك عمًي ً
ش ًق ٌي[المتكفى ِْٗ :ىػ](ّ).
الد ىم ٌ
ى
ى ي
ى ٌ
ٌ
ركل ىع ٍف :أبيه ،كالكليد بف مسمـ ،كمركاف بف معاكي .

(ُ)

(ْ)

ركل ىع ٍنهي :أبك داكد ،كالنسائي ،كابف ماجه.
كثقه أبك حاتـ كزاد رضا (ٓ ) ،كابف حباف (ٔ ) ،كالنسائي كزاد مأمكف (ٕ ) ،كابف حجر (ٖ ) ،كقاؿ

الذذبي :ثبت(ٗ).
ً
صً
م [المتكفى ُٗٔ :ىػ]
ار ٌ
ٕ .ىع ٍبد اهلل بف ىكث ٍير بف ىم ٍي يمكف األى ٍن ى
ركل عف  :األكزاعي كسعيد بف عبد العزيز كعبد الرحمف بف يزيد بف جابر .
ركل عنه  :سميماف بف عبد الرحمف كذشاـ بف عمار كمحمكد بف خالد(َُ).

قاؿ أبك زرع  :ال بأس به(ُُ) ،كذكر ابف حباف في الثقات كقاؿ :يغرب(ُِ) ،كقاؿ ابف حجر:

صدكؽ(ُّ).

ٖ .عبد الرحمف بف عمرك األكزاعي  ،ثق ثبت  ،تابع تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّْ).

الحكـ عمى اإلسناد :

إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد يمنقطع ألف عبد الرحمف األكزاعي  ،تابع تابعي .
العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف محمد بف عمي بف المبارؾ لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ُّٕ /

(ِ) سير أعبلـ النببلء (ُُ.)َّٖ/

(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٕٓ.)َُٔ/
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُِٓٔ /

(ٓ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ِِٗ/
(ٔ) الثقات البف حباف (ٗ.)َِِ/
(ٕ) مشيخ النسائي (ٗٔ).

(ٖ) تقريب التهذيب (ِِٓ).
(ٗ) الكاشؼ (ِ.)ِْٓ/

(َُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِّ.)ُِٕ/

(ُُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُْْ/
(ُِ) الثقات البف حباف (ٖ.)ّْٔ/
(ُّ) تقريب التهذيب (ُّٖ).
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حديث رقـ (ْٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأنا عمى أبي عبد ا﵀ يحيى بف الحسف بف البنا عف أبي تماـ عمي
بف محمد بف الحسف عف أبي عمر محمد بف العباس بف حيكي أنا أبك الطيب محمد بف القاسـ بف

جعفر الكككبي نا ابف أبي خيثم نا عبد الجبار بف عاصـ نا إسماعيؿ .

ح كقرأت عمى أبي غالب أحمد بف الحسف بف البنا عف أبي محمد الجكذرم .
ح كأخبرنا أبك محمد عبد ا﵀ بف عمي بف ايآبنكسي إجازة كحدثني عنه أبك المعمر المبارؾ بف أحمد

بف عبد العزيز األنصارم أنا أبك محمد الجكذرم أنا أبك عمر محمد بف العباس بف حيكي أنا أحمد بف
جعفر بف محمد بف المنادم حدثني ذاركف بف عمي بف الحكـ المزكؽ نا حماد بف مالؾ الضرير نا

خالد بف مرداس نا إسماعيؿ بف عياش عف صفكاف بف عمرك عف أبي الزاذري عف كعب األحبار أنه
ً
عق يؿ المسمً ًم ى ً
قاؿ كفي حديث عبد الجبار عف كعب قاؿ( :م ً
َّج ً
اؿ
المالى ًحًـ ًد ىم ٍ
شي
ؽ ىكمعقمي ييـ م ٍف الد ى
يف م ىف ى
ي
ى
(ُ)
ً
ط ىر ً
كر)
ير أ ًبي فى ٍ
أج ى
كج ىك ىم ي
أج ى
س ىكمعقمي ييـ م ٍف ىي ي
كج الطي ي
ىن ي
* سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ِْ).

رجاؿ اإلسناد األكؿ :

سف بف أحمد بف عبد اهلل ابف البناء ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ) اإلسناد
ُ .يحيى بف ى
الح ى
األكؿ.
عمي ٍبف محمد بف يزداد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ) .
ٌِ .
العبَّاس أىبك يع ىمر ابف ىح ٍي ىكيو  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ) .
ّ .يم ىح َّمد بف ى
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.

محمد ٍبف القاسـ ٍبف جعفر الكككبي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ) .
س ًائ ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ) .
أٍ
ىح ىمد بف أىًبي ىخ ٍيثى ىمة ال ىن ى
ً
س ًائ ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ْٔ).
ىع ٍبد ى
الجبَّار ًب ٍف ىعاصـ ال ىن ى
إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
سمى ٍيوـ  ،صدكؽ في ركايته عف أذؿ بمد مخمط في غيرذـ  ،سبؽ في
َّاش ٍب ًف ي
ٍى
الحديث رقـ (ٔ) االسناد األكؿ .

رجاؿ اإلسناد الثاني :

ً
ً
ً
الح ٍن ىبمًي [المتكفى:
سف بف أ ٍ
ُ .أ ٍ
الب ٍغ ىدادم ى
الب ٌناء أىبك ىغالب ى
ىح ىمد بف ىع ٍبد اهلل بف ى
ىح ىمد بف ى
الح ى
(ِ)
ِٕٓ ىػ]
ً
ركل عف  :أىبي ا ى ً
ً
ٍم ٍكف ،ىكأ ىىبي ي ً
عمي.
ى
المأ ي
لغنائـ بف ى
الح ىس ٍيف بف الغريؽ ،ىكىكالد أ ىىبي ٌ
اكر كًاسم ً
ً
ركل عف ً ّْ :
اعٍيؿ بف ىعمً ٍّي القىطَّاف.
السمىف ٌي ،ىك ٍاب يف ىع ىس ى ٍ ى

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِْْ /

(ِ) معجـ ابف عساكر (ُ ،)ُِ/التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (ُّٓ).
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كثقه الذذبي كزاد  :يم ٍسنًد بغداد
ً
م(ْ)  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ).
الج ى
س يف بف ىعم ٌي ى
ِ .ى
كى ًر ٌ
الح ى
رجاؿ اإلسناد الثالث :
ً
ً
ً
م [المتكفى َٓٓ :ىػ](ٓ).
ُ .ىع ٍبد اهلل بف ىعم ٌي بف ىع ٍبد اهلل بف يم ىح ٍمد بف اآل ٍىب ينكس ٌي أىبك يم ىح َّمد ى
الب ٍغ ىداد ٌ
ً
م.
الع ىشار ٌ
كخي ،كالجكذر ٌ
م ،كأبي طىالب ي
ركل عف  :التٌين ٌ
(ُ)

ككثقه ابف الجكزم(ِ) ،كابف نقط الحنبمي(ّ).

(ٔ)

في.
اني ك ٌ
ركل ىع ٍنهي :محمد ٍبف محمد ٌ
السمى ٌ
جي ،كعبد ا﵀ الحٍمك ٌ
الس ٍن ٌ
كثقه ً
السمىًف ٌي كقاؿ :كاف مف أذؿ المعرف بالحديث كقكانينه(ٕ) ،كقاؿ الذذبي :اإلماـ المحدث

الصدكؽ(ٖ).

صً
م األ ٍىز ًج ٌي(ٗ)[المتكفى ْٓٗ :ىػ]
الم ىب ىارؾ بف أ ٍ
ار ٌ
الم ىع َّمر األى ٍن ى
ىح ىمد بف ىع ٍبد ى
الع ًزٍيز أىبك ي
ِ .ي
ركل عف :نصر ٍبف ً
ّْ
الي ،كأبي القاسـ ٍبف بً ٍشراف.
ى
البطر ،كأبي عبد ا﵀ الن ىع ٌ
(َُ)
م.
عاني ،كأبك الفرج ابف اٍل ىج ٍكز ٌ
ركل ىع ٍنهي  :ابف عساكر ،كابف الس ٍ
َّم ٌ

كثقه ابف نقط الحنبمي(ُُ) ،كقاؿ ابف الجكزم :كاف له فهـ كعمـ بالحديث(ُِ) ،كقاؿ الذذبي:

اإلماـ الحافظ(ُّ).
س يف بف ىعمً ٌي الجكىرم  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ْٓ) اإلسناد الثاني .
ّ .ى
الح ى
العبَّاس أىبك يع ىمر ابف ىح ٍي ىكيو  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ) .
ْ .يم ىح َّمد بف ى
ً
ً
م
ٓ .أ ٍ
س ٍيف ى
م أىبك ي
الب ٍغ ىداد ٌ
الم ىناد ٌ
الح ى
ىح ىمد بف ىج ٍعفىر بف يم ىح َّمد بف يع ىب ٍيد اهلل بف أىًبي ىداكد بف ي
[المتكفى ّّٔ :ىػ] (ُْ).

(ُ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ)َّٔ /

(ِ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٕ.)ِٕٕ/
(ّ) إكماؿ االكماؿ (ِ.)ُِٗ/

(ْ) نسب إلى بيع الجكذر ،اختص به جماع ( .األنساب ّ.)ِِْ/
(ٓ) الكافي بالكفيات (ُٕ.)ُٕٗ/
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ٖٓ /

(ٕ) تاريخ بغداد كذيكله (ُِ.)َُٖ/

(ٖ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ.)ِٕٕ /

(ٗ) نسب الى باب األزج كذي محم كبيرة ببغداد( .األنساب ُ.)َُٖ/
(َُ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)ٕٗٔ/

(ُُ) التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد (َْْ).

(ُِ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٖ.)ََُ/
(ُّ) سير أعبلـ النببلء (َِ.)َِٔ /

(ُْ) طبقات الحنابم (ِ ،)ّ/معرف القراء الكبار عمى الطبقات كاألمصار (ُُٔ) ،المقصد األرشد (ٖٓ).
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ّْجستىانً ّْي ،كعبًد ً
بف ع ٍبًد الممً ًؾ َّ ً ً
ً
بف يم ىح َّمًد ً
ا﵀ ً
بف
ى ىٍ
ركل عف  :يم ىح َّمد ً ى
الدق ٍيق ّْي ،ىكأىبًي ىد ياكىد الس ً ٍ
ى
اليزٍيدمّْ.
ى
ًً
َّ ً
بف أىبًي
بف ىحي ىُّكيه ،ىكأ ٍ
الكاحد ي
ىح ىم يد ي
ركل ىع ٍنهي :أيىبك يع ىم ىر ي
بف ىن ٍ
ص ور الش ىذائ ُّي ي
الم ٍق ًرئ ،ىك ىع ٍب يد ى
ً (ُ)
ىذاشـ.
كثقه أبك عمرك الداني كزاد مأمكف(ِ) ،كالخطيب كزاد ثبت صدكؽ كرع حج (ّ) ،كابف الجكزم

كزاد ثبت(ْ) ،كقاؿ الذذبي :اإلماـ المحدث الحافظ(ٓ).

زكؽ[ .المتكفى َّٓ :ىػ]
الم ِّ
عمي بف الحكـ ،أبك مكسى ي
ٔ .ىاركف بف ٌ
م ،كأبي يع ىمر ُّ
م ،كزياد بف ٌأيكب.
الدكر ٌ
ركل عف  :إبراذيـ بف سعيد الجكذر ٌ

كع ىمر بف أحمد الككيؿ.
ركل ىع ٍنهي :محمد بف حميد المخرمي ،كعثماف المجاشي ،ي
كثقه الذذبي كزاد كاف يمقرنئا(ٔ)  ،ككثقه الخطيب البغدادم(ٕ).

حماد بف مالؾ بف بسطاـ ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ) .
ٌٕ .
ً
الس َّراج[ .الكفاة َِْ - ُِّ :ق]
الب ٍغدادم َّ
ٖ .خالد بف م ٍرداس ،أبك الييثـ ى
امي ،كعبد ا﵀ بف المبارؾ(ٖ).
ٍرًكم ىع ٍف :إسماعيؿ ٍبف ٌ
عياش ،ك ٌأيكب ٍبف جابر ى
الي ىم ٌ

ركل عنه  :العباس بف أبي طالب ،كحماد بف المؤمؿ الكمبي ،كمكسى بف ذاركف.

كثقه الخطيب البغدادم(ٗ)  ،ك الذذبي(َُ).
ٗ .إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
سمى ٍيوـ  ،صدكؽ في ركايته عف أذؿ بمد مخمط في غيرذـ  ،سبؽ في
َّاش ٍب ًف ي
ٍى
الحديث رقـ (ٔ) اإلسناد األكؿ .

سكي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
َُ .صفكاف ٍبف عمرك َّ
الس ٍك ى
ُُ .ح ىد ٍير ٍب يف يكرٍي وب ا ٍل ًحم ً
صي  ،أ يىبك الزاىرية [الكفاة ََُ - ُٗ :ق]
ٍ
ى
ي ي
الدرىد ً
اء ،ك ىع ٍب ىد المَّ ًه ٍب ىف يب ٍس ور ،ىك يج ىب ٍي ىر ٍب ىف ينفى ٍي ور.
ىرىكل ىع ٍف :أىبًي َّ ٍ
ً ً
يد ٍب يف ًس ىن و
صالً وح.
يـ ٍب يف أىبًي ىعٍبمى ى ،ىك ىس ًع ي
اف ،ىك يم ىع ًاكىي ي ٍب يف ى
ىرىكل ىع ٍنهي :إ ٍب ىراذ ي
(ُ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ)ُّٔ /
(ِ) بغي الكعاة (ُ.)ََّ/

(ّ) تاريخ بغداد كذيكله (ْ.)ِٖٗ/

(ْ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ.)ٔٓ/
(ٓ) تذكرة الحفاظ (ّ.)ْٔ/

(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ٕٗ /

(ٕ) تاريخ بغداد (ُٔ.)ْٔ /

(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُٖٔ /
(ٗ) تاريخ بغداد (ٗ)ِْٖ /

(َُ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُٖٔ /
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ىكثَّقىهي ٍاب يف ىم ًع و
يف
ليس به بأس(ٓ)  ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ(ٔ).
بف م ًات وع ً
الح ٍم ىي ًرم  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ُِ .ىك ٍع ي
ب ي ى
الحكـ عمى اإلسناد األكؿ:
(ُ)

 ،كابف سعد

(ِ)

(ّ)

 ،كالعجمي

اـ ىم ٍشهي ٍكهر
 ،كقاؿ الذذبي  :إً ىم ه

(ْ)

 ،كقاؿ أبك حاتـ :

إسناد الحديث فيو عمتاف /

العم األكلى  :إسناد يمنقطع .
العم الثاني  :الحديث بهذا اإلسناد حسف ألف فيه إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
َّاش ٍب ًف يسمى ٍيوـ  ،صدكؽ.
ٍى
الحكـ عمى اإلسناد الثاني:
إسناد الحديث فيو عمة  /إسناد يمنقطع .
كالحديث بهذا اإلسناد صحيح ألف ركاته ثقات.

الحكـ عمى اإلسناد الثالث:

إسناد الحديث فيو عمتاف /

العم األكلى  :إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .
العم الثاني  :الحديث بهذا اإلسناد حسف ألف فيه إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
َّاش ٍب ًف يسمى ٍيوـ  ،ك يح ىد ٍي ير ٍب يف
ٍى
يكرٍيب اٍل ًحم ً
ص ُّي كبلذما صدكؽ.
ٍ
ى
حديث رقـ (ٓٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أنبأنا أبك محمد بف األكفاني أنا أبك العباس أحمد بف منصكر بف
قبيس أنا أبك الحسف محمد بف عكؼ بف أحمد أنا أبك العباس محمد بف مكسى بف الحسيف نا أحمد بف

عمير نا سميماف بف عبد الحميد نا يزيد بف عبد ربه حدثني بقي حدثني الزبيدم عف الفضيؿ بف
ً
الر ً
ؽ ىكمعقمي ييـ ًم ٍف
كـ ًد ىم ٍ
شي
المسمً ى
ميف ثىىال ثى هة فىمعقمي ييـ م ىف ي
(م ىعاق يؿ ي
فضال الهكزني عف كعب أنه قاؿ  :ى
(ٕ)
ً
َّج ً
كر)
اؿ ي
أج ى
كج ىك ىم ي
أج ى
األرد يف ىكمعقمييـ م ٍف ىي ي
الد ى
كج الطي ي
* سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (َِ).

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ِ)ُُٗٓ /

(ِ) الطبقات الكبرل ط العممي (ٕ)ُّّ /
(ّ) الثقات لمعجمي (ُ)ِٖٗ /

(ْ) سير أعبلـ النببلء (ٓ)ُّٗ /

(ٓ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ)ِٗٓ /
(ٔ) تقريب التهذيب (ص)ُْٓ :

(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِْْ /
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رجاؿ اإلسناد :
ىح ىمد األكفاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
ًُ .ى ىب ية اهلل بف أ ٍ
س ًان ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِْ).
صكر ال ىغ َّ
ِ .أ ٍ
ىح ىمد ًبف ىم ٍن ي

ً
ش ًق ٌي
الد ىم ٌ

الم ىزًني
ّ .يم ىح ٍمد بف ىع ٍكؼ بف أ ٍ
الر ٍح ىمف أبك ى
الح ى
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد بف ىع ٍبد ى
سف ي
[المتكفى ُّْ :ىػ](ِ).
الميانً ًج ٌي.
ركل عف  :محمد بف معيكؼ ،كالفضؿ بف جعفر ،يكسؼ ى
(ّ)
المقدسي.
اني ،كالحسف بف أحمد بف أبي الحديد ،ك نصر
ٌ
ركل عنه  :عبد العزيز الكتٌ ٌ
كثقه أبك بكر الحداد كزاد صالح(ْ) ،كال ىكتَّانًي كزاد نبيؿ مأمكف(ٓ) ،كقاؿ الذذبي :اإلماـ المحدث
(ُ )

الحج (ٔ).

الدمشقي الحافظ [المتكفى ّّٔ :ىػ]
السمسار ٌ
ْ .محمد بف مكسى بف الحسيف ،أبك العباس ابف ٌ
ركل عف  :أحمد بف يع ىمير بف ىج ٍكصا ،كمحمد بف خريـ ،كعمي بف محمد بف كاس.
الم ىزني.
ركل ىع ٍنهي :أخك أبك الحسف ،كم ٌكي بف ى
الغ ٍمر ،كمحمد بف ىع ٍكؼ ي
نبيبل حافظنا(ٕ) .
كقاؿ أبك محمد الكتٌاني :كاف ثق
ن

كصا  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
ٍٓ .
سى ابف ىج ى
كسؼ بف يم ٍك ى
أح ىمد بف يع ىم ٍير بف يي ي
ٔ .سميماف بف عبد الحميد البيراني الحمصي[ .الكفاة َِٕ - ُِٔ :ق]
ركل عف  :أبي اليماف ،كعمي بف عياش.
ركل ىع ٍنهي :أبك داكد ،كأبك ىع ىك ىان
كذبه النسائي ،كقاؿ :ليس بثق

الر ٍح ىمف ٍبف أىبًي حاتـ.
 ،كعبد َّ
كال مأمكف ،كذاب(ٖ) ،ككثقه ابف حباف(ٗ) ،كقاؿ ابف أبي حاتـ:
(ُُ)

صدكؽ(َُ) .كقاؿ ابف حجر :صدكؽ يرمي بالنصب

(ُ) نسب إلى مزين بف أد بف طابخ بف الياس بف مضر بف نزار بف معد ابف عدناف( .األنساب ُِ.)ِِٔ/
(ِ) الكافي بالكفيات (ْ.)َِٔ/
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ُُٓ /

(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓٓ.)ْٕ/

(ٓ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ُٕٗ).
(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُٕ.)َٓٓ /
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ُِٗ /
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ّّٗ /

(ٗ) الثقات البف حباف (ٖ)ُِٖ /

(َُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ)َُّ /
(ُُ) تقريب التهذيب ص ِِٓ.
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(ُ)
ً ً
ضؿ ي ً
الم ىؤذٍف [المتكفى ِِْ :ىػ](ِ).
الج ٍر يج ًسي أىبك الفى ٍ
ٕ .ىي ًزٍيد ًب ٍف ىع ٍبد ىريبو ي
الزىب ٍيدم ،الح ٍمصي ي
بقي  ،كمحمد بف حرب ،كالكليد بف مسمـ.
ركل عف ٌ :
(ّ)

ركل ىع ٍنهي :أبك داكد ،كمسمـ ،كالنسائي.
كثقه يحيى بف معيف(ْ) ،كأحمد بف حنبؿ كقاؿ :ما كاف أثبته ما كاف فيهـ مثمه(ٓ) ،كالعجمي
كزاد ىكٌيس(ٔ) ،كابف حجر(ٕ) ،كابف حباف(ٖ) ،كقاؿ الذذبي :اإلماـ ،الحافظ الثبت(ٗ) ،كقاؿ أبك

حاتـ :صدكؽ(َُ).
ً
الكلً ٍيد  ،ثق إذا َّ
حدث عف ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ٖ .ىبق ٍية ًب ٍف ى
صي ا ٍلقى ً
يد الزب ٍي ًدم ا ٍل ًحم ً
ٗ .مح َّم يد ٍب يف ا ٍلكلً ً
اضي ،أ يىبك ا ٍل يي ىذ ٍي ًؿ [المتكفى ُْٖ :ىػ]
ى
يى
ى
ٍ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف يج ىب ٍي ًر ٍب ًف ينفىٍي ور ،ك ُّ
الزٍذ ًرمّْ ،ىك ىع ٍم ًرك ٍب ًف يش ىع ٍي وب.
:ع ٍبًد َّ
ىرىكل ىع ٍف ى
ى
ركل ع ٍنه :األىكىز ً
اع ُّي ،ىكىي ٍح ىيى ٍب يف ىح ٍم ىزةى ،ىكىب ًقَّي ي ٍب يف اٍل ىكلً ًيد.
ى ي ٍ
ً ً ّْ ً (ُُ)
كثقه َّ ً
ىح يد األىئ َّم الثقىات
الن ىسائ ُّي ك قاؿ أبك داكد :ليس في حديثه خطأ  ،قاؿ الذذبي  :أ ى
ً
ً
الح َّج ي(ُِ)  ،قاؿ ابف سعد  :كاف ثق إف شاء ا﵀  ،ككاف
الحافظي ،ي
اـ ،ى
ك قاؿ مرة أخرل  :اإل ىم ي
أعمـ أذؿ الشاـ بالفتكل كالحديث

(ُّ)

 ،كقاؿ اإلماـ أحمد :كاف ال يأخذ إال عف الثقات

(ُْ)

،

كقاؿ ابف حباف  :محمد بف الكليد بف عمار الزبيدم يجب أف يعتبر بحديثه مف غير ركاي بقي

عنه(ُٓ).

الش ً
ضالى ىة ا ٍل ىي ٍك ىزًني َّ
امي[ .الكفاة َُُ - َُُ :ق]
ض ٍي يؿ ٍب يف فى ى
َُ .في ى
ً َّ ً
ىرىكل ىع ٍف َّ :
ضالى ى ٍب ًف يع ىب ٍيود.
النبً ُّي صمى ا﵀ عميه كسمـ يم ٍرسبلن ،ك ىع ٍبد المه ٍب ًف يب ٍس ور ،ىكفى ى
(ُ) نسػػب إلػػى أبػػى الفضػػؿ يزيػػد بػػف عبػػد ربػػه الحمصػػي الجرجسػػي كػػاف ينػػزؿ بحمػػص عنػػد كنيسػ جػػرجس فنسػػب إليهػػا( .األنسػػاب
ّ.)ِِْ/

(ِ) طبقات ابف سعد (ٕ ،)َّّ/التاريخ الكبير (ٖ ،)ّْٗ/تهذيب الكماؿ (ِّ.)ُِٖ/
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ّّٕ /

(ْ) سؤاالت ابف الجنيد (ِّٕ).

(ٓ) سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد (ِٕٔ).
(ٔ) الثقات لمعجمي (ِ.)ّْٔ /
(ٕ) تقريب التهذيب (َّٔ).

(ٖ) الثقات البف حباف (ٗ.)ِْٕ/

(ٗ) سير أعبلـ النببلء (َُ.)ٕٔٔ /

(َُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)َِٖ/
(ُُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ٕٗٓ /

(ُِ) سير أعبلـ النببلء (ٔ)ُِٖ /
(ُّ) الطبقات الكبرل (ٕ)ِّّ /

(ُْ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ّ)ِّْ /
(ُٓ) الثقات البف حباف (ٔ)ّْْ /
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ركل ع ٍنه  :مح َّم يد ٍبف اٍلكلً ًيد ُّ ً
صالً وح.
ى ي يى
ص ٍف ىك ي
اف ٍب يف ىع ٍم ورك ،ىك يم ىع ًاكىي ي ٍب يف ى
الزىب ٍيدمُّ ،ىك ى
ي ى
ىكثقه الذذبي(ُ)  ،كقاؿ المزم  :تابعي(ِ) .
بف م ًات وع ً
الح ٍم ىي ًرم  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ُُ .ىك ٍع ي
ب ي ى
الحكـ عمى اإلسناد :
إسناد الحديث فيو عمتاف /

العم األكلى  :إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .
العم الثاني  :الحديث بهذا اإلسناد حسف ألف فيه سميماف بف عبد الحميد الحمصي صدكؽ .
حديث رقـ (ٔٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك القاسـ عبد الممؾ بف عبد ا﵀ بف داكد المغربي الحمزم
الفقيه كأبك غالب محمد بف الحسف بف عمي الماكردم البصرم قاال أنا أبك عمي عمي أحمد بف عمي
التسترم بالبصرة أنا القاضي أبك عمر القاسـ بف جعفر بف عبد الكاحد الهاشمي أنا أبك عمي محمد بف

أحمد بف عمرك المؤلؤم نا أبك داكد سميماف بف االشعث نا عمي بف سهؿ الرممي نا الكليد نا سعيد بف
( ّ)
ً ً
ؽ
كـ
نيا إال ًد ىم ٍ
شي
الشاـ أ ٍىرىب ًع ى
صباحان ىال ىي ٍمتىنعي م ى
يف ى
ى
عبد العزيز عف مكحكؿ قاؿ ( :لىتى ٍم يخ ىر َّف الر ي
(ْ)
اف)
ىك ىع ىم ي
السن  ،باب في الخمفاء عف مكحكؿ ْ َِٗ /ح ّْٖٔ  ،بمفظه
* أخرجه أبك داككد في سننه كتب ي
*كأخرجه المزم في تحف األشراؼ بمعرف األطراؼ  ،باب سعيد بف عبد العزيز التنكخي عف مكحكؿ

ُّ ّٕٗ /ح ُْْٔٗ بمفظه .

*كأخرجه نعيـ بف حماد في كتابه الفتف  ،باب األعماؽ كفتح القسطنطيني  ،عف مكحكؿ ِّْٕ /ح

ُِٕٓ متقارب األلفاظ .

رجاؿ اإلسناد :

م  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
ُ .عبد الممؾ بف عبد اهلل الحمز ٌ
سف الماكردم  ، ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
ِ .محمد بف ى
الح ى

م ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
عمي بف أحمد التستر ٌ
ٌّ .
الياشمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
ْ .القاسـ ٍبف جعفر ٍبف عبد الكاحد
ٌ
ؤم  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
ٓ .يم ىح َّمد ٍبف ٍ
أح ىمد المؤلي ٌ
سمى ٍي ىماف ٍبف األشعث  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
ٔ .ي

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ُّٖ /

(ِ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِّ)َّْ /

الشاـ كتىخكضه ،ف ىشبَّهه بًم ٍخر السفين ً
(ّ) أىر ىاد أَّىنها تى ٍدخؿ َّ
البحر(النهاي في غريب الحديث كاألثرْ)َّٓ /
ي
ى
ى
ى
ى ى
ى
(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِْْ /
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ٕ .الكليد بف مسمـ القرشي ،صدكؽ ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).
س ًعيد بف عبد العزيز بف أبي يحيى التىينكخي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٖ).
ٖ .ى
الش ً
ٗ .ىم ٍك يحكؿ َّ
ام ٌي ،ثق تابعي ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).

الحكـ عمى اإلسناد :

إسناد الحديث فيو عمتاف :
العم األكلى /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي.

م ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف عبد الممؾ بف عبد ا﵀ الحمز ٌ
حديث رقـ (ٕٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -كأخبرنا أبك القاسـ عبد الممؾ بف عبد ا﵀ الفقيه كأبك غالب الماكردم
قاال أنا أبك عمي التسترم أنا أبك عمر القاسـ بف جعفر أنا أبك عمي المؤلؤم نا أبك داكد السجستاني نا
مكسى بف عامر المرم نا الكليد نا عبد ا﵀ بف العبلء أنه سمع أبا األعيس عبد الرحمف بف سمماف
(ُ)
ً
ً
ً
ً
مشؽ)
الم ىد ًائ ًف يكمِّ ىيا إال ًد ى
(س ىيأتي ىممى هؾ م ٍف يمميكؾ ى
يقكؿ  :ى
الع ىجـ ىي ٍظ ىي ير ىعمىى ى
السن  ،باب في الخمفاء عف عبد الرحمف بف سمماف ْ َِٗ /ح
* أخرجه أبك داككد في سننه كتب ي
ّْٗٔ ،بمفظه .

* كأخرجه المزم في تحف األشراؼ بمعرف األطراؼ  ،باب عبد الرحمف بف سمماف أبك األعيس

الخكالني ،عف أبك األعيس الخكالني ُّ ِِٕ /ح ُِٖٔٗ بمفظه .
رجاؿ اإلسناد :

م ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
ُ .عبد الممؾ بف عبد اهلل الحمز ٌ
سف الماكردم ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
ِ .محمد بف ى
الح ى

م ،صدكؽ ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
عمي بف أحمد التستر ٌ
ٌّ .
الياشمي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
ْ .القاسـ ٍبف جعفر ٍبف عبد الكاحد
ٌ
ؤم ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
ٓ .يم ىح َّمد ٍبف ٍ
أح ىمد المؤلي ٌ
سمى ٍي ىماف ٍبف األشعث ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
ٔ .ي

كسى ٍبف عامر ال يخ ىرٍيمي ،صدكؽ له أكذاـ ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
ٕ .يم ى
ٖ .الكليد بف مسمـ القرشي  ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).
الء ٍب ًف ىزٍب ور ِّ ً
ٗ .ع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ا ٍلع ً
ش ًقي[ .أك أ يىبك ىع ٍب ًد الرحمف] [الكفاةُُٔ :
ِّم ٍ
ى
ى
الرٍبعي ،أ يىبك ىزٍب ور الد ى
 َُٕ ىػ]ضرًم ّْي ،كسالًًـ ٍب ًف ع ٍبًد المَّ ًه اٍلعم ًرمّْ ،كاٍلقى ً
ً َّ ً
اسًـ ٍب ًف يم ىح َّمود.
ى
ىى
ركل ىع ٍف :يب ٍس ًر ٍب ًف يع ىب ٍيد المه اٍل ىح ٍ ى
يى
ى
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِْٓ /
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ط ًرمُّ.
ركل ىع ٍنهي :كلد إبراذيـ ،كأبك مسهر ،كمركاف الطَّا ى
(ّ)
(ِ)
ً (ُ)
َّ
ً
اـ،
ىكثقىهي ٍاب يف ىمعيف  ،ك العجمي  ،كالدارقطني كزاد  :ييجمع حديثه  ،كقاؿ الذذبي  :اإل ىم ي
ث(ْ)  ،ك قاؿ أحمد بف حنبؿ  :يمقارب الحديث  ،ككثقه ابف حجر(ٓ).
الم ىح ّْد ي
ي
الني ا ٍل ًحم ً
س ا ٍل ىخك ً
صي [الكفاة َُّ - ُُِ :ق]
َُ .ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف س ٍمماف  ،أ يىبك األ ٍ
ىع ىي ً ٍ
ٍ
يد ٍب ًف يم ىع ًاكىي ى ،ىك يع ىم ىر ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
يز.
ركل ىع ٍف :ىخالًًد ٍب ًف ىي ًز ى
(ٔ)
ركل ع ٍنهٍ :ابف ىزٍب ور ،كاألىكىز ً
اع ُّي ،كعبد الرحمف بف يزيد ٍب ًف ىجابً ور.
ى ي ي
ى ٍ
كثقه ابف حباف ك قاؿ  :يركم عف رجؿ مف أصحاب النبي صمى ا﵀ عميه كسمـ (ٕ).

الحكـ عمى اإلسناد:

إسناد الحديث فيو عمتاف :
العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .
العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف عبد الممؾ بف عبد ا﵀ الحمزم لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ .

حديث رقـ (ٖٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك عمي الحداد في كتابه كحدثني عنه أبك مسعكد عبد
الرحيـ بف عمي بف حمد أنا أبك القاسـ عبد الرحمف بف محمد بف أحمد الذككاني نا أبك محمد عبد ا﵀
بف محمد بف جعفر بف حياف نا إبراذيـ بف محمد بف الحسف نا عيسى بف خالد نا أبك اليماف نا

(ي ٍيمى يؾ ىما
إسماعيؿ بف عياش عف محمد بف زياد األلهاني عف يزيد بف شريح التيمي عف كعب قاؿ :ى
(ٖ)
ً
يف ًحمص كثىًني ًة ً
العقى ً
الع ٍطش)
الك ىغا ؟ قى ى
الك ىغا  ،يق ي
س ٍب يع ى
ىب ى ٍ ى ى ى
اؿ  :ى
مت  :ىما ى
كف ألفىان م ىف ى
اب ى
* أخرجه نعيـ بف حماد في كتابه الفتف باب األعماؽ كفتح القسطنطيني  ،عف مكحكؿ ِّْٔ /ح

َُّْ جزء مف الحديث بمفظه .

رجاؿ اإلسناد :

ُ .الحسف بف أحمد بف ًم ٍيرة  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
ِ .ىع ٍبد الرحيـ ٍبف عمي ٍبف حمد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ِْْ /
(ِ) الثقات لمعجمي (ِ)ْٕ /

(ّ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ّٕٔ /
(ْ) سير أعبلـ النببلء (ٕ)َّٓ /
(ٓ) تقريب التهذيب (ص)ُّٕ :
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ّٕٓ /

(ٕ) الثقات البف حباف (ٓ)ٖٔ /

(ٖ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِْٓ /
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ّ .ىع ٍبد

ْ .ىعبد

الر ٍح ىمف بف يم ىح ٍمد ال ىذ ٍك ىك ًاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).
ى
اهللي بف يم ىحمد بف ىج ٍعفىر بف ىح ٌياف ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).

األصبياني ،اإلماـ أبك إسحاؽ بف ىمتكيو [المتكفى َِّ :ىػ]
سف
ٓ .إبراىيـ بف محمد بف ى
الح ى
ٌ
الجبار بف العبلء ،كذشاـ بف خالد األزرؽ .
ركل عف  :بً ٍشر بف يم ىعاذ ،كعبد ٌ

مشقي ،كأبك أحمد العساؿ ،كالطبراني ،كأبك الشيخ ،كأبك بكر
عمي بف يشعيب ٌ
الد ٌ
ىرىكل ىع ٍنهي :أبك ٌ
ابف المقرئ.
(ُ)
ّْد ً
ؽ(ِ) ،كقاؿ
قاؿ الذذبي :كاف حاف ن
اف ىح ًافظان ،يح َّج نً ،م ٍف ىم ىع ًاد ًف الص ٍ
ظا ثق  ،كمرة أخرل :ىك ى
الرىك ىاي ىعنهي(ّ) ،كقاؿ ابف حجر :أنكركا
كؿ ،ىكذكر بعض اٍلحفاظ أىف ىال تجكز ّْ
الجكزم :ىم ٍجهي ى
عميه كاتهمك كأيخرج(ْ) .
ً
يسى ٍب ًف ىخالً ود الخراساني .
ٔ .ع ى
ركل عف :سعيد بف سناف .
(ٓ)
ً
َّ
اف ثق .
قى ى
اؿ ىع ٍمرك ٍبف ىعم ٌي الفىبلس :ىك ى
ً
ً
الي ىماف  ،ثق ثبت  ،سبؽ في الحديث رقـ (َّ).
الب ٍي ىران ٌي أىبك ى
الح ىكـ بف ىنافع ى
ٕ .ى
ٖ .إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
سمى ٍيوـ  ،صدكؽ في أذؿ بمد ك ضعيؼ في غيرذـ  ،سبؽ في
َّاش ٍب ًف ي
ٍى

الحديث رقـ (ٔ) اإلسناد األكؿ .
ٗ .مح َّم يد ٍب يف ًزي واد األى ٍلي ًاني ا ٍل ًحم ً
صي [الكفاة َُْ - ُُّ :ىػ]
ى
يى
ى
ٍ
ركل عف  :أىبًي أمام الباذمي ،كع ٍب ًد المَّ ًه ٍب ًف بس ور ،كأىبًي ر ً
اشود اٍل يح ٍب ىرانً ّْي.
ىٍ
ىى
يٍ ى ى
ركل ع ٍنه :إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي و
َّاش ،ىك ىع ٍب يد المَّ ًه ٍب يف ىسالًوـ األى ٍش ىع ًرمُّ ،ىكىب ًقَّي ي.
ى ي ٍى
(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
ىح ىم يد(ٔ) ،كيعقكب الفسكم كابف حجر  ،كابف معيف كقاؿ أبك حاتـ  :ال بأس به ،
ىكثَّقىهي أ ٍ
كقاؿ الذذبي :مح ّْد ي ً
ص(َُ) .
يى
ث ح ٍم ى

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ْٕ /

(ِ) سير أعبلـ النببلء (ُْ)ُِْ /

(ّ) المكضكعات البف الجكزم (ِ)ّٖ /
(ْ) لساف الميزاف (ُ)ّْٗ /

(ٓ) التاريخ الكبير لمبخارم بحكاشي المطبكع (ٔ)َْٔ /
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ِٕٕ /

(ٕ) المعرف كالتاريخ (ِ)ْٓٔ /

(ٖ) تقريب التهذيب (ص)ْٕٗ :

(ٗ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ)ِٕٓ /
(َُ) سير أعبلـ النببلء (ٔ)ُٖٖ /
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الحض ىرًم ٌي الحمصي[ .الكفاة َُُ - َُُ :ىػ]
ش ىرٍيح
َُ .يزيد ٍبف ي
ٍ
ً
اف ،ىك ىك ٍع وب.
ركل ىع ٍف :ىعائ ىش ى ،ىكثىٍكىب ى
(ُ)
صالً وح ،ىكىي ٍح ىيى ٍب يف ىجابً ور الطَّائً ُّي ،ىكثى ٍكير ٍب يف ىي ًزيد.
ركل ىع ٍنهي :ىحبً ي
يب ٍب يف ى
(ّ)

ذكر ابف حباف في الثقات(ِ)  ،قاؿ الدارقطني  :ييعتبر به
ً
ىذ ًؿ َّ
الش ًاـ(ْ) ،قاؿ ابف حجر  :مقبكؿ مف الثالث (ٓ).
صالً ًحي أ ٍ
 :م ٍف ى
بف م ًات وع ً
الح ٍم ىي ًرم  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ُُ .ىك ٍع ي
ب ي ى
الحكـ عمى اإلسناد :

 ،ك قاؿ يعقكب بف سفياف الفسكم

إسناد الحديث فيو عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .
العم الثاني  /الحديث بهذا اإلسناد ضعيؼ ألف فيه يزيد بف يشريح الحضرمي مقبكؿ .

حديث رقـ (ٗٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك القاسـ بف السمرقندم أنا أبك طاذر محمد بف أحمد بف
أبي الصقر أنا ذب ا﵀ بف إبراذيـ بف عمر بف الصكاؼ أنا أبك بكر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ

ا لمهندس نا أبك بشر الدكالبي نا محمد بف عكؼ نا أبك المغيرة نا صفكاف بف عمرك نا أبك الزاذري
حدير بف كريب عف كعب أنه قاؿ :

ح كأنبأنا أبك عمي الحداد كحدثني عنه أبك مسعكد أنا عبد الرحمف بف محمد بف أحمد الذككاني نا أبك

الشيخ نا إبراذيـ بف محمد بف الحسف نا عيسى بف خالد نا أبك اليماف عف صفكاف بف عمرك عف أبي

ً
الزاذري عف كعب قاؿ  ( :لى ٍف تىىازليكا ًب و
يف أى يؿ
أى يؿ
أى ىؿ قى
نسريف ىك ٍ
زيرًة ٍ
خير ىما لى ٍـ ىيرىك ٍب ٍ
قنسر ى
ى
أى يؿ ى
الج ى
(ٔ)
يفزعي َّ
مشؽ)
الج ىفمىة ىك ى
اس إلى ًد ى
يكم ًئ وذ ىي ي
ككف ى
الن ي
ى
حمص فى ى
* أخرجه نعيـ بف حماد في كتابه الفتف باب األعماؽ كفتح القسطنطيني  ،عف كعب ِّْٔ /ح
َُّٓ متقارب األلفاظ .

* أخرجه الدكالبي في كتابه الكنى ك األسماء باب مف كنيته أبك زذير الحارث  ،عف كعب ِٕٓٔ /

ح َُُٔ بمفظه.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ُٕٗ /

(ِ) الثقات البف حباف (ٓ)ُْٓ /

(ّ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ُِٕ /
(ْ) المعرف كالتاريخ (ِ)ّٓٓ /

(ٓ) تقريب التهذيب (ص)َِٔ :

(ٔ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِْٓ /
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رجاؿ اإلسناد األكؿ :

ُ .إسماعيؿ بف أحمد بف أبي األشعث  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّ).

الص ٍقر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِْ).
ِ .يم ىح ٍمد ًبف أ ٍ
ىح ىمد ًبف يم ىح ٍمد ًبف أىًبي ى
الص ٌكاؼ[ .المتكفى ّْٔ :ىػ]
م ٌ
ّ .ىبة اهلل بف إبراىيـ بف عمر المصر ٌ
األنطاكي.
عمي بف الحسيف
ٌ
ركل عف ٌ :
(ُ)
م.
ركل عنه :أبك إسحاؽ ٌ
الحباؿ ،كأبك العباس الراز ٌ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

أح ىمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف إسماعيؿ ،أ يىبك بكر ابف الميندس[ ،المتكفى ّٖٓ :ىػ]
ٍْ .
الب ىغكم.
ركل عف :داكد بف إبراذيـ ،كمحمد بف محمد الباذمي ،كأبي القاسـ ى
ركل ىع ٍنهي :ىع ٍبد الغني الحافظ ،كيحيى ٍبف اٍل يح ىس ٍيف القفاص ،كيحيى ٍبف ىعمً ٌي ٍبف الطٌ ٌحاف.
كثقه يحيى بف عمي بف الطحاف ،كقاؿ الذذبي :محدث مصر ًفي كقته(ِ).
ٓ .محمد بف أحمد ٍبف حماد ٍبف ً
صً
الكراؽ.
البي الحافظ َّ
سمًـ ،أبك ًب ٍ
سعيد ٍبف يم ٍ
ار ٌ
شر ٍاألى ٍن ى
ى
ٌ
م الدك ٌ
[المتكفى َُّ :ىػ]
الجكاز ،كزياد ٍبف ٌأيكب.
الراز ٌ
ركل عف :أحمد ٍبف أىبًي يس ىرٍيج ٌ
م ،كمحمد بف منصكر ٌ
(ّ)
الر ٍح ىمف ٍبف أىبًي حاتـ ،كالطبراني كأبك ىب ٍكر ٍبف المهندس.
ركل ىع ٍنهي :ىع ٍبد َّ
(ْ)

قاؿ الذذبي  :اإلماـ الحافظ

 ،كقاؿ الزركمي  :مؤرخ مف حفاظ الحديث(ٓ) ،قاؿ الدارقطني:

تكممكا فيه ،لما تبيف مف أمر إال الخير(ٔ).

الحمصي[ .الكفاة َِٖ - ُِٕ :ق]
ائي
ٔ .محمد ٍبف عكؼ ٍبف ي
ٌ
س ٍف ىياف الحافظ ،أبك ىج ٍعفىر الطٌ ٌ
ً
يابي ،كأبي المغيرة ىع ٍبد القدكس.
ركل عف  :يع ىب ٍيد ا﵀ ٍبف يم ى
كسى ،كمحمد ٍبف يكسؼ الف ٍر ٌ
ركل ىع ٍنهي :أبك داكد كالنسائي ،كأبك حاتـ.
يحا كضعيفنا(ٕ) ،كثقه النسائي(ٖ)،
قى ى
عالـ بحديث ال ٌشاـ ،صح ن
اؿ ي
ابف عدم :محمد ٍبف عكؼ ه

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ّٓٔ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ٖٓٔ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ(ٕ)ُٖٓ /

(ْ) سير أعبلـ النببلء (ُْ)َّٗ /
(ٓ) األعبلـ لمزركمي (ٓ)َّٖ /

(ٔ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ْٓٔ /
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ُٔٔ /

(ٖ) مشيخ النسائي = تسمي الشيكخ (ص)ٗٗ :
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(ُ)
اإلماـ ،الح ًافظي ،المج ّْكيد ،م ي ً
ص(ِ) ،كقاؿ أبك
يى
كابف حجر كزاد حافظ  ،قاؿ الذذبي ً :ى ي ى
حدث ح ٍم ى
ي
حاتـ :صدكؽ(ّ).

الح ٌجاج ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ٕ .عبد القيدكس بف ى
سكي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ٖ .صفكاف ٍبف عمرك َّ
الس ٍك ى
ٗ .ح ىد ٍير ٍب يف يكرٍي وب ا ٍل ًحم ً
صي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٓ).
ٍ
ى
ي ي
بف م ًات وع ً
الح ٍم ىي ًرم  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
َُ .ىك ٍع ي
ب ي ى
رجاؿ اإلسناد الثاني :
ُ .الحسف بف أحمد بف ًم ٍيرة  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
ِ .ىع ٍبد الرحيـ ٍبف عمي ٍبف حمد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
الر ٍح ىمف بف يم ىح ٍمد ال ىذ ٍك ىك ًاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).
ّ .ىع ٍبد ى
ْ .ىعبد اهللي بف يم ىحمد بف ىج ٍعفىر بف ىح ٌياف ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).

اإلصبياني ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖٓ).
سف
ٓ .إبراىيـ بف محمد بف ى
الح ى
ٌ
ٔ .عيسى بف خالد  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖٓ).
ً
ً
الي ىماف  ،ثق ثبت  ،سبؽ في الحديث رقـ (َّ).
الب ٍي ىران ٌي أىبك ى
الح ىكـ بف ىنافع ى
ٕ .ى
سكي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ٖ .صفكاف ٍبف عمرك َّ
الس ٍك ى
ٗ .ح ىد ٍير ٍب يف يكرٍي وب ا ٍل ًحم ً
صي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٓ).
ٍ
ى
ي ي
بف م ًات وع ً
الح ٍم ىي ًرم  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
َُ .ىك ٍع ي
ب ي ى
الحكـ عمى اإلسناد األكؿ:
إسناد الحديث فيو عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .
الص ٌكاؼ لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف ذب ا﵀ بف إبراذيـ ٌ
الحكـ عمى اإلسناد الثاني:
إسناد الحديث فيو عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

العم الثاني  /الحديث بهذا اإلسناد حسف ألف فيه ح ىد ٍير ٍبف يكرٍي وب اٍل ًحم ً
ص ُّي  ،صدكؽ .
ٍ
ي ي ي ى

(ُ) تقريب التهذيب (ص)ََٓ :

(ِ) سير أعبلـ النببلء (ُِ)ُّٔ /

(ّ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ)ْٗ /
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(باب ما نقؿ عف أىؿ المعرفة أف البركة فييا مضعفة)
حديث رقـ (َٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك غالب أحمد بف الحسف بف أحمد بف البنا نا أبك الحسيف
محمد بف أحمد بف ايآبنكسي أنا أبك إسحاؽ إبراذيـ بف محمد بف الفتح الجمي المصيصي نا أبك يكسؼ
محمد بف سفياف بف مكسى المصيصي الصفار نا أبك عثماف سعيد بف رحم بف نعيـ األصبحي قاؿ

سمعت ابف المبارؾ عف يحيى بف أبي عمرك الغساني عف عبد ا﵀ بف ناشر الكبلبي عف سعد بف
ضع و
ً ً
سفياف القارئ قاؿ قاؿ عثماف رضي ا﵀ عنه َّ ( :
النفىقى ية ًفي ٍأر ً
ؼ
جرًة يم ى
ض ى
اعفى هة ًبسب ًع ىم ىائة ٍ
ض ى
الي ى
ً
و
السك ً
ش ًاـ لىك أ َّ
كف ى
أىؿ ال ى
اف لىوي
ؽ ًفأ ىكمىوي ىكأ ٍط ىع ىـ أىمى يو ىك ى
الم ىيا ًج ير ى
ىف ىر يج نال اشتىىرل ًبدرًىـ لى ٍح ىمان م ٍف ي
ىكأنتيـ ي
و (ُ)
سبع ىم ىائة)
ًب ً
*أخرجه ابف منظكر األنصارم في كتابه مختصر تاريخ دمشؽ  ،باب في أف البرك في دمشؽ

مضعف  ََُ/ُ ،عف عثماف بف عفاف بمفظه.
رجاؿ اإلسناد:

الب ٌناء  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٓ) اإلسناد الثاني.
ٍ .0
سف بف ى
أح ىمد بف ى
الح ى
(ِ)
ً
الب ٍغ ىد ًادم[المتكفى ْٕٓ :ىػ](ّ).
 .2يم ىح ٍمد بف أ ٍ
س ٍيف ى
اآلب ينكسي أبك ي
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد بف ىعم ٌي ابف ى
الح ى
(ٓ)
ركل عف  :أبي القاسـ بف ىح ىب ىاب  ،كعمر بف إبراذيـ الكتاني(ْ)  ،كأبي الحسف الدارقطني.
البنَّاء.
ىرىكل ىع ٍنهي :أيىبك ىغالً وب أ ٍ
بف ى
ىح ىم يد ي
(ٔ)
تبت عنه ككاف سماعه صحيحان(ٕ).
كثقه الذذبي  ،كقاؿ الخطيب :ىك ي
ً
ً
صي(ٖ)كيعرؼ ً
بالجمٌى(ٗ) [المتكفى ّٖٓ :ىػ](َُ).
 .3إً ٍب ىراى ٍيـ بف يم ىح ٍمد بف الفىتٍح أىبك إً ٍ
ص ًي ٌ
س ىحاؽ الم ٌ
صيصي ،كمح َّمد ٍبف إً ٍبر ً
ركل عف :محمد بف سفياف ً
اذيـ البطٌاؿ.
الم ّْ
ىٍ
يى
ى

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِْٕ /

(ِ) نسب الى آبنكس كذك نكع مف الخشب البحرم يعمؿ منه أشياء( .االنساب ُ.)ٕٔ/
(ّ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ.)ِٗ/
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ّٗ /
(ٓ) تاريخ بغداد (ِ)ُِٗ /

(ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ.)ٖٓ /
(ٕ) تاريخ بغداد كذيكله (ُ.)ّّٕ/

(ٖ) نسػػب إلػػى بمػػدة كبيػرة عمػػى سػػاحؿ بحػػر الشػػاـ يقػػاؿ لهػػا المصيصػ  ،كقػػد اسػػتكلى اإلفػرنج عميهػػا كذػػي فػػي أيػػديهـ إلػػى السػػاع .
(األنساب ُِ.)ِٕٗ/

(ٗ) نسب إلى أبي إسحاؽ المصيصي (األنساب ّ.)ُِّ/

(َُ) إكماؿ االكماؿ (ِ ،)ُُْ/تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (ُ.)ُّْ/
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(ُ)

أح ىمد ٍبف يم ىح َّمد العتيقي ،ىكأيىبك القاسـ التنكخي.
ركل ىع ٍنهيٍ :
كثقه ابف الجكزم كزاد صدكقان(ِ) ،كالتنكخي  ،كاألزذرم  ،كالعتيقي كقاؿ :مأمكف صالح يحفظ

حديثه  ،كقاؿ البرقاني :ليس به بأس ،كقاؿ مرة أخرل :صدكؽ(ّ).
ً
الصفَّار [المتكفىَِّ :ىػ](ْ).
ص ًي ٌ
كسى الم ٌ
كسؼ ى
صي أىبك يي ي
س ٍف ىياف بف يم ى
 .4يم ىح ٍمد بف ي
يصي ،كمحمد ٍبف قي ىدام  ،كسعيد ٍبف رحم .
ىرىكل ىع ٍف :محمد ٍبف آدـ
ّْ
المص ٌ
ىك ىع ٍنهي :ابف المقرئ ،كأبك أحمد الحاكـ(ٓ).
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
ً
ً .5
صي [المتكفى َِٔ :ىػ](ٔ).
ص ًي ٌ
سع ٍيد بف ىر ٍح ىمة بف ين ىع ٍيـ أبك يعثٍ ىماف الم ٌ
ى
الحمصي.
م ،كمحمد ٍبف ًح ٍم ىير
ىرىكل ىع ٍف :ابف المبارؾ ،كأبي إً ٍس ىحاؽ الفى ىزار ٌ
ٌ

ركل ىع ٍنهي :محمد بف سفياف المصيصي الصفار ،كمحمد بف المسيب اإلسفنجي األرغياني،
(ٕ)
كأحمد بف جكصا.
قاؿ ابف حباف :ال يجكز االحتجاج به لمخالفته األثبات في الركايات(ٖ).

البغدادم[ .المتكفى ْٖٓ :ىػ]
عمي
ٌ
 .6الحسف بف غالب بف المبارؾ المقرئ ،أبك ٌ
ركل عف  :عمي بف عمر  ،ك أبك الفضؿ ُّ
المفيد.
م ،كمحمد بف أ ٍ
الزذر ٌ
ىح ىمد ي
(ٗ)

الباقي.
ركل عنه  :أبك غالب ابف البناء ،محمد بف عبد
ٌ

ؽ به ًٍ
اإلجماع
صبلح ،كأق أر بما ىخ ىر ى
سمت كظاذر ى
كقاؿ الخطيب :كتبنا عنه ،ككاف له ٍ
فاستيتًيب(َُ) ،كقاؿ أبك محمد بف السمرقندم :كاف كذابا(ُُ).
الش ً
 .7ىي ٍح ىيى ٍب يف أىًبي ىع ٍم ورك ،أ يىبك زرعة السيباني َّ
امي [المتكفىُْٖ :ىػ].
ً
ركل عف :أىبً ً
يه ،ىك ىع ٍبًد المَّ ًه ٍب ًف يم ىح ٍي ًر و
اف.
ىى ىٍ
يز ،ىكاٍل ىكلًيد ٍب ًف يس ٍف ىي ى
اع ُّي ،كًاسم ً
ركل ع ٍنه :األىكىز ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي و
ُّكب ٍب يف يس ىكٍيود.
َّاش ،ىكأىي ي
ى ٍى
ى ي ٍ
(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ٓٔٗ /

(ِ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ.)ّْٕ/
(ّ) تاريخ بغداد كذيكله (ٔ)ُٔٗ/

(ْ) المقتنى في سرد الكنى (ِ.)ُْٔ/
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ّٗٓ/

(ٔ) الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ُ ،)ُّٕ/بغي الطمب في تاريخ حمب (ٗ ،)ِْٖٗ/المغني في الضعفاء (ُ.)ِٖٓ/
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)َٗ /

(ٖ) المجركحكف البف حباف (ُ.)ِّٖ/
(ٗ) تاريخ اإلسبلـ(َُ)ٕٗ /

(َُ) تاريخ بغداد ت بشار (ٖ)َْٖ /

(ُُ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ)ٖٗ /
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ىح ىم يد ٍب يف ىح ٍنىبؿ
ىكثَّقىهي يد ىح ٍي هـ ،ىكأ ٍ
حديثه (ْ ) كقاؿ الذذبي  :صدكؽ (ٓ )  ،ك قاؿ ابف حجر  :ثق مف السادس كركايته عف
و ( ُ)

كابف حباف(ِ) ،كالعجمي

( ّ)

 ،قاؿ الحاكـ  :أحد الثقات يجمع

الصحاب مرسم (ٔ).
الك ً
ناشرً ،
اهلل ٍبف ً
 .8عبد ً
نان ٌي.
ى
ركل ىع ٍف  :ىس ًعيد ٍبف يسفياف.
ً (ٕ)
ىرىكل ىعنه :ىيحيى ٍبف أىبي ىعمرك السَّيبان ٌي.

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
س ٍع يد ٍب يف يع ىب ٍي ود ا ٍل ىم ىد ًني الزٍى ًرم ،أ يىبك يع ىب ٍي ود ،ىم ٍكلىى ٍاب ًف أزىر [المتكفى ٖٗ :ىػ]
 .9ى
اف ،ىك ىعمً ٍّي.
ىرىكل ىع ٍف :يع ىم ىر ،ىك يعثٍ ىم ى

ىرىكل ىع ٍنهي :الزذرم ،كسعيد بف خالد القارظي.
قاؿ الذذبي  :كاف فقيهان يمقرئان ثق نبيبلن (ٖ)  ،كقاؿ ابف حباف  :كاف مف فقهاء أذؿ المدين
(ٗ)

كمفتيهـ

 ،كقاؿ ابف سعد :كاف مف القراء ،كأذؿ الفقه ثق

 .11عثماف بف عفاف  ،ذك ال ٌنكريف:

(َُ)

.

صحابي جميؿ(ُُ).

الحكـ عمى اإلسناد:

المصيًصي كعبد ً
ا﵀ ٍبف ً
أتكقؼ عف الحكـ ألف محمد بف س ٍفياف ً
ناشر ،لـ أقؼ لهما عمى تجريح أك
ى
يى
ٌ ٌ
يىٍ
تعديؿ.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)َُُِ /

(ِ) الثقات البف حباف (ٕ)َٔٗ /
(ّ) الثقات لمعجمي (ِ)ّٓٓ /

(ْ) إكماؿ تهذيب الكماؿ (ُِ)ُّٓ /
(ٓ) ميزاف االعتداؿ (ْ.)ّٗٗ /

(ٔ) تقريب التهذيب (ص)ٓٗٓ :

(ٕ) التاريخ الكبير لمبخارم بحكاشي محمكد خميؿ (ٓ ، )ُِْ /الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُٖٓ /
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ِ)َُِٔ /

(ٗ) الثقات البف حباف (ْ)ِٗٓ /
(َُ) مكطأ مالؾ (ٔ)ِٓ /

(ُُ) اإلصاب في تمييز الصحاب (ِ)ّْٗ /
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حديث رقـ (ُٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا بسماعه بتمامه أبك العز أحمد بف عبيد ا﵀ بف محمد بف
كادش السممي العكبرم أنا أبك محمد الحسف بف عمي الجكذرم أنا أبك حفص عمر بف محمد بف عمي
بف الزيات الصيرفي أنا أبك بكر جعفر بف محمد بف المستفاض الفريابي نا صفكاف بف صالح نا محمد

بف شعيب أخبرني أبك زرع يحيى بف أبي عمرك الشيباني عف عبد ا﵀ بف ناشرة أنه أخبر عف سعيد

بف سفياف القارئ قاؿ تكفي أخي كأكصى بمائ دينار في سبيؿ ا﵀ فكافؽ ذلؾ صالح بف فرعكف فمـ
يكف عامئذ غازي فقدمت المدين في حج أك عمرة فدخمت عمىعثماف بف عفاف كعند رجؿ قاعد كعمي

قباء مف بزف كالصكاب بزيكف ككاف أصابه مف الغنيم بأرض الركـ ككاف جيبه كفركجه مكفكؼ
بحرير فمما رأل ذلؾ الرجؿ أقبؿ عمي يجاذبني قبائي ليخرقه فمما رأل ذلؾ عثماف قاؿ دع الرجؿ

فتركني ثـ قاؿ لقد عجمتـ فسألت عثماف فقمت يا أمير المؤمنيف تكفي أخي كأكصى بمائ دينار في
سبيؿ ا﵀ فكافؽ ذلؾ صالح بف فرعكف فمـ يجئنا غازي فما تأمرني قاؿ ذؿ سألت أحدا قبمي قمت ال

قاؿ لئت استفتيت أحدا قبمي فأفتاؾ غير الذم أفتيتؾ به ضربت عنقؾ إف ا﵀ عز كجؿ أمرنا باإلسبلـ

فأسممنا كمنا فنحف المسممكف كأمرنا بالهجرة فهاجرنا فنحف المهاجركف أذؿ المدين ثـ أمرنا بالجهاد
فجاذدتـ فأنتـ المجاذدكف أذؿ الشاـ أنفقها عمى نفسؾ أك عمى أذمؾ كعمى ذكم الحاج ممف حكلؾ

فإنؾ لك خرجت بدرذـ ثـ اشتريت به لحما كأكمت أنت كأذمؾ كتب لؾ بسبع مائ درذـ فخرجت مف

عند فسألت عف الرجؿ الذم حادثني فقيؿ ذك عمي بف أبي طالب فأتيته في منزله فقمت ما رأيت مني
ىف تىستى ًح َّؿ أيم ًتي فيركج الِّ ً
ً
الح ًر ً
ير ىك ىى ىذا أك يؿ
نساء ىك ى
ي ى
فقاؿ سمعت رسكؿ ا﵀ ﷺ? يقكؿ  ( :أ ٍىكش يؾ أ ٍ ٍ
ى
ى
ً (ُ)
ميف فى ىخر ٍج ي ً ً ً ً ً
ً
و ً
ىح و
بعتي يو ًم ٍف الخياط)
ت م ٍف ع ٍنده ف ٍ
المسم ى ى
رير ىرأيتي يو ىعمىى أحد م ٍف ي

*أخرجه ابف منظكر األنصارم في كتابه مختصر تاريخ دمشؽ  ،باب في أف البرك في دمشؽ

مضعف  َُُ/ُ ،عف سعيد بف سفياف القارئ بمفظه.

*أخرجه الطبراني في مسند الشامييف  ِٔ/ِ ،عف سعيد بف سفياف القارئ متقارب األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

م  ،صدكؽ ييخطئ  ،سبؽ في الحديث رقـ (َُ).
الع ٍك ىب ًر ٌ
ُ .أحمد بف يع ىب ٍيد اهلل ي
ً
م  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ).
الج ى
س يف بف ىعم ٌي ى
ِ .ى
كى ًر ٌ
الح ى

الزٌيات البغدادم ال ٌناقد [المتكفى ّٕٓ :ىػ]
ّ .عمر بف محمد بف عمي بف يحيى ،أبك حفص ابف ٌ
ركل عف  :إبراذيـ بف ىش ًريؾ  ،كعبد ا﵀ بف ناجي  ،كعمر بف أبي غيبلف.
ركل ع ٍنه  :الحسف بف محمد الخبلؿ ،كأحمد ٍبف محمد ً
يقي ،أبك محمد الجكذرم.
ى ي
ى
العت ٌ
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِْٕ /
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كشيكخا
قاؿ ابف أبي الفكارس :كاف ثق يمتًٍقننا ىج ىم ىع أبك نابا
ن
قاؿ الخطيب  :ككاف ثق أمينا صاحب حديث يحفظ  ،ككثقه البرقاني(ِ)  ،كالذذبي  ،ىكقىا ىؿ
ً
العتً ٍي ًق ُّي :ىك ً ً
ب ىحًد ٍي وث يحفظيهي(ّ)  ،كقاؿ َّ
مكثر(ْ) .
طنً ٌي :كاف صدكقنا نا
الد ىارقي ٍ
صاح ى
ى
اف ثقى ن أىمينان ى
ى
ً
يابي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).
ْ .جعفر بف محمد الف ٍر ٌ
(ُ)

،

ص ٍفكاف ٍبف دينار  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٔ).
اف ي
ص ٍفك ي
بف صالح ٍبف ى
ٓ .ى
شعيب ٍبف شابكر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
ٔ .محمد ٍبف ي

ٕ .ىي ٍح ىيى ٍب يف أىًبي ىع ٍم ورك ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َٔ).
اهلل ٍبف ً
ٖ .عبد ً
ناشر ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (َٔ).
ى
ٗ .سعيد بف سفياف القارم.

ركم عف  :يحيى بف أبي عمرك الشيباني

ركل عنه :عبد ا﵀ بف ناشر
كثقه ابف حباف(ٓ).

الحكـ عمى اإلسناد:

إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد منقطع .

العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف عبد ً
ا﵀ ٍبف ً
ناشر ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
ى

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ُْٕ /
(ِ) تاريخ بغداد (ُّ)ُِٓ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ)ِّّ /

(ْ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)ْٖٓ /
(ٓ) الثقات البف حباف (ْ)ِٕٖ /
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حديث رقـ (ِٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك القاسـ بف السمرقندم أف عمر بف عبيد ا﵀ بف عمر
كأحمد كمحمد ابنا الحسف بف أبي عثماف.

ح كأخبرنا أبك محمد ذب ا﵀ بف طاكس أنا أبك الغنائـ محمد بف عمي بف الحسف بف أبي عثماف أنا

عبد ا﵀ بف عبيد ا﵀ بف يحيى نا المحاممي نا محمد بف عمرك بف حماف نا ضمرة حدثني يحيى بف
أبي عمرك الشيباني عف الكليد بف سفياف عف عكؼ قاؿ أكصى رجؿ بمائ دينار في سبيؿ ا﵀ عز

كجؿ كاف ذلؾ كافا في صالح بف فرعكف صاحب الركـ قاؿ فحج الكصي فمر بالمدين فدخؿ عمى
ً
ار عمىى س ًب ً ً
ً ً
صالً ىح
عثماف بف عفاف فقاؿ ٍ ( :
أكصى ًب ىم ىائة دي ىن و ى
يؿ اهلل ىع ىز ىك ىجؿ ىكا َّف ىذل ىؾ ىكافىان ى
ى
إف ىر يج ىالن ى
ً
كـ ًف ً
الر ً
إف
جيرتي ىؾ فى َّ
سكف قىا ىؿ
:الشاـ قى ى
أيف تى ي
قاؿ  :ى
بف ًفر ىع ى
ص ى
اؿ  :أى ٍن ى
كف ى
فقيا ىعمي ىؾ ىك ىعمى أىم ىؾ ىك ى
احب ي
ى
و (ُ)
و
أى ًؿ ال ى ً
س ٍبعي ىم ىائ وة درىـ)
حمان ٍ
الر يج ىؿ ًم ٍف ٍ
ألىمً ًو فىي يك ى
كف لى يو ى
ى
شاـ ىيشتى ًرم ًبدرىـ لى ى
* أخرجه أبك عبد ا﵀ المحاممي في كتابه أمالي المحاممي ركاي ابف يحيى البيع ُ ُُٗ/ح ُٖٔ عف
عكؼ بف مالؾ الجشعي  ،جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد األكؿ :

ُ .إسماعيؿ بف أحمد بف أبي األشعث  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّ).

جي المقرئ[ .المتكفى:
ِ .عمر بف عبيد اهلل بف عمر ،أبك الفضؿ ابف البقٌاؿ
ٌ
البغدادم األ ىىز ٌ
(ِ)
ُْٕ ىػ].
ىح ىمد ٍبف أىبًي
ركل عف  :بكر بف شاذاف الكاعظ ك ىع ٍبد المَّ ًه بف يحيى البيع ك يم ىح َّمد ٍبف أ ٍ
اٍلفىك ًار ً
س اٍل ىح ًافظي
ى
ل كأبك القاسـ بف السمرقندم كأبك الحسف بف عبد السبلـ.
ركل عنه  :أبك بكر األنصار ٌ
كثقه الخطيب(ّ).

م
سف بف محمد بف ىع ٍمرك بف يم ٍنتاب ،أبك محمد بف أبي عثماف
عمي ٍبف ى
ٍ
البصر ٌ
الح ى
ّ .أحمد ٍبف ٌ
الدقٌاؽ ،المقرئ[ .المتكفى ْْٕ :ىػ]
ثـ
البغدادم ٌ
ٌ
ٌ
الم ٍجبًر ،كالحسف بف القاسـ
ركل عف  :إسماعيؿ بف ى
الح ىسف الصَّرصر ٌ
م ،كأحمد بف محمد ي
الدٌباس .
ٌ
ندم ،كمحمد بف عبد الممؾ
َّم ٍرقى ٌ
ركل عنه  :محمد بف عبد الباقي األنصار ٌ
م ،كاسماعيؿ ابف الس ى
بف ىخ ٍيركف .

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِْٖ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ(َُ)ّّْ /

(ّ) تاريخ بغداد كذيكله (َِ)ٕٔ /
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(ُ)

.

جميبل
قاؿ الذذبي  :كاف ثق  ،نا
مهيبا ،ن
مكثر مف الحديث ،ن
(ِ)
ً
ً
ً
م [المتكفى ّْٖ :ىػ]
سف الدقاؽ  ،أىبك ال ىغ ىنائـ ى
ْ .يم ىح َّمد بف ىعم ٌي بف ى
الب ٍغ ىداد ٌ
الح ى
ً
م ،كأبي بكر البرقاني ،كأبي عمي بف شاذاف.
ركل عف  :أىبًي يع ىمر ٍبف ىم ٍهد ٌ
َّ
دم(ّ).
ركل عنه  :أبك ىب ٍكر الخطيب ،كأبك ىع ٍبد المه ي
الح ىم ٍي ٌ
كثقه ابف الجكزم(ْ) ،كقاؿ الذذبي :الشيخ الجميؿ الصالح (ٓ) ،كقاؿ الذذبي مرة أخرل :متميز
صدكؽ(ٔ).

رجاؿ اإلسناد الثاني :
ً
ًُ .ىب ية ً
م  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ).
اهلل بف أ ٍ
ىح ىمد بف طىاكس ى
ى
الب ٍغ ىداد ٌ
ً
سف الدقاؽ  ،ثقة  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِٔ) اإلسناد األكؿ.
ِ .يم ىح َّمد بف ىعم ٌي بف ى
الح ى

البيَّع[ .المتكفى:
البغدادم
ّ .ىع ٍبد اهلل ٍبف يعبيد اهلل ٍبف يحيى ،أبك محمد
ٌ
المؤدب المعركؼ بابف ى
ٌ
َْٖ ىػ]
ً
مي.
ركل عف  :الحسيف ٍبف إسماعيؿ ى
الم ىحام ٌ
الح ىسف ٍبف أىبًي عثماف ،كأبك الفضؿ ابف البقاؿ ،كمحمد بف محمد ٍبف
ركل ىع ٍنهي  :يم ىح َّمد بف ى
العكبرم .
ىع ٍبد العزيز ي
كثقه أبك ىب ٍكر الخطيب(ٕ) .

الض ٌبي
الحسيف ٍبف إسماعيؿ ٍبف محمد ٍبف إسماعيؿ ٍبف سعيد بف أباف ،أبك عبد اهلل ٌ
ْ .ي
اممي القاضي[ .المتكفى َّّ :ىػ]
البغدادم ى
الم ىح ٌ
الس ٌراج ،كزياد بف أيكب.
عمي الفبلس ،كعبد الرحمف بف يكنس ٌ
ركل عف  :عمرك بف ٌ
(ٖ)
ركل ىع ٍنهيَّ :
البيّْع.
الد ىارقي ٍ
ني ،كأبك عمر بف مهدم ،كأبك محمد ابف ى
ط ٌ
(ٗ)

كثقه الذذبي

(َُ)

دينا
 ،كقاؿ الخطيب :كاف فاضبلن ن

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)ِّٔ /

(ِ) العبر في خبر مف غبر (ِ)ّْٕ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ِِٖ/

(ْ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ.)ُِٗ/
(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ.)ٖٓٗ /

(ٔ) العبر في خبر مف غبر (ِ.)ّْٕ/
)ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ُِٗ /
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ٖٓٗ /

(ٗ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ)ِٖٓ /
(َُ) تاريخ بغداد (ٖ)ّٓٔ /
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،

الحمصي[ .المتكفى ِٕٓ :ىػ]
مبي
ٌ
ٓ .محمد ٍبف ىع ٍمرك ٍبف ىح ىناف ال ىك ٌ
سعيًد العطٌار.
ركل ىع ٍف :بقي ٍبف الكليد ،ى
كض ٍم ىرة ٍبف ربيع  ،كيحيى ٍبف ى
ركل ىع ٍنهي :النسائي ،كابف ىج ٍكصا ،كالقاضي المحاممي(ُ).

كثقه الخطيب(ِ)  ،كابف حباف(ّ)  ،كقاؿ ابف حجر  :صدكؽ يغرب(ْ).
الفمً ً ً
ضمرةي بف رًب ٍيعة ً
الرٍممً ٌي(ٓ)[المتكفى َِِ :ىػ](ٔ).
ٍ
ى ى
سط ٍين ٌي أىبك ىع ٍبد اهلل ى
ٔ .ى ٍ ى
بف أىبًي عم ورك الس ٍَّيبانً ّْي ،كس ٍفياف الثَّكًرمّْ ،كس ًع ٍيًد ً ً
ركل عف  :ىي ٍح ىيى ً
الع ًزٍي ًز.
ى
بف ىع ٍبد ى
ىى
ىٍ
ىيى ى ٍ
(ٕ)
ً
و ً
بف ىعي و
بف ىع َّم وار.
اـ ي
َّاش ىكين ىع ٍي يـ ي
ركل ىع ٍنهي :إً ٍس ىماعٍي يؿ ي
بف ىح َّماد ،ىكذ ىش ي

كثقه ابف سعد كزاد مأمكف خبير لـ يكف ذناؾ أفضؿ منه(ٖ) ،كيحيى بف معيف(ٗ) ،كأحمد بف

حنبؿ كزاد ثق (َُ ) ،كالعجمي (ُُ ) ،كالنسائي (ُِ ) ،كابف حباف (ُّ ) ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :مف

الثقات المأمكنيف رجؿ صالح صالح الحديث لـ يكف بالشاـ رجؿ يشبهه(ُْ) ،كقاؿ مرة أخرل:
ثق  ،ليس به بأس(ُٓ) ،كقاؿ الذذبي :الحافظ(ُٔ) ،كقاؿ أبك حاتـ :صالح(ُٕ) ،كقاؿ الساجي:

صدكؽ يهـ عند مناكير(ُٖ) ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ يهـ قميبلن(ُٗ).

ٕ .ىي ٍح ىيى ٍب يف أىًبي ىع ٍم ورك ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َٔ).

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ُٖٔ /
(ِ) تاريخ بغداد (ْ)ُِٔ /

(ّ) الثقات البف حباف (ٗ)ُِّ /
(ْ) تقريب التهذيب (ص)ْٗٗ :

(ٓ) نسب إلى بمدة مف ببلد فمسطيف كذي قصبتها يقاؿ لها الرمم ( .األنساب ٔ.)ُٔٗ/

(ٔ) التاريخ الكبير (ْ ،)ّّٕ/الكنى كاألسماء (ُ ،)َْٗ/تاريخ ابف يكنس (ِ ،)َُٓ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِْ.)َْْ/
(ٕ) سير أعبلـ النببلء(ٗ)ِّٔ /
(ٖ) طبقات ابف سعد (ٕ.)ِّٕ/

(ٗ) تاريخ ابف معيف ركاي الدارمي (ُّٓ).

(َُ) سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد (ِْٗ).
(ُُ) الثقات لمعجمي (ُ.)ّْٕ /

(ُِ) تهذيب الكماؿ (ُّ.)ُّٗ/

(ُّ) الثقات البف حباف (ٖ.)ِّْ/

(ُْ) العمؿ كمعرف الرجاؿ ركاي عبد ا﵀ (ِ.)ّٔٔ/

(ُٓ) العمؿ كمعرف الرجاؿ ركاي عبد ا﵀ ( (ِ.)ْٓٗ/
(ُٔ) تذكرة الحفاظ (ُ.)ِٖٓ/

(ُٕ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ْٕٔ/
(ُٖ) تهذيب التهذيب (ْ.)ُْٔ/
(ُٗ) تقريب التهذيب (َِٖ).
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س ٍف ىياف.
ٖ .ا ٍل ىكًليد بف ي
ركل ىعف :عمي ٍبف أىبي طالب.

(ُ)

ركل ىعنه :ىي ٍح ىيى ٍبف أىبي ىع ٍمرك السيباني
قاؿ ابف حجر  :مجهكؿ(ِ).
ىح ىك ً
ص [الكفاة َٗ - ُٖ :ق]
ضمى ىة ا ٍل يج ى
ٗ .ىع ٍك ي
ؼ ٍب يف ىمالً ًؾ ٍب ًف ىن ٍ
ش ًمي ا ٍل يككًفي ،أ يىبك األ ٍ
ركل ىع ٍفٍ :اب ًف م ٍس يع و
كسى األى ٍش ىع ًرمّْ ،كأبيه ىمالً وؾ.
كد ،ىكأىبًي يم ى
ى
ىى
ً
ً
ً
ً
َّ
ىرىكل ىع ٍنهي :ىعم ُّي ٍب يف األى ٍق ىم ًر ،ىك ىع ٍب يد اٍل ىممؾ ٍب يف يع ىم ٍي ور ،ىك ىع ٍب يد المه ٍب يف يم َّرةى.
ىكثَّقىهي ٍاب يف ىم ًع و
يف(ّ)  ،ك الخطيب(ْ)  ،كابف حباف(ٓ)  ،ك العجمي ك قاؿ تابعي (ٔ)  ،كابف حجر
الحكـ عمى اإلسناد األكؿ:
الحديث بهذا اإلسناد صحيح ألف ركاته ثقات .

الحكـ عمى اإلسناد الثاني:

إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

العم الثاني  /الحديث بهذا اإلسناد ضعيؼ ألف فيه الكليد بف سفياف مجهكؿ .

(ُ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ُّ)ُٕ /
(ِ) تقريب التهذيب (ص)ِٖٓ :
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ِ)َُُٗ /
(ْ) تاريخ بغداد (ُْ)ُِّ /

(ٓ) الثقات البف حباف (ٓ)ِْٕ /
(ٔ) الثقات لمعجمي (ِ)ُٗٔ /

(ٕ) تقريب التهذيب (ص)ّّْ :
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(ٕ).

حديث رقـ (ّٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -كجدت بخط أبي الحسيف محمد بف عبد ا﵀ الرازم أخبرني أبك
العباس محمد بف جعفر بف أحمد بف محمد بف يحيى بف حمزة الدمشقي نا جدم أحمد بف محمد بف
يحيى نا أبي عف أبيه يحيى بف حمزة حدثني سفياف الثكرم عف طعم بف عمرك الجعفرم عف عبد

الرحمف بف سابط الجمحي قاؿ قمت لعبد ا﵀ بف عمرك بف العاص إف لي رحما كقراب كاف منزلي قد
مشؽ ثي َّـ ىعمي ىؾ
(ع ى
مشؽ ىعمي ىؾ ًد ى
ميؾ ًد ى
نبا بي بالعراؽ كالحجاز قاؿ أرضى له ما أرضى لنفسي كلكلدم ى
يف ال ىذ ىىب ك ً
ًبمدي ىن ًة األسب ً
الس ً
الح ىج ىر ً
عيش أىمييا ًب ىغ ً
ض ىة ىن ىق ىؿ
اط
بارىك ية َّ
الج ىب ًؿ ىي ي
الف ى
ير ى
يؿ ىك ى
ى
ى ى
ى
بانياس فىإ ىن ىيا يم ى
ى
يرن لىيا كا َّف البرىك ىة عشر برىك و
اس ًم ٍف ىذلً ىؾ ًب ىب ىرىكتى ً
ات ىخ َّ
يف الى
اهللي ىع ٍن ىيا ٍ
أىمى ىيا ًح ى
ص اهللي ىب ى
يف ىب َّدليكا تىط ًي ىا ى
اني ى
ىى ى ى ىى
حرىىا كا ىذا كقىع ًت ً
اك ينيا ي ي ً
يعي يؿ ً
الفتى يف كانت ًب ىيا َّ
ؼ ًم ٍن ىيا ًفي ىغ ً
يرىىا فاتَّ ىخ ىذ ىىا كارتى َّد
أخ ي
س ى ى
عيش م ٍف ىب ًرىىا ىكىب ً ى ى ى
ى
َّ ً ً (ُ)
ً
ًبيا فىك ً
إلي ًمف ًع ً
الك ىى ًط ًبالطائؼ)
أحب َّ
شر ى
اهلل لفد ى
َّاف ًب ىيا ي
بالك ىىط ىك ى
يف ى
ى ى
* المفظ انفرد به ابف عساكر.
رجاؿ اإلسناد :

م  ،ثقة  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الراز ٌ
ُ .محمد ٍبف ىع ٍبد اهلل ٌ
الب ٍتمى ًي ٌي  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
ِ .يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر ى
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد الحضرمي  ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
ّ .أ ٍ

ْ.
ٓ.
ٔ.

ٕ.

يم ىح َّمد ٍبف ىي ٍح ىيى ٍبف ىح ٍمزة  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
ً
ض ىرًم ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).
الح ٍ
ٍ
يح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى
س ًع ٍي ًد ً
س ير ٍك و
ؽ الثٍَّك ًرم  ،ثق إماـ مف األئم  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٕ).
اف ي
س ٍف ىي ي
بف ىم ٍ
بف ى
ي
(ِ)
طيعمة بف عمرك الجعفى ًرم ً
م ال يككًف ٌي[المتكفى ُٔٗ :ىػ] .
العام ًر ٌ
ىٍ ٌ ى
ىٍ
ٍى
كسى ٍب ًف طىٍم ىح ى ٍب ًف يع ىب ٍيًد المَّ ًه ،كعمر ٍب ًف ىب ىي ً
اف ٍب ًف يع ٍرىكةى.
ركل ىع ٍف :يم ى
كر ،ك ًشهاب ٍبف عب و
ً
و
َّاف َّ
َّاد.
الن ٍهًدمُّ ،ىك ىس ًع ي
ص و ى ى ي ي ى
ركل ىع ٍنهي :ىككيعه ،ىكأيىبك ين ىع ٍيـ ،ىكأيىبك ىغس ى
يد ٍب يف ىم ٍن ي
كثقه يحيى بف معيف(ْ) ،كقاؿ مرة أخرل :ليس به بأس(ٓ) ،ككثقه ابف حباف الثقات(ٔ)،

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِْٗ /

(ِ) التاريخ الكبير (ْ ،)ُّٔ/تهذيب الكماؿ (ُّ ،)ّّٖ/تاريخ اإلسبلـ (ْ ، )ُْٔ/الكافي بالكفيات (ُٔ.)ِْٓ/
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ٕٔٓ /

(ْ) تاريخ ابف معيف ركاي ابف محرز (ُ.)َُُ/
(ٓ) تاريخ ابف معيف ركاي ابف محرز (ُ.)ٖٕ/
(ٔ) الثقات البف حباف (ٔ.)ِْٗ/
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(ّ)

كقاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث ال بأس به (ُ ) ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ عابد (ِ ) ،كقاؿ

الدارقطني :ليس بحج يعتبر بحديثه(ّ).
الر ٍح ىمف ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف سابط [الكفاة:
الر ٍح ىمف ٍبف سابط ا ٍل يج ىم ًحي ا ٍل ىم ِّك ٌي ،كىك ىع ٍبد َّ
ٖ .ىع ٍبد َّ
ُُُ  َُِ -ىػ].
ً
كع ٍف ىعائً ىش ى ،كجابر.
صحب  ،ى
ىرىكل ىع ٍف :أىبًيه كله ي
عطي  ،كابف يج ىرٍيج ،كالمٍَّيث ٍبف سعد.
حساف ٍبف ٌ
ركل ىع ٍنهيٌ :
قاؿ الذذبي  :كاف أحد الفقهاء
(ٕ)

حباف

(ْ )

ككثقه يحيى بف معيف ك أبك زرع

 ،كيعقكب بف سفياف الفسكم(ٖ).

(ٓ )

كالعجمي

(ٔ )

كابف

ٗ .ىعبد اهلل ٍبف ىع ٍمرك ٍبف العاص  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث (ٕ).
الحكـ عمى اإلسناد:

أتكقؼ عف الحكـ ألف يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر ّْ
مشقي لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
الد ُّ

حديث رقـ (ْٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأت عمى أبي محمد عبد الكريـ بف حمزة السممي عف أبي محمد
عبد العزيز بف أحمد التميمي أنا تماـ بف محمد إجازة إف لـ يكف قراءة أنا أبك عمي الحسف بف أحمد

بف يعقكب المعدؿ نا يحيى بف محمد بف سهؿ نا محمد بف يعقكب نا أبك اليماف نا أبك المغيرة نا
ً
ب
أعج ي
ص ى
صفكاف بف عمرك عف شريح بف عبيد أف معاكي بف أبي سفياف قاؿ لكعب األحبار ( :أىح ٍم ي
(ٗ)
ار ع و
ؽ ىخ ً
ً
مربض ثى و
حمص)
كعب  :لى
كر ًب ًد ىم ٍ
إليؾ ٍأـ ًد ىم ٍ
ؽ ؟ فىقى ى
ى
شي
اؿ ي
ظيمة ًب ى
شى ه
ير م ٍف ىد و ى ى
*المفظ انفرد به ابف عساكر.

رجاؿ اإلسناد:
ُ .ىع ٍبد
ِ .ىع ٍبد

العبَّاس  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ) اإلسناد الثالث.
ال ىك ًرٍيـ بف ىح ٍم ىزةى بف ى
ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد التميمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ) اإلسناد الثاني.

(ُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ْٕٗ/
(ِ) تقريب التهذيب (ِِٖ).

(ّ) سؤاالت البرقاني لمدارقطني (ّٖ).

(ْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ)َِْ /
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ(ّ)ِِٕ /

(ٔ) الثقات لمعجمي (ِ)ٕٕ /

(ٕ) الثقات البف حباف (ٕ)ٔٗ /
(ٖ) المعرف كالتاريخ (ِ)ْٔٓ /

(ٗ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِْٗ /
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الر ً
م  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ) اإلسناد األكؿ.
از ٌ
ّ .تى ىماـ بف يم ىح ٍمد ى
ْ .الحسف بف أحمد بف يعقكب  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ٓ .يحيى بف محمد بف سيؿ  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ)
ٔ .محمد بف يعقكب بف حبيب ،أبك جعفر الغساني الدمشقي[ .المتكفى ِْٔ :ىػ]
ركل ىع ٍف  :أبي مسهر ،كأبي الجماذر الكفرسكسي ،كآدـ بف أبي إياس.
ركل ىع ٍنهي  :أبك عكان  ،كمحمد بف جعفر المبلسي.

ابف أبي حاتـ :صدكؽ(ُ).
قى ى
اؿ ي
ً
ً
الي ىماف  ،ثق ثبت  ،سبؽ في الحديث رقـ (َّ).
الب ٍي ىران ٌي أىبك ى
الح ىكـ بف ىنافع ى
ٕ .ى
الح ٌجاج ،أبك المغيرة  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ٖ .عبد القيدكس بف ى
سكي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ٗ .صفكاف ٍبف عمرك َّ
الس ٍك ى

ش ىرٍي يح ٍب يف يع ىب ٍيد المقرائي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
َُ .ي
(ِ)
س ٍف ىياف  ،صحابي جميؿ.
ُُ .معاكية ٍبف أىًبي ي
ُِ .ىكعب ي ً ً
م  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ٍي
بف ىمات وع الح ٍم ىي ًر ٌ
الحكـ عمى اإلسناد :
إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف الحسف بف أحمد بف يعقكب ك يحيى بف محمد بف سهؿ ،

لـ أقؼ لهـ عمى تجريح أك تعديؿ.
حديث رقـ (ٓٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأنا عمى أبي عبد ا﵀ يحيى بف الحسف بف البنا عف أبي تماـ
عمي بف محمد بف الحسف عف أبي عمر محمد بف العباس بف حيكي أنا أبك الطيب محمد بف القاسـ

بف جعفر الكككبي نا ابف أبي خيثم نا عبد الجبار بف عاصـ نا ابف عياش عف صفكاف بف عمرك عف
ً
ب إلي ىؾ ٍأـ
أعج ي
مص ى
شريح بف عبيد الحضرمي أف معاكي بف أبي سفياف سأؿ كعب األحبار فقاؿ ( :ح ي
ير ًمف ىد و
ض ثى و
ار
اؿ  :ىب ٍؿ ًد ىم ٍ
ًد ىم ٍ
ؽ  ،قى ى
ؽ  ،قى ى
كر ًفي ًد ى
كعب  :ىم ٍرًب ي
شى
شي
اؿ  :يم ىعاكي ية ىكلً ىـ ؟ فىقىا ىؿ ه
مشؽ ىخ ه
(ّ)
حمص)
ظيم وة ًفي
ى
ىع ى
*سبؽ في الحديث رقـ (ْٔ).

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ِْٖ /

(ِ) االستيعاب في معرف األصحاب (ّ)ُُْٔ /
(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)َِٓ /
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رجاؿ اإلسناد:

سف ابف البناء  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).
ُ .يحيى بف ى
الح ى
عمي ٍبف محمد ٍبف الحسف الكاسطي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).
ٌِ .
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.

العبَّاس ابف ىح ٍي ىكيو  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ).
يم ىح َّمد بف ى
محمد ٍبف القاسـ الكككبي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِِ).
ىح ىمد بف أىًبي ىخ ٍيثى ىمة  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).
أٍ
ع ٍبد الجبَّار ًب ٍف ع ً
اصـ  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٔ).
ى
ى
ى

ٕ .إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
سمى ٍيوـ  ،صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده  ،ضعيؼ في غيرذا  ،سبؽ
َّاش ٍب ًف ي
ٍى
في الحديث رقـ (ٔ) االسناد األكؿ .

سكي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ٖ .صفكاف ٍبف عمرك َّ
الس ٍك ى
ش ىرٍي يح ٍب يف يع ىب ٍيد المقرائي ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ٗ .ي

س ٍف ىياف  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٔ).
َُ .معاكية ٍبف أىًبي ي
ُُ .ىكعب ي ً ً
م  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ٍي
بف ىمات وع الح ٍم ىي ًر ٌ

الحكـ عمى اإلسناد :

إسناد الحديث فيه عمتاف /

العم األكلى  :إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .
العم الثاني  :الحديث إسناد حسف ألف فيه إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
َّاش ٍب ًف يسمى ٍيوـ صدكؽ في ركايته
ٍى
عف أذؿ بمد (كذنا ركل عف صفكاف كذك حمصي مثمه) .
حديث رقـ (ٔٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -كنا ابف أبي خيثم حدثني عبد الكذاب بف نجدة الحكطي قاؿ أتيت

صدق بف حبيب شيخا كاف عندنا فسمعته يقكؿ سمعت أبا الككثر يقكؿ كنت بدار يكحنا بحمص كقد
بسط فيها لمعاكي بف أبي سفياف فإذا رجؿ قد جاء مف نحك زقاؽ المقانؽ فسمـ عمى معاكي فقاؿ
ً ً
مص ىك ًطي ًب ىيا فىقىا ىؿ  :ىبمىى ىيا
السبلـ عميؾ يا أمير المؤمنيف فقاؿ له ادف يا أبا إسحاؽ ( ىما تىىرل في ح ى
ؽ ً
نيف لىم ً
ً
ً
إلي ًم ٍف ىد و
اؽ ،
ار
كض وع ًم ٍف ًد ًم ٍ
بحمص قى ى
اؿ  :ىكلً ىـ ىذ ى
ب َّ
إسح ى
ير ٍ
اؾ ىيا ىأبا ى
أح ي
ى
شى ى
صغ ه
أم ى
المؤم ى ى
ير ي
(ُ)
اس ًفي الم ً
ألن ىيا معق يؿ َّ
اؿ َّ :
الن ً
ت ًب ىيا يح ٍرىم نة)
الحـ قى ى
قى ى
اؿ يم ىعاكي ية  :الى ىج ىرىـ الى تىرٍك ى
ى
*أخرجه ابف منظكر في كتابه مختصر تاريخ دمشؽ ُ َُُ /باب أف البرك في دمشؽ مضعف مف
طريؽ معاكي بف أبي سفياف  ، ...بمفظه.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)َِٓ /
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رجاؿ اإلسناد:

ىح ىمد بف أىًبي ىخ ٍيثى ىمة  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).
ُ .أ ٍ
ً
الج ىبمىي[ .المتكفى ]ِِّ :
الح ٍكطي ى
ِ .عبد الكىاب بف نجدة ،أبك محمد ى
ً
كبقي ٍبف الكليد ،كطائف .
ركل ىع ٍف :إً ٍس ىماعيؿ ٍبف ىعيَّاشٌ ،

ركل ىع ٍنهي :ابنه أحمد ،كأبك داكد ،كأبك بكر بف أبي عاصـ.
قاؿ الذذبي  :كاف صدكقا(ُ)  ،ككثقه ابف قانع(ِ) كابف حباف(ّ) ،ىكقىاؿ أيىبك ىب ٍكر ٍبف أىبي عاصـ:
ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد الكذاب بف نجدة ثق ثق (ْ)  ،ك قاؿ الدارقطني  :ال بأس به(ٓ) .
ص ىدقى ىة ٍب ًف ىح ًب و
يب  ،لـ أقؼ له عمى ترجم .
ّ .ى
ْ .أبك الككثر  ،لـ أقؼ له عمى ترجم .

س ٍف ىياف  ،صحابي جميؿ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓٔ).
ٓ .معاكية ٍبف أىًبي ي
الحكـ عمى اإلسناد :

ص ىدقى ى ٍب ًف ىحبً و
يب ك أبا الككثر  ،لـ أقؼ لهما عمى تجريح أك تعديؿ.
أتكقؼ عف الحكـ ألف ى

حديث رقـ (ٕٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك الفضائؿ ناصر بف محمكد بف عمي القرشي أنا عمي بف
أحمد بف زذير نا عمي بف محمد بف شجاع أنا عبد الرحمف بف عمر اإلماـ نا خالد بف محمد مف كلد

يحيى بف حمزة الحضرمي ن ا جدم أحمد

يكنس بف يزيد عف ابف شهاب عف ربيع
يرىىا ًم ٍف ٍأر ً
از ىؿ ًفي ىغ ً
ش ًر ىم ىن ً
حمص
ض
ىع ٍ
ى
(ٕ)
اضيا(ٔ) فى َّ ً
ً
اليال يؾ)
س ٍك ىن ى
اىا ى
ىك ٍأرىب ى
إف في ي

بف محمد بف يحيى بف حمزة الحضرمي نا أبي عف أبيه نا
(م ً
ؽ ىخ ٍيهر ًم ٍف
نز هؿ ًفي ًدم ٍ
شى
بف عبد ا﵀ بف الهدير قاؿ  :ى
نز ىؿ ىد ً
از ىؿ ًبالفى ىراد ًي ً
ش ًر ىم ىن ً
ىك ىم ً
س ىكا ٍيا ىؾ
ؽ ىخ ٍيهر ًم ٍف ىع ٍ
اخ ىؿ ًدم ٍ
شى

* أخرجه أبك الحسف الربعي في كتابه فضائؿ الشاـ كدمشؽ باب ذكر البناء بدمشؽ ُْٕ /

ح َٖ مف طريؽ ربيع بف عبد ا﵀ بف الهدير ، ...بمفظه.

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ٖٕٗ /

(ِ) إكماؿ تهذيب الكماؿ (ٖ)ُّٖ /
(ّ) الثقات البف حباف (ٖ)ُُْ /

(ْ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ُٖ)ُِٓ /

(ٓ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ)َّْ /
الغىنًـ (تاج العركس ُٖ)َّّ /
ض :ىمأ ىٍكل ى
َّب ي
)ٔ) الرى
(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)َِٓ /
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رجاؿ اإلسناد :

الصائغ [المتكفى ْٓٗ :ىػ]
الد
شيٌ ،
مشقيٌ ،
ٌ
عمي ،أبك الفضائؿ القيىر ٌ
ُ .ناصر ٍبف محمكد ٍبف ٌ
المقدسي ،كعمي بف زذير المالكي.
ركل عف  :نصر
ٌ
(ُ)

ركل ىع ٍنهي  :الحافظ ابف عساكر ،كابنه القاسـ.
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

المالكي[ .المتكفى ْٖٖ :ىػ].
ميمي
ٌ
عمي بف يزىىير ،أبك الحسف التٌ ٌ
عمي بف أحمد بف ٌ
ٌِ .
الس ٍمسار ،كأحمد بف الحسف ابف الطٌٌياف.
ركل عف :عمي بف الخضر ،كعمي ابف ٌ

شي.
ركل عنه  :جماؿ اإلسبلـ ُّ
مي ،كنصر بف أحمد بف مقاتؿ ،كناصر بف محمكد القيىر ٌ
السمى ٌ
المالكي ثق (ِ)  ،كقاؿ الذذبي  :متأخر ،ليس يكثؽ به(ّ).
قاؿ أبك محمد بف صابر :لـ يكف
ٌ

عي.
الد
الي ٍكؿ َّ
عمي بف محمد بف صافي بف ي
شجاع ،أبك الحسف ٌ
مشقيٌ .ع ًرؼ بابف أبي ى
الرىب ٌ
ٌ
ٌّ .
[المتكفى ْْْ :ىػ].
َّ
ً
َّ
اني  ،كتماـ كأبي الحسف بف جهضـ .
ركل عف :عبد ٌ
بلبي ،كعبد المه بف بكر الطبر ٌ
الكذاب الك ٌ
(ْ)
شر  ،كمحمد بف الحسيف الحنائي .
اني  ،كسهؿ بف بً ٍ
ىرىكل ىع ٍنهي :الكتٌ ٌ
قاؿ الزركمي  :اتهـ في بعض سماعه  ،كصنؼ ( فضائؿ الشاـ كدمشؽ)(ٓ).
َّ
مشقي المؤدب،
الد
ْ .ىع ٍبد َّ
باني ٌ
البزاز ٌ
ٌ
الر ٍح ىمف ٍبف يع ىمر ٍبف نصر ٍبف محمد ،أبك القاسـ الش ٍي ٌ
[المتكفى َُْ :ىػ]
العقب
م،
ركل عف  :ىخ ٍيثى ىم ٍبف سميماف ،كالحسف ٍبف حبيب الحصائر ٌ
كعمي ٍبف أىبًي ى
ٌ
(ٕ)
ركل عنه  :عبد العزيز الكتاني كأحمد بف محمد العتيقي كعمي بف محمد بف شجاع الربعي.
(ٔ)

قاؿ الزركمي  :مف المشتغميف بالحديث

ٓ .خالد بف محمد .

(ٖ)

.

لـ أقؼ له عمى ترجم .
ً
ض ىرًم ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).
الح ٍ
ٍٔ .
يح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى
ض ىرمي  ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
الح ٍ
ٕ .أ ٍ
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد بف ىي ٍح ىيى ى
(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ٕٖٗ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (َُ)َْٔ /
(ّ) ميزاف االعتداؿ (ّ)ُُِ /
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ُٔٔ /

(ٓ) األعبلـ لمزركمي (ْ)ِّٕ /
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ(ٗ)َُٓ /

(ٕ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٓ)ُّٗ /
(ٖ) األعبلـ لمزركمي (ّ)ُّٗ /
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ِّمشقي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
ٖ .يم ىح َّمد ٍبف ىي ٍح ىيى ٍبف ىح ٍمزة الد
ٌ
ٗ .حمزة بف كاقد كيقاؿ حمزة بف يزيد الحضرمي  ،أبك يحيى بف حمزة القاضي.
ركل عنه  :ابنه يحيى بف حمزة .

(ُ)

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

يكنس بف يزيد بف أبي ِّ
النجاد األيمي أ يىبك يزيد ،مكلى معاكية ٍبف أىًبي سفياف،
َُ.
األمكم[ .الكفاة َُٔ - ُُٓ :ق]
ركل ىع ٍف :عكرم  ،كالقاسـ  ،كالزذرم.
ركل ىع ٍنهي :جرير ٍبف حازـ ،كالميث ،كابف كذب(ِ).
(ّ)

كثقه الذذبي

(ْ)

 ،كابف معيف

(ٓ)

 ،كابف حباف

 ،ك العجمي

(ٔ)

 ،قاؿ ابف حجر  :ثق إال أف

في ركايته عف الزذرم كذما قميبل كفي غير الزذرم خطأ مف كبار السابع (ٕ).

م  ،الفقيه الحافظ متفؽ عمى جبللته كاتقانه كثبته  ،سبؽ في الحديث
ُُ .محمد ٍبف شياب الزٍى ًر ٌ
رقـ (ُ).
يع ية ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ا ٍل يي ىد ٍي ًر ا ٍلقيىر ًشي التٍَّي ًمي [الكفاة َٖ - ُٕ :ىػ].
ُِ .ىرًب ى
ىرىكل ىع ٍف :يع ىم ىر ،ىكطىٍم ىح ى ٍب ًف يع ىب ٍيًد المَّ ًه.
(ٖ)
ً
ً ً
ً
ٍم.
يع ي َّأ
الر ي
يـ التٍَّيم ُّي ،ىكىربً ى
ىرىكل ىع ٍنهيٍ :اب يف اٍل يم ٍن ىكد ًر ،كمحمد ابف إ ٍب ىراذ ى
قاؿ العجمي  :تىابً ًع ٌي ثًقى (ٗ)  ،ككثقه ابف حباف(َُ)  ،كقاؿ الدارقطني  :قميؿ المسند ،تابعي
كبير(ُُ)  ،ك قاؿ أىبًي ىبكر ٍبف أىبي يممىيك  :كاف ىربًيع مف خيار الناس(ُِ).

الحكـ عمى اإلسناد :

إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٓ)ِّْ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)ِٕٓ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء (ٔ)ِٕٗ /

(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٕ)َّٓ /
(ٓ) الثقات البف حباف (ٕ)ْٖٔ /
(ٔ) الثقات لمعجمي (ِ)ّٕٗ /

(ٕ) تقريب التهذيب (ص)ُْٔ :
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ِ)ُِٖ /

(ٗ) الثقات لمعجمي (ُ)ّٕٓ /

(َُ) الثقات البف حباف (ّ)ُِٗ /

(ُُ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ُ)ِٓٔ /
(ُِ) التاريخ الكبير لمبخارم بحكاشي محمكد خميؿ (ّ)ُِٖ /
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عمي ك خالد بف محمد ك حمزة بف
العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف ناصر ٍبف محمكد ٍبف ٌ
كاقد لـ أقؼ لهـ عمى تجريح أك تعديؿ .
حديث رقـ (ٖٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك محمد عبد الرحمف بف أبي الحسف بف إبراذيـ الداراني أنا
أبك الفرج سهؿ بف بشر بف أحمد السفرايني أنا أبك بكر الخميؿ بف ذب ا﵀ بف الخميؿ أنا عبد الكذاب

الكبلبي نا أبك الجهـ أحمد بف الحسيف بف كبلب المشغرائي نا ذشاـ بف خالد نا أبك مسهر نا سعيد
اىـ ًب ىيا
بف عبد العزيز عف يكنس بف ميسرة بف حمبس َّ ( :
س ىك ىف ى
ط ىب ًري ىة ًب ًع ىي ًالو ى
ش ٍي ىارن فى ىكفى ي
أف ىر يجالن ى
(ُ)
اىـ ىخمس ىة أم ىد ً
شرةى أم ىد و
اء قى ٍمح)
اء ًم ٍف قى ٍم وح ثي ىـ تى ىح َّك ىؿ إلى ًد ٍم ى
شؽ فى ىكفى ي ٍ ى ٍ
ىع ٍ ى ٍ
* المفظ انفرد به ابف عساكر.

رجاؿ اإلسناد :

ً ً (ِ)
الدارًاني أىبك محمد ً
ُ .ع ٍبد الر ٍحمف بف أىًبي الحسف بف إً ٍبر ً
ش ًقي
اى ٍيـ بف ىع ٍبد اهلل الك ىنان ٌي
الد ىم ٌ
ى
ى ى
يىٍ
ى
ى ى
ىى ٌ
(ّ)
[المتكفى ٖٓٓ :ىػ] .
َّ
الرٌزاؽ.
ركل عف  :أبي الفضؿ ٍبف الفيرات ،كسهؿ ٍبف بً ٍشر ،كعبد المه ٍبف ىع ٍبد ٌ
(ْ)
ركل ع ٍنه  :ابف عساكر ،كابنه القى ً
ً
ني.
اسـ ،كالمسمـ ٍبف أ ٍ
ى ي
ىح ىمد الماز ٌ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
ً
س ًع ٍيد أبك الفى ىرج ً
الص ٍكًف ٌي[المتكفىُْٗ :ىػ] (ٓ).
س ٍيؿ بف ًب ٍ
شر بف أ ٍ
اإل ٍ
سفى ىارًي ٍيني ي
ىح ىمد بف ى
ِ .ى
الح ىسف ٍبف ىخمىؼ الكاسطي.
الحسيف الطٌفٌاؿ ،ك ى
عمي ٍبف ربيع  ،كمحمد ٍبف ي
ركل عف ٌ :
(ٔ)
اني
ركل عنه  :ذب المَّه ٍبف طاكس ،كأحمد ٍبف سبلم  ،كعبد َّ
الح ىسف ٌ
الر ٍح ىمف ٍبف أىبًي ى
الدار ٌ
كثقه ً
السمىًفي(ٕ)  ،كقاؿ الذذبي :الشيخ اإلماـ المحدث المتقف الرحاؿ(ٖ) ،كقاؿ أبك بكر الحافظ:

كيس صدكؽ(ٗ).
ٌ
َّ
الدمشقي[ .المتكفى ِْْ :ىػ]
ميمي ٌ
البزازٌ ،
ّ .الخميؿ بف ىبة المو ،أبك بكر التٌ ٌ
ً
درستيىكٍيه.
ركل عف  :عبد ٌ
بلبي ،كالحسف بف ٍ
الكذاب الك ٌ
(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ.)ُِٓ /

(ِ) نسب إلى عدة مف القبائؿ( .األنساب ُُ.)ُُٓ/
(ّ) سير أعبلـ النببلء (َِ.)ّْٖ /
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ُِ)ُّٖ /

(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُْ.)ُٕٗ/
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (َُ.)َٕٓ /
(ٕ) معجـ السفر (ُِٗ).

(ٖ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ.)ُِٔ /

(ٗ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٕ.)ٔ/
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ائي(ُ).
ىح ىمد ،كسهؿ بف بشر اإلسفراييني  ،كأبك طاذر ٌ
ركل عنه  :نجا بف أ ٍ
الحن ٌ
كثقه الكتاني(ِ) .

ْ .عبد الكىاب بف الحسف الكالبي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٔ).

اني[ .المتكفى:
الد
الم ٍ
ىح ىمد ٍبف طالب ٍبف كثير ٌ
س ٍيف ٍبف أ ٍ
ٓ .أ ٍ
ىح ىمد ٍبف ا ٍل يح ى
مشقي ،أبك ا ٍل ىج ٍيـ ى
ش ىغر ٌ
ٌ
ُّٗ ىػ].
مي.
عمار ،كذشاـ بف ىخالًد األزرؽ،
كعمي ٍبف سهؿ َّ
ركل عف  :ذشاـ بف ٌ
الرٍم ٌ
ٌ
(ّ)
ً
بلبي.
م ،كأبك أحمد الحاكـ  ،كعبد ٌ
ركل ىع ٍنهي :أبك ي
الراز ٌ
الحسيف كالد تماـ ٌ
الكذاب الك ٌ
الش ٍي يخ ،العالًـ ،ى ً
كثقه ابف عساكر(ْ)  ،قاؿ الذذبي َّ :
ؽ(ٓ).
َّد ٍك ي
ب ،الص ي
الخط ٍي ي
ى ي
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

ىشاـ بف خالد األزرؽ  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).
ً
ساني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
س ًير ال ىغ َّ
ىع ٍبد األ ٍ
ىعمىى بف م ٍ
س ًعيد بف عبد العزيز بف أبي يحيى التىنيكخي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٖ).
ى
)
ٕ
(
)
ٔ
(
الحمي ًرم  ،أبك ح ٍمبس ً
يكينس بف م ٍيسرة بف ح ٍمبس الج ٍبالى ًني ً ،
ىع ىمى
الد ىم ٌ
ش ًق ٌي األ ٍ
ىى
ي
ىى
ي
ٍى ٌ
ى ىى
ٌ
[المتكفى ُِّ :ىػ](ٖ).
ىرىكل
ىرىكل

ىع ٍف  :معاكي  ،ككاثم بف األسقع ،كأـ الدرداء.
(ٗ)
ىع ٍنهي  :سميماف بف عتب  ،كاألكزاعي ،كعمرك بف كاقد.

(ُّ)

كثقه ابف سعد(َُ) ،كأبي داكد(ُُ) ،كالدارقطني(ُِ) ،كابف حجر

 ،كالعجمي كقاؿ تابعي(ُْ)،

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ّٔٓ /

(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٕ)ّْ /
(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ُّٓ /

(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٕ.)ٔٗ /
(ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُْ)ُِٓ /

(ٔ) نسب إلى جببلف ،كذك بطف مف حمير( .األنساب ّ.)ُٗٗ/

(ٕ) نسب إلى حمير كذي مف أصكؿ القبائؿ( .األنساب ْ.)ِْٔ/

(ٖ) التاريخ الكبير (ٖ ،)َِْ/العمؿ كمعرف الرجاؿ ركاي عبد ا﵀ (ِ ،)ُٕٓ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حػاتـ (ٗ ،)ِْٔ/المؤتمػؼ
كالمختمؼ لمدارقطني (ِ ،)ِٕٔ/فتح الباب في الكنى كاأللقاب (ُ ،)ِٕٓ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٕ.)ِٗٔ/

(ٗ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ِٕٔ /

(َُ) طبقات ابف سعد (ٕ.)ِّّ/
(ُُ) تهذيب الكماؿ (ِّ.)ْٓٔ/

(ُِ) سؤاالت البرقاني لمدارقطني (ِٕ).
(ُّ) تقريب التهذيب (ُْٔ).

(ُْ) الثقات لمعجمي (ِ.)ّٕٗ /
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كذكر ابف حباف في الثقات(ُ) ،كقاؿ أبك حاتـ :كاف مف خيار الناس ،ككاف يقرئ في مسجد

دمشؽ ككؼ بصر

(ِ)

الحكـ عمى اإلسناد:

 ،كقاؿ الذذبي :عالـ دمشؽ(ّ).

إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف ع ٍبد الر ٍحمف بف أىبًي الحسف ً
الك ىنانً ٌي لـ أقؼ له عمى
ى
ىى
ى ى
تجريح أك تعديؿ.
حديث رقـ (ٗٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -كأخبرنا أبك محمد أنا أبك الفرج نا أبك بكر أنا عبد الكذاب نا أحمد

بف الحسيف نا ذشاـ نا أبك مسهر نا سعيد بف عبد العزيز نا عبد الرحمف بف يزيد بف جابر قاؿ  :قمت
اؿ  :ما س ً
ألف
بي قىٍبمى ىؾ قىاؿ َّ :
(ما ىن ىقمي ىؾ ًم ٍف
ألني ىع ٍف ىى ىذا ىع ىر ٌّ
حمص إلى ًد ٍم ى
شؽ قى ى ى ى
ى
ألبي سبلـ األسكد  :ى
(ْ)
ً
اعفى نة)
ييا يم ى
ض ى
ى
الب ىرىك ىة ف ى
* أخرجه ابف منظكر األنصارم في كتابه مختصر تاريخ دمشؽ ُ َُِ /باب في أف البرك في

دمشؽ مضاعف  ،مف طريؽ أبك سبلـ الدمشقي بمفظه.
رجاؿ اإلسناد :
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

الك ىن ًاني أىبك محمد ً
ع ٍبد الر ٍحمف بف أىًبي الحسف ً
ش ًقي  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ
الد ىم ٌ
ى
ى ى
يىٍ
ى ى
ٌ
 ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖٔ).
شر أبك الفى ىرج ً
سفى ىارًي ٍي ًني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖٔ).
س ٍيؿ بف ًب ٍ
اإل ٍ
ى
َّ
ميمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖٔ).
الخميؿ بف ىبة المو ،أبك بكر التٌ ٌ
عبد الكىاب بف الحسف الكالبي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٔ).

اني  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖٔ).
الم ٍ
أٍ
ىح ىمد ٍبف ا ٍل يح ى
س ٍيف ٍبف طالب ى
ش ىغر ٌ
ىشاـ بف خالد ،أبك مركاف الدِّمشقي األزرؽ  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).
ً
ساني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
س ًير ال ىغ َّ
ىع ٍبد األ ٍ
ىعمىى بف م ٍ
س ًعيد بف عبد العزيز بف أبي يحيى التىينكخي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٖ).
ى
الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ىع ٍبد ى

(ُ) الثقات البف حباف (ٓ.)ٓٓٓ/
(ِ) تهذيب الكماؿ (ِّ.)ْٓٔ/

(ّ) سير أعبلـ النببلء (ٓ.)َِّ /

(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ُِٓ /
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ممطيكر أىبك و
ىس ىكيد ا ٍل ىح ىب ًشي
َُ.
ِّم ٍ
ش ًقي األ ٍ
ىع ىر يج األ ٍ
ىٍ ه ي ى
سالـ الد ى
ادةى ٍب ًف الص ً
َّام ًت.
ىرىكل ىع ٍف :ىعمً ٍّي ،ىكأىبًي ىذٍّر ،ىك يع ىب ى
(ِ)
يد ٍب ًف جابً ور ،كاألىكىز ً
اع ُّي.
ركل ىع ٍنهي:ى ىم ٍك يحك هؿ ،ىك ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىي ًز ى
ى
ى ٍ
كقاؿ ابف عبد البر في «االستغناء» :تابعي ثق (ّ)  ،كقاؿ َّ
الد ىارقيطنً ٌي :زيد ٍبف سبلـ ٍبف أىبي
سبلـ ىعف جد ثقتاف(ْ)  ،كقاؿ العجمي  :تىابً ًع ٌي ثًقى (ٓ)  ،ككثقه ابف حباف(ٔ)  ،قاؿ الذذبي :
ًمف ًجمَّ ً العمىم ً
اء بً َّ
الش ًاـ(ٕ).
ٍ
يى
(ُ)

[الكفاة َُُ - َُُ :ق]

الحكـ عمى اإلسناد :

إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف ع ٍبد الر ٍحمف بف أىبًي الحسف ً
الك ىنانً ٌي لـ أقؼ له عمى
ى
ىى
ى ى
تجريح أك تعديؿ.

حديث رقـ (َٕ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك محمد بف األكفاني نا عبد العزيز الكتاني أنا تماـ بف
محمد أنا محمد بف إبراذيـ بف عبد الرحمف بف مركاف أنا أبك عبد الممؾ كذك البسرم نا جدم كذك

محمد بف عبد ا﵀ بف بكار نا أبك مسهر نا سعيد بف عبد العزيز عف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر
اؿ  :ما س ً
بي قى ٍبمى ىؾ
(ما ىن ىقمي ىؾ ًم ٍف
ألني ىع ٍن ىيا ىع ىر ٌّ
حمص إلى ًد ٍم ى
شؽ قى ى ى ى
ى
قاؿ قمت ألبي سبلـ الحبشي ى
(ٖ)
ً
اعفى نة)
ىبم ىغني َّ
ييا يم ى
ض ى
أف ى
الب ىرىك ىة ف ى
* سبؽ في الحديث رقـ (ٗٔ).

رجاؿ اإلسناد :
ىح ىمد األكفاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ) اإلسناد األكؿ.
ًُ .ى ىب ية اهلل بف أ ٍ
ِ .ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد الكتاني  ، ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ) اإلسناد الثاني.
الر ً
م  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ) اإلسناد األكؿ.
از ٌ
ّ .تى ىماـ بف يم ىح ٍمد ى

(ُ) الحبشي  :نسب إلى حي مف حمير في اليمف (األنساب لمسمعاني ْ)ْٗ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)َُٕ /

(ّ) إكماؿ تهذيب الكماؿ (ُُ)ّٕٓ /

(ْ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِٖ)ْٖٕ /
(ٓ) الثقات لمعجمي(ِ)ِٗٔ /

(ٔ) الثقات البف حباف (ٓ)َْٔ /

(ٕ) سير أعبلـ النببلء (ْ)ّٓٓ /

(ٖ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ.)ُِٓ /
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ً ً
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىع ٍب ًد الممؾ بف مركاف القيىرشي الدمشقي ،أبك عبد اهلل
يـ ٍب ًف ىع ٍب ًد َّ
ْ .محمد ٍب يف إ ٍب ىراى ى
[المتكفى ّٖٓ :ىػ]
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىح ٍم ىزةى ،كأحمد بف إبراذيـ ابف البسرم ،كاسماعيؿ بف
ركل عف  :أ ٍ
قيراط.
تماـ ،كابف ىم ٍن ىد  ،كعبد الكذاب الميداني.
ركل ىع ٍنهيٌ :
(ُ)
مأمكنا جك نادا.
محدث دمشؽ في كقته  ،كقاؿ عبد العزيز الكتٌاني :كاف ثق
قاؿ الذذبي ٌ :
ن
ً ً
ً
ً ً
م
ٓ .أ ٍ
يـ ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف بكار .أبك عبد الممؾ القيرشي العامرم ي
الب ٍ
سر ٌ
ىح ىمد بف إ ٍب ىراى ي
ش ًق ٌي[ ،الكفاة َِٗ - ُِٖ :ق]
ِّم ٍ
الد ى
كجد محمد بف عبد ا﵀.
ركل عف  :محمد بف يعثٍ ىماف ،ىكمحمد بف عائذٌ ،
(ِ)
َّ
اني.
ركل ىع ٍنهي :النسائي كابف ىجكصا ،كالط ىب ىر ٌ
كثقه ابف عساكر (ّ )  ،كقاؿ النسائي  :ال بأس به (ْ )  ،كقاؿ مسمم بف القاسـ :دمشقي
صالح(ٓ) ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ(ٔ).

ٔ .محمد بف عبد اهلل بف َّ
سرم الدمشقي[ .المتكفى ِِّ :ىػ].
بكار ،أبك عبد اهلل ي
الب ٍ
ً
عياش ،كالكليد ٍبف يم ٍسمًـ.
ركل ىع ٍف :إً ٍس ىماعيؿ ٍبف ٌ
ركل ىع ٍنهي :حفيد أبك عبد الممؾ أحمد بف إبراذيـ ،كجعفر الفريابي(ٕ).
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
ً
ساني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
س ًير ال ىغ َّ
ٕ .ىع ٍبد األ ٍ
ىعمىى بف م ٍ
س ًعيد بف عبد العزيز بف أبي يحيى التىينكخي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٖ).
ٖ .ى

الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ٗ .ىع ٍبد ى
َُ .ممطيكر أىبك و
ش ًقي  ،تابعي ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٗٔ).
ِّم ٍ
ىٍ ه ي ى
سالـ الد ى

الحكـ عمى اإلسناد :

إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ُِٖ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ٕٔٔ /

(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٕ)ُٖ /

(ْ) مشيخ النسائي = تسمي الشيكخ (ص.)ٕٓ :
(ٓ) إكماؿ تهذيب الكماؿ (ُ.)ُٓ/
(ٔ) تقريب التهذيب (ٕٕ).

(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ِّٗ /
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العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف محمد بف عبد ا﵀ بف َّ
بكار لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ.

حديث رقـ (ُٕ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أخبرنا أبك محمد بف األكفاني نا عبد العزيز بف أحمد الكتاني أنا أبك

محمد بف أبي نصر أنا أبك الميمكف أ نا أبك زرع نا أبك مسهر نا سعيد بف عبد العزيز عف ابف جابر
قاؿ قمت ألبي سبلـ ( :ما ىحممى ىؾ ىعمىى َّ
ؼ
مشؽ فىقىا ىؿ  :ىبمى ىغ ًني َّ
النقمى ًة ًم ٍف
ضع ي
حمص إلىى ًد ى
أف ى
الب ىرىك ىة تى ي
ى
ى ى
(ُ)
ًبيا ً
ض ٍعفى ٍي ًف)
ى
* سبؽ في الحديث رقـ (ٗٔ).

رجاؿ اإلسناد :
ىح ىمد األكفاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ) اإلسناد األكؿ.
ًُ .ى ىب ية اهلل بف أ ٍ
ِ .ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد الكتاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ) اإلسناد الثاني.
ّ.

ْ.

ٓ.
ٔ.
ٕ.

الر ٍح ىمف ٍبف عثماف التميمي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ) اإلسناد األكؿ.
ىع ٍبد َّ
ً ً
مشقي[ .المتكفى ّْٕ :ىػ].
الد
ىع ٍب ًد َّ
مي ٌ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىع ٍبد المَّو ٍب ًف يع ىمر ٍبف راشد ،أ يىبك الميمكف ى
ٌ
الب ىج ٌ
ركل عف  :ب ٌكار ٍبف قيتىٍيب  ،كيزيد ٍبف ىع ٍبد الصمد ،كأبي يزٍرىع .
(ِ)
الر ٍح ىمف ٍبف أىبًي نصر
ىرىكل ىع ٍنهي :ابف مند  ،كتماـ  ،كعبد َّ
(ّ )
اإلماـ ،األًىد ٍي ي ّْ
َّ
ً
ٍم ٍك يف  ،ك قاؿ ابف عساكر  :كاف شيخان
المأ ي
ب ،الثقى ي ،ى
قاؿ الذذبي  :الش ٍي يخ ،ى ي
جميبلن مف معدلي دمشؽ(ْ).
ع ٍبد الر ٍحمف بف عمرك  ،أىبك يزرعة ً
ش ًق ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ) اإلسناد
الد ىم ٌ
ٍى
ى
ى ٍي
ى ى
الثالث.
ً
ساني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
س ًير ال ىغ َّ
ىع ٍبد األ ٍ
ىعمىى بف م ٍ
س ًعيد بف عبد العزيز بف أبي يحيى التىنيكخي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٖ).
ى

الر ٍح ىمف بف ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
ٖ .ىع ٍبد ى
ٗ .ممطيكر أىبك و
ش ًقي  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٗٔ).
ِّم ٍ
ىٍ ه ي ى
سالـ الد ى

الحكـ عمى اإلسناد :

إسناد الحديث فيه عم  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .
كالحديث إسناد صحيح ألف ركاته ثقات.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ُِٓ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ّٖٓ /

(ّ) سير أعبلـ النببلء(ُٓ)ّّٓ /

(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٓ)ٓٗ /
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حديث رقـ (ِٕ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأت بخط أبي الحسيف البجمي أنا أحمد بف عمير بف يكسؼ نا أبك
عامر مكسى بف عامر نا الكليد بف مسمـ نا عبد الرحمف بف يزيد بف جابر عف مكحكؿ أنه سأؿ رجبل
(ُ)
ً
ييا يمضعفى هة)
ؽ فى َّ
س يك ىف ًدم ٍ
أيف يسكف قاؿ الغكط قاؿ له مكحكؿ  ( :ىما ىي ٍم ىن يع ىؾ ٍ
شى
إف ى
أف تى ٍ
الب ىرىك ىة ف ى
* سبؽ في الحديث رقـ (ٗٔ).

رجاؿ اإلسناد :

ُ .محمد بف زيد بف عمي ،أبك الحسيف ،البجمي ،ال يك ٍكفي.
ركل عف :عبد ا﵀ بف زيداف البجمي.
ركل عنه :أبك عبد ا﵀ الحاكـ.

(ِ)

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

كصا  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
ٍِ .
كسؼ ابف ىج ى
أح ىمد بف يع ىم ٍير بف يي ي
كسى ٍبف عامر ٍبف عمارة ٍبف خريـ  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
ّ .يم ى

ْ .الكليد بف مسمـ القرشي أبك العباس الدمشقي  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُُ).

الر ٍح ىمف بف
ٓ .ىع ٍبد ى
الش ً
ٔ .ىم ٍك يحكؿ َّ
ام ٌي
الحكـ عمى اإلسناد :

ىي ًزٍيد بف ىجا ًبر  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٖ).
 ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٕ).

إسناد الحديث فيه عمتاف :
العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف محمد بف زيد بف عمي لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ُِٓ /

(ِ) الركض الباسـ في تراجـ شيكخ الحاكـ (ِ)ََُِ /
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حديث رقـ (ّٕ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قاؿ كأنا محمد بف جعفر بف محمد بف أحمد بف يحيى بف حمزة نا
جدم أحمد بف محمد نا أبي عف أبيه يحيى بف حمزة نا عمر بف محمد بف زيد بف عبد ا﵀ بف عمر

بف الخطاب حدثني يحيى بف يحيى قاؿ  :قاؿ لي عبيد بف يعمى " :كذك رجؿ مف أذؿ بيت المقدس
و
إف برىك ً
ات َّ
مسكقات إلى
الش ًاـ كمَّ ىيا
كاف بعسقبلف ككاف عالمان" ( ٍار ىح ٍؿ ًم ٍف ًف
دم ٍ
مسطيف ك ٍ
شى
ى
ؽ فى َّ ى ى
الحؽ ًب ى
(ُ)
ؽ)
ًد ىم ٍ
شى
* أخرجه ابف منظكر األنصارم في كتابه مختصر تاريخ دمشؽ ُ ، َُِ /باب في أف البرك في

دمشؽ مضاعف  ،مف طريؽ عبيد بف يعمى ، ...بمفظه.

رجاؿ اإلسناد :

ُ .يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد  ،ضعيؼ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
ِ .أ ٍ

ّ .محمد ٍبف يحيى ٍبف حمزة  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
ً
ض ىرًم ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).
الح ٍ
ٍْ .
يح ىيى بف ىح ٍم ىزة بف ىكاقد ى
ٓ .يعمر ٍب يف م ىح َّم ًد ٍب ًف ىزٍي ًد ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يعمر ٍب ًف ا ٍل ىخطَّ ً
اب ا ٍل ىع ىد ًكم ا ٍل يع ىم ًرم ا ٍل ىم ىد ًني[ ،الكفاة:
ىى
ىي
ي
ُُْ  َُٓ -ىػ].
ص ٍب ًف ع ً
ركل ىع ٍف :ىج ّْد ً ،ك ىح ٍف ً
اصوـ  ،ىكىن ًاف وع .
ى
ى
ركل ع ٍنه :يشعب ي  ،ك ٍابف ك ٍذ وب ،كعمر ٍبف ع ٍبًد اٍلك ً
احًد ّْ
الد ىم ٍش ًق ُّي .
ى ي ىي ي ى ى
ى ي ٍى ى ي ى
(ْ)
(ّ)
(ِ)
و
ب  ،ككثقه الدارقطني  ،قاؿ الذذبي  :صدكؽ  ،كقاؿ
قى ى
اف ثًقى ن ىكلى ٍـ يي ىعقّْ ٍ
اؿ ٍاب يف ىس ٍعد :ىك ى
ابف عدم :ذك في جمم مف يكتب حديثه(ٓ)  ،كذكر ابف حباف في الثقات(ٔ)  ،ككثقه ابف
حجر(ٕ).

ساني [الكفاة- ُُّ :
ٔ .يحيى بف يحيى بف قيس بف حارثة بف عمرك ،أ يىبك عثماف األ ٍىزًدم ال ىغ َّ
َُْ ق].
ركل عف  :أىبًي إدريس الخكالني ،كعركة بف الزبير ،كمحمكد بف لبيد.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ.)ِِٓ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ّْٗ /

(ّ) مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه (ِ.)ْٖٓ /
(ْ) مف تكمـ فيه كذك مكثؽ (ص.)ُْٓ :
(ٓ) إكماؿ تهذيب الكماؿ (َُ.)ُُٓ /
(ٔ) الثقات البف حباف (ٕ.)ُٔٓ /
(ٕ) تقريب التهذيب (ص.)ُْٕ :
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الر ٍح ىمف بف يزيد بف ىجابًر ،كسفياف بف عيين .
ركل ىع ٍنهي :ابنه ذشاـ ،كعبد َّ
كثقه ابف معيف(ُ)  ،ك أحمد بف حنبؿ (ِ) كالزركمي(ّ) ك ابف حجر(ْ).

ٕ .عبيد بف يعمى  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .

الحكـ عمى اإلسناد :

إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد يمنقطع عند عبيد بف يعمى .
العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر  ،كعبيد بف يعمى  ،لـ أقؼ لهـ عمى
تجريح أك تعديؿ .

حديث رقـ (ْٕ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قاؿ كأنا أحمد بف عمير بف يكسؼ نا أحمد بف عبد الكاحد نا أبك
اليماف الحكـ بف نافع نا صفكاف بف عمرك عف أمه أـ الهجرتيف ابن عكسج بف أبي ثكباف أف عمرك
بف ذرـ السكسكي أراد أف ينقمها إلى دمشؽ فاستعانت عميه بذم قرابتها جابر بف آزاد المقرائي فمـ يزؿ

به حتى أعفاذا مف النقم فقاؿ عمرك بف ذرـ فإني أبيع دارم بدمشؽ كما أصنع بها كأنا عنها غائب
(س ىي ًأتي ىعمىى َّ
ً
الن ً
مربض ثى و
ؽ
اف لى
كر ًفي ًدم ٍ
شى
اس ىزىم ه
فقاؿ جابر بف آزاد ال تفعؿ فكا﵀ لقد حدثنا أنه  :ى
(ٓ)
ار ع و
ً
يف)
المسمً ًم ى
ص ىكا ى
حم ى
ظيمة ًب ٍ
نيا لمعق يؿ ي
ىخ ٍيهر م ٍف ىد و ى ى
* المفظ انفرد به ابف عساكر.

رجاؿ اإلسناد :

كصا  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ّٗ).
ٍُ .
كسؼ ابف ىج ى
أح ىمد بف يع ىم ٍير بف يي ي
ِ .أحمد بف عبد الكاحد بف كاقد التميمي المعركؼ بابف عبكد الدمشقي [المتكفى ِْٓ :ىػ].
ركل عف  :أبي مسهر كمحمد بف ببلؿ كمركاف بف محمد.
ركل عنه  :أبك داكد كالنسائي كابف أبي عاصـ كابف جكصاء.

قاؿ ابف عساكر ذكر محمد بف يحيى بف أحمد الفقيه فقاؿ :ذك ثق (ٔ) ،كقاؿ العقيمي كابف

أبي عاصـ  :ثق

(ٕ)

(ٖ)

 ،كقاؿ النسائي  :صالح ال بأس به

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ّ)ِٕٓ /

(ِ) مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه (ْ)ُُْ /
(ّ) األعبلـ لمزركمي (ٖ)ُٕٔ /

(ْ) تقريب التهذيب (ص)ٖٓٗ :

(ٓ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٓ /
(ٔ) تهذيب التهذيب (ُ)ٕٓ /
(ٕ) تهذيب التهذيب (ُ)ٖٓ /

(ٖ) مشيخ النسائي = تسمي الشيكخ (ص)َٖ :
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.

ً
الب ٍي ىرًان ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َّ) اإلسناد األكؿ .
الح ىكـ بف ىنافع ى
ّ .ى
ْ .صفكاف ٍبف عمرك  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).

ٓ .أـ اليجرس بنت عكسجة بف أبى ثكباف المقرلء  ،لـ أقؼ لها عمى تجريح أك تعديؿ.
ٔ .عمرك بف ىرـ السكسكي  ،لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ.
(ُ)

ٕ .جابر بف ىأزد المقرئي  ،ذك قرنات

مقطكعا.
ركل عنه  :يكنس ٍبف ميسرة ٍبف حمبس حرفنا
ن
قاؿ ابف األثير  :اختمؼ في صحبته(ِ)  ،كقاؿ ابف مأككال  :مف تابعي أذؿ الشاـ

الحكـ عمى اإلسناد :

(ّ).

إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف أـ الهجرس بنت عكسج كعمرك بف ذرـ السُّكسَّكي  ،لـ
أقؼ لهـ عمى تجريح أك تعديؿ .

حديث رقـ (ٕٓ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -قرأت عمى ابي القاسـ الخضر بف الحسيف بف عبداف عف أبي محمد
عبد العزيز الكتاني أنا أبك نصر محمد بف أحمد بف ذاركف بف الجندم أنا أبك عمر بف فضال نا

أحمد بف أنس كابراذيـ بف عبد الرحمف دحيـ قاال نا عمراف بف أبي جميؿ نا سميماف بف عتب عف
بد يحاسب ع ً
و
ميو
الع ي ي ى ى ي ى
يكنس بف ميسرة عف أبي إدريس الخكالني عف كعب األحبار قاؿ  ( :يك يؿ ًب ىناء ىب ىناهي ى
(ْ)
ؽ)
اء ًدم ٍ
شى
ىإال ًب ىن ى
* المفظ انفرد به ابف عساكر.

رجاؿ اإلسناد :
ًُ .
س ٍيف بف ىع ٍبد اهلل بف ىع ٍبداف  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ْْ).
الخ ٍ
ضر بف ي
الح ى
ِ .ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد الكتاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ).

مشقي،
الد
دم
اني ٌ
ٌ
ّ .محمد ٍبف أحمد ٍبف ىاركف ٍبف مكسى بف عبداف ،أبك نصر ابف ا ٍل يج ٍن ٌ
ٌ
الغس ٌ
[المتكفى ُْٕ :ىػ]
الع ًقب  ،كمحمد بف إبراذيـ بف مركاف.
ركل ىع ٍف  :ىخ ٍيثى ىم ٍبف سميماف ،كعمي ٍبف أىبًي ى

(ُ) اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب (ُ)ِٓ /
(ِ) أسد الغاب (ِ)َِِ /

(ّ) اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب (ُ)ِٓ /
(ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِِٓ /
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(ُ)

ركل عنه  :أبك عمي األذكازم ،كأحمد بف عبد الكاحد بف أبي الحديد ،كعبد العزيز الكتاني.
كثقه ال ىكتَّانً ٌي كزاد مأمكف(ِ) ،كقاؿ ابف عساكر :إماـ جامع دمشؽ كخميف القاضي فيها(ّ)،
(ْ)
كقاؿ الذذبي :اإلماـ المأمكف ،محدث البمد.
ً
ً
ىم ًكم القيىر ًشي [المتكفى:
براىيـ بف في ى
سى بف في ى
ْ .يم ىحمد بف يم ٍك ى
ضالىة بف إ ى
ضالىة بف ىكث ٍير أىبك يع ىمر األ ى
(ٓ)
ِّٔ ىػ]
الرٌكاس.
ركل عف  :أحمد بف أنس  ،كالحسيف بف محمد بف جمع  ،كعبد الرحمف بف القاسـ ٌ

ركل ىع ٍنهي:أبك نصر ابف الجندم ،كعبد الرحمف بف أبي نصر ،كمحمد بف رزؽ ا﵀.
قاؿ ال ىكتَّانًي :تكممكا فيه(ٕ) كقاؿ الذذبي :الشيخ المسند المحدث(ٖ).

(ٔ)

سف الدِّمشقي المقرئ[ .المتكفى ِٗٗ :ىػ]
ٓ .أحمد بف أ ىنس بف مالؾ ،أبك ى
الح ى
كد ىح ٍيـ .
عمار ،ي
ركل ىع ٍف :ى
ص ٍفكاف بف صالح ،كذشاـ بف ٌ
َّ
اني.
ىرىكل ىع ٍنهي :ابف ىج ٍكصا ،كأبك عمر بف فى ى
ضالى ى ،كالط ىبر ٌ
قاؿ الذذبي  :كاف مف ثقات الدمشقييف(ٗ)  ،ككثقه ابف عساكر(َُ).

الر ٍح ىمف يدحيـ  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُٓ).
ٔ .إبراىيـ ٍبف ىع ٍبد َّ
ٕ .عمراف بف خالد بف يزيد بف مسمـ بف أبي جميؿ القرشي ،كيقاؿ :الطائي مكالىـ ،أبك عمر،
كيقاؿ :أبك عمرك ،الدمشقي [المتكفى ِْْ :ىػ]

ركل عف :إسماعيؿ بف عبد ا﵀ بف سماع  ،كحاتـ ابف إسماعيؿ المدني  ،كسفياف ابف عيين .
ركل عنه :النسائي ،كابراذيـ بف دحيـ الدمشقي ،كأحمد بف أنس بف مالؾ .
(ُّ)
كثقه النسائي (ُُ) كقاؿ مرة أخرل :ىال بأس بً ًه (ُِ) ،ككثقه الذذبي

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ِٖٖ /

(ِ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ُٓٓ).
(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٓ.)َُٔ/
(ْ) سير أعبلـ النببلء ( ُٕ.)ََْ/

(ٓ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٔٓ ، )ٕٖ/لساف الميزاف (ٓ.)ََْ/
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)َِٖ /

(ٕ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ (ْٗ).
(ٖ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ.)ُٕٓ/
(ٗ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ)ٖٕٓ /

(َُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٕ.)َْ/

(ُُ) تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِِ)ِّٔ /
(ُِ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ)ُُُٗ /
(ُّ) الكاشؼ (ِ)ّٗ /
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كقاؿ ابف حجر:صدكؽ(ُ)  ،كذكر ابف حباف في الثقات

ىخ ىنس
سمى ٍي ىماف بف يعتٍ ىبة بف ثىكر بف ىي ًزٍيد بف األ ٍ
ٖ .ي
ً
الد ىارًاني [المتكفى ُٖٓ :ىػ](ْ).
الد ىم ٌ
ش ًق ٌي ى

( ّ)

(ِ)

.

 ،السمى ًمي كيقاؿ :ال ىغ ً
الرًب ٍيع
ٌ
ي
سان ٌي ،أبك ى

كن ىس ٍب ًف ىم ٍي ىس ىرةى ٍب ًف ىحٍم ىب و
س
ركل ىع ٍف :يي ي
(ٓ)
اؽ اٍلفىرًاد ً
يس ُّ ً
ً
الر ٍح ىم ًف.
اف ٍب يف ىع ٍبًد َّ
اـ ٍب يف ىع َّم وار ،ىك يسمىٍي ىم ي
ركل ىع ٍنهي :إ ٍس ىح ي ى
ي ،ىكذ ىش ي
(د ىح ٍيـ)(ٔ) ،كذكر ابف حباف في الثقات(ٕ)،
كثقه أبك مسهر الغساني  ،كعبد الرحمف بف إبراذيـ ي
كقاؿ أبك حاتـ :ليس به بأس (ٖ ) ،كقاؿ الذذبي (ٗ ) ،كابف حجر :صدكؽ كزاد ابف حجر له

غرائب(َُ) ،كقاؿ يحيى بف معيف :ال شيء(ُُ).
الج ٍبالى ًن ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث(ٖٔ).
س ىرة بف ىح ٍم ىبس ي
ٗ .ييكينس بف ىم ٍي ى
َُ .ىعائذ اهلل بف ىع ٍبد اهلل بف ىع ٍم يرك ،كيقاؿ :عيذ اهلل بف إدريس بف عائذ بف عبد اهلل بف عتبة
(ُِ)
الع ٍكذم(ُّ)[المتكفى َٖ :ىػ](ُْ).
ابف غيالف بف مكيف ،أبك إدريس ى
الخ ٍكالني  ،ى

كع ٍكؼ ٍبف مالؾ.
ركل ىع ٍف  :أىبًي الدرداء ،كأىبًي ذريرة ،ى
(ُٓ)
ىركل ىع ٍنهي ُّ :
الغساني ،كيكنس ٍبف ىم ٍي ىسرة.
م ،كربيع ٍبف ىي ًزيد ،كيحيى ٍبف يحيى ٌ
الزٍذر ٌ
ى

(ُ) تقريب التهذيب (ص)ِْٗ :

ِ الثقات البف حباف (ٖ)ْٖٗ /

(ّ) نسب الى األخنس بف شريؽ كذك مف ثقيؼ( .األنساب ُ.)ُّٕ/

(ْ) الكنى كاألسماء (ُ ،)ُّٗ/الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ِ ،)ِِ/تاريخ اإلسبلـ (ْ. )َٖٔ/
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ْ)َٖٔ /

(ٔ) تهذيب الكماؿ (ُِ.)ّٖ/

(ٕ) الثقات البف حباف (ٔ.)ّٖٕ/

(ٖ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ُّْ/
(ٗ) الكاشؼ (ُ.)ِْٔ/

(َُ) تقريب التهذيب (ِّٓ).

(ُُ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ُّْ/

(ُِ) نسػب إلػى خػكالف بػف عمػػرك بػف مالػػؾ بػف الحػارث بػػف مػرة بػػف أدد بػف يشػػجب بػف عريػب بػػف زيػد بػػف كهػبلف بػػف سػبأ كبعػػض
خكالف يقكلكف خكالف بف عمرك بف الحاؼ بف قضاع كذكذا قاؿ ابف الكمبي كاسـ خكالف أفكؿ كذي قبيم نزلت الشاـ (المباب فػي

تهذيب االنساب ُ.)ِْٕ/

(ُّ) نسػب إلػى عػكذ بػف سػكد بػف الحجػػر بػف عمػراف بػف عمػرك مزيقيػاء بػف عػػامر مػاء السػماء بطػف مػف األزد (المبػاب فػي تهػػذيب
االنساب ِ)ّّٔ/

(ُْ) اإلصاب في تمييز الصحاب (ْ.)َِّ/
(ُٓ) تاريخ اإلسبلـ (ِ)َٖٗ /
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كثقه ابف سعد(ُ) ،كالعجمي(ِ) ،كالنسائي(ّ) ،كأبي حاتـ(ْ)  ،كالذذبي كقاؿ :قاضي دمشؽ(ٓ) ،كذكر

ابف حباف في الثقات(ٔ) ،كقاؿ الزذرم :كاف مف فقهاء اذؿ الشاـ(ٕ) ،كقاؿ مكحكؿ الشامي :ما

أدركت مثؿ أبي إدريس الخكالني(ٖ) ،كقاؿ سعيد بف عبد العزيز :كاف أبك إدريس عالـ الشاـ بعد

أبي الدرداء(ٗ) ،كقاؿ ابف حباف :ال صحب له(َُ) ،كقاؿ ابف حجر :كلد في حياة النبي ( )يكـ

حنيف كسمع مف كبار الصحاب (ُُ).
ُُ .ىكعب ي ً ً
م  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ٍي
بف ىمات وع الح ٍم ىي ًر ٌ
الحكـ عمى اإلسناد :
إسناد الحديث فيه عمتاف :

العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

العم الثاني  /الحديث بهذا اإلسناد ضعيؼ ألف فيه محمد بف مكسى مقبكؿ .
حديث رقـ (ٕٔ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أنبأنا أبك محمد بف األكفاني نا عبد العزيز بف أحمد الكتاني أنا أبك
بكر محمد بف أبي عمرك بمنيف أنا أبك عبد ا﵀ محمد بف إبراذيـ بف عبد الرحمف بف مركاف نا أحمد

بف المعمى بف يزيد األسدم نا عمراف بف أبي جميؿ نا سميماف بف عتب عف يكنس بف ميسرة بف حمبس
ً
عف أبي إدريس الخكالني عف كعب األحبار قاؿ  ( :يك يؿ ًب ىن و
كـ
بد في ي
الع ي
اء ىي ي
اس ي
الدنيا يي ىح ى
بنيو ى
ب بو ىي ى
(ُِ)
القي ً
ً
ؽ)
اء في ًدم ٍ
شى
امة ىإال ًب ىن ن
ىى
* سبؽ تخريجه في الحديث رقـ (ٕٓ).

رجاؿ اإلسناد :

ُ .ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد الكتاني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٔ).

(ُ) طبقات ابف سعد (ٕ.)ُِّ/
(ِ) الثقات لمعجمي (ِ.)ُٔ /
(ّ) تذكرة الحفاظ (ُ.)ْٓ/

(ْ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ّٕ/
(ٓ) المعيف في طبقات المحدثيف (ّٔ).
(ٔ) الثقات البف حباف (ٓ.)ِٕٕ/
(ٕ) االستيعاب (ِ.)َُٖ/
(ٖ) االستيعاب (ِ.)َُٖ/

(ٗ) تقريب التهذيب (ِٖٗ).

(َُ) مشاذير عمماء االمصار (َُٖ).
(ُُ) تقريب التهذيب (ِٖٗ).

(ُِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٓ /
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ًِ .ى ىب ية اهلل بف األ ٍكفى ًان ِّي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُّ).
ّ .محمد بف عبيد اهلل بف أحمد بف أبي عمرك أبك الحسف كيقاؿ أبك بكر المنيني .
ركل عف  :أبي القاسـ بف أبي العقب ك محمد بف عبد العزيز اإلسكندراني كعبيد ا﵀ بف عثماف
بف محمد البزاز .

ركل عنه  :أبك محمد الكتاني .

(ُ)

لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .
ْ .محمد بف إً ٍبر ً
اى ٍيـ القيىر ًشي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث رقـ (َٕ).
يىٍ
ى
الم ىعمى بف ىي ًزٍيد  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث رقـ (ُِ) .
ٓ .أ ٍ
ىح ىمد بف ي
ًٔ .ع ٍمراف ٍبف يزيد ٍبف أىًبي جميؿ  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ٕٓ).
سمى ٍي ىماف بف يعتٍ ىبة  ،صدكؽ  ،سبؽ في الحديث (ٕٓ).
ٕ .ي
الج ٍبالى ًن ٌي  ،ثق  ،سبؽ في الحديث(ٖٔ).
س ىرة بف ىح ٍم ىبس ي
ٖ .ييكينس بف ىم ٍي ى
الخ ٍكالني  ،ثق  ،سبؽ في الحديث (ٕٓ).
ٗ .أبك إدريس ى
َُ .ىكعب ي ً ً
م  ،ثق تابعي  ،سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ٍي
بف ىمات وع الح ٍم ىي ًر ٌ
الحكـ عمى اإلسناد :
إسناد الحديث فيه عمتاف :
العم األكلى  /إسناد ذذا الحديث مكقكؼ عمى التابعي .

العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف محمد بف عبيد ا﵀ بف أحمد بف أبي عمرك لـ أقؼ له
عمى تجريح أك تعديؿ .

حديث رقـ (ٕٕ)

قاؿ ابف عساكر -رحمو اهلل " : -أنبأنا أبك القاسـ عمي بف إبراذيـ الحسني كأبك الكحش سبيع بف
المسمـ بف قيراط المقرئ عف رشأ بف نظيؼ كنقمته مف خطه أنا أبك الفتح إبراذيـ بف عمي بف إبراذيـ

البغدادم نا أبك بكر محمد بف يحيى الصكلي حدثني أبك عبد ا﵀ محمد بف عبدكس الجهشيارم قاؿ :
النك ً
اف يي ٍحم يؿ إلىى ىب ٍي ًت الم ً
مشؽ
السالىًـ ًم ٍف ىج ً
اؿ ًب ىمدي ىن ًة َّ
( ىك ٍ
احي فى ًم ٍف ىذلً ىؾ مف ًد ى
جد ي
ميع َّ ى
ى
ت ىع ىمالن لما ىك ى ى
(ِ)
كف ً
و ً
ألؼ ًدي ىن و
ار)
شر ى
أربعمائة ألؼ ىكع ي
*المفظ انفرد به ابف عساكر.

(ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٓ)ُٕٔ /
(ِ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُ)ِّٓ /
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رجاؿ اإلسناد :

العباس بف الحسف ابف الرئيس أبي ً
الج ٌف
سف بف ٌ
ُ .عمي بف إبراىيـ بف ٌ
العباس بف ى
الح ى
مشقي ،الخطيب[ .المتكفى َٖٓ :ىػ]
الد
س ٍينيٌ ،
ال ٌنسيب أبك القاسـ ي
الح ى
ٌ

(ُ)

ني.
ركل عف :محمد ٍبف ىع ٍبد َّ
عمي الماز ٌ
ميمي ،كرشأ ٍبف نظيؼ ،كمحمد ٍبف ٌ
الر ٍح ىمف التٌ ٌ
ميمي ،كأبك القاسـ ابف عساكر(ِ).
ركل عنه :ذب ا﵀ ابف
األكفاني  ،كعبد الباقي ٍبف محمد التٌ ٌ
ٌ

كثقه ابف عساكر كقاؿ :كاف مكث انر له أصكؿ بخطكط الكراقيف(ّ) ،كقاؿ الذذبي :كاف صد انر

معظمان ،كسيدان محتشمان ،كثق محدثان ،كنبيبلن ممدحان(ْ).

الم ٍق ًرئ،
الد
عمي ٍبف ىاركف ،المعركؼ بابف قيراط ،أبك الكحش ٌ
ِ .ي
مشقي ،ي
ٌ
س ىب ٍيع ٍبف المسمـ ٍبف ٌ
(ٓ)
الضرير[ .المتكفى َٖٓ :ىػ]
ٌ
ركل عف :رشأ بف نظيؼ ك الحسف بف عمي بف إبراذيـ األذكازم ك عبد الكذاب بف الحسيف

بف عمر بف برذاف .

ركل عف  :ابف عساكر.
(ٔ)

كثقه ابف عساكر

إسنادا(ٕ).
فيها
ن

الناس
 ،قاؿ الذذبي  :انتهت إليه الرياس في القراءة بدمشؽ ،كصار أعمى ٌ

ِّمشقي المقرئ[ .المتكفى ْْْ :ىػ].
ّ .رشأ بف نظيؼ بف ما شاء المَّو ،أبك الحسف الد
ِّ
ً
الض ٌراب ،كطمح بف أيسد.
ركل عف  :عبد ٌ
بلبي  ،كالحسف بف إسماعيؿ ٌ
الكذاب الك ٌ
(ٖ)

اني ،عمي بف إبراذيـ النسيب ،كأبك الكحش سبيع.
ركل عنه  :عبد العزيز الكتٌ ٌ
(ٗ)
اني :كاف ثق ن مأمكنا ،انتهت إليه الرياس في قراءة ابف عامر.
قاؿ الكتٌ ٌ
ً
ً
ً
س ٍي يب ٍخت ،أبك الفتح البغدادم الكاتب[ ،المتكفى:
س ٍيف ٍبف ى
ْ .إً ٍب ىراىيـ ٍبف ىعم ٌي ٍبف إً ٍب ىراىيـ ٍبف ا ٍل يح ى
ّْٗ ىػ].
الب ىغكم ،كأىبًي ىب ٍكر ٍبف أىبًي ىد ياكد.
ركل ىع ٍف :أىبًي القاسـ ى
الرزاز ،كرشأ ٍبف نظيؼ.
ىرىكل ىع ٍنهي :ىع ٍبد الممؾ ٍبف يع ىمر ٌ

(ُ) نسب الى الجف ،كيقاؿ له الشريؼ النسيب( .األنساب ّ.)َّٔ/
(ِ) تاريخ اإلسبلـ(ُُ)ُُٓ /

(ّ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُْ.)ِْٓ/
(ْ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ.)ّٓٗ /
(ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ)ُُِ /

(ٔ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (َِ)ُّٗ /
(ٕ) تاريخ اإلسبلـ(ُُ)ُُِ /
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ْٔٓ /
(ٗ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ)ٔٓٓ /
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ً
الركاي .
الركاي  ،كقى ى
مرة :ساقط ٌ
اؿ ٌ
قاؿ الخطيب :كاف سيئ الحاؿ في ٌ
البغدادم.
كلي
ٓ .محمد بف يحيى ٍبف ىع ٍبد اهلل ٍبف ٌ
ٌ
العباس ٍبف محمد بف ي
صكؿ ،أبك بكر الص ٌ
[المتكفى ّّٓ :ىػ]
(ُ)

ً
الع ٍيناء.
المبرد ،كأبي ى
تاني ،ك ٌ
ركل ىع ٍف :أبي داكد السَّج ٍس ٌ
(ِ)
ىرىكل ىع ٍنهي :أبك عمر بف حيكيه ،كالدارقطني ،كأبك بكر بف شاذاف.
قاؿ الخطيب :كاف كاسع الركاي  ،حسف الحفظ لآلداب ،حاذقا بتصنيؼ الكتب ككضع األشياء
ً ً (ْ)
(ّ)
َّ
ً
ً
صان ٍيؼ.
صاح ي
العبل ىم ي ،األىد ٍي ي
ب التَّ ى
ب ،ى
منها مكاضعها  ،كقاؿ الذذبي :ى
(ٓ)
بدكس بف عبد اهلل الجيشيارم [المتكفى ُّّ :ىػ]
ٔ .يم ىح َّمد بف ىع ي
لـ أقؼ له عمى تجريح أك تعديؿ .

الحكـ عمى اإلسناد :

إسناد الحديث فيه عمتاف :
العم األكلى  /إسناد يمنقطع عند محمد بف عبدكس.
بدكس بف عبد ا﵀ الجهشيارم لـ أقؼ له
العم الثاني  /أتكقؼ عف الحكـ ألف يم ىح َّمد بف ىع ي
عمى تجريح أك تعديؿ .

(ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ)ّٕٕ /
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ)ٔٗٔ /
(ّ) تاريخ بغداد (ْ)ٕٔٓ /

(ْ) سير أعبلـ النببلء(ُٓ)َُّ /
(ٓ) الكافي بالكفيات (ّ)ُٕٔ /
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الخاتمة
المزيف السماء بالبركج
الحمد ﵀ خالؽ الصمت كالصكت ،خالؽ الحياة كالمكت ،كخالؽ الثمكج ي
المنعـ باالسبلـ عمى اإلنساف ،كقد أعانني ا﵀ عمى إتماـ بحثي ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ خمؽ ا﵀
محمدان صمى ا﵀ عميه كسمـ  ،كبعد ،فهذا نتاج ما تكصمت إليه في ذذا البحث  ،ك أكد أف أعرض أذـ
النتائج التي تكصمت إليها ثـ أذكر بعض التكصيات.

النتائج:

* إف اإلماـ ابف عساكر إماـ في الجرح كالتعديؿ ،كذك ىج َّماع ألقكاؿ النقاد مف قبمه يكردذا بأسانيدذا.
* إف اإلماـ ابف عساكر ذك أحد األئم الحفاظ الذيف خدمكا السن النبكي  ،فصنفكا فيها التصانيؼ الجميم .
اضح في
* أغمب مف صنؼ في التراجـ بعد عصر ابف عساكر فإنما تبع تاريخ ابف عساكر ،كذذا ك ه
سير أعبلـ النببلء لمذذبي ك تهذيب الكماؿ لممزم ،كغيرذما ،فينقمكف عف ابف عساكر ما ذكر .
* تاريخ دمشؽ مف أكسع يكتب التراجـ لمركاة.
* قدـ ابف عساكر تاريخه بجمم كبيرة مف األحاديث التي تكممت عف دمشؽ كفضائمها كغير ذلؾ.

* مف الصعكبات التي كاجهتني في ذذا البحث  ،طكؿ عدد األسانيد .

* بمغ عدد األحاديث التي درستها (ٕٕ) حديثان مع كجكد أحاديث تحمؿ أكثر مف إسناد.
* بمغ عدد األحاديث الصحيح (ٕ) أحاديث.

* بمغ عدد األحاديث الحسن (ُّ) حديثان.

* بمغ عدد األحاديث الضعيف (ُِ) أحاديث .

* بمغ عدد األحاديث التي تكقفت عف الحكـ عميها بسبب أنني لـ أقؼ لبعض ركاتها عمى تراجـ أك
تجريح أك تعديؿ (ْٓ) حديثان.

التكصيات:

* أكصي نفسي أكالن ثـ طمب العمـ أف يكلى كتاب تاريخ دمشؽ اذتمامان؛ ألنه مصدر عظيـ مف
مصادر السن النبكي .

*أكصي طمب العمـ أف يتحركا الدق في أمان النقؿ مف أقكاؿ النقاد ،كاالستقراء التاـ في تراجمهـ
لمركاة؛ لمحصكؿ عمى حكـ في األحاديث سميمان دقيقان.

* أكصي طمب العمـ أف يسطركا في منهج اإلماـ ابف عساكر في مصنفاته الحديثي .

* أكصي كمي الشريع (قسـ الحديث الشريؼ) أف تستمر في ذذا المشركع ؛ ألنه يخدـ السن النبكي ،
كحتى يخرج ذذا الكتاب في أبهى صكرة.

ختامان :أسأؿ ا﵀ العظيـ أف يجعؿ بحثي ذذا في ميزاف حسناتي كحسنات مف أعانني فيه.
كآخر دعكانا أف الحمد ﵀ رب العالميف.
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قائمة المصادر كالمراجع
* القرآف الكريـ .

ُ .ايآحاد كالمثاني  ،أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني ِٕٖذػ  ،المحقؽ :د .باسـ

فيصؿ أحمد الجكابرة  ،الناشر :دار الراي – الرياض  ،الطبع  :األكلى، ُُٗٗ – ُُُْ ،

عدد األجزاء.ٔ :

ِ .أحكاؿ الرجاؿ ،إبراذيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجاني ِٗٓذػ ،المحقؽ :عبد العميـ
البستكم ،دار النشر :حديث اكادمي  -فيصؿ آباد ،باكستاف ،رقـ الطبع  :بدكف،
عبد العظيـ ى
تاريخ الطبع  ،بدكف ،عدد األجزاء.ُ :

ّ .إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني  ،نايؼ بف صبلح بف عمي المنصكرم ،
الناشر :دار الكياف  -الرياض ،مكتب ابف تيمي – اإلمارات  ،عدد األجزاء.ُ :

ْ .اإلرشاد في معرف عمماء الحديث ،خميؿ بف عبد ا﵀ بف أحمد بف إبراذيـ بف الخميؿ القزكيني
ْْٔذػ ،المحقؽ :محمد سعيد عمر إدريس ،مكتب الرشد ،السعكدي – الرياض ،الطبع :

األكلىَُْٗ ،قُٖٖٗ،ـ ،عدد األجزاء.ّ :

ٓ .االستيعاب في معرف األصحاب ،يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم
القرطبي ّْٔذػ ،المحقؽ :عمي محمد البجاكم ،دار الجيؿ ،بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلى،
ُُِْ ذػ  ُِٗٗ-ـ ،عدد األجزاء.ْ :

ٔ .أسد الغاب في معرف الصحاب  ،عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف

عبد الكاحد الشيباني الجزرم ،ابف األثير َّٔ ذػ ،المحقؽ :عمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد
المكجكد ،دار الكتب العممي  ،بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلى ُُْٓذػ  ُْٗٗ-ـ ،عدد

األجزاء.ٕ :

ٕ .أسماء المدلسيف  ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي ُُٗذػ  ،المحقؽ محمكد
محمد محمكد حسف نصار  ،الناشر دار الجيؿ – بيركت  ،الطبع األكلى  ،عدد األجزاء.ُ:

ٖ .اإلصاب في تمييز الصحاب  ،أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني ِٖٓذػ،
تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض ،دار الكتب العممي – بيركت-لبناف،

الطبع  :األكلىُُْٓ ذػُْٗٗ ،ـ ،عدد األجزاء.ٖ :

ٗ .األعبلـ ،خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي ُّٔٗذػ ،دار
العمـ لممبلييف ،بيركت-لبناف ،الطبع  :الخامس عشر ُِّْ ق ََِِ ،ـ ،عدد األجزاء.ٖ :
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َُ .إكماؿ اإلكماؿ ،محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع ،أبك بكر ،ابف نقط الحنبمي
ِٗٔ ذػ ،المحقؽ :عبد القيكـ عبد ريب النبي ،جامع أـ القرل -مك المكرم -السعكدي ،

الطبع  :األكلى َُُْ ،قََِِ ،ـ ،عدد األجزاء.ٓ :

ُُ .إكماؿ اإلكماؿ ،محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع ،أبك بكر ،ابف نقط الحنبمي
ِٗٔ ذػ ،المحقؽ :عبد القيكـ عبد ريب النبي ،جامع أـ القرل -مك المكرم -السعكدي ،

الطبع  :األكلى َُُْ ،قََِِ ،ـ ،عدد األجزاء.ٓ :

ُِ .اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب ،عمي بف ذب
ا﵀ بف جعفر بف ماككال ْٕٓذػ ،المحقؽ :بدكف ،دار الكتب العممي -بيركت-لبناف ،الطبع :

الطبع األكلى ُُُْذػَُٗٗ-ـ ،عدد األجزاء.ٕ :

ُّ .األنساب ،عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني ِٔٓذػ ،المحقؽ:
عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغير  ،مجمس دائرة المعارؼ العثماني  ،حيدر آباد-
باكستاف ،الطبع  :األكلى ُِّٖ ،ذػ  ،ُِٗٔ-عدد األجزاء.ُّ :

ُْ .البداي كالنهاي  ،إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي ْٕٕذػ ،المحقؽ:
عمي شيرم ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلى َُْٖ ،ذػ  ُٖٖٗ-ـ،

عدد األجزاء.ُْ :

ُٓ .بغي الطمب في تاريخ حمب ،عمر بف أحمد بف ذب ا﵀ بف أبي جرادة العقيمي ،ابف العديـ
َٔٔذػ ،المحقؽ :د .سهيؿ زكار ،دار الفكر ،دمشؽ-سكريا ،رقـ الطبع  :بدكف ،تاريخ

الطبع  :بدكف ،عدد األجزاء.ُِ :

ُٔ .بغي الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة  ،المؤلؼ :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف
السيكطي ُُٗذػ  ،المحقؽ :محمد أبك الفضؿ إبراذيـ  ،الناشر :المكتب العصري  -لبناف /
صيدا  ،عدد األجزاء.ِ :

ُٕ .تاريخ ابف معيف (ركاي الدكرم) ،يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف
عبد الرحمف المرم بالكالء ،البغدادم ِّّذػ ،المحقؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ ،مركز البحث

العممي كاحياء التراث اإلسبلمي -مك المكرم -السعكدي  ،الطبع  :األكلى،ُٕٗٗ – ُّٗٗ ،
عدد األجزاء.ْ :

ُٖ .تاريخ ابف معيف (ركاي عثماف الدارمي) ،يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد
الرحمف ِّّذػ ،المحقؽ :أحمد محمد نكر سيؼ ،دار المأمكف لمتراث دمشؽ-سكريا ،رقـ
الطبع  :بدكف ،تاريخ الطبع  :بدكف ،عدد األجزاءُ :

ُٗ .تاريخ ابف يكنس المصرم  ،عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس الصدفي ،أبك سعيد ّْٕذػ
الناشر :دار الكتب العممي  ،بيركت  ،الطبع  :األكلى ُُِْ ،ذػ  ،عدد األجزاء.ِ :
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َِ .تاريخ إربؿ المبارؾ بف أحمد بف المبارؾ بف مكذكب المخمي ً
اإلربمي ،المعركؼ بابف المستكفي

ّٕٔذػ  ،المحقؽ :سامي بف سيد خماس الصقار  ،الناشر :ك ازرة الثقاف كاإلعبلـ ،دار الرشيد

لمنشر ،العراؽ  ،عاـ النشر َُٖٗ :ـ  ،عدد األجزاء.ِ :

ُِ .تاريخ أصبهاف ،أخبار أصبهاف ،أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف مهراف
األصبهاني َّْذػ ،المحقؽ :سيد كسركم حسف ،دار الكتب العممي  ،بيركت-لبناف ،الطبع :

األكلى َُُْ ،ذػَُٗٗ-ـ ،عدد األجزاء.ِ :

ِِ .تاريخ اإلسبلـ ىكىكفيات المشاذير ىكاألعبلـ ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذذبي
عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت-لبناف الطبع :
ْٖٕذػ ،المحقؽ :الدكتكر بشار ٌ
األكلى ُِْْ،ق ََِّ ،ـ ،عدد األجزاء.ُٓ :

ِّ .التاريخ األكسط ،محمد بف إسماعيؿ بف إبراذيـ بف المغيرة البخارم ِٔٓذػ ،المحقؽ :محمكد
إبراذيـ زايد ،دار الكعي ،مكتب دار التراث ،القاذرة-مصر ،الطبع  :األكلى– ُّٕٗ ،

ُٕٕٗـ ،عدد األجزاء.ِ :

ِْ .التاريخ الكبير ،محمد بف إسماعيؿ بف إبراذيـ بف المغيرة البخارم ِٔٓذػ ،الطبع  :دائرة
المعارؼ العثماني  ،حيدر آباد – الدكف ،طبع تحت مراقب  :محمد عبد المعيد خاف ،رقـ

الطبع  :بدكف ،تاريخ الطبع  :بدكف ،عدد األجزاء.ٖ :

ِٓ .تاريخ بغداد  ،أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف مهدم الخطيب البغدادم المتكفىّْٔ :ذػ
 ،الدكتكر بشار عكاد معركؼ  ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي – بيركت  ،رقـ الطبع :

األكلىُِِْ ،ذػ  ََِِ -ـ ،عدد األجزاء.ُٔ :

ِٔ .تاريخ بغداد كذيكله ،أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف مهدم الخطيب البغدادم ّْٔذػ،

دار الكتب العممي – بيركت-لبناف ،دراس كتحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،الطبع :

األكلى ُُْٕ ،ذػ ُٗٗٔ ،ـ ،عدد األجزاء.ِْ :

ِٕ .تاريخ جرجاف ،حمزة بف يكسؼ بف إبراذيـ السهمي القرشي الجرجاني ِْٕذػ ،المحقؽ :تحت
مراقب محمد عبد المعيد خاف ،عالـ الكتب – بيركت-لبناف ،الطبع  :الرابع َُْٕ ذػ،

ُٕٖٗ ـ ،عدد األجزاء.ُ :

ِٖ .تاريخ دمشؽ ،عمي بف الحسف بف ذب ا﵀ المعركؼ بابف عساكر ُٕٓذػ ،المحقؽ :عمرك ابف
غرام العمركم ،دار الفكر لمطباع كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ-سكريا ،رقـ الطبع  :بدكف،
ُُْٓ ذػ ُٗٗٓ ،ـ ،عدد األجزاء.َٖ :

ِٗ .تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ ،محمد بف عبد ا﵀ بف أحمد بف ربيع بف سميماف بف خالد الربعي
ّٕٗذػ ،المحقؽ :عبد ا﵀ أحمد سميماف الحمد ،دار العاصم – الرياض-السعكدي  ،الطبع :

األكلى َُُْ ،ق َُٗٗ ،ـ ،عدد األجزاء.ِ :
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َّ .تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ،أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني

ِٖٓذػ ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،مراجع  :عمي محمد البجاكم ،المكتب العممي  ،بيركت –
لبناف ،رقـ الطبع  :بدكف ،تاريخ الطبع  :بدكف ،عدد األجزاء.ْ :

ُّ .التبييف ألسماء المدلسيف  ،برذاف الديف الحمبي أبك الكفا إبراذيـ بف محمد بف خميؿ الطرابمسي

الشافعي سبط ابف العجمي ُْٖذػ  ،المحقؽ يحيى شفيؽ حسف  ،الناشر دار الكتب العممي –
بيركت  ،الطبع االكلى َُْٔ ذػ  ُٖٗٔ -ـ  ،عدد األجزاء.ُ :

ِّ .التحبير في المعجـ الكبير ،عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم
ِٔٓذػ ،المحقؽ :منيرة ناجي سالـ ،رئاس ديكاف األكقاؼ – بغداد-العراؽ ،الطبع  :األكلى،
ُّٓٗذػُٕٗٓ ،ـ ،عدد األجزاءِ. :

ّّ .تذكرة الحفاظ ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذذبي ْٖٕذػ ،دار الكتب العممي
بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلىُُْٗ ،ذػُٖٗٗ ،ـ ،عدد األجزاء.ْ :

ّْ .ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ،أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي ْْٓذػ،
المحقؽ :جزء ُ :ابف تاكيت الطنجي ُٗٔٓ ،ـ ،جزء ِ :ْ ،ّ ،عبد القادر الصحراكم،

ُٔٔٗ  َُٕٗ-ـ ،جزء ٓ :محمد بف شريف  ،جزء ٔ :ٖ ،ٕ ،سعيد أحمد أعراب ُُٖٗ-
ُّٖٗـ ،الناشر :مطبع فضال -المحمدي  ،المغرب ،الطبع  :األكلى ،عدد األجزاءٖ :

ّٓ .تسمي مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي كذكر المدلسيف (كغير ذلؾ

مف الفكائد) ،أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي َّّذػ ،المحقؽ :الشريؼ حاتـ بف

عارؼ العكني ،دار عالـ الفكائد ،مك المكرم -السعكدي  ،الطبع  :األكلى ُِّْذػََِِ ،

ـ ،عدد األجزاء.ُ :

ّٔ .تعجيؿ المنفع بزكائد رجاؿ األئم األربع  ،أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر
العسقبلني ِٖٓذػ ،المحقؽ :د .إكراـ ا﵀ إمداد الحؽ ،دار البشائر ػ بيركت-لبناف ،الطبع :

األكلى  ُُْٔ،قُٗٗٔ ،ـ ،عدد األجزاء.ِ :

ّٕ .تعريؼ اذؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ،أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر
العسقبلني ِٖٓذػ ،المحقؽ :د .عاصـ بف عبد ا﵀ القريكتي ،مكتب المنار ،عماف-االردف،

الطبع  :األكلى ،ُّٖٗ ،َُّْ ،عدد األجزاء.ُ :

ّٖ .تقريب التهذيب ،أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني ِٖٓذػ ،المحقؽ:
محمد عكام  ،الناشر :دار الرشيد –دمشؽ-سكريا ،الطبع  :األكلى ،ُٖٗٔ – َُْٔ ،عدد

األجزاء.ُ :
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ّٗ .التقييد لمعرف ركاة السنف كالمسانيد ،محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع ،ابف نقط

الحنبمي البغدادم ِٗٔذػ ،المحقؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،دار الكتب العممي بيركت-لبناف،

الطبع األكلى َُْٖق ُٖٖٗ-ـ ،عدد األجزاء.ُ :

َْ .تكمم إكماؿ اإلكماؿ في األنساب كاألسماء كاأللقاب  ،ابف الصابكني  ،محمد بف عمي بف

محمكد ،أبك حامد ،جماؿ الديف المحمكدم َٖٔ ،ذػ  ،الناشر :دار الكتب العممي -بيركت-

لبناف  ،عدد األجزاء.ُ :

ُْ .تهذيب التهذيب ،أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني ِٖٓذػ ،مطبع دائرة
المعارؼ النظامي  ،الهند ،الطبع  :الطبع األكلىُِّٔ ،ذػ ،عدد األجزاء.ُِ :

ِْ .تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ ،أبك الحجاج المزم
ِْٕذػ ،المحقؽ :د .بشار عكاد معركؼ ،مؤسس الرسال – بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلى،
ََُْ قَُٖٗ ،ـ ،عدد األجزاء.ّٓ :

ّْ .تكضيح المشتبه في ضبط أسماء الركاة كأنسابهـ كألقابهـ ككناذـ ،محمد بف عبد ا﵀ بف محمد
ابف أحمد بف مجاذد القيسي الدمشقي الشافعي ِْٖذػ ،المحقؽ :محمد نعيـ العرقسكسي،

مؤسس الرسال  ،بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلىُُّْ ،قُّٗٗ ،ـ ،عدد األجزاء.َُ :

بد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارمي،
ْْ .الثقات ،محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
البستي ّْٓذػ ،طبع بإعان  :ك ازرة المعارؼ لمحككم العالي الهندي  ،تحت مراقب  :الدكتكر
ي
محمد عبد المعيد خاف ،الناشر :دائرة المعارؼ العثماني بحيدر آباد الدكف الهند ،الطبع :

األكلى ُّّٗ ،ذ ،ُّٕٗ ،عدد األجزاء.ٗ :

ْٓ .جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ  ،مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد

ابف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير َٔٔذػ  ،تحقيؽ  :عبد القادر األرنؤكط
 -التتم تحقيؽ بشير عيكف  ،مكتب الحمكاني  -مطبع المبلح  -مكتب دار البياف ،الطبع :

األكلى  ،عدد األجزاء .ُِ:

ْٔ .جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ ،خميؿ بف كيكمدم بف عبد ا﵀ الدمشقي العبلئي ُٕٔذػ،

المحقؽ :حمدم عبد المجيد السمفي ،عالـ الكتب ،بيركت-لبناف ،الطبع  :الثاني َُْٕ ،ق،

ُٖٔٗ ،عدد األجزاء.ُ :

ْٕ .الجرح كالتعديؿ ،عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي ،الحنظمي ،الرازم ابف

أبي حاتـ ِّٕذػ ،المحقؽ :بدكف ،طبع مجمس دائرة المعارؼ العثماني -بحيدر آباد الدكف –
الهند ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبع  :األكلى ُُِٕ ،ق ُِٗٓ ،ـ ،عدد

األجزاء.ٗ :
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ْٖ .الدليؿ المغني لشيكخ اإلماـ أبي الحسف الدارقطني  ،أبك الطيب نايؼ بف صبلح بف عمي

المنصكرم  ،تقديـ :د /سعد بف عبد ا﵀ الحميد ،د /حسف مقبكلي األذدؿ  ،الناشر :دار

الكياف لمطباع كالنشر كالتكزيع ،المممك العربي السعكدي  ،الطبع  :األكلى ُِْٖ ،ذػ -

ََِٕ ـ عدد األجزاء.ُ :

ْٗ .ذكر أسماء مف تكمـ فيه كذك مكثؽ ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذذبي ْٖٕذػ،
المحقؽ :محمد شككر بف محمكد الحاجي أمرير المياديني ،مكتب المنار – الزرقاء األردف،
الطبع  :األكلىَُْٔ ،ذػ ُٖٗٔ-ـ ،عدد األجزاءُ:

َٓ .ذكر المدلسيف  ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي المتكفى:
َّّ ذػ  ،المحقؽ :الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني  ،الناشر :دار عالـ الفكائد  -مك المكرم

 ،الطبع  :األكلى ُِّْ ذػ  ،عدد األجزاء. ُ :

ُٓ .ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتهـ ،عبد العزيز بف أحمد بف محمد بف عمي التميمي ،الكتاني
ْٔٔذػ ،المحقؽ :د .عبد ا﵀ أحمد سميماف الحمد ،الناشر :دار العاصم الرياض-السعكدي ،

الطبع  :األكلىَُْٗ ،قُٖٗٗ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

الركض الباسـ في تراجـ شيكخ الحاكـ  ،نايؼ بف صبلح بف عمي المنصكرم  ،قدـ له :سعد
ٌِٓ .
بف عبد ا﵀ الحميد،ك حسف محمد مقبكلي األذدؿ  ،قدـ له كراجعه كلخص أحكامه :مصطفى
بف إسماعيؿ السميماني  ،الناشر :دار العاصم لمنشر كالتكزيع ،الرياض  -المممك العربي

السعكدي  ،الطبع  :األكلى ُِّْ ،ذػ  َُُِ -ـ  ،عدد األجزاء.ِ :

ّٓ .سنف الدارقطني ،عمي بف عمر بف أحمد بف مهدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم
الدارقطني ّٖٓذػ ،حققه كضبط نصه كعمؽ عميه :شعيب االرنؤكط ،حسف

عبد المنعـ شمبي ،عبد المطيؼ حرز ا﵀ ،أحمد برذكـ ،مؤسس الرسال  ،بيركت – لبناف ،الطبع :
األكلى ُِْْ ،ذػ ََِْ ،ـ ،عدد األجزاء.ٓ :

ْٓ .سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف ،يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ
بف عبد الرحمف المرم بالكالء ،البغدادم ِّّذػ ،المحقؽ :أحمد محمد نكر سيؼ ،مكتب الدار

المدين المنكرة السعكدي  ،الطبع  :األكلىَُْٖ ،ذػُٖٖٗ ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

ٓٓ .سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديمهـ ،أحمد بف محمد بف حنبؿ
ابف ذبلؿ بف أسد الشيباني ُِْذػ ،المحقؽ :د .زياد محمد منصكر ،مكتب العمكـ كالحكـ
المدين المنكرة السعكدي  ،الطبع  :األكلىُُْْ ،قُّٗٗ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

ٔٓ .سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاي الكرجي عنه ،أحمد بف محمد بف أحمد بف غالب ،أبك بكر

المعركؼ بالبرقاني ِْٓذػ ،المحقؽ :عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم ،الناشر :كتب خانه
جميمي-الذكر ،باكستاف ،الطبع  :األكلىَُْْ ،ذػُْٖٗ ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :
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ٕٓ .سؤاالت السممي لمدارقطني ،محمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى بف خالد بف سالـ
النيسابكرم ُِْ ،ذػ ،تحقيؽ :فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناي د /سعد بف عبد ا﵀ الحميد

كد /خالد بف عبد الرحمف الجريسي ،دار النشر :بدكف ،الطبع  :األكلى ُِْٕ ،ذػََِٔ ،ـ،

عدد األجزاء.ُ :

ٖٓ .سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيب لعمي بف المدينيِّْ ،ذػ ،المحقؽ :مكفؽ عبد ا﵀
عبد القادر ،مكتب المعارؼ الرياض-السعكدي  ،الطبع  :األكلىَُْْ ،قُْٖٗ،ـ ،عدد

األجزاء.ُ :

ٗٓ .سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم (مع أسئم البغدادييف عف أحكاؿ الركاة لئلماـ الحافظ أبي
عبد ا﵀ محمد بف عبد ا﵀ الحاكـ النيسابكرم) ،محمد بف عبد ا﵀ بف محمد بف حمدكيه بف

ينعيـ بف الحكـ الضبي الطهماني النيسابكرم َْٓذػ ،المحقؽ :مكفؽ بف عبد ا﵀ بف عبد
القادر ،دار الغرب اإلسبلمي بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلىَُْٖ ،ذػُٖٖٗ ،ـ ،عدد

األجزاء.ُ :

َٔ .سير أعبلـ النببلء ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذذبي ْٖٕذػ ،المحقؽ :مجمكع

مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،الناشر :مؤسس الرسال  ،بيركت-لبناف،

الطبع  :الثالث  َُْٓ ،ذػ  ُٖٗٓ /ـ ،عدد األجزاء.ِٓ :

ُٔ .سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبهاني  ،إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ ابف
عمي القرشي الطميحي التيمي األصبهاني ،أبك القاسـ ،الممقب بقكاـ السن ّٓٓ ،ذػ تحقيؽ :د.

كرـ بف حممي بف فرحات بف أحمد  ،الناشر :دار الراي لمنشر كالتكزيع ،الرياض  ،عدد

األجزاء.ُ :

العكرم الحنبمي،
ِٔ .شذرات الذذب في أخبار مف ذذب ،عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد ى
َُٖٗذػ ،حققه :محمكد األرناؤكط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤكط ،دار ابف كثير،
دمشؽ ،سكريا ،الطبع  :األكلى َُْٔ ،ذػ ُٖٗٔ،ـ ،عدد األجزاء.ُُ :

ّٔ .الضعفاء الكبير  ،محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكي ِِّذػ  ،المحقؽ :عبد

المعطي أميف قمعجي  ،الناشر :دار المكتب العممي – بيركت  ،الطبع  :األكلىَُْْ ،ذػ -

ُْٖٗـ  ،عدد األجزاء.ْ :

ْٔ .الضعفاء ألبي زرع الرازم  ،الرسال العممي لسعدم بف مهدم الهاشمي  ،الناشر عمادة
البحث العممي بالجامع اإلسبلمي  ،المدين النبكي  ،المممك العربي السعكدي  ،الطبع

َُِْذػُِٖٗ/ـ  ،عدد األجزاء.ّ :

ٓٔ .الضعفاء كالمتركككف ،أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي َّّذػ ،المحقؽ :محمكد
إبراذيـ زايد ،دار الكعي حمب-سكريا ،الطبع  :األكلىُّٗٔ ،ذػ ،عدد األجزاء.ُ :
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ٔٔ .الضعفاء كالمتركككف ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ٕٗٓذػ ،المحقؽ :عبد ا﵀

القاضي ،دار الكتب العممي بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلىُٖٗٔ ،َُْٔ ،ـ ،عدد األجزاء:
ّ.

ٕٔ .الضعفاء كالمتركككف ،عمي بف عمر بف أحمد بف مهدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار
البغدادم الدارقطني ّٖٓذػ ،المحقؽ :د .عبد الرحيـ محمد القشقرم ،مجم الجامع اإلسبلمي
بالمدين المنكرة ،تاريخ النشر :بدكف ،عدد األجزاء.ّ :

ٖٔ .طبقات الحفاظ ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي ُُٗذػ ،المحقؽ :بدكف ،دار
الكتب العممي بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلىَُّْ ،قُّٖٗ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

ٗٔ .طبقات الحنابم  ،أبك الحسيف ابف أبي يعمى ،محمد بف محمد ِٔٓذػ ،المحقؽ :محمد حامد
الفقي ،دار المعرف بيركت-لبناف ،رقـ الطبع  :بدكف ،تاريخ الطبع  :بدكف ،عدد األجزاء.ِ :

َٕ .طبقات الشافعي الكبرل ،تاج الديف عبد الكذاب بف تقي الديف السبكي ُٕٕذػ ،المحقؽ:

محمكد محمد الطناحي كعبد الفتاح محمد الحمك ،ذجر لمطباع كالنشر كالتكزيع ،القاذرة-

مصر ،الطبع  :الثاني ُُّْ ،ذػُِٗٗ،ـ ،عدد األجزاء.َُ :

ُٕ .طبقات الشافعييف ،إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ْٕٕذػ ،تحقيؽ :أحمد عمر

ذاشـ ،محمد زينهـ محمد عزب ،مكتب الثقاف الديني  ،القاذرة-مصر ،رقـ الطبع  :بدكف،

ُُّْذػُّٗٗ ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

ِٕ .الطبقات الكبرل ،القسـ المتمـ لتابعي أذؿ المدين كمف بعدذـ  ،أبك عبد ا﵀ محمد بف سعد
ابف منيع الهاشمي بالكالء ،البصرم ،البغدادم المعركؼ بابف سعد َِّذػ  ،المحقؽ :زياد
محمد منصكر  ،الناشر :مكتب العمكـ كالحكـ  -المدين المنكرة ،الطبع  :الثاني ، َُْٖ ،عدد

األجزاء.ُ :

ّٕ .الطبقات الكبرل ،محمد بف سعد بف منيع الهاشمي بالكالء البغدادم ابف سعد َِّذػ ،تحقيؽ:

محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممي بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلى َُُْ ،ذػَُٗٗ ،

ـ ،عدد األجزاء.ٖ :

ْٕ .العبر في خبر مف غبر  ،شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز

الذذبي  ْٕٖ ،ذػ المحقؽ :أبك ذاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ  ،الناشر :دار الكتب
العممي – بيركت  ،عدد األجزاء.ْ :

ٕٓ .العرش كما يرًكم فيه  ،محمد بف عثماف بف أبي شيب العبسي (المتكفى ِٕٗ :ذػ  ،المحقؽ:
محمد بف خميف بف عمي التميمي  ،الناشر  :مكتب الرشد ،الرياض ،المممك العربي السعكدي
 ،الطبع  :األكلىُُْٖ ،ذػُٖٗٗ/ـ  ،عدد األجزاء .ُ :
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ٕٔ .العمؿ الكاردة في األحاديث النبكي  ،عمي بف عمر بف أحمد بف مهدم بف مسعكد بف النعماف
بف دينار البغدادم الدارقطني ّٖٓذػ ،تحقيؽ كتخريج :محفكظ الرحمف زيف ا﵀ السمفي ،دار

طيب الرياض-السعكدي  ،الطبع  :األكلى َُْٓ ق ُٖٗٓ ،ـ ،عدد األجزاء.ُٓ :

ٕٕ .العمؿ كمعرف الرجاؿ ،أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ذبلؿ بف أسد الشيباني ُِْذػ ،المحقؽ:

كصي ا﵀ بف محمد عباس ،الناشر :دار الخاني الرياض-السعكدي  ،الطبع  :الثاني ُِِْ ،

قََُِ ـ ،عدد األجزاء.ّ :

ٖٕ .غاي النهاي في طبقات القراء ،ابف الجزرم ،محمد بف محمد بف يكسؼ ّّٖذػ ،المحقؽ:
بدكف ،مكتب ابف تيمي  ،القاذرة-مصر ،الطبع  :عني بنشر ألكؿ مرة عاـ ُُّٓذػ ج.

برجستراسر ،عدد األجزاء.ّ :

ٕٗ .فتح الباب في الكنى كاأللقاب ،محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف ىم ٍن ىد العبدم ّٓٗذػ،
المحقؽ :أبك قتيب نظر محمد الفاريابي ،مكتب الككثر الرياض-السعكدي  ،الطبع  :األكلى،
ُُْٕذػُٗٗٔ ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

َٖ .الكاشؼ في معرف مف له ركاي في الكتب الست  ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذذبي
ْٖٕذػ ،المحقؽ :محمد عكام أحمد محمد نمر الخطيب ،دار القبم لمثقاف اإلسبلمي جدة-
السعكدي  ،الطبع  :األكلى ُُّْ ذػُِٗٗ ،ـ ،عدد األجزاء.ِ :

ُٖ .الكامؿ في التاريخ ،عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني

الجزرم ،ابف األثير َّٔق ،تحقيؽ :عمر عبد السبلـ تدمرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت-
لبناف ،الطبع األكلىُُْٕ ،ذػُٕٗٗ ،ـ ،عدد األجزاء.َُ :

ِٖ .الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ،أبك أحمد بف عدم الجرجاني ّٓٔذػ ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد

المكجكد كعمي محمد معكض كعبد الفتاح أبك سن  ،الكتب العممي بيركت-لبناف ،الطبع :

األكلىُُْٖ ،قُٕٗٗ،ـ ،عدد األجزاء.ٗ :

ّٖ .الكنى كاألسماء ،مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ُِٔذػ ،المحقؽ :عبد الرحيـ محمد
أحمد القشقرم ،عمادة البحث العممي بالجامع اإلسبلمي  ،المدين المنكرة ،السعكدي  ،الطبع :

األكلىَُْْ ،ذػُْٖٗ ،ـ ،عدد األجزاء.ِ :

ْٖ .المباب في تهذيب األنساب ،عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد
ابف األثير َّٔذػ ،المحقؽ :بدكف ،الناشر :دار صادر – بيركت-لبناف ،رقـ الطبع  :بدكف،
تاريخ الطبع  :بدكف ،عدد األجزاء.ّ :

ٖٓ .لساف الميزاف ،أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني ِٖٓ ذػ ،المحقؽ :دائرة
المعرؼ النظامي

الهند ،مؤسس

َُّٗذػُُٕٗ،ـ ،عدد األجزاء.ٕ :

األعممي لممطبكعات بيركت-لبناف ،الطبع  :الثاني ،
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ٖٔ .المتفؽ كالمفترؽ ،أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم ّْٔذػ ،دراس كتحقيؽ :الدكتكر

محمد صادؽ آيدف الحامدم ،دار القادرم لمطباع كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ-سكريا ،الطبع :

األكلىُُْٕ ،ذػُٕٗٗ،ـ ،عدد األجزاء.ّ :

ٕٖ .المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف ،محمد بف حباف بف أحمد بف حباف التميمي،
البستي ّْٓذػ ،المحقؽ :محمكد إبراذيـ زايد ،دار الكعي حمب-سكريا ،الطبع :
أبك حاتـ ،ي
األكلىُّٗٔ ،ذػُٕٗٔ ،ـ ،عدد األجزاء.ّ :

ٖٖ .مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر ،محمد بف مكرـ بف عمى ابف منظكر االنصارم الركيفعى
اإلفريقى ُُٕذػ ،المحقؽ :ركحي النحاس ،رياض عبد الحميد مراد ،محمد مطيع ،دار الفكر
لمطباع كالتكزيع كالنشر ،دمشؽ – سكريا ،الطبع  :األكلى َُِْ ،ذػُْٖٗ ،ـ ،عدد

األجزاء.ِٗ :

ٖٗ .المختمطيف ،صبلح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد ا﵀ الدمشقي العبلئي ُٕٔذػ،
المحقؽ :رفعت فكزم عبد المطمب كعمي عبد الباسط مزيد ،مكتب الخانجي القاذرة-مصر،

الطبع  :األكلىُُْٕ ،ق ،ُٗٗٔ ،عدد األجزاء.ُ :

َٗ .المراسيؿ ،عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي ،الحنظمي ،الرازم ابف أبي
حاتـ ِّٕذػ ،المحقؽ :شكر ا﵀ نعم ا﵀ قكجاني ،مؤسس الرسال بيركت-لبناف ،الطبع :

األكلىُّٕٗ ،قُٕٕٗ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

البستي
ُٗ .مشاذير عمماء األمصار كأعبلـ فقهاء األقطار ،محمد بف حباف بف أحمد بف حباف ي
ّْٓ ذػ ،حققه ككثقه كعمؽ عميه :مرزكؽ عمى إبراذيـ ،دار الكفاء لمطباع كالنشر كالتكزيع

المنصكرة-مصر ،الطبع  :األكلى ُُُْ ذػ ُُٗٗ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

ِٗ .معجـ البمداف ،ياقكت بف عبد ا﵀ الركمي الحمكم ِٔٔذػ ،دار صادر ،بيركت-لبناف،
الطبع  :الثاني ُُْٓ،ق ُٗٗٓ ،ـ ،عدد األجزاء.ٕ :

ّٗ .معجـ السفر ،أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد بف إبراذيـ ًسمىفىه األصبهاني ٕٔٓذػ،
المحقؽ :عبد ا﵀ عمر الباركدم ،المكتب التجاري مك المكرم -السعكدي  ،رقـ الطبع  :بدكف،
تاريخ الطبع  :بدكف ،عدد األجزاء.ُ :

ْٗ .معجـ الشيكخ ،عمر بف فهد الهاشمي المكي ٖٖٓ ق ،تحقيؽ :محمد الزاذي ،المطابع األذمي
لبلكفست ،الممكم العربي السعكدي -الرياض ،السن  :بدكف ،عدد األجزاء.ُ :

ٓٗ .المعجـ الكسيط ،المؤلؼ :مجمع المغ العربي بالقاذرة( ،إبراذيـ مصطفى  /أحمد الزيات /
حامد عبد القادر  /محمد النجار) ،دار الدعكة ،رقـ الطبع  :بدكف ،تاريخ الطبع  :بدكف ،عدد

األجزاء.ِ :
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ٔٗ .المعجـ في مشتبه أسامي المحدثيف ،عبيدا﵀ بف عبد ا﵀ بف أحمد بف يكسؼ الهركم َْٓذػ،
المحقؽ :نظر محمد الفاريابي ،مكتب

الرشد الرياض-السعكدي  ،الطبع  :األكلى،

ُُُْقُُٗٗ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

ٕٗ .معرف الثقات مف رجاؿ أذؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاذبهـ كأخبارذـ ،أحمد ابف
عبد ا﵀ بف صالح العجمى الككفى ُِٔذػ ،المحقؽ :عبد العميـ عبد العظيـ البستكم ،مكتب

الدار المدين المنكرة-السعكدي  ،الطبع  :األكلى َُْٓ ،قُٖٗٓ ،ـ ،عدد األجزاء.ِ:

ٖٗ .معرف الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيه عف عمي بف المديني كأبي بكر بف أبي شيب كمحمد
بف عبد ا﵀ بف نمير كغيرذـ /ركاي أحمد بف محمد بف القاسـ بف محرز  ،أبك زكريا يحيى بف
معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء ،البغدادم ِّّذػ  ،المحقؽ:

الجزء األكؿ :محمد كامؿ القصار  ،الناشر :مجمع المغ العربي – دمشؽ  ،الطبع  :األكلى،
َُْٓذػُٖٗٓ ،ـ  ،عدد األجزاء.ِ :

ٗٗ .معرف الصحاب  ،المؤلؼ :أب ك نعيـ أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف
مهراف األصبهاني َّْذػ  ،تحقيؽ :عادؿ بف يكسؼ العزازم  ،الناشر :دار الكطف لمنشر،

الرياض  ،الطبع  :األكلى ُُْٗ ذػ  ُٖٗٗ -ـ  ،عدد األجزاء :عدد األجزاء.ٕ :

ََُ .معرف الصحاب البف مند  ،محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف ىم ٍن ىد العبدم ّٓٗذػ،
حققه كقدـ له كعمؽ عميه :عامر حسف صبرم ،مطبكعات جامع اإلمارات العربي المتحدة،
الطبع  :األكلى ُِْٔ ،ق ََِٓ ،ـ،عدد األجزاء.ُ :

َُُ .معرف القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار  ،شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف

قى ٍايماز الذذبي ْٖٕذػ  ،الناشر :دار الكتب العممي  ،الطبع  :األكلى ُُْٕ ذػُٕٗٗ -ـ ،
عدد األجزاء.ُ :

َُِ .المعرف كالتاريخ  ،يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي الفسكمِٕٕ ،ذػ  ،المحقؽ :أكرـ ضياء
العمرم  ،الناشر :مؤسس الرسال  ،بيركت  ،الطبع  :الثاني  َُُْ ،ذػ ُُٖٗ -ـ  ،عدد

األجزاء.ّ :

َُّ .المعيف في طبقات المحدثيف ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذذبي ْٖٕذػ ،المحقؽ:
د .ذماـ عبد الرحيـ سعيد ،الناشر :دار الفرقاف عماف-األردف ،الطبع  :األكلى،
َُْْقُْٖٗ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

َُْ .المغني في الضعفاء ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذذبي ْٖٕذػ ،المحقؽ :الدكتكر
نكر الديف عتر ،الناشر :بدكف ،رقـ الطبع  :بدكف ،تاريخ الطبع  :بدكف ،عدد األجزاء.ِ :
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َُٓ .المقتنى في سرد الكنى ،شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذذبي ْٖٕذػ،
المحقؽ :محمد صالح عبد العزيز المراد ،الناشر :المجمس العممي بالجامع اإلسبلمي  ،المدين
المنكرة ،المممك العربي السعكدي  ،الطبع  :األكلىَُْٖ ،ذػ ،عدد األجزاء.ِ :

َُٔ .المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد ،إبراذيـ بف محمد بف عبد ا﵀ بف محمد ابف
مفمح ْٖٖذػ ،المحقؽ :عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ،مكتب الرشد الرياض-السعكدي ،

الطبع  :األكلىَُُْ ،ذػَُٗٗ ،ـ ،عدد األجزاء.ّ :
َُٕ .ىم ٍف تىكمَّـ فيه َّ
الدارقطني في كتاب السنف مف الضعفاء كالمترككيف كالمجهكليف ،محمد بف عبد
الرحمف بف محمد بف أحمد بف التقي سميماف بف حمزة المقدسي ابف زريؽ َّٖذػ ،المحقؽ:

حسيف بف عكاش  ،الناشر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمي بدكل قطر ،الطبع  :األكلى،

ُِْٖ ذػ ََِٕ ،ـ ،عدد األجزاء.ٔ :

َُٖ .المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر ،إبراذيـ بف محمد الصريفيني ُْٔذػ ،المحقؽ:
خالد حيدر ،دار الفكر لمطباع كالنشر التكزيع دمشؽ-سكريا ،رقـ الطبع  :بدكفُُْْ،ذػ،

ُْٗٗـ ،عدد األجزاء ُ.

َُٗ .المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني ،عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني

ِٔٓ ذػ ،دراس كتحقيؽ :مكفؽ بف عبد ا﵀ بف عبد القادر ،دار عالـ الكتب ،الرياض-
السعكدي  ،الطبع  :األكلى ُُْٕ ،ذػُٗٗٔ ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

َُُ .المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ٕٗٓذػ ،المحقؽ:
محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممي  ،بيركت-لبناف ،الطبع :

األكلى ُُِْ ،ذػ ُِٗٗ ،ـ ،عدد األجزاء.ُٗ :

ُُُ .المؤتمؼ كالمختمؼ البف القيسراني ،محمد بف طاذر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني ،ابف
القيسراني َٕٓذػ ،المحقؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،دار الكتب العممي  ،بيركت-لبناف ،الطبع :

األكلىُُُْ ،قُُٗٗ،ـ ،عدد األجزاء.ُ :

ُُِ .مكسكع أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممه  ،مجمكع مف المؤلفيف
(الدكتكر محمد مهدم المسممي  -أشرؼ منصكر عبد الرحمف  -عصاـ عبد الهادم محمكد

 أحمد عبد الرزاؽ عيد  -أيمف إبراذيـ الزاممي  -محمكد محمد خميؿ) الطبع  :األكلى،ََُِ ـ  ،الناشر :عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع  -بيركت ،لبناف  .عدد األجزاء. ِ :

ُُّ .مكسكع أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممه  ،جمع كترتيب :السيد أبك
المعاطي النكرم  -أحمد عبد الرزاؽ عيد  -محمكد محمد خميؿ  ،دار النشر :عالـ الكتب ،

الطبع  :األكلى ُُْٕ ،ذػ  ُٕٗٗ /ـ  ،عدد األجزاء.ْ :
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ُُْ .مكسكع مكاقؼ السمؼ في العقيدة كالمنهج كالتربي (أكثر مف َََٗ مكقؼ ألكثر مف َََُ
عالـ عمى مدل ُٓ قرننا) محمد بف عبد الرحمف المغراكم ،الناشر :المكتب اإلسبلمي لمنشر
كالتكزيع ،القاذرة -مصر ،النببلء لمكتاب ،مراكش– المغرب ،الطبع  :األكلى ،عدد األجزاء.َُ :

ُُٓ .المكضكعات ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ٕٗٓذػ ،ضبط كتقديـ كتحقيؽ :عبد

الرحمف محمد عثماف ،المكتب السمفي بالمدين المنكرة-السعكدي  ،الطبع  :األكلىُّٖٔ،

ذػ ُٗٔٔ،ـ ،عدد األجزاء.ّ :

ُُٔ .المكطأ ،مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ُٕٗذػ  ،المحقؽ :محمد
مصطفى األعظمي ،الناشر :مؤسس زايد بف سمطاف آؿ نهياف لؤلعماؿ الخيري كاإلنساني -

أبك ظبي – اإلمارات ،الطبع  :األكلى ُِْٓ ،ذػ  ََِْ -ـ  ،عدد األجزاء.ٖ :

ُُٕ .ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذذبي ْٖٕذػ ،تحقيؽ:
عمي محمد البجاكم ،دار المعرف لمطباع كالنشر ،بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلى ُِّٖ ،ذػ،
ُّٔٗ ـ ،عدد األجزاء.ْ :

ُُٖ .النجكـ الزاذرة في ممكؾ مصر كالقاذرة ،يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد ا﵀ الظاذرم
الحنفيْٖٕ،ذػ ،الناشر :ك ازرة الثقاف كاإلرشاد القكمي ،دار الكتب ،القاذرة-مصر ،رقـ
الطبع  :بدكف ،تاريخ الطبع  :بدكف ،عدد األجزاء.ُٔ :

ُُٗ .نزذ األلباء في طبقات األدباء  ،عبد الرحمف بف محمد بف عبيد ا﵀ األنصارم ،أبك البركات،

كماؿ الديف األنبارم ٕٕٓذػ ،المحقؽ :إبراذيـ السامرائي  ،الناشر :مكتب المنار ،الزرقاء –

األردف  ،الطبع  :الثالث  َُْٓ ،ذػ  ُٖٗٓ -ـ  ،عدد األجزاء.ُ :

َُِ .النهاي في غريب الحديث كاألثر  ،مجد الديف المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد

الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير َٔٔذػ  ،الناشر :المكتب العممي  -بيركتُّٗٗ ،ذػ -

ُٕٗٗـ  ،تحقيؽ :طاذر أحمد الزاكل  -محمكد محمد الطناحي  ،عدد األجزاء.ٓ :

ُُِ .الهداي كاإلرشاد في معرف أذؿ الثق كالسداد  ،أحمد بف محمد بف الحسيف بف الحسف ،أبك
نصر البخارم الكبلباذم ّٖٗذػ  ،المحقؽ :عبد ا﵀ الميثي  ،الناشر :دار المعرف – بيركت ،

الطبع  :األكلى ، َُْٕ ،عدد األجزاء.ِ :

ُِِ .الكافي بالكفيات ،خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا﵀ الصفدم ْٕٔذػ ،المحقؽ :أحمد األرناؤكط كتركي
مصطفى ،دار إحياء التراث بيركت-لبناف ،رقـ الطبع  :بدكفَُِْ ،ذػَََِ ،ـ ،عدد

األجزاء.ِٗ :

ُِّ .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،أحمد بف محمد بف إبراذيـ بف أبي بكر ابف خمكاف ُٖٔذػ،
المحقؽ :إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت-لبناف ،الطبع  :األكلى ُُْْ ق ُْٗٗ ،ـ،

عدد األجزاء.ٕ :
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طرؼ اآلية
ىك ىم ٍف ىي ٍش يك ٍر فىًإَّن ىما ىي ٍش يك ير ًلىن ٍف ًس ًه
ً
ّْ
كف
إًَّنا ىن ٍح يف ىنَّزٍلىنا الذ ٍك ىر ىكًاَّنا لىهي لى ىحافظي ى

اسـ السكرة
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طرؼ الحديث

احفىظيكا ىما أيكصيً يكـ بًه
ً
ؽ
ب إلي ى
ؾ ٍأـ ًد ىم ٍش ي
أعج ي
ص ى
أىح ٍم ي
أربع مدائف في الدنيا مف الجن ً
ي ى ى
ً
ً
مدائف مف مدائف الجن في الدنيا
ى
أربعي
ً
ً
مدائف
دائف مف
ى
أربعي ىم ى
مدائف الجن كأربعي
مسطيف
ٍار ىح ٍؿ ًم ٍف ًف
ى
ً
يت أ َّ
السبلـ
أر ى
ىف ى
يـ عميه ى
ابف مر ى
مسطيف ما استىقى ً
ايس يك ٍف ًف ً
ب
الع ىر ي
ٍ
امت ى
ى
ى ى
ىأال َّإنهىا ىستىفتى يح ىعمي يك يـ
اختار مف المبلئك ً أربع ه
ى
إف ا﵀ى
أكصى بً ىم ىائ ً ًد ىين وار
ٍ
إف ىر يج ىبلن ى
َّ
أف ىر يجبلن ىس ىك ىف ى
طىب ًري ى

امان بً ىؾ
َّإن ى
ؾ لى ٍف تى ىبرىح يم ىؤ ى
الش ىاـ
َّإنهي ىسيفتى يح ىعمي يكـ ى
الش ًاـ فىعميكـ بًم ًد ىين و
ىإنهىا ىستي ٍفتى يح ى ى ي ى
ىف تى ٍستى ًح َّؿ
أ ٍىك ًش ي
ؾ أٍ
أف بًال ىش ًاـ
ىب ى
مغنا ٍ

الجن ي ىمطكي ه في قي ً
ركف
ً
ً
المقدس
بيت
مدائف مف
خمس
مدائف الجن ً ي
ى
ي
مدائف الجن ً
ً
مدائف
كخمس
مدائف مف
خمس
ى
ى
ي
ي
ىستي ٍفتى يح ىعمي يك يـ ال ىش ىاـ ىكا َّف بًهىا
الن ً
ىسىيأتًي ىعمىى َّ
اف
اس ىزىم ه
ؾ ًم ٍف ممي ً
كؾ
ىسىيأتًي ىممى ه
ي
ىسىي ٍفتى يح ىع ٍمي يكـ َّ
الش ىاـ فىإ ىذا يخي ٍّْرتي ٍـ
ع ٍ ً
يف ىيدم الساع
ى
دد ستىان ىب ى
ً
ً
مشؽ
مشؽ ىعمي ى
ىع ى
ؾد ى
ميؾ د ى
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30
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ى ً
الر ً
كف
كـ فى ي
يغد ير ى
عند ذ ٍك ًر ي
ً
ً
الغكطى ي
مح ىم ً ي
الم ى
المسم ى
ميف في ى
فيسطىاطي ي
فيسطىاطي ا ٍلمسًم ًميف يكـ الممحم ً
ٍ
يٍ ى ى
طاطي المؤ ًمنًيف يكـ الممحم ً
فيس ى
ي ى ى ى ى ىى
دن و تى يك ىك يف ىبىيىن يكـ
ًفي يذ ى
و
بد
الع ي
يك يؿ بًىناء ىبىنا ي ى
و
بد
الع ي
يك يؿ بًىناء ىيبنيهي ى
اء
ىك ٍي ى
ؼ ىي يج ي
كز األ ٍ
ىع ىد ي
ؾ
ال تى ٍ
يحدثي ى
فعؿ فىًإّْني أ ى

كـ
لىتى ٍم يخ ىرَّف ُّ
الر ي
ً
ميف ثىبلثى ي ىمعاقؿ
لممسم ى
ي
لمن ً
بلث ىمعاق ىؿ
اس ثى ي
ى
لى ٍف تىىازليكا بً و
خير

ما أكيد ٍ ً ً
ص ىر
أف لي م ٍ
ى ى
ً ً
مص ىك ًطيبًهىا
ىما تىىرل في ح ى
ؾ ىعمىى َّ
حمص
النقمى ً ًم ٍف
ىما ىح ىممى ى
ى
شؽ
ؾ ًم ٍف
ىما ىن ىقمي ى
حمص إلى ًد ٍم ى
ى
ؽ
ىما ىي ٍمىن يع ى
أف تى ٍس يك ىف ًدم ٍش ى
ؾ ٍ
ً
ميف ثى ىبلثى ه
المسم ى
ىم ىعاق يؿ ي
ً
ميف
المسم ى
ىمعق يؿ ي
عق يؿ المسمً ًم ً
م ً
المبلى ًحًـ
ى
يف م ىف ى
ي
ى
ً
شؽ
ىم ٍف ىس ىك ىف د ىم ى
ىم ً
ؽ ىخ ٍيهر
نزهؿ ًفي ًدم ٍش ى

ً
ضع فيس ى ً
ً
ميف
المسم ى
طاط ي
ىم ٍك ي
ً
دين ه
الغك ى
عـ ي
ط ي ىم ى
ن ى
النفىقى ي ًفي ٍأر ً
َّ
جرًة
ض الهى ى
اف يي ٍح ىم يؿ
ىك ٍ
جد ي
ت ىع ىمبلن لما ىك ى
ك يذك ًفي بًىن و
ت
اء لىهي فى ىسمى ٍم ي
ى ى
ً
ً
نارةً
يخريج ع ى
الم ى
ي
يـ عَّن ىد ى
يسى بف ىمر ى
ً
ند
سيح ع ى
الم ي
ىينز يؿ ى
يً ً
يـ عمى
ى
نز يؿ ع ى
يسى بف ىمر ى
ً
ً
يـ عَّن ىد
ىينز يؿ ع ى
يسى بف مر ى
يً ً
نارًة
يسى ًع ى
ى
نز يؿ ع ى
الم ى
ند ى
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ً
ً
السبلـ
الم ي
سيح ىعميه ى
ىيهبطي ى
قي
عيسى بف ىمريـ شر َّ
ىيهبطي ى
يهبطي عيسى بف مريـ ع ً
ميه
ى
ى
ى
ى
ؾ ما ب ً
ص
ىي ٍهمى ي ى ى ى
يف ح ٍم ى
يكـ
ي
ىي ٍكيـ

ىي ٍكيـ
ىي ٍكيـ

ظمى
الممحم ً ي
الع ى
ى
ً
ط
ا
ط
س
ف
ل
ر
ب
ك
ل
ا
م
ح
م
م
ا ٍل ى ٍ ى ى ٍ ي ٍ ى ي ٍ ى ي
ا ٍل ىم ٍم ىح ىم ً ا ٍل يك ٍب ىرل في ٍسطىاطي
ا ٍل ىم ٍم ىح ىم ً ا ٍل يك ٍب ىرل ،بًأ ٍىر و
ض

ًً
يف
ا ٍل يم ٍسمم ى
ا ٍل يمؤمنيف
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فيرس الرجاؿ
إسـ الراكم
إبراذيـ ٍبف
إً ٍبر ً
اذيـ ٍبف
ى
ً
إً ٍب ىراذيـ ٍبف

الر ٍح ىمف ٍبف إبراذيـ
دحيـ ىع ٍبد َّ
ىع ٍبد ا﵀ ٍبف ا ٍل يجىن ٍيد ،أبك إسحاؽ
عمًي ٍبف إً ٍبر ً
اذيـ  ،أبك الفتح البغدادم
ى
ى ٌ
الح ىسف ،أبك إسحاؽ
محمد بف ى

إبراذيـ بف
ٍإبر ً
اذ ٍيـ بف يم ىح ٍمد بف الفىتٍح أىبك إً ٍس ىحاؽ
ى
أبك الككثر
أيىبك بكر ٍبف ىع ٍبد المَّه ٍبف أىبًي مريـ
ً ً
يـ ٍب يف يم ىح َّم ًد ،أبك عبد الممؾ
أٍ
ىح ىمد بف إ ٍب ىراذ ي
ىح ىمد بف
أٍ
أحمد بف
ىح ىمد بف
أٍ
أحمد بف
ي
ىح ىمد ٍبف
أٍ
ىح ىمد ٍبف
أٍ

ىح ىمد بف
أٍ
أحمد بف

أىبًي ىخ ٍيثى ىم يزىذ ٍير  ،أىبك ىب ٍكر
إسحاؽ بف بهمكؿ ،أبك جعفر
ىح ىمد  ،أىبك ىغ ًالب
الح ىسف بف أ ٍ
ى
الح ً
أحمد ،أبك بكر
سف بف
ى
ى

ا ٍل ىح ىسف ٍبف يم ىح َّمد  ،أيىبك حامد
ىح ىمد  ،أبك ا ٍل ىج ٍهـ
ا ٍل يح ىس ٍيف ٍبف أ ٍ
الح ىس ٍيف بف ىعمً ٌي  ،أبك بكر
ي
القاسـ بف أبي نصر ،أيىبك ىب ٍكر

الم ىعمى بف ىي ًزٍيد  ،أبك ىب ٍكر
أٍ
ىح ىمد بف ي
ىح ىمد ٍبف الهيثـ ٍبف خارج  ،أيىبك ىع ٍبد المَّ ًه
أٍ

محدث مقبكؿ

ُٓ

ثق

ِِ

ضعيؼ

ٕٕ

ضعيؼ

ٖٓ

ثق

َٔ

لـ أقؼ له عمى ترجم

ٔٔ

ضعيؼ

ّّ

صدكؽ

َٕ

ثق

ّٕ

ثق

ِّ

ثق

ْٓ

ثق

ٗ

صدكؽ

ِٕ

ثق

ٖٔ

ثق

ِٓ

ثق

ُّ

صدكؽ

ُِ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

الح ىسف
أحمد بف ىأنس بف مالؾ ،أبك ى
أحمد بف جعفر بف الحسف ،أبك بكر

أحمد بف ىج ٍعفىر بف ىشبًٍيب  ،أبك بكر
ى
الح ىس ٍيف
أٍ
ىح ىمد بف ىج ٍعفىر بف يم ىح َّمد ،أىبك ي
الح ىسف
أٍ
ىح ىمد بف يسمىٍي ىماف بف أيىيكب  ،أىبك ى
العباس
الم ىع ّْمر ،أبك ٌ
أحمد ٍبف عامر بف ي

ثق
لـ أقؼ له عمى ترجم

ّّ

ثق

ّٓ

ثق

ْٓ

ثق

ِٖ

تعديؿ
ثق
لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

المَّ ًه ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًه  ،أبك ىب ٍكر
ً
الب ىركات
ا﵀ بف ىعمي ،يأبك ى
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أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد ،أبك نعيـ
ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد المَّه ٍبف الفى ىرج ،أيىبك ىب ٍكر
أٍ
أحمد ٍب يف ىع ٍب ًد
عبد
أحمد بف ي
ي
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َِ
ُِ
ُٕ

ثق

ُٓ

ثق

ٔ

إسـ الراكم
الح ىسف
أٍ
احد بف يم ىح ٍمد  ،أىبك ى
الك ى
ىح ىمد بف ىع ٍبد ى
أحمد بف عبد الكاحد بف كاقد
ىح ىمد ٍبف
أٍ
أحمد بف
ىح ىمد بف
أٍ

ىع ٍبد الكذاب ٍبف ىن ٍجدة  ،أبك عبد ا﵀
العز
يعىب ٍيد ا﵀ بف محمد  ،أبك ٌ
ىعًقٍيؿ بف يم ىح ٍمد  ،أىبك الفىتٍح

أحمد بف
ى
ىح ىمد بف
أٍ

أح ىمد  ،أبك سعد
ٍ
إسماعيؿ ،أيىبك بكر

يم ىحمد بف ىح ٍنىبؿ  ،أبك عبد ا﵀
يم ىح َّمد بف ىع ٍبد ا﵀  ،أىبك ىس ٍهؿ
يم ىح َّمد ٍبف يم ىح َّمد ،أيىبك القاسـ

أح ىمد ٍبف
ٍ
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد بف ىي ٍحىيى  ،أىبك ىع ٍبد ا﵀
أٍ
العبَّاس
ٍ
صكر بًف يم ىح ٍمد  ،أىبك ى
أح ىمد بًف ىم ٍن ي
ىح ىمد بًف
أٍ
ىح ىمد ٍبف
أٍ

ثق

ْٕ

صدكؽ

ُٗ

صدكؽ

َُ

تعديؿ

الح ىسف
ٍ
كسؼ  ،أبك ى
أح ىمد بف يع ىم ٍير بف يي ي
الح ىسٌيف
ىحمد  ،أبك ي
ىحمد بف يم ىح ٍمد بف أ ى
أ ى
أحمد بف محمد بف أحمد  ،أبك ىب ٍكر
أح ىمد ٍبف
ٍ
أح ىمد ٍبف
ٍ

ثق

ُّ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك

ىحمد بف عمًي بف ثىابًت  ،أبك ب ٍكر ى ً
ب
الخط ٍي ي
ى
أٍى
ى ٌ
أحمد بف عمي بف الحسف  ،أبك محمد

يم ىح َّمد ٍبف
يم ىح َّمد ٍبف
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العبَّاس
صكر بًف يم ىح ٍمد  ،أىبك ى
ىم ٍن ي
يكسؼ ٍبف ىخالًد  ،أبك عبد ا﵀

الرباب أيىبك محمد
إدريس ٍبف يسمىٍي ىماف ٍبف أىبًي ٌ
إً ٍس ىحاؽ ٍبف يبهمي ً
حساف ،أيىبك يعقكب
كؿ ٍبف ٌ
ٍ
إسماعيؿ بف أحمد بف عمر  ،أبك القاسـ
إًسم ً
اعيؿ ٍبف ىع ٍبد ا﵀ ٍبف ىم ٍس يعكد  ،أبك بشر
ٍى
إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي ً
َّاش ٍب ًف يسمىٍيوـ ،أيىبك يعتٍىب ى
ٍى

ثق

ُْ

ثق

ِٔ

ثق

ّٗ

ثق

ّٔ

فقيه متقف

ُّ

ثق

ِّ

ثق

ٗٓ

ثق حافظ فقيه حج

ّّ

ثق

َّ

ثق

ّْ

ضعيؼ

ْٕ

ثق

ِْ

ثق

ٓٓ

ثق

ّٔ

ضعيؼ

ِ

ثق

ِّ

ثق

ّ

ثق

ُْ

صدكؽ في ركايته عف أذؿ
بمد  ،ضعيؼ في غيرذـ

إسماعيؿ بف مسعدة بف إسماعيؿ  ،أبك القاسـ
أكس بف أكس الثقفي
صالً وح
ىبا ىذ ياـ ،أيىبك ى
اف ،أىبك ا ٍلع ً
ً
بلء
يب ٍريد ٍب يف سىن و ي ى

يسي أبك ىع ٍبد المَّه
بً ٍشر ٍبف ىب ٍكر التّّْْن ُّ
ً ً
صائًد  ،أىبك ىي ٍح يمد
الكلً ٍيد بً ٍف ى
ىبق ٍي ب ٍف ى
ب ٍكر بف سهؿ بف إًسم ً
اعٍيؿ  ،أىبك محمد
ى
ىٍ
ٍى
209

ٖ

ٔ

ثق

ّ

صحابي جميؿ.

ُّ

ضعيؼ مدلس

ْ

صدكؽ

ّٖ

ثق

ّْ

ثق إذا حدث عف ثق

ٓ

ضعيؼ

ِٔ

إسـ الراكم
تىماـ بف محمد بف ع ٍبد ا﵀  ،أىبك القى ً
اسـ
ى
يىٍ
ى
الم ىعالي
ثىعمب ي بف ىجعفر بف
ي
أحمد  ،يأبك ى

الرتبة

رقـ الحديث

ثق

ُّ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

ثىكر بًف ىي ًزٍيد بًف ًزىياد ،أىبك ىخالًد
جابر بف ىأزد المقرئي

جابر بف ىع ٍبد ا﵀ بف عمرك
ً
الر ٍح ىمف
يجىب ٍير بف ينفىٍير بف ىمالؾ أبك ىع ٍبد ى
جعفر بف محمد بف الحارث ،أبك محمد
و
الح ىس ًف  ،أبك ىبكر
عفر بف يم ىح ىمد بف ى
ىج ي
جعفر بف يم ىح َّم يد ٍب ًف ىعمً ّْي  ،أبك عبد ا﵀
ً
الع ٍباس
ىحامد بف يم ىح ٍمد بف يش ىع ٍيب  ،أىبك ى
حبيب بف الحسف بف داكد ،أبك القاسـ
ح ىد ٍير ٍبف يكرٍي وب ا ٍل ًحم ً
ص ُّي  ،أيىبك الزاذري
ٍ
ي ي ي ى
ً
ً
َّاف ٍب يف ىعطَّي ى ّْ
الد ىم ٍشق ُّي ،أيىبك ىب ٍك ور
ىحس ي
الحسف بف أحمد بف الحسف  ،أبك عمي

ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد الكاحد  ،أبك عبد ا﵀
الحسف بف أ ٍ

ثق

ٕ

تابعي

ْٕ

صحابي جميؿ

َٓ

ثق

ٖ

صدكؽ

ْ

ثق

ُُ

صدكؽ

ِْ

ثق

ِّ

صدكؽ

ّْ

صدكؽ

ْٓ

ثق عابد فقيه

ْْ

ثق

ُِ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

ىح ىمد بف يم ىح ٍمد  ،أبك يم ىح ٍمد
الح ىسف بف أ ٍ
ى
الحسف بف أحمد بف يعقكب  ،أبك عمي

صدكؽ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

الحسف بف المظفر بف الحسف  ،أبك عمي
الحسف بف
ا ٍل ىح ىسف ٍبف
الحسف بف

ىرشيؽ ،أبك محمد
أح ىمد
ىع ٍبد المَّه ٍبف ىس ًعيد ،أيىبك ٍ
عمي
عمي بف إبراذيـ  ،أبك ٌ

ثق

ّٗ

ضعيؼ
ثق

ِِ
ٖ

ضعيؼ

َٔ

صدكؽ

ْ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ
ثق
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ُّ
ّّ

تعديؿ

الحسيف ٍبف إسماعيؿ ٍبف محمد ،أبك عبد ا﵀
ي

ُٗ

ْ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك

ىح ىمد  ،أيىبك يم ىح ٍمد
الح ىسف بًف يم ىح ٍمد بًف أ ٍ
ى

ِٕ

ثق

ضعيؼ

عمي
الحسف بف غالب بف المبارؾ ،أبك ٌ
الحسف بف محمد بف أحمد  ،أبك القاسـ

ِ

ُ

الم ّْ
حدث
اإلماـ ي

الح ىس يف بف ىعمي بف يم ىحمد  ،أبك عمي
ى
ً
الح ىس يف بف ىعم ٌي بف يم ىح ٍمد  ،أىبك يم ىح ٍمد
ى
الحسف بف عمي بف مكسى

ٕ

ِْ
ِٔ
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رقـ الحديث

إسـ الراكم

لـ أقؼ له عمى ترجم

ٔ

الحسيف بف عمي بف أبي طالب

صحابي جميؿ

ّْ

عمي بف عمر ،أبك عبد ا﵀
الحسيف بف ٌ
الحسيف بف عمي بف محمد  ،أبك أحمد

ثق اختمط بآخر

ِٗ

ثق

َِ

ثق

ٕ

ضعيؼ

ُ

صدكؽ

ْْ

ثق

َّ

ثق

ّٖ

ثق

ٖ

الحسيف بف الحسف بف عمي

اذيـ  ،يأبك القىاسـ
ي
الح ي
سيف بف يمحمد بف إبر ى
الحسيف بف محمد بف عبد الكذاب  ،أبكعبد ا﵀
حفص بف غيبلف الهمداني  ،أبك معيد
ً
ً
الي ىماف
الب ٍه ىران ٌي  ،أىبك ى
الح ىكـ بف ىنافع ى
ى
ً
ىح َّماد بف ىسمى ىم بف د ٍيىنار أىبك ىسمى ىم

حماد بف مالؾ بف بسطاـ ،أبك مالؾ
ٌ
حمزة بف كاقد ك ييقاؿ حمزة بف يزيد  ،أبك يحيى

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

ٕٔ

حمزة بف يكسؼ بف إبراذيـ أبك القاسـ

ثق

ّ

خالد بف دذقاف القرشي

ثق

َِ

لـ أقؼ له عمى ترجم

ٕٔ

ثق

ْٓ

ثق

ٕ

لـ أقؼ له عمى ترجم

ُِ

صدكؽ

ْْ

ثق

ّٗ

خالد بف محمد
خالد بف ًم ٍرداس ،أبك الهيثـ
ىخالًد بً ٍف ىم ٍع ىداف بً ٍف أىبًي ىك ٍرب أىبك ىع ٍبد ا﵀
خزيم بف جنادة بف عمقم  ،أبك نصر
ضر بف الحس ٍيف بف ع ٍبد ا﵀ أىبك القى ً
ً
اسـ
الخ ٍ
ى
يى
الخ ً
ضر ٍبف ًشٍب ًؿ ٍبف ىع ٍبد ،أيىبك البركات
ى
ً
ً
ً
ؼ ٍبف ىعبد ال ىكريـ ٍبف ىخمىؼ يأبك ىن و
صر
ىخمى ي

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ.
ثق

الخميؿ بف ذب ا﵀  ،أبك بكر

لـ أقؼ له عمى تجريح أك

ربيع بف ربيع الدمشقي

تعديؿ

يع ي ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًه ٍب ًف ا ٍلهي ىد ٍي ًر
ىربً ى
ص ور
اء ٍب يف ىح ٍي ىكةى ،أيىبك ىن ٍ
ىر ىج ي
رشأ بف نظيؼ بف ما شاء المَّه ،أبك الحسف
يرىكٍيًفعي ٍب يف ثىابً وت بف سكف
اذر بً ٍف محمد ،أىبك القى ً
طً
ىز ً
اسـ
اذر بً ٍف ى
يىٍ
زيد بف أرطأة الفزارم

م
ىزٍي يد ٍب يف يرفىٍي وع ا ٍل ىج ىزًر ُّ
عمي  ،المعركؼ بابف قيراط ،أبك الكحش
يسىب ٍيع ٍبف المسمـ ٍبف ٌ
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ٗ
ٖٔ
ُٕ

تابعي

ٕٔ

ثق فقيه

ُٓ

ثق

ٕٕ

صحابي جميؿ

ُٓ

صدكؽ

َِ

ثق

َِ

ضعيؼ

ِّ

ثق

ٕٕ

إسـ الراكم
ىس ٍع يد ٍب يف يعىب ٍي ود ا ٍل ىم ىدنً ُّي  ،أيىبك يعىب ٍي ود
ً
بف الم ىسي ً
ّْب ً
بف ىح ٍزوف  ،أبك محمد
ىسع ٍي يد ي ي
ىس ًع ٍيد بف ىر ٍح ىم بف ين ىع ٍيـ  ،أبك يعثٍ ىماف
سعيد بف سفياف القارم
ىس ًعيد بف عبد العزيز بف أبي يحيى  ،أبك محمد
سعيد بف عثماف  ،أبك عمرك

الرتبة
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ثق

َٔ

أحد العمماء الفقهاء الكبار.

ُ

ضعيؼ

َٔ

ثق

ُٔ

ثق

ُٖ

لـ أقؼ له عمى جرح أك
تعديؿ

بف ىم ٍس يرٍك و
بف ىس ًع ٍي ًد ً
ؽ ،أبك عبد ا﵀
اف ي
يس ٍفىي ي
يس ٍفىياف ٍبف يع ٍقب السكائي
ً
م  ،أيىبك ىسالًوـ
ص ًر ُّ
اف ٍب يف ىذان وئ ا ٍل ىم ٍ
يس ٍفىي ي
سميماف بف أحمد بف أيكب  ،أبك القاسـ

يسمىٍي ىماف ٍبف األشعث ٍبف إً ٍس ىحاؽ أبك داكد
يسمىٍي ىماف بف أيكب بف يسمىٍي ىماف  ،أيىبك أيكب
اف ٍب يف يسمىٍيوـ ،أيىبك ىسمى ىم ى
يسمىٍي ىم ي
سميماف بف عبد الحميد البهراني
الر ٍح ىم ًف
اف ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
يسمىٍي ىم ي
سميماف ٍبف عبد الرحمف ٍبف عيسى  ،أبك أيكب
الغ ٌسانً ٌي
يسمىٍي ىماف بف يعتٍىب بف ثىكر ى
سميماف بف مهراف األسدم  ،أبك محمد
الم ىدنً ُّي
اف ي
يسمىٍي ىم ي
بف ىي ىس وار ى
ىح ىمد  ،أبك الفى ىرج
ىس ٍهؿ بف بً ٍشر بف أ ٍ
سهؿ ٍبف يحيى ،أبك الس ً
م
َّر ٌ

ثق إماـ مف األئم

ٕ

صدكؽ

ٕ

ثق

ْٕ

ثق

ُِ

ثق حافظ مصنؼ

ّٖ

صدكؽ

ِٗ

ثق عابد

ْٔ

صدكؽ رمي بالنصب

ٓٓ

ثق

ْٗ

صدكؽ يخطئ

ِٗ

صدكؽ

ٕٓ

ثق حافظ  ،لكنه يدلس

ْ

ثق

ّ

ثق

ٖٔ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ.

ىشر ً
آدةى  ،أيىبك األى ٍش ىع ًث
احي يؿ ٍب يف ى
ى
الص ٍمت
ائي ،أيىبك َّ
يش ىرٍي يح ٍب يف يعىب ٍيد المقر ُّ

صالح ٍبف شافع ٍبف صالح  ،أبك المعالي
ص ىدقى ى ٍب ًف ىحبً و
يب
ى
ً
العبَّاس
ص ىدقى بف ىخالد القيىر ّْشي األ ىىمكم أبك ى
ى
ص ٍفكاف  ،أبك عبد الممؾ
اف ي
ص ٍفك ي
بف صالح ٍبف ى
ى
ً
صفكاف ٍبف عمرك ٍبف ىذرـ أيىبك عمرك

ضمرةي بف ربًٍيع ً
الفمً ٍس ًط ٍينً ٌي أىبك ىع ٍبد ا﵀
ى ى
ى ٍى
م
طي ٍع ىم بف ىع ٍمرك ى
الج ٍعفى ًر ٌ
اصـ ٍبف رج ً
ً
اء ٍب ًف ىح ٍي ىكةى
ىع ي ي ى ى
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ُ

ُ

ثق

ُّ

ثق

ُٗ

ثق

َّ

لـ أقؼ له عمى ترجم

ٔٔ

ثق

َِ

ثق

ّٔ

ثق

ُٗ

ثق

ِٔ

صدكؽ عابد

ّٔ

ضعيؼ

ُٓ

إسـ الراكم
ىعائذ ا﵀ بف ىع ٍبد ا﵀ بف ىع ٍم يرك ،أبك إدريس
ضؿ
الكلً ٍيد بف ًم ٍزيًد أىبك الفى ٍ
ى
العبَّاس بف ى

العباس بف ميمكف  ،أبك الفضؿ
ىعمىى ،أىبك ًم ٍس ًهر
ىعمىى بف ًم ٍس ًهر بف ىع ٍبد األ ٍ
ىع ٍبد األ ٍ
ع ٍب يد الجَّب ًار بف س و
عيد ،يأبك ىن و
صر
ى
ى
ى
ع ٍبد الجبَّار بً ٍف ع ً
ط ًالب
اصـ ّْ
الرًق ٌي أبك ى
ى
ى
ى
الصمد بف إسماعيؿ ،أبك ذاشـ
عبد ٌ
الجبار بف عبد ٌ
َّ
ىع ٍبد َّ
الح ىسف
الح ىسف بف يعىب ٍيد المه أىبك ى
الدائـ بف ى
ىع ٍبد

ىع ٍبد
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ثق

ٕٓ

صدكؽ

ُٖ

لـ أقؼ له عمى ترجم

ْ

ثق

ُِ

لـ أقؼ له عمى ترجم .

ٗ

ثق

ْٔ

ثق

ّٗ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك

اذ ٍيـ بف عمرك  ،أىبك س ًع ٍيد ً
الر ٍحمف بف إً ٍبر ً
الد ىم ٌشًق ٌي
ى
ى ٍي
ى
ى ى
الح ىسف  ،أىبك يم ىح ٍمد
الر ٍح ىمف بف أىبًي ى
ى

عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف عمي أبك محمد

تعديؿ
ثق
لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

ىع ٍبد

ىع ٍبد

ىع ٍبد
ىع ٍبد

الح ىسف  ،أبك القاسـ
الح ىسيف بف ى
الر ٍح ىمف بف ي
ى
الر ٍح ىمف ٍبف يجىب ٍير ٍبف ينفىٍير
َّ
أنعـ أيىبك أيكب
الرحمف ٍبف زياد ٍبف ي
الر ٍح ىمف ٍبف سابط ا ٍل يج ىم ًحي
َّ
ىعىي ً
س
َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف س ٍمماف  ،أيىبك األ ٍ

ىع ٍب يد
عبد الرحمف بف صخر الدكسي  ،أبك ذريرة
الر ٍح ىمف ٍبف
َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف
َّ

ىع ٍبد
ىع ٍب ًد
الر ٍح ىمف
ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف
ىع ٍبد َّ
ىع ٍبد

ىع ٍبد

ىع ٍبد

ىع ٍبد

ىع ٍبد

عبد

ٍبف

عبد ا﵀ ،أبك الحسيف
ىع ٍب ًد المَّ ًه ٍب ًف يع ىمر ،أيىبك الميمكف
عثماف ٍبف القاسـ ،أبك محمد

ٍبف يع ىمر  ،أبك القاسـ
الر ٍح ىمف بف ىع ٍم يرك بف ىع ٍبد ا﵀ أىبك يزٍرىع
ى
الر ٍح ىمف بف ىع ٍم يرك بف ىي ٍح يمد أىبك ىع ٍم يرك
ى
ىحمد  ،أىبك القى ً
اسـ
ى
الر ٍح ىمف بف يم ىح ٍمد بف أ ٍ ى
الر ٍح ىمف بف يزيد بف جابر  ،أىبك يعتب
ى
طالًب  ،أيىبك ىم ٍس يعكد
الرحيـ ٍبف عمي ٍبف أىبًي ى
الصَّمد بف عبد ا﵀  ،أبك محمد

ٖٔ
ِ

ثق
ثق

ٖ

ضعيؼ

َٓ

ثق

ّٔ

ثق

ٕٓ

صحابي جميؿ

ُ

ضعيؼ

ِ

ثق

ُٕ

ثق

ُّ

مشتغؿ بالحديث

ٕٔ

ثق

ُّ

ثق

ّْ

ثق

ِّ

ثق

ٖ

ثق

ُِ

تعديؿ
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ُْ

ِْ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك

الغىنائًـ
الص ىمد بف ىعمً ٌي بف يم ىح َّمد  ،أىبك ى
ىع ٍبد ى
ىع ٍبد ا ٍل ىع ًزيز بف أحمد بف محمد  ،أبك يم ىح َّمد

ُٔ

ُٖ

ثق

َْ

ثق مأمكف

ٔ

إسـ الراكم
عبد

العزيز بف محمد بف محمد
ا ٍل ىع ًز ً
يز ٍب يف يم ٍسمًوـ ا ٍلقى ٍس ىممً ُّي  ،أىىبك ىزٍي ود
الح ٌجاج ،أبك المغيرة
القي ُّدكس بف ى

ىع ٍبد

ال ىك ًرٍيـ بًف الهىٍيثىـ بًف ًزىياد ،أىبك ىي ٍحىيى
ال ىك ًرٍيـ بف حم ىزةى بف ً
ضر ،أىبك يم ىح َّمد
الخ ٍ
ىٍ
ا﵀ بف إبراذيـ بف ٌأيكب ،أبك محمد
ً
الرحمف
ا﵀ بف ى
أح ٍمد بف يم ىحمد ،أبك عبد ى
المَّ ًه ٍبف ا ٍلع ً
الرٍب ًع ُّي ،أيىبك ىزٍب ور
بلء ٍب ًف ىزٍب ور ّْ
ي ى

ىع ٍب يد
عبد

ىع ٍبد

عبد
ىع ٍب يد
ىع ٍب يد

تكٍيه
عبد ا﵀ بف ىج ٍعفىر بف ٍ
درس ى
عبد ا﵀ بف حكيـ
عبد ا﵀ بف خالد بف حازـ
عبد

ا﵀ بف سميماف بف يكسؼ ،أبك محمد
ً
ا﵀ بف ىعائًذ الثي ىمالً ٌي
ا﵀ بف عبَّاس بف ع ٍبد الم ىً
العبَّاس
ى
ى
طمب  ،أىبك ى
ي
يد  ،أىبك إًسم ً
اعي ىؿ
المَّ ًه ٍب يف ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف ٍب ًف ىي ًز ى ي ٍ ى

ىع ٍبد

العبَّاس
ا﵀ بف ىعتَّاب بف أ ٍ
ىح ىمد  ،أىبك ى
المَّ ًه ٍبف عدم ٍبف ىع ٍبد المَّ ًه ،أبك أحمد
ا﵀ بف ىعمً ٌي بف ىع ٍبد ا﵀ ،أىبك يم ىح َّمد
ا﵀ ٍبف ىع ٍمرك ٍبف العاص  ،أىبك يم ىح َّمد
ا﵀ بف ىكثًٍير بف ىم ٍي يمكف
َّ ً
الر ٍح ىم ًف
يع ى ٍب ًف يع ٍقىب  ،أيىبك ىع ٍب ًد َّ
المه ٍب يف لى ًه ى

ىع ٍبد

ىع ٍبد
ىع ٍبد

عبد ا﵀ بف عبيد ا﵀ بف يحيى  ،أبك العباس

عبد
ٍ
ىع ٍبد
ىعبد

ىع ٍبد

ىع ٍب يد

ىع ٍبد ا﵀ ٍبف
ىعبد ا﵀ي بف
ع ٍبد ً
ا﵀ بًف
ى
عبد
ىع ٍبد

ىع ٍبد

ىع ٍب يد
ىعبد
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حافظ

ٔ

ثق

َْ

ثق

ُٗ

ثق

َّ

ثق

ُّ

ثق

ٔ

ثق حج

ّّ

ثق

ٕٓ

ثق

ٓ

لـ أقؼ له عمى ترجم

ْٖ

ضعيؼ

ِ

ضعيؼ

ِْ

صحابي جميؿ

ُِ

صحابي جميؿ

ُٖ

ثق

َُ

ثق

ِٔ

ثق

ّٓ

ثق حافظ

ّ

ثق

ْٓ

صحابي جميؿ

ٕ

صدكؽ

ّٓ

ضعيؼ إال إذا ركل عف
العبادل األربع

محمد ٍبف إً ٍس ىحاؽ  ،أبك القاسـ
يم ىحمد بف ىج ٍعفىر  ،أبك محمد
يم ىح ٍمد بًف ىح ٍم ىزة  ،أىبك ىي ٍعمىى

ثق

ٖ

ثق

ِّ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

ا﵀ بف محمد بف شاكر ،أبك البخترم
ً
ا﵀ بف محمد بف ع ٍبد الع ًزٍيز ،أبك القى ً
اسـ
ى
ى
يىٍ
المَّ ًه ٍبف يم ىح َّم ًد ٍبف ىع ٍبد المَّ ًه  ،أبك ىب ٍكر
ادةى ،أيىبك يم ىح ٍي ًر و
المَّ ًه ٍب يف يم ىح ٍي ًر و
يز
يز ٍب ًف يجىن ى
ً
ناشرً ،
ا﵀ ٍبف ً
الكنانً ٌي.
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ْٕ

ِْ

ثق

ٕ

ثق

َْ

ثق

ٕ

ثق عابد

ُٓ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك

َٔ
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ىع ٍبد

عبد

ىع ٍبد

عبد
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تعديؿ

ا﵀ بف ىي ًزٍيد بف ىجابًر أبك يعتٍىب ى
ا﵀ بف يكسؼ التنيسي  ،أبك محمد
ً
صر
الع ًزٍيز القي ىش ٍي ًرم  ،أىبك ىن ٍ
الممؾ بف ىع ٍبد ى
ى
الممؾ بف عبد ا﵀  ،أبك القاسـ

ثق

ٖ

ثق

ِٓ

ثق

َْ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

عبد الممؾ بف محمد بف ىع ٍبد المَّه  ،أبك القاسـ
عبد الكاحد بف الحسف بف عمي  ،أبك الحسيف
عبد الكاحد بف يزيد الهكارم

ّٖ

ثق

َّ

لـ أقؼ له عمى ترجم .

ٖ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ.

ُ

عبد الكذاب بف الحسف بف الكليد  ،أبك الحسيف

ثق

ُٔ

صر
الك ٍذاب بف ىع ٍبد ا﵀ بف يع ىمر  ،أبك ى
الن ٍ
ىع ٍبد ى
عبد الكذاب بف نجدة ،أبك محمد

ثق

ّٗ

ثق

ٔٔ

عبد الرحيـ بف أبي الكفاء  ،أبك مسعكد

ثق

ُِ

يعىب ٍيد ا﵀ بف عبد الرحمف بف محمد  ،أبك محمد
يعىب ٍيد المَّه ٍبف يم ىح َّمد ٍبف إً ٍس ىحاؽ ،أيىبك القاسـ

ثق

ّٔ

ثق

َْ

صدكؽ

ِّ

لـ أقؼ له عمى ترجم

ّٕ

صحابي جميؿ

َٔ

صدكؽ

ُْ

صحابي جميؿ

ِٓ

ثق

ُّ

ثق ثبت

ٔ

ثق

ٕٕ

ضعيؼ

ٕٔ

صدكؽ

ّٖ

ثق

ّٔ

ثق

ِْ

صدكؽ

ْْ

ثق

َِ

لـ أقؼ له عمى ترجم .

ٓ

ثق

ِْ

ض ًؿ
يعىب ٍي يد ٍب يف أىبًي أمي الطنافسي  ،أيىبك ا ٍلفى ٍ
عبيد بف يعمى
النكريف
عثماف بف عفاف  ،ذك ٌ
عركة بف ركٍيـ المَّ ٍخ ًمي  ،أىبك القى ً
اسـ
يى
يٍ ى
ٌ
ً
يع ٍقىب ي ٍب يف ىراف وع
ىعقيؿ ٍبف يعىب ٍيد المَّه ٍبف أحمد ،أبك طىالًب
الح ىسف
عمى بف المسمـ بف الفتح  ،أبك ى

العباس  ،أبك القاسـ
عمي بف إبراذيـ بف ٌ
عمي  ،أبك الحسف
عمي بف أحمد بف ٌ
ٌ
عمي
أبك
،
عمي
بف
أحمد
بف
عمي
ٌ
ٌ
ىحمد بف مح َّمد  ،أىبك القى ً
ً
اسـ
أ
بف
ي
يى
ٍى
ىعم ٌ
الح ىس ٍف
صكر  ،أبك ى
عمي بف أحمد بف ىم ٍن ي
ُّ
ً
مي  ،أيىبك ا ٍل ىح ىسف
ىعم ٌي ٍبف ا ٍل ىح ىسف الذ ٍذ ٌ
عمي
ىعمً ُّي
عمي

بف الحسف بف الحسيف  ،أبك الحسف
ٍب يف ا ٍل ىح ىس ًف ٍب ًف يم ٍسمًوـ  ،أيىبك يعتٍىب ى.
طالً ًب ،أبك الحسف
بف الحسيف ابف ىعمً ّْي ٍب ًف أىبًي ى

كالحسيف
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ىح ىمد  ،أبك القاسـ
عمي بف الفضؿ بف أ ٍ
ٌ
ً
ً
الح ىسف
الم ٍسمـ بف يم ىح ٍمد  ،أبك ى
ىعمي بف ي
ىعًم ٌي ٍبف يع ىمر ٍبف يم ىح َّمد ،أيىبك ا ٍل ىح ىسف
عمي بف محمد بف أحمد  ،أبك الحسف
عمي ٍبف محمد ٍبف الحسف ،أبك تماـ
ٌ
عمي بف محمد بف صافي  ،أبك الحسف
ٌ
مي أيىبك ا ٍلحسف
مي بف يم ىح َّمد بف ىع ٌ
ىع ٌ

ثق

ّٓ

ثق

ِٖ

ثق

ُ

ثق

ّْ

ثق

ّٕ

يمصنؼ اتهـ في بعض
سماعاته

ٕٔ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

عمًي بف يعقيكب بف إً ٍبر ً
اذ ٍيـ  ،أبك القاسـ
ىٍ
ى
ى ٌ
ىع َّم يار ٍب يف ىس ٍع ود التُّ ًجيبً ُّي
ً ً
يـ
يع ىم ير ٍب يف إ ٍب ىراذ ى
الح ىسف ،أبك يحفىيص
يع ىمر بف ى
عمر بف
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عبيد ا﵀ بف عمر ،أبك الفضؿ
يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىزٍي ًد
محمد بف عمي  ،أبك حفص

يع ىم ير ٍب يف
عمر بف
ًع ٍمراف ٍبف يزيد ٍبف أىبًي جميؿ
عمرك بف إسحاؽ

ض ىرًم ّْي
ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىج ٍعفى ور ا ٍل ىح ٍ
ىع ٍم يرك ٍب يف ك ًاق ود ،أيىبك ىح ٍف و
ص
ى
ً
ً
ىحكصً
ىع ٍك ي
ؼ ٍب يف ىمالؾ ٍب ًف ىن ٍ
ضمى ى  ،أيىبك األ ٍ ى
عكيمر ٍبف ثعمب  ،أيىبك الدرداء
ً
ً
يسى أبك يحيى
يسى ٍبف أ ٍ
ىح ىمد ٍبف ع ى
ع ى
عيسى بف خالد
عمي بف عبد السبلـ ،أبك الفى ىرج
ٍغيث ٍبف ٌ
فاطم بنت عمى العكبرم

ثق

ِْ

ضعيؼ

ِٓ

لـ أقؼ له عمى ترجم

ٔ

ثق

ّْ

ثق

ِٔ

ثق

ّٕ

ثق

ُٔ

ثق

ٕٓ

لـ أقؼ له عمى ترجم

ُِ

لـ أقؼ له عمى ترجم

َٓ

متركؾ

ُْ

ثق

ِٔ

صحابي جميؿ

َِ

ثق

ّْ

ثق

ٖٓ

ثق ثبت

ْ

لـ أقؼ لها عمى تجريح أك
تعديؿ

ط و
الفىض يؿ ٍبف ىز و
اذر ال ٌش ٌحامي ،أبك الفتح
اذر ٍبف ى

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ.

رزة
ا ٍلفضؿ بف يم ىح َّمد الحاسب  ،أيىبك ىب ى
ضالى ى ا ٍلهى ٍكىزنً ُّي
ضٍي يؿ ٍب يف فى ى
في ى

القاسـ ٍبف جعفر ٍبف عبد الكاحد  ،أبك يع ىمر
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ُٖ

ُ
ٗ

ثق

ٔ

تابعي ثق

ٓٓ

ثق

ّٖ

إسـ الراكم
القاسـ بف عبيد المكتب
قيتىٍيىب ٍبف ىس ًعيد ٍبف جميؿ  ،أيىبك رجاء الثٌقفي
ىكعب ٍبف ع ً
اصـ ٍاألى ٍش ىع ًرم  ،أيىبك ىمالًؾ
ى
ٍ ي
ىكعب بف ماتً وع ً
م  ،أبك إسحاؽ
الح ٍمىي ًر ُّ
ٍ ي ي ى
كيساف بف جرير
مالؾ بف سميماف األلهاني  ،أبك أنس

الم ىع َّمر
المىب ىارؾ بف أ ٍ
ىح ىمد بف ىع ٍبد ى
الع ًزٍيز أىبك ي
ي
الح ىس ٍيف
الجبَّار بف أ ٍ
ىح ىمد  ،أبك ي
المىبارؾ بف ىع ٍبد ى
ي
ً
ً
ادة
ض ىرم ٌي أىبك يجىن ى
الح ٍ
ىم ٍحفيكظ بف ىع ٍمقى ىم ى
ً ً
الر ٍح ىم ًف  ،أبك عبد ا﵀
يـ ٍب ًف ىع ٍب ًد َّ
محمد ٍب يف إ ٍب ىراذ ى
يم ىح َّمد ٍبف أحمد ٍبف جعفر ،أبك صادؽ
محمد بف

الرتبة
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لـ أقؼ له عمى ترجم

ِْ

ثق

ْ

صحابي جميؿ

ُْ

تابعي ثق

ٓ

صحابي جميؿ

ُٕ

ضعيؼ

ٔ

ثق

ْٓ

ثق

ِِ

صدكؽ

ُِ

ثق

َٕ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك

حماد ٍبف ىس ًعيد ٍبف يم ٍسمًـ ،أبك بً ٍشر
أحمد ٍبف ٌ
أح ىمد بف ىعمرك ،أبك عمي
ٍ
الح ىس ٍيف
أٍ
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد  ،أبك ي
طً
اذر
ىح ىمد بًف يم ىح ٍمد  ،أيىبك ى
أٍ
أحمد ٍبف ذاركف  ،أبك نصر

تعديؿ

ُّ

ثق

ٗٓ

ثق

ّٖ

ثق

َٔ

ثق

ِْ

ثق

ٕٓ

ثق

ِْ

متركؾ

ّْ

ثق ثبت

ٗ

ثق

ّْ

ثق

ّٖ

ثق

َْ

ثق

ٓ

ثق

َِ

محمد بف الحسيف بف محمد أبك عمي

صدكؽ

َُ

العبَّاس بف يم ىح َّمد ،أىبك يع ىمر
يم ىح َّمد بف ى

ثق

ِِ

ثق

ِٓ

صدكؽ

ُٕ

ثق

ِِ

صدكؽ

َُ

يم ىح َّمد ٍبف
يم ىح ٍمد بف
يم ىح ٍمد بًف
محمد ٍبف

محمد بف أحمد بف ذاركف ،أبك محمد

محمد ٍبف إً ٍس ىحاؽ ٍبف إبراذيـ
يم ىح َّمد بف إً ٍس ىحاؽ بف ىج ٍعفىر أىبك ىب ٍكر
ضٍيمي
ضٍيؿ ،أبك الفضؿ الفي ى
محمد بف إسماعيؿ بف الفي ى
عمي  ،أبك غالب
محمد بف ى
الح ىسف بف ٌ
الح ىس ٍيف بف ىعمً ٌي  ،أىبك ىب ٍكر
يم ىح َّمد بف ي
و
الح ىس ٍي ًف ً
الح ىس ٍي ًف
بف يم ىح َّمد  ،أيىبك ي
بف ي
يم ىح َّم يد ي

محمد بف الحسيف بف محمد  ،أبك طاذر

ىح ىمد  ،أىبك ىع ٍبد ا﵀
ضؿ بف أ ٍ
يم ىح ٍمد بف الفى ٍ
الح ىسف
محمد بف الفيض بف محمد  ،أبك ى
محمد ٍبف القاسـ ٍبف جعفر ،أبك الطَّيّْب
محمد بف القاسـ بف محمد  ،أبك بكر
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المىب ىارؾ بف ىي ٍعمىى  ،أبك ىع ٍبد ا﵀
يم ىح ٍمد بف ي
يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍلكلً ًيد ُّ
م
الزىب ٍي ًد ُّ
ى
العبَّاس
يم ىح َّمد بف ىج ٍعفىر ٍبف أ ٍ
ىح ىم يد  ،أىبك ى
يم ىح ٍمد بف
يم ىح ٍمد بف

يم ىحمد بف
محمد بف

الرتبة
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ثق

ِْ

ثق

ٓٓ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

ىح ٍم يدكف بف ىخ ًالد  ،أىبك ىب ٍكر
يخ ىرٍيـ بف يم ىح ٍمد  ،أىبك ىب ٍكر
الخ ىز ً
رً
اعي  ،أبكعبد ﵀
اشد ي
ى
يزٍرع الرعيني
ًزىي واد األىٍلهىانً ُّي
ىزٍي ًد ٍب ًف ا ٍل يمهىا ًج ًر

يم ىح َّم يد ٍب يف
يم ىح َّم يد ٍب يف
محمد بف زيد بف عمي  ،أبك الحسيف

ثق

ِٕ

صدكؽ

ُٔ

صدكؽ

ّٕ

ثق

ُّ

ثق

ٖٓ

ثق

ْٖ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

كسؼ
كسى  ،أىبك يي ي
يم ىح ٍمد بف يس ٍفىياف بف يم ى

ْٕ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

ِٕ
َٔ

محمد بف سميماف بف يكسؼ  ،أبك بكر

ثق

ِ

محمد ٍبف سهؿ ٍبف عسكر ،أيىبك ىب ٍكر
محمد بف شجاع بف أبي بكر

ثق

ٖ

ثق

ُّ

ثق

ُّ

ثق

ْٖ

ثق

ّٔ

ثق

ِْ

ثق

َِ

محمد ٍبف يشعيب ٍبف شابكر أبك ىع ٍبد ا﵀
يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد الرحمف ٍبف أىبًي ذئب

الر ٍح ىمف ٍبف ا ٍل ىعبَّاس ،أيىبك طاذر
يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد َّ
محمد بف عبد الرحمف بف عبيد ا﵀  ،أبك بكر
الر ٍح ىمف بف يم ىح ٍمد  ،أىبك ىس ٍعد
يم ىح ٍمد بف ىع ٍبد ى
محمد بف عبد السبلـ بف عبد الرحمف  ،أبك عبد المَّه
ً
المهى ٍا ًجر ،أبك ىع ٍبد ا﵀
يم ىح ٍمد بف ىعبد ا﵀ بف ي
محمد بف عبد ا﵀ بف َّ
بكار ،أبك عبد ا﵀

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

صدكؽ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

يم ىح َّمد بف ىع ٍبد
محمد ٍب يف ىع ٍب ًد

ثق

الح ىس ٍيف
ا﵀ بف ىج ٍعفىر  ،أىبك ي
المَّ ًه ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًه  ،أبك يزٍرىع

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

بدكس بف عبد ا﵀ الجهشيارم
يم ىح َّمد بف ىع ي

لـ أقؼ له عمى تجريح أك

محمد بف عبيد ا﵀ بف أحمد ،أبك الحسف كيقاؿ أبك بكر

لـ أقؼ له عمى تجريح أك

تعديؿ
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يم ىح َّمد بف
يم ىح َّم يد ٍب ًف

الرتبة
تعديؿ

ً
الغىنائًـ
الح ىسف  ،أىبك ى
ىعم ٌي بف ى
ىعًم ّْي ٍب ًف ا ٍل يح ىس ٍي ًف  ،أيىبك ىج ٍعفىر
عمي ٍبف عمي ،أبك الغنائـ

يم ىح َّمد ٍبف
محمد ٍبف ىع ٍمرك ٍبف ىحىناف
الح ىسف
يم ىح ٍمد بف ىع ٍكؼ بف أ ٍ
ىح ىمد  ،أبك ى
محمد ٍبف عكؼ ٍبف يس ٍفىياف الحافظ ،أبك ىج ٍعفىر
محمد بف كامؿ بف ميمكف

الح ًارث أىبك ىب ٍكر
يم ىح ٍمد بف يم ىح ٍمد بف يسمىٍي ىماف بف ى
محمد بف محمد بف محمد بف الطيب ،أبك الفضؿ

ثق

ِٔ

ثق

ِْ

ثق

ُ

صدكؽ

ِٔ

ثق

ٓٓ

ثق

ٗٓ

ضعيؼ

ّْ

الحافظ كفيه ليف

َِ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

ركتي
يم ىح ىمد بً ٍف ىمركاف ى
الب ٍي ٌ
بف يم ٍسمًوـ
يم ىح َّم يد ي
محمد بف مسمـ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

الطَّائًًف ّْي ،أىبك ع ٍب ًد ً
ا﵀
ي ى
بف عبيد ا﵀  ،أبك بكر الزذرم

ضعيؼ
المتفقؽ عمى جبللته كاتقانه
كثبته

محمد بف مصعب بف صدق
محمد بف مكسى بف الحسيف ،أبك العباس
يم ىحمد بف
محمد بف
يم ىح ىم هد بف
يم ىح َّمد ٍبف

رقـ الحديث

ضالى أىبك يع ىمر
يم ٍك ىسى بف في ى
الح ىسف بف منصكر ،أبك بكر
ذب ا﵀ بف ى
يه ٍبف طى ً
ً
اذ ًر
ىك ًج ي
ىي ٍحىيى ٍبف ىح ٍمزة

محمد بف يحيى ٍبف ىع ٍبد ا﵀  ،أبك بكر
محمد بف يعقكب بف حبيب ،أبك جعفر

محمد ٍبف يعقكب ٍبف يكسؼ  ،أيىبك العباس
ىم ٍح يمكد بف ىخالًد بف ىي ًزٍيد  ،أىبك ىعمً ٌي
مسدد بف عمي بف عبد ا﵀ ،أبك المعمر

بف ىجىب ًؿ ً
الر ٍح ىم ًف
بف ىع ٍم ًرك ،أىىبك ىع ٍبد َّ
يم ىعا يذ ي
المعافى ٍبف زكريا ٍبف يحيى  ،أبك الفرج

معاكي ٍبف أىبًي يس ٍفىياف
امي أىبك ع ٍبد ً
َّ ً
ا﵀
ى
ىم ٍك يحكؿ الش ٌ
ممطيكر أيىبك س و
بلـ ّْ
ىع ىريج
الد ىم ٍشًق ُّي األ ٍ
ى
ىٍ ه
ً
ً
منصكر ٍبف أىبي يم ىزاحـ ،أيىبك نصر
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ثق

ٓٓ

مقبكؿ

ٕٓ

ثق
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لـ أقؼ له عمى ترجم .

ٗ

ثق اختمط

ْٕ

صاحب التصانيؼ

ٕٕ

صدكؽ

ْٔ

ثق

ٗ

ثق

ّٓ

ضعيؼ

ِ

صحابي جميؿ

َْ

ثق

َُ

صحابي جميؿ

ْٔ

ثق

ّٕ

تابعي ثق

ٗٔ

ثق

ِّ

إسـ الراكم
مكسى بف إسماعيؿ ،أبك ىسمى ىم ى

كسى ٍبف عامر ٍبف عمارة  ،أبك عامر
يم ى
عمي ،أبك الفضائؿ
ناصر ٍبف محمكد ٍبف ٌ

الرتبة

رقـ الحديث

ثق ثبت

ّٕ

صدكؽ له أكذاـ

ّٗ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

ً
اف
ىنافعي ٍب يف ىك ٍي ىس ى
قفي
نافع بف كيساف الثٌ ٌ
ً
م ،أبك الفىتٍح
ىن ٍ
ص ير ا﵀ بف يم ىح ٍمد بف ىع ٍبد القى ًك ٌ
نصر بف أبي بكر
نصر بف أحمد بف يمقىاتًؿ  ،أبك القاسـ
نصر بف يخ ىزٍي ىم بف ىع ٍمقى ىم  ،أبك ىع ٍمقى ىم

صحابي جميؿ

ْٗ

صحابي جميؿ

ُٕ

ثق

ِِ

لـ أقؼ له عمى ترجم

ِّ

ضعيؼ

ّٓ

لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ

ض ىرًمي أىبك ىع ٍمقى ىم
الح ٍ
صر بف ىع ٍمقى ىم ى
ىن ٍ
َّ
اف ا ٍل ًك ىبلبً ُّي
اس ٍب يف ىس ٍم ىع ى
الن َّك ي

عمي بف الحكـ ،أبك مكسى
ذاركف بف ٌ
ذب ا﵀ بف إبراذيـ بف عمر

ضعيؼ
صحابي جميؿ

ٖ

ثق

ْٓ

تعديؿ

الهيثـ بف يكمىٍيب بف يس ىرٍيج  ،أبك سعيد
ىك ًج ٍيه بف طىًاذر بف يم ىح ٍمد  ،أىبك ىب ٍكر

ا ٍل ىكًليد بف يس ٍفىياف
يد ٍبف طى ًر ً
يؼ ٍب ًف َّ
الص ٍم ًت  ،أيىبك ىع ىك ىان ى
ا ٍل ىكلً ي ي
ا ٍل ىكلًيد بف يم ىح َّمد المكقرم ،أيىبك بً ٍشر
ً
العىب ً
اس
الك ي
ليد بف يمسمـ القيىرشي يأبك ى
ى
ىي ٍحىيى ٍب يف أىبًي ىع ٍم ورك ،أيىبك زرع
يحيى بف

ىي ٍحىيى ٍب يف
ىي ٍحىيى بف

الح ىسف بف أحمد ،أبك عبد ا﵀
ى
ىجابً ور الطَّائً ُّي ،أيىبك عمرك
ً
الر ٍح ىمف
ىح ٍم ىزة بف ىكاقد  ،أىبك ىع ٍبد ى
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لـ أقؼ له عمى تجريح أك

ذب ا﵀ بف أحمد بف عبد ا﵀  ،أبك يم ىح ٍمد
ىح ىمد بف يم ىح ٍمد ،أىبك يم ىح ٍمد
ًذىب ي ا﵀ بف أ ٍ
ًذب ي ا﵀ بف ع ٍبد ا﵀  ،أبك القاسـ ال يشر ً
كطي
ى
ى
ي
ًذب ي ً
ا﵀ بف محمد بف عبد الك ً
احد ،أبك القاسـ
ى
ي
ى
و
اف
ذشاـ بف ىخالد ،يأبك ىمرك ى
ي
ذشاـ بف عمار بف نصير  ،أبك الكليد

ٕٔ

ٗٓ

ثق

ٔ

ثق

ُّ

ثق

ُْ

ثق

ّّ

صدكؽ

ُُ

صدكؽ

َِ

ثق

ّْ

ثق

ِٕ

مجهكؿ
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ثق

ْ

متركؾ الحديث

ِ

صدكؽ

ُُ

ثق

َٔ

ثق

ّٕ

ثق

ٖ

ثق

ِّ

ً
دم
عمي الك ٍن ٌ
يحيى بف ٌ
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لـ أقؼ له عمى تجريح أك
تعديؿ
لـ أقؼ له عمى تجريح أك

يحيى بف محمد بف سهؿ

تعديؿ

ىي ٍحىيى ٍبف ىم ًع و
يف ٍبف ىع ٍكف
يحيى بف يحيى بف قيس  ،أيىبك عثماف
يب ا ٍلفىًقيه ،أىبك رج و
يد ٍب يف أىبًي ىحبً و
اء
ىي ًز ي
ي ي ىى
يزيد بف يشريح الحضرمي
يزيد بف

ىي ًزٍيد بً ٍف
يزيد ٍب يف

عبد ا﵀ بف مكذب
ضؿ
الج ٍر يج ًسي  ،أىبك الفى ٍ
ىع ٍبد ىريبه ي
الس يككنً ُّي
يعىب ٍي ىدةى ٍب ًف أىبًي ا ٍل يمهىا ًج ًر َّ

يزيد ٍبف محمد ٍبف ىع ٍبد الصمد ،أبك القاسـ
يعقكب بف سفياف بف جكاف ،أبك يكسؼ
ىح ىمد  ،أبك يكسؼ
يعقكب ٍبف ىع ٍبد الرحمف ٍبف أ ٍ
كفي ،أبك يكسؼ
ىي ٍعمىى ٍبف يعىب ٍيد الطنافسي ال يك ُّ

ُٗ

ثق حافظ
ثق

ّٕ

ثق

ْٕ

مقبكؿ

ٖٓ

ثق

ٓ

ثق

ٓٓ

ثق

ُّ

ثق

ِٕ

ثق مصنؼ

ٓ

ضعيؼ جدان

ٕ

الثكرم
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ثق إال في حديثه عف

كنس بف ىم ٍي ىس ىرة بف ىح ٍمىبس ،أبك ىح ٍمىبس
يي ي
يكنس بف يزيد بف أبي ّْ
النجاد ،أيىبك يزيد

رقـ الحديث

ِّ

ثق

ٖٔ

ثق

ٕٔ

